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Förord
Inom ett uppdrag från Naturvårdsverket- ° Beräkningsmodell-bilavgaser7° - har

VTI utvecklat ett PC-baserat datorprogram samt tagit fram en basdatafil. Arbetet

har letts av en arbetsgrupp med följ ande medlemmar:

Larsolov Olsson, Naturvårdsverket

Erik Kutscher, Motortestoenter inom AB Svensk Bilprovning

Svante Nordlander och Håkan Johansson, Vägverket

Ulf Hammarström, VTI.

Föreliggande dokumentation avser en källredovisning till basdatafilen. En

dominerande del av arbetet avser emissionsfaktorer. Beträffande emissionsdelen

har Motortestcenter i huvudsak försett VTI med alla använda dataunderlag.

Linköping i november 1997

Ulf Hammarström Per Henriksson
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1 Inledning
VTI har på uppdrag av Naturvårdsverket (NV) utvecklat ett datorprogram för

beräkning av vägtrafikens avgasutsläpp. Vad som skiljer modellen mot tidigare

NV-modeller är främst att man valt en betydligt finare datastruktur. En målsätt-

ning har varit att varje kravnivå/tekniknivå skall vara urskiljbar. Komplexiteten

har dessutom förstärkts genom att effekt av olika drivmedelskvaliteter skall kunna

beskrivas.

Syftet med detta PM är att redovisa utnyttjade datakällor för den basfil som

följer med programmet. Tanken är att varje inmatat värde skall kunna spåras till-

baka till källan. Data i basfilen redovisas inte i detta PM utan i stället i vissa fall

underlagsdata. För att se data i basfilen får man gå in i programmet och titta på

Datafiler eller Korrektionsfiler . De här beskrivna datakällorna avser den fil

som benämnts SNV-data . I programmet kan olika sådana filgrupper med olika

benämning finnas samtidigt. Både program och indata befinner sig i en fort-

löpande utvecklings- och förbättringsfas. Den version av indatafiler som här

beskrivs kan dateras till 97-02-01.

Beskrivningen av vilka källor som använts och de bearbetningar som gjorts har

strukturerats efter den ordning filerna har i programmet; datafiler först och sedan

korrektionsfiler. För fordonsbeskrivningen ges kommentarerna grupperade efter

fordonstyp, drivmedelstyp och kravnivå.

En kortfattad programbeskrivning lämnas i (Hammarström, U. och Karlsson, B.,

1996).

Utöver data- och korrektionsfiler ingår i programmet scenariofiler.

I scenarier kan olika delfiler samgrupperas för beräkning. Den källredovisning

som presenteras här avser en uppsättning filer som skall användas av NV för

uppskattning av vägtrafikens nationella avgasutsläpp. De ingående filerna utgörs

av följ ande typer:

0 Trafikdata

0 Fordonsbeskrivning:

- A, emissionsfaktorer och försämring

- B, korrektionsfaktorer för att last avviker från den emissionsfaktorerna

representerar

0 Antalsbeskrivning av fordonsparken på årsmodell och motortyp

0 Fördelning på kravnivåer

0 Fordonsanvändning

0 Drivmedelsanvändning

- A, procentuell körning på olika typer och kvaliteter

- B, definition av kravnivågrupper och blandbränsle

0 Drivmedelsbeskrivning

- A, sammansättning

- B, diverse uppgifter

0 Skrotningssannolikhet.

Sju fasta typer av fordon (i programmet benämnda fordonsnivå 1) är inlagda i

programmet:

0 personbil,

0 lätt lastbil, dvs. totalvikten är högst 3,5 ton,
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tillgängliga för dessa fordonstyper.

undergrupper, s.k. fordonsnivå 2.

kan kommenteras enligt följ ande:

0 tung lastbil: 3,5< totalvikt S 16 ton,

0 tung lastbil: totalvikt > 16 ton,

0 buss,

0 moped och

0 motorcykel.

Denna fordonskategorisering motiveras av att trafikdata skulle kunna finnas

Om behov föreligger av en finare indelning kan varje fordonsnivå 1 delas in i

Den här beskrivna dataupps'attningen avser nationell nivå. Denna fil kan an-

vändas som bas för lokala och regionala beräkningar. Sådana indatabeskrivningar

trafikdata:

- antal starter och fordonskilometer måste 'andras

- Övriga data valfria

fordonsbeskrivning:

- inga data måste 'andras

antal fordon:

- måste ges en lokal/regional/anpassning för att HC skall bli rätt

fördelning på kravnivå:

- inga data måste ändras

fordonsanv'andning:

- inga data måste 'andras

drivmedelsanvändning:

- inga data måste ändras

drivmedelsbeskrivning:

- inga data måste ändras

skrotning:

- inga data måste ändras

korrektion luftfuktighet:

- skulle kunna behöva ändras

korrektion kallstarttill'agg:

- skulle kunna behöva 'andras exempelvis baserat på COLDSTART

korrektion för bränslekvalitet:

- inga data måste ändras.
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2 Definition av fordonsnivå 2, basfilen
Trafikdata ges på en nivå motsvarande fordonsnivå 1. Dessa data kan uppdelas
ytterligare genom att definiera en undemivå, fordonsnivå 2. Det kan finnas flera

olika fordonsnivå 2-indelningar samtidigt, dock endast en per scenario.

Definitionen av fordonsnivå 2 är direkt kopplad till: Fordonsbeskrivning ;

Antalsbeskrivning ; Fördelning på kravnivåer ; Fordonsanvändning ; Driv-

medelsanvändning och Skrotningssannolikhet . Varje ny definition av fordons-

nivå 2 kräver också nya filer av deuppräknade.

I basdatafilen har fordonsnivå 2 definierats för lätt lastbil och buss.

Kravnivåerna för lätta lastbilar (totalvikt 5 3 500 kg) är kopplade till totalvikt

och/eller maxlast. Här har vi valt att definiera följande tre klasser - A, B och C -

av lätta lastbilar:

Tabell 1 Klassificering av lätta lastbilar påfora'onsnivå 2.

Grund: indelning enligt kravnivå A14

 

Totalvikt s 2 700 kg Totalvikt > 2 700 kg

  

Maxlast S 690 kg Kategori A Kategori A

   

Maxlast > 690 kg Kategori B Kategori C

 

Indelningen har gjorts mot bakgrund av viktgränser för olika kravnivåer. För

bensindrivna lätta lastbilar har följ ande viktgränser varit kopplade till avgaskrav:

0 t.o.m. årsmodell 1970 endast 3 500 kg

0 from. F 1 och tom. A11 har kraven gällt bilar med totalvikt g 2 500 kg.

Över denna gräns, inga krav

0 A12 och A13, maxlast 690 kg

0 A14, maxlast 690 kg och totalvikt 2 700 kg.

En Övergång från gränsen 2 500 kg till 2 700 kg sker då A14 introduceras.

Det mest naturliga alternativet skulle ha varit att definiera fordonsnivå 2

varianter baserat på båda dessa faktiska kravnivågränser. På grund av att endast tre

parallella kravnivåer kan beskrivas perårsmodell och drivsystem så fungerar ett

sådant alternativ inte för lätta lastbilar genom att vi både har Ll, L2 och L3 samt

de tre miljöklasserna dvs. totalt nio kombinationer samtidigt.

För bussar har motivet med en finare indelning varit att få en tätorts- och en

långfärdsbuss. På köpet får man dessutom en 3:e mindre typ. Som indelnings-
kriterium har antal passagerare utnyttj ats. Följ ande gränser har valts:

0 långfärdsbuss, 30-59 passagerare

0 tätortsbuss, 60- passagerare

0 övriga bussar, -29 passagerare.

Ett ytterligare kriterium som har använts är förekomst av boggie. Tätortsbussar

lär i huvudsak inte ha boggie.
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3 Datafiler

3.1 Trafikdata

Det skall finnas en trafikdatabild per fordonsnivå 1. Bilden har strukturerats enligt

följ ande:

0 kortväga/långväga

0 med respektive utan släp

0 antal resor, antal fkm och beläggningsgrad

0 uppdelning av fkm på landsbygd och tätort.

Användaren väljer själv datatäthet med avseende på år. För mellanår, utan

dataangivelse, görs interpolering. Några beräkningar kan inte utföras före första år

med trafikdata eller efter sista år med trafikdata.

Med kortväga resa menas normalt en resa som är < 100 km lång.

Källredovisning för trafikdata ges i bilaga 1.

Fördelning på tätort/ej tätort bygger på (Ringhagen, L., 1987) enligt vilken

35 % av det totala trafikarbetet för vägtrafik sker i tätort. Med tätort avses i

modellen SCB:s definition. Det råder tveksamhet om Ringhagens data motsvarar

SCB:s definition. På sikt hoppas vi kunna klara den uppställda definitionen. Med

Ringhagens fördelning som bas har sedan skattningar gjorts för olika fordonstyper.

Data har lagts in för elva olika år fr.o.m. år 1980 tom. år 2010.

Beläggningsgrad uttrycks i procent av maxlast. Maxlasten finns angiven i

Fordonsbeskrivning.

En kvalitetsanalys av trafikdata från olika källor redovisas i (Jönsson, H.,

1994). Någon enhetlig officiell serie av trafikdata enligt given indelning existerar

för närvarande inte. Skillnaderna mellan vad olika källor redovisar är stor både

ifråga om absolutnivåer och relativ utveckling.

Personbil

Med uppgift om att 35 % av vägtrafikens totala trafikarbete sker i tätort har anta-

gits att 40 0/0 av personbilarnas trafikarbete sker i tätort. Antagandet baseras bl.a.

på att vi vet från trafikräkningar att andelen personbilar är större i tätort än på

landsväg.

För att få antalet kortväga resor, har det kortväga trafikarbetet dividerats med

10,7 km (=genomsnittlig längd av delresor under 100 km enligt SCB:s resvane-

undersökning (RVU) 84/85). Antalet långväga resor har erhållits genom att divi-

dera det långväga trafikarbetet med 191 km, som är medellängden för delresor

som är 100 km eller längre. Även denna uppgift kommer från bearbetningar av

RVU 84/85.

För att kunna göra en slutlig uppdelning av trafikdata krävs ytterligare ett anta-

gande. Detta gäller hur den totala tätortsandelen 40 % skall delas på kortväga och

långväga resor. Om man antar att 5 % av de långväga resorna görs i tätort följer att

52,5 % av de kortväga utförs i tätort. Därmed kan en slutlig uppdelning göras.

Enligt VTI:s tätortsmätningar uppgår andelen personbilar (lätta fordon) med

släp, inom gruppen av personbilar, till 1 % i tätort. Motsvarande siffra för lands-

väg är 2,8 % och är hämtad från mätningar på landsväg utförda av VTI år 1991.1

 

1 Särskild bearbetning av rådata, undersökningen presenteras i Nilsson, G.K. et al., 1992.
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Vi förutsätter att släpvagnsanvändningen är lika inom hela gruppen av lätta

fordon. Observera att dessa värden för andel släp inte återfinns i indata, vilket

beror på att vi arbetar med kortväga och långväga som begrepp. Med de redo-

visade förekomsterna av släp ovan kan motsvarande andelar för kortväga och

långväga uppskattas. Det är dessa uppskattningar som ligger i trafikdatafilen.

Noggrannheten i mätdata är hög, max avvikelse +/-2 % på uppmätt antal

(Carlsson A., 1996). Osäkerheten i den resulterande skattningen är naturligtvis

också en funktion av antalet mätningar och hur detta urval ser ut. Någon kvantifie-

ring av osäkerheten i den resulterande skattningen har inte utförts.

Om man förutsätter att'reslängden är lika för resor med och utan släp kan totala

antalet resor, kortväga respektive långväga, fördelas på med och utan släp.

Beläggningen i personbilar var för kortväga resor 1,6 personer under perioden

och prognosticeras till 1,5 personer år 2005. På långväga resor är beläggningen 1,8

personer oberoende av år. Uppgifterna enligt (Björketun, U. et al., 1993).

Lätt lastbil

Beträffande andel med släp, uppskattningen av antalet kortväga och långväga

resor samt andel av trafikarbetet som uträttas i tätort, se ovan under personbilar.

Välj samma fördelning på: kortväga/långväga, med/utan släp och andel tätort

som för personbil.

Längderna på korta och långa resor har antagits vara desamma som för person-

bilar dvs. samma antal resor/km som för personbil.

Genomsnittlig lastvikt för en lätt lb år 1980 var 220 kg och år 1990 245 kg,

(Björketun, U. et al., 1993). En genomsnittlig maxlastvikt för samtliga lätta lb har,

med hjälp av Bilregistret per den 31/12 1993, beräknats till 865 kg. Beläggningen

för åren 1980 och 1990 skattas sålunda till 25 % respektive 28 0/0.

