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Avgasutsläpp under kallstarter och totalt

i Vägverkets regioner för perioden 1996-2020
av Ulf Hammarström

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 Linköping

Sammanfattning
Kostnader för kallstarter kan förväntas halveras från 1998 till 2020. Merparten av

denna reduktion utgörs av att kostnaderna för utsläpp av kolväten kan förväntas

minska med ca 90 %.

De samhällsekonomiska kostnaderna för kallstarter fördelades 1998 enligt

följande:

0 kolväten 38,0 %

0 kväveoxider 9,5 %

partiklar 7,8 %

koldioxid 9,3 %

bensin 21,0 %

0 diesel 6,7 %

0 el 7,4 %

0 avgaser från elproduktion 0,2 %.

Enligt beräkningarna kan vägtrafiken i riket förväntas klara det uppställda målet

för NOX, en reduktion med 40 % från 1995 till 2005. Däremot finns risk för att

speciellt region Norr och region Mälardalen inte klarar målet.

Beträffande målet för koldioxid om att utsläppen år 2010 inte skall vara högre

än år 1990 kan man förvänta att ingen region kommer att klara målet. Den region

som kan förväntas få svårast att klara målet är Mälardalen, medan region Mitt

ligger närmast till för att klara målet.

På lång sikt kan man förvänta att alla kallstartutsläpp med undantag för C02

kommer att reduceras enligt genomförda beräkningar. Kallstartutsläpp i form av

kolväten, kolmonoxid och partiklar kommer att reduceras fortlöpande, medan

kväveoxider kommer att öka till någon tidpunkt i intervallet 2002-2011 för att

sedan minska.

Andelen kallstartutsläpp av de totala utsläppen kan förväntas öka till något år

omkring 2011 för att sedan avta. I nuläget finns den största andelen kall-

startutsläpp i region Stockholm för att år 2020 finnas i region Mitt.

Den totala elanvändningen för uppvärmning av bilar, både motor- och kupé-

Värmare, har för år 1998 uppskattats till ca 0,9 TWh. Det maximala effektuttaget

skulle för samma år uppgå till ca 570 MW. Med ökande trafik kan både elanvänd-

ningen och det maximala effektuttaget förväntas öka.

Beräkningar har gjorts avseende betydelsen av optimal användning av

elektriska motorvärmare. Dessa har visat att de samhällsekonomiska kostnaderna

för kallstarter skulle kunna reduceras med ca 4 % i nuläget. Kostnadsreduktionen

skulle för år 1998 ha blivit etthundranittiotvå miljoner kronor. Det största bidraget

till besparingen kommer från HC.

Både den totala elanvändningen och det maximala effektuttaget skulle reduce-

ras med ca 25 % för optimal användning av elektriska motorvärmare.
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Med en optimal användning av motorvärmare skulle ca 11 % av startema ske

med elektrisk motorvärmare att jämföra med ca 4 % för nuläget, samtidigt som

den totala elanvändningen skulle reduceras.

Beträffande användning av elektriska motorvärmare kan följ ande rekommen-

dationer ges:

0 att för en parkeringstid av 24 h är användning lönsam åtminstone upp tom. en

lufttemperatur av 20°C

0 att för en parkeringstid av 4 h är användning lönsam åtminstone upp tom. en

lufttemperatur av 10°C

0 att för en parkeringstid av 2 11 är användning lönsam:

- åtminstone upp tom. en lufttemperatur av 10°C för bilar utan katalysator

- åtminstone upp tom. en lufttemperatur av -10°C för bilar med katalysator

0 att för en parkeringstid av 1 h finns ingen lönsam användning.

Den längsta optimala inkopplingstiden har beräknats till 1,75 11, vilket avser en

lufttemperatur av -20°C och en parkeringstid av 24 h. Den kortaste optimala

inkopplingstiden har beräknats till 0,25 11, vilken gäller för högre lufttemperatur

eller kortare parkeringstid. Vad som kan karaktäriseras som lönsam användning

beror bl.a. av om man väljer en privat- eller samhällsekonomisk värdering. De här

presenterade resultaten baseras på samhällsekonomiska värderingar med

bivillkoret att någon privatekonomisk förlust inte skall förekomma. Om det

privatekonomiska bivillkoret släpps skulle exempelvis för bilar utan katalysator

all användning vara lönsam för lufttemperaturer åtminstone upp t.o.m. 20°C och

parkeringstider i intervallet 1 till 24 h.

De här redovisade resultaten baseras på användning av beräkningsmodellema

COLDSTART och EMV.

Jämfört med en motsvarande studie avseende 1997 års förhållanden har

beräkningsförutsättningarna bl.a. reviderats på följ ande punkter:

0 emissionsfaktorer, så att utvecklingen efter 1996 års modeller beskrivs baserad

på tagna beslut om fordonsemissioner

0 kallstarttillägg, så att betydelsen av medelhastighet och reslängd beaktas

0 elkostnader, så att den variation beaktas som finns över årets timmar.

Den sista punkten motsvarar engenomsnittlig elkostnad av 0,31 kr/kWh för el till

motorvärmare i nuläget och en högsta kostnad av 0,43 kr/kWh.

Även om betydande insatser gjorts de senaste åren för att förbättra uppskatt-

ningen av kallstarteffekter så återstår fortfarande ett betydande behov av förbätt-

ringar inte minst ifråga om dataunderlag.
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1 Inledning
Färre kallstarter är benämningen på en av Vägverkets miljöreformer. Arbetet

med dessa reformer pågår både på nationell och regional nivå.

För beskrivning av vägtrafikens avgasutsläpp arbetar VTI med att utveckla

beräkningsmodeller och med sammanställning av tillhörande indata för beskriv-

ning av vägtrafikens avgasutsläpp. En av dessa modeller, COLDSTART

(Hammarström och Edwards, 1997), är direkt inriktad på att beskriva inverkan av

olika faktorer på de sk. kallstarttilläggen. Eftersom kallstarttilläggen för viss bil

och visst bränsle är ett uttryck för temperaturförhållanden i motorn så omfattar

COLDSTART något förenklat två beräkningsled: temperaturberäkning vid motor-

start och beräkning avkallstarttillägg som funktion av motortemperatur.

Avgasutsläppen kan något förenklat indelas i kallstartutsläpp, varmutsläpp och

avdunstning.

Varmutsläpp motsvarar utsläpp från en fullt uppvärmd motors avgasrör. Kall-

starttillägg definieras här som skillnaden i utsläpp från avgasröret mellan att följa

en hastighetsprofil med kall motor och med en fullt uppvärmd. Kallstart-

tilläggen har relativt sett blivit ett större problem med katalysatortekniken.

En beprövad åtgärd för att påverka kallstarttilläggen är användning av motor-

värmare. Med motorvärmare höjs temperaturen på kylvattnet före start. Däremot

påverkas oljetemperaturen endast marginellt och katalysatortemperaturen över-

huvudtaget inte före motorstart. Genom förändrade temperaturförhållanden för

främst kylvattnet, med motorvärmare, så påverkas uppvärmningstiden för kataly-

satom jämfört med att köra utan inkopplad motorvärmare för en och samma bil.

Enligt en av VTI utförd mätserie med en bil tog det i genomsnitt längre tid att

värma upp katalysatom med inkopplad motorvärmare än utan! Vad som sannolikt

har störst betydelse för avgaserna med motorvärmare är effekten på förhållandet

mellan bränsle och luft på den till förbränningsrummet inkommande gasbland-

ningen. På insprutningsmotorer styrs detta förhållande åtminstone i vissa fall av

temperaturen på kylvattnet, dvs. under viss temperatumivå sker en uppfettning av

gasblandningen.

Vad som också har betydelse är kondensering av bränsle på väggarna i insug-

ningsröret, dvs. cylindrama kan tillföras bränsle i droppform istället för gas-

form.

Även om oljetemperaturen normalt inte direkt påverkas av motorvärmare är det

sannolikt så att motorolj an snabbare värms upp efter start om motorvärmare varit

inkopplad. Detta medför i sin tur en genomsnittligt lägre inre friktion i motorn,

vilket kräver mindre drivmedelsförbrukning. Lägre drivmedelsförbrukning ger

slutligen en mindre total avgasmängd.

En annan viktig beräkningsmodell i detta sammanhang är den sk. EMV-

modellen (Hammarström och Karlsson, 1998). Med denna kan vägtrafikens totala

utsläpp beskrivas på regional eller nationell nivå.

VTI har i en tidigare studie (Hammarström, 1998) beräknat utvecklingen av

avgasutsläpp i Vägverkets regioner och nationellt. Den tidigare studien pekade

bl.a. på behov av att förbättra datorprogrammet COLDSTART. Andra brister i den

tidigare studien avsåg indata i form av trafikdata och emissionsfaktorer. De senare

hölls oförändrade fr.o.m. årsmodell 1996, dvs. bilparken närmade sig alltmera

denna årsmodell för beräkningen efter år 1996. Här redovisad studie innebär att

många av de påtalade bristerna har åtgärdats.
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2 Målsättning
Enligt uppdraget från Vägverket skall kallstarttillägg och totala utsläpp på natio-

nell nivå och inom Vägverkets regioner redovisas:

0 för åren 1998, 2002, 2011 och 2020

0 för nya trafikdata framtagna av VTI inom ett uppdrag från SIKA och med

prognosdata från SIKA

0 för en mera representativ beskrivning av trafikarbetets fördelning på olika

storlekar av tunga lastbilar på landsbygd och i tätort

0 för en mera representativ beskrivning av årsmodellfördelningar per region.

Enligt uppdraget skall de sökta effekterna beräknas med datorprogrammen

COLDSTART och EMV. I uppdraget har också ingått vissa förbättringar av

COLDSTART, vilka dokumenterats i (Hammarström och Edwards, 1999).
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3 Beräkningsmodeller

3.1 EMV

En beräkning av vägtrafikens totala avgasutsläpp kräver tillgång till ett omfattande

dataunderlag. EMV är en modell för hantering av dessa dataunderlag och för

beräkning av totala årliga avgasutsläpp.

En central indatatyp är s.k. emissionsfaktorer, vilka har strukturerats enligt

följ ande: kallstarttillägg; varmutsläpp och avdunstning.

Emissionsfaktorema utgörs av basvärden med tillhörande försämringsfaktorer

(%/år). Försämringsfaktorerna är olika för kallstarttillägg och varmutsläpp. För

avdunstning förekommer ingen försämring enligt valda indata.

En ytterligare komponent ifråga om emissionsfaktorer är antal år med försäm-

ring per fordon.

Andra indatatyper till EMV är följ ande:

0 trafikdata

0 antal fordon per årsmodell och drivsystem

0 fördelning på kravnivåer

0 årlig körsträcka som funktion av fordonsålder

0 drivmedelsbeskrivning

0 drivmedelsanvändning

0 skrotningssannolikhet

0 korrektionsfaktorer för kallstarttillägg

0 korrektionsfaktorer för drivmedelskvalitet

0 korrektionsfaktorer för luftfuktighet.

I bilaga 1 redovisas som exempel indatabilderna för trafikdata, emissionsfaktorer

och antal fordon.

För det här aktuella uppdraget krävs nya indata för de olika Vägverksregionerna

ifråga om följ ande:

0 trafikdata

O antal fordon per årsmodell och drivsystem

0 korrektionsfaktorer för kallstarttillägg.

De totala kallstarttilläggen, vilka söks inom detta uppdrag, kan inte fås direkt som

utdata i den befintliga EMV-versionen.

Eftersom EMV inte direkt kan särredovisa kallstartutsläpp får istället beräkning

göras med två uppsättningar av korrektionsfaktorer och där den ena utgörs av

nollor. Med nollor som korrektionsfaktorer för kallstarttillägg motsvarar utdata i

EMV summan av varmutsläpp och avdunstning. Kallstartutsläppen kan därefter

beräknas som en differens.

En brist hos EMV är att antalet årsmodellklasser i en beräkning ifråga om

emissionsfaktorer är begränsad till 20. Speciellt känsligt blir naturligtvis detta vid

utsläppsj ämförelser mellan år där tappade gamla årsmodellers emissionsfaktorer

avviker kraftigt från nyare årsmodeller. Ett exempel är bensindrivna personbilar

där man för ett beräkningsår har med bilar utan katalysator och för ett efter-

följande inte. I detta fall kommer man att få en överskattande nedåtgående trend.

Därmed bör beräknade data för år 2007 och de närmast följande åren ej användas.
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Går man fram till år 2020 har det beskrivna problemet en mycket marginell bety-

delse.

3.2 COLDSTART
Programutformningen är inte gjord för beräkning av representativa absoluta kall-

starttillägg för hela bilparken. Istället kan programmet sägas vara utformat för

beskrivning av relativa förändringar som funktion av variabler av betydelse för

kallstarttilläggen. Sådana variabler är bl.a. följ ande:

0 hur starterna fördelas över årets timmar för olika delar av Sverige

0 parkeringstid före varje sådan start

0 temperatur- och vindförhållanden över årets timmar för olika delar av Sverige

0 förekomst av parkeringsaltemativ vid bostad, arbete och övrigt

0 förekomst av motorvärmare av olika typer

0 användning av motorvärmare och timer.

Trots att stora satsningar gjorts på att täcka det stora indatabehovet är kvaliteten på

indata fortfarande ojämn, men kan som ett genomsnitt bedömas vara acceptabel .

Trots denna brist representerar sannolikt beräkningsmodellen den hittills största,

åtminstone av oss kända, satsningen på att ta fram underlag för kallstartberäk-

ningar. Eftersom modellen innehåller många olika typer av indata är också analys-

potentialen stor.

Flera av de viktigaste underlagen till modellen finns eller kommer att finnas redo-

visade i separata publikationer avseende:

. uppvärmning och avsvalning av bilmotorer1

0 förekomst av parkeringsformer och motorvärmare samt användning av motor-
. . 1

varmare .

De principiella programfunktionerna är beskrivning av motortemperaturer vid

start och att till dessa koppla kallstarttillägg. Temperaturbeskrivningen omfattar:

0 uppvärmning efter motorstart

0 avsvalning efter avstängning

0 uppvärmning med motorvärmare.

De två sista punkterna genomförs med stor detaljeringsgrad medan den första

punkten kraftigt förenklats till att förutsätta att alla bilresor medför att motorn är

fullt uppvärmd då den åter stängs av. Definition av full uppvärmning är i

COLDSTART med befintlig kalibrering lika med den temperatur som uppnås

under tredje delkörcykeln (yht) i FTP 752. Detta innebär sannolikt en över-

skattande tendens för motortemperaturer vid motoravstängning och därmed även

vid start. I sin tur medför detta en systematisk avvikelse ifråga om skattade kall-

starttillägg som bedöms motsvara en marginellt underskattande tendens. Det finns

också andra brister som kan förväntas medföra en överskattande tendens.

COLDSTART är primärt en beräkningsmodell för framtagning av underlag,

vilka i sin tur kan användas för beskrivning av representativa regionala eller

nationella kallstarttillägg. Kravet på representativitet innebär att även motor-

 

1 Ej dokumenterad studie utförd av VTI.

2 FTP 75 avser den provmetod som bl.a. ingår i de svenska avgasbestämmelserna betecknade A12

(Statens Naturvårdsverk, 1987).
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värmare bör kunna beskrivas. Både el- och bensinvärmare beskrivs i modellen.

Avgasutsläpp från själva bensinvärmaren ingår i de beräknade kallstarttilläggen.

För motorvärmarna är det viktigt att kunna ge en helhetsbild, dvs. både vad som

hamnar på intäkts- och kostnadssidan. Intäkterna utgörs av de i allmänhet reduce-

rade kostnaderna i form av minskade avgasutsläpp från motorn som följer av

användning. På kostnadssidan hamnar vad som åtgår för att driva motorvärmaren

både ifråga om drivmedel och de eventuella avgasutsläpp som följer av detta.

Programmet innehåller för närvarande en primitiv rutin för bestämning av

optimal användning av motorvärmare. Rutinen innebär att användaren specificerar

en serie temperaturer, parkeringstider, inkopplingstider och vindförhållanden. För

varje kombination av värden i dessa serier fås indata till en kalkyl. Kalkyler

genomförs automatiskt för alla kombinationer av deuppräknade förhållandena.

Manuellt väljs sedan lönsamma kombinationer ut ur de genomförda kalkylema.

3.3 Koppling mellan EMV och COLDSTART
I EMV ingår för närvarande kallstarttillägg baserade på provmetoden FTP 75, dvs.

en starttemperatur av ca 22°C och för den till provet hörande körcykeln. Eftersom

det finns behov av att beskriva kallstarttillägg för andra temperaturer än 22°C

ingår i EMV korrektionsfaktorer för kallstarttillägg. Genom att EMV arbetar med

en beskrivning av hela bilparken kan med denna modell representativa kallstart-

utsläpp beräknas för hela bilparken.

