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Förord

Miljöfrågorna har under senare år fått allt större tyngd i den allmänna debatten och

i samhällsplaneringen. Uppgifter om avgasutsläpp från vägtrafik och annan sam-

färdsel är i det sammanhanget av stor betydelse för att bedöma om utvecklingen

inom transportsektorn går i önskad riktning. En viktig delfråga gäller utsläppen av

kväveoxider (NOX). Klarar vägtrafiken det av riksdagen år 1985 fastställda

miljömålet om en reduktion med 30 % från 1980 (basåret) till 1995 (målåret)?

Under senare år har ett antal utredningar och beräkningar redovisats beträffande

vägtrafikens avgasutsläpp, bl.a. den av Bilindustriföreningen presenterade rap-

porten Kväveoxider Klarar vägtrafzken målet? . På anmodan av Kommunika-

tionsdepartementet har - såsom framgår av föreliggande notat - Statens väg- och

transportforskningsinstitut (VTI) granskat och kommenterat denna rapport. Av

naturliga skäl kommenteras i första hand de resultat och de beräkningsförutsätt-

ningar som redovisats i Bilindustriföreningens rapport. Vissa jämförelser görs

dock med tidigare beräkningar av NOX-utsläppen 1980-1995.

För VTI är det angeläget att betona att det i denna fråga inte finns något facit .

De siffror som presenterats och som kommer att presenteras över utvecklingen

1980-1995 bygger på stickprovsmätningar. Uppgifter om mätresultatens repre-

sentativitet i förhållande till hela populationen är dock ofullständiga eller saknas

helt. Så har t.ex. emissionsfaktorerna bestämts på basis av ett begränsat antal

mätningar i laboratoriemiljö enligt standardiserade mätförfaranden, men som regel

ej baserat på statistisk försöksplanering. Man kan således alltid diskutera vilka

mätningar och vilka mätdata som är mest relevanta som underlag vid skattning av

avgasutsläppen.

Bilindustriföreningen har i sin utredning kommit fram till att NOK-utsläppen

minskat med 39 0/0 från 1980 till 1995. Motsvarande beräkning av VTI ger värdet

24 %. Vi påstår inte att värdet 39 0/0 är felaktigt och att det av VTI beräknade vär-

det skulle vara det sanna . I grunden gäller det att avgöra vilka beräkningsförut-

sättningar och beräkningsantaganden som är de mest adekvata. De två beräk-

ningsresultaten bör med vårt synsätt tolkas på följ ande sätt. Värdet 24 % bedömer

VTI, på basis av tillgängliga data, som den mest sannolika skattningen av utveck-

lingen från 1980 till 1995 av NOK-utsläppen. Bilindustriföreningen har en annan

bedömning av vad som är relevanta beräkningsförutsättningar och får följaktligen

ett annat resultat.

Givetvis är det besvärande, och för allmänheten säkert förvånande, att det kan

föreligga så skiljaktiga bedömningar av en och samma verklighet. Slutsatsen för

VTI:s del av dessa förhållanden är att det är mycket angeläget att berörda parter

får tillfälle att gemensamt identifiera och prioritera kunskapsluckor och behovet

av FoU-insatser. Ett samrådsförfarande innebär givetvis inte att VTI och övriga

parter ger avkall på sitt oberoende och sin integritet. Värdet med ett samråds-

förfarande består främst i synergieffekter och en minskad risk för missuppfatt-

ningar.

Linköping i december 1998

Börje Thunberg
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Metoder för uppföljning av vägtrafikens avgasutsläpp
av Ulf Hammarström

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
581 95 Linköping

Sammanfattning
För utformning av ett miljöanpassat transportsystem krävs bl.a. en meningsfull

uppföljning av hur Riksdagens miljömål klaras. Beträffande vägtrafikens avgas-

utsläpp har denna uppföljning väsentligen skett genom att utnyttja beräknings-

modeller. Indata till dessa utgörs huvudsakligen av trafik- och emissionsdata. Vad

som bl.a. utmärker dessa beräkningar är svårbedömda osäkerheter.

Stora skillnader i beräknade avgasutsläpp

Denna typ av beräkningar, avseende vägtrafikens avgasutsläpp, har hittills huvud-

sakligen utförts av Naturvårdsverket (NV), Vägverket (VV) och Statens väg- och

transportforskningsinstitut (VTI). Utfallet av dessa beräkningar kan förväntas få

återverkningar för bilindustrin genom de beslut som kan komma att baseras på

beräkningarna. Detta har medfört att Bilindustriföreningen (Bil) låtit genomföra

egna beräkningar, vilka dokumenterats i rapporten Kväveoxider, klarar väg-

trafiken målet? . Rapporten har huvudsakligen inriktats på att redovisa egna

beräkningar av vägtrafikens avgasutsläpp och en parallell granskning av NV:s

beräkningar.

NV gav 1994 VTI i uppdrag att ta fram en ny beräkningsmodell kalibrerad mot

senaste tillgängliga data. Ett huvudsyfte med den nya modellen uppgavs vara att

den skulle bli allmänt accepterad och kunna användas av alla. Även om inte alla

indata generellt accepteras borde mycket kunna vara vunnet om själva dator-

programmet skulle bli allmänt accepterat. Efter att den nya modellen färdigställts

har NV övergått från den gamla till den nya.

Olika beräkningsmetoder ger för perioden 1980 till 1995 följande reduktioner av

kväveoxider (NOX) :

0 Bil, 39 %

NV (gamla), 7 % (1980 till 1993)

VV, 27 0/0

VTI (gamla), 20 %

NV/VTI (nya), 24 %.1

Skillnaderna i de totala utsläppens utveckling mellan de olika beräkningsmodel-

lerna är därmed i flera fall mycket stora. De redovisade reduktionerna skall också

ses mot bakgrund av Riksdagens mål för samma period, dvs. en reduktion med

30 0/0 av de totala svenska utsläppen av kväveoxider. Skillnaderna i beräknings-

resultat hänger givetvis främst samman med att Bil, VV, NV och VTI använt olika

beräkningsförutsättningar. Man kan naturligtvis inte bortse från att även

programmeringsfel skulle kunna ha bidragit till skillnaderna.

 

1 Alternativa trafikdata för tunga fordon från SIKA skulle ge en NOK-reduktion med ca 28 %.

Den redovisade reduktionen kan avvika från vad NV redovisar med nya modellen som följd av

uppdateringar efter det modellen levererats till NV.
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Enligt Bilzs resultat skulle vägtrafiken klara Riksdagens NOX-mål med bred

marginal till skillnad från övriga beräkningar. Det har därmed bedömts vara
angeläget att ta del av använda beräkningsunderlag.

Detta dokument kan även ses som en mera generell beskrivning av de problem

som är förknippade med en uppföljning av Riksdagens miljömål, åtminstone
ifråga om vägtrafiken.

Alternativa metoder för att bedöma utvecklingen av NOK-utsläpp

Alternativa metoder till beräkningsmodeller enligt ovan, för att uppskatta NOX-

utvecklingen, kan bl.a. baseras på haltmätningar och drivmedelsleveranser.

Institutet för vatten- och luftvård (IVL) uppger att haltmätningar utförda i tät-

orters centrumområden under vinterhalvåret visar att vägtrafikens utsläpp av NOX

skulle kunna ha reducerats med upp till 40 0/0 från 1986/87 till 1993/94. Med nya

NV-modellen har en reduktion av 24 % beräknats för perioden 1986/87 till

1993/94, dvs. mycket mindre än den haltbaserade utvecklingen. Bilzs modell kan

förväntas ge en reduktion av storleksordningen 40 % för perioden. Genom att

haltmätningarna har vinterhalvåret 1986/87 som bas kan dessa inte direkt använ-

das för bedömning av om Riksdagens mål klaras eftersom detta är relaterat till

årsutsläppet basåret 1980. Utsläppen av NOX från vägtrafik har enligt nya NV-

modellen varit som störst år 1986. Om resultatet av haltmätningarna kombineras

med att NOX-utsläppen i tätorter från 1980 till 1986/87 ökade med 10 %, enligt

nya NV-modellen, skulle reduktionen från basåret 1980 till 1993/94 bli 34 %.

Även för haltutvecklingen i tätorter finns olika uppgifter och där NV uppger

mindre reduktioner än vad IVL redovisat.

En central fråga för haltmätningarna är om trafikutvecklingen per ytenhet runt

mätstationerna är representativ för den nationella utvecklingen. Vad som skulle

kunna tala emot är följ ande:

0 att man i centrumområdena legat närmare gatunätets kapacitetsgräns än för

övriga gator och vägar

0 att utrymmet för kapacitetshöjning varit mindre

0 att det skett en betydande omfördelning av bl.a. handel från centrumområden

till ytterområden m.m.

Denna typ av frågetecken kommer att utredas inom ett pågående samarbetsprojekt

mellan IVL, VTI m.fl.

Statistik över drivmedelsleveranser skulle kunna användas som en bas för

beräkning av avgasutsläpp men kan också användas för kontroll av modellberäk-

ningar baserade på trafikdata. I nya NV-modellen beräknas både avgasutsläpp och
bränsleförbrukning.

Jämfört med nya NV-modellen uppvisar drivmedelsleveranserna större relativa

ökningar både ifråga om bensin och speciellt ifråga om diesel. För diesel, mellan

1980 och 1993, är den beräknade ökningen 8 % och enligt drivmedelsleveranserna

34 %. En osäkerhet i denna jämförelse är att man måste utgå från aggregerad

leveransstatistik för samfärdsel och från denna subtrahera sådana poster som går
till andra sektorer än vägtrafik.

De redovisade skillnaderna avseende bränsle skulle kunna tolkas som att det i

nya NV-modellen finns brister som skulle kunna bidra till en överskattande ten-

dens för en beräknad reduktion.
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De alternativa metoderna ger därmed motsatta bilder vid bedömning av nya

NV-modellen, en underskattning av reduktionen enligt haltmätningarna och en

sannolik överskattning av reduktionen enligt drivmedelsleveranserna.

Genomgång av beräkningsförutsättningar

Som bas för genomgången av Bilzs beräkningsförutsättningar har i stor utsträck-

ning valts att jämföra med nya NV-modellen. Detta följer av att detta är den för

närvarande bästa beskrivning som VTI har tillgång till och kunskap om på detalj-

nivå. Därmed inte sagt att nya NV-modellen med säkerhet skulle ge en bättre

beskrivning av vägtrafikens utsläpp än exempelvis Bilzs beräkningar.

För att med beräkningsmodeller kunna beskriva utvecklingen av vägtrafikens

avgasutsläpp krävs en enhetlig serie med trafikdata från 1980 och fram till ett

nuläge med uppdelning på olika fordonstyper m.m. Någon officiell sådan sam-

manhängande statistik existerar inte. Situationen är i stället den att olika källor

redovisar stora absoluta skillnader och även stora skillnader ifråga om relativ

utveckling.

NV har i sina beräkningar använt samma data som VTI. Bil har valt att kombinera

olika källor vilket resulterat i följ ande utveckling för trafikarbetet fr.o.m. 1980 och

tom. 1993:

0 för personbilar, en marginellt lägre ökning jämfört med VTI/NV2

0 för tunga lastbilar samma som för VTI/NV

0 för bussar, en lägre ökning än för VTI/NV.3

Den resulterande effekten av Bilzs val av trafikdata borde bidra till en större NOX-

reduktion än enligt VTI/NV.

I Bilzs rapport beskrivs utvecklingen av färdmotståndsvariabler i form av rull-

och luftmotstånd m.m. för tunga fordon. Dessa skulle ha reducerats påtagligt från

1980 och fram till i dag, uppskattningsvis med ca 10 0/04. Däremot redovisas inte

variabler som verkar höjande på färdmotstånden såsom ökande fordonsvikter,

lastvikter och släpanvändning. Även högre fordonsprestanda kan indirekt förvän-

tas ha verkat höjande på färdmotstånden. Samtliga dessa data, som inte beaktats,

kan fås ur offentlig statistik.

Om samtliga fordonsvariabler och deras utveckling beaktas skulle de genom-

snittliga färdmotstånden enligt VTI:s beräkningar ha förändrats enligt följande

fr.o.m. årsmodell 1980 och tom. årsmodell 1990:

0 0 0/0 för tunga lastbilar

0 +12 % för bussar

0 0 0/0 för samtliga tunga fordons.

I dessa uppskattningar har Bilzs förändringar av olika fordonsvariabler i stor

utsträckning använts men kompletterats med förändringar enligt Bilregistret m.m.

VTI har uppskattat det genomsnittliga sträckspecifika motorarbetet för tunga

 

[
0

Bil har valt att inte redovisa använda trafikdata för personbilar till skillnad från lastbilar och

bussar.

3 Bilzs alternativ stämmer bättre med offentlig statistik än alternativet enligt VTI/NV.

4 Exakt hur mycket färdmotstånden skulle minska anges inte. Angiven reduktion är VTI:s tolkning

utifrån andra redovisade mått än färdmotstånd.

Exklusive bussar med max antal passagerare < 30.
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lastbilar av årsmodell 1980 till 1,5 kWh/km, vilket sannolikt är en underskattning.
Bil har för denna årsmodell valt 1,0 kWh/km för att ge god överensstämmelse
med Naturvårdsverkets utsläpp för 1980 .6

I NV:s gamla modell ingår, såvitt vi vet, som förutsättning att färdmotstånden
är oförändrade över tiden.

Uppgifterna om viktförändringar förstärks av att den maximalt tillåtna brutto-

vikten för fordonsekipage höjts från 52 till först 56 ton år 1990 och slutligen till

60 ton fr.o.m. år 1993. I nya NV-modellen har utvecklingen tom. 1990 beaktats.

Genom att denna viktutveckling inte beaktats fullt ut i någon modell finns därmed

sannolikt ett bidrag till en överskattande tendens av eventuella reduktioner fram
till 1995 för samtliga modeller.

Ett indirekt sätt att beskriva färdmotståndens utveckling är att relatera driv-

medelsleveranser till trafikarbete. Enligt denna metod skulle färdmotstånden eller

det sträckspecifika motorarbetet (kWh/fkm) för den tunga trafiken ha ökat kraftigt

från 1980 till 1993.

En rimlig slutsats avseende färdmotståndens utveckling på årsmodellnivå borde

kunna vara att de åtminstone inte minskat fr.o.m. 1980 och framåt i tiden. Bilzs

beskrivning innebär sannolikt både en kraftig underskattning av absolutnivån och

att den relativa reduktionen med tiden är en överskattning.

Ifråga om de motorspecifika emissionsfaktorerna (gram/kWh) för tunga diesel-

fordon finns det stora skillnader i beräkningsförutsättningar mellan NV och Bil.

Skillnaderna gäller främst bilparken år 1980. Enligt Bil skulle ett medelvärde för

NOX och tung lastbil år 1980 vara ca 16 g/kWh. Detta värde motsvarar motorer

utan laddluftkylare. Motorer med laddluftkylare har bedömts ha en nivå av 12

g/kWh. Genom en övergång från motorer utan till motorer med laddluftkylare får

man därmed ett reducerande bidrag på 25 0/0 från årsmodellerna i slutet av 70-talet

och fram till årsmodell 1989. NV använder för hela denna period en konstant nivå

av ca 12,5 g/kWh för tunga lastbilar. NV:s underlag baseras på omfattande

mätserier utförda i Studsvik och redovisade i publikationer utgivna av NV och

Bilprovningen /MTC. VTI:s och Vägverkets beräkningar grundas på samma

underlag som de NV använt avseende bilparken år 1980.

Förekomsten av förkammardieslarmed ca 5 g/kWh (NOX) fram t.o.m. års-

modeller en bit in på 80-talet bör beaktas. Detta förhållande, att en motorkategori

med mycket låga NOX-utsläpp utgår med tiden, verkar höjande på de genomsnitt-

liga motorspecifika NOK-utsläppens utveckling.

Enligt det underlag som tagits fram till den nya NV-modellen är skillnaden stor

mellan de mindre och de större tunga lastbilarna. För årsmodellerna omkring 1980

hade de mindre ca 8,8 g/kWh och de större ca 13,5 g/kWh. Detta är bl.a. ett

uttryck för att de mindre tunga lastbilarna använder förkammardieslar. De mindres

andel av trafikarbetet för tunga lastbilar var 1980 ca 19 %. Därmed blir ett trafik-

viktat genomsnitt för tunga lastbilar ca 12,6 g/kWh för 1980.

Utvecklingen fr.o.m. slutet av 80-talet kan beskrivas med certifieringsdata för

utlandsförsäljning. Dessa data, som tillhandahållits av bilindustrin, ger ungefär

samma nivåer som de av NV använda för dessa årsmodeller, åtminstone för 80-

talsmodellerna. Från och med årsmodell 1989 ger certifieringsdata en fortlöpande

nedgång av emissionsfaktorer till skillnad från NV:s gamla modell.

 

6 1,0 kWh/km motsvarar en motoreffekt av 70 kW vid 70 km/h.
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Nya NV-modellen använder för årsmodellerna 1989 till 1992 underlag från

bilindustrin. Därmed borde för detta urval endast finnas en marginell skillnad

mellan de båda modellerna. För dessa årsmodeller ger indata till nya NV-modellen

en snabbare nedgång av de motorspecifika NOX-utsläppen än enligt Bil.

Ifråga om emissionsfaktorer (g/kWh) för tunga fordon fr.o.m. årsmodell 1993

borde det inte finnas några större meningsskiljaktigheter som följd av att svenska

certifieringsdata finns tillgängliga. En viktig fråga är dock om certifieringsdata är

representativa för de motorer som finns i bilar ute på väg. Både i Bil:s rapport och

i nya NV-modellen förutsätts att certifieringsdata är representativa.

En inte oväsentlig effekt som lyfts fram i Bil:s rapport är betydelsen av mera

miljövänliga bränslen. Effekten av nya dieselkvaliteter kan för år 1995, enligt ett

litet mätunderlag, uppskattas till en NOK-reduktion av knappt 10 %. Denna effekt

har tidigare inte, vid beskrivning av nationella utsläpp, beaktats av någon annan än

Bil. Effekten har beaktats i NV:s nya beräkningsmodell.

Ett förhållande som Bil reagerat på är att NV, för tunga fordon, använt samma

emissionsfaktorer fr.o.m. årsmodell 1993 som för tidigare årsmodeller. Avvikel-

serna från vad som måste betraktas som mera representativa nivåer för aktuella

årsmodeller måste bedömas som betydande. För fordonsparken blir avvikelsen

mera marginell. Enligt NV har man avvaktat med en revidering i väntan på den

nya beräkningsmodellen.

Beskrivning av resulterande utsläpp från personbilar kompliceras jämfört med

de tunga dieselfordonen, av att s.k. kallstarttillägg och försämring bör beaktas.

Bil:s val av emissionsfaktorer för personbilar kan kritiseras på principiell nivå

som följd av:

0 att man valt olika provmetoder för olika tekniknivåer

0 att man valt olika urvalsförfaranden för olika tekniknivåer.

Detta förfarande kan ha givit ett överskattande bidrag ifråga om den resulterande

reduktionen.
NV har i gamla modellen valt andel körning i tätort till 50 % medan Bil valt

37,8 0/0. Valet av andel tätortskörning påverkar i dessa modeller kallstartbidraget

eftersom detta enbart ingår i emissionsfaktorerna för tätort. Väljer man mindre

andel tätort får man därmed samtidigt på köpet mindre kallstarttillägg trots att

kallstarttillägget inte har något med andel körning i tätort att göra.