Tung lastbil

Dataunderlaget enligt bilaga 1 är indelat enligt följ ande:

0 med släp (oberoende av vikt)

0 maxlast < 7 ton

0 maxlast 2 7 ton.

En maxlast av 7ton motsvarar ungefär en totalvikt av 16 ton dvs. gränsen i den

använda indelningen. Problemet är att fördela med släp på de två viktklasserna.

För detta har Varutransporter på väg (UVAV) från 1990 använts.

Data från UVAV 1990 har sammanställts i (Matstoms, Y., 1996).

SIKAzs redovisning av trafikdata baserad på UVAV ger inte bara annan nivå

utan även annan relativ utveckling än data i basscenariot. I (SIKA, 1995) redo-

visas följande utveckling för tunga lastbilar:

2,42 Gfkm år 1990

2,88 Gfkm år 1991

2,76 Gfkm år 1992

2,07 Gfkm år 1993.

Den relativa utvecklingen som datafilen ger avviker på ett betydande sätt

genom att man har en fortlöpande nedgång, totalt -4,5 %, för perioden 1990-

1993 att jämföra med SIKAzs utveckling med -14,5 % inklusive en topp under
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1991 och 1992. Detta skulle då innebära att datafilen ger en underskattning av

reduktionen för fordonsgruppen om SIKA:s data representerar sanningen.

Dessa data från SIKA har inte utnyttj ats.

Andelen av trafikarbetet som sker i tätort har av VTI uppskattats till 5 %

oavsett om det gäller en kortväga eller långväga resa med eller utan släp. Detta

förenklade antagande bedöms som mycket otillfredsställande.

Buss

Fördelning av trafikarbete på tätort/landsbygd har till gått enligt följ ande:

0 kortväga trafik kan enligt (Björketun, U. et al., 1993) fördelas på 60 %

lokaltrafik och 40 % regionaltrafik

0 all lokaltrafik antas gå i tätort

0 10 % av regionaltrafiken antas gå i tätort

0 detta resulterar i 64 0/0 tätort för kortväga trafik

0 5 % av den långväga trafiken antas gå i tätort.

Baserat på de första tre punkterna får man en tätortsandel av 64 0/0 för kortväga

trafik.

Enligt (Björketun, U. et al., 1993) uppgick år 1989 det genomsnittliga antalet

passagerare i bussar på kortväga resor till 12,2 och på långväga 14,3. Ingen för-

ändring i tiden antas beträffande beläggningen på bussar i kortväga trafik. År 2000

ger prognosen en beläggning på 15 personer på långväga resor och 16 personer år

2005 .

Bussar som kan ta 60 eller fler passagerare (genomsnittligt maxantal enligt Bil-

registret: 85) förutsätts gå i stadstrafik och beläggningen uppskattas till 14 %.

Övriga bussar, som i genomsnitt kan ta maximalt 35 passagerare, antas sålunda

användas på de långväga resorna. Beläggningsgraden har angivits till 41 % fram

t.o.m. år 1998, 43 % år 2000 och 46 0/0 from. år 2005.

Observera att vi bara har en buss på fordonsnivå 1 dvs. enda uppdelning som

kan göras är på kortväga och långväga.

hdoped

Det har förutsatts att mopederna endast används för kortväga resor och 80 0/0 av

detta trafikarbete antas utföras i tätort. Enligt SCB:s RVU 84/85 uppgår längden

på en mopeddelresa under mätdagen till 3 km. Med uppgift om både reslängd och

antalet fordonskilometer kan antalet resor beräknas.

Motorcykel

Samma andel tätortstrafik av det kortväga trafikarbetet antas för MC som för

mopederna. Av motorcykeltrafikarbetet på långa sträckor förmodas en tiondel ske

i tätort. En "kort" motorcykeldelresa är, enligt RVU 84/85, 11 km lång och en

"lång" 265 km.

3.2 Fordonsbeskrivning

Bilden utgörs av två, en A och en B. Denna bildtyp innehåller direkta

emissionsdata. I bild A ges emissionsdata för viss beläggningsgrad som inte

behöver vara densamma som i trafikdatabilden. För att beräkna den resulterande
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emissionsfaktorn för angiven beläggningsgrad i trafikdatabilden utnyttjas

korrektionsfaktorer enligt Fordonsbeskrivning B.

Data skall finnas per fordonsnivå 2, drivsystem, kravnivå och årsmodell. Ett

krav är att det finns minst en beskrivning per fordonsnivå 2, drivsystem och krav-

nivå. Ges endast en beskrivning trots flera årsmodeller tilldelas alla årsmodeller

inom kravnivån samma värden. Om data ges för flera årsmodeller inom samma

kravnivå och med överhopp så tilldelas överhoppen värden genom interpolering. I

beräkningarna, internt i programmet, måste varje årsmodell tilldelas värden.

I basfilen (97-02-01) finns generellt fordonsbeskrivningar t.o.m. årsmodell

1996.

3.2.1 Bild A, basvärden

Bränsleförbrukning samt emissionsfaktorer för CO, HC, NOX och partiklar söks

avseende varmkörda motorer och kallstartstillägg. Dessutom skall avdunstning

beskrivas.

I förekommande fall skall även försämring och antal år för försämring anges.

Syftet med att ange maxlast respektive resande maxantal är att i ett senare

utvecklingsskede kunna uttrycka effekter relaterade till personkm eller tonkm.

Detta är en ofta efterfrågad typ av data.

Generella kommentarer för lätta bilar

Landsvägskörcykeln (HDC i FTP) får motsvara varmutslápp landsväg.

Varmutslapp tätort beräknas enligt nedan när material finns tillgängligt enligt

FTP75 som redovisar utsläppen perfas (ger g/km):

(E2*SZ + k*E3*S3)/(SZ + S3) (I)

där E2 och E3 betecknar utsläpp i g/km under andra och tredje fasen i stads-

körcykeln (UDC-FTP 75): Ys ("Yield stabilized") respektive Yht ("Yield hot

transient"). 32 och S3 är körsträckan i km under E2 och E3. "k" är en korrek-

tionsfaktor som förklaras nedan.

Kallstartstillägget uttryckt i g/start beräknas schematiskt enligt följande:

(El-k*E3)*S3 (II)

där El betecknar utsläpp i g/km under första UDC-fasen (th, "Yield cold

transient"). S1 och S3 förutsätts vara lika långa.

Fas 3 i UDC-körcykeln påbörjas efter ett 10 minuter långt uppehåll. Detta

innebär att emissionerna under den varma tredje fasen överskattas och kall-

startstillägget därmed underskattas. Genom att bilda kvoten mellan mätningar

(opublicerat material från MTC, Kutscher E.) som gjorts både med och utan 10-

minutersstoppet, kan korrektionsfaktorn (k i (I) och (H)) tas fram för CO, HC och

NOX. Det uppmätta CO-värdet under fas 3 korrigeras med faktorn 0,870, HC med

0,867 samt NOX med 0,788 för att motsvara mätningar utan stopp. Någon effekt

på bränsleförbrukning kunde inte påvisas. Korrektionen av tredje fasens värde har

endast gjorts för katalysatmförsedda bensinbilar. Underlag för övriga bilar

saknas.

Bränsleförbrukningen för lätta bilar är hämtad från (Henriksson, P., 1995).
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Liksom i SNst gamla modell förutsätts försämringen pågå ett visst antal år för

att sedan upphöra.

Eftersom skattning av försämringgörs separat för HDC och UDC fås två upp-

sättningar med försämring för varmutsläpp ur de statistiska analyserna.

Försämringen för varmutsläpp skall ges som ett medelvärde både för landsbygd

och tätort. Därför genomförs en medelvärdesberäkning med vikten 0,4 för tätort

och 0,6 för landsväg. Olika relativ försämring för landsbygd och tätort kan för när-

varande inte beskrivas på annat sätt än i form av ett viktat medelvärde enligt ovan.

En rimlig hypotes borde vara att man har olika försämring i det reglerade och

det oreglerade området för katalysatorbilar. Den skattade försämringen avser det

reglerade området. Hypotesen borde motsvara att vald försämring ger en över-

skattning av försämringen vid hög belastning dvs. körning med släp osv.

All beskrivning av släpeffekter bygger på en och samma referens,

(Laveskog, A.et al, 1992). Dessutom avser rapporten mätningar med endast ett

fordon. Mätbilen är katalysatorutrustad. För bilar utan katalysator har förutsatts

samma bränsleeffekt och att avgaserna påverkas som bränslet. VTI har utfört en

mätserie på väg med tillkopplad husvagn och körning i olika konstanthastigheter.

Något förenklat medförde husvagn fördubblad förbrukning vid jämförelse med

körning utan släp i samma hastighet. Den av VTI uppmätta effekten av husvagn

var minst lika stor som enligt (Laveskog A. et al., 1992).

I (Laveskog, A. et al, 1992) ingår också mätning enligt FTP 75. Detta medför

att en kallstarteffekt ingår. Vi söker den renodlade varm -effekten. Därför har

kallstartstilläggen exkluderats. Därefter har de relativa effekterna skattats. Körning

med släp i tätortskörcykeln innebär att man får en annan resulterande körcykel än

för körning utan släp. Bränsleeffekten av släp för dieselfordon har antagits vara

densamma som för bensinfordon.

En informationsbit som tillförts från annat håll ärskillnaden i hastighet mellan

bilar utan och med släp på landsväg. Som typväg har 90-väg med 11-13 mzs bredd

valts. Medelhastighet utan och med släp har uppmätts till 94 och 80 km/h

(Nilsson, G. et al, 1992). Dessa hastigheter har använts för skattningen av mer-

effekter med släp.

Slutligen har släpvagnseffekterna halverats för att beakta körning med andra

släp än husvagn.

Enligt (AB Bilstatistik, 1995) fanns det 1995-01-01 611 000 släpvagnar i

Sverige med maximilast 999 kg. Av dessa var 33 % husvagnar. Inom gruppen av

övriga släpvagnar, med maximilast 999 kg, hade 85 % en maximilast av minst 500

kg. För en fullständig bedömning av släpeffekter krävs även uppgifter om årlig

körsträcka för de olika klasserna av släp och avgaseffekter för andra släp än

husvagn.

Varmutsläppen har inte korrigerats för lägre lufttemperaturer än 20 OC. Enligt

(Hassel, D. et al., 1993) skulle följande korrigeringar behöva göras vid en luft-

temperatur av +5°Cz (i SNV-filen inlagda värden skulle eventuellt behöva multi-

pliceras med korrektionsfaktorerna)

0 bensin ej kat:

- co 0,95
- HC 0,94
- NoX 1,13
- bränsle 1,02
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0 bensin kat:

- CO 0,89

- HC 1,10

- NC)X 1,14

- bränsle 1,02

0 diesel:

- CO 1,10

- HC 1,07

- NOX 1,09

bränsle 1,02.

Personbilar

Bensin

Resande max antal: 4,95, förare inkluderad, har angivits för alla årsmodeller

och kravnivåer av bensinbilar. Från Bilregistret per 31/12 1993.

De NOX-värden som redovisats i (Olsson, L., 1983) innehåller en korrektion

för luftfuktighet med 1,15. Eftersom den nya modellen innehåller

korrektionsfaktorer för luftfuktighet som indata har data ur (Olsson, L., 1983)

delats med korrektionsfaktom 1,15. Data motsvarar därmed den form som

gränsvärdena är givna på. Genom korrektionsfilen, se avsnitt 4.1, korrigeras

NOX-värdena tillbaka med faktorn 1,15.

Kravnivå: Oreglerade (t.o.m. åm 1968):

Varmutsläpp, kallstartstillägg baseras på (Olsson, L., 1983) och (Egebäck,

K.-E., 1987). Den senare används för att isolera varmdelen och

kallstartstillägget. Partiklar antas bete sig som CO och säckuppdelning har

gjorts enligt underlag för F40 i de "60 bilarna" (Egebäck, K.-E., 1987). För

att skatta utsläppen med släp multipliceras data utan släp med en faktor

(=1,4) som tagits fram genom att bilda kvoten mellan bränsleförbrukning

med och utan släpz. Till HC varmutsläpp, både landsväg och tätort, adderas

dessutom 2,55 g/km baserat på (Olsson, L., 1983) som skall motsvara

vevhusgaserna. Enligt Larsolov Olsson, NV, utgörs de huvudsakligen av

HC.

Vevhusgaserna antas ha samma försämring som övriga HC-utsläpp.

Relativ försämring väljs enligt (Olsson, L., 1983).