Vad som behövs för att kunna uppnå representativa kallstarttillägg är korrek-

tionsfaktorer motsvarande starttemperaturer representativa för svenska förhål-

landen. Dessa korrektionsfaktorer beräknas med COLDSTART. Även om

COLDSTART direkt ger absolutnivåer så är huvudsyftet just beräkning av

korrektioner. Skall representativa absolutnivåer för bilparken beräknas är man för

närvarande hänvisad till EMV eller andra motsvarande modeller.
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4 Problembeskrivning
Ett generellt problem ifråga om utsläppsberäkningar på regional- och nationell

nivå är tillförlitlighet. Båda de beräkningsmodeller som har använts är mycket

indatakrävande. Kvaliteten på tillgänglig indata är ojämn och avser normalt natio-

nell nivå. I detta uppdrag söks utsläpp inom Vägverkets regioner. Hur stort fel

följer av att använda data representativa för nationell nivå på regional nivå i vissa

fall? Vad som naturligtvis måste avse regional nivå är trafikdata. Beträffande

övriga data är det ingen datatyp som absolut måste kartläggas på regional nivå om

inte de regionala värdena har en betydande avvikelse från de nationella medel-

värdena. Ett undantag är antal fordon vid beskrivning av avdunstning från parke-

rade fordon. Detta förutsätter att antalet är representativt för antalet inom det geo-

grafiska område som en beräkning avser. Eftersom denna studie bl.a. handlar om

optimal användning av motorvärmare bör underlaget för denna del ha största

möjliga anpassning till den regionala nivån. Detta är också i stor utsträckning upp-

fyllt.

Vad menas med optimalt användande av motorvärmare? Följande alternativ är

tänkbara:

0 lägsta utsläpp av visst ämne

0 lägsta privatekonomiska kostnad, dvs. för en summering av kostnader för

åtminstone drivmedelsförbrukning och elförbrukning

0 lägsta samhällsekonomiska kostnad, dvs. minimum för en summa bildad av

alla relevanta kostnadsvariabler.

Det kan vara så att en viss användningsstrategi medför en samhällsekonomisk

vinst men en privatekonomisk förlust. Är det rimligt att förutsätta en sådan

användningsstrategi? En rimligare strategi borde vara en avgränsning till sådan

användning som ger en samtidig samhällsekonomisk och privatekonomisk vinst.

Detta villkor medför naturligtvis riskför att man inte uppnår den mest optimala

lösningen vare sig samhälls- eller privatekonomiskt.

De samhällsekonomiska kostnaderna för exempelvis el varierar över årets

timmar. Därmed skulle man egentligen behöva arbeta med olika värderingar som

funktion av tid.

Eftersom den förväntade skadeverkan av ett utsläpp är beroende av var ett

utsläpp sker så finns dessutom för utsläppsvärderingar ett rumsligt beroende.

Skillnaderna mellan landsbygds- och tätortsvärderingama utgörs huvudsakligen av

det kostnadstillägg som följer av att människor exponeras för avgaser. Vad som

bl.a. utmärker starter är att de i huvudsak sker där människor vistas vare sig det är

fråga om landsbygd eller tätort. Därmed skulle det kunna ligga närmast till hands

att generellt välja tätortsvärderingar.

I övrigt kan man också fråga sig vad optimal användning mera konkret innebär?

För de som har motorvärmare handlar det om användningsfrekvens och inkopp-

lingstid. Exempelvis kan den optimala inkopplingstiden förväntas vara en funk-

tion av bl.a.:

0 aktuellt fordon och dess ålder

0 parkeringstid

0 lufttemperatur

0 vindförhållande.
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Därmed finns det inte en optimal inkopplingstid utan snarast oändligt många, dvs.

en för varje kombination av förutsättningar som kan gälla.

Beträffande fordon är det inte bara skillnader mellan bilar med och utan kataly-

sator utan även tiden för uppvärmning och avsvalning av motorn som har bety-

delse. Det finns också skillnad i optimal inkopplingstid mellan en ny och en

gammal bil av samma modell. Beträffande lufttemperatur och vindförhållande

som en bil exponeras för, så är dessa i sin tur en funktion av parkeringsförhållan-

den såsom varmgarage, kallgarage m.m.

Användningen av motorvärmare, då inkopplingsmöjlighet finns, kan beskrivas

enligt följ ande:

0 ett beslut att använda motorvärmare, vilket kan vara en funktion av lufttempe-

ratur och parkeringstid

0 ett följdbeslut om att använda timer, vilket primärt skulle kunna vara en funk-

tion av parkeringstid och möjligheten att med någorlunda säkerhet bedöma

längden av denna tid

0 ett sista följdbeslut avseende hur lång uppvärmningstid som timem skall ställas

in för.

För den andra och tredje punkten gäller naturligtvis också att dessa beror på

meteorologiska förhållanden.

Beträffande betydelsen av lufttemperatur för användning av elvärmare är en

fråga, vilken temperatur som har störst betydelse: den då bilen parkeras eller den

förväntade då bilen åter skall startas.

Om parkeringstidens längd har betydelse för användningen så har sannolikt

också osäkerheten i tidpunkt för återstart betydelse. Parkeringstidens exakta längd

är ofta inte känd då en bil parkeras. Hur används då en timer? Ställs den in på den

förväntade parkeringstiden eller väljer man exempelvis att koppla in för tidigt

framför för sent? En mera exakt historisk beskrivning av dessa tider klaras

sannolikt inte med intervjuundersökningar utan förutsätter mätningar.

Ett förhållande som naturligtvis kan ha stor betydelse för samtliga uppräknade

punkter är elkostnaden för användaren. Hur vanligt är det exempelvis att arbets-

givare tillhandahåller subventionerad el för motorvärmare vid arbetsplatsen? Här

kan det också vara så att man inte själv kan välja inkopplingstid utan att istället

strömmen kopplas på viss tid före arbetets slut. Även vid bostaden kan det vara så

att elanvändning i garage m.m. inte motsvaras av ett representativt kostnadsuttag,

som följd av att man ofta inte har separat elmätning per parkeringsplats. Hur

vanligt är det att man debiteras hela den kostnad som använd el motsvarar?

Skall investeringskostnaderna både i motorvärmare och elanslutning medräk-

nas i kalkylerna? Dessa kostnader påverkar inte den optimala användningen då

man väl har en motorvärmare. Däremot skall investeringskostnaderna medräknas

vid bedömning av nya satsningar om man vill jämföra motorvärmare med något

annat alternativ såsom exempelvis eftermontering av katalysator på gamla bilar.

En motorvärmare påverkar även annat såsom komfort, motorslitage och säker-

het. Någon kvantifiering av dessa effekter finns inte tillgänglig. Någon fullständig

samhällsekonomisk kalkyl kan därmed inte genomföras. Detta ger en under-

skattande tendens för lönsamheten av att använda motorvärmare. Även redovisade

totalkostnader för kallstarter utgör därmed en underskattning.
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5 Metod

5.1 EMV

5.1.1 Trafikdata

De sökta data skall ha en form motsvarande indatabilden i bilaga 1. Eftersom upp-

draget omfattar en beskrivning av utveckling av utsläpp med tiden i Vägverkets

regioner så krävs en beskrivning av trafikens utveckling för dessa områden.

Regionema med tillhörande län är följ ande:

0 Norr:

- Västerbotten

- Norrbotten

0 Mitt

Jämtland

- Västernorrland

- Gävleborg

- Dalarna

0 Mälardalen:

- Uppsala

- Södermanland

- Örebro
- Västmanland

0 Stockholm:

- Stockholm

- Gotland

0 Väst:

- Värmland

- Västsverige

- Halland

0 Skåne:

- Skåne

0 Sydöst:

- Östergötland
Jönköping

Kronoberg

Kalmar

- Blekinge.

Kallstartutsläpp är en funktion av antal starter. Antal starter har uppskattats som

funktion av genomsnittlig reslängd och trafikarbete.

Hur mycket skiljer genomsnittlig reslängd mellan olika regioner? Eftersom

resultaten är känsliga för denna förutsättning måste vi arbeta efter hypotesen att

skillnaden i reslängd mellan olika regioner kan vara större än marginell. Genom-

snittliga reslängder har beräknats baserat på den nya RVUzn, vilken har pågått

sedan andra kvartalet 1994. I RVUzn finns också information, som kan utnyttjas

för beskrivning av om starter sker i tätort eller på landsbygd.

EMV i basversionen klarar inte att i indata hantera fördelning av starter på

landsbygd och tätort. Detta måste istället hanteras via källkoden, varför en special-

version av EMV tagits fram inom detta uppdrag.
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Trafikdata från Vägverket omfattar fordonskilometer för år 1995 och uppräknings-

faktorer till olika år. Data om fordonskilometer omfattar följ ande för år 1995:

0 statligt vägnät, regionala data med uppdelning på både lätta (totalvikt 3 500 kg)

och tunga fordon

0 kommunalt vägnät:

- lätta fordon, totalt trafikarbete på nationell nivå

- tunga fordon, totalt trafikarbete på nationell nivå

- regionala fördelningar av det totala trafikarbetet på det kommunala vägnätet

enligt räkningar

0 enskilt vägnät:

- lätta fordon totalt

- tunga fordon totalt.

Genomgående avses total nationell nivå under respektive punkt.

Det första arbetsmomentet har varit att ta fram trafikarbete för lätta respektive

tunga fordon per region.

Följande metod har valts:

0 statligt vägnät: data om lätta och tunga fordon direkt tillgängliga per region

0 kommunalt vägnät:

- totala värden uppdelade på lätta och tunga fordon är tillgängliga för hela det

kommunala vägnätet

- totala värden är tillgängliga per region

- antag att samma fördelning mellan lätta och tunga fordon gäller per regio-

nerna som totalt inom det kommunala vägnätet

0 enskilt vägnät:

- fördelningen mellan lätta och tunga fordon nationellt på enskilt vägnät liknar

mest fördelningen för det statliga vägnätet

- antag att samma fördelning över regioner inom gruppen av lätta respektive

inom gruppen av tunga fordon gäller som för det statliga vägnätet baserat på

föregående punkt

0 totalt; summera per region trafikarbetet för lätta respektive för tunga fordon.

Dataunderlaget från Vägverket är grupperat i statligt, kommunalt och enskilt väg-

nät. Ingen av dessa delar är heltrenodlad ifråga om landsbygd och tätort även om

det kommunala vägnätet i huvudsak bör avse tätortsförhållanden.

VTI har inom ett uppdrag från SIKA tagit fram en serie med trafikdata fr.o.m.

1950 och tom. 1997 (Edwards, et al., 1998). Bland annat redovisas en fördelning

på statliga, kommunala och enskilda vägar. Det har förutsatts att dessa värden

motsvarar de verkliga trafikarbetena. Storleksrelationen mellan dessa nya data och

de som Vägverket tillhandahöll för referens (Hammarström, 1998) har förutsatts

vara oberoende av region och fordonstyp för varje grupp av vägar. Därmed har de

regionuppdelade data från Vägverket kunnat korrigeras så att en absolutnivå

motsvarande (Edwards, et al., 1998) erhållits.

Ett alternativ till vissa delar av den metod som beskrivits ovan skulle kunna

vara en fördelning baserad på (antal bilar) >< (årlig körsträcka). En sådan skattning

ingår i EMV-modellen och redovisas i utdatadelen.

Några uppgifter om trafikens fördelning på landsbygd och tätort med entydig

definition har hittills, såvitt vi vet, inte funnits tillgängliga. Inte heller i denna

studie har vi klarat detta mål fullt ut.
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Vad som söks ur RVU:n är följande:

0 antal starter och trafikarbete

0 en uppdelning av resor på kortväga och långväga

0 en uppdelning på tätort och landsbygd.

Definition av kortväga resa är att huvudresan skall vara max. 100 km.

Som definition av tätort har valts SCst.

Genomfört arbete avseende RVU:n har dokumenterats i (Bj örketun, 1997).

RVU:n innehåller information om vilka SAMS-områden3 som en resa startat och

slutat i. Däremot vet man inte de exakta geografiska koordinaterna för start och

mål.

Det använda RVU-materialet i föreliggande studie, dvs. resultaten i (Björketun,

1997) har följ ande struktur:

0 kortväga och långväga

0 region

0 tätort och landsbygd.

I referensen ovan finns ytterligare uppdelningar, vilka inte utnyttj ats i denna

studie.

Trafikens fördelning på landsbygd och tätort har speciellt stor betydelse i denna

studie eftersom man är speciellt intresserad av utsläpp på landsbygd och tätort och

av hur dessa kan förväntas utvecklas. I basversionen av EMV är det tillräckligt att

ange andel trafikarbete i tätort. Kallstarttilläggen förutsätts ske i tätort. Eftersom

kallstarttilläggen är av speciellt intresse i denna studie kan inte EMV2s förenklade

beskrivning accepteras. Detta innebär att en representativ beskrivning måste finnas

av andel starter i tätort. Detta har i sin tur krävt en programförändring.

Vad som har använts för att skatta andelen tätortstrafik (fkm) per fordonstyp och

region är följ ande antagande:

0 att kommunalt utgör en delmängd av tätort

0 att den resterande andelen tätortsköming per region är direkt proportionell mot

andelen trafik på det kommunala vägnätet

0 att andelen tätortstrafik av det totala nationella trafikarbetet uppgår till 35 %

0 att andelen tätortsköming för lätta fordon är ca 40 %

0 att andelen tung trafik i tätort är lika med andelen tung trafik på det kommunala

vägnätet.

Trafikarbetet i tätort för lätta fordon (Ttät) kan då uttryckas enligt följ ande:

Tata) = Tka) + a >< (Tka) / Two) >< (TWO) - Tka»
(i): region

Tk(i): trafikarbete på det kommunala vägnätet i region (i)

Ttot(i): trafikarbete totalt i region (i)

a. sökt värde för bestämning av resulterande andel tätortsköming per region
(2 T (1)) / (2 T tm) = 0,40.

tät to

 

3 SAMS-område: SCB har med hjälp av kommunerna delat in Sverige i ca 10 000 områden som

kallas för SAMS (Small Area Statistics). Grunden för indelningen är bl.a. typ av bebyggelse och

husens ålder.

16 VTI notat 33-1999



Genom att fördelningen på lätta och tunga fordon bestämts liksom totala trafik-

arbetet för lätta och tunga fordon, kan trafikarbetet i tätort och på landsbygd för

lätta respektive tunga fordon bestämmas.

Uppdelningen på lätta och tunga fordon baseras på slang -räkningar. Separe-

ringen grundas bl.a. på avståndet mellan bilens första och andra axel. Något för-

enklat förs bilar med axelavstånd max. 3,3 m till gruppen av lätta fordon och

övriga till tunga. Det har visat sig att gränsen 3,3 m medför en betydande risk för

en mer än marginell överskattning av andelen tung trafik.

Enligt (Sörensen, 1996) borde avståndet mellan första och andra axel väljas till

3,48 m för att få en optimal fördelning på lätta och tunga fordon baserat på trafik-

mätningar med registrering av axelpassager. Analysen baseras på en kopia av Bil-

registret från 1993-12-31. Den fördelning på tunga och lätta fordon vilken ingår i

trafikdata från Vägverket baseras på trafikmätningar och efterföljande

bearbetningar med axelavståndet 3,3 m för att fördela trafik på lätta och tunga

fordon. Även de trafikdata som redovisas i (Edwards, et al., 1998) baseras på en

fördelning utifrån axelavståndet 3,3 m. Det optimala avståndet kan förväntas ha

förändrats fortlöpande i tiden. Några uppgifter om vid vilken tidpunkt som 3,3 m

var det optimala avståndet har inte funnits direkt tillgängliga. För att bestämma

betydelsen av det valda axelavståndet för andel tung trafik har trafikmätningar i

tätort och på landsbygd analyserats baserat på 3,3 respektive 3,48 m. Om tung

trafik uppskattats baserat på 3,3 m behöver dessa data korrigeras enligt följande

för att få en motsvarighet till 3,48 m:

- 0,928 för landsbygd4
0 0,866 för tätort4.

Efter att dessa korrektioner använts vilka resulterar i en minskning av den tunga

trafiken och en motsvarande ökning för den lätta trafiken finns trafikdata för år

1995 enligt tabell 5.1.

           

Tabell 5.1 Trafikarbete (Mfkm) år 1995 exklusive mopeder.

