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1 Inledning
Inriktningen av VTI:s arbete inom området Energianvändning och luftförore-
ningar framgår bl.a. ur referens (1) enligt följande:

Inom temat energianvändning och luftföroreningar syftar FoU-arbetet till att

förbättra beräkningsmodeller och beräkningsunderlag för att beskriva och

kvantifiera transportsektorns energianvändning/avgasutsläpp. En viktig led-

stjärna i FoU-arbetet är att utveckla beräkningsmodellerna så att det är möjligt

att beskriva och analysera konsekvenser av olika åtgärder/förändringar i trans-

portsystemet vid olika antaganden om ekonomisk tillväxt, teknikutveckling

m.m. VTI:s forskning om luftföroreningar avser i första hand emissionssidan.

Som bakgrund till temat kan nämnas den verksamhet som pågått sedan tidigare
inom området på VTI:

0 utveckling och användning av en mekanistisk beräkningsmodell för beskriv-

ning av avgasutsläpp och bränsleförbrukning

0 mätning av bränsleförbrukning och körförlopp

0 utveckling av system för optimal styrning med avseende på bränsleförbrukning
och avgaser av samordnade trafiksignaler

0 olika tillämpningar av föregående punkter.

Eftersom verksamheten inom temat har mycket starka kopplingar till aktiviteter

som föregått, utförts parallellt med eller utförts efter temat är det svårt och mindre

meningsfullt att göra en fullständig avgränsning till själva temat. Därför har valts

att både beskriva verksamhet inom temat och aktiviteter utom temat med starka

kopplingar till detsamma.

Det speciella temat med rubrik enligt ovan och finansierat av KFB påbörjades

1993-07-01 och avslutades, 1996-12-31]. Den här presenterade slutrapporten

samt dokumentationen av Bränsleförbrukning - köliggning och Mätning av

motortemperatur m.m. har finansierats inom ett nytt projekt.

Temat kom att innehålla följ ande projekt inom VTI:

0 Fordonsdata för energi- och emissionsberäkningar.

0 Nätverksmodeller för trafikflödesbeskrivningar.

0 Förbättrade modeller för emissioner och kallstartstillägg, genom on-board -
mätning, från bilar på väg.

0 PC-version av VTI:s modell för beräkning av fordonskostnader, inklusive
bränsleförbrukning (VETO).

Alternativa drivmedel, produktionskostnader och produktionskapacitet.

Programbeskrivning för energianvändning och luftföroreningar.

COST 319 (under ett år).

Vägtrafikens drivmedelsförbrukning på det svenska väg- och gatunätet.

Bränsleförbrukning - köliggning.

Mätning av motortemperatur m.m.

Slutrapport för temat har tidigare lämnats på två sätt:

0 en gemensam redovisning för samtliga KFB-finansierade teman på VTI2

0 en separat redovisning för temat Energianvändning och luftföroreningar 3 .

 

1 En av aktiviteterna inom temat, avgasmätning på väg, finansierades som ett eget projekt efter att
temats finansiering upphört.

2 Brev daterat 1997-11-19.

3 Brev daterat 1998-03-16.
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2 Projekt inom temat

2.1 Fordonsdata för energi- och emissionsberäkning

Ett centralt verktyg för bestämning av drivmedels- och emissionsfaktorer har för

VTI varit s.k. mekanistiska simuleringsmodeller, se vidare avsnitten 2.3 och 2.4. I

dessa beskrivs fordon, väg, körbeteende mm. mycket detaljerat. Därmed följer

också ett stort indatabehov. I en inledningsfas avsågs att utnyttja främst data från

olika däckmätningar utförda av VTI. Vad som söktes var:

0 rullmotståndskoefficienter

0 slipkoefficienter

0 avdriftsvinkelkoefficienter.

Det visade sig att VTI:s däckmätningar, inriktade på friktion och slip, inte inne-

höll data som var lämpliga att använda för de tre punkterna ovan. Det har också

mera generellt visat sig finnas stor brist på de data som krävs vilka, utöver vad

som ovan angivits, är följ ande:

0 luftmotståndskoefficienter

0 transmissionsförluster

0 s.k. motormappar.

