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VTI notat 54-2000 

Förord 
Inom ett uppdrag från Naturvårdsverket – ”Beräkningsmodell – bilavgaser” – har 
VTI utvecklat ett PC-baserat datorprogram med tillhörande programdokumenta-
tion och användarhandledning. Arbetet har letts av en grupp med följande med-
lemmar: 
• Larsolov Olsson, Naturvårdsverket 
• Erik Kutscher, Motortestcenter inom AB Svensk Bilprovning 
• Svante Nordlander och Håkan Johansson, Vägverket 
• Ulf Hammarström, VTI. 

I ett tilläggsuppdrag har Naturvårdsverket givit VTI i uppdrag att presentera 
förslag avseende: 
• långsiktig ajourhållning av modellen 
• det långsiktiga ansvaret för modellen 
• support till användare. 

Denna dokumentation avser tilläggsuppdraget. 

Arbetet inom VTI har fördelats enligt följande: 
• Ulf Hammarström, projektledning, modellutformning och dokumentation 
• Siv-Britt Franke, utskrift av föreliggande dokument. 

 
Linköping i augusti 2000 

 
Ulf Hammarström 
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1 Inledning 
På uppdrag av Naturvårdsverket (NV) har Statens väg- och transportforsknings-
institut (VTI) utvecklat ett datorprogram för beräkning av vägtrafikens avgas-
utsläpp. I uppdraget ingick även att genomföra en kalibrering. Uppdraget har 
slutförts under våren 1996. 

VTI:s arbete har följts av en grupp med representanter för Motortestcenter 
(MTC), NV och Vägverket (VV). 

I anslutning till att ett förslag till modellutformning fanns klart hölls ett semina-
rium med representanter från: NV; VV; VTI; Länsstyrelsen i Göteborgs- och 
Bohus län; SLB analys (Stockholms kommun) och SCB. Den efterföljande 
programmeringen och kalibreringen av datormodellen har beaktat de synpunkter 
som framfördes på detta seminarium. Underlaget för seminariet utgjordes av 
följande dokument: 
• Förslag till databilder. PM 1994-11-25. VTI 
• Beräkningsmodell – bilavgaser. PM 1994-11-25. VTI 

Inför den slutliga kalibreringen av modellen genomfördes en litteraturstudie 
begränsad till MTC-rapporter. Resultatet av denna studie har dokumenterats i 
form av ett VTI–PM (1995-03-06) med titeln: ”Kalibrering av SNV-modellen”. 

Det finns för närvarande flera olika beräkningsmodeller för vägtrafikens 
avgasutsläpp med i vissa fall stora skillnader mellan beräknade utsläpp. Ett syfte 
med den nya NV-modellen har varit att få en modell som kan accepteras av alla. 
Acceptansen kan förväntas bero både på modellutformning och kalibrering. 

Speciellt arbetet med kalibrering av emissionsfaktorer kom att bli mera omfat-
tande än beräknat. En bidragande orsak till detta har bl.a. varit bilindustrins 
ifrågasättande av hittills använda emissionsdata. Problemen gäller speciellt tunga 
bilar basåret 1980 och utvecklingen under 80-talet. Mycket arbete har lagts ner på 
att samla in och analysera data. 

Bilindustrins ifrågasättande av hittills redovisade emissionsberäkningar grun-
das bl.a. på uppföljande haltmätningar i tätorter. Dessa skulle kunna tolkas som att 
utvecklingen mot allt lägre utsläpp av NOX från vägtrafiken gått snabbare än vad 
som redovisats av NV. 

Tyvärr finns inte heller ifråga om haltmätningar någon entydlighet. Resultatet 
av NV:s analyser av haltmätningar ger mindre reduktioner än vad som redovisas 
av IVL och SMHI. Bilindustrin har valt att beskriva utvecklingen enligt det senare 
alternativet. 

Ett tredje alternativ att bedöma utvecklingen av avgasutsläppen är via driv-
medelsleveranser. 

Den typ av beräkningsmodell som nya NV-modellen representerar har sanno-
likt alltid ett stort utrymme för förbättringar. Eftersom det också handlar om att 
beskriva den faktiska utvecklingen behövs en fortlöpande ajourhållning fram 
t.o.m. dagens förhållanden. Detta är viktigt ur två aspekter, både den direkta nog-
grannheten/aktualiteten och den därav beroende acceptansen. 

Kalibreringen av modellen kan indelas i en historisk del och en framtidsdel. 
Beträffande den historiska delen borde det åtminstone vara teoretiskt möjligt att 
komma fram till en uppsättning data. Ifråga om framtidsdelen borde flera alter-
nativa scenarier finnas tillgängliga. Scenarierna representerar olika uppsättningar 
av förutsättningar. För varje sådan uppsättning av förutsättningar borde det vara 
önskvärt med en kalibrering? 
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Det finns flera datorprogram som används för beskrivning av vägtrafikens avgas-
utsläpp: 
• NV:s ”gamla” modell för uppföljning av vägtrafikens avgasutsläpp 
• EM94 dvs. VTI:s ”gamla” modell för uppföljning av vägtrafikens avgasutsläpp 
• AIG-modellen vilken beskriver halter mitt på länk i tätort 
• en modell för beskrivning av halter i landsbygdsmiljö 
• KAN/EVA-modellen som används av Vägverket både för vägplanering och 

uppföljning 
• AUT/AVT vilka används för att bestämma den signalinställning som ger 

minsta avgasutsläpp. 

Även Bilindustriföreningen har låtit utveckla en beräkningsmodell för beskrivning 
av vägtrafikens totala avgasutsläpp. 

En önskvärd situation är naturligtvis att dessa program kalibreras mot samma 
dataunderlag. KAN/EVA-modellen skulle dessutom kunna utnyttjas för att ta fram 
svenska emissionsfaktorer dvs. ett indata till NV-modellen. Andra modeller med 
kopplingar både till KAN/EVA och nya NV-modellen är VTI:s VETO och 
KALLSTART. 

Det finns flera uppdragsgivare inom det område ”Beräkningsmodeller för väg-
trafikens avgasutsläpp” representerar. De sökta dataunderlagen sammanfaller till 
stora delar. En fördel med denna situation borde vara finansieringsfrågan genom 
att flera skulle kunna dela på kostnaden. Finns det samtidigt en risk för att man 
väntar på att någon annan tar fram eftersökt data? 
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2 Syfte 
Ett huvudmål vid utvecklingen av den nya beräkningsmodellen för vägtrafikens 
avgasutsläpp har varit största möjliga acceptans och en modell som används av 
”alla”. För att uppnå dessa mål har NV givit VTI i uppdrag att presentera förslag 
avseende: 
• långsiktig ajourhållning dvs. utveckling och förbättring av själva modellen 

samt kalibrering. Kalibreringen avser förbättring av gamla data och komplette-
ring med nya data år för år 

• det långsiktiga ansvaret för modellen 
• support till användare. 
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3 Förslag till modellförbättring och ny kalibrering 
3.1 Modellutformning och datorprogram 
Den befintliga modellen har, relativt hittills använda modeller, fått en finare 
struktur ifråga om beskrivning av fordonsparken och använda drivmedel. Att även 
försöka beskriva inverkan av körförlopp, modellera kallstartseffekter m.m. i en 
och samma modell är enligt vår bedömning för närvarande en mindre bra lösning. 
Tillsvidare föreslås därför att NV-modellen tillgodogör sig data från andra 
modeller: 
• KAN/EVA för varmutsläpp 
• KALLSTART. 