Försämring avgaser för alla faser, 10 år. Uppgift från SNV 3261.

Avdunstning enligt (Hammarström, U., 1992). Denna grundas i sin tur på

en litteratursammanställning (Egebäck, K. -E., 1991).

Kravnivå: F1 och F2 (1969-1975):

Samma källor som för oreglerade.

Kravnivå: F40 (1976-1984):

Emissioner har uppskattats genom att:

 

2 I (Laveskog et al., 1992) redovisas effekt av husvagn.För att ta hänsyn till förekomst av andra

släptyper har husvagnseffekten halverats.
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0 välja basvärden ur (Olsson, L., 1983)

0 uppskatta kallstartstillägg enligt säckuppdelningen i (Egebäck, K.-E.,

1987)

En statistisk analys har utförts med F40-data, se vidare under A10.

Basvärden för partiklar uppskattas ur (Egebäck et al., 1984). Säckupp-

delning har gjorts enligt CO i F40 och de 60 bilarna. Partiklar antas bete sig

som CO. Underlaget i (Egebäck, K.-E. et al., 1984) förutsätts motsvara års-

modellerna 1976-1980. Partikeldata i (Olsson, L., 1983) används för att

bilda ett index där årsmodellerna 1976-1980 väljs som bas (index=100).

Partiklar för landsväg uppskattas genom att antaga samma relation som

mellan CO (landsväg) och CO (tätort).

I Övrigt samma som tidigare.

Försämringen är, som tidigare, hämtad från (Olsson, L., 1983). Med F40-

underlaget i (Egebäck, K.-E., 1987) kunde någon försämring inte påvisas.

Kravnivå: A10 (1983-1988):

I ett material, omfattande 60 bilar (Egebäck, K.-E., 1987), ingår bilar av

årsmodell 1977-1987, dvs. både F40- och A10-bilar3. Bilar av årsmodell

1985 och senare valdes ut för att representera A10 och följande funktion

anpassades till materialet:

emissionsfaktor=A*e(B*S> (III)

där "3" är vägmätarställning i 10 000-tals km. A motsvarar emissionsfaktorn

vid vägmätarställningen 0 km och B är ett mått på försämringstakten. Vid

analysen har viktning skett med det antal av modellen som såldes det kalen-

derår som motsvarade modellåret (data från Bilismen i Sverige). Ingen'signi-

fikant försämring kunde påvisas.

Medelvärdena, kallstartstillägg och varmutsläpp, enligt (Egebäck, K.-E.,

1987) valdes till nybilsvärden. Observera det negativa kallstartstillägget för

NOX.

Partiklar, samma som F40.

Försämringen valdes lika med F40 i (Olsson, L., 1983).

Avdunstning som tidigare.

Kravnivå: Fr.o.m. A11 (1987 och senare):

Utifrån egenskaperna hos de datamaterial vi har haft till förfogande har

följande konstruktion valts för att ta fram emissionsfaktorer:

0 rensa ut observationer som inte klarar tomgångsprovet (eller, som i

A60-materialet, CO-värdet för UDC > 10 g/km)

0 gör en uppdelning i fyra körsträckeintervall:

0-15 000 km

15 000-80 000 km

 

3

14

Mätarställning F40-bilar: min 45 100 km, max 156 000 km och medel 84 913 km. A10-bilar

min 100 km,

max 66 700 km och medel 19 876 km.
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80 000-200 000 km

200 000- km

0 i intervallet 80 000-200 000 km bestäms nivå och utveckling för god-

kända bilar ur det sk. mångmilarmaterialet från MTC

0 i intervallet 200 000 km och över ges nivån för godkända bilar av det

värde som mångmilarfunktionen på formen (III) ger vid 200 000 km

0 i intervallet 15 000-80 000 beskrivs relativ försämring med A60-data

som underlag. Nivån bestäms av mångmilarfunktionen i 80 000 km

0 i intervallet 0-15 000 km väljs värdet i 15 000 km enligt konstruk-

üonen

0 slutligen görs en sammanviktning av emissioner mellan sådana som

klarar och sådana som inte klarar tomgångsprovet.

Försämringen har begränsats till högst 200 000 km beroende på att mer-

parten av mätdata haft kortare körsträcka än 200 000 km. Ett fåtal observa-

tioner har dock funnits även för längre körsträckor. Motivet för att stoppa

vid 200 000 km är att undvika risken för fel som följd av extrapolering ut i

ett område med få observationer.

Vid analys av försämring mm. har viktning gjorts med försäljnings-

statistik. Trots viktningen är det inte säkert att representativitet uppnås

beroende på att motorfamiljer som finns ute på väg kan saknas i mätdata.

Intervaller 80 000-200 000 km, dataunderlag. Säckuppdelade data från

MTC-tester av mångmilare av årsmodell 1987--19904 (en dubblett bort-

rensad) har varit utgångspunkt. Av totalt 765 st mångmilare klarade 9 st

(dvs. ca 12 %) inte tomgångsprovet (CO > 0,5 % och/eller HC > 100 ppm);

dessa uteslöts före analysen. En jämförelse mellan oviktade UDC-medel-

värden i det ursprungliga och reducerade mångmilarmaterialet görs i

 

tabell 2.

TabellZ UDC-värden och vägmätarställning i mångmilarmaterialet,

medelvärden.

Del av material co HC NOx Vägmätarställning, km

glkm glkm glkm medel min max

 

Alla 76 st av årsmodell 1987-1990 3.07 0.372 0.546 105 483 42 954 256 523

Exkl. underkända i tomgångs- 2.42 0.272 0.419 101 312 42 954 256 523

provet, 67 bilar

         

Källa: Datafrån MTC. Ingen viktning med försäljningsstatistik.

Nybilsvärden ("A") och försämrii. ("B") skattades med funktion (M)..51 VA
O'

Mätdata viktades med antalet sålda bilar av respektive modell. I tabell

 

4 Ej använt mångmilare av senare årsmodell än 1990 för att öka jämförbarheten med A60-

bilarna.

5 Av dessa hade tre körts av läkare och två var polisbilar. Dessa fem bilar underskred gräns-

värdena i tomgångsprovet.
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visas resultatet från regressionsanalysen och även medelvärden för de bilar

som blev underkända vid tomgångsprovet.

Kallstartstillägget och utsläpp vid varmkörning i tätort har beräknats

enligt H och I. Korrektion av utsläppen i fas 3 har utförts enligt tidigare

       

beskrivning.

Tabell 3 Resultat av analys av mångmilarmaterialet.

Godkända i tomgångsprovet Underkända

Emissionsfaktor Antal A B 95 % konfidens- Emis- Antal Medel-

mät- intervall för B sions- mät- värde

värden under övre medel- värden

värde

Kallstartstillägg, glstart

CO 67 22.8 0.0142 -0.0073 0.0357 28.127 35.26

HC 67 2.97 0.0089 -0.0163 0.0341 3.554 4.20I

NOX 65 1.4 0.0250 -0.0109 0.0609 2.090 4.02

Varm tätort, glkm

CO 67 0.408 0.0726 0.0301 0.1152 1.137 7.57

HC 67 0.0303 0.1090 0.0649 0.1530 0.133 1.18

NOx 67 0.132 0.0548 0.0153 0.0943 0.293 1.54

Landsväg, glkm

CO 24 0.147 0.0654 -0.06781 0.19861 0.368 1 5.80

HC 23 0.0088 0.1617 -0.01580 0.33920 0.070 1 0.39

NOx 64 0.0834 0.076 0.02345 0.12849 0.271 9 1.59

          

Källa: Datafrån MTC och egna (VTI) bearbetningar. Viktning har skett medförsäljnings-

statistik. (dock ej de underkända).

Om någondera av kallstartstillägget och varm tätort har signifikant för-

sämring, har vi valt att beskriva båda med de skattade försämringarna dvs. B

i tabell 3. Motivet för att arbeta med försämring både för kallstartstillägg

och varm tätort om minst en försämring påvisats vara skild från noll är att

dessa två komponenter bildats genom att dela upp det totala UDC-värdet i

dessa två delar. Med vald konstruktion kan det totala UDC-värdet återskapas
från de två delfunktionerna. Mångmilarmaterialet pekade på en signifikant

försämring för alla de tre undersökta ämnena vid tätortskörning med varm

motor, alltså används försämringarna i både kallstart och varm enligt

mångmilarmaterialet.

Någon signifikant försämring kunde inte påvisas för CO och HC med

data från landsvägskörcykeln. För landsväg kunde försämring endast påvisas

för NOX. Observera att antalet HC- och CO-observationer endast utgör ca

1/3 av antalet NOK-observationer. De skattade försämringarna för HC och

CO är lika med eller större än för NOX. Försämringarna liknar också varm

tätort . För HC och CO landsväg väljs därför medelvärdena enligt tabell 3

för intervallet 80 000 - .

I de inledande analyserna hölls årsmodellerna 1987 och 1988 isär från

1989 och 1990. Man skulle kunna ha hypotesen att årsmodellerna 1987 och

1988 skulle ha högre utsläpp än 1989 och 1990 vid samma körsträcka.
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Något sådant framgick inte ur analysen. De tendenser som framgick ur
analyserna var:

0 att nybilsvärden för 1987 och 1988 skulle kunna vara lägre än för

1989 och 1990

0 att försämringen för 1987 och 1988 skulle kunna vara större än för

1989 och 1990.

[ntervallet 15 000-80 000 km, datauna'erlag. I tabell 4 redovisas resul-

tatet av analyser gjorda på A60-bilarna med funktionen i (III). 146 6 st bilar

av årsmodellerna 1989 och 1990 återstod efter att en bil uteslutits (CO-vär-

det för UDC överskred 10 g/km). Något tomgångsprov genomförs inte i

A60. Regressionsanalysen har genomförts med viktning mot försäljnings-

statistik.

    

Tabell 4 Resultat av analys av A60-materialet.

Emissionsfaktor Antal A B 95 °/o konfidens- Emissions-

mät- intervall för B medelvärde

värden undre övre

Kallstartstillägg,

glstart

CC 146 21.3 0.00411 -0.0418 0.0500 24.1

HC 146 2.03 0.0508 0.0022 0.0994 2.75

NOX 146 1.14 0.0736 0.0140 0.1332 1.8

Varm tätort, glkm

CC 146 0.431 0.0542 -0.0185 0.1269 0.848

HC 146 0.032 0.0829 0.0096 0.1562 0.0653

NOX 146 0.109 0.0407 -0.0498 0.1313 0.188

Landsväg, glkm

NOX 146 0.092 0.0178 -0.09 0.1256 0.174

        

Källa: Datafrån MTC och egna (VTI) bearbetningar. Viktning har skett medförsäljnings-

statistik.

På samma sätt som för mångmilarna studerades kallstartstillägg och varm

tätort samtidigt och hade någon av dem signifikant försämring tilldelades

båda försämringar. Försämring kunde påvisas för HC och NOX. A-värden

bestämdes så att funktionerna skär mångmilarfunktionerna i S = 80 000 km.

A60-materialet gav ingen signifikant försämring för varken CO kallstarts-

tillägg eller varm tätort. CO-värdet enligt mångmilardata vid 80 000 fick

därför gälla i intervallet 15 000-80 000 km (och även i intervallet 0-15 000

km).

För landsväg NOX gav A60-materialet inget signifikant samband mellan

emissioner och mätarställning. Mångmilarvärdet vid 80 000 km fick därför

representera intervallet 15 000-80 000 km (och även i intervallet 0-15 000

km) eftersom varken varm tätort eller landsväg hade signifikant försämring.

 

6 Mätarställning: medel = 43 094 km, min = 12 083 och max = 78 304.
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Utsläpp av CO och'HC under landsvägskörcykeln mättes inte på A60-

bilarna. Landsvägsutsläppens försämring valdes därför lika med A60 varm

tätort. För CO innebar detta att nivån vid 80 000 km fick gälla bakåt till

15 000 km (och även till 0 km). HC landsväg i intervallet 15 000-80 000

beskrevs med den relativa utvecklingen enligt HC varm tätort i A60-materi-

alet och vi utgick från mångmilarvärdet vid 80 000 km.

Hänsyn tagen till bilar som ej klarade tomgångsprovet, dataunderlag

mm. Endast de bilar som klarade tomgångsprovet ingick i analysen av

mångmilarna. Nästa steg är att väga samman emissionsfaktorerna för de

bilar som klarar tomgångsprovet med emissionfaktorerna för de som

underkänts. Data för de senare är hämtade från mångmilarmaterialet, se

tabell 3. Vad som dessutom söks är andelen bilar som inte klarar tom-

gångsprovet bland slumpmässigt valda ute på väg . Som underlag för en

sådan skattning används andel underkända i Bilprovningens tomgångsprov,

se tabell 5.