Lätta efter korrigering Tunga efter korri ering

Landsbygd Tätort Totalt Landsbygd" Tätort2 Totalt
Stockholm 4 736 4 510 9 246 285 235 520

Mälardalen 5 544 2 667 8 211 510 139 649

Sydöst 6 636 3 116 9 752 669 162 831

Skåne 4 534 3 064 7 598 375 159 534

Väst 9 211 5 504 14 715 836 286 1 122

Mitt 5 933 2 026 87 959 514 106 620

Norr 2 937 1 121 4 058 267 58 325

Totalt 39 531 22 008 61 539 3 456 1 145 460

orig x 0,928
2) orig >< 0,866

 

4 Dessa använda värden har senare visat sig vara något felaktiga. Istället borde 0,933 och 0,879 ha

använts.
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Gruppen av lätta fordon, exklusive moped, har indelats efter den fördelning som

framgår ur (Edwards, et al., 1998) dvs.:

0 personbilar, 90,9 %

0 lätta lastbilar, 8,2 %

0 motorcyklar, 0,9 %.

Denna fördelning förutsätts gälla generellt under 1995, dvs. oberoende av region

och områdestyp. Ur (Björketun, 1997) framgår fördelningen av trafikarbete för

personbilar på kortväga och långväga resor per region. Trafikarbetet per region har

delats upp på kortväga och långväga resor baserat på detta underlag.

Ur (Edwards, et al., 1998) framgår andelen lätta bilar med släp på landsbygd och i

tätort:

0 landsbygd, 4 %

0 tätort, 1,3 %.

I EMV söks andelen körning med och utan släp för kortväga respektive långväga

resor.

Följ ande har förutsatts:

0 att andelen körning med släp för långväga är 4 %

0 att andelen tätortsköming för långväga är 1/ 10 av andelen tätortsköming för

kortväga.

Därmed har andelen körning med släp förkortväga resor kunnat uppskattas till

0,75 %. Dessa andelar förutsätts gälla både för personbilar och lätta lastbilar.

Genom den andra förutsättningen ovan har andelen tätortsköming för kortväga

och långväga resor kunnat bestämmas.

Gruppen av tunga fordon har klassindelats för landsbygd och tätort baserat på

följande:

0 omfattande mätningar med trafikanalysatorer på landsbygd och i tätort

0 samband mellan axelavstånd och totalvikt.

Indelning har gjorts i följ ande fordonstyper:

0 buss

0 lastbil -16 ton

0 dragbil -16 ton

0 lastbil 16- ton

0 dragbil 16- ton.

För varje fordonstyp har dessutom fördelning gjorts på körning med och utan släp.

Eftersom EMV-modellen inte har någon uppdelning på dragbilar och övriga

lastbilar har dessa grupper sammanslagits så att det finns en grupp upp till 16 tons

totalvikt och en över.

Genom att kombinera uppgifterna om fördelning inom gruppen av tunga fordon

och uppgifterna om trafikarbete för tunga fordon per region och områdestyp har

trafikarbete på fordonstypsnivå och områdestyp kunnat bestämmas. Det trafik-

arbete som bestämts ger bl.a. ett trafikarbete för bussar som är ca 30 % lägre än

enligt (Edwards, et al., 1998). Eftersom den skattning som gjorts baserad på trafik-

analysatorer m.m. bedömts som mest osäker för bussar har valts att använda det

redovisade trafikarbetet för bussar enligt (Edwards, et al., 1998). Genom att trafik-
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arbetet för bussar ökats har trafikarbetet för lastbilar reducerats i motsvarande

grad. Det slutliga problemet har varit att även få med en uppdelning på kortväga

och långväga trafik. Den genomförda uppdelningen har baserats på följ ande förut-

sättningar:

. att fördelningen på kortväga och långväga trafik motsvarar vad som använts i

EMV-modellens basfil (Hammarström och Henriksson, 1997)

0 att fördelningen på kortväga och långväga är oberoende av region

0 att följ ande relationer gäller ifråga om andel tätortskörning:

- buss: andel tätort långväga = 1/10 >< (andel tätort kortväga)

- lastbilar: andel tätort långväga 2/10 >< (andel tätort kortväga)

0 att andel körning med släp för kortväga och långväga resor med lastbil mot-

svarar EMV:s basfil (Hammarström och Henriksson, 1997)

0 att andelen tätortskörning för kortväga respektive långväga är oberoende av

förekomst av släp.

Med de angivna förutsättningarna har trafikdata enligt bilaga 3 kunnat beräknas.

För personbilar har det slutgiltiga beräkningsunderlaget sammanställts enligt

följande:

0 starter:

- använd begreppet delresa som mått på starter

- beräkna totala antalet starter på nationell nivå genom att multiplicera det

totala trafikarbetet per år för personbilar med kvoten mellantotala antalet

starter och fkm enligt nya RVU:n

- bilda med RVU:n en relativ fördelning av starterna över region, reslängd

och områdestyp

- fördela ut det totala antalet starter för nationell nivå med fördelningen enligt

ovan. Detta genomförs för vart och ett av beräkningsåren, dvs. med en och

samma fördelning

0 trafikarbete enligt ovan given beskrivning

0 beläggningsgrad:

- denna förutsätts vara lika som den i EMV:s basfil.

Den genomsnittliga reslängden per delresa har ur den nya RVU:n uppskattats till

14,8 km. Baserat på denna reslängd och metod i övrigt har antal starter för person-

bilar och lätta lastbilar beräknats till de antal som redovisas i bilaga 3. För lätta

lastbilar har antalet starter uppskattats med antagande om samma genomsnittliga

reslängd som för personbilar.

Eftersom motorvärmare endast beaktats för bensindrivna bilar skall elförbruk-

ning uppskattas baserat på antal starter för bensindrivna bilar. I EMV finns ingen

möjlighet att beskriva olika reslängd per delresa för olika drivsystem. Därmed fås

exempelvis samma genomsnittliga reslängd för bensindriven som för dieseldriven

personbil. Det skulle också kunna finnas skillnad i genomsnittlig reslängd mellan

nya och gamla bilar. Inte heller en sådan skillnad kan beskrivas.

Lätta lastbilar: antag samma fördelning på reslängd och områdestyp som för

personbilar. De genomsnittliga reslängderna för lätta lastbilar antas också vara

samma som för personbilar. Beläggningsgrad väljs lika som basfilens värden.

För övriga fordonstyper väljs samma beläggningsgrader och fördelningar som i

basfilen medan fordonskilometer och andel tätortskörning fås ur Vägverkets data.
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Uppskattning av trafikdata olika år har utförts genom att kombinera den kompletta

trafikbeskrivningen för år 1995 med uppräkningsfaktorer baserade på följ ande:

0 fram tom. 1997 den utveckling som redovisas i (Edwards, et al., 1998)

0 efter 1997 en prognos enligt j ämförelsealternativet KomKom:s slut-

betänkande , vilken tillhandahållits av VV.

Uppräkningsfaktorerna omfattar följ ande:

0 personbilar: speciella serier för varje region

0 lätta lastbilar: en gemensam serie för alla regioner

0 mc och moped: samma som för personbilar på riksnivå

0 tunga lastbilar: speciella serier för varje region

0 bussar: en gemensam serie för alla regioner.

Serierna med uppräkningsfaktorer från Vägverket omfattar följande år: 1993,

1995, 1996, 2000, 2001, 2005, 2007, 2010 och 2020.

Utvecklingen redovisas i bilaga 2.

5.1.2 Antal fordon

Antal fordon ingår som en speciell indatabild i EMV, se bilaga 1. Per fordonstyp

beskrivs för olika år antalsfördelningen på årsmodeller och drivsystem. Användare

kan välja mellan att själv ge alla indata för beräkningsåret eller att låta EMV

skatta dessa data. Totala antalet bilar per fordonstyp förutsätts förändras propor-

tionellt mot trafikarbetets förändring per fordonstyp mellan olika år. En förutsätt-

ning för att en sådan skattning skall kunna genomföras är att antalsdata givits för

minst två år per fordonstyp och att det finns trafikdata för de år som dessa antals-

data avgränsar. EMV kan sedan skatta samtliga de uppgifter som ingår i antals-

bilden.

Antal bilar per region framgår ur bilregistret. Vad som finns tillgängligt hos

VTI är två kopior avseende bilparken år 1993-12-31 och 1998-01-01.

Två fordonstyper har beskrivits på ett alternativt sätt enligt följ ande:

0 Motorcyklar. Till skillnad från övriga fordonstyper skall antalet avse 30/6. Där-

med kan antal inte tas direkt ur olika statistiska publikationer eftersom dessa

normalt avser 31/12. I basfilen finns antal på nationell nivå för år 1990 och år

1994. Genom interpolering tas antal fram för mellanliggande år. Ur referens

(SCB, 1997) framgår antalsfördelningar på län för 31/12. Antag att den relativa

fördelningen även gäller för 30/6. Därmed kan antal per region beräknas.

0 Mopeder. I basfilen finns antal för år 1990. De trafikdata som finns i basfilen

har använts för att beräkna totalantal fram t.o.m. år 1993. Antag att fördel-

ningen över regionerna motsvarar befolkningens fördelning på regioner.

Beträffande tunga fordon har generellt valts att enbart ta med dieseldrivna fordon.

Detta är en skillnad mot den sk. basfilen i EMV-modellen.

5.1.3 Övriga indata till EMV
Dessa data utgörs av följ ande typer:

0 fordonsbeskrivning, dvs. emissionsfaktorer

0 fördelning på kravnivåer

0 fordonsanvändning
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0 drivmedelsbeskrivning

0 drivmedelsanvändning

skrotning

kallstartkorrektioner.

Fordonsbeskrivningar. Med fordonsbeskrivningar avses här emissionsfaktorer.

Indata ges till EMV enligt bild i bilaga 1. Jämfört med den tidigare studien har

även utvecklingen efter 1996 års modeller beskrivits. Den reviderade datafilen har

levererats av Vägverket5 . Dessa revideringar kan sammanfattas enligt följ ande:

Kravnivåer. Den tidigare beskrivningen gick fram tom. 1996 års modeller.

En vidareutvecklad beskrivning har använts som både omfattar nya beslut och

prognoserl. Ibilaga 1 redovisas indatabilden för kravnivåer till EMV.

Drivmedelsbeskrivning är densamma som i basfilen.

Drivmedelsanvändning. Denna har byggts på fram t.o.m. år 20001.

Kallstartkorrektioner har beräknats med COLDSTART.

Hur korrektionsfaktorer för kallstart beräknats redovisas i avsnitt 5.2. De

underlag som använts i COLDSTART för beräkning av korrektionsfaktorer skall

vara representativa för bensindrivna personbilar. Vid användning av korrektions-

faktorerna i EMV har tillämpningsområdet utvidgats till att även gälla bensin-

drivna lätta lastbilar. För dieseldrivna lätta fordon har korrektionsfaktorerna satts

till 1, vilket ger kallstarttillägg motsvarande en motortemperatur av 20° C. Vid

beräkning av resulterande kallstarttillägg för bilparken har korrektionsfaktorerna

för alla lätta bilar satts till 0. Kallstartutsläppen beskrivs sedan som differensen

mellan beräknade utsläpp med normala korrektionsfaktorer och med nollade

korrektionsfaktorer.

5.2 COLDSTART
Korrektionsfaktorer för kallstartbeskrivning i EMV har beräknats med

COLDSTART. De beräknade korrektionsfaktorerna innebär att även utsläpp från

bensinvärmare ingår. Den geografiska upplösningen i COLDSTART är i följande

landsdelar: Götaland, Svealand och Norrland.

Varje region inom Vägverket har förts till en landsdel och tilldelats korrek-

tionsfaktorer representativa för respektive landsdel.

Grupperingen av Vägverkets regioner blir därmed följ ande:

0 Götaland: Väst, Skåne och Sydöst

0 Svealand: Mälardalen och Stockholm

0 Norrland: Norr och Mitt.

Därmed blir den geografiska indelningen grövre vid COLDSTART-tillämpning-

arna jämfört med EMV-tillämpningama. Denna grovhet i COLDSTART följer

naturligtvis med in i EMV-beräkningama ifråga om korrektionsfaktorer för kall-

starttillägg.
En annan förgrovad indelning i COLDSTART gäller indelning i teknik- eller

kravnivåer. De befintliga dataunderlagen i COLDSTART för beskrivning av sam-

band kan grupperas i bilar med och utan katalysatorer. Någon finare indelning

exempelvis i olika kravnivåer tål materialet egentligen inte. De mot dessa under-

lag skattade sambanden kan snarast betraktas som indexfunktioner. För nivå-

 

5 Håkan Johansson.
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bestämning ges som indata en absolutnivå per ämne vid 22°C för en kravnivå

inom gruppen utan katalysator och för två kravnivåer inom gruppen med kataly-

sator. Härvid förutsätts att samma indexfunktioner är representativa för olika

kravnivåer inom respektive kategori. Vad som söks är bl.a. korrektionsfaktorer till

EMV. Med dessa kan tillägg för 22° C korrigeras till representativa förhållanden

för olika regioner.

Därmed fås olika uppsättningar med korrektionsfaktorer enligt följ ande:

0 med och utan katalysator

0 med och utan optimal användning

0 per landsdel.

Lätta lastbilar med bensindrift har förutsatts ha samma korrektionsfaktorer som

personbilar. För optimal användning har någon uppdelning inte gjorts på olika

kravnivåer inom grupperna med respektive utan katalysator.

Eftersom framtida bilar kan förväntas ha lägre kallstartutsläpp än dagens kan

lönsamheten av motorvärmare förväntas minska för framtida årsmodeller jämfört

med dagens. En annan fråga är vad som kan förväntas ske med temperaturbero-

endet. På denna punkt är det svårare att ha någon uppfattning.

En viktig beräkningsförutsättning är elvärmarens effekt, vilken har valts till

550 W. Bakgrunden till detta framgår ur (Hammarström och Edwards, 1999).

Då redovisning görs inklusive kupévärmare förutsätts att denna i genomsnitt

har en effekt av 1 500 W.

För uppskattning av optimala inkopplingstider under olika förutsättningar har

beräkningar genomförts med en systematisk variation av beräkningsförutsättningar

enligt följ ande:

0 lufttemperaturer: -200 C; -100 C; 00 C; 10° C och 20° C

0 vind: 0; 3 och 6 m/s

0 parkeringstid: 1; 2; 4 och 24 timmar

0 inkopplingstid av motorvärmare från: 0,25 och till 10,0 timmar med steg om

0,25 timmar

- kravnivåer: F40; A12 och Mkr6
0 bilar med olika uppvärmningsmöjligheter: utan motorvärmare; med elvärmare

och med bensinvärmare

0 fordonsålder: 10 år för F40 samt 6,5 år för katalysatorbilar7.

Mellan dessa steg har beräkningar inte utförts, dvs. det i beräkningarna testade

bästa värdet skulle kunna avvika mer än marginellt från det sanna optimala värdet.

 

6 Kravnivåerna definieras i Naturvårdsverkets författningssamling enligt följ ande:

- F40: årsmodellerna 1976-1984; ej katalysator

- A12: årsmodellerna 1989- ; katalysator

Mkl (A 14): årsmodellerna 1993- ;katalysator.

Den maximala tiden med försämring är enligt tillgängliga emissionsdata 10 år för bilar utan

katalysator och 13 år för katalysatorbilar. Motivet att välja 10 år för F40 är att denna kategori är

minst 10 år gammal, dvs. alla bilar i denna grupp har uppnått den maximala försämringen.

För katalysatorbilar har en ålder valts som skulle kunna motsvara den genomsnittliga för

slumpmässigt valda katalysatorbilar ute på väg. Med denna förutsättning som bas har halva den

maximala försämringen valts.

\
]
O
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För alla möjliga kombinationer av olika förutsättningar enligt ovan har följande

beräknats:

0 kylvattentemperatur vid inkoppling av motorvärmare

0 kylvattentemperatur vid motorstart

0 kallstarttillägg i form av HC

0 kallstarttillägg i form av CO

0 kallstarttillägg i form av NOX

0 kallstarttillägg i form av partiklar

0 kallstarttillägg i form av drivmedelsförbrukning

0 kallstarttillägg i form av elanvändning

0 samhällsekonomisk respektive privatekonomisk kostnad för start.

Genom att granska alla celler kan sådana väljas ut som ger vinst för den aktuella

kostnadsvariabeln. Med vinst avses en jämförelse av kostnaden med och utan

användning av motorvärmare. Om kostnaden med användning är lägre än kost-

naderna utan så föreligger en vinst. Användningen av motorvärmare i

COLDSTART har sedan styrts till dessa lönsamma celler för optimal användning.

Användningen av motorvärmare styrs i modellen av parkeringstid och luft-

temperatur. Även timeranvändningen och inkopplingstiden styrs av parkeringstid

och lufttemperatur.