Till andra modeller kan även räknas sådana för: 
• trafikprognoser 
• bilinnehav 
• bilanvändning. 

I den mån inte varmutsläpp kan fås från direkta mätningar används exempelvis 
VETO-modellen som utvecklats av VTI. Denna modell har också använts för 
beräkning av de effektsamband som ingår i KAN/EVA. Från VETO kan man få 
en beskrivning för någon speciell situation medan KAN/EVA kan ge en inte-
grerad beskrivning för en länk, en korsning eller för ett vägnät. 

Generellt skulle man kunna påstå att ju finare modellstruktur desto större 
potential för olika analyser. Den nya NV-modellen är därmed speciellt lämpad för 
analyser avseende förändring av fordonspark och drivmedel. 

Beräkningar kan indelas efter ”historisk” tid och ”framtid”. Beträffande histo-
risk tid borde det räcka med en datafil av varje typ. Finns olika åsikter om hur det 
varit och något entydigt dataunderlag ej finns så kan det även i detta fall behövas 
flera parallella filer. För framtid krävs olika scenarier där varje scenario utgörs av 
en uppsättning datafiler. Ett alternativ till att arbeta med olika filer skulle kunna 
vara olika uppsättningar av korrektionsfaktorer eller förändringsfunktioner. Den 
nuvarande modellen arbetar med en uppsättning filer per scenario. 

Den utländska tunga trafiken på det svenska vägnätet lär utgöra ca 10 %. För när-
varande beskriver vi bilparken på det svenska vägnätet med det svenska bil-
registret. Våra trafikdata är inklusive utländska bilar, åtminstone principiellt. Om 
de utländska bilarna avviker avsevärt från de svenska borde detta beaktas. För-
slag: 
• uppskatta det nuvarande felet 
• åtgärda om felet är betydande. 

Åtgärdandet kan antingen begränsas till kalibrering eller omfatta både modell-
förändring och kalibrering. 

Finns det behov av en finare tidsupplösning än per år? Vill man exempelvis 
kontrollera modellberäkningar mot Urbanmätningar så borde vinterhalvåret kunna 
beskrivas separat. Förslagsalternativ: 
• lösning helt baserad på olika indatafiler exempelvis en per månad eller per 

halvår 
• lösning baserad både på modell- och indataförändring. 

Det första alternativet kräver ingen modellförändring. 
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Fordonsparken beskrivs för närvarande på två nivåer, ft1 och ft2. ft2 avser en 
underindelning av ft1. Trafikdata kan fås på ft1-nivå men inte på ft2-nivå. Beträf-
fande bussar finns tre varianter av ft2: –29 passagerare; 30–59 passagerare och 
60– passagerare. Den sista varianten skall motsvara en tätortsbuss. Tätortsbussar 
bör naturligtvis ha en annan fördelning på kortväga/långväga och på tät-
ort/landsbygd än övriga. Därmed behövs ytterligare en indatabild som per driv-
system och per kravnivå på ft2-nivå beskriver: 
• andel kortväga 
• andel tätort av kortväga. 

Användning av den föreslagna kompletterande bilden (andel kortväga och andel 
tätort) skulle vara: 
• att tätortsbuss skall kunna köra mera i tätort än andra busstyper 
• att miljöklassade fordon skall kunna ha en större tätortsandel än andra fordon 
• att styra fordonsprognosernas antal mot ft2-nivå till skillnad från ft1-nivå. För 

närvarande styrs fordonsprognoserna mot trafikdata på ft1-nivå dvs. alla ft2 per 
ft1 får samma relativa förändring med tiden. 

Observera att den sista punkten inte har någon betydelse för historisk utveckling. 
Beräkningsresultaten är mycket känsliga för bilparkens fördelning på års-

modeller. I den befintliga modellen styrs denna fördelning för framtida år av bl.a. 
skrotningssannolikhet. Skrotningssannolikhet kan förväntas vara beroende av 
drivsystem, kravnivå m.m. Den aktuella programversionen klarar inte att hantera 
flera olika skrotningsfiler per ft2-nivå. Åtminstone borde komplettering göras med 
drivsystem. Exempelvis finns en inte obetydlig skillnad mellan skrotningssanno-
likhet för bensin- och dieseldrivna personbilar. För närvarande har vi gemensam 
skrotningssannolikhet för dessa två drivsystem.1 

De valda skrotningssannolikheterna för personbilar medför att andelen bilar 
äldre än 18 år, den 20:e klassen i ”Antal fordon”, kommer att öka från ca 9 % år 
1995 till ca 19 % år 2010. Skall modellen kompletteras med en rutin som begrän-
sar storleken av den första och sista åldersklassen. Begränsning skulle kunna 
göras antingen uppåt eller neråt. Effekten uppnås genom att justera skrotnings-
sannolikheterna automatiskt så att angivna gränsvärden inte passeras. En sådan 
komplettering bör kombineras med utdata som beskriver antalsfördelningar som 
beräknats av modellen för framtida år. Att i utdata kunna se framtida årsmodell-
fördelningar borde var ett minimikrav. 

En brist i programmet är att endast 20 åldersklasser kan beskrivas. I den 20:e 
klassen samlas många olika årsmodeller eller alla bilar äldre än 18 år. Man skulle 
därmed behöva beräkna en genomsnittlig emissionsfaktor för alla dessa års-
modeller. Detta görs för närvarande inte. I stället väljs emissionsfaktorer för den 
yngsta årsmodellen i klass 20. Det relativa felet kommer att bli som störst då klass 
19 och yngre årsmodeller utgörs av katalysatorbilar och klass 20 innehåller en 
årsmodell med katalysatorbilar. I detta läge tilldelas hela klass 20 emissions-
värden för katalysatorbilar. Det största relativa felet skulle därmed kunna förvän-
tas för beräkningsår ca 2010. Genom att en allt större andel av bilarna med tiden 
hamnar i 20:e åldersklassen med nuvarande ”låga” skrotnings-sannolikheter så 

                                                 
1   Med drivsystem avses normalt motortyp. Benämningen drivsystem har valts för att kunna täcka 
in en 
    utvidgning till hybridsystem. 



VTI notat 54-2000 10

förstärker detta bristen/felet. Bristen innebär en underskattning av de totala 
utsläppen. Det relativa felet kan bli stort. Förslag till lösning: 
• låt programmet beräkna genomsnittliga emissionsfaktorer för exempelvis de 10 

yngsta årsmodellerna i den 20:e klassen. Någon viktning ”kan” inte göras utan 
det får bli frågan om ett rent aritmetiskt medelvärde per ämne 

• utöka antal åldersklasser. 

Mindre programförändringar: 
• drivmedel i form av massa i stället för volym 
• relatera försämring till körd sträcka i stället för tid (år) 
• komplettera med ytterligare ett drivmedel i form av el 
• andel underkända i tomgångsprovet hos Bilprovningen som funktion av kör-

sträcka. 

Den första punkten motiveras bl.a. av de förändringar av densitet som skett avse-
ende diesel med tiden. Ett annat problem gäller behandling av gas. 

Den andra punkten följer av att vi normalt i våra analyser relaterar till sträcka. 
Sedan får detta med nuvarande beskrivning räknas om till årsrelaterade värden. 