För katalysatorbilar innebär Bil:s metod att man räknar med knappt ett halvt

kallstarttillägg7 per 32 km, medan NV:s gamla modell motsvarar minst ett kall-

starttillägg per 24 km. I den nya NV-modellen fås knappt en kallstart per 14 km.

Detta baseras på resvaneundersökningar, väderstatistik m.m. Ju mindre kallstart-

bidrag som medräknas desto större reduktion kommer katalysatorbilarna att få i

beräkningarna, dvs. Bil:s hantering kan förväntas bidra till en överskattning av

NOX-reduktionen.

Andra faktorer som för Bil kan ha medfört ett överskattande bidrag till NOX-

reduktionen är:

0 att en tekniknivå utelämnats

 

7 Ett fullt kallstarttillägg definieras som merutsläppet som följd av att köra en körcykel med en

starttemperatur av 20°C jämfört med att köra samma cykel med fullt uppvärmd motor.
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0 att korrektion för luftfuktighet inte genomförts på ett konsekvent sätt.

Bil:s nybilsnivå (FTP75) för årsmodell 1989 ligger på ungefär samma nivå som
för nya NV-modellens. Gamla NV-modellens nivå är ca 3 ggr så hög som nya NV-
modellens. Försämringen i nya NV-modellen är upp till 160 000 km ca 100 %
totalt medan Bilzs nivå är ca hälften. Bil har valt en mer än halverad försäm-
ringstakt efter det att de obligatoriska hållbarhetskraven upphört, dvs. efter 80 000
km.

I nya NV-modellen är, baserat på certifieringsdata, nivåerna för de efterföljande

årsmodellerna i Miljöklass 3 betydligt högre än för 1989 till skillnad från Bilzs
beskrivning.

Miljöklass 2 har enligt Bilzs beskrivning ca 63 % lägre nybilsutsläpp än års-

modell 1989, vilket kan jämföras med ca 43 % i nya NV-modellen.

Jämfört med nya NV-modellen ger valet av emissionsfaktorer för katalysator-

bilar i gamla NV-modellen en lägre reduktion medan Bilzs alternativ kan förväntas
ge en större.

Genom att jämföra totala utsläpp per fordonstyp och år delat med trafikarbete

får man en renodlad jämförelse av emissionsfaktorer på aggregerad nivå. I den

följande tabellen redovisas detta mått där allt ingår utom förändring av trafik-

arbete.

 

År Personbilar NOX (g/km) Tunga lastbilar NOX (g/km)

gamla NV nya NV Bil gamla NV nya NV Bil

g/km index g/km index g/km index g/km index g/km index g/km index

  

1980 2,38 100 2,31 100 2,65 100 15,7 100 16,5 100 15,7 100

1990 - - 1,70 74 1,67 63 15,7 100 16,5 100 12,7 81

1993 1,69 71 1,44 62 1,37 52 15,7 100 15,8 96 11,8 75

1995 - - 1,31 57 - - - - 13,3 81 10,6 68

             

Genom att betrakta alla bilar av viss typ får man naturligtvis en långsammare

utveckling jämfört med en årsmodellutveckling. I NV-data ingår i värdena för

personbilar dessutom dieselbilar, vilket bör ge en något mindre reduktion än för

enbart bensindrivna bilar. Vad som har mycket stor betydelse för den tunga

dieseltrafiken är effekterna av dieselbränsle i miljöklass 1 och 2, vilket slår
igenom 1995.

Det är något förvånande att personbilar enligt Bil redan 1990 ligger under nya

NV trots att Bilzs värde för 1980 ligger betydligt över. Skall man med nya NV-

modellen uppnå samma relativa reduktion som enligt Bil för bensindrivna bilar

måste negativa emissionsfaktorer tillgripas för katalysatorbilar alternativt värdena

för gamla bilar höj as. En annan förklaring skulle kunnat ha varit skillnader i andel

trafikarbete med katalysatorbilar. Någon nämnvärd sådan skillnad finns dock ej.

En bidragande orsak till ovan redovisade skillnader mellan olika beräknings-

metoder skulle kunna vara att något systematiskt fortlöpande arbete hittills inte

bedrivits ifråga om att ta fram basunderlag både ifråga om trafik- och emissions-

data. Man är i stället hänvisad till underlag som ofta är framtagna för annat huvud-

syfte. Betydande vinster borde kunna uppnås genom speciella fortlöpande insatser

huvudsakligen inriktade på uppföljningsproblematiken. Största nyttoeffekt borde

 

8 Om man förutsätter att Bilzs värde skall korrigeras för luftfuktighet.
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för närvarande kunna uppnås genom Ökade insatser på trafikdataornrådet. Slut-

ligen borde de olika uppföljningsmetoderna -ber'akningsmodeller, haltm'atningar

Och drivmedelsleveranser - vidareutvecklas och integreras till ett metodsystem.
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1 Inledning
Uppföljning av vägtrafikens avgasutsläpp har hittills i första hand utförts av

Naturvårdsverket (NV) och Vägverket (VV). Man arbetar med olika beräknings-

modeller även om det finns många gemensamma nämnare.

Indata till dessa modeller utgörs något förenklat av trafik- och emissionsdata.

Underlag i form av trafikdata härrör huvudsakligen från VV och VTI medan

emissionsdata huvudsakligen härrör från NV antingen direkt eller indirekt.

VTI har sedan flera år, inom en myndighetsuppgift, arbetat med att samman-

ställa underlag och utveckla beräkningsmodeller för konsekvensbeskrivning av

miljö- och trafikpolitiska åtgärderg. Parallellt har även funnits uppdrag från VV

avseende utveckling av modeller för beskrivning av olika väghållningsåtgärders

betydelse för avgasutsläppen.

Under 1994 påbörjade VTI ett uppdrag från NV avseende en ny beräknings-

modell för bilavgaser inklusive kalibrering. Detta uppdrag har slutförts.

Eftersom de beslut som kan grundas på resultat av beräkningar med de nämnda

modellerna kan få stor betydelse för olika samhällssektorer och branscher inom

näringslivet så tilldrar sig dessa beräkningar stort intresse. Genom att osäker-

heterna i många fall kan vara betydande finns dessutom ett stort utrymme för

diskussion. I en nyligen utgiven rapport (Bilindustriföreningen, 1995) står bl.a.

följande:

Innan några genomgripande miljöåtgärder vidtas måste alla inblandade parter

så långt möjligt vara överens om basfakta, bl.a. när det gäller trafikens avgas-

emissioner. Den situationen har vi tyvärr inte i dag. Denna rapport är Bilindu-

striföreningens uppfattning om hur utsläppen av kväveoxider, kolväten och

partiklar från vägtrafiken utvecklats under perioden 1980 till 1995 .

De resultat som redovisats i Bilzs rapport innebär att vägtrafiken skulle klara

Riksdagens NOX-mål med bred marginal, vilket är en skillnad mot övriga beräk-

ningsmodeller inom detta område, se avsnitt 7. IBil:s rapport påtalas även de stora

skillnaderna gentemot gamla NV-modellen.

Vad som bl.a. utmärker verksamheten med att beskriva vägtrafikens avgas-

emissioner är att många ämnesområden samtidigt måste utnyttjas. Vägen fram till

de sökta utsläppsnivåerna klaras inte med en enda beräkningsmodell utan bygger

på ett system av samverkande modeller. I ett sista beräkningsled kan man något

förenklat säga att det handlar om att multiplicera trafikdata med emissionsfaktorer.

Båda dessa datakategorier är behäftade med stora osäkerheter. Problemen

avseende trafikdata framgår ur (Jönsson, 1994). Detta PM har använts av VTI i

olika sammanhang i syfte att försöka förbättra situationen ifråga om trafikdata,

tyvärr utan större framgång hittills.

Beträffande emissionsfaktorer framkommer fortlöpande nya data främst genom

de omfattande mätprogram som NV årligen lägger ut på Svensk Bilprovnings

Motortestcenter (MTC).

En målsättning för nya NV-modellen var att den skulle ha en dagsaktuell kali-

brering. Då modellen nu färdigställts finns en kalibrering mot en omfattande

empirik tillgänglig. Denna nya beräkningsmodell har fått en i det närmaste

diametralt motsatt utformning jämfört med föregående NV-modeller ifråga om

upplösningsgrad. I de tidigare modellerna har man eftersträvat enkelhet genom att

 

9 Beräkningsmodeller från VTI: EM94; KALLSTART och VETO.
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ha med få emissionsfaktorer eller inte fler än som är absolut nödvändigt. Detta
innebär integrering av dataunderlag i steg som föregår sj älva beräkningsmodellen.
En enkel modell kräver lika omfattande dataunderlag som en mera finstrukturerad.
Skillnaden är hur dataintegreringen fördelas mellan olika arbetssteg. Båda alter-
nativen har sina för- och nackdelar. En nackdel med den enkla modellen, vilken

sannolikt i stor utsträckning bidragit till en pågående diskussion i ämnet mellan

Bil och NV, är att inte alla de underlag som beaktats direkt syns.

INV:s nya modell, den av VTI utvecklade, görs alla dataintegreringar i sj älva

modellen. Användare av datorprogrammet kan se alla de beräkningsförutsätt-

ningar som ingår. Dessa beräkningsförutsättningar kan dock även här vara resultat

av tidigare beräkningsled. Ett krav är att alla beräkningsförutsättningar skall kunna

följas bakåt till källan. Samtliga beräkningsförutsättningar till basindata har

sammanställts i (Hammarström och Henriksson, 1996). Själva indata framgår

annars ur programmets bildmenyer. I en manual till programmet (Hammarström

och Karlsson, 1996) ges även en kortare programbeskrivning.

I (SNV, 1992) redovisas de emissionsfaktorer som rekommenderas för använd-

ning inom samordnad investeringsplanering. Modellen är mycket enkel till sin

struktur. För personbilar finns fyra nivåer och för lastbilar och bussar tre nivåer på

emissionsfaktorer. Den första nivån avser för personbilar årsmodellerna fram till

1988 års modell och för de tunga fordonen årsmodellerna fram till 1992 års

modell. Att alla äldre årsmodeller slagits samman till en grupp innebär inte att

utvecklingen inom denna grupp inte beaktats. Emissionsfaktorer för gruppen av

personbilar före årsmodell 1988 har bildats genom sammanviktning av olika

årsmodellers emissionsfaktorer. Underlaget till den förenklade modellen finns

bl.a. publicerat i ett stort antal rapporter både från NV och MTC. Dessa rapporter

beskriver utvecklingen fr.o.m. 60-talsmodeller och fram t.o.m. dagens års-

modeller. En av dessa rapporter är (Olsson, 1983).

Den modellbeskrivning som är refererad i (Bilindustriföreningen, 1995) uppges

vara (NV, 1994). Emellertid finns inte någon avgasmodell redovisad i denna rap-

port. I rapporten redovisas endast beräkningsresultat. Vad Bilzs rapport i stället

beskriver är ett EXCEL-dokument som man fått från NV. Vilken är då NV:s emis-

sionsmodell för vägtrafik? Vad som skiljer modellen i EXCEL-dokumentet från

(SNV, 1992) är att man i EXCEL-dokumentet för tunga fordon valt oförändrade

emissionsfaktorer fram t.o.m. årsmodell 1994. NV:s förklaring till att inte beskriva

effekten av de gränsvärden som gäller fr.o.m. 1993 års modeller är att man

avvaktat resultatet av uppdraget till VTI 10. Man vill undvika upprepade revide-

ringar av redovisade utsläpp för ett och samma år.

I förordet till Bilzs rapport anges att Denna rapport är Bilzs uppfattning om hur

utsläppen av kväveoxider, kolväten och partiklar från vägtrafiken utvecklats under

perioden 1980 till 1995 . Redovisning av HC och partiklar har dock begränsats till

den tunga trafiken, dvs. en totalbeskrivning för vägtrafiken ges endast för NOX.

För HC kommer den helt dominerande delen från bensindriven trafik. Dessa

avvikelser från förordet är väl sannolikt ett uttryck för arbetsuppgiftens storlek och

att man inte klarat den först uppställda ambitionsnivån.

 

10 Muntliga uppgifter från Larsolov Olsson, Naturvårdsverket.
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2 Problembeskrivning
Hur beskrivs vägtrafikens avgasutsläpp på bästa sätt? Den ideala metoden borde

vara direkta mätningar av utsläppen. Detta är av praktiska skäl för närvarande inte

en möjlig lösning. Alternativa metoder skulle då kunna vara:

0 att mäta halter i luften

0 att sammanställa uppgifter om levererade drivmedelsmängder och emissions-
faktorer relaterade till drivmedel

0 att sammanställa uppgifter om trafik- och emissionsdata relaterade till trafik-

arbete.

Den första punkten måste bedömas som mycket intressant eftersom man mäter

den variabel som man egentligen vill komma åt, dvs. exponeringen. Här finns

naturligtvis också många problem, exempelvis att isolera vägtrafikens bidrag från

Övriga bidrag. Riksdagens mål avser utsläpp till skillnad från halter. Halterna är

naturligtvis en funktion av utsläppen men motsvaras en viss procentuell föränd-

ring av en lika stor utsläppsförändring? Ett annat problem är den historiska

beskrivningen. Finns representativa mätdata tillgängliga fr.o.m. basåret 1980?

Haltmätningar är en av de två metoder som Bilzs rapport baseras på. En nära-

liggande metod skulle kunna vara mätningar av nedfall.

För uppföljning av C02 borde den andra punkten vara en bra metod. Även här

finns problem med att isolera vägtrafikens andel eftersom SCB inte går längre än

till att redovisa de summerade leveranserna till samfärdseln. Problem kan även

finnas ifråga om när drivmedlet förbrukas m.m. Drivmedelsdata kan även använ-

das som bas för skattning av övriga avgastyper. Uppgifterna om drivmedels-

leveranser kombineras då med uppgifter om bränslespecifika avgasutsläpp.

Det tredje alternativet, dvs. en kombination av trafikarbete med sträckspecifika

utsläpp är den hittills mest använda metoden.

Det andra och tredje alternativet ärprincipiellt lika, dvs. man kombinerar ett

exponeringsmått med specifika faktorvärden relativt exponeringsmåttet.

Bilzs rapport tar bl.a. upp frågan om vilka emissionsfaktorer som gällt för den

svenska bilparken fram tom. 1995. Något exakt svar på hur stora dessa faktor-

värden varit för bilar på det svenska vägnätet kan för närvarande inte ges av

någon. I stället får en diskussion föras om representativiteten för sådana variabler

som utgör underlag för skattning av faktorvärden.

Vid beskrivning av emissionsfaktorer är en viktig skillnad avgasbestämmel-

sernas utformning mellan lätta och tunga fordon. För de lätta fordonen är krav-

nivåerna uttryckta som gram/fkm medan man för tunga fordon har valt formen

gram/kWh. Detta motsvarar att man för lätta fordon valt gränsvärden för hela

fordonet medan man för de tunga har valt en avgränsning till sj älva motorn. For-

donstillverkare av lätta fordon har därmed flera variabler att laborera med än till-

verkare av tunga fordon för att påverka den totala emissionsbilden relativt gräns-

värdena. Tillverkare av tunga fordon kan endast förändra själva motorn för att

klara olika gränsvärden medan tillverkare av lätta fordon utöver motorn även kan

förändra fordonsmassa, luftmotstånd, rullmotstånd m.m.

Emissionsfaktorernas utveckling i tiden bestäms av två huvudkomponenter:

0 utvecklingen av emissionsfaktorer för nya bilar från årsmodell till årsmodell

0 utvecklingen av emissionsfaktor för en och samma årsmodell från år till år.
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Den andra punkten avser försämring av katalysatorer, förändrade användnings-
områden, utbytesmotorer m.m. '

För beräkning av vägtrafikens avgasutsläpp visst år krävs båda dessa typer av
data.

För att analysera emissionsfaktorernas (gram/fkm) utveckling med tiden för den
tunga trafiken kan en lämplig omskrivning vara följ ande:

(avgaser/motorarbete) x (motorarbete/fkm)

dvs. motorspecifika avgaser multiplicerat med stråckspecifikt motorarbete. Båda

dessa faktorer är i sin tur funktioner av ett stort antal variabler.

Avgaser/motorarbete beror bl.a. av följande:

0 tekniknivå/kravnivå

0 årsmodell

0 drivmedelskvalitet

0 motoreffekt relativt fordonsmassa

0 fordonsålder.

Motorarbete/fkm beror bl.a. av följ ande:

0 fordonets bruttomassa

0 luftmotståndskoefficient och tvärsnittsarea

0 rullmotståndskoefficient

0 motorstorlek relativt fordonsmassa

0 vägens utformning och vägytans tillstånd

0 hastighetsgråns

0 omgivande trafik

0 körbeteende.

Vissa av dessa variabler är per årsmodell fasta i tiden medan andra kan förändras

med tiden. Majoriteten av de uppräknade variablerna är sådana som per årsmodell

kan förändras med tiden. En sådan förändring per årsmodell kan både ske genom

att enskilda fordon förändras med tiden och genom att sammansättningen av en

grupp av bilar som utgör en årsmodell kan förändras genom utskrotning m.m.

Förändring av ett fordon med tiden kan exempelvis innebära: modernare däck med

lägre rullmotstånd; montering av vindavledare och därav lägre luftmotstånd;

förändrad lastfaktor m.m. En förändring av bruttovikt kan förväntas ha följt av att

den maximala tågvikten höjdes till 60 ton. Det är därmed viktigt att specificera

vad som avses då emissionsfaktorer skall jämföras mellan olika årsmodeller. Att

motorstorlek relativt fordonsmassa ingår under två rubriker ovan beror på:

0 att en motor med högre prestanda relativt fordonsmassa sannolikt arbetar mera

på dellast jämfört med en svagare

0 att högre prestanda sannolikt ger högre hastighet och därmed större färd-

motstånd.

För beskrivning av resulterande emissionsfaktorer per fordonstyp, exempelvis år

1993, krävs uppgifter om genomsnittliga emissionsfaktorer per årsmodell samt om

trafikarbetets fördelning på årsmodeller just detta år. Trafikarbetets fördelning på

årsmodeller brukar beskrivas med hjälp av två beräkningsunderlag: antal bilar per

årsmodell och årlig körsträcka per åldersklass.
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För de lätta fordonen har man kunnat kombinera uppgifter om trafikarbetets

utveckling med emissionsfaktorer uppmätta i laboratorium på s.k. chassidyna-

mometer. Emissionsfaktorer (gram/km) för tunga fordon finns normalt inte direkt

tillgängliga utan i stället måste dessa uppskattas genom kartläggning av alla de

variabler som har betydelse för den sträckspecifika nivån. Utrymmet för diskus-

sion om representativitet blir därmed också väsentligt större för de tunga än för de
lätta fordonen.

Då representativa bakomliggande faktorer till emissionsfaktorer skall upp-

skattas, ligger det av praktiska skäl nära till hands att välja antalsviktade medel-

värden. Genom att årlig körsträcka normalt ökar med fordonsvikt finns en risk för

systematiska underskattningar av utsläppen med ett sådant val. Detta gäller för alla

fordonstyper. Ett mera korrekt alternativ vore då att välja trafikviktade

medelvärden. Ju finare indelning man väljer av fordonsparkendesto mindre kan

denna feltyp förväntas bli under förutsättning av att representativa årliga kör-

sträckor som klarar en sådan indelning finns tillgängliga.