Genom vidareutvecklingen av COLDSTART skulle optimal användning av elekt-

riska motorvärmare även kunna beskrivas som funktion av följ ande:

0 medelhastighet

0 reslängd

0 varierande elpris.

I viss utsträckning har det varierande elpriset beaktats vid styrning av användning,

åtminstone för kravnivåema A12 och Mkl.

Beträffande användning av motorvärmare finns det två grupper avförutsättningar

som kan förändras:

0 fasta förutsättningar i form av parkeringsförhållanden, inklusive tillgång till

eluttag samt förekomst av motorvärmare

0 rörliga förutsättningar i form av användning av motorvärmare mm.

I denna studie har en avgränsning gjorts till att endast variera de rörliga förutsätt-

ningarna. De fasta förutsättningarna som exempelvis förekomst av motorvärmare

hålls oförändrade för alla beräkningsår.

Enligt VTI:s bearbetning av Konsumentverkets Bilunderhållenkät8 gäller följ ande:

0 att 44,6 % har enbart elvärmare

0 att 2,8 % har enbart bensinvärmare

0 att 1,8 % har både el- och bensinvärmare.

Ur undersökningen framgår även att äldre bilar har motorvärmare i större

utsträckning än nyare. Detta har inte beaktats utan förekomsten har förutsatts vara

lika för alla årsmodeller.

 

8 Enkäten har genomförts fr.o.m. 1976 med en periodicitet av ca 3 år (Konsumentverket, 1996).
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Beträffande gruppen med elvärmare är det inte tillräckligt med uppgifter om

förekomst utan data krävs även i kombination med förekomst av elanslutning både

vid arbete och bostad. Dessa data har dessutom grupperats per landsdel, dvs.

Götaland, Svealand och Norrland.

Enligt dataunderlaget gäller bl.a. följande:

0 att ca 54 % har elanslutning antingen vid arbetet eller bostaden

0 att ca 62 % av de som har eluttag också har elvärmare.

I förutsättningarna för nulägesbeskrivningen ingår ett temperaturberoende för

användning med 0 % för temperatur över 100 C och med ett max.värde då tempe-

raturen är lägre än -100 C. Vid optimal användning har valts en användnings-

frekvens motsvarande nivån i nuläget vid temperatur under -10° C, vilket för olika

områden ger:

0 73 % för Götaland

0 88 % för Svealand

0 89 % för Norrland.

Användningsfrekvensen i en viss situation efter optimering blir därmed lika med

dessa användningsnivåer om kriterierna för användning är uppfyllda, dvs. varken

lägre eller högre.

Dessa användningsfrekvenser baseras på Konsumentverkets enkät till bilägare

vart tredje år. En fråga om användning av elvärmare ingår i den senaste enkäten. I

svaren ingick en grupp som uppgav användning för temperaturer över 10°C.

Denna delmängd exkluderades av VTI varigenom någon användning över 10°C

inte förekommer i nulägesbeskrivningen.

En typ av dataunderlag med stor betydelse för beskrivning av kostnaderna för

motorvärmare i nuläget är inkopplingstider. Som underlag för beskrivning av

inkopplingstider har följande referenser använts:

0 (Westman, 1985) enligt vilken följande framgår avseende inkopplingstider

längre än 4 timmar:

- Helsingborg, 6 %

- Linköping, 7-12 %

- Luleå, 41-50 %

0 (IFS, 1997), 20 % längre än 4 timmar.

I COLDSTART ingår både el- och bensinvärmare. Testade förändringar har

avgränsats till elvärmare ifråga om regionala och nationella utsläpp. Däremot har

optimala inkopplingstider uppskattats även för bensinvärmare. Dessa har dock inte

använts vid några EMV-beräkningar. Utsläppsdata för bensinvärmama (g/mängd

bränsle) är väsentligt lägre än motsvarande för bilarnas kallstarttillägg.

En mycket central typ av indata utgörs av starternas fördelning per region, plats

och årets timmar med parallell beskrivning av parkeringstidens fördelning. De

genomförda beräkningarna i COLDSTART har baserats på en resvaneundersök-

ning för perioden 1994-1996.

Till mera viktiga beräkningsförutsättningar för elvärmare i nuläget hör följ ande:

0 att ingen användning förekommer för parkeringstider kortare än 1 timme eller

för lufttemperaturer högre än 10° C
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0 att ingen användning av timer förekommer för parkeringstider kortare än 4

timmar

0 att inkopplingstiden med timer maximerats till 2 timmar

0 att inkopplingstiden utan timer maximerats till 18 timmar

0 att användning endast sker för parkeringsformer med elanslutning vid arbete

och bostad.

Alla ovan beskrivna förutsättningar har resulterat i korrektionsfaktorer enligt

bilaga 4.

Om de nya korrektionsfaktorema för användning av elektriska motorvärmare

enligt nuläget i bilaga 4 jämförs med motsvarande faktorer i (Hammarström,

1998) gäller följ ande:

0 att värdena för kravnivå F40 med något undantag har minskat

0 att värdena för övriga kravnivåer har ökat med undantag för NOX.

5.3 Värderingar

För att kunna bestämma en optimal inkopplingstid krävs att alla aktuella effekter

kan tilldelas värden. De använda värderingarna är huvudsakligen hämtade ur refe-

rens (Vägverket, 1996).

Vad som skall värderas är följande:

0 kallstarttillägg i form av utsläpp och drivmedel

0 energimängd använd i motorvärmare och direkta kostnader för denna

0 utsläpp vid energiomvandling i motorvärmare

0 utsläpp vid elproduktion.

De ämnen mm. som skall värderas är: HC, CO, NOX, partiklar, CO2 och driv-

medel.

Motorvärmarna är antingen el- eller bensindrivna. För eldrift bör utsläpp vid

elgenerering beaktas. Dessa utsläpp liksom själva elkostnaden varierar starkt

mellan olika belastningar av elnätet. Vid toppbelastning kan man förvänta en

större andel el genererad genom förbränning. Vid förbränning bildas avgasutsläpp.

Härvid bör samma ämnen beaktas som i bilutsläppen. Även om utsläppen från

kraftverk skulle ske i tätort är det normalt fråga om utsläpp från högt belägna

punkter, dvs. värdering motsvarande landsbygd kan användas.

För de samhällsekonomiska kalkylerna har valts att använda en värdering,

vilken motsvarar kostnadenför ny kondenskraft med naturgas som bränsle. Denna

värdering har använts för att kartlägga optimal användning av elvärmare baserat

på en samhällsekonomisk värdering med vissa undantag, vilket framgår ur avsnitt

6.1.

Inför den här redovisade studien kompletterades COLDSTART med en möjlig-

het att beskriva hur värderingen av el varierar över årets timmar (Henning, 1999).

Detta medför i sin tur att olika användning av elvärmare ger olika genomsnittlig

värdering av el enligt tabell 5.2. Implementeringen och använda värden redovisas i

(Hammarström och Edwards, 1999).

Användning av motorvärmare var vanlig långt innan miljöfrågorna blev aktuella

och även före oljekrisen på 70-talet. Detta skulle kunna tolkas som att det ur

användarens synvinkel finns andra nyttor som skulle kunna väga tyngre än både
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energi- och miljöfrågoma. Vad som kan ingå bland dess andra nyttor är bl.a.

följande:

0 minska risken för startproblem

0 ökad komfort

0 ökad säkerhet genom bl.a. förbättrade siktförhållanden

0 minskad restid som följd av ovanstående

0 minskat motorslitage.

Tyvärr finns det ingen av VTI känd kvantifiering av dessa nyttor.

En ytterligare kostnadstyp som inte kan förbigås vid bestämning av lönsam-

heten med motorvärmare är kostnaden för inköp och montering av motorvärmare.

Vid en total utvärdering av lönsamheten med motorvärmare bör naturligtvis

investeringskostnad för motorvärmare, timer och elanslutning ingå. Det finns

exempel på att kostnaden och marknadspriset, för att få en personbil utrustad med

elvärmare år 1997 uppgick till ca 1 500 kr. I ett läge där man skall rekommendera

de som har motorvärmare hur dessa skall användas optimalt bör sannolikt

investeringskostnaderna inte ingå. Däremot bör investeringskostnaderna beaktas

vid utvärdering av en förändrad förekomst av motorvärmare. De i beräkningarna

använda värderingarna har sammanställts i tabell 5.2.

Genomgående har i tabell 5.2 värderingar av avgasutsläpp motsvarande utsläpp

i tätort använts, vilket motiveras av att kallstartutsläpp i huvudsak sker där männi-

skor vistas.

Till kostnaderna för el har även lagts utsläppskostnader vid elproduktion. Följande

utsläppsnivåer har använtsgz

0 HC 5,5 X 10-6 kg/kWh(el)

NOX 2,4 x 10-5 kg/kWh(el)

CO2 1,6 X 10-2 kg/kWh(el)

502 2,0 x 10-5 kg/kWh(el).

För avgasutsläpp vid elproduktion har värderingar motsvarande landsbygd

använts. Den genomsnittliga kostnaden för utsläpp vid elgenerering blir då 0,008

kr per kWh (el).

Användningen av motorvärmare kan förväntas vara påverkad av privatekono-

miska beslut. Därför har även enoptimal privatekonomisk användning utvärde-

rats. De priser som ligger till grund för den privatekonomiska delen framgår ur

tabell 5.2.

 

9 Uppgifter från Håkan Johansson, Vägverket.
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Tabell 5.2 Redovisning av i kalkylerna använda värderingar.

   

Ämne Värdering* Anmärkning

NOX 92 kr/kg (Vägverket, 1996)

V00 66 kr/kg
302 114 kr/kg
Partiklar 1 084 kr/kg

COZ 0,38 kr/kg

Bensin, samhällsekonomiskt 2,86 kr/dm3 - -

Diesel, samhällsekonomiskt 2,42 kr/dm3
Bensin, privatekonomiskt 0,83 kr/dm3 (Bilstatistik, 1998)

CO

El, samhällsekonomiskt max.värde

El, samhällsekonomiskt medelvärde i

nuläget

El, samhällsekonomiskt medelvärde med

optimal användning
EI, privatekonomiskt

Utsläpp vid elproduktion

 

0,43 kr(kWh)
0,309 kr/kWh

0,322 kr/kWh

0,65 kr/kWh

0,008 kr/kWh

 

**

Baserat på
(Henning, 1999)

H

****

Vägverket

(Håkan Johansson)

  

* Rensat från skatter med undantag för att den indirekta skattefaktorn 1,23 ingår.

** Marginalkostnader för produktion, 0,30 kr/kWh, och överföring, 0,05 kr/kWh. Skatte-

faktor, 1,23. Uppgifter från Mats Söderström, Linköpings Universitet. Till angiven
kostnad kommer också 1,23 >< 0,008 kr/kWh för utsläpp vid elproduktion

*** 802 har endast medräknats i utsläpp från elproduktion. För år 1996 har mängden
802 per liter bensin uppskattats till 1,6 x 10'4 kg.

**** Pris för Linköping 1997.
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6 Resultat

6.1 Parkering och användning av motorvärmare

Användning av elektriska motorvärmare. En optimal användning av elmotor-

värmare har härletts motsvarande lägsta samhällsekonomiska kostnader med en

privatekonomisk restriktion.

Som första steg har den privatekonomiska restriktionen beräknats. Med restrik-

tion avses det intervall av inkopplingstider som ger en privatekonomisk vinst vid

användning. Dessa intervall framgår ur tabell 6.1 för olika kombinationer av luft-

temperatur och parkeringstid. I detta fall är det enbart kostnader för el och bränsle

som bestämmer det lönsamma intervallet. Eftersom samma funktioner avseende

elanvändning och bränsleförbrukning används för kravnivåema A12 och Mkl så

blir inkopplingstidema identiska för dessa.

Tabell 6.1 Optimala inkopplingstider (h) av elvärmare med en privat-

ekonomisk värdering. *

        

Lufttemperatur Parkeringstid h

(° C) 2 4 24

Kravnivå F40 (ålder = 10 år)

20 0,75 (0,25: 1,5) 1,00 (0,25: 2,25) 1,00 (0,25; 22,5)

_10 0,5 (0,25; 1,00) 0,75 (0,25; 2,0) 1,00 (0,25; 2,25)

0 0,25 (0,25; 0,5) 0,75 (0,25; 1,75) 0,75 (0,25, 1,75)
10 0,25 (0,25; 0,25) 0,5 (0,25; 1,00) 0,75 (0,25; 1,5)
20 - - 0,25 (0,25; 0,75)

Kravnivå A12 (ålder = 6,5 år)

20 0,75 (0,25; 1,5) 0,75 (0,25; 2,0) 0,75 (0,25; 2,0)

_1 0 0,25 (0,25; 0,5) 0,75 (0,25; 2,0) 0,75 (0,25; 2,0)

0 - 0,75 (0,25; 1,5) 0,75 (0,25; 2,0)
10 - 0,25 (0,25; 0,5) 0,75 (0,25; 1,5)
20 - - 0,25 (0,25; 0,25)

Kravnivå Mk1 (ålder = 6,5 år)

20 0,75 (0,25; 1,25) 0,75 (0,25; 2,0) 0,75 (0,25; 2,0)

4 0 0,25 (0,25; 0,50) 0,75 (0,25; 2,0) 0,75 (0,25; 2,0)

0 - 0,75 (0,25; 1,25) 0,75 (0,25; 2,0)
10 - 9,25 ( 0,25) 0,75 (0,25; 1,5)

20 - - 0,25 (0,25; 0,25)

 

* Inom parentes redovisas ett intervall med lönsamma inkopplingstider. För längre inkopplingstider utanför
intervallet uppkommer en privatekonomisk förlust. För kortare tid än 0,25 h har någon lönsamhetsberäkning
inte utförts dvs. lönsamhet skulle kunna finnas för kortare tid än undre intervallgränsen.

På motsvarande sätt som för privatekonomisk värdering har optimala inkopp-

lingstider med en samhällsekonomisk värdering beräknats, se tabell 6.2. För varje

kombination av lufttemperatur och parkeringstid finns oändligt många optimala

inkopplingstider. Även om frågan struktureras med avseende på kravnivå finns

fortfarande per kravnivå oändligt många optimala inkopplingstider dvs. mot-

svarande alla övriga variabler som har betydelse för optimal inkopplingstid.

Genom att låsa: fordonsålder, vindstyrka och elpris kan en optimal inkopplingstid

redovisas per kombination av lufttemperatur och parkeringstid. Den använda

metoden har gett olika optimala inkopplingstider för olika kravnivåer.
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Tabell 6.2 Optimala inkopplingstider (h) av elva'rmare med en samhällsekono-

misk värdering. * Samma elpris (0,43 kr/h)för alla timmar.

 

Lufttemperatur Parkeringstid h

(° C) 1 2 4 24

Kravnivå F40 (ålder = 10 år)

     

_20 0,50 (0,25; 0,50) 1,00 (0,25; 21,95) 1,75 (0,25; 22,50) 1,75 (0,25; 22,50)

-1 0 0,50 (0,25: 1,00) 1,00 (0,25; 21,95) 1,5 (0,25; 22,50) 1,75 (0,25, 22,50)

0 0,50 (0,25; 1,00) 0,75 (0,25; 21,95) 1,25 (0,25; 22,50) 1,50 (0,25; 22,50)

10 0,50 (0,25; 0,50) 0,75 (0,25; 1,75) 1,00 (0,25; 22,50) 1,00 (0,25; 22,50)

20 0,25 (0,25; 0,50) 0,75 (0,25; 1,50) 0,75 (0,25; 2,0) 1,00 (0,25; 2,250)

Kravnivå A12 (ålder = 6,5 år)

20 0,25 (0,25; 2,50) 0,75 (0,25; 21,95) 1,50 (0,25; 22,50) 1,75 (0,25; 22,50)

4 0 0,25 (0,25; 0,25) 1,00 (0,25; 1,25) 1,25 (0,25; 22,50) 1,50 (0,25; 22,50)

0 - 0,25 (0,25; 0,50) 1,00 (0,25; 22,50) 1,25 (0,25; 22,50)

10 - 0,25 (0,25; 0,5) 0,5 (0,25; 1,25) 0,75 (0,25; 2,25)

20 - (0,25; 0,25) 0,25 (0,25; 0,50) 0,50 (0,25; 1,00)

Kravnivå Mk1 (ålder = 6,5 år)

20 - 0,50 (0,25: 1,50) 1,00 (0,25; 22,50) 1,25 (0,25; 22,50)

_1 o - 0,25 (0,25; 0,50) 1,00 (0,25; 2,25) 1,00 (0,25; 22,50)

0 - - 0,75 (0,25; 1,50) 1,00 (0,25; 22,50)

10 - - 0,25 (0,25; 0,50) 0,75 (0,25; 1,50)

20 - - - 0,25 (0,25; 0,25)

 

* lnom parentes redovisas ett intervall med lönsamma inkopplingstider, utanför intervallet uppkommer en
samhällsekonomisk förlust. För kortare tid än 0,25 h har någon lönsamhetsberäkning inte utförts.