Den tredje punkten förutsätter att bilderna för antal och drivmedel förändras. 
Därmed skulle både renodlade elfordon samt hybridbilar kunna beskrivas. 

Den sista punkten kanske inte är ”mindre” eftersom den förutsätter att man 
även har en uppsättning emissionsfaktorer för underkända fordon. 

De befintliga korrektionsmöjligheterna i programmet avser: 
• kallstart 
• luftfuktighet 
• drivmedelskvalitet. 

Alla korrektioner förutsätter, med befintlig uppläggning, linjära samband. Detta är 
en förenkling som kan förväntas medföra systematisk fel. Frågan är hur stora 
dessa fel är. Man förutsätter också att korrektionerna är oberoende av varandra 
vilket också är mer eller mindre felaktigt. Förslag: 
• uppskatta hur stort felet är 
• förändra efter behov. 

En effekt av drivmedelskvalitet som borde vara förhållandevis ”enkel” att kart-
lägga och modellera är effekt av ångtryck på avdunstning. Någon sådan effekt 
modelleras för närvarande inte. 

Fordonseffekter under körning med fullt uppvärmd motor påverkas av väder 
och vind. För närvarande genomför VTI en litteraturstudie om sådana samband. 
Resultaten från denna skulle kunna implementeras i form av ytterligare en typ av 
korrektionsfaktorer. 

Utdata kan ges i olika dimensioner. För närvarande kan avgasutsläpp redovisas 
som totaler per år.  Andra intressanta varianter skulle kunna vara: 
• per fordonskilometer 
• per transportarbete dvs. per ton- eller personkm. 

Den första punkten är självklar. 
Den andra punkten är det normala måttet vid jämförelser mellan olika trans-

portgrenar och färdmedel. 
I stället för år skulle månad eller halvår kunna vara av intresse. 
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Ytterligare utdata som skulle kunna vara av intresse är: 
• monetära storheter dvs. (mängd avgas) x (kostnad per avgasmängd) 
• transportarbete 
• antalsbeskrivningar från prognoserna exempelvis årsmodellfördelning år 2010 
• medianålder för viss fordonsgrupp med avseende på antal fordon eller trafik-

arbete 
• fördelning av transport- eller trafikarbete på olika årsmodeller m.m. 
• avgaser särredovisade: 

– per ft2-nivå 
– per drivsystem 
– per kravnivå 
– per drivmedelstyp dvs. bensin, diesel osv. 
– per drivmedelskvalitet. 

Beträffande den näst sista punkten är en vanlig frågeställning andel trafikarbete 
med katalysatorbilar olika år. Sådana data finns inne i programmet men redovisas 
för närvarande inte. 

Förslag till nya tabeller: 
• huvudtabell, avgaser (A): 

– horisontellt samtliga avgastyper 
– vertikalt, fordonstyp 2 och områdestyp (landsbygd/tätort) 

• huvudtabell, drivmedel (B): 
– horisontellt samtliga drivmedelstyper 
– vertikalt, fordonstyp 2 och områdestyp (landsbygd/tätort) 

• huvudtabell, trafikarbete (C): 
– horisontellt samtliga drivmedelstyper 
– vertikalt, fordonstyp 2 och områdestyp (landsbygd/tätort) 

• huvudtabell, transportarbete (D): 
– horisontellt samtliga drivmedelstyper 
– vertikalt, fordonstyp 2 och områdestyp (landsbygd/tätort) 

• data på årsmodellnivå: 
– samtliga avgastyper (E) 
– samtliga drivmedelstyper (F) 
– antal (G) 
– trafikarbete (H) 
– transportarbete (I) 

• fasindelning (kall; varm och avdunstning): 
– avgaser (K) 
– drivmedel (L). 

Generellt gäller att data skal kunna fås för valfritt år fr.o.m. 1980. Sista år mot-
svarar sista år enligt trafikdata. Egentligen finns inget som hindrar beräkningar för 
tidigare år än 1980. Även här krävs då trafikdata. 

För tabellerna A–D skall man kunna göra speciella uttag enligt följande: 
• kortväga eller långväga 
• med eller utan släp. 

För tabellerna E–L skall man kunna välja enligt följande: 
• speciellt drivsystem 
• speciell kravnivå. 
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Beträffande K och L skulle man kunna behöva välja viss årsmodell. 
För utdata är också förändringar i form av att kunna spara data från varje kör-

ning för fortsatta analyser efterfrågade. 
NV har lagt ut ett uppdrag på VTI om att utveckla en ny avgasmodell för 

cancerogena ämnen. Sannolikt finns de flesta nödvändiga beräkningsförutsätt-
ningarna för en sådan modell i den befintliga NV-modellen. Den nya modellen 
skulle kunna ingå som en modul i den befintliga modellen. 

Övriga angelägna programförändringar: 
• förbättrade klippa/klistrafunktioner 
• timglas i stället för pil vid långa beräkningar 
• indatakontroller 
• förbättrade hjälptexter 
• flera och bättre varningstexter inklusive kontroller 
• flera och tydligare felmeddelanden. 

Användarvänlighet kräver många och pedagogiska varningar respektive felmed-
delanden. Vad man som användare behöver få hjälp med är: 
• om indata har orimlig storlek 
• om krav beträffande olika filers inbördes beroenden inte är uppfyllda. 

 
3.2 Indata 
Indata organiseras i filgrupper/scenarier. I den nya modellen har VTI kalibrerat en 
sådan grupp vilken borde utgöra det bästa underlag som för närvarande finns till-
gängligt för avgasberäkningar. De ingående filtyperna är följande: 
• trafikdata 
• fordonsbeskrivning 
• antalsbeskrivning 
• kravnivåer 
• fordonsanvändning 
• skrotning 
• drivmedelsbeskrivning 
• drivmedelsanvändning. 

Skillnaden i svårighetsgrad med att få fram data till de olika filerna är mycket 
stor. De mest tillförlitliga underlagen finns avseende antalsbeskrivning och krav-
nivåer. Dessa data kan i princip fås direkt ur Bilregistret. Några större arbetsinsat-
ser krävs inte för att implementera data. Kostnaderna för denna typ av data är 
sannolikt marginell jämfört med exempelvis emissionsdata från mätningar. En 
god strategi borde då vara att ha en hög datatäthet för sådana data som är säkra 
och som kan fås för en relativt sett låg kostnad. 

Data kan indelas i historiska och framtida. I princip borde det vara tillräckligt 
med en uppsättning historiska data. Ifråga om framtida finns ingen antalsbegräns-
ning. 

Det finns inte ett årtal som utgör generell gräns mellan historia och framtid i 
modellen. Genom att det inte finns något krav på att data skall läggas in för alla 
filtyper samma år så kan man välja den grad av aktualitet man förmår per filtyp. 
Exempelvis har vi för närvarande lagt in antalsbeskrivning fram t.o.m. 1994 och 
fordonsbeskrivning fram t.o.m. årsmodell 96. 
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För regionala kalibreringar krävs minst att en regional trafikfil används. I prin-
cip skulle alla övriga filer kunna regionaliseras. Hur långt skall detta drivas? 
Åtminstone borde man ha olika kallstartkorrektioner för södra och norra Sverige. 
Om regionala antalsfiler krävs kan dessa bildas genom de kopior av Bilregistret 
VTI förfogar över. 