Då en bedömning av representativitet skall göras av emissionsberäkningar är

ett problem, möjligen med undantag för koldioxid, att något facit inte finns till-

gängligt. I stället får bedömning göras punkt för punkt av olika bakgrunds-

variabler. I bästa fall kan osäkerheten på punktnivå vara känd i vissa fall. Någon

total osäkerhet som uppfyller grundläggande teoretiska krav lär inte gå att få fram.

Utöver punktgranskning kan jämförelser göras mot andra angreppssätt som exem-

pelvis alternativ med drivmedelsleveranser eller haltmätningar. Ett problem vid

validering av beräknade koldioxidutsläpp mot drivmedelsleveranser är att

drivmedelsleveranser ofta används vid uppskattning av trafikarbete. Därmed kan

valideringen i Viss mening bli meningslös.

Den fortsatta redovisningen kan huvudsakligen ses som en genomgång av den

tredje alternativa uppföljningsmetoden, dvs. en kombination av trafikarbete och

sträckspecifika faktorvärden.
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3 Drivmedelsleveranser till vägtrafiken
SCB redovisar fortlöpande statistik över leveranser av drivmedel till samfärdsel.

Ett problem med denna statistik är att man inte kan utläsa leveranser till olika

delar av samfärdseln såsom vägtrafiken. Under årens lopp har man i olika sam-

manhang utfört punktinsatser för beskrivning av leveranser till vägtrafiken. VTI

har utnyttjat resultat från dessa utredningar för beskrivning av hur drivmedels-

leveranserna fördelas på samfärdselns olika sektorer (Gustavsson, 1995). Med

detta som grund har ytterligare uppskattningar genomförts av leveranser till

vägtrafiken olika år (Gustavsson, 1996). Därvid har leveranser enligt tabell 1
uppskattats.

Tabell 1 Leveranser avbensin och diesel till vägtrafzk- beräknade värden

(Gustavsson, 1996).

   

År Bensin Diesel
1 000 m3 1 000 m3

1980 4 540 1 580

1981 4 460 1 520

1982 4 490 1 500

1983 4 610 1 450

1984 4 800 1 490

1985 4 842 1 680

1986 5 110 1 850

1987 5 300 1 900

1988 5 500 2 030

1989 5 730 2 070

1990 5 390 1 940

1991 5 510 1 800

1992 5640 1 980

1993 5 350 2 120

    

Ett problem med uppgifterna om diesel i tabell 1 är att bränslets densitet föränd-

rats med tiden. Miljöklass 3 har en densitet av 0,84 kg/dm3 medan miljöklass 1

och 2 har 0,81.

Volymandelen av dieselleveranser i miljöklass 1 och 2 av detotala leveranserna

till vägtrafiken har enligt Petroleuminstitutet varit följande:

0 -l990 0 %

0 l99l 24 %

0 1992 58 %

0 l993 83 %

Om fördelningen på olika dieselkvaliteter i användarledet beaktas fås följande

genomsnittliga densiteter:

- _1990 0,84 kg/dm3
- 1991, 0,83 kg/dm3
0 1992, 0,82 kg/dm3
- 1993, 0,82 kg/dm3
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En beskrivning av utvecklingen av C02 baserad på drivmedelsleveranser from.
1990, basåret, och tom. 1993 skulle därmed bli följande:

0 en reduktion med 1 % för bensin

0 en ökning med ca 7 % för diesel.

En annan parameter av intresse med olika drivmedelskvaliteter är energiinnehåll.

Energiinnehållet (kWh/dm3) i miljöklass 1 och 2 är ca 1-2,5 % lägre än i miljö-
klass 3 .

Eftersom Bilzs rapport ger separata redovisningar för tunga lastbilar, bussar och

bensindrivna personbilar krävs att drivmedelsleveranserna indelas på motsvarande

sätt för att meningsfulla jämförelser skall kunna utföras. Primärt behöver

dieselleveranserna uppdelas på lätta och tunga fordon. Leveranserna till den tunga

trafiken har approximativt uppskattats genom att skatta de lätta fordonens för-

brukning och subtrahera denna från totalen, se tabell 2. Tyvärr tar man därmed

samtidigt ytterligare ett steg bort från vad som redovisas i den offentliga statisti-

ken. Observera att de lätta fordonens förbrukning utgör en relativt sett liten del av

de totala dieselleveranserna.

       

Tabell 2 Uppskattade dieselleveranser till olikafordonskategarier.

År Totalt Personbilar**) Lätta lastbilar**) Tunga fordon***)

1 000 m3

1980 1 580 219 36 1 325

1993 2120 159 49 1912

     

Procentuella förändringar avlevererad volym 1980 - 1993

 

+34 % -27 % +36 % +44 %

     

Procentuella förändringar av levererad massa 1980 - 1993

   

+31 % -29 % +36 % +41 %

    

>*=> Enligt (Gustavsson, 1995 (PM 95-1207»
*22) Beräknat med nya NV-modellen)

*MJ Bildat som differensen mellan Totalt och (Personbilar + Lätta lastbilar).

Lägg speciellt märke till ökningen av dieselleveranser till tunga fordon med över

40 % i tabell 2.

Sammanfattning för drivmedelsleveranser:

0 dieselleveranserna uttrycker att motorarbetet för den tunga trafiken skulle ha

ökat med minst 40 % från 1980 till 1993

0 bensinleveranserna uttrycker att motorarbetet för i huvudsak den lätta trafiken

skulle ha ökat med minst 18 % från 1980 till 1993

0 det stora värdet i att kunna använda drivmedelsleveranserna både för direkt

beskrivning av COg-utsläppen och för kontroll av beräkningsmodeller för olika

transportsektorers avgasutsläpp skulle kunna tala för att statistiken borde

utvidgas till separata redovisningar för vägtrafik, flyg osv.

 

11 Uppgifter från Roland Jarsin, Petroleuminstitutet.
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4 Haltmätningar
En metod för att beskriva utvecklingen av vägtrafikens avgasutsläpp är via halt-
mätningar i lämpligt belägna punkter.

I en rapport från IVL (Sjödin et al., 1995) redovisas resultat från en mätserie av

halter i centrumområden under vinterhalvåren fr.o.m. 1986/87. Enligt serien har

följande utveckling av NOX-halter gällt som ett genomsnitt för 15 svenska tätorter
relativt 1986/87:

0 -30 0/0 t.o.m. 1993/94

0 -34 % t.o.m. 1994/95.

Hur skall haltmätningar från olika orter vägas samman? Skall viktning göras med

avseende på ortens trafikarbete? Den beskrivna utvecklingen enligt IVL bygger på

att alla orter ges samma vikt.

Om totalhalterna rensas från bakgrundshalter erhålles ett belastningsmått som

representeras enbart av tätorters egna källor genererad N02, och då i huvudsak

från trafiken . Reduktionen enligt detta mått fr.o.m. 1986/87 och tom. 1993/94

blev ca 40 %.

Observera att reduktionen inte är relativt basåret 1980. Enligt nya NV-modellen

kan förändringen från 1980 till 1986/87 uppskattas till ca +10 0/0. Detta skulle

motsvara att haltmätningar i kombination med nya NV-modellen skulle peka på en

reduktion av ca 34 % från 1980 till 1993/94.

Vad man bör beakta ifråga om dessa mätningar är bl.a. mätpunkternas lokalise-

ring till renodlade centrumområden. Här finns därmed en risk för att utvecklingen

inte är representativ för vad som benämns tätort utan i stället för speciella tätorts-

förhållanden. Tätort är inte heller något statiskt eftersom den totala svenska tät-

ortsytan sannolikt fortlöpande har ökat under det senaste decenniet. Begräns-

ningen till vinterhalvåret ökar ytterligare risken för att representativitet ej uppnås.

Observera att NOX-målet inte är avgränsat till utsläpp under vinterhalvåret i tätort

utan avser totalt årligt utsläpp från svenska källor.

Enligt en annan motsvarande mätserie, utan rensning från bakgrundshalter,

redovisad av SCB och NV har halterna i tätorter reducerats med ca 25 % fr.o.m.

1986 och tom. 1994.12
I Bilzs rapport uppges halterna ha reducerats med 30 % fr.o.m. 1986/87 och

tom. 1993/94.

Hur meningsfull är en jämförelse mellan beräknade totala utsläpp och halt-

utvecklingen? Med slumpmässigt utplacerade mätpunkter i tillräckligt antal borde

god representativitet kunna uppnås. Är detta uppfyllt? Svaret är sannolikt nej.

Syftet med URBAN-mätningarna har varit att följa just haltutvecklingen med

mätpunkter systematiskt placerade i centrumområden. Placeringen innebär att

representativitet skulle kunna uppnås för utsläppen på en yta runt mätpunkten. De

totala nationella utsläppen kan beskrivas som en produkt av trafikarbete och

sträckspecifika utsläpp. Frågan blir då om utvecklingen av fkm och g/fkm på

dessa ytor kan förväntas ha utvecklats som fkm och g/fkm på nationell nivå.

 

12 Enligt Statistiska Centralbyråns och Naturvårdsverkets gemensamma publikation Luftkvalitet

i tätorter .
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Följ ande faktorer skulle kunna läggas in i en totalbedömning:

0 kapacitetsutnyttj andet av vägnätet på dessa ytor kan förväntas ha varit större än

för Övriga ytor, dvs. ett mindre utrymme för trafikökning (bidrag till större

avgasreduktion eftersom trafiken kan förväntas ha ökat mindre än på Övriga
vägar och gator)

0 utrymmet för att höja kapaciteten på dessa ytor genom utbyggnad kan förväntas

ha varit mindre än för övriga ytor (bidrar till större avgasreduktion)

0 de åtgärder som fortlöpande vidtagits för att reducera utsläppen via trafikplane-

ring, vilket i många fall borde vara liktydigt med färre fkm (bidrar till större

avgasreduktion)

0 utflyttning av affärer till stora köpcentra i tätorternas ytterområden, dvs. en

direkt sänkande inverkan på fkm i centrumområden (bidrar till större avgas-

reduktion)

0 nyetablering av företag med övervikt för ytterområden (bidrar till större avgas-

reduktion)

0 de sträckspecifika avgasutsläppen inklusive kallstarttillägg för personbilar kan

förväntas ha reducerats mindre i tätort än på landsbygd (bidrar till mindre

avgasreduktion)

0 andelen tung trafik är betydligt mindre i tätort än på landsbygd, möjligen med

undantag för mera renodlade busstråk (bidrar till större avgasreduktion).

Om samtliga dessa faktorer bedöms samtidigt borde en rimlig totalbedömning

vara att det finns en stor risk för att de utförda haltmätningarna inte ger en

representativ bild för bedömning av de nationella utsläppens relativa utveckling.

Hypotesen om att trafikutvecklingen varit en annan i centrumområden än för

andra områden styrks av VTI:s uppföljande trafikmätningar i tätort (Cedersund,

1995). Om man jämför trafikutvecklingen mellan 1987 och 1994 i vad som

benämnts centrum- och mellanområde med ytterområde finner man att den

procentuella ökningen varit fleragånger större i ytterområde än i den andra grup-

pen. Till saken hör då att jämförelsen inte omfattar sådana gator som under perio-

den blivit avstängda för trafik. Därmed skulle man kunna anta att skillnaden i den

verkliga ytbaserade trafikförändringen är minst så stor som enligt referensen.

Om man jämför trafikutvecklingen enligt (Cedersund, 1995) i centrum- och

mellanområde med den nationella utvecklingen enligt indata till nya NV-modellen

så skulle den första gruppen ge en ökning med ca 8 0/0 och den andra en ökning

med ca 4 0/0. Här kan upprepas att den första gruppen inte innehåller gator som

stängts av under perioden. Detta skulle kunna tala för att skillnaden skulle kunna

vara mindre.

Till haltmätningar räknas även de av IVL utförda s.k. FEAT-mätningarna

(Sjödin, 1995). Man mäter avgashalten i avgasplymen på förbikörande bilar.

Åtminstone borde man kunna ta fram representativa relativ-tal mellan olika bil-

modeller och mellan olika årsmodeller. Genom att återkomma till samma mät-

platser olika år borde man kunna följa den relativa utvecklingen av desträckspeci-

fika utsläppen. Försök pågår även med uppskattning av massutsläpp.

En ytterligare metod är att via haltmätningar i tunnlar uppskatta emissions-

faktorer för trafikströmmar. Sådana försök har bl.a. genomförts i Söderledstunneln
i Stockholm (Westerlund et al., 1994).
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Sammanfattningsvis för haltmätningar:

0 de ger uttryck för att Riksdagens mål skulle klaras

0 avgränsning till centrumområden och vinterhalvår medför att några säkra slut-

satser inte kan dras utanför dessa avgränsningar

0 undersökning av möjligheterna att vidareutveckla uppföljningssystemet för en

total beskrivning av vägtrafikens utsläpp borde ges hög prioritet.
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5 Trafikdata

För att med beräkningsmodeller kunna beskriva utvecklingen av vägtrafikens

avgasutsläpp krävs tillgång till trafikdata. Detta krav är tyvärr dåligt tillgodosett.

Delvis skulle detta kunna förklaras av att ansvaret för att sammanställa sådana

data växlat under senare år mellan dåvarande Transportrådet, VTI och SIKA.

Dessutom arbetar VV fortlöpande med att ta fram denna typ av data.

I den nya NV-modellen ingår följande uppgifter under trafikbegreppet:

0 kortväga och långväga resor

0 antal starter och fordonskilometer

0 andel körning med och utan släp

0 beläggningsgrad

0 andel tätortskörning.

Dessa data skall finnas per fordonstyp.

Vid beskrivning av utsläppens förändring i tiden är det inte bara utvecklingen

av det totala trafikarbetet som har betydelse utan även omfördelningar inom den

beskrivna strukturen. Viktigt att notera är dessutom att trafikdata inte enbart

handlar om trafikarbete (f km) utan även om antal starter. Antal starter används i

nya NV-modellen bl.a. för beskrivning av de totala kallstarttilläggen.

Dessa data krävs i en enhetlig serie fr.o.m. basåret 1980 och fram till ett nuläge.

En sådan historisk beskrivning skall också kunna sammanlänkas med olika fram-

tidsscenarier i samma enhetliga system som den historiska beskrivningen. Data-

serien bör uppdateras år för år så att de nödvändiga besluten för att klara målen

kan fattas i god tid.

Skillnaderna mellan olika källor kan exemplifieras med följ ande för personbilar:

0 år 1980:

- VV, 47 Gfkm

- VTI, 49,6 Gfkm

0 år 1990:

- VV, 55,7 Gfkm

- VTI, 59,4 Gfkm.

Data för tunga lastbilar enligt (SIKA, 1995: 1) kan jämföras med VTI:s data:

- år 1990:

- SIKA, 2,42 Gfkm

- VTI, 3,08 Gfkm13
0 år 1993:

- SIKA, 2,07 Gfkm

- VTI, 3,21 Gfkm.

 

13 Detta ingår inte i den av VTI utgivna transportstatistiken utan motsvarar data ur kilometer-

skatteregistret för tunga lastbilar plus en uppskattning av utländska lastbilars trafikarbete i

Sverige.
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Därmed skulle trafikarbetet mellan 1990 och 1993 ha reducerats med ca 14 %
enligt SIKA att jämföra med en Ökning om ca 4,5 % enligt VTI. Observera att
SIKA:s data är exklusive utländska bilar. Detta kan dock inte förklara hela
skillnaden. 14

Dieselleveranserna, enligt tabell 1, indikerar en Ökning för samma period!

För 1993 har det gjorts en förändring av bilurvalet som SIKA:s värden ovan

grundas på. Förändringen innebär att undre gränsen för maximilastvikt höjts från
2,0 till 3,5 ton.

Enligt SIKA gäller att Effekten av denna förändring blir enbart marginell på

godstransportarbete och trafikarbete . Om man för perioden 1990 till 1993 bildar

kvoten mellan av SIKA redovisade tonkm och km får man genomsnittlig last
enligt följ ande:

0 11,0 ton år 1990

8,8 ton år 1991

0 8,8 ton år 1992

0 12,5 ton år 1993.

Denna stora variation i genomsnittlig last är anmärkningsvärd.

SIKA har redovisat trafikdata för tunga lastbilar fram tom. 1995. Om VTI:s och

SIKA:s utvecklingar för tunga lastbilar jämförs mellan 1990 och 1995 fås:

0 en förändring med -8 % enligt SIKA

0 en förändring med +8 0/0 enligt VTI.

I Bil:s rapport har följ ande resonemang förts ifråga om val av trafikdata:

0 tunga lastbilar: Vi har för jämförelsens skull valt VTI:s reviderade bas-

prognos

0 bussar:

- fram till 1990 uppgifter som VTI lämnat till NV

- från 1990 till 1993 har utvecklingen baserats på att antalet bussar minskat

med 3 %

0 personbilar:

- I beräkningarna används 1990 som basår och det trafikarbete som VV

redovisar

- 1980 räknar vi ner trafikarbetet på samma sätt som NV och VTI

- Efter 1990 är det oklart vilka uppgifter som är verklig statistik och vilka

som är prognoser. Därför räknas trafikarbetet om med hänsyn till försälj-

ningen av motorbensin .

De av Bil använda och redovisade trafikdata framgår ur tabell 3. Av någon anled-

ning har man valt att i rapporten inte redovisa trafikarbetet för personbilar till

skillnad från den tunga trafiken.

 

14 SIKA har det formella ansvaret för att redovisa offentlig transportstatistik. I väntan på att

enhetlig sådan statistik fr.o.m. 1980 presenteras har VTI valt att avvakta med att utnyttja

redovisade delserier från SIKA.
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Tabell 3 Trafkarbete (Mfkm) enligt (Bilindustrzföreningen, 1995).

   

År Tunga lastbilar Bussar Personbilar*)

1980 3 022 730 (46 500)

1985 3 100 764 -

1990 3 305 798 (55 700)
1991 3 257 796 -

1992 3 207 779 -

1993 3 156 772 (55 300)

1994 3 312 781 -

1995 3 334 791 -

     

*) Trafikdata för personbilar redovisas inte i Bilzs rapport. I stället har trafikarbetet uppskattats

av VTI enligt den av Bil redovisade metoden.

För tunga lastbilar avviker tabell 3 endast marginellt från vad VTI använder för

avgasberäkningar. Trafikarbetet skulle enligt tabellen ha reducerats med ca 4,5 %

fr.o.m. 1990 och tom. 1993.

Den konstruktion som genomförts för bussar enligt ovan har resulterat i exakt

samma värde som VTI använder för avgasberäkning för 1980 och 1990. Från och

med 1990 och tom. 1994 motsvarar VTI:s data en Ökning med 6 0/0 medan Bilzs

data motsvarar en reduktion med 2 %. Enligt uppgifter ur referenserna (SIKA,

1995:1) och (SIKA, 1995:2) minskade transportarbetet med buss 3 % fr.o.m. 1990

och tom. 1994. Bilzs beskrivning av utvecklingen avviker därmed mindre från

SIKAzs beskrivning av utvecklingen för bussar än NV:s och VTI:s beskrivning,

under förutsättning av att den relativa utvecklingen för trafik- och transportarbetet

varit lika.