Genom att kombinera uppgifter ur tabellerna 6.1 och 6.2 kan optimala samhälls-

ekonomiska inkopplingstider med en privatekonomisk restriktion bestämmas, se

tabell 6.3.
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Tabell 6.3 Optimala inkopplingstider (h) av elvärmare via' en samhälls-

ekonomisk värdering i kombination med en privatekonomisk restriktion.

 

Lufttemperatur Parkeringstid h

(° C) 1 2 4 24

Kravnivâ F40 (ålder = 10 år)

 

-20 - 1,00 1,75 1,75
.1 o _ 1,00 1,50 1,75

0 - 0,50 1,25 1,50
10 - 0,25 1,00 1,00
20 - - - 0,75

 

Kravnivå A12 (ålder = 6,5 år)

 

-20 - 0,75 1,50 1,75

4 0 - 0,50 1,25 1,50

0 - - 1,00 1,25

10 - - 0,50 0,75

20 - - - 0,25

 

Kravnivå Mk1 (ålder = 6,5 år)

 

20 - 0,50 1,00 1,25
4 o - 0,25 1,00 1,00
0 - - 0,75 1,00

10 _ _ 0,25 0,75
20 - - - 0,25

 

Då utvärdering gjorts för alla starter över årets timmar med en användning enligt

tabell 6.3 har resultatet blivit att den optimala användningen för kravnivå F40

även gett bäst lönsamhet för kravnivåerna A12 och Mkl. Förklaringen till att

katalysatorbilamas optimala inkopplingstider enligt tabell 6.3 inte blir optimala är

att ett varierande elpris används i genomsnittsberäkningama till skillnad från det

fasta pris som använts för tabell 6.2. För F40 motsvarar den optimala använd-

ningen att lönsamheten har maximerats för ett fast elpris av 0,43 kr/kWh enligt

tabell 5.1. Detta krav har frångåtts förde två andra kravnivåema för att istället

uppnå vad som bedöms vara en mera realistisk lönsamhetsbeskrivning. Vad som

egentligen borde finnas är en tabell 6.3 per prisnivå i de tidsdifferentierade

elpriserna. Dessa varierar mellan O,224-0,43O kr/kWh mellan olika månader,

dagtyper och tid på dygnet.

Om man jämför tabell 6.1-6.3 med motsvarande resultat i (Hammarström, 1998)

gäller följ ande för optimala inkopplingstider:

0 att de samhällsekonomiskt lönsamma inkopplingstiderna har minskat

0 att de privatekonomiskt lönsamma inkopplingstiderna ökat betydligt

> 0 att de samhällsekonomiskt optimala inkopplingstiderna med en privatekono-

misk restriktion ökat betydligt.

De viktigaste förklaringarna till detta är följ ande:

0 att ett betydligt lägre privatekonomiskt elpris använts

0 att kallstarttilläggen justerats med avseende på reslängder och reshastigheter.

Fördelning av starter på startplats och användning av motorvärmare redo-

visas i tabell 6.4 och 6.5 för nuläget och för optimal användning av elvärmare.
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Tabell 6.4 Fördelning (%) av starter på plats och användning av motor-

värmare i nuläget.

Uppvärmningsform* Användning av Startplats
motorvärmare

Bostad IArbete IÖvrig ITotalt
Nationellt

Utan Nej 17,76 7,35 22,67 47,78
Emv Nej 14,18 6,62 22,75 43,55
Emv Ja 3,18 0,97 0 4,15
Bmv Nej 1,47 0,57 1,95 3,99
Bmv Ja 0,18 0,15 0,19 0,52
Totalt 36,77 15,66 47,56 100

Norrland
Utan Nej 2,58 0,72 3,13 6,44
Emv Nej 25,80 9,98 42,98 78,77
Emv Ja 7,53 2,92 0 10,46
Bmv Nej 1,33 0,55 1,79 3,68
Bmv Ja 0,21 0,21 0,23 0,65
Totalt - 37,47 14,40 48,13 100

Svealand
Utan Nej 14,53 5,95 18,80 39,27
Emv Nej 16,03 8,23 26,60 50,86
Emv Ja 3,82 1,05 0 4,86
Bmv Nej 1,60 0,56 2,18 4,34
Bmv Ja 0,23 0,17 0,26 0,66
Totalt 36,22 15,95 47,83 100

Götaland
Utan Nej 24,84 10,43 31,57 66,84
Emv Nej 9,19 4,43 13,64 27,26
Emv Ja 1,36 0,29 0 1,66
Bmv Nej 1,41 0,59 1,84 3,84
Bmv Ja 0,13 0,12 0,14 0,39
Totalt 36,94 15,86 47,19 100

 

 

  

 

  

* Emv: med elektrisk motorvärmare

Bmv: med bensinvärmare
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Tabell 6.5 Fördelning (%) av starter på plats och användning av motor-

värmare vid optimal användning av elvärmare.

Uppvärmningsform* Användning av Startplats

motorvärmare
Bostad IArbete IÖvrig ITotaIt

Nationellt

Utan Nej 17,76 7,35 22,67 47,78
Emv Nej 8,96 5,42 22,75 37,12
Emv Ja 8,40 2,17 0 10,58

Bmv Nej 1,47 0,57 1,95 3,99
Bmv Ja 0,18 0,15 0,19 0,52
Totalt 36,77 15,66 47,56 100

Norrland
Utan Nej 2,58 0,72 3,13 6,44
Emv Nej 15,94 7,02 42,98 65,94
Emv Ja 17,40 5,89 0 23,29

Bmv Nej 1,33 0,55 1,79 3,68
Bmv Ja 0,21 0,21 0,23 0,65

Totalt - 37,47 14,40 48,13 100

Svealand
Utan Nej 14,53 5,95 18,80 39,27
Emv Nej 9,79 6,86 26,59 43,24
Emv Ja 10,06 2,42 0 12,49
Bmv Nej 1,60 0,56 2,18 4,34
Bmv Ja 0,23 0,17 0,26 0,66
Totalt 36,22 15,95 47,83 100

Götaland
Utan Nej 24,84 10,43 31,57 66,84
Emv Nej 6,16 3,90 13,64 23,71
Emv Ja 4,39 0,82 0 5,21
Bmv Nej 1,41 0,59 1,84 3,84
Bmv Ja 0,13 0,12 0,14 0,39
Totalt 36,94 15,86 47,19 100

    

  

 

* Emv: med elektrisk motorvärmare

Bmv: med bensinvärmare

Enligt tabellerna 6.4 och 6.5 skulle optimal användning av elvärmaremedföra

följ ande för användningsfrekvenser:

0 att den nationella användningen skulle öka med 155 %

0 att den största platsrelaterade ökningen nationellt skulle ske vid bostaden

0 att den största relativa regionala ökningen skulle ske i Götaland

0 att den största relativa ökningen per kombination av region och startplats

skulle ske vid bostad i Götaland.

Genomsnittliga inkopplingstider av elvärmare har beräknats till följ ande:

0 för samtliga starter:

- 0,161 h/start i nuläget

- 0,121 h/start vid optimal användning

0 för starter med användning av elvärmare:

- 3,87 h/start i nuläget

- 1,14 h/start vid optimal användning.
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6.2 Kallstartutsläpp

6.2.1 Med oförändrad användning av motorvärmare

I bilaga 5 redovisas per ämne, per är, per region och nationellt kallstartutsläpp och

kallstartutsläppens andel av de totala utsläppen.

Kallstartutsläppen kan kommenteras enligt följ ande:

0 att andelen för alla ämnen ökar till år 2011 för att sedan avta

0 att andelen kallstartutsläpp år 2020 för alla studerade ämnen med undantag för

C02 är betydligt större än 1998

0 att andelen kallstarttillägg för samtliga ämnen, undantaget partiklar, är störst i

region Mitt år 2020.

6.2.2 Med optimal användning av elektriska motorvärmare

Beräknade data för nationell nivå redovisas i bilaga 6. Den optimala användningen

motsvarar F40 i tabell 6.3.

I tabell 6.6 redovisas de procentuella förändringarna som skulle följa av opti-

mal användning olika år. Den genomsnittliga effekten av optimal användning

avtar något med tiden.

Tabell 6.6 Procentaella förändringar av kallstartatsläpp som följd av optimal
användning av motorvärmare.

  

År HC co NoX co2 Partiklar

1998 -5,9 -6,4 1,1 -2,5 -4,1

2002 -5,8 -0,4 0,70 -2,4 -3,9

2011 -5,4 -6,6 0,59 -2,2 -3,4

2020 _5,4 -6,5 0,51 -2,2 -3,3

 

I avsnitt 6.5 redovisas den procentuella kostnadsreduktionen för kallstarter 1998

och 2020 med optimal användning.

6.3 Totala utsläpp

6.3.1 Med oförändrad användning av motorvärmare

I bilaga 5 redovisas per ämne, per är, per region och nationellt de totala utsläppen

och andelen utsläpp i tätort.

Utvecklingen av de totala utsläppen kan kommenteras enligt följ ande:

0 HC:

- minsta utsläppen i region Norr och största i region Väst

- största reduktionen med tiden i region Väst och minsta i region Mälardalen,

men med liten skillnad

0 CO:

- minsta utsläppen i region Norr och största i region Väst

- största reduktionen med tiden i region Väst och minsta i region Norr

O NOXZ

- minsta utsläppen i region Norr och största i region Väst
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- största reduktionen i region Väst och minsta i region Mälardalen och Norr

- målet med en reduktion av 40 % från 1995 till 2005 sannolikt klaras i samt-

liga regioner

. C022

- minsta utsläppen i region Norr och största i region Väst

- största reduktionen med tiden i region Mitt och sämsta utvecklingen i region

Mälardalen

- målet med oförändrade utsläppsnivåer 2010 jämfört med 1990 sannolikt inte

klaras i någon region

0 partiklar:

- minsta utsläppen i region Norr och största i Väst

- största reduktionen i region Väst och minsta i region Stockholm.

Beträffande andel utsläpp i tätort gäller följ ande enligt bilaga 5:

0 att andelen utsläpp i tätort endast förändras marginellt med tiden

0 att andelen tätortsutsläpp är störst i region Skåne och Stockholm samt minst i

Mitt och Norr.

6.3.2 Med optimal användning av elektriska motorvärmare

I bilaga 6, tabell 2, redovisas per ämne, per år, per region och nationellt de totala

utsläppen andelen utsläpp i tätort. Den optimala användningen motsvarar F40 i

tabell 6.3.

Den procentuella förändringen av de totala utsläppen som följd av optimal

användning av motorvärmare redovisas i tabell 6.7.

Tabell 6.7 Procentuell förändring av avgasatsläpp på nationell nivå som följd
av optimal användning av motorvärmare.

  

Är HC co NoX co2 Partiklar

1993 _1,1 -2,4 0,039 -1,4 -O,36

2002 _1,2 -3,0 0,032 -1,4 _0,41

2011 -1,9 -4,3 0,043 -1,3 _0,49

2020 -1,2 -3,7 0,029 -1,3 _0,33

 

6.4 EI, energianvändning och effektuttag

En optimal användning av motorvärmare kan också förväntas påverka använd-

ningen av kupévärmare. För kupévärmare gäller bl.a. följ ande:

0 att 32 % av alla bilar är utrustade med kupévärmare enligt (Konsumentverket,

1996)

0 att förekomst av kupévärmare i huvudsak sammanfaller med förekomst av

motorvärmare dvs. ca 60 % av bilar med elvärmare är också utrustade med

kupévärmare baserat på underlag ur (Konsumentverket, 1996)

0 att fasta installationer innebär att både motor- och kupévärmare regleras av

samma timer

0 att uppskattningsvis ca 60 % av bilar med elvärmare också har grenledning för

kupévärmare

 

10 Enligt uppgifter från Calix AB.
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0 att ett normalt effektuttag för en eldriven kupévärmare skulle kunna vara ca

1 500 W .

Enligt ovan skulle man kunna dra slutsatsen att i stort sett alla bilar med parallell

elvärmare och kupévärmare också har grenledning, dvs. inkoppling över samma

timer.

Att kupévärmama används parallellt med motorvärmare framgår av (Westman,

1985). Även om kupévärmare skulle användas parallellt med motorvärmare så

behöver inte detta innebära att de alltid används parallellt och med samma

inkopplingstider. Det skulle naturligtvis också kunna vara så att kupévärmare

användes men inte motorvärmare. I fallet med en fast grenledning till motor- och

kupévärmarna borde Westmans resultat kunna tolkas som en samtidig använd-

ning.

Redovisning av den totala elanvändningen under ett år både för en användning

motsvarande nuläget och motsvarande optimal användning, görs i tabell 6.8. I

tabell 6.8. redovisas även det maximala effektuttaget, vilket enligt COLDSTART

skulle äga rum en vardagsmorgon i januari mellan kl. 06.00-07.00.

Tabell 6.8 Elförbrakning och maximalt effektuttag för uppvärmning av ben-

sindrivna lätta bilar.

      

Elanvändning Maximalt effektuttag

(TWh) (MW)

År Motorvärmare Motor- och kupévärmare "Motorvärmare Motor- och kupévärmare

Nuläge Optimalt Nuläge Optimalt Nuläge Optimalt Nuläge Optimalt

1998 0,344 0,260 0,909 0,687 217 166 572 438

2010 0,372 0,281 0,981 0,741 234 179 617 473

2020 0,399 0,301 1,05 0,795 251 192 662 507

           

Ökningen av elanvändning och maximalt effektuttag blir enligt uppläggningen av

beräkningarna direkt proportionell mot ökningen av antal starter dvs. ca 15 % från

1998 till 2020. Optimal användning av elvärmare skulle medföra en reduktion av

elanvändning och maximalt effektuttag med ca 25 %.

6.5 Kostnader för kallstarter

De totala kallstartutsläppen på nationell nivå med en samhällsekonomisk värde-

ring för användning av elektriska motorvärmare motsvarande nuläget och optimal

användning redovisas i tabell 6.9.

 

11 SOU 1995:139 Omställning av energisystemet.
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Tabell 6.9 Kallstartutsläpp på nationell nivå.

1998 2020
Nuläge Optimalt % Nuläge Optimalt %

Ämne
HC (kg) 21 914 000 20 611 969 -6 2 796 000 2 645 317 -5
NOx (kg) 3 932 000 3 973 904 1 1 287 000 1 293 566 1
PM (kg) 274 000 262 878 -4 67 000 64 767 -3
002 (kg) 935 000 000 911 950 697 -2 917 000 000 896 823 982 -2
Bensin (dm3) 279 707 627 269 941 631 -3 233 912 712 225 364 407 -4
Diesel (dm3) 105 321 839 105 321 839 0 139 833 716 139 833 716 0
EL exkl. kupév. (kWh) 344 359 072 260 217 036 -24 398 561 656 301 175 550 -24
Elprod. exkl. kupév. (kWh) 344 359 072 260 217 036 -24 398 561 656 301 175 550 -24
EL inkl. kupév. (kWh) 909 107 949 686 972 975 -24 1 052 202 772 795 103 452 -24
Elprod. inkl. kupév. (kWh) 909 107 949 686 972 975 -24 1 052 202 772 795 103 452 -24

         

Ur tabellen framgår att de största relativa förändringarna utgörs av elreduktioner.

Bland de i tabell 6.9 redovisade avgaserna skulle HC reduceras mest. CO kan för-

väntas minska i samma storleksordning som HC. NOX ökar marginellt med opti-

mal användning av motorvärmare.

Den relativa förändringen som följd av optimal användning skulle år 2020 bli

något mindre än för 1998.

I tabell 6.10 redovisas de samhällsekonomiska kostnaderna för en användning

av motorvärmare enligt nuläget och för en optimal användning.

   

Tabell 6.10 Samhällsekonomiska kostnader (kr) för kallstarter.