 
3.2.1 Historiska data 
3.2.1.1 Trafikdata 
De inlagda data betraktas som osäkra, se (Jönsson, 1994). Vår förhoppning är att 
nya och bättre/säkrare data skall tas fram genom SIKA:s försorg. Använda data 
utgör en blandning av ”mätdata” och prognoser även för historiska år. Delvis 
baseras trafikdata på drivmedelsleveranser och bränsledeklarationer. Detta för-
sämrar möjligheterna till validering av modellen. Det borde också vara bra om de 
trafikdata som tas fram anpassas till den struktur som finns i modellen med avse-
ende på fordonsdefinitioner m.m. Naturligtvis skulle även modellen kunna föränd-
ras för att passa vad som är lämplig form för trafikdataredovisning. 

I modellen ingår även beläggningsgrad som indata, vilket också söks för de 
olika åren. 

Framhållas kan även att data söks uppdelad på landsbygd och tätort och där vi 
använder SCB:s definition för tätort. Detta med tätort har hittills varit ett speciellt 
problem. Det har tidigare funnits lika många tätortsdefinitioner som beräknings-
modeller. 

Observera att även mc och moped ingår som fordonstyper. 
I Riksdagens NOX-mål ingår bl.a. att ”..... Kvävenedfallet behöver minska med 

50 % i södra och västra Götaland”. Motiverar detta en speciell kalibrering för 
detta geografiska område inklusive trafikdata? 

 
3.2.1.2 Fordonsbeskrivning 
Fordonsbeskrivning motsvarar ett mycket omfattande område med följande 
huvudrubriker: 
• kallstarttillägg 
• varmutsläpp 
• avdunstning. 

Beskrivning av kallstarttillägg förutsätter tillgång till ett datorprogram med till-
hörande kalibrering. Kalibreringen omfattar följande: 
• starternas fördelning på: 

– region 
– månad 
– dag 
– plats: bostad; arbete och övrigt 
– dygnets timmar 
– typ av parkering 

• parkeringstidsfördelning som funktion av: 
– region 
– månad 
– dag 
– plats: bostad; arbete och övrigt 
– dygnets timmar 
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• väderstatistik/lufttemperatur över årets timmar per region 
• beskrivning av uppvärmning och avsvalning av bilmotorer som funktion av tid 
• kallstarttillägg som funktion av motortemperatur 
• förekomst av motorvärmare med uppdelning på: 

– region 
– årsmodell, drivsystem och kravnivå 

• förekomst av elvärmaruttag som funktion av: 
– region 
– plats 
– typ av parkering 

• användning av motorvärmare, under förutsättning av att motorvärmare och 
elvärmeuttag finns, som funktion av: 
– plats 
– lufttemperatur 
– parkeringstid 

• val av parkeringsform som funktion av: 
– plats 
– lufttemperatur 
– parkeringstid. 

Utöver att det krävs omfattande dataunderlag blir själva datorprogrammet kompli-
cerat. 

VTI arbetar sedan flera år med vidareutveckling av KALLSTART-programmet 
inklusive kalibrering. 

Varmutsläppen skall finnas uppdelade på: 
• med och utan släp 
• landsbygd och tätort 
• kortväga och långväga, vilket bl.a. innebär olika lastfaktorer. 

Data utgörs av ”nybilsvärde” och försämring. 

För personbilar bygger den befintliga kalibreringen av NV-modeller på FTP-kör-
cyklerna. Vägverket arbetar med effektsamband beräknade med VETO-program-
met. Med dessa samband och representativa beskrivningar av vägnätet skulle 
typiska svenska emissionsfaktorer kunna tas fram. Representativa varmutsläpp 
förutsätter tillgång till följande: 
• körförlopp 
• hantering av gaspedal, växel och hjul- och motorbroms 
• fordonsdata: 

– olika delmassor 
– last 
– motor 
– transmission 
– hjuldimension 
– tvärsnittsarea 
– luftmotståndskoefficient 
– rullmotståndskoefficient m.m. 

• vägdata 
• trafikens fördelning på olika vägmiljöer. 
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Vare sig det är frågan om direkta mätdata eller VETO-beräkningar krävs emis-
sionsdata för olika lastsituationer. 

Uppfattningen om vad som är representativt för vissa av de uppräknade data 
skiljer mycket mellan olika intressenter. Beräknade emissionsvärden och sådana 
uppmätta i laboratorium behöver även kontrolleras mot mätningar på väg. VTI 
utför sedan några år sådana mätningar. För närvarande är utrustningen monterad i 
en Volvo 940 av 1992 års modell. Utöver direkta kontrollmätningar skulle det 
kunna vara meningsfullt att genomföra mätningar på väg med olika typer av släp 
inklusive husvagn. 

Fordonsdata som kan fås ur Bilregistret kan betraktas som lättåtkomliga. 
Tyvärr gäller detta inte för flera andra centrala dataunderlag. Så kallade mussel-
diagram för motorer är normalt sett svåra att få tag i. Detta skulle kunna förbättras 
genom COST 319 och genom att utföra sådana mätningar hos MTC eller ROTO-
TEST. Det sista alternativet är för närvarande avgränsat till personbilsmotorer. 
Transmissionsförlusterna utgör relativt sett en allt större andel av motorarbetet 
med avtagande övriga färdmotstånd. Jämfört med avgasmätning borde kartlägg-
ning av transmissionsförluster kunna betraktas som förhållandevis enkelt. 

För personbilar finns uppgifter om tvärsnittsarean någorlunda lättillgängliga. 
För tunga fordon är situationen betydligt sämre. Dessutom kan ofta arean variera 
med lasten. 

Luftmotståndskoefficienten (CW) för personbilar kan ofta enkelt fås från till-
verkarna. För tunga fordon är situationen betydligt sämre. Dessutom påverkas CW 
av påbyggnadstyp, last och förekomst av släp. Eftersom det är viktiga beräknings-
förutsättningar arbetar VTI mer eller mindre regelbundet med att ta fram dessa 
data ur litteratur m.m. 

Uppgifter om rullmotstånd är mycket svåra att få tag i även från däcktill-
verkare. En förklaring skulle kunna vara att det finns många olika sätt att mäta 
och redovisa CR på. Därmed finns risk att man skulle råka välja en mindre fördel-
aktig form än någon annan tillverkare. VTI borde kunna ha goda förutsättningar 
för att kartlägga CR genom mätningar. Vad som gör CR speciellt intressant är att 
det är en fordonsparameter som kan förändras både på nya och gamla bilar. 

Hur framförs olika fordonstyper i olika väg- och trafikmiljöer? Detta är 
centrala data för att ta fram representativa emissionsfaktorer. VTI har gjort 
mycket på detta område speciellt för länkar. Acceleration/retardation i korsningar 
är närmast att betrakta som en ”vit fläck” på kartan. För närvarande pågår plane-
ring av sådana mätningar på uppdrag av KFB. 

Ett och samma körförlopp kan uppnås för oändligt många växlingsstrategier 
och hantering av bromssystemet. Beträffande bromsning är det viktigt att veta 
fördelning mellan motor- och hjulbroms. 

Beträffande framtagning av emissionsfaktorer finns två alternativ: 
• att direkt med VETO beräkna resulterande emissionsfaktorer 
• att med VETO beräkna samband exempelvis med medelhastighet och sedan i 

exempelvis KAN/EVA beräkna resulterande emissionsfaktorer. 

Vare sig det ena eller andra alternativet väljs krävs beskrivningar av det svenska 
vägnätet och fördelning av trafikarbete per fordonstyp fördelat över väg- och 
trafikmiljöer. 
 