Beträffande motormappar - bränsleförbrukning alternativt avgaser per tidsenhet

för olika kombinationer av varvtal och vridmoment i en förbränningsmotor- så

har sådana sammanställts inom COST 319. Inom detta projekt har VTI bidragit

med en litteraturstudie om luftmotståndskoefficienter. Den typ av data som

behövs för simulering behövs även för inställning av chassidynamometrar. Genom

den stora brist som föreligger avseende data för beskrivning av färdmotstånd kan

man ifrågasätta representativiteten för hittills använda drivmedels- och

emissionsfaktorer både från chassidynamometer och från simulering.

Aktiviteten har inte resulterat i någon dokumentation. Slutsatserna iform av en

bristsituation har resulterat i nya projektförslag. Inom ett sådant projekt som

beviljats medel från KFB pågår arbete hos VTI med att iordningställa en utrust-

ning för mätning av rullmotstånd.

2.2 Nätverksmodeller

För beskrivning av avgasutsläpp krävs tillgång till kompletta körförlopp. Eftersom

en stor del av utsläppen utgörs av sk. kallstartstillägg är modeller som även klarar

att hantera denna del av stort värde. Per länk söks både utsläpp som följd av kall-

fas och utsläpp som följd av körförlopp på länken. Bidraget från kallfas på en länk

är en funktion av följande:

0 reslängdsfördelning fram till länken

0 länkens längd

0 fördelning av reshastigheter fram till länken.

Beträffande själva körförloppet borde det gälla att ju mera mikro -orienterad

modell som väljs desto bättre. Samtidigt skulle man kunna förvänta att en modell

aldrig klarar att beskriva kompletta körförlopp utan att den resulterande

modellbeskrivningen alltid utgör en förenkling. I stället för att med en modell för-

söka beskriva hela körförlopp kan ett alternativ vara att arbeta i två steg enligt

följ ande:

0 ett första steg där frekvenser av händelser beskrivs
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0 ett andra steg där typiska körmönster per händelse beskrivs.

Med händelser avses då svängar i korsningar, stoppfrekvenser, stopptider m.m.

VTI har valt att utnyttja denna tvåstegsbeskrivning där det första steget baseras på

s.k. nätverksmodeller och det andra på mätningar av körförlopp. Med nätverks-

modellen får man tillgång till följ ande information:

0 per länk:

- trafikflöde

- trafiksammansättning

- flödesberoende hastighet

- reslängdsfördelning fram till länken

- fördelning av reshastighet fram till länken

0 per nod:

- andel trafik per utriktning

- stopp per utriktning

- ingångs- och utgångshastighet per stopp

- stOpptid per utriktning.

Direkt tillgång till all denna information finns normalt sett inte i nätverksmodeller

utan har nåtts genom modellutveckling inom olika KFB-projekt där ett ingår i

detta tema, se referens (2).

Vad som gör det tilltalande att arbeta med nätverksmodeller är att dessa

används frekvent och att det därmed också finns omfattande dataunderlag till-

gängliga. Bl.a. ingår denna typ av modeller i Vägverkets planeringssystem och där

bl.a. avgasmodeller finns tillgängliga. I princip är därför VTI:s inriktning mot

denna modelltyp inget nytt utan det nya ligger i stället på vidareutveckling med

speciell inriktning just på drivmedels- och avgasberäkningar. Den utveckling som

gjorts avseende korsningspassage, innebärande att trafikinteraktioner mellan olika

trafikströmmar beaktas, borde dessutom kunna vara av mera generellt intresse.

Den andra informationsbiten som krävs för beskrivning av totala representativa

körförlopp är förlopp i olika situationer.

VTI arbetar med att bygga upp en databas med körförlopp i korsningar enligt

följ ande:

0 olika geometrisk utformning

0 olika trafikreglering

0 olika flödesnivåer

olika trafiksammansättningar.

Mätningarna bygger på trafikanalysatorer, vilka placeras både i till- och frånfart.