1998 2020
Ämne Värdering Nuläge Optimalt Besparing Nuläge Optimalt Besparing

(kr/enhet)*
HC 66 1 446 324 000 1 360 389 944 85 934 056 184 536 000 174 590 946 9 945 054
NOx 92 361 744 000 365 599 176 -3 855 176 118 404 000 119 008 102 -604 102
PM 1084 297 016 000 284 960 000 12 056 000 72 628 000 70 207 067 2 420 933
002 0,38 355 300 000 346 541 265 8 758 735 348 460 000 340 793 113 7 666 887
Bensin 2,86 799 963 814 772 033 066 27 930 748 668 990 356 644 542 203 24 448 153
Diesel 2,42 254 878 851 254 878 851 0 338 397 594 338 397 594 0
EL exkl. kupév." 0,309; 0,322 106 406 953 83 789 886 22 617 068 123 155 552 96 978 527 26 177 025
Elprod. exkl. kupév. 0,008 2 754 873 2 081 736 673 136 3 188 493 2 409 404 779 089
EL inkl. kupév.** 0,309; 0,322 280 914 356 221 205 298 59 709 058 325 130 657 256 023 312 69 107 345
Elprod. inkl. kupév. 0,008 7 272 864 5 495 784 1 777 080 8 417 622 6 360 828 2 056 795

Totalt exkl. kupév 3 624 388 490 3 470 273 922 154 114 567 1 857 759 995 1 786 926 957 70 833 038
Totalt inkl. kupév 3 803 413 884 3 611 103 382 192 310 502 2 064 964 229 1 949 923 165 115 041 064

          

* För definition av enheter, se tabell 6.9.

** Det första värdet avser nuläget och det andra optimal användning.

Vad som bl.a. kan poängteras i tabell 6.10 är att den genomsnittliga elkost-

naden/kWh skulle öka med optimal användning. Det högre genomsnittliga värdet

på el med optimal användning följer av att användningen i större utsträckning

koncentreras till den del av dygnetmed störst användning. Att användningen ökar

för högre lufttemperaturer innebär nödvändigtvis inte lägre elvärdering eftersom

denna inte påverkas så mycket av detta. För vardagar mellan kl. 07.00-22.00 är

värderingen i stort sett densamma för samtliga månader.

De samhällsekonomiska kostnaderna för kallstarter utgörs 1998 nästan till

50 % av HC-utsläpp. Utvecklingen till 2020 innebär i stort sett en halvering av

kostnaderna för kallstarter. Denna betydande reduktion är främst en följd av att

HC-utsläppen reduceras med ca 90 %. Vad som däremot kommer att öka är kost-

naderna för diesel och el.
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Optimal användning av motorvärmare skulle ge följande kostnadsreduktioner för

kallstarter:

0 exklusive kupévärmare:

- 1998, 4,3 %

- 2020, 5,3 %

0 inklusive kupévärmare:

- 1998, 4,0 %

- 2020, 6,0 %.

År 1998 skulle besparingen ha blivit mellan etthundrafemtiofyra och etthundra-

nittiotvå miljoner kronor beroende på om kupév'armare exkluderas eller

inkluderas. Det största bidraget till besparingen är år 1998 från HC. År 2020 är

elen den delkostnad som står för det största bidraget till den totala besparingen.
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7 Diskussion

En central fråga avseende redovisade data är osäkerheten. Att kvantifiera Osäker-

heten för olika redovisade ämnen utifrån osäkerheter i beräkningsunderlagen är för

närvarande inte möjligt. En valideringsmöjlighet finns dock ifråga om CO2 där

man kan jämföra med värden baserade på drivmedelsleveranser (Jansson, 1997).

Drivmedelsleveranserna för år 1996 till vägtrafiken motsvarar ett utsläpp av arton

miljoner sexhundra tusen ton C02, vilket kan jämföras med det beräknade natio-

nella utsläppet femton miljoner sjuhundrafemtiofem tusen ton. En del av denna

skillnad förklaras sannolikt av att det finns underlag som tyder på att modellen

underskattar dieselförbrukningen för tunga lastbilar mer än marginellt. Därmed

skulle det kunna finnas en underskattande tendens mera generellt för samtliga

ämnen i beräknade utsläpp. Eftersom effekterna av motorvärmare är förhållande-

vis små lär inte effekter av förändrad användning av motorvärmare kunna obser-

veras baserat på drivmedelsleveranser.

De här redovisade beräknade effekterna baseras på två stora beräknings-

modeller med mycket omfattande indatafiler. Här finns risker för fel både i själva

programmen och i indatafilema. Båda programmen har genomgått omfattande

kontroller och utprovning. Sannolikt är risken för större fel i dessa därmed för

närvarande liten. Indatafilerna har däremot en mycket varierande kvalitet, dvs.

både i EMV och COLDSTART. Därmed finns ett stort behov av att alla dessa

dataunderlag med en viss kontinuitet uppdateras med en acceptabel ambitionsnivå.

I (Hammarström, 1996) finns en sammanställning av dessa behov avseende EMV.

De framtagna optimala användningsstrategiema för motorvärmare är trots

betydande förenklingar troligen för komplexa för att manuellt kunna följ as mera i

detalj. En slutsats av detta skulle kunna vara att det finns behov av att reglera

motorvärmama med datorstyrda timers. En enkel sådan utrustning finns redan på

den svenska marknaden12 .

Även om några uppgifter i stort sett inte finns tillgängliga om andra effekter av

motorvärmare än på drivmedel och avgasutsläpp så skulle kompletterande studier

kunna innehålla test av utfallet av att ansätta olika nivåer på vinster för primärt

starter med kylvattentemperaturer under 00 C. Dessa alternativa nivåer skulle mot-

svara att även övriga effekter medräknas. Eftersom dessa andra vinster kan för-

väntas vara beroende av starttemperatur på motornborde en utvärdering med

COLDSTART kunna vara meningsfull.

Nyttoutfallet för elvärmare är starkt beroende av valt elpris. Hur detta pris skall

väljas är inte helt självklart, åtminstone inte i en samhällsekonomisk kalkyl. En

privatekonomisk kalkyl är troligen principiellt mera enkel. Men även för detta

alternativ finns stora komplikationer i att beskriva det pris som konsumenten i

genomsnitt betalar. Det här valda priset enligt SCB är sannolikt en kraftig förenk-

ling. Den privatekonomiska kostnaden för el som en användning medför skulle

kunna vara följ ande i olika situationer i nuläget:

0 vid arbetet, normalt ingen kostnad. Arbetsgivaren tar kostnaden, vilken sedan

indirekt genom tillgängligt löneutrymme kan drabba användaren av motor-

varmare

 

12 Calix Micro Timer. Användaren matar in uppgift om tid för avresa. Utrustningen beräknar som

funktion av lufttemperatur när uppvärmning skall påbörjas.
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0 vid bostaden:

- flerfamiljshus, en kostnad för fastigheten som sedan tas ut av de boende,

både sådana som använder och inte använder elvärmare

-- samfälligheter för radhus och liknande, samma förhållanden som för fler-

familjshus

- enfamilj shus med privata garage, individuell betalning av elkostnader

0 Övriga platser:

- fritidshus, normalt individuell mätning och betalning av el till motorvärm-

n1ng.

Den privatekonomiska kostnaden för el är mycket svårbedömd för alla andra

situationer än de i vilka elanvändningen mäts och debiteras individuellt. För den

privatekonomiska delen skulle därmed elpriser motsvarande dessa situationer

kunna väljas.

I beräkningarna har förutsatts att man vet exakt tidpunkt för motorstart och att

motorvärmarna kan ställas in efter denna tid. Verkliga förhållanden skulle kunna

innebära allt mellan tidigarelagd till senarelagd start.

För varje sådant alternativ finns dessutom alternativa strategier ifråga om hur detta

beaktas. Dessa strategier skulle kunna vara:

0 att man enbart ställer in för den förväntade starttiden

0 att man både beaktar tidigarelagd och senarelagd start

0 att man enbart beaktar en tidigarelagd alternativt senarelagd start.

Samtliga dessa alternativ innebär en överskattande tendens för den beräknade

nyttan av optimal elvärmareanvändning. Denna effektivitetsförlust skulle kunna

reduceras genom att starttidpunkt ges med fjärrkontroll. Utrustning av denna typ

finns på marknaden åtminstone i form av att motorvärmare kan startas med fjärr-

kontroll.

Även om de i denna studie använda beräkningsmodellerna kan betraktas som för-

hållandevis detaljerade så finns åtskilliga faktorer som inte beaktats och som

skulle kunna ha betydelse för resultaten. Sådana faktorer är bl.a.:

0 att alla bilar förutsätts vara fullt uppvärmda vid avstängning av motorn, vilket

verkar överskattande på den beräknade starttemperaturen och därmed normalt

underskattande på kallstarteffekterna

0 att användning av RVU:n sannolikt innebär:

- en underskattande tendens genom att antalet starter underskattas

- en överskattande tendens genom att parkeringstiden överskattas

0 att någon användning av elvärmare på andra platser än bostad och arbete inte

beskrivs, dvs. i allmänhet en överskattande tendens för tilläggen

0 att användning i nuläget skulle kunna ske både för kortare parkeringstider och

för högre lufttemperaturer än vad som beskrivits, dvs. en överskattande tendens

för tilläggen

0 att alla grupper av bilar oberoende av årsmodell förutsatts ha samma förekomst

av motorvärmare, vilket kan förväntas ge en överskattande tendens för tilläg-

gen.

Det finns olika typer av motiv för att vidtaga åtgärder inom avgasområdet:

0 att det skulle kunna medföra en samhällsekonomisk vinst
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0 att uppställda mål för utsläppens förändring med tiden inte klaras

0 att lokala gränsvärden för exponering överskrids.

Om de två sista punkterna inte klaras är nyttan av en samhällsekonomisk analys

att kunna prioritera mellan olika åtgärder. Även om de två sista punkterna klaras

skulle en samhällsekonomisk vinst kunna användas för prioritering mellan samt-

liga förändringar som kan vara aktuella inom vägtrafiksektom med beaktande av

alla effekter.

Det underlag som den här aktuella dokumentationen representerar bör primärt,

utöver optimal användning, kunna användas parallellt med motsvarande underlag

avseende andra tänkbara åtgärder för att reducera vägtrafikens avgasutsläpp.

Vad som bl.a. utmärker bilstarter är att de sker där människor vistas, dvs. expo-

neringsgraden per mängd avgas skulle kunna förväntas vara speciellt stor även för

tätortsförhållanden. Detta skulle kunna innebära en underskattande tendens för

använd värdering, trots att tätortsvärderingar valts, och därmed också enunder-

skattande tendens beträffande samhällsekonomisk lönsamhet.

Gruppen av gamla bilar utan katalysatorer kommer under lång tid att stå för en

stor andel av detotala utsläppen från vägtrafiken. Utöver motorvärmare skulle

eftermontering av katalysator kunna vara ett alternativ för denna fordonsgrupp.

Investeringskostnaderna för dessa båda alternativ skulle kunna vara av ungefär

samma storleksordning och därmed skulle det också kunna vara av intresse att

jämföra effekterna. Det ena alternativet behöver naturligtvis inte utesluta det

andra. En jämförelse av åtgärder behöver inte avgränsas till själva fordonen.

Exempelvis är en mycket lönsam åtgärd, som både kan ge betydande avgasreduk-

tioner totalt och en stor samhällsekonomisk lönsamhet, effektivare styrning av

trafiksignaler. Här finns exempel på att första årets avkastning kan vara ca nio

gånger större än investeringskostnaden. Detta exempel avser det av Vägverket

mfl. utvecklade AUT-systemet (Vägverket, 1993).

Om alla eldrivna kupévärmare användes på samma sätt som de eldrivna motor-

värmama skulle den totala elförbrukningen för dessa båda tillbehör kunna uppgå

till ca 0,9 TWh per år (1998). Detta kan jämföras med den genomsnittliga elpro-

duktionen per svensk kärnkraftsreaktor som år 1994 uppgick till 6,1 TWh13.

En annan intressant jämförelse skulle kunna vara med elanvändning för

elektrisk tågdrift och för stationär fordonsuppvärmning . För år 1993 uppgick

summan av dessa till 1,63 TWh (Andersson, 1994).

Andra jämförelser skulle kunna vara med det summerade samtidiga maximala

effektuttaget för elvärmare med parallella kupévärmare.

Detta, se tabell 6.8, kan exempelvis jämföras med uteffekter hos de svenska kärn-

kraftverken enligt följ anden:

0 440 MW, Oskarshamn 1

0 1 050 MW, Forsmark 3 och Oskarshamn 3

0 570 MW per reaktor i Barsebäck

0 790 MW i genomsnitt per reaktor

0 9 484 MW totalt.

 

13 Energi. Statens offentliga utredningar 1978:17. Industridepartementet. Betänkande av

Energikommissionen. Stockholm 1978.
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Den optimala användningen av elvärmare skulle medföra att den genomsnittliga

användningsfrekvensen skulle öka med ca 155 %. Eftersom inkopplingstidema

samtidigt skulle minska kraftigt finns en parallell tendens mot att en samtidig

användning skulle kunna minska. För de hårdast belastade timmarna under året,

dvs. mellan kl. 07.00-08.00 vardagsmomar i januari, skulle en optimal använd-

ning kunna medföra att effektuttaget reduceras med ca 25 %.

Beträffande Ökning av förekomst av elvärmare kan en avvägning göras mot

andra samhällsmål som exempelvis en avveckling av kärnkraften.

Mot bakgrund av eventuella problem med elvärmarnas roll i det svenska el-

systemet borde ett mycket intressant alternativ kunna vara sådana motorvärmare

som bygger på lagring av den energi som finns i motorn vid avstängningm. För

bedömningar av om den potentiella kostnadsreduktionen per start är tillräckligt

stor för att väga upp investeringskostnadema för ett sådant system skulle upp-

gifterna i tabell 6.10 kunna användas.

Behovet av fortsatta FoU-insatser inom det område som föreliggande studie

omfattar är naturligtvis stort både som följd av att området i sig är stort och av att

kunskapsbristen delvis kan vara stor.

FoU-insatserna kan indelas i:

0 teknisk utveckling

0 planeringsunderlag.

Det tekniska utvecklingsbehovet kan indelas i motorvärmare och fordonet i övrigt.

Att det finns ett stort behov av att förbättra fordonet i övrigt är väl känt, men

vad som är ett viktigt resultat av föreliggande studie är de stora potentiella

vinsterna av optimal användning av befintliga elvärmare. En stor del av denna

sparpotential borde kunna uppnås genom information och en ökad användning av

timers. För anpassning av inkopplingstiden till temperaturförhållanden, parke-

ringstid, fordonsutformning m.m. krävs sannolikt någon form av datorstyrning.

Här borde förhållandevis små insatser kunna ge stor avkastning. Den genomsnitt-

liga samhällsekonomiska merkostnaden per start har uppskattats till ca 1,0 kronor.

Denna kostnad utgör en summa av olika delkostnader. För katalysatorbilar är del-

kostnadema för bränsleförbrukning inklusive COz-kostnaderna störst. Därmed

borde den tekniska utvecklingen primärt inriktas på reduktion av dessa ämnen.

Eftersom den optimala användningen är beroende av det aktuella fordonets ut-

släppsbild borde en lämplig teknisk lösning vara en datorstyrd motorvärmare som

är sammankopplad med bilens reglersystem för avgaser. En speciellt intressant

lösning borde vara en sammankoppling med sk. OBD-system, vilka just avläser i

vilket skick reningsutrustningen är.

FoU-behovet avseende planeringsunderlag omfattar både beräkningsmodeller

och tillhörande dataunderlag.

Utvecklingsbehovet på modellsidan gäller främst COLDSTART. Följande juste-

ringar och kompletteringar är angelägna:

0 en komplettering som gör det möjligt att beskriva motortemperatur då en bil

parkeras

0 en komplettering som beskriver kostnaderna för uppvärmning av garage

 

14 Ex. Thermostore. Thermostore AB, Luleå.
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0 en komplettering som gör det möjligt att beskriva inverkan av reshastigheten -

och längder för olika: regioner; startplatser; månadstyp; dagtyper samt kortväga

respektive långväga resor.

Dataunderlagen till COLDSTART skulle primärt behöva förbättras på följande

punkter:

0 data från avgasmätningar för vilka motortemperaturen inte hunnit anpassas till

temperaturen på omgivande luft och primärt för kylvattentemperaturer över

30° C

0 data från avgasmätningar med inkopplad bensindriven motorvärmare

0 generellt mera data från avgasmätningar inklusive mätningar på de senaste

årsmodellerna

0 användningsfrekvens och inkopplingstid av motorvärmare under olika för-

utsättningar

. användningsfrekvens och inkopplingstid av kupévärmare under olika förutsätt-

ningar

0 förbättrade dataunderlag avseende temperaturutveckling i motorer

0 utvidgning av sambanden mellan kallstarttillägg och motortemperatur till andra

delar av motorn än kylvattnet.

Den mest angelägna punkten ovan är den första, där mätningar av katalysatorbilar

borde prioriteras.

För EMV-modellen finns en brist i att endast 20 årsmodeller kan beaktas för ett

beräkningsår. Detta kan få betydande konsekvenser när man går från ett beräk-

ningsår med bilar utan katalysator och till följ ande år då plötsligt alla bensindrivna

bilar utan katalysator försvunnit. Därmed får man en överskattning av reduktionen

av reglerade ämnen i dessa situationer.