Med VETO måste i princip uppgifter finnas om lutning och horisontell krök-
ning meter för meter av vägen. 
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Avdunstning måste antagligen helt beskrivas med underlag direkt från mät-
ningar. Möjligen skulle diurnal kunna beskrivas i kombination med andra under-
lag. Dessa skulle kunna vara temperaturväxlingar och parkeringstid. Kanistern är 
dimensionerad för ca ett dygns avdunstning. Därmed får man en trappstegseffekt 
efter ca ett dygn. Denna effekt skulle kunna ha mer än marginell betydelse. Över-
huvudtaget bör avdunstningsdelen ses över genom att ca 1/3 av personbilarnas 
HC-utsläpp är i form av avdunstning med befintliga underlag. Sannolikt är 
avdunstningsdelen den del som resursinsatserna varit minst för relativt dess 
betydelse. 

Personbilar, bensin: 
• fram till katalysatorbilar: 

– uppgifter om hur partiklar fördelas på varmutsläpp och kallstarttillägg sak-
nas för bilar utan katalysator. Finns några kända sådana mätdata? MTC har 
inga. Vi har antagit att partiklar beter sig som CO. 

– effekt av släp och olika beläggningsgrad har baserats på bränsleeffekten 
enligt (Laveskog et al., 1994)). Det har antagits att avgaserna påverkas med 
samma relativa effekt som bränslet 

– avdunstningen bygger på underlag från USA enligt (Egebäck, 1995). Är 
dessa data tillräckligt representativa? 

– hur stor är effekten av 10-minutersstoppet före säck 3? Finns mätdata? 
• från och med katalysatorbilar: 

– HC, CO och NOX: 
– all beskrivning av försämring grundas på åren 1987–1990 dvs. alla års-

modeller och kravnivåer fram t.o.m. årsmodell 1996 
– partiklar: 

– några uppgifter för beskrivning av försämring avseende partiklar har inte 
funnits tillgängliga 

– varken mångmilarmaterialet eller A60 innehåller partikeldata. Använda 
data, kallstarttillägg och varmutsläpp, motsvarar certifieringsdata. Inte 
heller certifieringsdata finns generellt. Är motorfamiljerna med partikel-
data systematiskt avvikande? 

– avdunstning: 
– A60-data ger lägre medelvärde, ”hot soak + diurnal”, än vad som är 

inlagt. Inlagda värden skall dock motsvara handelsbränsle till skillnad 
från certifieringsbränsle. Svenskt handelsbränsle har betydligt högre 
ångtryck än det bränsle vilket ger en höjande tendens. Ångtryck måste 
naturligtvis ses i kombination med temperaturförhållande. Någon för-
sämring har inte kunnat påvisas i A60-data 

– beskrivning av effekt av släp och olika lastmängder grundas på mät-
ningar med en bil. Ett större underlag absolut nödvändigt. 

• vid uppdelning på kallstarttillägg och varmutsläpp har vi generellt förutsatt att 
körsträckan är lika för säck 1 och 3. Finns någon systematisk skillnad i kör-
sträcka? En hypotes skulle kunna vara att körsträckan för säck 1 är kortare än 
för säck 3 som följd av att motorn är kall vid start av ”säck 1”. 

Personbilar, diesel: 
• generellt så har någon försämring inte beskrivits. Dataunderlag saknas helt. 
• oreglerade dvs. t.o.m. årsmodell 1988: 

– data bedöms i huvudsak som tillfredsställande 
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– kunskapsluckor bl.a. genom att effekt av släp saknas 
• reglerade: 

– här borde finnas data av typ A60 och mångmilare. För närvarande enbart 
certifieringsdata 

– uppgifter om släpeffekt saknas. 

Lätta lastbilar, kategori A (≈ < 2 500 kg): 
• samma data som personbilar. Skillnaden blir att den lätta lastbilar har tyngre 

last, vilket i modellen ger högre utsläpp 
• några speciella data andra än certifieringsdata för denna kategori har inte 

funnits tillgängliga. Även här efterfrågas A60- och mångmilardata. 

Lätta lastbilar, kategori B 
(Totalvikt ≤2 700 kg och maxlast >690 kg): 
• endast en rapport (Laveskog, 1993) finns tillgänglig och avser A13. 
• för A10 har förutsatts samma avgasvärden som för personbil 
• inga data om avdunstning 
• avgasdata för katalysatorbilar har uppskattats med pb-data som bas och certifi-

eringsdata som index 
• sammanfattningsvis stor brist på data. Kommer A60 och mångmilare att finnas 

framöver. 

Lätta lastbilar, kategori C 
(Totalvikt >2 700 kg och maxlast >690 kg): 
• endast en rapport (Björkman et al., 1989) tillgänglig 
• samma metod som för kategori B. 

Generellt lätta bilar: 
• uppskattningen av kallstarttillägg enligt använd metod förutsätter att en bil är 

fullt uppvärmd efter 1:a säck i FTP-75. Detta antagande är felaktigt och resul-
terar i att vi underskattar kallstarttilläggen och överskattar varmutsläppen. 
Behov: Genomföra mätningar där först ”cold” och ”stabilized” körs med kall-
start varefter dessa upprepas med fullt uppvärmd motor utan något 10-minu-
tersstopp 

• utökat underlag för korrektion avseende de 10-minuternas stopp före ”hot” 
• uppgifter om kallstarttillägg saknas för intervallet 20°C – 80°C 
• dålig tillgång på partikeldata. Inte några data för bensinbilar om säckuppdel-

ning. Inget underlag för beskrivning av försämring 
• en variabel försämring för olika körsträckeintervall? 
• behöver urvalskriterierna till A60 och mångmilarna ses över? Är stickproven 

tillräckligt stora? 
• bilindustrin anser att SHED inte ger representativitet. Sannolikt menar man att 

resultatet blir en överskattning. Behöver detta utredas? 
• skulle avdunstning kunna beskrivas som funktion av ångtryck och temperatur 
• finns uppgifter om bränsleförbrukning i certifieringsdata hos MTC? 
• vilka släp används dvs. andel husvagnar bland släpen ute på väg 
• i vilken utsträckning åtgärdas bilar före kontrollbesiktning hos Bilprovningen 

och vilken betydelse har detta för underkännande i tomgångsprovet? 
• beaktas förekomst och användning av olika hjälpaggregat i emissionsfakto-

rerna? 
• lastkorrektioner enligt mätningar. 
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Tunga fordon: 
• motorer: 

– hur gör vi med bilparken 1980? Mot bakgrund av den diskussion som förts 
om NOX-nivån på gamla motorer borde följande genomföras: 
– kvalitetsäkra det befintliga materialet hos MTC 
– om föregående punkt inte är tillräcklig så komplettera med nya mätningar 
– vilka motorutföranden bör beaktas: sug; turbo; laddluft; förkammar alter-

nativt direktinsprutning osv. 
– finns anledning att beakta försämring? 
– hur representativa är certifieringsdata? 
– har MTC bränsleuppgifter i certifieringsdata? 
– kompletta musseldiagram för samtliga ämnen och för tillräckligt många 

motorer per tekniknivå 
• övriga fordonsdata: 

– bil: 
– fordonsvikter fås ur bilregistret. Vi behöver data för 1980 
– hur stora är transmissionsförlusterna? VTI arbetar med två typer av för-

luster, mekaniska och ”plask” 
– hur beskriver man förlusterna i en automatlåda? Av stort intresse för tät-

ortsbussar. 
– hur beskrivs effektförlusterna i olika hjälpaggregat? Är exempelvis fläk-

ten på tunga fordon termostatstyrd? Om så är fallet vilka kriterier skall 
man använda för att ”starta” fläkten?  