  

Tabell 5 Andel underkända (%) vid Bilprovningens tomgångsprov.

Ålder, år

Årsmodell 2 3 4 5 6

1989 1.50 1.85 2.20 2.20 2.20

1990 1.20 0.70 1.60 1.70 §39

1991 1.00 0.90 1.20 ?.28 ?23

1992 0.60 0.70 993 999 §99

1993 0.40 åxå?? §92 åäö ütâê

    

Kalla: Gunnar Högberg, ASB, och egna bearbetningar: feta och okursiverade vården är

kompletteringar med 89.'orna som underlag. Feta och kursiverade värden a'r komplette-

ringar m h a interpoleringar (inga uppgifter fannsför år 1992).

Ett exempel på hur tabellen har kompletterats: andelen underkända för

årsmodell 1990 vid en ålder av 6 år har skattats genom

((andel 6 år av åm 1989)/(andel 5 år av åm l989))*(andel 5 år av åm 1990).

Andelarna fylls sedan på årsmodell för årsmodell. Jämför andelarna i

tabell 5 med andelen underkända i tomgångsprovet i mångmilarmaterialet,

tabell 3. Mångmilarmaterialet har väsentligt högre underkännandefrekvens

än Bilprovningsmaterialet. Egentligen borde viktning mot försäljnings-

statistik göras före denna jämförelse. Om den stora skillnaden skulle kvarstå

efter en sådan viktning borde man utreda vad skillnaden beror på:

0 att man servar bilen före besöket hos Bilprovningen

0 att urvalet i mångmilarmaterialet inte ger bra representativitet

0 annat alternativ.

Vi söker andelen underkända för bilar på väg. Antag att 0,5*(andelen

underkännanden vid besiktningen) ger en skattning för andelen underkända

på väg. Värden för årsmodell 1987 och 1988 uppskattas genom samman-
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Vägning av data för årsmodell 1989 och 1990. De resulterande andelarna

underkända på väg redovisas i tabell 6.

Tabell 6 Andel underkända z' tomgångsprov "på väg".

 

Ålder, år

Årsmodell 2 3 4 5 6 7-

1987-1990 0.68 0.64 0.95 0.98 0.98 0.98

 

1991 0.50 0.45 0.60 0.64 0.64 0.64

1992 0.30 0.35 0.47 0.50 0.50 0.50

1993 0.20 0.23 0.31 0.33 0.33 0.33

    

Källa. ASB och egna bearbetningar.

För bilar 7 år och äldre antas samma värde gälla som för 6 år gammal bil

av aktuell årsmodell. Ärsmodellerna efter årsmodell 1993 antas ha samma

värden som årsmodell 1993. För att utnyttja Bilprovningens data krävs upp-

gifter som kopplar bilåldern till total körsträcka. I (Henriksson, P., 1994)

redovisas per fordonstyp och årsmodell årliga körsträekor. Enligt denna

källa har en personbil vid en ålder av 4-5 år gått 80 000 km och vid ca 13 år

200 000 km.

Ett exempel på hur emissionsfaktorerna ser ut efter de redovisade beräk-

ningsleden illustreras i figur .1.

 

Utsläpp vid tätortskörning med varm motor som funktion av

mätarställning, C0. Kombination av A60- och mångmilarmaterial
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Mätarställning, 10 OOO-tals km

   

Figur 1 Exempel på en emissionsfaktors utveckling med körd sträcka.
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Eftersom andelen underkända bilar på väg blir låg, bidrar deras utsläpp,

trots att dessa är höga, endast marginellt till emissionsfaktorerna.

Den resulterande försämringen beskrivs genom att förbinda punkterna för

S=0 och 3:200 000 km i figur 1.

Skattningför olika årsmodeller. Nästa steg var att finna utvecklingen av

emissionsfaktorerna från årsmodellerna 1987-1990 och till dags dato. Här

kom certifieringsdata till användning och i filerna som MTC tillhandahållit

ingår för årsmodeller av 1989 och senare bl.a. följande emissioner:

UDC: CO

HC

NOX

Partiklar (i vissa fall)

HDC: NOX

HC avdunstning (SHED, dvs. "diurnal" och "hot soak ).

Samtliga certifieringsvärden som utnyttjas motsvarar formellt mätarställ-

ning 80000 km. Per årsmodell (årsmodellerna 1989-1990 fördes till en

grupp för att bli jämförbar med de årsmodeller som ingick i mångmilarmate-

rialet) och kravnivå (miljöklass 1-3) bildades oviktade medelvärden. En

indexserie togs fram med årsmodell 1989-1990 som basår. De emissions-

faktorer vi bildat, kallstartstillägg och varm tätort, förutsattes ha utvecklats

på samma sätt som UDC-värdena. CO och HC landsväg antogs följa UDC-

utvecklingen. Den del av avdunstningen som består av "running losses"

antogs utvecklas på samma sätt som SHED. '

För partiklar har några basdata representativa för slumpmässigt valda

fordon på väg ej kunnat hittas. Trots att gränsvärde finns för partiklar

fr.o.m. A11 så saknas i de flesta fall certifieringsdata. Enligt MTC behöver

värden inte lämnas om partikelutsläpp för bensinbilar. Det räcker med en

bekräftelse att bilarna klarar gränsvärdet. Som bas väljs första årsmodell och

kravnivå med större antal certifieringsdata dvs. årsmodell 1995 MK 2. Även

om certifieringsdata finns i ytterligare några fall fram t.o.m. årsmodell 1996

verkar dessa data mycket osäkra för trendbeskrivning. Samtliga årsmodeller

fr.o.m. 1987 och tom. 1996 får därför samma faktorvärden oberoende av

kravnivå. Säckuppdelning har gjorts med ej publicerat material från MTC,

avseende tre bilar. Skattning av andra celler görs via CO.

Utsläpp med släp har skattats med (Laveskog, A. et al., 1992) som

underlag.

Försämringen har som tidigare nämnts tidsmässigt begränsats till 200 000

km för samtliga emissionsfaktorer. För personbilar motsvarar detta 13 års

körning. Genom att vi inte kan arbeta med olika antal försämringsår för

olika ämnen blir det ämnet och fasen med flest år som blir bestämmande

dvs. 200 000 km eller 13 år. Den procentuella försämringen per år beräk-

nades enligt:

((emissionsfaktor efter 13 år - emissionsfaktor för ny bil)/(emissions (IV)

faktor för ny bil)/(antal år som försämringen pågår, dvs. 13).

Om "försämringskurvan" har det utseende som kan ses i figur 1, över-

skattas den årliga procentuella försämringen beräknad enligt (IV). Bästa
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beskrivningen av försämringen ger (IV) för kallstartstillägg i form av HC
och NOX.

TUV (Hassel, D., et al, 1993) har undersökt sambandet mellan C0-, HC-

och NOX - utsläpp enligt FTP75 och körd sträcka genom regressionsanalys.

Materialet bestod av 178 personbilar med reglerad katalysator med en total

körsträcka som varierade från ca 10 000 km till 130 000 km.

Enligt TUV förändrades utsläppen från en mätarställning på 10 000 km

till 130 000 km enligt följande:

CO: 1,8 => 3,8 g/km (+ 111 %)

HC: 0,18 => 0,37 g/km (+ 105 %)

NOX: 0,25 => 0,53 g/km (+ 112 %)

Med det kombinerade material VTI använt för motsvarande årsmodeller

(A60-bilar och mångmilare) ökar utsläppen från en total körsträcka på

10 000 km till 130 000 km enligt nedan:

CO: 1,82 => 2,25 g/km (+ 24 %)

HC: 0,15 => 0,28 g/km (+ 87 %)

NOX: 0,20 => 0,38 g/km (+ 90 %)

Ur ett material som samlats in av EPA i USA bestående av FTP75-tester

har de bensindrivna personbilarna som certifierats enligt A12/13-bestäm-

melserna valts ut. Regressionsanalyser har sedan genomförts för att under-

söka förekomsten av försämringseffekter, referens (Andersson, T., uå).

Bilarna, 764 till antalet, var av årsmodell 1984-1990 och mätarställningen

varierade från 8 000 km till 224 000 km med ett medianvärde på ca 67 000
km. I en första ansats gjordes ett försök att dela upp materialet i tre grupper:

Grupp 12 Bilar vars avgasreningssystem fungerar bra och som aldrig

har reparerats.

Grupp 2: Bilar vars avgasreningssystem fungerar dåligt eller inte alls.

Grupp 3: Bilar vars avgasreningssystem har reparerats eller bytts ut.

En bil ingår i grupp 2 om CO-utsläppet överstiger 10 g/km eller HC-

utsläppet överstiger 1 g/km i FTP-testet. Det visade sig inte möjligt att

särskilja grupp 1 och 3, varför dessa slogs ihop till en grupp med fungerande

avgasreningssystem.

Materialet bestod av avgastester med både kommersiellt bränsle och

certifieringsbränsle och separata analyser genomfördes för dessa delmaterial.

Man ville även ta hänsyn till motorfamilj stillhörighet och införde indikator-

variabler för dessa. Endast motorfamiljer med minst tio observationer per

bränsletyp bedömdes som möjliga att använda vid regressionsanalysen.

Materialet reducerades därmed till 229 bilar med fungerande avgasrenings-

system.

I tabellen anges de procentuella ökningar som modellerna ger när mätar-

ställningen ökar från 10 000 km till 130 000 km, som kan jämföras med

TUV- och VTI-data ovan.
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Tabell 7 Analys av FTP-va'rdenfrån EPA.

Typ av bränsle och Ökning 10 000 till Medelvärde

emission 130 000 km, för grupp 2,
grupp 1+3, % glkm

Provbräns/e

CO 89 34.49

HC 76 2.46

NOX 26 0.50

Kommersie/lt bränsle

C0 52 32.90

HC 50 1.98

NOX 28 0.46

     

EPA-data ger därmed en annan bild för NOX jämfört med TUV och

VTI:s uppskattningar.

Avdunsmingen för katalysatorbilar t.o.m. årsmodell 1990 hämtas ur

(Hammarström, U. 1992)vilken i sin tur grundas på (Egebäck, K.-E., 1991).

För årsmodellerna därefter låter vi avdunstningen utvecklas enligt indexen

som bildats på SHED-data från certifieringarna. Observera att certifierings-

data enbart används som ett index för att beskriva nivåskillnaden mellan nya

bilar av olika årsmodeller.

Avdunstning mäts inte på mångmilarna och i AÖO-materialet kunde

någon försämring inte påvisas. Försämringen har därför angetts till 0.

Enligt (Almén, J., 1994) och "Running Losses - utsläpp av bensinångor

vid körning" (Olsson, NV) föreligger en risk att våra avdunstningsvärden

medför kraftig underskattning, åtminstone enligt provmetoden. Medför

sj älva provmetoden under- eller överskattning?

Diesel

Resande max antal: 5,06, förare inkluderad, angivet för alla årsmodeller av

dieselbilar. Från Bilregistret per 31/12 1993.

För samtliga dieseldrivna personbilar har skattningen av utsläpp med släp

bestämts på samma sätt som för personbil bensin ej katalysatorbilar. Alla

ämnen antas följa samma relativa förändring som bränslet, dvs. data utan släp

räknas upp med 1,4 (Laveskog, et al., 1992).

Någon korrektion av säck 3 med anledning av 1,0-minutersstoppet har inte

gjorts för några dieseldrivna fordon.

Ingenförsämring inlagd.

Kravnivå: Oreglerade ( _1988):

I (Olsson, L., 1983) finns basdata i allmänhet fram t.o.m. årsmodell 1980

inklusive partiklar. Uppdelning på säckar har gjorts enligt TUV (Hassel, D.

et al, 1993).
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Kravnivå: Fr.o.m. A12 (1989- ):

Principen densamma som för bensinbilarna: finn lämpliga basvärden,

utnyttja certifieringsdata och sätt de årsmodeller som basvärdena bygger på

till index=100 och låt emissionsfaktorerna ha samma relativa utveckling

som certifieringsdata.

I en rapport från Motortestcenter, Technical Evaluation of the Exhaust

Emissions from Different Engine Families (Kutscher, E., 1994), redovisas

emissionsdata för ett antal dieslar av årsmodell 1992 och 1993: UDC (CO,

HC, NOX och partiklar) och NOK-HDC. Dessa fick utgöra basdata efter

viktning med försäljningssiffror. Certifieringsdata fanns enbart samman-

vägda varför säckdata fick skattas. Vi använde relationerna mellan UDC och

de tre säckarna som fanns vid CFA-tester (från MTC) av dieselbilar. HDC-

värden för CO och HC togs fram med hjälp av relationen HDC och UDC i

CFA-data.