VTI har i detta sammanhang utvecklat en ny mätmetod inom ramen för

COST 319, vilket finansieratsav KFB. Det nya med denna metod är beskrivning

av acceleration över detektorpar. Normalt nöjer man sig med att beskriva enbart

hastighet och fordonstyp per detektorpar.

2.3 Mätning on-board

Den största satsningen på en enskild aktivitet inom temat avser mätning av

avgaser på väg. VTI har mycket lång erfarenhet av bränslemätning på väg. Att

mäta avgaser med fordonsburen utrustning har för Vles del handlat mycket om
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metodutveckling. Denna har utgått från det befintliga mätsystemet för bränsle-

förbrukning. Detta omfattar utöver sj älva bränslemätaren följande:

0 en datalogger

0 givare för motortemperaturer

0 givare för körd sträcka.

Som ett första litet steg valdes att använda ett sk. IR-instrument för registrering

av HC och CO, se referens (3). Eftersom mätningarna med IR-mätaren gav ett

acceptabelt resultat utvecklades mätsystemet vidare genom att komplettera med en

kemluminicensmätare för kväveoxider. Detta motsvarar en väsentligt större

resursinsats än för IR-mätaren. Vad vi vet finns endast en ytterligare motsvarande

fordonsburen utrustning i Europa.

Syftet med denna typ av mätningar har inte varit att mäta upp typiska emissions-

faktorer för exempelvis nationella utsläppsberäkningar utan i stället:

0 kontroll av den metod som används för volym -mätningar av emissions-

faktorer, dvs. av vad som görs på chassidynamometer. Hur representativa är

dessa för vägförhållanden? Frågorna om representativitet har avgränsats till

körning under identiska förhållanden på chassidynamometer och på väg.

Eftersom det kan vara problematiskt att följa mera komplicerade körförlopp på

väg har VTI hittills valt att utföra jämförande mätningar i konstanthastighet.

0 kontroll/validering av simuleringsmodeller av VETO-typ.

Resultaten av hittills utförda mätningar, både inom och utom temaaktiviteten, kan

sammanfattas med följ ande:

0 jämförelse mellan mätningar på chassidynamometer och på väg:

- att bränsleförbrukning på chassidynamometer i genomsnitt varit betydligt

lägre än på väg

- att förklaringsgraden för kväveoxider mellan chassidynamometer och väg är

låg

- att den genomsnittliga nivån för kväveoxider på chassidynamometer varit

betydligt högre än på väg

0 jämförelse mellan simulering och mätning på chassidynamometer:

- bränsleförbrukning, generellt mycket god överensstämmelse

- HC, acceptabla förklaringsgrader men tendens till betydande underskattning

av absolutnivån

- CO, sannolikt god överensstämmelse

- NOX, acceptabel förklaringsgrad för transienter men låg för statiska förhål-
landen.

Hittills erhållna resultat måste tolkas som att det är meningsfullt att fortsätta med

att kartlägga representativitet för mätningar på chassidynamometer. En viktig del

är även simuleringsdelen där det primärt är validering mot vägmätningar som är

av intresse åtminstone så länge det finns frågetecken för representativiteten avse-

ende chassidynamometrar eller mätningar inomhus i laboratoriemiljö.

En ytterligare tillämpning av mätmetoden har varit inverkan av olika

utrustningar och släp på bränsleförbrukning och avgasutsläpp, se referens (4).
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2.4 PC-version av VETO

En mekanistisk simuleringsmodell av den typ som VETO representerar (16) har

en mycket stor analyspotential för vägtrafiken. Exempel på tillämpningar hittills

är följ ande:

0 utveckling av planeringsmodeller för Vägverket avseende effekterna: driv-

medelsförbrukning; Övriga fordonskostnader och avgasutsläpp (7)

0 analys av speciella vägobjekt, se exempelvis referens (8)

0 analys av enskilda och kombinationer av åtgärder för reduktion av vägtrafikens

drivmedelsförbrukning, se referens (9)

0 analys avseende optimala motorval, minsta förbrukning, för olika transport-

typer, se referens (10)

0 beräkning av emissionsfaktorer för tunga fordon, se referens (11).

Modellen har validerats i olika sammanhang avseende bränsleförbrukning med

mycket gott resultat. Validering avseende avgasutsläpp har resulterat i en accep-

tabel överensstämmelse mellan simulerade och uppmätta värden.