– observera olika påbyggnadstyper ute på väg som underlag för beskriv-
ning av luftmotstånd. Ett problem som därmed skulle kunna lösas är att 
projicerad area varierar som funktion av last 

– vilka representativa datakällor finns ifråga om luftmotståndskoefficienter 
– vilka representativa datakällor finns ifråga om rullmotståndskoefficienter 

– släp: 
– vilken utveckling har funnits ifråga om viktsutveckling. En sådan 

beskrivning får baseras på Bilregistret från 1980 och 1995. 
– släpvagnarna behöver även kategoriseras utifrån om bilen är ≤16 ton eller 

>16 ton. Detta görs med underlag ur UVAV från 1980 och för senast 
möjliga år. 

Moped och motorcykel. Endast data ur (Olsson, 1983) tillgängliga. Har någon 
motorförändring skett under senare år? 

 
3.2.1.3 Antal fordon och fördelning på kravnivåer 
Här krävs minst två kopior av Bilregistret ytterligare, en från 1980 och en från 
1995. Även en kopia ”mitt i” exempelvis för 1987 borde vara befogad. För mc 
inte bra att välja 31/12. Kopiorna bör innehålla kommunkod för möjlighet till 
regionalisering. 

 
3.2.1.4 Fordonsanvändning 
De befintliga data bygger på bilbesiktningsdata från 1987 och 1988. Hur stabila är 
dessa data i tiden? Nya data från början av 80-talet och från mitten av 90-talet 
skulle behövas. Bilprovningen har utvecklat ett datorprogram för uttag av denna 
datatyp. 
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Åldersrelaterade data saknas helt för mc och moped. Så länge vi enbart har en 
generell uppsättning emissionsfaktorer för dessa dvs. samma för alla årsmodeller 
så finns inget behov av åldersrelaterad fordonsanvändning. 

Då den relativa antalsfördelningen på årsmodeller förändras med tiden är en 
rimlig hypotes att även den åldersberoende fordonsanvändningen förändras. Detta 
kan ha stor betydelse för beräknade avgasutsläpp. 

Varför är det så stor skillnad mellan RVU- och Bilprovningsdata? Tre data-
källor finns tillgängliga: Bilprovningen; RVU och Konsumentverket. Hur skall 
dessa data kombineras? 

Det finns ett samband mellan fördelning på kortväga och långväga och for-
donsålder. Ju äldre bilar desto större andel kortväga. Det är dock ingen stor skill-
nad. 

 
3.2.1.5 Drivmedelsanvändning 
Strukturen är upplagd så att olika kombinationer av kravnivåer kan ha olika 
användning av drivmedelskvaliteter. Finns det anledning att tro att olika krav-
nivåer kommer att ha olika användning av drivmedelskvaliteter? Om så är fallet 
hur skall sådan data tas fram? En möjlighet är naturligtvis att observera vid tank-
ning. 

 
3.2.1.6 Drivmedelsbeskrivning 
De inlagda data har fåtts från Petroleuminstitutet. Hur säkra är dessa uppgifter? 
Borde stickprov tas ute på tankställen? Statens Provningsanstalt lär ha ett sådant 
uppdrag från NV begränsat till någon drivmedelskvalitet. Några publikationer från 
detta arbete är inte kända. 

 
3.2.1.7 Skrotning 
Fördelningen av fordonsparken på årsmodeller för framtida år är i modellen en 
funktion av skrotningssannolikhet och trafiktillväxt. Skrotningssannolikheter har 
uppskattats genom att följa årsmodeller från år till år. Detta görs genom Bil-
registret. Behov: en kopia av Bilregistret för 1995. 

 
3.2.1.8 Korrektion luftfuktighet 
Hur säkra är befintliga samband mellan avgaser (NOX) och luftfuktighet? Förslag: 
Genomför mätning på väg med fordonsburen utrustning för avgasmätning. 

Då sambanden bedöms vara säkra uppskattas regionala eller nationella korrek-
tionsfaktorer mot bakgrund av temperaturdata m.m. 

 
3.2.1.9 Korrektion för kallstarttillägg 
Korrektionerna avser avvikelser från 20 °C . Beräknas med VTI:s KALLSTART. 
Behov: Implementera nya data om resstarter; användning av motorvärmare; före-
komst av motorvärmare samt avgaseffekter vid start med motorvärmare. VTI har i 
ett KFB-projekt tagit fram samband om temperaturutveckling för: 
• avsvalning 
• uppvärmning med motorvärmare 
• uppvärmning under körning. 



VTI notat 54-2000 20

Dessa samband behöver implementeras. Även regionala korrektionsfaktorer 
kan vara motiverade exempelvis för uppföljning av Riksdagens mål avseende 
sydvästra Sverige. 

 
3.2.1.10 Korrektion för drivmedelskvalitet 
Befintlig korrektion bygger på (Grägg, 1995). Eftersom korrektionerna är bety-
dande borde ett tillräckligt stort underlag finnas för att kunna uppskatta osäker-
heten. 

 
3.2.2 Framtida data 
Denna typ av data kan fås på olika sätt: 
• trafikprognosmodeller 
• andra beräkningsmodeller med finare upplösning inom olika delområden 
• renodlade antaganden 
• mätning på nya teknologier. 

 
3.2.2.1 Trafikdata 
Olika scenarier skulle kunna omfatta: 
• olika grad av ekonomisk tillväxt 
• olika utveckling av disponibel inkomst 
• olika befolkningsutveckling både antalsmässigt och åldersmässigt 
• olika ekonomiska styrmedel exempelvis i fråga om CO2 
• olika regleringar 
• olika satsningar på kollektivtrafik m.m. 

Här bör samma scenarier ingå som i övrig samhällsplanering. Ett basscenario bör 
ingå. 

 
3.2.2.2 Fordonsbeskrivning 
Olika scenarier bör omfatta: 
• olika drivsystem, primärt gas- och alkoholdrift dvs. kompletteringar med dessa 
• förändrade kallstarttillägg 
• olika trafikreglering dvs. primärt olika system för hastighetsbegränsning: 

dagens; måttlig sänkning och radikal sänkning 
• bilarna blir inte bättre än nu fattade beslut dvs. NV:s basscenario vilket mot-

svarar befintlig kalibrering 
• teknikutveckling, dvs. scenarier motsvarande att man utnyttjar ny teknik i 

mindre eller större utsträckning 
• förändrad vägstandard som direkt påverkar varmutsläppen 
• förändrat körbeteende. 

De olika scenarierna bör hänga ihop med olika scenarier för övriga filtyper. 
 

3.2.2.3 Antal fordon och fördelning på kravnivåer 
Totala antalet bilar av viss typ kan beskrivas med bilinnehavsmodeller. Beräkna 
sådana antal för de förutsättningar som använts för trafikscenarier. 