Lätta lastbilar

För samtliga bensinbilar gäller att NOK-värdena som tagits ur (Olsson, L., 1983)

har delats med 1,15.

KategoriA

Genomsnittlig maximal last har ur Bilregistret per 31/12 1993 skattats till 500 kg

för kategori A.

Bensin

Samma emissionsfaktorer och bensinförbrukning som för personbil bensin.

Försämring alla faser antal år: fr.o.m. A11, 16 år som är den tid det tar för en

lätt lastbil att tillryggalägga 200 000 km enligt (Henriksson, P., 1994) VTI

notat T 149. Före A11, samma som för personbil, dvs. 10 år. Den årliga för-

sämringen beräknas som för personbilar dvs. total försämring delas med antal

försämringsår.

Diesel

Se personbil diesel.

Kategori B

Genomsnittlig maximal last har ur Bilregistret skattats till 930 kg för kategori B.

Bensin

Kravnivå: Oreglerade (-1968):

Kategori C-värden har utgjort bas. Nedjustering motsvarande relativ skillnad

i bränsleförbrukning. Hänsyn tas till vevhusgaserna på samma sätt som för

personbil bensin.

Avdunstning som för personbil.
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Kravnivå: F1 t.0.m. A10 (1969-1991):

Samma emissionsfaktorer som kategori A eftersom det är samma bestäm-

melser som gäller för kategori B. En risk för underskattning föreligger med

denna förenkling.

Avdunstning som för personbil.

Kravnivå: Fr.o.m. A13 (1990- ):

Basvärden har varit pb-data.

Uppräkning gjordes, med certifieringsdata dvs. relationen mellan sådana

för kategori B och pb Mk3 1992. Säckvärden skattades utifrån uppräknade

UDC-värden med ett säckfÖrdelningsindex som bildats på data ur

(Laveskog, A., 1993). Partikelvärden togs fram genom att bilda relationstal

mellan CO-utsläppen för kategori B och A. Med hjälp av det index som

bildades med certifieringsdata, erhålls sedan skattningar på emissions-

faktorerna för årsmodeller och kravnivåer efter 1991.

Avdunstning beskrivs genom att välja samma basvärden som för kataly-

satorbilar t.0.m. årsmodell 1990. Med hjälp av indata bildat av certifierings-

data för kategori B och för personbil skattas sedan avdunstning för olika

årsmodeller av kategori B.

Försämring alla faser år: 16 år.

Se under personbilar A11 och framåt diskussionen om under- eller Över-

skattade avdunstningsvärden.

Diesel

Kravnivå: Oreglerade ( -1991):

Emissioner, inklusive partiklar, skattas genom interpolering mellan kategori

A och C med avseende på bränsle. Bränsleförbrukningen är den enda effekt

som initialt är känd genom (Henriksson, P., 1995).

Kravnivå: Fr.o.m. A13 (1990- ):

Samma metod har använts som för personbil diesel. Grunddata har varit de

viktade UDC-värdena från (Kutscher, E., 1994). Dessa har räknats upp med

en faktor som bildats genom relationen mellan certifieringsdata kategori C

och certifieringsdata för personbil av årsmodellerna 1992 och 1993.

Kategori C

Genomsnittlig maximal last har ur Bilregistret skattats till 1140 kg för kategori C.

24

Bensin

Kravnivå: Oreglerade (-1968):

Hänsyn tas till vevhusgaserna på samma sätt som för personbil bensin. Se

F1 och F2 nedan om hur "bakåträkning" skett på underlag från (Björkman,

E. et al., 1989).

FÖrsämring som kategori A.
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Kravnivå: F1 och F2 (1969-1975):

Här antas att kategori C genomgått samma teknikutveckling som kategori A.

Detta är inte orimligt eftersom samma baskoncept av motor kan finnas i

kategorierna A, B och C. Utvecklingen för årsmodellerna före 1976 upp-

skattas därför genom att välja samma relativa utveckling som för kategori A,

även för partiklar. Bas för beskrivningen är F40 och A10.

FÖrsämring som kategori A.

Kravnivå: F40 och A10 (1976-1991):
Basvärden är från (Björkman, E. et al., 1989). Säckuppdelning har gjort

enligt F40 i (Egebäck, K.E., 1987). Underlaget i basen omfattar årsmodel-

lerna 1981-1985. Tekniknivån antas motsvara A10 trots att bilar med en

totalvikt > 2 500 kg är oreglerade. Detta antagande har endast betydelse för

uppskattning av tidigare tekniknivåer.

FÖrsämring som kategori A.

Kravnivå: Fr.o.m. A13 (1990- ):

Emissionsfaktorer har tagits fram på samma sätt som för B-kategorin men

uppräkningen av basvärdena har skett med en faktor som bildats av kvoten

mellan UDC-värdet för kategori C och personbil MK3 årsmodellerna 1992-

1995 enligt certifieringsdata. Partikelutsläpp skattades även här genom att

bilda relationstal mellan CO-utsläppen (kategorierna C och B).

Säckuppdelning enligt (Laveskog, A., 1993).

Sammanslagningen av fyra årsmodeller till en grupp motiveras av att det

var knappt med certifieringsdata för den här kategorin. Inga index bildades

följaktligen utan emissionsfaktorerna fick gälla för 1992-1995.

Avdunstning: samma konstruktion som för kategori B.

Försämring alla faser år: 16 år.

Se under personbilar All och framåt diskussionen om under- eller över-

skattade avdunstningsvärden.

Diesel

Kravnivå: Oreglerade (-1991):

I (Björkman, E. et al., 1989) redovisas mätdata för två bilar i kategori C av

årsmodell 1984 och 1985. De två bilarnas mätdata har sammanviktats med

försäljningsstatistik. Underlag för säckuppdelning har varit TUV (UBA FB

91 042). För att göra en bättre nivåbestämning har bränsleförbrukning enligt

(Björkman, E. et al., 1989) jämförts med medelvärden representativa för

hela kategori C enligt bränsle-PMzet av Per Henriksson. Samtliga ämnen

enligt (Björkman, E. et al., 1989) har korrigerats med bildad bränslerelation.

Kravnivå: From. A13 (1990- ):

Se diesel kategori B. Uppräkning av diesel-data för pb med relationen

(certifieringsdata kategori C)/(cert personbil för årsmodellerna 1992-1993).

Tunga fordon generellt

Bestämning av emissionsfaktorer har bestått av följ ande huvudmoment:
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0 beräkning av preliminära sträckspecifika emissionsfaktorer, varmutsläpp,

med en mekanistisk beräkningsmodell (VETO) för olika årsmodeller med

tillgängliga musseldiagram

0 beräkning av motorspecifika emissionsfaktorer (ECE R49) för använda

motorer i föregående punkt

0 uppskattning av representativa motorspecifika emissionsfaktorer (ECE R49)

för olika årsmodeller

0 beräkning av slutliga sträckspecifika emissionsfaktorer för olika årsmodeller

0 beräkning av korrektionsfaktorer för last för olika årsmodeller.

VETO, se (Hammarström, U. et al, 1987 ), är en modell som primärt utvecklats

för vägplaneringsfrågor. Genom den mekanistiska utformningen kan dock alla

förändringar som påverkar färdmotstånden utvärderas.

Underlaget för de årsmodell-relaterade VETO-beräkningarna har varit följande:

0 vägbeskrivningar

0 fordonsbeskrivningar

0 körbeteende.

Vägbeskrivningar omfattar i detta sammanhang direkta beskrivningar av

backar och kurvor , vilka i sin tur resulterar i körförlopp, respektive av direkt

inmatade körförlopp. Följ ande beskrivningar har använts:

0 landsväg: 14 typvägar + trafikdata

0 tätort:

- buss -29 passagerare, modifierad FTP72

- buss 30-59 passagerare, modifierad FTP72

- buss 60- passagerare, Braunschweig7

- tung lastbil S 16 ton, modifierad FTP72

- tung lastbil > 16 ton, 1:a delen av en modifierad FTP72 dvs. delen som

motsvarar körning på stadsmotorvägar.

Fordonsbeskrivningama har bl.a. omfattat följ ande:

0 fordonsmassor för bilar enligt Bilregistret, 1993-12-31

0 rullmotståndsutveckling enligt underlag från Volvo

0 luftmotståndsutveckling med underlag från bl.a. Scania

0 max. motoreffekt enligt Bilregistret, 1993-12-31

0 musseldiagram

0 utveckling av transmissionsförluster enligt uppgifter från Volvo.

Medelvärde av fordonsmassor och motoreffekter har beräknats perfordonstyp

och årsmodell.

För varje motor och ämne i VETO-beräkningarna har även ECE R49-värden

beräknats som en del av underlaget för slutlig nivåbestämning.

Frågetecken för VETO-beräkningarna gäller bl.a. för:

0 att det finns osäkerhet beträffande om viss årsmodell enligt bilregistret 1993

har samma medelvikt och motoreffekt som då bilarna var nya

 

7 Braunschweig-körcykeln finns beskriven i referens (Bertilsson et al., 1987)
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0 att utveckling av släpvagnsvikter ej beskrivits

0 att det motorarbete som åtgår för att driva hjälputrustning ej beaktats

0 att vi inte haft tillgång till representativa tätortskörcykler

0 att vi inte kunnat beskriva en automatlåda för tätortsbussar

0 att kunskapen om körbeteende i form av växling är låg

0 att använda luftmotståndskoefficienter för bussar, 0,5 år 1980, sannolikt är

underskattningar

0 att körning på landsväg inte omfattar mereffekter för svängar och stopp i

korsningar.

Beträffande rullmotstånd har de värden som gäller för en årsmodell introduk-

tionsåret valts. Därmed fås en systematisk överskattning av rullmotståndet efter-

som man i verkligheten har en successiv reduktion för en och samma årsmodell

med tiden. Problemet skulle kunna lösas genom att hantera utvecklingen av rull-

motstånd som försämring i bilden för fordonsbeskrivning. Detta har av

resursskäl inte slutförts.

Som tätortskörcykler har Braunschweig och FTP72 använts. FTP72 har dock

modifierats så att den maximala hastigheten blivit 74 km/h för lastbil med släp

och 80 km/h för lastbil och buss. För ett tungt fordon är det naturligtvis inte möj-

ligt att generellt följa accelerationsförloppen i FTP72 varför avvikelse även gäller

på denna punkt. Däremot har retardationsförloppen i FTP72 följts. Har vi därmed

överskattat retardationsnivån?

Beräkningar har generellt utförts för 25 och 75 % lastfaktor. De i scenariet

inlagda värdena i fordonsbeskrivning A avser 25 0/0 beläggning. Med bild B

uppskattas slutliga emissionsfaktorer enligt beläggning i trafikdatabilden. Per

fordonstyp och årsmodell har i normalfallet följande beräkningar utförts:

2 (lastfaktorer) x 2 (med och utan släp) x 2 (landsbygd och tätort) = 8.

Uppskattning av motorspecifika emissionsfaktorer har byggt på följande

underlag:

0 MTC:s databank med Studsviksdata (Egebäck, K.-E. et al, 1991)

0 underlag från TUV (Hassel et al, 1995)8
0 certifieringsdata för utlandsförsäljning från Scania och Volvo

0 försäljningsstatistik på motorfamiljnivå från Volvo avseende lastbilar

0 försäljningsstatistik från Scania avseende chassin och motorer till bussar

0 svenska certifieringsdata från MTC

0 försäljningsstatistik på fabrikat och viktklass för tunga lastbilar _<_ 16 ton

0 fördelning på motoreffektklasser enligt Bilregistret 1993-12-31.

Mycket kritik har riktats från bilindustrin mot MTC:s Studsviksdata. Helt

uppenbara fel avser i vissa fall uppgivna motoreffekter och motorbeteckningar.

MTC har genomfört en kontroll av materialet och strukit sådana observationer

som inte bör användas. Man har även rekommenderat att inte utnyttja uppgifter

om typ av motor dvs. laddluft, turbo och sug. Eftersom dessa uppgifter har bety-

 

8 Egentligen ett opublicerat basunderlag till rapporten.
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delse både ifråga om fordonstypindelning och beskrivning av utveckling har VTI

ändå valt att utnyttja dessa uppgifter.

Några mindre datamaterial har också funnits tillgängliga från TRL och TUV.

TRL-materialet bedömdes av MTC som icke representativt för den svenska bil-

parken varför detta fick utgå. Av samma skäl strök MTC delar av TUV-data. Vad

som bl.a. gör TUV-data intressant är att det generellt innehåller partikeldata till

skillnad från MTC/Studsvik-data.