Eftersom starternas utveckling i tiden har direkt koppling till reslängd borde det

vara värdefullt att speciellt i detta sammanhang arbeta med prognoser uppdelade

på kortväga och långväga trafik. Eftersom EMV innehåller denna möjlighet och

även trafikprognoser görs med sådan indelning borde denna möjlighet utnyttjas,

vilket skulle ge en mera representativ bild av starternas utveckling i tiden. Även

beskrivning av den utveckling som varit skulle kunna förfinas så att antalet starter

skulle kunna få en annan utveckling än trafikarbetet. En ytterligare brist gäller

fördelning på landsbygd och tätort. Antalet starter har fördelats enligt SCB:s defi-

nition av tätort. Trafikarbetet har däremot fördelats mera schablonartat enligt

avsnitt 5.1.1. Det är möjligt att även fördela trafikarbetet enligt SCB:s tätortsdefi-

nition.

Det summerade behovet av FoU-insatser är därmed stort och behöver dessutom

bedrivas fortlöpande som följd av teknisk utveckling mm.
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Bilaga 2

Sid 1 (1)

Uppräkningsfaktorer för trafikarbete relativt basåret
1993

Uppräkningsfaktorer statligt, kommunalt för personbil

  

Är VST VMN VSÖ VSK VVÄ VM VN Totalt

1993 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1995 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033

1996 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039

1997 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039

1998 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046

2000 1 ,094 1 ,095 1 ,079 1 ,085 1 ,067 1 ,064 1 ,067 1 ,077

2001 1,117 1,120 1,095 1,105 1,077 1,072 1,077 1,092

2005 1,212 1,218 1,159 1,183 1,118 1,107 1,118 1,153

2007 1,259 1,267 1,192 1,222 1,139 1,124 1,139 1,184

2010 1,330 1,340 1,240 1,280 1,170 1,150 1,170 1,230

2020 1 ,460 1 ,530 1 ,380 1,470 1 ,300 1 ,240 1 ,260 1 ,380

           

Uppräkningsfaktorer statligt, kommunalt för lastbil

       

Är VST VMN VSÖ VSK VVÄ VM VN Totalt

1993 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1995 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010

1996 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1997 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014

1998 1 ,065 1,065 1 ,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065

2000 1,126 1,104 1,098 1,091 1,078 1,064 1,099 1,086

2001 1,156 1,124 1,114 1,104 1,084 1,064 1,116 1,096

2005 1,278 1,202 1,179 1,156 1,109 1,062 1,185 1,138

2007 1,339 1,241 1,211 1,181 1,121 1,061 1,219 1,159

2010 1,430 1,300 1,260 1,220 1,140 1,060 1,270 1,190

2020 1,520 1,390 1,350 1,310 1,230 1,150 1,360 1,280

 

 

  

 

 

Uppräkningar Riket

   

 

Är Lätt lastbil Buss IMc (som pb) Moped (som pb)

1993 1,000 1 ,000 1,000 1,000

1995 1,028 1,005 1,064 1,120

1996 1,043 1,015 1,092 1,011

1997 1,061 1,037 1,138 1,061

1998 1,069 1,041 1,145 1,074

2000 1,086 1,047 1,159 1,100

2001 1,119 1,050 1,166 1,113

2005 1,250 1,064 1,195 1,165

2007 1,301 1,070 1,209 1,191

2010 1,378 1,080 1,230 1,230

2020 1,632 1,080 1,380 1,380
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Trafikdata år 1995

Bilaga 3

Sid 1 (4)

 

Kortväga resor ILängväga resor

            

  

Region Fordonstyp Utan släp 'Med släp Utan släp Med släp Totalt

Gfkm Tät % Gfkm Tät % Gfkm Tät % Gfkm Tät %

Stockholm Buss 0,13427 74,0 0,00000 0,0 0,01492 7,40 0,00000 0,0 0,14919

le -16 0,07290 80,1 0,01755 62,6 0,04610 11,34 0,03679 19,7 0,17334

le 16- 0,05682 65,3 0,03147 57,8 0,04130 6,14 0,07806 15,1 0,20765

Pb 5,70306 68,2 0,04310 68,2 2,55300 6,80 0,10638 6,8 8,40554

le 0,51629 68,2 0,00390 68,2 0,23112 6,80 0,00963 6,8 0,76095

Mc 0,05436 68,2 68,2 0,02516 6,80 6,8 0,07952

Mp 0,02254 68,2 68,2 6,80 6,8 0,02254

Mälardalen Buss 0,13190 44,6 0,00000 0,0 0,01466 4,46 0,00000 0,0 0,14656

le -16 0,08548 40,2 0,02449 27,3 0,05123 6,40 0,05093 8,0 0,21212

le 16- 0,07553 28,5 0,04594 24,2 0,05256 3,59 0,11412 5,8 0,28815

Pb 4,50516 50,2 0,03404 50,2 2,80840 5,02 0,11702 5,0 7,46462

LIb 0,40785 50,2 0,00308 50,2 0,25424 5,02 0,01059 5,0 0,67577

Mc 0,04294 50,2 50,2 0,02767 5,02 5,0 0,07061

Mp 0,02001 50,2 50,2 5,02 5,0 0,02001

Sydöst Buss 0,16520 41,5 0,00000 0,0 0,01836 4,15 0,00000 0,0 0,18355

TIb -16 0,10888 36,8 0,03163 24,7 0,06494 5,91 0,06573 7,2 0,27117

le 16- 0,09719 25,8 0,05951 21,9 0,06741 3,32 0,14785 5,2 0,37195

Pb 5,08009 51,7 0,03839 51,7 3,59719 5,17 0,14988 5,17 8,86554

le 0,45990 51,7 0,00348 51,7 0,32565 5,17 0,01357 5,17 0,80259

Mc 0,04842 51,7 51,7 0,03545 5,17 5,17 0,08387

Mp 0,02377 51,7 51,7 5,17 5,17 0,02377

Skåne Buss 0,11885 56,6 0,00000 0,0 0,01321 5,66 0,00000 0,0 0,13205

TIb -16 0,07192 54,8 0,01940 39,0 0,04398 8,35 0,04046 11,8 0,17576

le 16- 0,06081 40,8 0,03587 35,1 0,04295 4,69 0,08907 8,7 0,22870

Pb 5,15835 51,9 0,03898 51,9 1,64161 5,19 0,06840 5,19 6,90734

le 0,46698 51,9 0,00353 51,9 0,14861 5,19 0,00619 5,19 0,62532

Mc 0,04917 51,9 51,9 0,01618 5,19 5,19 0,06534

Mp 0,01852 51,9 51,9 5,19 5,19 0,01852

Väst Buss 0,23860 50,7 0,00000 0,0 0,02651 5,07 0,00000 0,0 0,26511

le -16 0,14941 47,4 0,04157 32,9 0,09043 7,38 0,08656 9,8 0,36797

TIb 16- 0,12921 34,4 0,07744 29,4 0,09057 4,15 0,19235 7,1 0,48957

Pb 8,74964 54,0 0,06612 54,0 4,37919 5,40 0,18247 5,40 13,37741

le 0,79210 54,0 0,00599 54,0 0,39644 5,40 0,01652 5,40 1,21104

Mc 0,08340 54,0 54,0 0,04315 5,40 5,40 0,12655

Mp 0,03587 54,0 54,0 5,40 5,40 0,03587
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Sld 2 (4)

Kortväga resor ILångväga resor

Region Fordonstyp Utan släp Med släp Utan släp Med släp Totalt

Gfkm Tät % Gfkm Tät % Gfkm Tät % Gfkm Tät %

Mitt Buss 0,11981 37,4 0,00000 0,0 0,01331 3,74 0,00000 0,0 0,13313

le -16 0,08070 32,4 0,02385 21,5 0,04784 5,28 0,04952 6,3 0,20191

le 16- 007295 22,5 0,04504 19,0 0,05039 2,96 0,11192 4,5 0,28030

Pb 4,67181 37,2 0,03530 37,2 2,42728 3,72 0,10114 3,72 7,23553

le 0,42293 37,2 0,00320 37,2 0,21974 3,72 0,00916 3,72 0,65503

Mc 0,04453 37,2 37,2 0,02392 3,72 3,72 0,06845

Mp 0,01940 37,2 37,2 3,72 3,72 0,01940

Norr Buss 0,06337 38,7 0,00000 0,0 0,00704 3,87 0,00000 0,0 0,07041

le -16 004239 33,8 0,01246 22,5 0,02518 5,48 0,02588 6,6 0,10591

le 16- 0,03817 23,5 0,02350 19,9 0,02640 3,07 0,05840 4,7 0,14648

Pb 212547 44,4 0,01606 44,4 1,48570 4,44 0,06190 4,44 3,68913

LIb 0,19242 44,4 0,00145 44,4 0,13450 4,44 0,00560 4,44 0,33397

Mc 0,02026 44,4 44,4 0,01464 4,44 4,44 0,03490

Mp 0,00989 44,4 44,4 4,44 4,44 0,00989

Kortväga resor 'Långväga resor

Fordonstyp Utan släp Med släp Utan släp Med släp Totalt

Gfkm Tät % Gfkm Tät % Gfkm Tät % Gfkm Tät °/0

Buss 097200 49,8 0,00000 0,0 0,10800 5,00 0,00000 0,0 1,08000

le -16 0,61168 46,3 0,17094 31,9 0,36970 7,20 0,35587 9,6 1,50820

le 16- 0,53068 33,6 031877 28,5 0,37158 3,97 0,79178 7,0 2,01280

Pb 35,99357 52,3 0,27199 52,3 18,89236 5,23 0,78718 5,23 55,94510

le 3,25847 52,3 0,02462 52,3 1,71031 5,23 0,07126 5,23 5,06466

Mc 034307 52,3 52,3 0,18617 5,23 5,23 0,52924

Mp 0,15000 52,3 52,3 5,23 5,23 0,15000
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Sid 3 (4)

Kortväga resor 'Långväga resor

Region Fordonstyp Utan släp IMed släp 'Utan släp Med släp Totalt
Antal resor Antal resor Antal resor Antal resor

(G-st) (G-st) (G-st) (G-st)

Stockholm Pb 0,550342495 0,004158759 0,039362887 0,00164012 0,59550

le 0,049822008 0,000376489 0,003563487 0,000148479 0,05391

Mälardalen Pb 0,434371065 0,003282401 0,034679715 0,001444988 0,47378

le 0,039323219 0,000297153 0,003139523 0,000130813 0,04289

Sydöst Pb 0,52738954 0,00398531 1 0,041607817 0,001733659 0,57472

le 0,047744098 0,000360787 0,003766718 0,000156947 0,05203

Skåne Pb 0,437193468 0,003303729 0,026722517 0,0011 13438 0,46833

le 0,039578729 0,000299084 0,002419165 0,000100799 0,04240

Väst Pb 0,881383841 0,006660331 0,061913254 0,002579719 0,95254

le 0,079790881 0,000602954 0,005604951 0,00023354 0,08623

Mitt Pb 0,475356133 0,003592112 0,026698419 0,001112434 0,50676

le 0,04303356 0,0003251 91 0,002416984 0,000100708 0,04588

Norr Pb 0,236171054 0,001784668 0,013880183 0,000578341 0,25241

le 0,021380352 0,000161564 0,00125656 5,23567E-05 0,02285

Kortväga resor 'Långväga resor

Fordonstyp Utan släp Med släp Utan släp Med släp Totalt

Antal resor Antal resor Antal resor Antal resor

(G-st) (G-st) (G-st) (G-st)

Pb 3,542207597 0,026767312 0,244864791 0,0102027 3,82404

le 0,320672847 0,002423221 0,022167388 0,000923641 0,34619
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(Data från EMV drivmedelsbeskrivning B)
Andel (%) starter i tätcrt för personbilar och lätta lastbilar

Bilaga 3

Sid 4 (4)

    

Region Kortväga Långväga

Stcckholm 88,18 81,12

Mälardalen 80,77 78,79

Sydöst 76,19 77,76

Skåne 81,53 81,15

Väst 77,94 77,1 8

Mitt 66,07 62,9

Norr 64,48 56,71

Nationellt 77,7 76,3
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Bilaga 4

Sid 1 (1)

Korrektionsfaktorer för kallstarttillägg i EMV-modellen

          

Kravnivå
Ämne F40 A12 MK1

Nuläge Optimalt Nuläge Optimalt Nuläge Optimalt

Norrland

HC 0,8018 0,6953 1 ,4983 1,3260 1,4700 1,2993

co 0,6832 0,5978 1,8586 1,5980 1,8172 1,5593

NOX 0,2425 0,2790 0,7741 0,7839 0,7696 0,7794

Bensin 0,9100 0,8582 1,0300 0,9722 1,0167 0,9600

Part 0,6951 0,6207 1 ,9403 1 ,7293 1 ,8975 1,6888

Svealand

HC 0,7631 0,7039 1,4244 1,3346 1,3993 1,3103

co 0,6858 0,6376 1 ,7426 1 ,6057 1 ,7059 1 ,5702

NOx 0,2543 0,2769 0,7352 0,7406 0,7307 0,7361

Bensin 0,9027 0,8745 1 ,0067 0,9744 0,9944 0,9633

Part 0,6909 0,6490 1 ,7736 1,6628 1 ,7365 1,6266

Götaland

HC 0,7983 0,7700 1 ,4946 1,4516 1 ,4701 1 ,4274

CC 0,7288 0,7055 1 ,8352 1,7706 1 ,7997 1 ,7356

NoX 0,2444 0,2549 0,7320 0,7350 0,7277 0,7305

Bensin 0,9264 0,9127 1,0322 1,0167 1,0211 1,0056

Part 0,7306 0,7101 1 ,8455 1,7932 1 ,8098 1 ,7579

Nationellt

HC 0,7867 0,7354 1 ,4709 1 ,3914 1 ,4456 1 ,3668

CC 0,7067 0,6650 1 ,8069 1,6864 1 ,7700 1 ,6506

NoX 0,2475 0,2663 0,7398 0,7446 0,7354 0,7402

Bensin 0,9155 0,8909 1,0233 0,9956 1,0111 0,9833

Part 0,7112 0,6749 1,8356 1,7381 1,7983 1,7016
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Bilaga 5

Sidil(5)

Avgasutsläpp med oförändrad användning av
motorvarmare

Är VMN

1996 18922
1997 17555
1998 16182
2002 13209
2011 3808
2020 1687

Index

1996 100
1997 92,78
1998 85,52
2002 69,81
2011 20422
2020 8,92

Är VMN

1996 2904
1997 2801
1998 2687
2002 2470
2011 1304
2020 396

Index

1996 100
1997 96
1998 93
2002 85
2011 45
2020 14

Är VMN

1996 15,35
1997 15,96
1998 16,60
2002 18,70
2011 34,24
2020 2347

Är VMN

1996 62,17
1997 62,23
1998 62,29
2002 62,90
2011 59,59
2020 56,37

VTI notat 33-1999

VNI

19601

18433

17261

14177

3725

1641

100

94ÅM1

881M3

72513

15100

E137

VNI

3264

3171

3061

2802

1409

428

100

97

94

86

43

13

Kallstartutsläppens andel (%) av de totala utsläppen

VNl

16165

1120

1173

19J6

3183

261M3

Tätortsutsläppens andel (%) av de totala utsläppen

VNI

5488

5496

551H5

5572

5122

48113

Avgasutsläpp HC i ton

VN

9721

9133

8610

7520

1796

856

100

51195

88357

7136

18A8

881

Kallstartutsläpp

VN

1529

1462

1416

1364

650

223

100

96

93

89

43

15

VN

15J3

161

16A5

18J4

36J9

26JX5

VN

51182

561W'

561W'

5673

EH195

49J8

VSK:

18036

16613

15253

11345

3294

1473

100

92J1

8457

62ÅX)

12126

8J7

\K5K

2998
2885
2766
2395
1171
344

100

96

92

80

39

11

'VSKl

16162

1137

18J3

21J1

(1155

23315

\H5K

68JC)

68J3

68JK)

(§152

65313

Ei125

VST

20766

18887

17270

12310

3872

1752

100
sxx95
83J6
5%128
1E165
2144

i ton

VST

3517

3329

3171

2696

1325

391

100

95

90

77

38

11

VST

16194

1163

12136

EH,9O

3422

22512

VST

751H

751W'

75J4

71125

72A2

EK175

*vsäá

22161
20444
18769
14198
4116
1834

100

921%5

8469

6407

18157

E128

'vsCÖ

3619

3483

3338

2905

1414

413

100

96

92

80

39

11

vsäö

16133

1104

1178

205MB

3435

22Jü2

vsä1

6129

6134

6139

6177

58ÅX2

551W'

vvüi

34229

31438

28851

20424

5837

2631

100

9185

8429

59IW'

1105

'169

vvüi

5964

5716

5475

4559

2092

601

100

96

92

76

35

10

vvüi

1142

18J8

15198

225%!