Om man jämför den relativa utvecklingen av trafikarbetet för personbilar mellan

de olika modellerna fås följ ande:

0 1980 till 1990:

- +18,5 % enligt VV

- +19,8 % enligt VTI/NV

- +18,5 0/0 enligt Bil

0 1980 till 1993:

- +20 % enligt VTI/NV

- +18,9 0/0 enligt Bil.

Förändringar av andel körning med släp och lastfaktorer kan fås ur SCB:s

Varutransporter på väg (UVAV). Med detta material som underlag framgår att

andel körning med släp för lastbilar med totalvikt >16 ton ökat från 65 till 72 %

mellan 1980 och 1990.

Ofta är de genomsnittliga emissionsfaktorerna för bilparken mycket känsliga för

hur trafikarbetet fördelas på årsmodeller. Känsligheten beror på hur stora skill-

naderna i emissionsfaktorer är mellan olika årsmodeller. Ju större skillnader desto

större känslighet. För att beskriva en sådan fördelning krävs två datatyper:

0 årlig körsträcka som funktion av fordonsålder

0 fordonstypens antalsfördelning på årsmodeller per år.

VTI notat 43-1998 25



Fördelningen på årsmodeller har förändrats påtagligt under senare år genom att
genomsnittlig fordonsålder blivit allt högre.

Iden nya NV-modellen görs per årsmodell dessutom uppdelning på drivsystem,
kravnivåer och fördelning på drivmedelskvaliteter

Katalysatorbilarna uppges av Bil stå för 57 % av personbilarnas trafikarbete år
1995. Med nya NV-modellen fås 56 %.

I Bilzs rapport ges ingen redovisning av vilka antalsfördelningar per årsmodell

och vilka åldersberoende körsträckor som använts. Eftersom rapporten är daterad

1995-11-16 (förordet) måste antalet 95:or och 96:or vara prognosticerade åtmins-

tone för 12-31. Här redovisade resultat enligt nya NV-modellen baseras på antals-

beskrivningar ur Bilregistret fram tom. 1995-12-31.

Beträffande åldersberoende årlig körsträcka har Bil utnyttjat Bilprovningens

mätaravläsningar första kvartalet 1994 och 1995. Även om källan har angivits så

finns frågetecken för vilken analys som genomförts och vad den lett framtill.

En kontroll av gamla NV-modellens andel trafik med katalysatorbilar för år

1994 gav ett värde ungefär lika stort som enligt nya NV-modellen.

Uppgifterna för personbilar i nya NV-modellen grundas på följ ande för år 1995:

0 antal per årsmodell för år 1994 (12-31)

0 prognos för antalsfördelning 1995-12-31

0 åldersberoende årlig körsträcka baserad på ett underlag från Bilprovningen

avseende besiktningar under 1987 och 1988.

I beräkningsmodeller för avgasutsläpp görs normalt en uppdelning på tätort och

landsbygd. För personbilar används i olika modeller följ ande andel tätortskörning:

0 Bil, 37,8 0/0

0 gamla NV, 50 %

0 nya NV, 40 0/0.

Bilzs tätortsandel skall motsvara vad Vägverket uppger. VTI:s andel grundas på en

VV-studie som redovisade 35 % tätortskörning totalt. Eftersom personbilarna

utgör en större andel av tätorts- än landsvägstrafiken antogs 40 % för personbilar i

tätort. Det finns stor osäkerhet om hur stor den verkliga tätortsandelen är. Till

saken hör att den dessutom förändras i tiden. Med i Sverige tillgängliga data-

modeller och dataunderlag vore det fullt möjligt att betydligt förbättra kvaliteten

på detta indata. Ett första arbetssteg är att definiera vad man menar med tätort. I

nya NV-modellen är målet att arbeta med SCB:s tätortsdefinition.

Sammanfattningsvis för trafikdata:

0 för personbilar har Bil lägre trafikarbete än nya NV-modellen, vilket verkar

sänkande på de totala reduktionerna jämfört med nya NV

0 för personbilar använder Bil en marginellt mindre ökning än VTI/NV (1980-

1993) vilket verkar ökande på den totala reduktionen

0 för tunga lastbilar är det ingen skillnad (1980-91995) mellan Bil och VTI/NV

0 för bussar använder Bil en mindre ökning än VTI/NV (1980-)1995), vilket

verkar ökande på den totala reduktionen jämfört med nya NV-modellen

0 för tunga lastbilar beaktar Bil inte (?) den ökade användningen av släp med

tiden till skillnad från nya NV-modellen, vilket verkar ökande påden totala

reduktionen jämfört med nya NV-modellen
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0 generellt gäller att ingen (?) använt SIKAzs uppgifter om en relativ nergång i de

tunga lastbilarnas trafikarbete, mellan 1990 och 1995, vilket verkar minskande

på den totala reduktionen jämfört med om SIKAzs data använts

0 drivmedelsleveranser bör inte användas för trafikbeskrivning om leveransdata

skall kunna användas för kontroll av beräkningsmodeller för avgasutsläpp

0 enhetliga serier med trafikdata från basåren och till målåren saknas för när-

varande.
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6 Emissionsfaktorer

För en mera ambitiös uppskattning av vägtrafikens NOX-utsläpp kan det vara
ändamålsenligt att göra en uppdelning i:

0 tillägg per start

0 utsläpp enbart beroende av körsträcka.

Exempelvis har nya NV-modellen fått en sådan struktur. Att inte välja en sådan

struktur behöver inte innebära lägre ambitionsnivå. l något beräkningsled borde

dock denna indelning användas.

Ett generellt viktigt förhållande i beräkningsmodeller av typ nya NV-modellen är

hur många åldersklasser man arbetar med. Exempelvis används i nya NV-model-

len 20 klasser. Om en beräkning avser år 1995 gäller då följ ande:

första klassen avser årsmodell 1996

andra klassen avser årsmodell 1995 osv.

nittonde klassen avser årsmodell 1978

tjugonde klassen avser årsmodellerna 1977 och äldre.

En viktig fråga är då hur emissionsfaktorerna beskrivs i den tjugonde klassen, dvs.

den klass som skall fånga upp alla årsmodeller fr.o.m. den tjugonde och äldre. I

nya NV-modellen har en förenkling gjorts såtillvida som att den tjugonde klassen

får representeras av emissionsfaktorer för den tjugonde årsmodellen dvs. av års-

modell 1977 för beräkningsåret 1995. Detta kommer att resultera i att den ned-

åtgående trenden för personbilar kommer att överskattas. Ju färre åldersklasser

som tas med desto större överskattning av reduktionen. Med nya NV-modellen

kommer det största felet att uppkomma mellan beräkningsåren 2007 och 2008

genom att första året har med bilar utan katalysator som sista klass, medan nästa år

enbart har med katalysatorbilar. Ju flera åldersklasser som ingår desto mindre fel.

Hur hanteras detta problem i Bilzs modell?

6.1 Tunga fordon

I (SNV, 1992) redovisas emissionsfaktorer för lastbilar och bussar enligt tabell 4.

Tabell 4 Genomsnittliga emissionsfaktorer (g/fkm) för tunga fordon (> 3,5

ton). (SNV, 1992).

              

Tekniksteg CO HC NOX Part C02

Lastbilar

T.o.m. 92 4,6 1,5 16 1,7 1000

A30 4,6 1,5 11 0,5 1000

Mk 1 o 2 3 2 10 0,2 1000

Bussar

T.o.m. 92 3,2 2,0 19 1,7 1200

A30 3,2 2,0 12 0,4 1200

Mk 1 o. 2 3 2,0 10 0,2 1200

       

I (NV, 1994) baseras beräkningarna på oförändrade emissionsfaktorer för NOX

från tunga fordonfram t.o.m. årsmodell 1994 enligt följ ande:
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0 lastbilar, 16 g/km

0 bussar, 18 g/km.

Tabell 4 representerar det underlag som NV tog fram för den samordnade

investeringsplaneringen, medan de senare värdena använts för uppskattning av

försurande ämnen till luft.

De motorspecifika emissionsfaktorerna före 1992 som värdena ovan motsvarar

är ca 12,5 g NOX/kWh för lastbilar och ca 14,4 g NOX/kWh för bussar. Skall

denna skillnad mellan lastbilar och bussar tolkas som att bussmotorer för aktuell

period hade högre utsläpp än lastbilsmotorer eller är det mera ett uttryck för

osäkerheten i mätdata?

I Bilzs rapport redovisas två utvecklingar för tunga fordon där den ena mot-

svarar fasta fordonsförändringar årsmodell för årsmodell - transmissionsförluster

m.m. - och den andra oberoende av årsmodell med inverkan av bränslekvalitet

och rullmotstånd. Genom att arbeta med dessa två parallella utvecklingar skapas

möjlighet att beskriva att emissionsnivån för en och samma årsmodell kan vara

olika för olika beräkningsår. Då Bilzs beskrivning av utvecklingen skall

kommenteras måste man därmed ange både årsmodell och vilket år som avses.

I Bilzs rapport redovisas en motorspecifik NOX-emission av 16 g/kWh fram

t.o.m. årsmodell 1979 både för lastbilar och bussar. För lastbilar redovisas en

linjär minskning av utsläppen årsmodell för årsmodell fram tom. 1989, med

nivån 12 g/kWh. Denna utveckling motsvaras av enÖvergång från turbomotorer

utan till turbomotorer med laddluftkylare. Nivån för årsmodell 1989 bibehålls

fram t.o.m. årsmodell 1992. Från och med årsmodell 1993 införs obligatoriska

avgaskrav för motorer i tunga fordon vilket resulterar i en nivå på knappt 8 (7,7)

g/kWh. Därefter följer en svag nedåtgående trend.

För bussmotorer ger Bil en annan beskrivning av motorutvecklingen än för

lastbilsmotorer. Utgångsvärdet är dock detsamma, dvs. 16 g NOX/kWh. På denna

nivå ligger man kvar t.o.m. årsmodell 1983. Därefter redovisas en närmast linjär

nedgång fram t.o.m. årsmodell 1992 med en nivå av ca 7 g NOX/kWh.

Observera att Bilzs redovisning ger ett bidrag till en höjande nivå av den

genomsnittliga sträckspecifika NOK-emissionen år 1980 relativt NV.

Bilzs beskrivning av motorspecifika emissionsfaktorer avser sannolikt enbart de

större fordonen. Dessa står för 80-85 % av detunga lastbilarnas trafikarbete under

perioden 1980-1990. En vanligt förekommande motortyp omkring 1980 var för-

kammardieseln. Enligt underlagen från NV och TUV hade denna motortyp i

genomsnitt för NOX, ca 5 g/kWh. I nya NV-modellen har omfattande arbets-

insatser lagts ner på att beskriva utvecklingen av de motorspecifika emissionerna,

se vidare bilaga 1. I bilagan redovisas utvecklingen av NOX-faktorer för fyra

fordonskategorier på årsmodellnivå fram t.o.m. årsmodell 1996. För basåret 1980

ger underlaget i bilaga 1 följ ande NOK-värden:

0 13,5 g/kWh för lastbilar >16 ton och de två tyngsta busskategorierna

0 8,8 g/kWh för lastbilar §16 ton

0 12,6 g/kWh som genomsnitt, trafikviktat, för samtliga tunga lastbilar.

Enligt underlag från NV har för lastbilar någon nedåtgående trend för NOX

(g/kWh) inte kunnat påvisas under 80-talet, se exempelvis (Laveskog, 1989).

Tendensen skulle snarast kunna vara den motsatta. VTI:s tolkning av NV:s

bedömning av utvecklingen har varit att motorerna legat på en oförändrad nivå
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fram t.o.m. årsmodell 1992 varefter en trappstegsförändring skett ner till

0,95 X gränsvärdet för årsmodell 1993. Detta motsvarar en nivå av 8,55 g/kWh för

årsmodell 1993. Utvecklingen enligt (SNV, 1992) stämmer överens med en sådan

beskrivning. Denna bedömning av årsmodellerna fr.o.m. 1993 gällde före tillgång
fanns till certifieringsdata.

För bussmotorer skulle enligt (Laveskog, 1989) utvecklingen kunna tolkas som

att det funnits en nedåtgående trend i de motorspecifika NOK-faktorerna under 80-

talet. Någon sådan utveckling har inte beskrivits i (NV, 1994).

Följande relativa förändringar av motorspecifika NOX-faktorer på årsmodellnivå

gäller fr.o.m. 1979 och tom. 1993 för samma bränslekvalitet enligt de olika

rapporterna:

0 enligt Bil:

- buss, -56 0/0

- lastbil, -52 0/0

0 enligt NV:

- (SNV,1992):

- buss, -42 %

- lastbil, -32 0/0

- (NV, 1994), ingen förändring.

Skillnaden på årsmodellnivå i relativ utveckling skulle därmed inte vara så stor

mellan Bil och (SNV, 1992), åtminstone inte för att vara i detta sammanhang.

Däremot avviker (NV, 1994) kraftigt från Bil.

Om man i stället betraktar förändring av motorspecifika NOX-emissioner för bil-

parken och för samma bränslekvalitet (g/kWh) fås följande relativa förändringar

från 1980 och till 1993:

0 enligt Bil:

- buss -30,8 %

- lastbil < 16 ton -14,3 %

- lastbil 2 16 ton -20,0 %

0 enligt NV:

- (SNV, 1992)

- buss -2,4 %

- lastbil < 16ton -0,2 %

- lastbil 2 16 ton -0,5 0/0

- (NV, 1994), ingen förändring.

Med denna jämförelsemetod blir skillnaden liten mellan (SNV, 1992) och (NV,

1994). Skattningarna för bilparken har utförts med VTI:s underlag (EM94) avse-

ende trafikarbetets relativa fördelning på årsmodeller i kombination med upp-

gifterna på årsmodellnivå enligt ovan.

NV:s underlag ger för bilparken basåret 1980 en nivå 22 0/0 lägre än Bilzs värde.

Bil ifrågasätter NV:s underlag som redovisas i (Laveskog, 1989). Underlaget

bygger på omfattande mätserier i NV:s tidigare laboratorier i Studsvik. Bilzs

underlag har mera erfarenhetsmässig (7) karaktär. VTI har fått ta del av mätdata

för ett mindre antal Volvo-motorer från början av 80-talet. Dessa mätdata styrker

Bilzs redovisning. Däremot har några data för Scania-bilar från samma tidsperiod
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ej redovisats. Scania hävdar att emissionsbilden är densamma som för Volvos

motorer från denna tid dock med den skillnaden att introduktionen av laddluft-

kylare är senarelagd med ca 2 år för Scania. En skillnad mellan Bilzs och NV:s

underlag är att det första avser nya motorer och det andra gamla . Enligt munt-

liga uppgifter från bilindustrin kan man förvänta att NOK-nivån sjunker då en

motor åldras. Hur stor del av skillnaden kan förklaras av detta?

Från och med årsmodell 1987 har VTI av bilindustrin fått tillgång till certifie-

ringsdata avseende utlandsförsäljning. Enligt bilindustrin har en motor med viss

beteckning samma emissionsnivåer både vid försäljning i Sverige och utomlands.

Dessa data styrker Bilzs beskrivning fr.o.m. årsmodell 1987. Underlaget har

använts för beskrivning av de motorspecifika emissionerna fr.o.m. årsmodell

1989, se vidare bilaga 1.

NV bedömde i (SNV, 1992) att emissionsfaktorerna för tunga fordon fr.o.m.

årsmodell 1993 skulle ligga på en nivå av 0,95 x gränsvärdet.

Att NOx-nivån (gram/kWh) för årsmodell 1993 är lägre än 0,95 X (gränsvärdet)

framgår tydligt ur certifieringsdata. NV:s bedömning gjordes före det att certifie-

ringsdata fanns tillgängliga. I nuläget finns sannolikt ingen påtaglig skillnad i

bedömningen av årsmodellerna fr.o.m. 1993.

Enligt Bil finns få väl dokumenterade mätningar av NOX-faktorer från tidigt

80-tal. Detta motsägs av att det finns två NV-rapporter i vilka omfattande mät-

serier från tidsperioden redovisas. Däremot finns inte några av VTI kända mätdata

publicerade som styrker Bilzs beskrivning av de motorspecifika emissionerna fram

t.o.m. årsmodellerna i början av 80-talet.

I Bilzs rapport har man vågat sig på att redovisa osäkerhet, ca 0,5 g NOK/kWh,

trots att man samtidigt anger att Det finns få väl dokumenterade mätningar från

tidigt 80-tal .

Ytterligare material som kan användas för bedömning av NOX-nivån 1980 är

följande:

0 ett opublicerat material från Transport Research Laboratory i England (TRL)

0 ett material från TUV-Rheinland (Hassel et al., 1995).

Materialet från TRL innehåller enligt MTC inga motorer lämpliga för bedömning

av den svenska bilparken år 1980. Materialet från TUV kan delvis användas för

bedömning av svenska förhållanden. TUV-data avviker inte påtagligt från MTC-

data. Efter den granskning av emissionsfaktorer som utförts av MTC har data från

ca 160 mätningar återstått för beskrivning av bilparken fr.o.m. 1980 och framåt.

Dessa data har använts för kalibrering av nya NV-modellen, se bilaga 1.

De motorspecifika emissionerna beror inte enbart av motortyp utom även av

använt bränsle. I Bilzs rapport uppges att diesel i miljöklass 1 jämfört med miljö-

klass 3 skulle ge en NOX-reduktion av 10%. Att en reduktion av denna storleks-

ordning skulle kunna uppnås styrks av (Grägg, 1995). Om dessa resultat utnyttjas

påverkas beskrivningen av utvecklingen påtagligt. Dataunderlagets omfattning för

beskrivning av detta relativt sett mycket stora bidrag till emissionsutvecklingen

måste bedömas som otillfredsställande. NV har inte räknat med någon sådan

effekt i (NV, 1994). Enligt uppgifter VTI fått från Petroleuminstitutet skulle ca

63 % respektive 17 % av dieselanvändningen inom vägtrafiken år 1995 vara av

miljöklass 1 respektive 2, dvs. ungefär samma som enligt Bil. NOx-reduktionen är

beroende av om det är miljöklass 1 eller 2 som avses. Enligt VTI:s beräkningar

skulle användning av miljöklass 1- och 2-diesel ge reduktionerna 5 respektive 8 %
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år 1993 respektive 1995. Enligt redovisningen i Bilzs rapport skulle bättre

dieselkvaliteter i kombination med lägre rullmotstånd ge en reduktion av 12,5 %.

Den kombinerade effekten av lägre rullmotstånd och bättre dieselkvaliteter blir
något större än enligt VTI:s beräkningar.

De forskningsresultat som påvisat bränsleinverkan på NOX avser moderna

motorer. Det finns ett flertal tidigare NV- och MTG-rapporter avseende betydelsen

av bränslekvalitet. I dessa framgår inte några entydiga NOX-effekter. Det skulle

därmed kunna vara så att effekten är avgränsad till moderna motorer. Var går då

gränsen mellan moderna och övriga motorer?