Certifieringsdata för utlandsförsäljning av svenska lastbilar finns tillgängliga

via Scania och Volvo fr.o.m. ca 1987 års modeller. Enligt uppgift från tillverkarna

gäller samma emissionsförhållanden för motor med viss beteckning vare sig den

säljs i utlandet eller i Sverige. Därmed kan dessa data användas för att beskriva

svenska avgasemissioner om motortyperna även har sålts i Sverige.

Från Volvo har VTI fått tillgång till svensk försäljningsstatistik avseende

motorfamiljer i lastbilar fr.o.m. år 1980 och för vissa därefter följande år. Genom

att kombinera försäljningsstatistik med certifieringsdata har emissionsutveck-

lingen kunnat beskrivas för Volvo-lastbilar fr.o.m. årsmodell 1989. Att utveck-

lingen inte kunnat beskrivas fr.o.m. årsmodell 1987 beror på att certifieringsdata,

den från Volvo, inte omfattar samtliga av Volvo sålda svenska motorfamiljer.

Någon försäljningsstatistik för Scania-lastbilar på motorfamiljnivå har inte

funnits tillgänglig. Utvecklingen för Scania har därför uppskattats baserat på att

Scania skulle ligga två år efter Volvo ifråga om introduktion av laddluftkylare och

att det inte skulle vara någon nämnvärd skillnad ifråga om avgasemissioner mellan

Scania och Volvo för samma tekniknivåer.

Genom att kombinera Volvos försäljningsstatistik med uppgiften om två års

eftersläpning för SCANIA har genomsnittliga samband mellan andel laddluft-

kylare och årsmodell skattats för S 16 ton och > 16 ton.

För tunga Scaniabussar har både certifieringsdata och försäljningsstatistik

funnits tillgängliga fr.o.m. årsmodell 1989 En uppdelning har kunnat göras i

landsvägs- och tätortsbussar utifrån chassibeteckningar. Någon motsvarande

statistik har inte funnits tillgänglig för Volvobussar och övriga fabrikat. Det har

antagits att utvecklingen av Volvobussar och övriga bussfabrikat inom gruppen av

bussar med minst 30 passagerare varit densamma som för Scaniabussarna.

Certifieringsdata finns tillgängliga för samtliga motorfamiljer på den svenska

marknaden fr.o.m. årsmodell 1993. VTI har fått tillgång till dessa data från MTC.

Materialet omfattar ämnena HC, CO, NOX och partiklar men inte bränsle. Någon

beskrivning av utvecklingen av motorspecifik bränsleförbrukning fr.o.m. års-

modell 1993 har därmed inte kunnat göras. Årsmodell 1993 och senare har till-

delats samma värde som senaste årsmodell med bränsledata.

Viktklassen av lastbilar S 16 tons totalvikt innehåller två klart urskiljbara grup-

per:

0 bilarna strax under 16 ton som till stor del utgörs av Scania- och Volvo-bilar

0 bilarna i den undre delen av intervallet där Mercedes står för en stor andel.

Fördelningen på de två grupperna av lastbilar S 16 ton har beskrivits med för-

säljningsstatistik.

För beskrivning av motorspecifika emissionsfaktorer fr.o.m. årsmodell 1993

för de olika fordonstyperna används fördelning på effektklasser per fordonstyp.

Fördelningarna har bildats med hjälp av en kopia av Bilregistret från 1993-12-31
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avseende årsmodell 1992. Fördelningen för årsmodell 1992 antas kunna repre-
sentera årsmodell 1993-1996.

MTC- och TUV-data har slagits samman. Övre gränsen för motoreffekt till

lastbilar mindre än 16 ton har satts till 150 kW för gruppen av årsmodell -1986

och till 175 kW för årsmodell 1987- och senare. Medelvärde har beräknats för

motorer med och utan laddluftkylare i de fyra klasserna.

MTC + TUV-data har också indelats efter fabrikat med avseende på bilar S 16

ton. Här gäller intresset M-B- och Volvo-motorer var för sig.

Bussar -29 passagerare:

0 välj genomgående Mercedes-Benz (M-B) som typfabrikat

0 HC, CO, NOX och Bf:

utnyttja data från MTC och TUV
klassindela i över och under 150 kW fram tom. 1986

för perioden 1987 tom. 1992, låt data för tidigare år fortsätta att gälla

för årsmodell 1993 beräknas medelvärde för M-B genom att vikta certi-

fieringsdata för M-B med fördelning på effektklasser för årsmodell 1992

för årsmodell 1993, 1994, 1995 och 1996 beräknas viktade, effektfördel-

ning, medelvärden för samtliga fabrikat

relativ utveckling enligt föregående punkt kopplas till de valda bas-

värdena för M-B 1993 varigenom alla sökta data fås

Bf, låt samma värde (g/kWh) gälla oberoende av årsmodell

0 partiklar:

utnyttja TUV-data
data har klassats i -1986 och 1987-

värdet för 1987- är mindre än certifieringsvärdet för 1993 varför certifi-

eringsvärdet får gälla fr.o.m. 1987. Hypotesen är att gränsvärdet införts

för att en majoritet av motorer legat högre än gränsvärdet

utvecklingen efter 1993 beskrivs med certifieringsdata för alla fabrikat

sammanviktad med effektklassfördelning för årsmodell 1992.

Bussar 30-59passagerare:

0 för bränsleförbrukning väljs genomgående samma data som för lb 2 16 ton

0 för övriga ämnen görs följande:

för årsmodellerna tom. 1981 väljs samma data som för lb 2 16 ton

för årsmodellerna 1989-1993 har vi försäljningsstatistik och certifie-

ringsdata för/från SCANIA. Dessa data förutsätts gälla både för SCANIA

och VOLVO

för årsmodellerna 1982-1988 görs interpolering mellan de två data-

mängderna representerande två olika tidsperioder

för årsmodellerna 1994-1996 beskrivs utvecklingen med certifieringsdata

sammanviktad med avseende på effektklasser för samtliga fabrikat inom

fordonstypen.

Bussar 60- personer:

Exakt samma förfarande som för bussar 30-59 personer med undantag för

följ ande:
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0 årsmodellema 1989-1993, utveckling motsvarande Scanias tätortsbussar

årsmodellerna 1994-1996, utveckling baserad på värdet för årsmodell 1993

enligt Scania i kombination med utveckling av certifieringsdata för alla

fabrikat. Ett medelvärde av certifieringsdata har bildats per årsmodell base-

rat på effektfördelning. Observera att olika effektfördelningar tagits fram ur

Bilregistret för landsbygds- och tätortsbuss.

Lastbilar S 16 ton:

dela in i en tyngre Scania + Volvo-grupp och en lättare Övrig grupp

representerad av M-B

utnyttja försäljningsstatistik i Bilismen i Sverige om fördelning på fabrikat

dvs. fördelning på de två grupperna

låt emissionsfaktorer för Volvo representera Scania + Volvo-gruppen

SCANIA + VOLVO-gruppen:

- perioden -1992:

- följ ande emissionsfaktorer har använts:

- utan laddluftkylning:

- perioden -1983, medianen för hela populationen: -1986 och

< 150 kW och VOLVO9

- perioden 1984-1986, medianen för populationen: ej

förkammar och -1986 och < 150 kW och v0Lvo9
- med laddluftkylning:

- låt TD7OF representera årsmodellerna -1992

- sammanvikta för perioden -l988 med och utan laddluftkylare baserat

på andel laddluftkylning per årsmodell

- låt TD7OF ensam representera perioden 1989-1992

- perioden 1993-1995:

- använd försäljningsstatistik från VOLVO

- använd certifieringsdata från VOLVO

- uppskatta medianvärden

- årsmodell 1996:

- beräkna medelemissionsfaktorer baserat på effektfördelning och certi-

fieringsdata för 1995 och 1996

- beräkna emissionsfaktorer för 1996 baserat på den relativa utveck-

lingen av certifieringsdata och det tidigare värdet för 1995.

M-B gruppen: samma förfarande som beskrivits under bussar -29

personer '

totalt: sammanvikta S + V och M-B med försäljningsstatistik.

Lastbilar > 16 ton:

0 partikeldata finns i TUV-data och i certifieringsdata dvs. inte i MTC/

Studsvik-data

0 bränsledata finns inte i certifieringsdata men i övriga delmängder

 

9 Samma basurval i båda fallen men med den skillnaden att gruppen -1983 är inklusive

förkammardieslar och gruppen 1984-1986 är exklusive förkammardieslar. Hanteringen av

förkammardieslar baseras på försäljningsstatistik från Volvo.
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0 HC, CO och NOX finns i samtliga delmängder

0 perioden -1988:

- klassindela i > 150 kW och årsmodell -1986

- bilda medianer för motorer utan laddluftkylning respektive för motorer

med. Beträffande partiklar fanns inga data för laddluftkylning -1986 var-

för data fick väljas ur 1987-

- utnyttja sambandet för andel laddluftkylning som funktion av årsmodell

- beräkna resulterande emissionsfaktorer per årsmodell fram t.o.m.

årsmodell 1988

0 perioden 1989-1995:

- utnyttja Volvozs försäljningsstatistik och certifieringsdata undantaget

bränsleförbrukning

- utnyttja värdet för laddluftkylning från föregående period för att beskriva

bränsleförbrukning

0 perioden 1996:

- kombinera utvecklingen av allmän certifieringsdata mellan 1995 och

1996 med Volvovärdet för 1995 undantaget bränsleförbrukning

- utnyttja värdet för laddluftkylning från 1:a perioden för att beskriva

bränsleförbrukning.

hdoped

Emissionsdata kommer ifrån (Olsson, L., 1983). Samma emissionsfaktorer

används för landsväg och tätort. Alla årsmodeller lika. Avdunstning: se motor-

cykel.

Motorcykel

Emissionsfaktorer från (Olsson, L., 1983), varifrån även försämring (antas pågå i

5 år) och avdunstning hämtats (data saknas för running losses). Även här har vi

använt samma faktorer för landsväg och tätort. Alla årsmodeller lika.

3.2.2 Bild B, korrektionsfaktorer för last

Syftet med denna bild är att uppskatta emissionsfaktorer representativa för

angivna beläggningsgrader i trafikbilden.

Bilden har strukturerats i körning:

0 med och utan släp

0 i tätort och på landsbygd.

För varje ämne skall det därmed finnas fyra korrektionsfaktorer. Eftersom kort-

väga och långväga resor normalt har olika beläggningsgrad kommer de normalt att

få olika emissionsfaktorer genom denna bild.

De angivna korrektionsfaktorerna skall motsvara procentuell effektförändring

av bild A-värden per procentenhets förändring/avvikelse av last från basnivån.

Källa: redovisas nedan.
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Lätta bilar

Bensina'rivna utan katalysator

Samma faktorer inlagda för pb bensin ej katalysator, lätt 1b A bensin ej katalysator

och lätt lb B bensin ej katalysator. Partiklar får samma korrektionsfaktorer som

CO.

Underlag för bensin ej kat har varit (Björkman, E., et al., 1989).

Lätt lb C bensin ej katalysator: som ovan med undantag för partiklarna. Källa:

(Björkman, E., et al., 1989).

Bensindrivna med katalysator

Samma faktorer inlagda för pb bensin med katalysator och lätt lb A bensin med

katalysator.

Underlag för bensin med katalysator har varit (Laveskog, A., et al., 1992).

Lätt lb B bensin med' katalysator och lätt lb C bensin med katalysator: som

ovan med undantag för bränsleförbrukningen där samma faktorer lagts in som för

bensin ej katalysator. Partiklar får samma korrektionsfaktorer som CO.

Dieseldrivna

Samma faktorer har förutsatts gälla för samtliga lätta dieselbilar. Källan har varit

(Björkman, E., et al., 1989).

Lätta bilar med släp: inga underlag har funnits tillgängliga för att ta fram

korrektionsfaktorer varför nollor lagts in.

Tunga fordon

I programmet skall lastfaktorer kunna variera med tiden. Dessutom används olika

lastfaktorer för kortväga och långväga trafik. I analysen skall det dessutom vara

möjligt att utvärdera effekten av förändrad lastfaktor. VETO-beräkningar har där-

för utförts för två olika lastfaktorer, 25 % och 75 %. De i fordonsbeskrivningen

inlagda emissionsfaktorerna motsvarar lastfaktorn 25 %. För varje fordons-

beskrivning har procentuell avgasförändring per procentenhets förändring av

lastfaktorn beräknats och lagts in i bilden för lastkorrektion som hänger ihop med

bilden för fordonsbeskrivning.