(1184

221M1

vvüi

65/H2

65% 5

65ÅX)

65fä3

62J7

59JC)

Totalt

143436

132503

122196

93183

26448

11874

100

925%3

85JE)

6496

18A4

E128

Totalt

23795

22847

21914

19191

9365

2796

100

96

92

81

39

12

Totalt

16159

1124

1193

2%159

35A1

2K155

Totalt

(1199

61199

641X)

6406

6OJW-

5189



Index

Index

År

1996

1997

1998

2002

2011

2020

1996

1997

1998

2002

2011

2020

År

1996

1997

1998

2002

2011

2020

1996

1997

1998

2002

2011

2020

År

1996

1997

1998

2002

2011

2020

År

1996

1997

1998

2002

2011

2020

VINN

91001

84861

78465

64258

21887

8990

100

57125

EMi22

701%

24JM5

5188

thN

28925

28411

27797

27123

15578

5206

100

98

96

94

54

18

VINN

3179

(Ki48

35øM3

42JN

71,17

5191

VINN

EKL39

6077

617C)

62QH2

69ÅM)

635%?

VNI

91786

86846

81577

67873

22447

9218

100

9162

88l§3

'1195

2476

1(L04

VNI

31018

30680

30183

29536

16765

5694

100

99

97

95

54

18

Kallstartutsläppens andel ('70) av de totala utsläppen

VNI

3379

353%3

3100

4M152

'1169

EH,77

Tätortsutsläppens andel ('70) av de totala utsläppen

VNI

EKL67

fül88

51,12

.5159

5877'

521K3

Bilaga 5

Sid 2 (5)

Avgasutsläpp C0 i ton

*VN

44799

41767

39462

34760

10246

4819

100

57123

881m)

7159

22ÅW'

1CL76

\N5K

89107

82704

76288

57658

19959

7917

100

92ÅH

85ÅH

6477

2270

E188

VST

102710

93952

86194

62666

23126

9202

100

9147

fäi92

6L01

;E152

El96

Kallstartutsläpp i ton

'VN

14270

13858

13612

14056

7461

2964

100

97

95

99

52

21

'VN

31,85
33,18
34,49
40,44
72,82
61,51

*VN

5149

51,76

5185

5171

füi87

5277

\H5K

30576

30030

29396

27097

14470

4596

100

98

96

89

47

15

\N5K

3131

36ÅH

38373

47ÅX)

72ÅK)

58ÅM5

\HSK

66ÅX3

6120

6151

6878

'1129

6107

'VST

36582

35392

34359

30978

16492

5187

100

97

94

85

45

14

VST'

(M162

3167

(§186

49/M3

7131

56357

VST

'1138

'1168

'1199

7675

'1188

'1108

VSÖ

107001

99412

91714

70431

24128

9707

100

92§N

8577

Eüi82

22Åä5

EL07

vsö

36744

36050

35258

32585

17275

5493

100

98

96

89

47

15

vsö

(§134

(Mi26

3874

4EL27

7160

56Ää3

vsö

57122

59Ji3

59åä3

EKL96

füi67

59Å%3

VVVÃ

168835

156359

144312

104943

36030

14190

100

927W

85/H3

62763

EH,34

870

VVÄ

61005

59657

58336

51828

26180

8069

100

98

96

85

43

13

VVVÃ

36753

3875

4072

4%139

'1166

56ÅM3

VVÄ

Eil98

EYL24

64å$1

65J§9

6%l75

(äl22

Totalt

695239

645901

598012

462589

157823

64043

100

92ÅK)

861X2

66Åü1

227W)

97h

Totalt

239120

234078

228941

213203

114221

37209

100

98

96

89

48

16

Totalt

3139

(äi24

1%l28

4EL09

72$§7

587()

Totalt

62753

625%5

62Jü3

631MB

EEL75

62ÅK)

VTI notat 33- 1999



Index

Index

År

1996

1997

1998

2002

2011

2020

1996

1997

1998

2002

2011

2020

År

1996

1997

1998

2002

2011

2020

1996

1997

1998

2002

2011

2020

År

1996

1997

1998

2002

2011

2020

År
1996

1997

1998

2002

2011

2020

VINN

17460

16495

15759

13500

6585

3276

100

94m47

SX126

7Ã32

3%71

1E176

VINN

461

475

487

508

520

186

100

103

106

110

113

40

thN

2164

2188

(109

1176

'190

5168

VINN

29/K)

29JT3

30JC)

3121

36J7'

(1126

VTI notat 33-1999

VNI

17511
16685
16064
13414
5848
2835

100

SX128

9174

761%)

(1140

16J9

VNI

481

500

515

522

572

197

100

104

107

109

119

41

Kallstartutsläppens andel (%) av de totala utsläppen

VNI

275

(100

SJR

(189

5178

6195

Tätortsutsläppens andel (%) av de totala utsläppen

VNI

235%)

23113

23ÅH)

2191

30J6

BOÅH

Bilaga 5

Sid 3 (5)

Avgasutsläpp NOx i ton

Vhl

8982

8545

8263

7281

3398

1654

100

95fH3

92ÅK)

8106

37113

18A1

Kallstartutsläpp

Vhl

228

232

239

240

272

102

100

102

105

105

119

45

Vhl

2154

2172

1189

(130

E100

6J7'

Vhl

2%173

251x2

25jH

251

11196

(1159

\K5K

15122

14172

13445

10715

5015

2462

100

93J2

88§H

'W186

33J6

16128

\H3K

470

483

494

509

438

156

100

103

105

108

93

33

\H3K

3J1

3A1

(167

1175

E173

E134

\K5K

13Ã89

(ä138

38J9

40lü

461MB

45éN

VST

16146

14954

14112

11239

5661

2741

100

5%162

8140

69IH

351MB

16198

i ton

VST

625

628

635

654

507

182

100

100

102

105

81

29

'VST

(187

4120

4150

E182

E196

E164

VST'

49:

4H197

EH157

524%1

58513

58A1

vsêâ

20667

19434

18518

15116

7301

3681

100

941MB

89KH)

73J4-

35513

1Ã81

vsxâ

559

576

591

606

532

187

100

103

106

108

95

33

VSÖ

2J0

2196

3J9

41h

'[29

5108

vsâi
28J22
2811)
2878
29117
(1186
szgya

vvüi

29827

27930

26518

20453

9345

4696

100

51164

88ÅH

68J37

3133

15174

vvüi

926

949

971

985

781

277

100

102

105

106

84

30

vvüi

3J0

3A0

(166

1182

E136

E190

vvüi
8420
(1165
8196
36113
14129
3654

Totalt

125715

118215

112679

91718

43153

21345

100

94JX3

89113

'E196

(1133

16198

Totalt

3750

3843

3932

4024

3622

1287

100

102

105

107

97

34

Totalt

2198

(125

3A9

4139

E139

E103

Totalt

3272

(1109

:1138

3159

(1188

(§183



Bilaga 5

Sid 4 (5)

Avgasutsläpp C02 i kton

Är VMN VM VN VSK VST vsö VVÄ Totalt

1996 2100 2006 1037 1948 2333 2528 3803 15755

1997 2103 2010 1040 1950 2336 2533 3808 15780

1998 2129 2035 1054 1971 2359 2564 3852 15964

2002 2253 2044 1074 2051 2501 2652 3899 1 6474

201 1 2410 2012 1090 2124 2653 2722 3845 16856

2020 2286 1870 1017 2008 2429 2534 3568 15712

Index

1996 100 100 100 100 100 100 100 100

1997 100,14 100,20 100,29 100,10 100,13 100,20 100,13 100,16

1998 101,38 101,45 101,64 101,18 101,11 101,42 101,29 101,33

2002 107,29 101,89 103,57 105,29 107,20 104,91 102,52 104,56

2011 114,76 100,30 105,11 109,03 113,72 107,67 101,10 106,99

2020 108,86 93,22 98,07 103,08 104,11 100,24 93,82 99,73

Kallstartutsläpp i kton

Är VMN VM VN VSK VST VSÖ VVÄ Totalt

1996 114 124 61 115 142 140 234 930

1997 113 123 61 114 143 141 233 928

1998 114 124 62 115 144 141 235 935

2002 121 125 63 120 151 147 238 965

2011 132 126 64 127 161 151 237 998

2020 124 114 58 119 146 139 217 917

Index

1996 100 100 100 100 100 100 100 100

1997 99 99 100 99 101 101 100 100

1998 100 100 102 100 101 101 100 101

2002 106 101 103 104 106 105 102 104

2011 116 102 105 110 113 108 101 107

2020 109 92 95 103 103 99 93 99

Kallstartutsläppens andel (°/o) av de totala utsläppen

Är VMN VM VN VSK VST vsö VVÄ Totalt

1996 5,43 6,18 5,88 5,90 6,09 5,54 6,15 5,90

1997 5,37 6,12 5,87 5,85 6,12 5,57 6,12 5,88

1998 5,35 6,09 5,88 5,83 6,10 5,50 6,10 5,86

2002 5,37 6,12 5,87 5,85 6,04 5,54 6,10 5,86

2011 5,48 6,26 5,87 5,98 6,07 5,55 6,16 5,92

2020 5,42 6,10 5,70 5,93 6,01 5,49 6,08 5,84

Tätortsutsläppens andel (%) av de totala utsläppen

Är VMN VM VN VSK VST VSÖ VVÄ Totalt

1996 38,90 31,61 33,08 47,64 57,87 37,58 43,94 42,48

1997 38,90 31,54 32,98 47,64 57,83 37,50 43,91 42,44

1998 38,66 31,35 32,83 47,44 57,74 37,32 43,69 42,25

2002 38,66 31,46 32,77 47,44 57,50 37,29 43,75 42,32

2011 38,55 31,56 32,39 47,36 57,18 37,11 43,69 42,30

2020 38,41 31,23 32,25 47,21 56,98 36,86 43,39 42,03

VTI notat 33- 1999



Index

Index

År

1996

1997

1998

2002

2011

2020

1996

1997

1998

2002

2011

2020

År

1996

1997

1998

2002

2011

2020

1996

1997

1998

2002

2011

2020

År

1996

1997

1998

2002

2011

2020

År

1996

1997

1998

2002

2011

2020

Bilaga 5

Sid 5 (5)

Avgasutsläpp Part. i ton

VMN VM VN VSK VST VSÖ VVÄ Totalt

443 482 319 366 380 550 810 3350

424 464 314 346 358 521 764 3191

419 467 313 337 349 511 742 3138

356 376 254 270 290 416 568 2530

190 186 120 144 167 212 277 1296

92 91 55 73 84 101 138 634

100 100 100 100 100 100 100 100

95,71 96,27 98,43 94,54 94,21 94,73 94,32 95,25

94,58 96,89 98,12 92,08 91,84 92,91 91,60 93,67

80,36 78,01 79,62 73,77 76,32 75,64 70,12 75,52

42,89 38,59 37,62 39,34 43,95 38,55 34,20 38,69

20,77 18,88 17,24 19,95 22,11 18,36 17,04 18,93

Kallstartutsläpp i ton

VMN VM VN VSK VST VSÖ VVÄ Totalt

31 38 22 30 36 39 66 262

31 38 23 31 37 40 67 267

32 39 23 32 38 41 69 274

32 36 21 31 38 39 63 260

26 29 16 22 27 28 42 190

10 10 7 8 9 9 14 67

100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 105 103 103 103 102 102

103 103 105 107 106 105 105 105

103 95 95 103 106 100 95 99

84 76 73 73 75 72 64 73

32 26 32 27 25 23 21 26

Kallstartutsläppens andel (%) av de totala utsläppen

VMN VM VN VSK VST VSÖ VVÄ Totalt

7,00 7,88 6,90 8,20 9,47 7,09 8,15 7,82

7,31 8,19 7,32 8,96 10,34 7,68 8,77 8,37

7,64 8,35 7,35 9,50 10,89 8,02 9,30 8,73

8,99 9,57 8,27 11,48 13,10 9,38 11,09 10,28

13,68 15,59 13,33 15,28 16,17 13,21 15,16 14,66

10,87 10,99 12,73 10,96 10,71 8,91 10,14 10,57

Tätortsutsläppens andel (%) av de totala utsläppen

VMN VM VN VSK VST VSÖ VVÄ Totalt

37,47 31,95 34,17 46,45 58,42 35,64 42,72 40,69

37,50 31,68 33,76 46,53 58,66 35,70 42,93 40,65

37,23 31,48 33,87 46,59 58,74 35,62 42,86 40,50

37,64 31,65 33,46 47,78 59,31 35,82 43,31 40,87

40,00 33,33 34,17 49,31 59,88 38,21 45,49 42,98

40,22 32,97 34,55 47,95 59,52 38,61 44,93 42,90

VTI n0tat 33- 1999
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Bilaga 6

Sid 1 (2)

Avgasutsläpp med optimal användning av elektriska
motorvärmare

Den datafil som använts för direkt beräkning av nationella utsläpp ger något

avvikande värden jämfört med de totaler som redovisats i bilaga 5. Totalerna i

bilaga 5 utgör en summering av effekterna per region. För att utvärdera nyttan av

optimal användning har därför nationella utsläpp med en användning enligt

nuläget också beräknats. Denna nulägesbeskrivning redovisas i denna bilaga.

Tabell] Nationella utsläpp med en användning av motorvärmare (el)
motsvarande nuläget.

(Nuläge) Avgasutsläpp nationellt i ton (002 kton)

Ãr HC co N0x coz Part.

1998 121033 594584 1 1 1620 15948 3077

2002 89133 445848 88684 16444 2434

201 1 25224 151745 41396 16757 1228

2020 1 1 106 59493 20496 15541 599

Index

1998 100 100 100 100 100

2002 74 75 79 103 79

2011 21 26 37 105 40

2020 9 10 18 97 19

Kallstartutsläpp nationellt i ton (C02 i kton)

Är HC co N0x coz Part.

1998 21762 228455 3940 933 271

2002 18622 209064 4013 965 258

201 1 8846 109312 3402 991 179

2020 2505 33531 1 176 909 60

Index

1998 100 100 100 100 100

2002 86 92 102 103 95

2011 41 48 86 106 66

2020 12 15 30 97 22

Kallstartutsläppens andel (%) av de totala utsläppen

Är HC co N0x coz Part.

1998 17,98 38,42 3,53 5,85 8,81

2002 20,89 46,89 4,53 5,87 10,60

2011 35,07 72,04 8,22 5,91 14,58

2020 22,56 56,36 5,74 5,85 10,02

Tätortsutsläppens andel (%) av de totala utsläppen

Är HC co N0x coz Part.

1998 64,40 63,03 33,70 42,24 41,53

2002 64,74 64,00 35,20 42,22 41,87

2011 60,90 68,93 40,09 42,10 43,73

2020 57,62 62,24 38,57 41,84 43,24

VTI notat 33-1999



Tabell 2

(Optimalt)

Index

Index

Bilaga 6

Sid 2 (2)

Nationella utsläpp med en optimal användning av motorvärmare (el).
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1998
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1998
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Avgasutsläpp nationellt i ton (C02 kton)

IiC

119740

88048

24746

10971

100

74

21

9

CC)

580071

432442

144489

57303

100

75

25

10

NOx

111663

88712

41416

20502

100

79

37

18

CXDZ

15925

16421

16735

15521

100

103

105

97

Kallstartutsläpp nationellt i ton (002 i kton)

I1C

20469

17537

8368

2370

100

86

41

12

Kallstartutsläppens andel (%) av de totala utsläppen

IiC

TÃ09

1SL92

1%182

2L60

Tätortsutsläppens andel (%) av de totala utsläppen

I4C

6426

5137

6%L58

EXL58

CC)

213942

195658

102056

31341

100

91

48

15

CC)

(%i88

<Mi24

'W163

EiL69

CC)

EüL66

6L65

(il58

68Ji)

NOx

3983

4041

3422

1182

100

101

86

30

NOx

(l57

<â56

ii26

5177

N0x

(äl72

(%i58

(äi22

40J1

CXJZ

910

942

969

889

100

104

106

98

CXDZ

5J1

Ei74

EL79

5173

CXDZ

42JE)

ZH,79

42J7'

42ÅH5

Part.

3066

2424

1222

597

100

79

40

19

Part.

260

248

173

58

100

95

67

22

Part.

8148

1CL23

14J6

5%72

Part.

41,42
43,05
41,71
43,54

VTI notat 33-1999