Fördelning av bilparken på årsmodeller kan styras på två sätt i NV-modellen, 
antingen med antalsdata direkt eller också med skrotningssannolikhet. För framtid 
borde skrotningsalternativet vara bäst. Vad som då återstår att beskriva är för-



VTI notat 54-2000  21

delning på drivsystem och på kravnivåer. Om inget framtidsscenario läggs in 
väljer modellen de senaste historiska fördelningarna på drivsystem och kravnivå 
för senaste årsmodell. Dessa får då gälla för alla framtida årsmodeller. Eftersom 
exempelvis andelen bilar i miljöklass 1 i nuläget är liten blir den även det i fram-
tiden. 

Finns trafikscenarier med användning av ekonomiska styrmedel för påverkan 
av introduktion av alternativa drivmedel? Om sådana finns borde även skattningar 
av introduktionstakt av alternativa drivmedel finnas. Viktigt att alla filtyper i ett 
scenario hänger ihop. 

 
3.2.2.4 Fordonsanvändning 
För närvarande finns endast en datauppsättning med avseende på fordonsanvänd-
ningen. Denna baseras på besiktningsdata från 1987 och 1988. Sannolikt föränd-
ras åldersberoendet när antalsfördelning på årsmodeller förändras. Åtminstone 
borde nya data tas fram för så sent årtal som möjligt. En ofta diskuterad föränd-
ring avser tjänstebilsbestämmelser. Hur förändras åldersberoendet om dessa 
bestämmelser ändras? En annan förändring som skulle kunna få större betydelse 
är miljözoner. Dessa slår mot gamla bilar. Hur påverkas fordonsanvändning? Är 
det i stället skrotningssannolikhet som huvudsakligen påverkas? 

 
3.2.2.5 Drivmedelsanvändning 
Här beskrivs per drivmedelstyp fördelning på olika kvaliteter. Finns det någon 
basprognos annan än senaste observerade fördelning för 1995? 

Om ekonomiska styrmedel diskuteras för övergång mot miljövänligare bräns-
len så kan detta beskrivas här? Det finns två typer av indelningar, en som rör 
själva råvaran och en som beskriver det slutliga bränslet. Med råvaran avses om 
denna är fossil eller biobaserad. 

 
3.2.2.6 Drivmedelskvalitet 
Finns annan information än den inlagda beskrivningen av dagens kvaliteter? Har 
nya bestämmelser beslutats? 

 
3.2.2.7 Skrotning 
Förändrade ekonomiska styrmedel riktade mot olika kravnivåer kan förändra 
skrotningssannolikheten. Planeras sådan utvärdering så bör beskrivning göras här. 
Miljözonerna skulle kunna påverka utskrotningen. Behöver skrotning kunna ges 
på kravnivå? 

 
3.2.2.8 Korrektion för luftfuktighet 
Här finns egentligen inget behov annat än om framtida fordonsteknologier skulle 
påverkas annorlunda av luftfuktighet än dagens bilpark. 

 
3.2.2.9 Korrektion för kallstarttillägg 
Korrektionsfaktorerna beräknas med VTI:s KALLSTART-program. I den takt 
som nya dataunderlag framkommer kan reviderade korrektionsfaktorer införas. 
Speciella korrektionsfaktorer med regional koppling kan också beräknas. Ett 
intressant scenario borde vara förbättrad teknik för kallstartreduktion. Exempelvis 
har miljöklass 1 speciella gränsvärden för kallstart. Därmed skulle man kunna 
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förvänta andra samband mellan kallstarttillägg och starttemperatur. För när-
varande används samma kallstartkorrektioner för alla katalysatorbilar dvs. fr.o.m. 
A11 och framåt i tiden. 

Data för lätta bilar i bilden för fordonsbeskrivning avser +20 °C. 
 

3.2.2.10 Korrektion för drivmedelskvalitet 
Detta är ett mycket svårt område och med ytterst begränsat underlag. Det finns 
många publikationer från SNV före (Grägg, 1995) om bränslekvalitet. Skulle det 
vara meningsfullt att försöka göra en total översikt av alla dessa rapporter. Det 
borde också vara bättre att experter på området (MTC m.fl.) kvantifierar effek-
terna av olika bränslevariabler än att VTI gör sådana analyser. De i modellen 
inlagda bränsleeffekterna har uppskattats av VTI. 

 
3.3 Validering 
En ofta ställd fråga i anslutning till redovisning av resultat från avgasmodeller är 
osäkerheten i beräknade data. Normalt sett kan denna fråga inte besvaras. Proble-
men är att utsläppen inte kan direkt mätas och att en strikt teoretisk beskrivning 
knappast är möjlig. Enligt statistiker finns dock andra angreppssätt. En kvalifi-
cerad statistiker borde få tillräckliga resurser för att kunna tränga på djupet med 
detta problem. 

En indirekt form av mätning är via drivmedelsleveranser och haltmätningar. 
Om drivmedelsleveranser utnyttjas får dessa inte också användas för skattning av 
trafikdata. 

Om man skulle ha högre säkerhet i drivmedelsleveranser än i trafikarbete 
skulle avgasutsläpp kunna uppskattas genom att arbeta med bränslespecifika 
utsläpp istället för sträckspecifika utsläpp. 
 
3.4 Dokumentationer 
Som ett led i att nå hög acceptans ingår dokumentation. De dokumentationer som 
borde finnas är följande: 
• Kalibrering. 
• Manual. 
• Programdokumentation. 

Speciellt den första punkten kräver fortlöpande revidering och förhoppningsvis 
mest komplettering. 
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4 Att få en modell som alla använder 
Om detta kommer att uppnås vet vi för närvarande inte. Syftet med de föreslagna 
förändringarna av modellen och av indata är delvis att nå detta mål. Med delvis 
menas att det primära målet är att uppnå bästa representativitet/noggrannhet vilket 
som ett 2:a steg skulle kunna leda fram till att få en modell som alla använder. 

För att nå målet en modell krävs både att själva programstrukturen är till-
talande och att kalibreringsdata accepteras. 

Kan man hoppas på att målet nås på kort sikt eller är det fråga om en lång och 
utdragen process? 

I det hittills utförda arbetet har av tids- och resursskäl inga större insatser 
kunnat göras på användarvänlighet. Det har förutsatts att programmet skall 
användas av personer som är väl insatta i området. Den genomförda program-
meringen har i huvudsak följt det förslag som behandlades på det i avsnitt 1 
nämnda seminariet. 

En viktig punkt för att uppnå acceptans är validering. Några direkta mätningar 
av vägtrafikens totala utsläpp kommer aldrig att kunna göras. I stället får jäm-
förelse göras med alternativa uppföljningsmetoder som drivmedelsleveranser och 
haltmätningar. Det finns även statistiska metoder för skattning av osäkerhet av 
denna komplicerade modelltyp. 

Beträffande bensinförbrukning har modellen med befintlig kalibrering jämförts 
med drivmedelsleveranser. Följande skillnader observerades: 
• att beräknad förbrukning år 1980 är ca 2 % högre än drivmedelsleveranser 
• att beräknad förbrukning år 1993 är ca 4 % lägre än drivmedelsleveranserna. 

Om drivmedelsleveranserna skulle vara sanningen är då modellfelets storlek 
acceptabelt? 

Ett viktigt delmål för allmän acceptans är att kalibreringen kan nå en bred 
acceptans. Hur skall detta uppnås? Ett förslag är en referensgrupp. 

Det är troligen inte tillräckligt med en bra modell och med en trovärdig kalibre-
ring för att få en modell som alla använder. Därutöver bör även följande vara upp-
fyllt: 
• bra dokumentationer 
• lätt tillgänglig kundsupport inklusive utbildning 
• regelbunden information om modellens existens. 