Eftersom det finns ett mycket stort användningsområde för VETO bedömdes

det vara meningsfullt att utveckla en PC-version då den befintliga versionen

endast fanns i VAX-miljö då temat startades. Den anslagna budgeten räckte till att

nå drygt halvvägs till det uppställda målet, vilket innebar att större delen av pro-

gramkoden översatts. Efter att temat avslutats, utan att målet nåtts, fick VTI till-

gång till en ny kompilator med vilken VAX-versionen kunde översättas till PC.

Inom ett projekt betecknat COST 346 planeras att på europeisk nivå genomföra

omfattande mätningar av sk. motormappar, vilka används i modeller av VETO-

typ. I detta projekt ingår även viss metodutveckling och validering. Projektet är

helt inriktat mot tunga fordon.

2.5 Alternativa drivmedel

För att bilda realistiska scenarier för hur bilparkens användning av olika driv-

medelstyper skulle kunna se ut i framtiden krävs bl.a. följande information:

0 drivmedelskostnader

0 maximala produktionspotentialer per drivmedelstyp för olika år.

Med produktionspotential menas vad som maximalt kan produceras med befintlig

infrastruktur och vad som maximalt kan tas ur svenska källor avseende bl.a.:

biomassa; vattenkraft mm. Ett exempel på typ av tillämpning är de åter-

kommande analyser som genomförs avseende möjligheterna att påverka

energianvändning och avgasutsläpp via priset på drivmedel. Om man i sådana

analyser utvärderar prisnivåer på COz-utsläpp vilka medför att fossilbaserade

drivmedel får högre priser än motsvarande baserade på biomassa så bör ett sådant

scenario innehålla en infasning av alternativa drivmedel. Resultatet av den

genomförda kartläggningen har redovisats i form av ett VTI-meddelande (5). Ur

denna dokumentation framgår bl.a. följ ande:

o avseende produktionspotentialer för drivmedel:

- skogsråvara, 112 TWh/år

- jordbruket, 51-59 TWh/år på lång sikt

- avfall och torv, 30 TWh/år

- avseende produktionskostnader:

- bensin, 15-20 öre/kWh
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- diesel, ca 12 öre/kWh

- metanol av biomassa, 45-50 öre/kWh

- etanol av biomassa, 28-83 öre/kWh.

2.6 Drivmedelsleveranser

Ett stort problem vid beräkning av avgasutsläpp och drivmedelsförbrukning på

regional och nationell nivå är valideringsdelen. Detta följer av att man inte direkt

kan mäta vare sig total drivmedelsförbrukning eller totala avgasutsläpp. En indi-

rekt metod för uppskattning av drivmedelsförbrukning och därmed COz-utsläpp är

genom drivmedelsleveranser. Någon statistik över de totala drivmedelsleveran-

serna till exempelvis vägtrafiken finns inte direkt tillgänglig. Även om SCB redo-

visar drivmedelsleveranser till samfärdsel så innebär inte detta en motsvarighet till

drivmedelsförbrukning inom Sveriges gränser. Detta beror både på dentankning

som sker i Sverige men som förbrukas utomlands och på den tankning som sker

utomlands men som förbrukas i Sverige. Det kan dessutom vara så att samfärdseln

använder drivmedel som levererats till andra samhällssektorer och på att andra

samhällssektorer använder drivmedel som levererats till transportsektorn. För att

bringa klarhet i hur mycket drivmedel som levererats till och använts inom

transportsektorn startades en aktivitet/projekt inom temat. Projektets resultat har

dokumenterats i form av ett VTI-meddelande (6). Arbetet har därefter följts upp

under efterföljande år med uppdateringar dokumenterade i PM-form. En slutsats

av VTI:s arbete var att det fanns outnyttjad information hos SCB som skulle

kunna utnyttjas för att ge en säkrare beskrivning av hur drivmedelsleveranserna

fördelas på olika delar av transportsektorn.