Trots att relativa förändringar av de totala utsläppen av HC och partiklar redovisas

i (Bilindustriföreningen, 1995) finns ingen redovisning av underlaget för dessa

skattningar. Följande relativa förändringar av bilparkens emissionsfaktorer (g/km)

har redovisats från 1980 till 1995:

0 lastbilar:

- partiklar -73 %

- HC -58 %

0 bussar:

- partiklar -75 %

- HC -59 %.

Med underlag ur (Laveskog, 1989) har följande HC-värden uppskattats för bil-

parken för en tidpunkt motsvarande ungefär 1985:

0 distributionsbilar 1,39 g/kWh

0 långtradare 0,922 g/kWh.

Enligt (Laveskog, 1989) finns en successiv nergång med tiden av både CO och

HC för samtliga tunga fordonskategorier.

Certifieringsdata för årsmodell 1993 ger ungefär följ ande HC-värden:

0 distributionsbilar 0,79 g/kWh

0 långtradare 0,43 g/kWh.

Med underlag ur (Egebäck, 1988) kan de motorspecifika partikelemissionerna för

bilparken i mitten av 80-talet uppskattas till ca 0,45 g/kWh. Certifieringsdata för

årsmodell 1993 ger ca 0,25 g/kWh.

De av Bil redovisade reduktionerna för HC och partiklar stämmer därmed

någorlunda överens med en beskrivning på årsmodellnivå, dvs. Bils beskrivning

skulle kunna överskatta utvecklingen på bilparksnivå. Bilzs redovisning av HC-

och partikelreduktioner är på bilparksnivå, dvs. därmed sannolikt också en över-

skattning.

En fordonsutveckling som inte har tagits upp i rapporten är utveckling av motor-

verkningsgrad. Denna har ingen beräkningsmässig betydelse för beskrivning av

NOX-utveckling om totala NOX-utsläpp skall beskrivas med hjälp av trafikarbete.

Om man i stället väljer en beskrivning baserad på drivmedelsleveranser har

verkningsgraden betydelse. Verkningsgrad kan redovisas på två olika sätt:

0 värdet i bästa arbetspunkten

0 ett medelvärde för det normala arbetsområdet.

Motortillverkare väljer normalt att beskriva utvecklingen enligt den första

punkten. Detta alternativ ger en väsentligt högre nivå än för den andra punkten.
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För den andra punkten är det naturligtvis mycket svårt att uppskatta det normala

arbetsområdet . I brist på detta kan man exempelvis välja en redovisning enligt
ECE R49.

Enligt uppgifter från Scania har utvecklingen (kWh (motorarbete)/dm3)varit unge-

fär följ ande om en turbomotor av årsmodell 1974 ges index 100:

0 1974 turbo 100

0 1 980 turbo 105

0 1982 turbo + laddluftkylning 116

0 1984 turbo + laddluftkylning 126

0 1991 compoundmotor 142.

Uppgifterna avser sannolikt bästa arbetspunkt.

I Bilzs rapport förutsätts väsentligt högre motorspecifik NOK-emission både för

lastbilar och bussar än enligt NV fram t.o.m. mitten av 80-talet. För årsmodell

1980 anger rapporten emissionsfaktorer (gram/kWh) som är högre än NV:s enligt

följande:

0 28 0/0 för lastbilsmotorer

0 11 0/0 för bussmotorer.

Man skulle därmed kunna förvänta att både sträckspecifikt och totalt NOX-utsläpp

år 1980 för den tunga trafiken skulle bli väsentligt högre enligt Bil än enligt NV.

Genom att välja motorns sträckspecifika arbete, kWh/km, lägre än NV har man

fått i stort sett identiska utsläppsnivåer (gram/km) som NV för år 1980, dvs. ingen

höjning. Konstruktionen beskrivs enligt följande:

Omvandlingsfaktorer från kWh till km beror i hög grad på typen av trafik och

lastbilens storlek och last. Den har valts till 1,0 kWh/km för att ge god

överensstämmelse med NV:s utsläpp för år 1980 . Vid en medelhastighet av

exempelvis 70 km/h motsvarar 1 kWh/km ett effektuttag av 70 kW.

NV:s värden motsvarar för lastbilar år 1980 ett sträckspecifikt arbete av ca 1,25

kWh/km. Därmed innebär Bilzs rapport att man sänkt det sträckspecifika motor-

arbetet med ca 20 % jämfört med NV:s värden. Motsvarande teknik har också

använts för bussar, dvs. man har valt ett sträckspecifikt motorarbete som resulterar

i samma sträckspecifika NOX-värden som enligt NV.

Någon annan förklaring till valet av det sträckspecifika arbetet (kWh/km) än

anpassning till NV:s emissionsfaktorer (g/km) basåret 1980 ges inte.

Utvecklingen av det sträckspecifika motorarbetet (kWh/km) med tiden för last-

bilar har av Bil beskrivits med avseende på luftmotstånd, rullmotstånd och trans-

missionsförluster.

Däckutvecklingen, lägre rullmotstånd, uppges av Bil ha reducerat den sträck-

specifika bränsleförbrukningen med ca 4 % sedan 1980. Denna effekt kan till-

godoräknas samtliga årsmodeller.

Lägre rullmotstånd har uppnåtts både genom förbättring av befintliga däcktyper

och genom övergång till nya däcktyper med lägre rullmotstånd. Enligt underlaget,

vilket ej redovisas i rapporten, ger förbättring av konventionella däck en reduktion

av rullmotståndet med ca 7 0/0 och övergång till lågprofildäck en ytterligare

reduktion med ca 6 %. Detta förutsätter dock att användningen av lågprofildäck år

1980 var 0 % och i nuläget 100 %. Enligt uppgifter från bl.a. Michelin var

användningen av lågprofildäck knappt 10 % år 1980 och ca 50 0/0 i nuläget. Där-
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med skulle rullmotståndet kunna förväntas ha reducerats med ca 10 % i genom-

snitt för tunga lastbilar. Bilzs rapport bygger på en reduktion av 14 %.

Nästa fråga är vilken NOK-effekt som kan förväntas av att rullmotståndet redu-

ceras. Enligt (Hammarström, 1988) skulle en reduktion av rullmotståndet med
15 % ge följ ande reduktioner:

O Noxi

- för lastbil i fjärrtrafik, ca 4 %

- för buss i tätort, ca 2 %

0 bränsle:

- för lastbil i fjärrtrafik, ca 4 0/0

- för buss i tätort, ca 2 %.

De av Bil redovisade NOXreduktionerna som följd av reducerat rullmotstånd

skulle därmed kunna vara överskattningar med någon procentenhet.

Storleken av förändrat luftmotstånd och förbättrad transmission särredovisas

inte av Bil. Däremot redovisas den resulterande NOK-effekten. Den sammanlagda

effekten från årsmodell 1980 till 1990 på NOX har uppskattats till ca 4 %.

För luftmotstånd finns två typer av förändringar som skulle kunna ha betydelse:

0 förändring av fordonsutformning årsmodell för årsmodell

0 ökad användning av vindavledare vilket kan ske oberoende av årsmodell.

Då VTI tog ett stickprov av förekomst avvindavledare på hyttak på europavägar

år 1991 erhölls:

0 för lastbil med släp:

- 41 0/0 om skåp/kapell

- 5 0/0 om övrigt

0 för lastbil utan släp 25 0/0.

En spoiler på förarhytten uppskattas reducera luftmotståndskoefficienten (CW)

med ca 20 % på bilar där lastutrymmet är högre än förarhytten. Fram t.o.m. år

1995 skulle spoilereffekten kunna vara ca 5 % i genomsnitt på luftmotståndet för

hela lastbilsparken. En total reduktion av någon slags genomsnittlig luftmotstånds-

koefficient för den svenska lastbilsparken fr.o.m. år 1980 och tom. år 1995 är

svår att uppskatta relativt 1980 års förhållanden. Åtminstone vet vi med god

säkerhet att reduktionen av CW för bilparken minst bör vara 5 %.

Enligt (Hammarström, 1988) skulle en reduktion av luftmotståndet med ca 8 %

för lastbil med släp ge en reduktion av NOX med ca 2 0/0 på landsväg. För bilar

utan släp ger reducerat CW-värde en större effekt än för bilar med släp.

Reduktionen för tätortskörning blir mindre än för landsvägskörning.

Bilzs redovisning av utvecklingen av emissionsfaktorer kan användas för att

uppskatta hur mycket som det sträckspecifika motorarbetet har förutsatts reduce-

ras. Mellan 1980 och 1990 skulle reduktionen vara knappt 10 %.

En faktor som inte tas upp i Bilzs rapport är betydelsen av förändrade fordons-

vikter. Fordonsvikten kan indelas i vikt relaterad till last och vikt relaterad till

sj älva fordonet.

Enligt Bilregistret 1993-12-31 gällde vikter enligt tabell 5 för tunga diesel-

drivna lastbilar.

34 VTI notat 43-1998



Tabell 5 Vikter och motorejjfekterför tunga lastbilar enligt Bilregistret

  

1993-12-31.

Årsmodell Totalvikt S 16 ton Totalvikt > 16 ton
Totalvikt Tjänstevikt Motor Totalvikt Tjänstevikt Motor

kg kg kW kg kg kW

1980 9 246 5 486 98,7 20 740 10 247 213

1990 9 217 5 386 112 25 143 11 372 268

1992 8 927 5 525 116 24 847 11 270 269

199395) 8 218 4 927 114 24 693 10 982 284

         

*) Osäkert på grund av väsentligt färre observationer än för tidigare årsmodeller.

Om man nu vill jämföra årsmodellerna 1980 och 1992 så syftar jämförelsen

primärt mot att jämföra årsmodellkarakteristika vid jämförbara tidpunkter exem-

pelvis då årsmodellerna varit slutsålda. Här finns en risk att årsmodell 1980 för-

ändrats från tidpunkten för slutförsäljning fram tom. 1993-12-31. Om man jäm-

för inom viktklasser per årsmodell mellan olika år har en kontroll visat att en

sådan tidseffekt är mycket marginell. Om hela gruppen av lastbilar betraktas per

årsmodell så kan dock förändringen av en och samma årsmodell vara mer än

marginell mellan olika år som följd av att antalsfördelningen över viktklasser

förändrats.

Följande relativa viktförändringar har skett från årsmodell 1980 till 1992 (Bil-

registret 1993-12-31):

0 tj änstevikt:

- +7,1 % för S 16 ton

- +10,0 0/0 för > 16 ton

0 totalvikt:

- -3,5 % för S 16 ton

- +19,8 % för > 16 ton.

Enligt (Bilstatistik, 1996) har en mindre viktökning skett även för senare års-

modeller än 1992.

Det är inte bara själva fordonsvikten som ökat utan även lastvikten. Enligt

(SCB 1994) ökade den genomsnittliga lastvikten från 13,7 ton år 1983 till 14,9 ton

år 1990, dvs. en ökning med 8,8 %. En definitionsförändring av statistiken för-

svårar en uppskattning av utvecklingen för senare år. För de tyngsta lastbilarna

skulle utvecklingen av lastvikten kunnat ha varit mindre än utvecklingen av max-

last (totalvikt-tjänstevikt).

Enligt (Hammarström, 1988) kan en ökning av bruttovikten med 10 % för-

väntas öka NOX-emissionerna med 4-7 % för tunga lastbilar beroende på fordons-

storlek och vägmiljö.

Färdmotstånden är starkt beroende av förekomst av släp. För bilar med totalvikt

>16 ton har enligt underlaget användningen av släp ökat från 65 till 72 % from.

1980 och tom. 1990.

För släpvagnar med maxlast >999 kg har den genomsnittliga maxlasten ökat

med 18 % mellan 1992 (1/1) och 1996 (1/1) enligt (Bilstatistik, 1996). Denna

utveckling har inte beaktats i nya NV-modellen.
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Ett annat fordonskarakteristika av betydelse för bränsleförbrukning och NOX-ut-

släpp är det sk. effekt/massa-talet. Om motoreffekten relateras till totalvikt fås

följ ande utveckling från årsmodell 1980 och till 1992:

0 +21 % förs 16 ton

0 +5,1 % för > 16 ton.

Enligt s.k. backstudier utförda av VTI har följ ande förändringar uppmätts av
effekt/massa-tal från 1974 och till 1994:15

0 +27,5 % för tunga tvåaxliga fordon utan släp

0 +23,3 % för tung lastbil med släp och max fyra belastade axlar

0 +14,3 % för tung lastbil med släp och minst fem belastade axlar.

Effektmassatalet enligt backstudier är både ett uttryck för förändrade fordons-

prestanda och förarbeteende. Det är ju inte säkert att man utnyttjar all tillgänglig

effekt.

Enligt (Hammarström et al., 1986) skulle bränsleförbrukningen kunna reduce-

ras med ca 18 % för lastbilar med totalvikt störreän 16 ton genom övergång till

mera motorsvaga motorer, dvs. lägre effekt/massa-tal. Den angivna bränslereduk-

tionen motsvarar att effekt/massa-talet reduceras ca 30 %. Om man antar att

ökande effekt/massa-tal skulle medföra ungefär samma relativa bränsleeffekter

som för sjunkande skulle man kunna räkna med ca 0,5 % ökning per procents

ökning av effekt/massa-talet.

Detta skulle ge följande höjande tendenser avseende bränsleförbrukning fr.o.m.

1974 och tom. 1994 baserat på förändrade effekt/massa-tal:

0 14 % för tunga tvåaxliga fordon

0 12 % för tung lastbil med släp och max fyra belasta axlar

0 7 % för tung lastbil med släp och minst fem belastade axlar.

Vid kalibreringen av den nya NV-modellen har VTI genomfört uppskattningar av

förändrat sträckspecifikt arbete fr.o.m. årsmodell 1980 och tom. årsmodell 1990

med följ ande resultat:

0 för tung lastbil §16 ton; 0,75 till 0,70 kWh/km

0 för tung lastbil >16 ton; 1,7 till 1,6 kWh/km

0 för tunga lastbilar totalt; 1,5 till 1,5 kWh/km.

Den redovisade totalen ovan avser sammanviktning baserad på trafikarbete. Det

finns risk för underskattning genom att det arbete som åtgår för att driva kring-

utrustning inte beaktats. Har det totala arbete som krävs för att driva all kring-

utrustning förändrats i speciell riktning med tiden?

Därmed skulle den relativa utvecklingen per delmängd vara ca hälften av Bilzs

beskrivning av utvecklingen medan utvecklingen för totalpopulation av tunga

fordon avviker mera från Bilzs beskrivning. Förklaringen till att man fått reduk-

tioner per delgrupp men oförändrat för totalen är att andelen trafikarbete för den

tyngre delgruppen ökat från 81 % till 85 % från år 1980 till år 1990. Nivån för

totalpopulationen ligger över både NV:s och Bilzs nivåer.

VTI:s uppskattningar av bränsleförbrukning och avgasutsläpp har gjorts med

den sk. VETO-modellen (Hammarström et al., 1987). För lastbilar (>16 ton) med

släp, årsmodell 1981, har följ ande bränsleförbrukning beräknats:

 

15 Carlsson, A. och Sörensen, G. Ej publicerat material avseende mätningar 1994.
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0 landsväg ca 4,5 dm3/ 10 km

0 tätort ca 6,2 dm3/10 km.

Körningen i tätortsmiljö med släp är minimal dvs. medelvärdet borde ligga i när-
heten av landsvägsvärdet 4,5 dm3/ 10 km.

Enligt (Lindkvist et al., 1980) skulle fordonsekipage med 3-axlig bil ha följande
förbrukning:

- fjärrbil, 5,5 dm3/10 km
- timmerbil, 5,5 dm3/10 km
0 anläggning, 5,4 dm3/ 10 km

0 distribution, 4,1 dm3/ 10 km.

De två första typerna är dominerande, dvs. den med VETO beräknade bränsle-

förbrukningen skulle kunna vara en betydande underskattning.

Utvecklingen av vikt och motoreffekt för bussar på årsmodellnivå redovisas i

tabell 6.

Tabell 6 Vikter och motorejfekterför bussar enligt Bilregistret 1993-12-31.

  

Årsmodell Landsvägsbuss (30-59 passagerare) Tätortsbuss (60- passagerare)

Totalvikt Tjänstevikt Motor Totalvikt Tjänstevikt Motor

kg kg kW kg kg kW

1980 14 758 10911 187 17 673 11540 181

1990 17 346 12717 226 19 343 12983 210

1992 18 425 13 458 233 19442 13 054 207

         

Från årsmodell 1980 till 1992 har för bussar därmed följande relativa viktföränd-

ringar skett:

0 tjänstevikt:

- ökning med 23,3 % för landsvägsbuss

- ökning med 13,1 % för tätortsbuss

0 totalvikt:

- ökning med 24,8 % för landsvägsbuss

- ökning med 10,0 % för tätortsbuss

- fordonsanknutna effekt/massa-tal:

- reduktion med 1 % för landsvägsbuss

- ökning med 4 % för tätortsbuss.

Enligt (Hammarström, 1988) medför ökning av bruttovikten med 10 % för tät-

ortsbuss en ökning av NOK-utsläppen (g/km) med ca 6 %.

Enligt VTI:s beräkningar har de genomsnittliga färdmotstånden för bussar ökat

med 12 % fr.o.m. årsmodell 1980 och tom. årsmodell 1990. Det sträckspecifika

motorarbetet har för årsmodell 1980 uppskattats till:

0 0,98 kWh/km för långfärdsbuss

0 1,2 kWh/km för tätortsbuss.

I VTI:s beräkningar ingår inte beskrivning av den hjälputrustning som finns

kopplad till motorn. Bara kylfläkten representerar ett effektuttag om max. ca 5 %
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av motorns max. effekt. Övriga aggregat skulle exempelvis för buss med luft-

konditionering kunna kräva upp till ca 15 kW. (N.D. Lea International Ltd, 1995).

Färdmotstånden är bl.a. en funktion av körbeteende vilket inkluderar hastig-

hetsnivå. VTI har under lång tid följt hastighetsutvecklingen på horisontella rak-

sträckor. Någon hastighetsförändring för tunga fordon av betydelse har inte

kunnat påvisas för perioden 1980 till 1993 i den angivna vägmiljön. Däremot har

hastighetsnivån i motlut ökat väsentligt vilket de påvisade förändringarna i

effekt/massa-tal indirekt uttrycker (Carlsson et al., 1995). Därmed har den genom-

snittliga hastigheten i vägnätet också ökat vilket i sin tur medför en höjande ten-

dens för färdmotstånden. Ökade hastigheter i motlut har beaktats i VTI:s upp-

skattningar av färdmotstånd. En parallell till motlut är acceleration efter stopp.

Högre effekt-massa-tal kan förväntas ge högre acceleration och därmed också

högre medelhastighet. Att man på en kortare sträcka når upp till eftersträvad

hastighet medför också att bortbromsad energi per sträckenhet kan förväntas öka.

Emissionsfaktorer påverkas av vägstandard i form av backighet och kurvighet.

(linjeföringsstandard). VTI har med datorprogrammet VETO genomfört utvärde-

ringar av ett antal vägobjekt exempelvis för E6 i Bohuslän. Det nya alternativet

har varit motorvägsstandard. En ny motorväg har normalt bättre linjeförings-

standard än vad gamla vägen har. Resultatet av dessa utvärderingar har i

normalfallet inneburit reducerade emissionsfaktorer för tung trafik. Den successivt

förbättrade vägstandarden från 1980 kan därmed förväntas ha haft en reducerande

inverkan på emissionsfaktorerna. Om VV:s KAN/EVA-modell har använts fullt ut

i VV:s miljörapporter skulle effekten av förbättrad linjeföringsstandard ha

beaktats. Övriga beräkningsmodeller har inte beaktat denna effekt.