Övriga fordon

För motorcyklar och mopeder har valts korrektionsfaktorer lika med noll. Något

underlag för att beskriva representativa korrektionsfaktorer finns inte tillgängliga.

3.3 Antal fordon

I bilden beskrivs per fordonsnivå 2 och år hur antalet fördelas på årsmodell och

drivsystem (bensin; diesel; alkohol; gas).

Per fordonsnivå 2 måste finnas minst två antalsbilder. För år utan antals-

angivelser görs följande:

0 om mellanår så interpolering

0 om för- eller efterår så görs skattning baserad på trafikdata och antalsdata

för närmaste år.
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För att ta fram uppgifter om hur olika fordonstyper Olika år fördelar sig på års-

modeller och kravnivåer har följ ande underlag funnits tillgängliga:

a) Bussar efter antal passagerare och år för första registrering den 31/12 1980,

31/121981,31/121983 och 31/12 1984. Tabeller från SCB.

b) Lastbilar utom dragbilar efter totalvikt och år för första registrering den

31/12 1980, 31/12 1981, 31/12 1983 och 31/12 1984. Per storleksklass

anges antal fordon som drivs med dieselolja och antal fordon som drivs med

Övriga bränslen. Tabeller från SCB.

c) Dragbilar efter totalvikt och år för första registrering den 31/ 12 1980, 3 1/12

1981, 31/12 1983 och 31/12 1984. Per storleksklass anges antal fordon som

drivs med dieselolja och antal fordon som drivs med Övriga bränslen.

Tabeller från SCB.

d) Personbilar i trafik 31/12 1988 fördelat på tjänstevikt, effekt, drivmedel och

kat/ej kat. Specialbeställning av VTI från SCB.

e) Bussar i trafik 31/ 12 1988 fördelat på totalvikt, effekt, drivmedel och typ av

buss (landsvägsbuss eller tätortsbuss). Specialbeställning av VTI från SCB.

f) Lastbilar i trafik 31/12 1988 fördelat på totalvikt, effekt och drivmedel.

Specialbeställning av VTI från SCB.

g) Kopia av Bilregistret per den 3 1/ 12 1993.

11) Olika årgångar av Bilismen i Sverige. Här avser redovisningarna den 1/1 år i

och vi förutsätter förstås att det är lika med 3 1/12 år i-1.

Antalet personbilar har hämtats från g) och h). I 11) saknas samtidig uppdelning

på årsmodell och drivmedel, varför (1) kommer till användning. Andelen diesel-

bilar för de tidiga årsmodellerna har hämtats från statistik om nybilsförsäljningen i

h).

Med hjälp av Bilregistret har fördelningen av de lätta lastbilarna på kategori

(A-C), årsmodell och drivmedel den 31/12 1993 tagits fram. Antalsfördelningar

för tidigare år grundas på antagandet att den relativa fördelningen på kategorier

och drivmedel för varje årsmodell är konstant i tiden.

Antalet tunga lastbilar ges av b) och c) (tabellerna summeras). Fördelningen på

drivmedel antas vara konstant i tiden inom varje årsmodellgrupp. Exempel: för-

delningen på drivmedel enligt g) den 31/ 12 1993 för årsmodell 1967 antas vara

densamma den 3 1/12 1980.

Problemet med att fordonen fördelats efter år för första registrering och inte

årsmodell har lösts på följande sätt: av de lätta lastbilarna har det antagits att 70 %

av ett års registreringar består av fordon med en årsmodellbeteckning densamma

som det aktuella året, 20 0/0 är av följande årsmodell och övriga 10 % är av före-

gående årsmodell. Motsvarande andelar för de tunga fordonen har satts till 70 %,

15 % respektive 15 %. Denna fördelning av registreringarna baseras på

(Henriksson, P., 1994).

Andelen bensindrivna bussar harsatts till 0 % i de tre klasserna som definierats

utifrån antal passagerare (se avsnitt 1.5) vilket inte stämmer med Bilregistret.

Detta motiveras av att vi av resursskäl inte klarat att ta fram emissionsfaktorer för

en sådan fordonskategori. Av samma skäl har andelen etanoldrivna bussar satts till

0 %. Fördelningen på storleksklasser per årsmodell har skattats med a).
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Det totala antalet motorcyklar i trafik (30/6) per år har hämtats från Bilismen i

Sverige. Fördelning på årsmodeller har skattats utifrån personbilarnas årsmodell-

fördelning för motsvarande år.

Antalet mopeder har skattats från två material: uppgifter om antalet trafik-

försäkrade under årsrisk enligt Försäkringsförbundet och SCB:s RVU 1984/85.

RVU:n ger en skattning på 290 000 mopeder. Genom att relatera detta tal till

antalet trafikförsäkrade under årsrisk år 1984 erhålls en omräkningsfaktor vilken

används till att skatta antalet mopeder övriga år. Fördelningen på årsmodeller har

även här skattats utifrån personbilarnas årsmodellfördelning.

Antal fordon har beskrivits tom. 1995 med undantag för lätta lastbilar som

beskrivits tom. 1993.

3.4 Fördelning på kravnivåer

Två material har använts: specialbeställningen från SCB över bilparken 31/12

1988, d) i avsnitt 3.3 och statistik över nyregistrerade fordon.Det senare mate-

rialet, som tillhandahållits av Naturvårdsverket, består av listor för åren 1990 och

1992-1994 där fordonen sorterats efter avgaskod, modell och årsmodell.

För kategori B och C antas en frivillig övergång fr.o.m. årsmodell 1990 och att

obligatoriska krav gäller fr.o.m. årsmodell 1992. All skulle kunna innehålla kate-

gori B men vi förutsätter 0 %. Vid frivilliga övergångar där underlag för att ta

fram fördelningen på kravnivåer saknas, antas att en tredjedel av nyregistre-

ringarna hamnar i den frivilliga klassen första året och 2/3 det andra året.

I avgasregleringarna delas lätta fordon in i L1-, L2 och L3-bilar. Ll anger en bil

med en maxlast av 690 kg. Definitionen av L2 varierar med avgaskravnivå. I A13-

bestämmelsen står L2 för ett fordon som har en maxlast överstigande 690 kg. L2 i

A14-bestämmelsen, som började gälla från och med årsmodell 1993, betecknar

också ett fordon som kan lasta mer än 690 kg men totalvikten är högst 2 700 kg.

L3-bilar, som endast finns i A14-bestämmelsen, lastar också mer än 690 kg

samtidigt som totalvikten överstiger 2 700 kg.

Hur årsmodell 1994 fördelar sig på viktklass (L1-L3 samt H = Heavy

vehicle ?), drivmedel och avgaskravnivå enligt listorna från Naturvårdsverket,

framgår av tabell 8.
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Tabell 8 Fördelning av 1994 års modell tillhörande MIG-MIG på driv-

medel och viktklass.

  

Fördelning av årsmodell 1994 på drivmedel Fördelning av årsmodell 1994 på drivmedel

och kravnivå, registrerade år 1993. och kravnivå, registrerade år 1994.

Avgaskod Kat. Bensin Diesel "F" Avgaskod Kat. Bensin Diesel "F"

T31N (MK 1) L1 1 T31N (MK 1) L1 348
L2 L2

L3 L3

H H

T31O (MK 2) L1 14613 T31O (MK 2) L1 31083

L2 2 3 L2 1 2

L3 L3

H H

T31 P (MK 3) L1 27293 35 2 T31 P (MK 3) L1 41366 1645 87

L2 745 145 25 L2 2402 769 289

L3 3 L3 11 1

H 1 H 2 559 235

   

Källa: Naturvårdsverket.

Jämförs siffrorna i tabellen ovan med annan statistik finner man avvikelser.

Totalt antal L1-L3-bilar i MKl-MK3 blir enligt tabellen ca 121 000 st. Enligt

Bilismen i Sverige fanns drygt 131 000 personbilar av 1994 års modell i trafik

31/12 199410.

För bensindrivna personbilar, lätta lastbilar kategori A och B antas att fördel-

ningen på miljöklasser för årsmodell 1994 är enligt L1:s i tabell 6: 0,3 % MK1,

39,8 % MK2 och 59,9 % MK3. Alla dieseldrivna lätta fordon antas tillhöra MK3.

Även L1-bilar av årsmodell 1993 som registrerats 1993 har undersökts. Av

bensinbilarna hamnade 16,3 % i MK2 och 83,7 % i MK3. Även här avrundas

andelen dieselbilar i MK3 uppåt till 100 %. 22 % av de lätta lastbilarna av års-

modell 1990 och 78 % av 91:orna antogs uppfylla de avgaskrav som gällde först

från och med 1992 års modell.

Begreppet L3 existerar endast i A14-bestämmelserna (miljöklass 1 och 2) men

återfinns i tabellen endast i MK3. En heltäckande beskrivning av de koder som

används i statistiken har inte gått att uppbringa.

Observera att modellen endast klarar en kravnivåfördelning per fordonsnivå 2,

drivsystem och årsmodell. Detta är en förenkling som bygger på att utskrotningen

är oberoende av kravnivå. Hur felaktigt detta antagande är har inte kontrollerats.

I basfilen (97-02-01) har kravnivåfördelning beskrivits t.o.m. årsmodell 1996

för lätta och 1993 för tunga fordon.

 

10 Bilismen i Sverige ger egentligen uppgifter för 1/ 1. Vi förutsätter att antalet 31/12-94 är lika

med antalet 1/1-95.
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3.5 Fordonsanvändning

För samtliga fordonstyper har bakåtvända, utdragna s-kurvor anpassats med icke-

linjär regression till årliga körsträckor som hämtats från (Henriksson, P., 1994).
Funktionen som använts har följande utseende:

>j< (a3*Å)

>k1+ a4 e *

 

körsträcka = a0 +

där aO-a4 är de parametrar som skall skattas och Ã=bilens ålder i år. Varje års-

modells värde har dessutom viktats med antal observationer. Årliga körsträckor

för upp till tjugo år gamla fordon har skattats.

Underlaget till (Henriksson, P., 1994) utgörs av mätaravläsningar från Svensk

Bilprovning åren 1987 och 1988. Därmed är underlaget ca 10 år gammalt. Hur

stabil är fordonsanvändningen i tiden. Enligt nytt material från Bilprovningen

skulle skillnaden mellan 1987 och 1988 respektive 1994 och 1995 för personbilar

kunna beskrivas som marginell.

Man har i Naturvårdsverkets modell valt att uttrycka busstorleken i antalet

passagerare, bl.a. med syftet att kunna skilja på landsvägs- och tätortstrafik. En

"översättning" från totalvikt till antal passagerare behöver därför göras eftersom

busskörsträckorna i (Henriksson, P., 1994) redovisas efter olika viktklasser.

Följ ande samband har antagits råda:

  

Tabell 9 Sambandpassagerarantal och totalvikt, bussar.

Antal passagerare Totalvikt, ton

-29 < 9.5

30-59 2 9.5 men < 15.5

60- 2 15.5

    

Kalla: Bearbetning av bilregz'stretper 31/12 1993.

De valda viktgränserna kan diskuteras. Oavsett vilken gräns som väljs kommer

ett antal bussar att hamna i "fel" klass.

Den 20:e klassen dvs. den äldsta årsmodellklassen avser bilar minst 19 år

gamla. Eftersom funktionen är avtagande med ökande ålder så kan inte 19-års-

värdet få representera hela gruppen. För denna grupp har i stället följande metod

valts:

0 om minst fyra observationer i underlaget så bildas medelvärde av årlig kör-

sträcka för bilar minst 19 år gamla

0 om mindre än fyra observationer så välj funktionsvärdet för 19 års ålder.

Det senare alternativet valdes för buss -29 passagerare och buss 60- passage-

rare. För lastbil > 16 ton, en stor och viktig grupp i beräkningarna, fanns endast

fyra observationer i åldersintervallet.
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3.6 Drivmedelsanvändning

Sammanställda data har genomgående baserats på underlag från Petroleum-

institutet.

Observera att samma fördelningar använts för alla bensindrivna respektive för

alla dieseldrivna fordon. Om exempelvis emissionsfaktorerna för viss bensin-

driven fordonstyp i modellen varit beroende av drivmedelskvalitet skulle separata

fördelningar krävas perkravnivå. Den resulterande fördelningen för alla bensin-

drivna fordon enligt modellen bör stämma överens med fördelningen enligt

drivmedelsleveranserna. De inlagda fördelningarna avser drivmedelsleveranser.

Med ett mera ambitiöst uppföljningssystem än dagens skulle man kunna få

information om fördelning på drivmedelskvalitet i samband med uppföljning av

emissionsfaktorer dvs. man analyserar kvaliteten på drivmedlet i tanken.