Resultaten av studien har använts av VTI för validering av den sk. EMV-

modellen, vilket bl.a. beskrivs i (12). Detta underlag skulle kunnat ha utnyttjats av

de utredare som tillkallats av regeringen för bedömning av vilken utveckling som
gällt för utsläpp av NOX från vägtrafiken (13).

2.7 Bränsleförbrukning och kökörning

Vid de hastigheter som gäller för landsvägskörning kan luftmotståndet förväntas

stå för minst hälften av bränsleförbrukningen. Att körning i kö kan inverka på

luftmotståndet och därmed bränsleförbrukningen är ett sedan länge känt förhål-

lande. VTI arbetar sedan länge med simuleringsmodeller för landsvägstrafik. Med

denna typ av modell beskrivs interaktioner mellan fordon. Syftet med denna

modelltyp är att kunna utvärdera effekter i form av restid, fordonskostnader och

avgaser för olika trafiksituationer. Skall representativa sådana effekter kunna

beskrivas behöver en mer än marginell inverkan på luftmotstånd också beskrivas.

Eftersom uppgifter i litteraturen angav att det handlade om mer än marginella

effekter beslutades att genomföra denna studie. Beslutet att genomföra studien

grundades även på att vissa förutsättningar var uppfyllda som att både utrustning

för bränsle- och avståndsmätning fanns tillgänglig. Mätningarna påvisade en

bränsleeffekt av körning efter tunga lastbilar på avstånd mellan 40-150 meter. För

ett avstånd av ca50 meter handlar det om en reduktion av mellan 4-12 0/0

beroende på olika förutsättningar. Luftmotståndet reduceras för motsvarande

förhållanden med upp till 28 % för oförändrad hastighet. Resultatet av studien
finns tillgängligt i konceptform (14).
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2.8 Motortemperatur

Speciellt avgasutsläpp men även bränsleförbrukning påverkas av motortempe-

ratur. En meningsfull modellering måste därför bygga på att motortemperatur kan

beskrivas. Motortemperatur avser inte bara en temperatur utan många olika tem-

peraturer i hela framdrivningssystemet. Den förhöjda bränsleförbrukningen då

motortemperaturen är lägre än för fullt driftvarm motor förklaras till stor del av

ökad friktion i drivsystemet fram t.o.m. däcken. Förhöjd bränsleförbrukning mot-

svaras av förhöjda avgasutsläpp. Vissa av de reglerade ämnena som HC, CD och

partiklar ökar i kallfas mycket mer än totalutsläppet.

Det har i en nyligen avslutad avgasstudie som VTI utfört på uppdrag av Väg-

verket framkommit att det kan förekomma stora skillnader i utsläpp av deregle-

rade ämnena mellan olika körningar av ett och samma förlopp med vad som nor-

malt beskrivs som en fullt uppvärmd motor. Vad som har orsakat den stora skill-

naden i utsläpp är i stället skillnader i katalysatortemperatur. Denna temperatur-

skillnad har varit en följd av olika tomgångstider före sj älva körningen. Hur gene-

rell denna effekt är kan inte bedömas. Frågan är inte om den finns utan om den är

större eller mindre än för den mätbil som använts i VTl:s studie.

De mätningar av motortemperaturer som utförts inom temat avser följ ande:

0 kylvattentemperatur i tre olika mätpunkter

0 oljetemperatur

0 mätpunkter i katalysatorns hölje samt inre fram- och bakkant

0 diverse andra temperaturer.

De faser som mätningar utförts under är följ ande:

0 avsvalning

0 uppvärmning med motorvärmare

0 uppvärmning under körning.

Mätningar har utförts med en katalysatorbil och två bilar utan katalysator.

Mätdata har använts för att kalibrera funktioner som uttrycker temperatur som

funktion av bl.a.: lufttemperatur; vindstyrka och tid.

En stor del av de totala utsläppen, med undantag för NOX, från vägtrafiken kan
räknas till s.k. kallstartsutsläpp. För beskrivning av dessa utsläpp har VTI

utvecklat en beräkningsmodell benämnd COLDSTART. I programmet beskrivs

åtminstone i princip alla starter under året timme för timme i olika regioner. Data-

underlagen är mycket omfattande och utgörs bl.a. av material från SCB:s RVU

och väderstatistik. En central del av COLDSTART är beskrivning av motortempe-

ratur vid start. För detta används de temperaturfunktioner som tagits fram inom

temat. Nyttan av dessa resultat har redan varit stor genom att de gett en förändrad

bild av de effekter som följer av användning av eldrivna motor- och kupévärmare.