För hela gruppen av tungafordon, undantaget bussar med färre än 30 passage-

rare, har enligt VTI:s beräkningar färdmotstånden varit oförändrade fr.o.m. års-

modell 1980 och t.o.m. årsmodell 1990.

IBil:s rapport redovisas enbart förändringar av bilparken vilka verkat sänkande

på färdmotstånden. Dessa sänkningar har använts för att beskriva utvecklingenav

emissionsfaktorer (g/km). Enligt VTI:s genomgång finns dock flera för färdmot-

stånden höj ande faktorer vilka enligt dokumentationen inte beaktats.

Vilken resulterande utveckling har man då haft ifråga om färdmotstånden. Ett

indirekt sådant mått är den sträckspecifika förbrukningen. Om drivmedels-

leveranserna enligt tabell 2 till den tunga trafiken relateras till trafikarbete enligt

VTI fås en ökning från 1980 till 1993 med 33 % med beaktande av densitets-

förändringen. Om drivmedelsleveranserna till tung trafik i stället relateras till

trafikarbete enligt tabell 3 (Bil) fås en ökning med 35 %. Denna förändring mot-

svaras av oförändrad verkningsgrad i motorn. Skulle verkningsgraden ha ökat

skulle ökningen vara större än 33-35 %.

Om de resulterande totala emissionsfaktorerna på fordonsparksnivå betraktas

fås värden enligt tabell 7 för olika beräkningsmodeller.
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Tabell 7 Jämförelse av sträekspecz'fzka NOX-faktorer (g/km) för bilparken

mellan olika beräkningsmodeller.

   

År Lastbilar Bussar
NV NV Bil NV NV Bil

gamla nya gamla nya

1980 15,7 16,5 15,7 17,7 9,6 17,8

1990 15,7 16,5 12,7 17,7 9,0 14,2

1993 15,7 15,8 11,8 17,7 7,6 12,0

1995 - 13,3 10,6 - 6,6 10,5

       

Den nya NV-modellen ger därmed för lastbilar något högre startvärden än den

gamla. För bussar ger den nya modellen i stort sett halverade värden! Även jäm-

fört med Bil handlar det för bussar om väsentligt lägre nivåer. En del av skillnaden

mellan gamla och nya modellen avseende bussar förklaras av skillnad i

fordonsvikt (brutto). Bidragande orsaker kan även vara att automatlåda ej beaktats

för tätortsbussar och generellt en underskattning av luftmotståndet. Man skulle

också kunna förvänta att underskattningar som följd av att hjälpaggregatens

effektbehov inte beaktats är speciellt stora för bussar i tätortstrafik. De nya emis-

sionsfaktorerna för bussar betraktas tills vidare som underskattningar. Det princi-

piella fel som NV gjort genom att arbeta med oförändrade emissionsfaktorer

skulle för lastbilar ha liten praktisk betydelse. För bussar får felet större konse-

kvenser.

Sammanfattningsvis för tunga fordon:

0 Bil har för färdmotstånd sannolikt underskattat nivån och överskattat reduk-

tionen med tiden

0 Bil har sannolikt överskattat reduktionen av de motorspecifika utsläppen

0 Bil har lyft fram effekter av de nya miljöklassade bränslena

0 NV borde i gamla modellen ha beskrivit effekterna av denya gränsvärdena

fr.o.m. årsmodell 1993 åtminstone av principiella skäl

0 nya NV-modellen beaktar inte förekomsten av kringutrustning, vilket bör ge ett

bidrag till att nivån underskattas

0 nya NV-modellens värden för bussar utgör med stor säkerhet en betydande

underskattning av absolutnivåer

0 NV:s emissionsdata för årsmodeller fram till mitten av 80-ta1et borde

kvalitetssäkras

0 är det tillräckligt att som i nya NV-modellen beskriva utvecklingen för vissa

årsmodeller enbart baserat på certifieringsdata?

0 genom att förbättrad vägstandard inte beaktats av Bil och NV finns här risk för

en underskattande tendens i en beräknad reduktion

0 den stora betydelsen för NOK-utvecklingen av bränslekvalitet borde följas upp

och säkras med mera omfattande mätserier.
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6.2 Lätta fordon

Emissionsdata i dessa modellsammanhang utgörs normalt av basvärden och olika

korrektionsfaktorer. Korrektionerna avser bl.a. försämring, väderleksförhållanden,
last, bränslekvalitet m.m.

Skillnader i resultat mellan olika beräkningsmodeller förklaras antingen av fel i

modellstruktur och programmering eller av skillnader mellan indata. Då indata

skall jämföras mellan olika beräkningsmodeller måste samma förutsättningar

avses. Detta förutsätter att alla beräkningsförutsättningar klart måste specificeras

och vilka indata som då gäller. En självklarhet är naturligtvis också att man inom

en och samma beräkningsmodell inte växlar beräkningsförutsättningar exempelvis

mellan olika årsmodeller av fordon.

Genom att avgasbestämmelserna för lätta fordon avser hela fordonet finns

också merparten mätdata tillgängliga på formen g/km, dvs. man behöver inte

nödvändigtvis göra en uppdelning på motorspecifika emissioner och sträckspeci-

fikt motorarbete som för tunga bilar. Detta förutsätter dock att man accepterar de

standardiserade körcyklerna i avgasbestämmelserna som varande representativa

för svenska förhållanden. De emissionsfaktorer som används för avgasuppskatt-

ningar för lätta bilar motsvarar normalt amerikanska körförhållanden från 60-talet

som följd av använd provmetod.

I huvudsak alla emissionsdata för personbilar är framtagna inom provmetod

FTP72 eller FTP75. Provmetoden kan beskrivas enligt följ ande:

0 både kallstart och varmkörning

0 körcyklerna omfattar både tätort och landsbygd

0 ett växlingsförfarande som innebär att 4:ans växel först läggs in vid hastigheten

64 km/h. Under denna hastighet sker all körning på 3:an eller lägre växel

0 en omgivningstemperatur i provcellen av ca 20°C.

Beskrivningen av kallstarttilläggen innebär:

0 för FTP72 ett fullt tillägg per 12 km med avgränsning till tätortskörcykeln

0 för FTP75 ett knappt halvt tillägg per 12 km med avgränsning till tätortskör-

cykeln.

Om en genomsnittlig emissionsfaktor bildas för tätort och landsväg med FTP-data

kommer kallstarttilläggen per körd sträckenhet att minska, jämfört med enbart

tätort, eftersom landsvägsprovet utförs med fullt uppvärmd motor. Hur stor

reduktionen blir beror på hur tätorts- och landsbygdsdelen sammanviktas.

Att arbeta med ett fast testförfarande i tiden innebär att verkliga förändringar av

körförlopp med mera inte beskrivs. Vad vi bl.a. vet om faktiska förändringar är

följ ande:

0 att hastigheter på horisontella raksträckor ökat

0 att vägnätet förändrats så att en allt större andel av trafikarbetet utförs på

motorväg.

Enligt studier utförda av VTI (Nilsson et al., 1992) har hastigheten på horisontella

raksträckor ökat enligt följande fr.o.m. 1980 och tom. 1990:

0 1,6 km/h på 90-vägar

0 5,8 km/h på motorvägar.
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Höjd vägstandard kan något förenklat sägas innebära bl.a. följande för avgas-
utsläpp:

0 en sänkande tendens som följd av mindre lutningar och större kurvradier

0 en höjande tendens som följd av högre hastighet.

Då vägstandarden höjs genom om- eller nybyggnad följer normalt även en hastig-

hetshöj ning både direkt av den förbättrade vägstandarden och även indirekt genom

att höjd hastighetsgräns också ofta är en följd. Enligt de utvärderingar av

vägobjekt som VTI utfört med VETO-modellen blir den resulterande effekten

normalt för personbilar ökade utsläppsfaktorer. Därmed blir den resulterande

effekten för personbilar ofta den motsatta jämfört med tunga fordon.

Genom att landsvägsdelen i FTP har en max.hastighet av 96 km/h så fås också

en lägre medelhastighet, ca 10 km/h lägre i genomsnitt, än vad som gäller för

svensk landsväg. Detta innebär att luftmotståndet i FTP kan förväntas utgöra en

mindre andel av de totala färdmotstånden än vad som är representativt för svenska

vägar. Därmed ges också utvecklingen av luftmotståndet en mindre betydelse av

FTP än av verkligheten. Beträffande landsvägskörcykeln kan också tilläggas att

denna motsvarar ett st0pp per 18 km.

Andra förhållanden som sannolikt inte ges en representativ beskrivning av FTP

är olika delar av fordonsutrustningen såsom: luftkonditionering, eluppvärmd bak-

ruta, motorns kylfläkt m.m. Det extra arbete för drivning av sådanutrustning som

en genomsnittlig bilmotor behöver uträtta har med stor säkerhet ökat med tiden.16

Medför FTP en över- eller underskattning av den verkliga utvecklingen?

I tabell 8 redovisas hur FTP72, tätortsdelen, fördelas på olika körsituationer.

   

Tabell 8 Tätortskörcykeln 1' FTP 72, fördelning (%) av tidpå hastighets- och

accelerationsklasser.

Hastig- Acceleration (m/sz)

het

(km/h) -,-1.75 -l.75,-1.25 -1.25,-0.75 -O.75,-0.25 -0.25,0.25 0.25,0.75 0.75,1.25 l.25,1.75 1.75,-

0 0,00 0,00 0,00 0,00 19,26 0,00 0,00 0,00 0,00

0-10 0,95 0,24 0,48 0,32 0,73 0,53 0,00 0,00 0,01

10-20 0,73 1,30 0,18 0,51 0,99 0,54 2,42 0,79 0,05

20-30 0,00 1,59 0,99 0,59 2,62 2,12 1,72 0,92 0,00

30-40 0,00 1,21. 1,20 1,95 9,89 4,42 0,93 0,59 0,49

40-50 0,00 0,41 0,36 1,63 16,56 3,68 0,40 0,08 0,06

50-60 0,00 0,01 0,17 0,98 4,63 0,97 0,21 0,08 0,00

60-70 0,00 0,00 0,08 0,28 0,00 0,17 0,11 0,00 0,00

70-80 0,00 0,00 0,00 0,38 1,31 0,50 0,00 0,00 0,00

80-90 0,00 0,00 0,00 0,53 3,69 0,38 0,00 0,00 0,00

90-100 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00

           

16 En viktig förändring som skett under 80-talet är en övergång till allt större andel bilar med

termostatstyrd kylfläkt. Detta ger ett sänkande bidrag till det totala effektbehovet för

hj älputrustningen.
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Ur tabell 8 framgår bl.a. att tomgångstiden utgör drygt 19 % av totala provtiden.

Det förekommer i FTP också större Idv/dtl-värden, vilket är av störst intresse

ifråga om katalysatorbilar. Beträffande FTP:s representativitet uppger (Kuhler

et al., 1978) att FTP72 relativt väl beskriver genomsnittliga trafikförhållanden i
Europa.

VV:s avgasberäkningar avser körförlopp som härleds ur beskrivningar av det

svenska vägnätet. Målsättningen för VTI och sannolikt även för NV är en över-

gång till VV:s metodik. De i Bilzs rapport redovisade emissionsfaktorerna för lätta

fordon grundas genomgående på de amerikanska körcyklerna.

Eftersom Bilzs rapport ifråga om detaljerad redovisning har avgränsats till

bensindrivna personbilar i tätort har så skett även här. I nya NV-modellen ingår

exempelvis äventre storleksklasser av lätta lastbilar och generellt både bensin och

diesel.

Det borde ligga närmast till hands att jämföra resulterande värden, dvs. inklu-

sive alla korrektionsfaktorer. En annan fråga är om jämförelse skall göras på års-

modellnivå eller för alla årsmodeller sammanviktade visst år. Den jämförelse

mellan faktorvärden enligt NV och enligt Bil som redovisas i (Bilindustriföre-

ningen, 1995) avser årsmodellnivå. Avsikten med jämförelsen har sannolikt varit

att påvisa resulterande skillnader, dvs. inklusive alla korrektionsfaktorer även om

detta inte fullföljts.

I tabell 9 redovisas Bilzs emissionsfaktorer för tätort samt vad man uppger vara

NV:s modell.

Tabell 9 Emissionsfaktorer (g/km) NOXfÖr bensindrivna personbilar i tät-

ortstrafzk. Uppgifter ur (Bilindustriföreningen, 1995).

  

Årsmodell NV (FTP72)**) Bil (FTP72/FTP75)*)

Körsträcka km Körsträcka km

0 80 000 160 000 0 80 000 160 000

1971 2,15 2,15 2,15 2,30 2,30 2,30

1976 1,80 2,00 2,20 1,80 2,00 2,20

1989 0,68 0,75 0,81 0,19 0,27 0,30

Mk2 0,27 0,30 0,32 0,07 0,10 0,15

Mk1 0,24 0,26 0,28 0,08 0,09 0,10

       

*) FTP72 för '1971 och 1976. FTP75 för 1989, Mk2 och Mkl. Inklusive korrektion för luft-

fuktighet enligt rapporten. Sannolikt är detta riktigt i fråga om bilar utan katalysator men fel

ifråga om bilar med katalysator.

**) Inklusive korrektion (1,15) för luftfuktighet.

Som jämförelse till tabell 9 redovisas emissionsfaktorer för personbilar enligt nya

NV-modellen i bilaga 2. För att förenkla jämförelsen med tabell 9 redovisas både

FTP72 och FTP75 i bilaga 2.

I Bilzs rapport karaktäriseras använda emissionsdata som att Våra beräkningar

har baserats på faktiska mätningar . Man har valt att använda emissionsfaktorer ur

VTIzs rapport T84 (Hammarström, 1990) för bilar utan katalysator. För kataly-

satorbilar i Miljöklass 3 (A11, A12 och A13) baseras redovisade värden på

NV:s och Motortestcenters uppföljningsmätningar (A60-prov). Emissionsfaktorer
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för miljöklass 1 och 2 motsvarar certifieringsvärden med av tillverkarna angivna
försämringsfaktorer.

Till saken hör att de data som tagits ur (Hammarström, 1990) i sin tur är tagna ur

olika NV-publikationer. Därmed blir Också skillnaden liten mellan Bil och NV för

bilar utan katalysator. Kritik måste riktas mot Bil:s rapport ifråga om hur man

återger olika källor eftersom både NV:s modell och data enligt (Hammarström,

1990) också är kopplade till korrektionsfaktorer för kallstart. Dessa korrektions-

faktorer har generellt utelämnats av Bil. Sj älva utelämnandet kan naturligtvis vara

principiellt riktigt i den egna tillämpningen men däremot inte att detta gjorts utan

motivering. Beskrivningen av den gamla NV-modellen blir naturligtvis felaktig

genom utelämnandet. Värdena på korrektionsfaktorerna i gamla NV-modellen är

följande:

0 multiplikation av FTP72-värdet (g/km) med 1,23 för bilar utan katalysator

0 multiplikation av FTP72-värdet (g/km) med 1,04 för katalysatorbilar.

Genom kallstartkorrektionen har gamla NV-modellen en större relativ skillnad

mellan nya och gamla bilar än vad som framgår ur tabell 9. Även Bil:s alternativ

skulle ge större skillnad om man jämförde inklusive temperaturkorrektion.

Den korrektionsfaktor NV använder för bilar utan katalysator är anmärknings-

värt hög jämfört med vad som framgått ur VTI:s analyser. Detta skulle kunna

innebära att NV får ett bidrag till en överskattande tendens ifråga om reduktion

med tiden och naturligtvis också ett bidrag till överskattning av absolutnivån.

I de svenska avgasbestämmelserna har FTP72 använts för bilar utan katalysator

(t.o.m. A10) och FTP75 för bilar med katalysator (fr.o.m. A11). De i Bil:s rapport

redovisade data för bilar utan katalysator motsvarar FTP72 medan 1989 års

modell och senare enligt muntlig uppgift motsvarar FTP75.

FTP75 kan sägas motsvara att knappt varannan kallstart medräknas medan

FTP72 innebär att varje kallstart tas med. Tillvägagångssättet, att välja olika

provmetoder för olika fordonskategorier, har av Bil motiverats med att kallstart-

tillägget för bilar utan katalysator är så litet relativt sett att det bara har marginell

betydelse om man uttrycker sig i den ena eller andra provmetoden. Hur stor

betydelsen är av att välja det ena eller andra uttryckssättet för katalysatorbilar

framgår ur bilaga 2. FTP75 ger ca 20 % lägre värde än FTP72.

Urvalet av bilar till de olika tekniknivåerna enligt Bil:s alternativ i tabell 9 är i

huvudsak följ ande:

0 bilar utan katalysator, slumpmässigt valda fordon på väg

0 årsmodell 1989, A60-prov:

- hållbarhetskontroll

- speciellt urval

- service före prov

- bilar som varit utsatta för åverkan får utgå

speciellt provbränsle

0 Mk2 och Mkl, certifieringsprov:

- speciella nya provfordon från tillverkaren

- speciellt provbränsle osv.

I allmänhet borde man kunna förutsätta att certifieringsprovet ger lägst nivå och

det slumpmässigt valda fordonet högst. Här finns då en risk att ett systematiskt fel
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införts som skulle kunna förväntas bidra till en överskattande tendens för reduk-
tionen med tiden.

Vid kalibrering av nya NV-modellen har utöver ovan uppräknade datagrupper

även s.k. mångmilare17 använts. Denna grupp kan sägas ha utgjort en bas för

beskrivningen.

Man har i tabell 9 valt att starta med årsmodell 1971. NV:s modellvärden skall

sannolikt vara representativa för 1971 och tidigare årsmodeller medan Bilzs avser

just 1971. Observera att årsmodellerna före 1971 enligt NV har 2,00 g/km, dvs. en

lägre nivå än för årsmodell 1971. Årsmodell 1971 har därmed sannolikt olika

definitioner i de två materialen. Detta kommer för Bil att höja den genomsnittliga

emissionsnivån basåret 1980 och resultera i en överskattande tendens för en

framtida reduktion. Bil har också valt att utelämna den tekniknivå som A10-

bestämmelserna motsvarar, dvs. bilar utan katalysator av årsmodell 1983-1988.

Data enligt NV i tabell 9 har generellt korrigerats för luftfuktighet, dvs. en

multiplikation med 1,15. Bilzs data innehåller korrektionen för bilar utan kataly-

sator men frågan är om katalysatorbilarna har korrigerats. Detta ifrågasättande

grundas på att man uppger att underlaget utgörs av mätdata från A60-prov utförda

vid Motortestcenter. VTI har också tillgång till dessa data. Ett medelvärde för

dessa data blir 0,26 g/km, utan korrektion, vid en genomsnittlig mätarställning av

43 000 km. Vid denna mätarställning har Bil 0,23 g/km. Detta skulle kunna inne-

bära både att A60-värdet underskattats med ca 12% och en ytterligare underskatt-

ning som följd av att korrektion för luftfuktighet sannolikt ej utförts.