I basfilen (97-02-01) har drivmedelsanvändning beskrivits tom. 1995 för lätta

och tom. 1996 för tunga fordon.

3.7 Drivmedelsbeskrivning

Sammanställda data har genomgående baserats på underlag från Petroleum-

institutet.

Ett alternativ till att förlita sig på Petroleuminstitutet skulle kunna vara

kontrollmätning enligt 3.6.

I basfilen (97-02-01) har drivmedelsbeskrivning lagts in tom. 1995.

3.8 Skrotning

För att skatta skrotningssannolikhet som funktion av ålder krävs antalsfördel-

ningar över årsmodeller från minst två år. Om underlagen är från två på varandra

följ ande år blir skrotningssannolikheten:

1 - ((antal bilar av årsmodell j år i+1)/(antal bilar av årsmodell j år i)). Om under-

lag inte finns för på varandra följ ande år kompliceras skattningsförfarandet.

Den sannolikhet som anges i databilden motsvarar sannolikheten att ett fordon

som uppnått en ålder av i år skrotas mellan ålder i och i+1. För den första klassen i

databilden är i=0.

Weibullfördelningar har anpassats till överlevandeandeler som bestämts ur

statistik från Bilismen i Sverige och SCB (Jönsson, H., 1996).

Se kapitel 6 i Jönssons PM, där även sannolikheterna anges.

Två olika uppsättningar samband mellan skrotning och ålder har matats in: en

gällande för åren 1980 och 1990 och en för åren 1994 och 2010. Detta för att

fånga upp den kraftiga nedgång i nybilsförsäljningen som skedde i början av 90-

talet som i sin tur påverkade utskrotningen.

För samtliga övriga biltyper har två fördelningar lagts in, en för 1980 och en för

2010.

Samma skrotningssannolikheter har lagts in för alla busstyper.

I uttaget från bilregistret per den 31/12 1988 var de tunga lastbilarna indelade i

fyra totalviktklasser:

3,51-9,50

9,51-13,50

13,51-18,00

18,01-ton.

VTI notat 5-1997 37



Ur bilregistret per den 31/12 1993 togs skrotningssannolikheter per årsmodell

fram i samma viktklasser som ovan. Vi valde sedan att låta värdena 3,51-9,50 ton

motsvara lastbilarna under 16 ton och 18,01- lastbilar 16 ton och över.

För mopeder och motorcyklar har tills vidare i brist på bättre samma skrot-

ningssannolikheter lagts in som för personbilar. Eftersom alla årsmodeller har

samma emissionsfaktorer saknar skrotningssannolikheten betydelse för mopeder

och motorcyklar.

Observera att skrotningssannolikheterna automatiskt kan modifieras av

programmet om andelen nya bilar ligger utanför ett rimlighetsintervall vilket

bestäms av minsta respektive största andel under alla tidigare år. För närvarande

kan användaren inte påverka dessa gränsvärden på annat sätt än genom att justera

historiska antalsfördelningar.
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4 Korrektionsfiler

4.1 Luftfuktighet (NOx)

Korrektionsfaktorn för bensinbilar kommer från (Olsson, L., 1983). Motsvarande

faktor för dieseldrivna fordon är hämtad från (Lenner, M., 1995). PMzet grundas

på genomförda korrektioner hos MTC. Angivna korrektionsfaktorer multipliceras

med NOx-data enligt Fordonsbeskrivning .

4.2 Kallstartstillägg

Korrektionsfaktorer har beräknats med ett datorprogram (COLDSTART), utveck-

lat vid VTI, som beaktar följ ande:

0 starternas fördelning geografiskt; per månad; per veckodag och per timme

0 utomhustemperaturens variation över årets månader på timnivå med geogra-

fisk uppdelning

0 parkeringstidens längd

0 parkering ute eller i garage

0 med eller utan motorvärmare

0 elektrisk eller bränsledriven motorvärmare

0 olika kravnivåer.

Kallstartstilläggen skall enligt filen "Fordonsbeskrivning" i emissionsprogram-

met motsvara start med en motortemperatur av 20°C. Korrektionsfaktorema

multipliceras med kallstartstillägg enligt Fordonsbeskrivning . De inlagda

korrektionsfaktorerna avser riksnivå. Med COLDSTART kan även lokala korrek-

tionsfaktorer beräknas och för valfri del av året m.m.

4.3 Bränslekvalitet

Korrektionen av NC)X och partiklar relativt aromathalt för tunga dieseldrivna

fordon har som grund (Grägg, K., 1995). Det resulterande NOK-värdet är en funk-

tion av korrektionsfaktorn, den bränslekvalitet som data i Fordonsbeskrivning

motsvarar och aromathalt i använt bränsle enligt Drivmedelsbeskrivning . Gäller

samma inverkan av aromathalt på små dieslar som på stora? För dieslar i lätta

fordon har någon korrektion ej lagts in. Finns det några effekter av drivmedels-

kvalitet på bensinmotorer? Några sådan korrektioner har inte lagts in.
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5 Diskussion

Sannolikt utgör beräknade data för tunga fordon betydande underskattningar.

Detta antagande grundas på referens (Lindkvist, et al, 1980) i vilken redovisas en

sammanställning av lastbilskostnader för år 1978. Om man betraktar bilar med

minst tre axlar + släp avseende fjärr- eller skogstransporter fås:

- 5,5 dm3/10 km för fjärr
0 6,0 dm3/ 10 km för skogs.

Bränslefaktorerna för årsmodell 1977 av lastbil 16- ton ger en förbrukning av

ca 4 dm3/ 10 km dvs. ca 30 0/0 lägre än enligt referensen ovan. Ett rimligt

antagande är att samma underskattande tendens gäller för Övriga ämnen.

Ytterligare indikationer på underskattning utgörs av en jämförelse av beräknad

total förbrukning för vägtrafik med drivmedelsleveranser. År 1980 var under-

skattningen ca 5 % och 24 0/0 år 1993. Enligt nya NV-modellen skulle den tunga

trafiken stå för 83 % av den totala dieselförbrukningen för vägtrafiken.

Beräknade värden för bussar bedöms vara betydande underskattningar.

Eftersom de beräknade utsläppen och bränsleförbrukningen har bedömts medföra

en betydande risk för underskattning har istället valts att basera faktorvärdena på

mätningar i laboratorium enligt referenserna (Grägg, 1995) och (Grägg, 1992). För

dessa referenser har emissionsfaktorer både uttryckta i g/kWh och g/km funnits

tillgängliga. Genom att vi har serier med g/kWh per årsmodell har därefter g/km

kunnat skattas per årsmodell. Härvid beaktas därmed inte annan fordonsutveckling

än ECE R49-värden. Enligt VETO-beräkningar har det sträckspecifika

motorarbetet ökat från 1980 till 1990 års modell.

Ett problem för bussar är att programmet (EMV) inte tillåter olika andel tätorts-

körning på fordonsnivå 2. För bussar är målet att busstypen med 30-59

passagerare huvudsakligen skall köra på landsbygd och typ med 60- passagerare

huvudsakligen i tätort. Detta har lösts genom att lägga in värden för 30-59

passagerare i landsvägskolumnen både för 30-59 passagerare och 60-

passagerare. På motsvarande sätt har värden för 60- passagerare lagts in under

tätort både för 30-59 passagerare och 60- passagerare.
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Bilaga 1

Sid 1 (4)

VTI 1996-02-09
Energi/Miljö Rev. 96-12-18
Henrik Edwards

PROGNOSDATA EM94

Ftyp Årtal Källa fkm

Personbil 1980 Hans Thulin: RVU+bränsle, KV/LV-andelar som i data från VTI

prognosgrupp

1989 VTI Transportstatistik 1, s 11

1990 VTI Transportstatistik 1, s 11

1993 VTI Transportstatistik 2, s 6

1994-95 Relativa förändringar inlagda kopplade till uppmätta relativa

förändringar i TA på väg

2005 Trafikverkens prognos uppräknat med genomsnittskorrigeringen 1.02

för överensstämmelse med scenariot måttlig tillväxt Swahn m fl, VTI

rapport 395, sid 41

2020 Trafikverkens prognos uppräknat p s s som år 2005

Lätt lastbil 1980 VTI-prognosgrupp 1.37 mdr*1.29 (km-skattereg.just.)

1990 VTI-prognosgrupp 2.04 mdr*1.29 (km-skattereg.just.) (VTI

Transportstatistik 1, s 11 har 2.7 mdr fkm, ej använt)

1995- VTI-prognosgruppvärde 1990 multiplicerat med uppräkningsfaktorer

för lågtillväxtalternativet

Buss 1980 VTI-prognosgrupp (0.4+0.04 mdr) uppräknat med 1.45 (jfr 1990)

1990 VTI-prognosgrupp (0.5+0.05 mdr fkm) uppräknat med 1.45 för

överensstämmelse med VTI Transportstatistik 1, sid 6 = 0.7 mdr fkm

( 10-11 mdr pkm) + 0.7 mdr pkm trafikarbete med utländska bussar.

2020 VTI-prognosgrupp (0.6+0.06 mdr) uppräknat med 1.45 (jfr 1990) samt

tillägg med Vägverkets trendfaktor 19/18 (avläst i VV-prognos)

Tu lb 1980 VTI-prognosgruppvärde*1.29 (km-skattereg.just.). Omfördelningar

inom kategorier baserade på fordonsantal i olika viktklasser (3.5-10

ton = "7 ton", 10-16 ton = "14 ton", 16 ton - = "Lbs/18 t") åren 1980-

1993 och årliga körsträckor inom dessa viktklasser från Svensk

Bilprovning (Per Henriksson)

1990 Se 1980

1991- VTI-prognosgruppvärde 1990 multiplicerat med uppräkningsfaktorer

Mc, Moped 1980 -
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Per Henriksson/ Hasse Thulin bearbetningar av RVU



Bilaga 1

Sid 2 (4)

Källa antal fordon

Alla fordon -1995 Bilismen i Sverige

exkl mc/moped

Me/Moped Data från Per Henriksson/Hasse Thulin. Bearbetning av

fordonsförsäkringsstatistik

Alla fordon vissa är SCB / Svensk Bilprovning

exkl mc/moped

Bensinfor- 1994 - Uppräkning från 1993 i relation till trafikarbetet

don/Pb die

Tu lb 1994 - Omfördelning av prognosantal (Ulf Hammarström/Bo Karlsson:

EM93) baserat på observerade antal 1980-1993 i olika viktklasser

Bu 1994 - Ulf Hammarström/ Bo Karlsson: EM93

Källa antal resor

Pb alla år fkm-KV/10.7+fkm-LV/200 [antal mrder resor]

Övrigt alla är Ulf Hammarström/ Bo Karlsson: EM93

Trafikverkens prognosförutsättningar

Källa: Banverket / Vägverket/ VTI: Transportprognos år 2005 och 2020, BV P 1993:4, VV

1993:063.

Ekonomisk prognos

 

Scenario:

Utveckling

Faktor Dimension 1 990-2005 1990-2020

Världshandel årlig tillväxt 1.6 % 2.0 %

Sysselsättning - " - -0.35 % -0.20 %

Offentlig konsumtion - " - -0.43 % -0.17 %

Export/ Import balans 1.175 1.185

Invest. / normal invest - " - 0.9 0.7

Resulterande försörjningsbalans:

Utveckling

Faktor Dimension 1 990-2005 1990-2020

BNP årlig tillväxt 1.5 % 1.5 %

Import - " - 2.2 % 2.7 %

Privat konsumtion - " - 1.1 % 1.5 %

totalt 27. % 59. %

Offentlig konsumtion årlig tillväxt -0.4 % -0.2 %

Export - " - 4.5 % 3.7 %

Investeringar - " - 1.1 % 2.2 %
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Bilaga 1

Sid 3 (4)

Övrigt:

Utveckling

Faktor Dimension 1990 2000 2005 2020

Befølkning miljoner 8.6 9.1 9.4

andel äldre än 65 Ökar snabbare efter 2000

Sysselsatta miljoner 4.459 4.318

antalet sysselsatta minskar efter sekelskiftet

minskad varuprOduktion / ökad tj änsteproduktion

instrumenttillverkning och annan tillverkning Ökar mest

jordbruk, tek0 och gruvor minskar mest
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Bilaga 1

Sid 4 (4)

Justeringssiffror avseende TA-koppling till BNP-uppgift

Årtal

1990

1992

1993

1995

1998

2000

2005

2020

\em94\ta_d9602.doc
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Kortväga transp

1

09693

0.954

0.99

1.048

1.088

1.25

1.631

Långväga transp
1
09707
0.956
0.991
1.045
1.084
1.27
1.795
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