Exempelvis motsvarar den totala elanvändningen per år för drift av dessa kompo-

nenter ca hälften av järnvägens elanvändning. Det maximala effektuttaget mot-

svarar ungefär uteffekten från en kärnkraftsreaktor av Barsebäcktyp.

En annan viktig tillämpning är beskrivning av representativa kallstartstillägg i

den sk. EMV-modellen.
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3 Slutsatser

Trots att temat spänt över ett stort område så är det ändå bara mindre delar av vad

som krävs för beskrivning av transportsektorns energianvändning och avgas-

utsläpp som behandlats. Inom ett KFB-projekt benämnt Beräkningsmodeller och

uppföljningsmodeller för bränsleförbrukning och avgasutsläpp-relevans- och

tillförlitlighetsfrågor °, se referens (15), är en viktig del av sammanfattningen

följande:

Det internationella samarbetet blir allt viktigare i miljöarbetet. Det är ange-

läget att detta samarbete stöttas ekonomiskt.

Ökad samverkan mellan dels olika forskare och forskarmiljöer inbördes,

dels mellan forskare och FoU-avnämare är också en viktig förutsättning för
att miljöarbetet skall bli framgångsrikt. Frågor kring överföring och tillämp-

ning av forskningsresultaten till beslutsfattare och allmänhet är också betydel-

sefulla. Formerna för denna samverkan behöver utvecklas.

Behovet av att ha tillgång till effektiva analysinstrument, till skillnad från enbart

uppföljning, för utveckling av olika scenarier ökar resursbehovet ytterligare. Det

är kanske inte ens rimligt att tänka sig att sådana resurser skulle kunna finnas på

nationell nivå. Det samarbete som utvecklats inom ramen för COST 319 kan vara

ett alternativ. I detta projekt försökte man täcka allt som krävs för beskrivning av

transportsektorns drivmedelsförbrukning och avgasutsläpp. Genom att Sverige

blivit en del av EU har användbarheten av data från andra länder också ökat.

En viktig aspekt av temat är kompetens- och resursutveckling. Mera betydande

resurser på VTI inom området är följande:

0 VETO, se beskrivning ovan (16)

0 COLDSTART, ett PC-program för beräkning av representativa kallstartstillägg

(19)
0 EMV, ett PC-program för beräkning av regionala och nationella avgasutsläpp

(17)
0 TCT, ett PC-program för beräkning av regionala och nationella utsläpp av icke-

reglerade ämnen (18)

0 en nätverksmodell för beräkning av avgasutsläpp på länk- och nodnivå (2)

0 AUT, ett programpaket för automatisk uppdatering av trafiksignaler för minsta
drivmedelsförbrukning och avgasutsläpp (20)

0 en databas inriktad på att förse beräkningsmodellerna med indata

0 utrustning och metoder för mätning av bränsleförbrukning och avgasutsläpp på

väg (3)
0 personal som kan modellerna och de aktuella dataunderlagen.

Det programsystem VTI utvecklat för området energianvändning och avgas-

utsläpp representerar sannolikt en unik resurs åtminstone genom att finnas samlat

på ett och samma ställe. Flera av de uppräknade punkterna är även unika på egen

hand. Trots att förhållandevis många beräkningsmodeller finns tillgängliga och
används så är samtliga begränsade till vägtrafiksektorn.
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Temat upphörde i och med utgången av 1996. En fråga inför framtiden skulle

kunna gälla behovet av att även fortsättningsvis bedriva en större del av VTI:s

verksamhet inom området i temaform? Vad som bl.a. talar för en sådan lösning

skulle b1.a. kunna vara vidareutveckling och ajourhållning av de beräknings-

modeller VTI utvecklat och använder. Dessa skulle kunna sägas ha karaktär av

basresurser inom området.
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