NV använder tätortsfaktorer vilka skall representera 50 % körning i tätort

medan Bilzs faktorvärden skall motsvara 37,8 % körning i tätort. Vad som bl.a.

bidrar till att göra denna punkt speciellt viktig är hanteringen av kallstarttillägget.

Genom att både NV och Bil har valt att placera tillägget i tätort så får andelen tät-

ortskörning betydelse både för det resulterande kallstartbidraget och för själva

tätortsdefinitionen.

En tolkning skulle kunna vara att man har samma definition men att Bil menar

att NV har en felaktig beskrivning av andel tätortskörning. Viktigt är ändå att hålla

isär sj älva körningen i tätort och kallstarttilläggen.

Kallstarttillägg (g/start) i form av NOX vid 20°C, bastillägg, bör enligt VTI:s

beräkningar korrigeras enligt följande för att bli representativa för svenska för-

hållanden: 18

0 multiplikation med 0,30, utan katalysator

0 multiplikation med 0,85, med katalysator.

Korrektionerna av kallstarttillägg går därmed i motsatt riktning jämfört med både

NV:s och Bilzs alternativ.
Enligt RVU 84/85 är genomsnittlig reslängd (delresa) för personbilsresor ca 14

km som ett medelvärde för alla resor. NV:s modell i kombination med fördelning

 

Mångmilare innebär följ ande (MTC):

- slumpmässigt valda fordon

- prov utan service och med det bränsle som råkar finnas i tanken

- ackumulerad körsträcka upp tom. en bit över 200 000 km

18 Kallstarttillägg (20°C) = (säck 1) - (säck 3 korrigerad för 10 min. stopp) gram/start.

Orsaken till att korrektionsfaktorerna är mindre än 1 är att sambandet mellan kallstarttillägg

och starttemperatur planar ut under 20°C. Därmed ger lägre starttemperatur än 20°C ingen

höjning medan temperatur över 20°C ger sänkta kallstarttillägg
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av trafik på landsbygd (50 %) och tätort (50 %) motsvarar 24 km/resa, dvs. en stor

underskattning av antal starter. Bilzs ansats för katalysatorbilar motsvarar 32

km/start, dvs. en mycket kraftig underskattning av antalet kallstarter. Denna res-

längd följer av att andelen landsvägskörning har valts till 62,2 %.

Ju större underskattning av antal kallstarter desto större överskattande tendens

av den nedåtgående trenden både ifråga om genomsnittliga emissionsfaktorer och

de totala emissionerna från vägtrafiken.

Nästa fråga är hur stort kallstarttillägg som väljs per start. I nya NV-modellen

har tillägget per start uppskattats till 0,85 bastillägg per start. Bilzs val av FTP75

motsvarar 0,43 bastillägg per start. NV:s gamla modell motsvarar drygt ett bas-

tillägg per start. För katalysatorbilar och per fordonskilometer innebär Bilzs

behandling av kallstarttillägg 80 % lägre kallstarttillägg än enligt nya NV-model-

len. Nst gamla modell innebär 30 % lägre värde än enligt den nya.

I Nst nya modell förutsätts att försämringen av katalysatorbilar pågår upp

t.o.m. 200 000 km. Denna gräns motiveras av att det finns mätdata i detta intervall

för vilka en försämring kunnat påvisas. Bil har valt att beskriva försämringen upp

till 160 000 km.

VTI har skattat en ca dubbelt så stor relativ försämring som Bil för årsmodell

1989. I Vles analyser har viktning gjorts mot försäljningsstatistik. Bilzs beskriv-

ning innebär också att försämringen mer än halveras efter 80 000, dvs. efter det att

hållbarhetskraven upphör. En rimligare hypotes borde väl vara minst lika stor

försämring efter 80 000 km som före. För Mkl och 2 använder Bil försämrings-

faktorer från certifieringar. Försämringen för Mk2 innebär 100 % på 160 000 km,

dvs. ungefär samma som i nya NV-modellen. Mkl har en väsentligt lägre försäm-

ring, 20 % på 160 000 km. Den resulterande försämringen i nya NV-modellen

bygger på en kombination av resultat från analyser både av A60- och sk. mång-

milar-data.

Både som följd av mindre försämring och kortare maximal försämringstid får

Bil relativt nya NV-modellen bidrag till större reduktioner.

Lasten kan ha stor betydelse för utsläppen och då speciellt för katalysatorbilar. I

nya NV-modellen beaktas detta både ifråga om hur själva bilen belastas men

också ifråga om körning med släp. Genom att katalysatorbilar är känsligare än

övriga för hög last så kan detta beaktande ge mindre reduktion. Detta ingår inte i

Bilzs beskrivning.

Om man betraktar utvecklingen av certifieringsdata för bensindrivna bilar får

man en reduktion av ca 41 % from. årsmodellerna 1989-1990 och tom. miljö-

klass 2 av årsmodell 1993. Bil uppger en reduktion av ca 63 %. Hur stor skill-

naden blir beror på vilka årsmodeller som används i jämförelsen. Som mest, enligt

bilaga 2, når man med årsmodell 1995 en reduktion av 55 % relativt årsmodell

1989-1990.

Ur bilaga 2 framgår att katalysatorbilar i Mk3 enligt certifieringsdata får

Ökade utsläpp åtminstone fram t.o.m. årsmodell 1994. I Bilzs rapport beskrivs

ingen sådan utveckling. Den maximala ökningen uppgår till 27 %. Denna utveck-

ling skulle kunna bero på att Mk3-gruppen successivt utarmas på de bästa motor-

familjerna vilka övergår till Mk2 och Mkl.

I tabell 10 redovisas kvoten mellan totala utsläpp och totalt trafikarbete för

olika beräkningsmodeller, dvs. emissionsfaktorer per fordonstyp och år.
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Tabell 10 NOX-faktorer (g/km) respektive (NOX-inclex) för personbilsparken

   

olika år.

Är NV*) NV*> 311W
gamla nya

1980 2,38 (100) 2,31 (100) 2,67 (100)

1990 - 1,70 (74) 1,67 (63)

1993 1,69 (71) 1,44 (62) 1,37 (51)

1995 - 1,31 (57) -

     

*) Inklusive diesel

W) Kvoten mellan totala utsläpp från bensindrivna bilar och totalt trafikarbete för personbilar

enligt tabell 3. Detta ger en underskattning av Bilzs emissionsfaktorer.

Det är anmärkningsvärt att Bilzs emissionsfaktorer redan 1990 ligger under nya

NV då man 1980 legat betydligt över nya NV. Från 1980 till 1990 uppnår man en

reduktion av 37 %. Skall man med nya NV-modellen uppnå samma reduktion för

bensindrivna bilar måste man välja något av följ ande alternativ:

0 att införa negativa emissionsfaktorer för katalysatorbilar

0 att höja emissionsfaktorerna för bilparken 1980.

Eftersom andelen trafik med katalysatorbilar åtminstone för år 1995 i stort sett är

lika mellan Bil och nya NV så borde skillnaden i sträckspecifik reduktion huvud-

sakligen förklaras av skillnader i emissionsdata.

Till lätta fordon hör även lätta lastbilar, motorcyklar och mopeder. I Bilzs rapport

har en övrig -grupp bildats med de uppräknade fordonstyperna plus dieseldrivna

personbilar. För denna grupp har man valt att använda NV:s beräkningar enligt

följande:

0 1980, 7 000 ton NOX

0 1990, 6 900 ton NOX.

Detta motsvarar en reduktion med 1,4 %. Nya NV-modellen ger för samma grupp

följ ande Värde:

0 1980, 6 400 ton NOX

0 1990, 7 700 ton NOX.

Detta motsvarar en ökning med 20 %.

Inför kommande uppföljningar av emissionsfaktorer för lätta fordon borde lik-

som för tunga fordon mätningarna planeras så att statistiska representativitetskrav

med säkerhet är uppfyllda. Mot bakgrund av att nu använda körcykler skulle

kunna komma att betraktas som orepresentativa borde s.k. modeanalyser mera

generellt ingå i de uppföljande mätningarna.19 Detta ger en beskrivning av emis-

sionerna för många olika driftförhållanden. Därigenom skulle man ha stor valfri-

het beträffande Val av alternativa körcykler som skulle kunna vara mera repre-

 

19 Mode-analys: avgasutsläppen under en körcykel avläses och registreras exempelvis en gång

per sekund parallellt med momentan hastighet och acceleration. Vid mätning enligt FTP75 är

det normala förfarandet att utsläppen under tätortskörcykeln samlas upp i tre säckar, en säck

per del av körcykeln. Därmed finns ingen möjlighet att koppla mätdata till speciella hastigheter

eller accelerationer.
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sentativa. Det skulle ju också kunna finnas behov av att med tiden förändra kör-

cykeln så att förändrade hastighetsnivåer m.m. avspeglas. För varje vald körcykel

skulle då nya emissionsfaktorer kunna beräknas med sk. mode-data.

Sammanfattningsvis för lätta fordon:
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Bil:s blandning av provmetoder medför systematiskt fel både ifråga om abso-

lutnivåer och relativ utveckling med tiden, vilket kan förväntas bidra till en

överskattning av reduktionen

Bil:s metod medför en kraftig underskattning av kallstarteffekter, vilket kan

förväntas bidra till en överskattning av reduktionen.

Bil har misstolkat NV-modellens hantering av kallstarteffekter, vilket medför

en felaktig beskrivning av NV:s resulterande emissionsfaktorer

Bil:s hantering av korrektion för luftfuktighet har sannolikt medfört att kataly-

satorreduktionen överskattats

Bil:s utelämnande av första tekniknivån, vilket kan förväntas bidra till en över-

skattning av reduktionen.

Bil:s beskrivning av försämring, vilket kan förväntas bidra till en överskattning

av reduktionen

gamla NV:s val av emissionsfaktorer för miljöklass 3 medför en under-

skattande tendens av reduktionen

gamla NV:s hantering av kallstartkorrektionen kan förväntas bidra till en över-

skattning av reduktionen

vare sig Bil:s eller NV:s beräkningsmodeller har beaktat effekten av den

hastighetshöjning som skett, vilket medför risk för en överskattande tendens i

en beräknad reduktion

framtida mätserier borde planeras så att statistiska krav på representativitet är

uppfyllda.
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7 Resulterande utsläpp

Normalt uppskattas vägtrafikens avgasutsläpp genom att kombinera trafikdata

med emissionsfaktorer. Ett alternativt sätt skulle kunna vara att i stället för trafik-

data utgå från drivmedelsleveranser och emissionsfaktorer uttryckta som avgas-

mängd per drivmedelsmängd, se exempelvis (SCANIA, 1991). Emissions-

faktorerna, mängd avgas per mängd bränsle, måste då avse en sammanviktning av
samtliga årsmodeller.

För uppskattning av de totala avgasutsläppen baserat på drivmedelsleveranser

används här följ ande uttryck:

(Drivmedelsleveranser (volym)) x (Densitet (massa/volym)) x (Specifikt

energiinnehåll (energi/massa)) x (Verkningsgrad) x (Motorspecifik emission

(massa/utvecklat arbete)).

Eftersom drivmedelsleveranserna här avser vad som går till den tunga trafiken

enligt tabell 2 krävs genomsnittliga motorspecifika emissionsfaktorer för den

tunga trafiken. Sådana har beräknats genom sammanviktning baserad både på

trafikarbetets fördelning på fordonstyper och årsmodeller.

Om det enbart handlar om att beskriva relativ utveckling kan det vara tillräck-

ligt att arbeta med förenklade förutsättningar om motorverkningsgrad. Om man

förutsätter att motorverkningsgraden varit oförändrad mellan 1980 och 1993 fås

relativa utvecklingar av de totala NOX-utsläppen från den tunga trafiken enligt

tabell 11.

Tabell 11 Procentaell utveckling (1980-1993) av totala NOX-utsla'pp för tung

trafik med olika förutsättningar. Uppskattning baserad på driv-

medelsleveranser, tabell 2, och motorspecifika emissionsfaktorer.

   

Förutsättningar* 0/0 1980-1993

Emissionsfaktorer Bil (g/kWh) 2 (7

Exklusive drivmedelseffekt " 0

Emissionsfaktorer NV (g/kWh)** +45 0/
Exklusive drivmedelseffekt 0

Emissionsfaktorer Bil (g/kWh) 12 0/

Inklusive drivmedelseffekt (Bil) _ 0

Emissionsfaktorer Bil (g/kWh) 7 (7

Inklusive drivmedelseffekt (VTI)*** _ 0

   

*) Med drivmedelseffekt avses den effekt på NOX av Mk1- och Mk2-diesel som (Grägg, 1995)

ger uttryck för.

**) Sammanviktning av 14,4 för buss och 12,5 för lastbil. Enda tidsförändring är olika trafik-

fördelning.

***) VTI:s skattning av inverkan av bränslekvalitet är reduktioner av NOX med 5 respektive 8 %

år 1993 respektive 1995.

Skulle den genomsnittliga motorverkningsgraden ha ökat från 1980 till 1993

skulle de relativa förändringarna av NOX-utsläpp enligt tabell 11 behöva ökas,

dvs. måluppfyllelsen skulle försämras. Med ökas menas att en reduktion skulle bli

mindre och en ökning bli större.
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I Bilzs rapport redovisas totala utsläpp för vägtrafiken enligt tabell 12.

    

Tabell 12 Kväveoxiderfrån vägtrafzken enligt (Bilindustriföreningen, 1995).

1 000 ton Procentuell förändring

Fordonstyp 1980 1993 1995 1980- 1993 1980->1995

Personbil, bensin 124,2 - 65,8 - -47 %

Tung lastbil, diesel 47,5 37,2 35,3 -22 % -26 %

Buss, diesel 13,0 9,3 8,3 -28 % -36 %

Övrigt*) 7,0 - 6,9 - -1 %

Totalt 191,7 116,3 -39 %

      

*) Uppgifter från NV.

 

Den genomsnittliga trafikviktade reduktionen för den tunga trafiken blir, baserat

på tabell 12, 23 % från 1980+l993. Denna kan jämföras med 12 % enligt tabell

ll.

VTI har för uppskattning av vägtrafikens avgasutsläpp tidigare utvecklat en

modell benämnd EM94. Modellen är liksom nya NV-modellen uppdelad i kall-

starttillägg, varmutsläpp och avdunstning. En skillnad mot nya NV-modellen är att

någon uppdelning på kravnivåer och drivmedelskvaliteter inte kan göras. I tabell

13 redovisas avgasutsläpp beräknade med EM94. Reduktionerna är väsentligt

lägre än enligt Bil. En förklaring till detta är bl.a. att effekter av miljöklassad

diesel inte beaktats. Den minsta skillnaden mellan modellerna gäller för bensin-

drivna personbilar.

    

Tabell 13 Kväveoxiderfrån vägtrafzken enligt VTI*) (gamla modellen).

Fordonstyp Område 1 000 ton Procentuell förändring

1980 1993 1995 1980+1993 1980- 1995

Personbil, bensin Landsbygd 81,9 57,0 52,2 -30 % -36 %

Tätort 42,3 32,4 29,9 -23 % -29 %

Totalt 124,2 89,4 82,1 -28 % -34 %

Tunga fordon, Landsbygd 51,0 55,4 54,5 +9 % +7 %

diesel

Tätort 13,0 12,2 10,8 -6 % -17 %

Totalt 64,0 67,6 65,3 +6 % +2 %

Övriga Landsbygd 6,8 8,7 7,5 +28 % +10 %

Tätort 4,0 5,0 4,3 +26 % +8 %

Totalt 10,8 13,7 11,8 +27 % +9 %

Totalt Landsbygd 139,85 121,2 114,2 -13 % -18 %

Tätort 59,3 49,6 44,9 -16 % -24 %

Totalt 199,0 170,7 159,2 -14 % -20 %

       

*) Gamla modellen (EM94). Effekt av bränslekvalitet har ej beaktats.
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I tabell 14 redovisas en beskrivning av utvecklingen (NV, 1994). Inte heller dessa

beräkningar har beaktat inverkan av drivmedelskvalitet.

Tabell 14 Kväveoxiderfrån vägtrafzk enligt gamla NV-mOdellen UVV, 1994). *)

     

Fordonstyp 1 000 ton

1980 1993 Procentuell

förändring

1980- 1993

Bensindrift

Personbilar 116 97 _16 %

Lätta lastbilar 4 8 +100 %

Bussar O 0 -

Mc/Moped O O -»

Totalt bensin 120 105 -12 %

Dieseldrift

Personbilar 2 2 0 %

Lätta lastbilar 1 1 0 %

Tunga lastbilar 47 50 +6 %

Bussar 13 15 +15 %

Totalt diesel 63 67 +6 %

Totalt 183 171 -7 %

    

*) Effekt av bränslekvalitet har ej beaktats

En beskrivning av utvecklingen enligt nya NV-modellen redovisas i tabell 15. Här

har inverkan av drivmedelskvalitet beaktats. Denna modell kan också betraktas

som Vles nya modell.

Tabell 15 Kväveoxiderfrån vägtrafk enligt nya NV-modellen.

    

Fordonstyp 1 000 ton Procentuell förändring

1980 1993 1995 1980 1980

a -9

1993 1995

Personbilar 1 14 86 79 -25 -31

Lätta lastbilar 4 5 5 +25 +25

Bussar 7 6 6 -14 -14

Tunga lastbilar 51 51 44 iO -14

Mc/Moped O O O O 0

Totalt 177 149 134 -16 -24

      

Enligt modellen sker en förhållandevis stor ökning av NOX-reduktionen från 1993

till 1995. Bidragen till denna reduktion är lika stora från personbilar och tunga

lastbilar. Den största relativa reduktionen mellan 1993 och 1995 gäller för tunga

lastbilar. Den relativa reduktionen för bussar mellan 1993 och 1995 är nästan lika
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stor som den för lastbilar. Detta framgår inte ur tabellen beroende på att sorten är

hela 1000-tal ton och att därmed endast en siffra används. Den stora relativa

reduktionen för den tunga trafiken mellan 1993 och 1995 beror både på de nya

miljövänligare bränslena och på att de nya avgasbestämmelserna fr.o.m. årsmodell
93 börjar ge effekt.

Vägverket liksom Övriga trafikverk redovisar en gång per år utvecklingen för

vägtrafikens avgasutsläpp i form av en miljörapport. Den i tabell 16 redovisade

utvecklingen har tagits ur (Vägverket, 1995). Här redovisas de största reduk-

tionerna för personbilar och de största ökningarna för tunga fordon jämfört med
övriga modeller.

Tabell 16 Kväveoxiderfrån vägtrafk enligt (Vägverket, 1995) *i

    

Fordonstyp 1 000 ton Procentuell förändring

1980 1993 1995 1980- 1993 1980- 1995

Personbil 114 68 58 -40 % -49 %

Lätt lastbil 4 10 6 +150 % +50 %

Tunga fordon 42 52 53 +24 % +26 %

Totalt 162 130 119 -20 % -27 %

       

*) Värdena har avlästs ur ett diagram vilket kan innebära viss osäkerhet i avläsningen. Effektav

bränslekvalitet ingår ej.

Hur väl stämmer beräkningsmodellernas beskrivning av utvecklingen med driv-

medelsleveranserna och haltmätningarna?

Med nya NV-modellen beräknas både drivmedelsförbrukning och avgas-

utsläpp. I tabell 17 jämförs beräknad förbrukning med leveranser.

TabellI7 Drivmedelsförbrukning (1 000 m3) enligt nya NV-modellen jämfört

med drivmedelsleveranser.

   

År Bensin Diesel

Modell Leveranser Modell Leveranser

1980 4 592 4 540 1 496 1 580

1990 5 143 5 390 1 624 1 940

1993 5100 5 350 1612 2120

      

Enligt tabell 17 gäller följande förändringar fr.o.m. 1980 och tom. 1993:

0 för bensin:

- modell, +11 0/0

- leveranser, +18 0/0

0 för diesel:

- modell, +7,8 %

- leveranser, +34 0/0.

Modellen skulle därmed kunna ge en underskattning av utvecklingen både för

bensin och diesel. Avvikelsen för diesel är anmärkningsvärt stor. En underskatt-
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ning av drivmedelsutvecklingen kan även förväntas ge ett underskattande bidrag

ifråga om beskrivningen av avgasutsläpp. Var ligger då skillnaden?

Den kan antingen finnas i trafikdata eller i drivmedelsfaktorer eller i leveran-

serna. För tunga lastbilar uppger SIKA ett väsentligt lägre trafikarbete än det som

använts i modellberäkningarna, dvs. ett underlag som skulle förstärka skillnaden.

Dessutom redovisar man en betydande nedgång från 1992 till 1993 till skillnad
från leveranserna, vilka ökat.

Tyvärr finns i jämförelse av modell- och leveransvärden en risk för fel speciellt

för personbilar. En sådan riskfaktor är att beskrivningen av trafikarbetets utveck-

ling delvis grundats på drivmedelsleveranser och bränslefaktorer. Om man då

skattar total drivmedelsförbrukning med det skattade trafikarbetet och bränsle-

faktorerna är det naturligt att man får en god överensstämmelse. Den nya resvane-

undersökningen som påbörjats under 90-talet skall förhoppningsvis förbättra

situationen. i

Den relativa utvecklingen av detotala utsläppen enligt beräkningsmodellerna

kan jämföras med den haltbaserade beskrivningen av utvecklingen. Med nya NV-

modellen kan utvecklingen från 1986/87 till 1993/94 uppskattas till -24 %, dvs.

långt mindre än haltmetodens -40 %. Om man skulle anta att skillnaden främst

var ett uttryck för skillnad i trafikutveckling skulle trafikutvecklingen på de ytor

som haltmätningarna representerar ha varit -17 % jämfört med nya NV-modellens

+5 0/0 på nationell nivå, mellan 1986/87 och 1993/94.

Exakt hur stor reduktion som Bilzs modell ger för tidsperioden framgår inte ur

rapporten men skulle kunna vara av ungefär samma storleksordning som den

haltmätningsbaserade reduktionen.

Om man utnyttjar den utveckling av trafikdata som redovisas för den tunga

trafiken av SIKA fås en större reduktion än vad som redovisats i detta avsnitt.

Exempelvis skulle nya NV-modellen ge en reduktion av ca 28 % för perioden

1980 till 1995 i stället för de 24 0/0 som redovisats i tabell 15. Skulle dessutom den

lägre absolutnivån väljas skulle den relativa reduktionen för de totala utsläppen

öka ytterligare.

Sammanfattningsvis för resulterande utsläpp:

0 generellt gäller att beräkningar för 1995 baseras på mer eller mindre prognos-

tiserade underlag

0 enligt drivmedelsleveransernas nivå och utveckling skulle nya NV-modellen

underskatta de totala utsläppen och överskatta reduktionen

0 Bilzs beräkningar visar mycket god överensstämmelse med haltmätningarna.
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8 Diskussion

Enligt Bilzs beräkningar skulle Riksdagens NOX-mål till 1995 klaras med bred

marginal till skillnad från Övriga här redovisade beräkningar. Bilzs beräkningar

styrks av den utveckling som haltmätningarna uttrycker med en mycket god
överensstämmelse.

De av Bil och andra använda trafikdata för tunga lastbilar skulle kunna ha med-

fört en underskattande tendens för NOx-reduktionen, dvs. med SIKAzs trafikdata

skulle den av Bil beräknade reduktionen bli större än 39 %.

Den här redovisade genomgången av Bilzs beräkningsförutsättningar exklusive

trafikdata kan sammanfattas med att det finns en övervikt för att den beräknade

reduktionen skulle kunna vara en överskattning.

Enligt nya NV-modellen skulle NOx-målet nästan klaras. Om den parallellt

beräknade drivmedelsförbrukningen jämförs med drivmedelsleveranser så skulle

jämförelsen kunna tolkas som att beräknade reduktioner är betydande överskatt-

ningar dvs. de verkliga reduktionerna skulle kunna vara mindre än de beräknade.

Beträffande trafikdata för lastbilar finns en betydande nergång mellan 1992 och

1993 enligt SIKA. Hur mycket förklaras av att undre viktgränsen för urvalet i

UVAV höjts? En annan förändring var höjningen av maximal bruttovikt från 56

till 60 ton 1993. Detta innebär att ett och samma transportarbete (tonkm)skulle

kunna utföras med ett reducerat trafikarbete (fkm).

Om den relativa utveckling av trafikdata används som SIKA redovisat mellan

1990 och 1995 skulle den beräknade reduktionen öka till ca 30 0/0. Skulle man

dessutom välja den av SIKA redovisade absolutnivån skulle den relativa reduk-

tionen för vägtrafiken öka ytterligare.

Beträffande drivmedelsleveranserna har vi problemet med att leveranserna till

vägtrafiken inte särredovisas. Enligt de uppskattade drivmedelsleveranserna

skedde en betydande uppgång för dieselmellan 1992 och 1993. Inträffade 1993

någon systemförändring som skulle kunnat ha medfört att felet i skattningen av

leveranserna förändrats?

Ambitionsnivån ifråga om krav på noggrannhet vid uppföljning av vägtrafikens

avgasutsläpp bör ses mot bakgrund av vilka toleranser som gäller för uppställda

mål. Vilken metod som än väljs är det osannolikt att någon större grad av säkerhet

någonsin kan uppnås i en sådan uppföljning. En del av problemet följer av att

försöka isolera just vägtrafikens bidrag. Riksdagens mål är ju inte heller uttryckta

för olika samhällssektorer utan för hela samhället. Sannolikt måste man acceptera

att uppföljning av speciella sektorers avgasutsläpp i de flesta fall kommer att vara

behäftade med stora och icke kvantifierbara osäkerheter. Det är naturligtvis viktigt

att kunna bedöma olika samhällssektorers bidrag till de totala avgasutsläppen om

man finner att totalen inte klarar uppställda mål. För att kunna välja de mest

kostnadseffektiva åtgärderna för att pressa ner utsläppen måste man då veta vari-

från bidragen kommer och hur stora de är.

De metoder som ligger närmast till hands för uppföljning av vägtrafikens avgas-

utsläpp är:

0 modellberäkningar baserade på trafikdata och sträckspecifika emissionsfaktorer

(a)
0 modellberäkningar baserade på drivmedelsleveranser och bränslespecifika

avgasutsläpp (b)

0 haltmätningar och mätningar av nedfall (c).
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Metoderna kan kommenteras enligt följ ande:

a) - både historia och framtid

- stora möjligheter att tränga långt ner i de minsta beståndsdelarna

- flest beräkningsled och kanske därmed störst osäkerhet

b) - primärt uppföljning dvs. historia

- i kombination med prognoser för drivmedelsleveranser klaras även prog-

noser för utsläpp

- kräver uppföljning av drivmedelsförbrukning för olika årsmodeller och
fordonsstorlekar

c) - primärt uppföljning dvs. historia

- man mäter ett exponeringsmått till skillnad från utsläpp vilket både kan

innebära för- och nackdelar

- sannolikt svårt att isolera bidraget från olika sektorer med större säkerhet

- minst lämpliga metod för utvärdering av olika scenarier (?)

- antagligen enda rimliga metod för att följa upp om samhällets totala utsläpp

klarar uppställda mål med rimlig säkerhet.

Generellt kan man påstå att det finns stort utrymme för förbättring av samtliga

metoder. Osäkerheterna bör kunna reduceras i betydande utsträckning. Trots detta

är det osannolikt att man skulle kunna uppnåvad man normalt sett menar med

acceptabla osäkerheter om man överhuvudtaget lyckas att kvantifiera osäker-

heterna. Eftersom någon form av uppföljning ändå krävs borde en lösning kunna

vara att välja en metod eller kombination av metoder, vilken de viktigaste aktö-

rerna skulle kunna acceptera.

Om stora resurser skall satsas på att förbättra kvaliteten på måluppföljningen är

en fråga om dessa resurser skall satsas på en beskrivning fr.o.m. 1980 och framåt.

Här finns en avvägning mellan kvantitet och kvalitet. Genom att välja ett senare år

som basår skulle sannolikt en högre grad av säkerhet kunna uppnås jämfört med

att behålla 1980 som basår.

Om man jämför med Luftfartsverkets miljörapporter för flyget så har man i

dessa valt att börja redovisningen 1990 (Luftfartsverket, 1992).

En starkt bidragande orsak till de stora skillnader som redovisats mellan olika

metoder skulle kunna vara att någon systematisk uppföljning av deviktigaste

underlagen egentligen inte förekommer. Beträffande trafikdata borde möjlig-

heterna vara mycket stora att förbättra nuvarande förhållande med vad som i detta

sammanhang måste betraktas som marginella insatser. De datakällor som skulle

kunna utgöra underlag för vad som efterfrågas är bl.a.:

0 resvaneundersökningar från 70-, 80- och 90-talet

0 km-skatteregistret från slutet av 70-talet till början av 90-talet

0 Varutransporter på väg från 70-talet och fram till nuläget

0 Vägverkets trafikräknesystem från 70-talet och fram till nuläget

0 s.k. O/D-matriser för både kortväga och långväga trafik

0 mätaravläsningar från Bilprovningen

0 årlig körsträcka enligt Konsumentverkets Bilunderhåll-enkäter m.m.

Möjligheterna att beskriva vad som går fram i tätort respektive på landsbygd kan

klaras med sk. nätverksmodeller.

Problemet med att beskriva trafikens utveckling fr.o.m. 1980 och fram till ett

nuläge borde därmed inte vara brist på dataunderlag. Sannolikt läggs minst lika
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stora resurser per år ut på trafikdata som på emissionssidan, vilket listningen ovan

av trafikdataunderlag är ett uttryck för. Vad som saknas är i stället den resurs som

skall integrera dataunderlagen till det behov som finns för uppföljning av miljö-
målen.

Ett svårare problem att åtgärda utgör emissionsfaktorerna. Trots att omfattande

mätserier utförs årligen så är dessa inte direkt inriktade på att beskriva utveck-

lingen för de samlade avgasutsläppen. I stället handlar det om speciella urval för

uppföljning av om kravnivåer klaras m.m. Skillnaden är också stor i antal upp-

mätta fordon eller motorer mellan lätta och tunga fordon. För tunga fordon är till-

gången på mätdata ytterst begränsad. En beskrivning av 90-talsmodeller måste för

närvarande helt grundas på certifieringsdata.

Skall 1980 behållas som basår borde det kanske största frågetecknet rätas ut, dvs.

storleken på de motorspecifika emissionerna för tunga dieslar. Bland annat finns

följ ande möjligheter:

0 en grundlig genomgång och kvalitetssäkring av Studsviksdata (Laveskog,

1989)

0 nya mätningar av gamla motorer.

Den första punkten kan genomföras av MTC.

Den andra punkten skulle kunna genomföras i samarbete med FinlandZO.

Den stora effekten av drivmedelskvaliteter ställer krav både på att dessa effekter

kan kvantifieras och att användningen av olika kvaliteter är väl kartlagd. Upp-

gifterna om drivmedelsanvändning och kvalitet i nya NV-modellen bygger helt på

uppgifter från Petroleuminstitutet. Skulle den ideala principen för uppmätning av

bilar följas, skulle det i stället vara innehållet i tanken på slumpmässigt valda

fordon som söks. Därmed skulle uppföljning både av bilar och drivmedel kunna

kombineras.

Drivmedelsleveranser till vägtrafiken borde kunna utgöra ett viktigt underlag

för validering och naturligtvis även direkt uppföljning av COz-utsläppen. Ett stort

problem är då att någon redovisning för vägtrafiken inte föreligger. Skulle detta

kunna förbättras?

Utöver ovan beskrivna dataunderlag krävs ett stort antal övriga datatyper såsom:

0 underlag för beräkning av varmutsläpp :

- luftmotstånd

- rullmotstånd

- motordata ( musseldiagram )

- transmissionsdata inklusive bl.a. förluster

- körbeteende/körförlopp

- vägbeskrivningar

0 underlag för beräkning av kallstarttillägg såsom:

- väderstatistik timme för timme

- parkeringsförhållande

- förekomst och användning av motorvärmare

 

20 Finlands representant i COST 319, 0. Koskinen, har muntligt framfört ett intresse för mätning

av dieselmotorer representativa för tunga bilar på nordiska vägar.
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- samband mellan kallstarttillägg och motortemperatur

- modellering av motortemperaturen under avsvalning och uppvärmning

vilket måste byggaspå empiriskt framtagna samband.

Generellt för alla dessa dataunderlag gäller dessutom att de fortlöpande behöver

uppdateras i tiden.

Förädlingen av dataunderlagen görs normalt i datormodeller. Dessa kräver

också fortlöpande insatser i form av valideringsförbättringar, nyutveckling m.m.

Exempelvis arbetar VTI med tre modeller:

0 VETO för varmutsläpp

0 KALLSTART

0 nya NV-modellen.

Eftersom avdunstningen enligt VTI:s uppskattningar skulle kunna stå för ca 1/3 av

personbilarnas HC-utsläpp borde det även vara motiverat med en beräknings-

modell för denna del av utsläppen. En sådan modell skulle arbeta med ungefär

samma indata som KALLSTART.

Vad som här beskrivits är historisk uppföljning. Dessa modeller används även

för prognoser och åtgärdsanalyser. Här finns då ett stort krav på att prognosticera

utvecklingen av alla uppräknade datatyper på ett realistiskt sätt.

Ett minimikrav borde då vara scenarier där alla indata hänger ihop exempelvis:

0 lågtillväxtalternativ med lågtillväxt av trafikarbete, sannolikt liten nybils-

försäljning osv.

0 andra nivåer på ekonomisk tillväxt

0 olika nivåer på COg-avgift och därav följande förändringar av sträckspecifik

förbrukning, övergång till biobaserade drivmedel osv.

0 teknikpotentialalternativ

0 kollektivtrafiksatsning

0 olika alternativ avseende godstransporter mot bakgrund av att denna sektor

kommer att stå för mer än 50 % av NOX-utsläppen framåt 2010.

I de diskussioner som förts i anslutning till vad som här redovisats har det

kontaktnät som funnits tillgängligt genom VTI:s deltagande i COST 319 varit

värdefullt. Eftersom speciellt emissionsfaktorerna både utan och med bränsle-

inverkan kräver stora resurser att kartlägga är internationellt samarbete nästan en

förutsättning, om man skulle vilja komma närmare sanningen ifråga om motor-

specifika emissioner.

Sveriges Riksdag har fattat beslut om att klart angivna reduktioner av olika ut-

släpp skall nås. En klar slutsats av det som tagits upp i denna dokumentation

måste vara att det som hittills gjorts inom uppföljningsområdet inte är tillräckligt

för att ge tyngd åt de uppställda målen. I stället för att kunna fatta de beslut om

åtgärder som eventuellt behövs riskerar man att förlora tid på diskussioner om

vilken som är den sanna hittillsvarande utvecklingen. Det borde vara av stor vikt

att snarast förändra denna situation.
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Bilaga 1

Sid 1(2)

Utveckling av motorspecifika emissionsfaktorer
(NOx) med tiden för olika tunga fordonstyper

 

NOx-utsläpp, lastbilar 3,5-16 ton
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Bilaga 1

Sid 2(2)
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NOx-utsläpp, bussar 30-59 pass
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Bilaga 2

Sid 1(1)

Emissionsfaktorer (glkm) i form av NOx för person-

bilar med FTP 72/75*) enligt underlag till NV:s nya

  

beräkningsmodell

Årsmodell: FTP72 FTP75
miljöklass Körsträcka km Körsträcka km

0 80 000 160 000 0 80 000 160 000

-1970 1,93 1,93 1,93 1,83 1,83 1,83

1971-1975 2,23 2,23 2,23 2,12 2,12 2,12

1976-1984 1,74 1,93 2,12 1,65 1,83 2,01

1983-1988 1,61 1,79 1,96 1,61 1,79 1,96

1987-1990 0,28 0,43 0,58 0,22 0,34 0,46

1992 0,35 0,53 0,72 0,28 0,42 0,57

1993:2 0,16 0,25 0,34 0,13 0,12 0,27

1993:3 0,32 0,49 0,66 0,25 0,39 0,52

1994:1 0,12 0,19 0,25 0,097 0,15 0,20

1994:2 0,15 0,24 0,32 0,12 0,19 0,25

1994:3 0,29 0,45 0,60 0,23 0,36 0,48

1995:1 0,12 0,18 0,24 0,093 0,14 0,19

1995:2 0,12 0,19 0,26 0,10 0,15 0,21

1995:3 0,25 0,38 0,52 0,20 0,30 0,41

1996:1 0,099 0,15 0,20 0,079 0,12 0,16

1996:2 0,15 0,23 0,31 0,12 0,18 0,25

1996:3 0,23 0,35 0,48 0,18 0,28 0,38

         

4=) Exklusive korrigerad kallstart.

Inklusive korrektion (1,15) för luftfuktighet.

FTP75: säck 3 har multiplicerats med 0,79 före beräkning. Detta höjer kallstarttillägget och

sänker varmutsläppet. Avvikelsen från en formellt riktig beskrivning av FTP75 borde vara

marginell.

VTI:s skattningar för katalysatorbilar har tillgått enligt följ ande:

separat analys av MTC:s mångmilarmaterial (1987-1990) dvs. bilar från gatan utan service och

med handelsbränsle. Viktning av motorfamiljer med försäljningsstatistik. Bilar som ej klarar

tomgångsprovet har exkluderats. Säckanalyser. Resultatet av analysen används för beskrivning

av intervallet 80 000-200 000 km. Efter 200 000 km förutsätts försämringen vara = 0

separat analys av A60 (1989-1990) viktad med försäljningsstatistik. Säckanalys. Resultatet an-

vänds för att beskriva eventuell försämring i 15 000-80 000 km

i intervallet 0-15 000 förutsätts försämringen = 0

för andra årsmodeller dvs. efter 1990 och för andra kravnivåer görs följ ande:

- utnyttja certifieringsdata from. 1989 och tom. 1996

- bilda medelvärde per årsmodell, kravnivå och ämne

- bilda index per ämne med 1987-1990 som bas dvs., index = 100

- skatta 0 km - nivån per årsmodell och kravnivå genom att antaga samma relativa

utveckling som det bildade indexet

- antag samma försämring per ämne oberoende av årsmodell och kravnivå. Kontroll av att

gränsvärden vid 80 000 och 160 000 km inte överskrids.

sammanviktning med emissionsdata för bilar som inte klarar tomgångsprovet.
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