Skall acceptansen avgränsas till Sverige? Det finns ett stort behov av internatio-
nellt samarbete för att pressa ner avgasutsläppen. Detta förutsätter att acceptans 
finns mellan länder ifråga om uppskattade avgasutsläpp. 
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5 Det långsiktiga ansvaret för modellen 
Ansvaret kan i ett första steg uppdelas i en beställardel och en utförardel. I det 
genomförda projektet har beställardelen formellt varit helt klar dvs. NV. Om 
beställare skulle likställas med att skjuta till resurser blir antalet ”beställare” i 
utvecklingen av nya NV-modellen betydligt flera. I fråga om utförarrollen har 
VTI formellt haft denna roll. I projektarbetet har MTC bidragit med merparten av 
använda emissionsdata. Därmed skulle man kunna säga att det funnits flera 
utförare. 

Den kunskapsmassa som en ambitiös modell för uppföljning av vägtrafikens 
avgasutsläpp representerar är mycket omfattande. Att kvalitetssäkra och ajourhålla 
en sådan modell blir därmed också mycket resurskrävande. Det långsiktiga 
ansvaret bör därmed även omfatta ett kostnadsansvar. Genom att det finns flera 
intressenter/beställare borde kostnadsansvaret fördelas mellan dessa. 

I fråga om utföraransvar bör följande ingå: 
• informationsspridning 
• leverans av program med baskalibrering 
• kundsupport 
• utbildning 
• rätta programfel och allmän förbättring 
• ajourhållning av kalibrering 
• validering. 

I kalibreringsdelen ingår att regelbundet sammanställa en behovslista som kan 
ligga till grund för olika mätprogram. 

I utvecklingen av den nya NV-modellen ingick en styrgrupp/referensgrupp. 
Från beställarsidan ingick NV och Vägverket och från utförarsidan MTC och VTI. 
Under rubriken ”Det långsiktiga ansvaret för modellen” skulle det kunna vara 
rimligt att ta med en sådan funktion. Vilka skall vara representerade i en sådan 
grupp? Skall en avgränsning göras strikt till själva modellen eller skall en utvidg-
ning göras till hela den grupp som finansierar framtagning av alla de data som 
ingår i kalibreringen av modellen? Det skulle också kunna vara rimligt att sådana 
parter som är berörda av modellens resultat ingår i gruppen. 

Utförare skulle kunna vara MTC, SIKA som beställare eller utförare, VTI m.fl. 
Mätdata m.m. har antagligen en ganska självklar rollfördelning. Den tunga delen, 
avgasmätningar, utförs av MTC. Eventuellt skulle VTI kunna göra punktinsatser 
med den fordonsburna utrustningen. Beträffande direkta modellförbättringar 
borde VTI åtminstone i nuläget vara bäst lämpat. Samma sak gäller även kund-
support, utbildning m.m. 
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6 Totala resursinsatser för beskrivning av vägtrafi-
kens avgasutsläpp samt marginalkostnader för 
ajourhållning av nya NV-modeller 

6.2 Totalbild 
De aktiviteter som bör ingå i en ajourhållning av en svensk avgasmodell för bil-
trafik är: 
• programunderhåll 
• kalibrering 
• utbildning 
• validering 
• dokumentation 
• samverkan med referensgrupp 
• kundsupport. 

Programunderhåll kan indelas i: 
• att rätta fel 
• att förbättra funktioner 
• att förbättra användarvänlighet 
• att lägga till nya funktioner. 

Ju fler användare desto större behov av olika programförbättringar kan väntas. I 
avsnitt 3 har redovisats ett antal förslag till angelägna förbättringar. 

Kalibreringen omfattar många punkter: 
• trafik 
• fordonsbeskrivning 
• antalsbeskrivning 
• fördelning på kravnivåer 
• fordonsanvändning 
• skrotningssannolikhet 
• bränslebeskrivning 
• bränsleanvändning 
• korrektioner för kallstart 
• korrektioner för drivmedelskvalitet 
• korrektioner för meteorologiska förhållanden 
• diverse data. 

Varje sådan punkt omfattar i sin tur betydande eller mycket betydande årliga 
arbetsinsatser. 

Om allt fungerar borde trafikdata fr.o.m. 1980 kunna fås via SIKA. Även om 
sådana data tas fram utanför VTI krävs dialog med de som tar fram data samt 
anpassning till NV-programmet. 

Antalsbeskrivningar dvs. per år uppgifter om hur varje fordonstyp fördelas på 
årsmodeller och motortyp. Dessa uppgifter kan köpas från SCB. Uppgiften har 
stor betydelse för resultatet. Kostnaden är marginella speciellt mot bakgrund av 
nyttan. 

För varje fordonstyp söks uppgifter om fördelning på kravnivåer. Dessa data 
köps parallellt med antalsdata. Uppdatering varje år. 
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Lika stor betydelse som antalsfördelning har fordonsanvändning som funktion 
av fordonsålder. Detta kan förväntas variera i tiden. Underlag kan köpas från Bil-
provningen. Kostnaderna bedöms som marginella relativt nyttan. 

För framtidsbeskrivningar har skrotningssannolikhet stor betydelse. För när-
varande väljs senaste observerade skrotningssannolikheter att representera fram-
tid. Underlag utgörs av antalsfördelning. Kostnaden bedöms som marginell rela-
tivt nyttan. 

För VTI:s del behöver nya data om fordonsbeskrivning inte betyda mer än 
kostnaden för viss bearbetning och för att lägga in data i modellen. Detta under 
förutsättning att andra levererar rådata till VTI. 

Kan drivmedelsanvändning kopplas till olika tekniknivåer? Om andra än VTI 
tar fram uppgifter så blir VTI:s kostnad endast den för inmatning och kontroll. 

Ett stort och allt viktigare område skulle kunna bli korrektioner baserade på 
drivmedelskvalitet. Förslagsvis tar andra än VTI fram sådana korrektioner. VTI:s 
kostnader avser eventuella programkompletteringar samt inmatning och kontroll. 

Korrektioner för kallstarttillägg avser avvikelser från en motortemperatur av 
20°C vid start. I modellen ges kallstarttillägg för 20°C vilka sedan skall korrige-
ras. Enbart denna ”lilla detalj” utgör ett stort arbetsområde som utan vidare skulle 
kunna kräva flera manmånaders arbete per år. VTI har gjort omfattande insatser 
på denna punkt under de senaste åren. 

Korrektionen för luftfuktighet m.m. Tillgängliga underlag bedöms som mycket 
osäkra både ifråga om direkta samband och medelvärdesbildningar. VTI skulle 
kunna ta fram nya samband för enstaka fordon genom mätning på väg. Större 
underlag förutsätter laboratoriemätningar. Kostnader för VTI skulle kunna avse: 
• mätningar i vissa fall 
• analyser 
• medelvärdesskattningar 
• inmatning och kontroll. 

Utbildning skulle kunna behövas för nya användare respektive för sådana som vill 
kunna utnyttja programmets möjligheter maximalt. En kurs per år skulle kunna 
vara en lagom början. 
 
Validering är en nödvändighet för hög trovärdighet. Följande skulle kunna ingå: 
• en engångsinsats av en kvalificerad statistiker 
• jämförelser med haltmätningar. Detta förutsätter modellberäkningar för vinter-

halvåret, vilket i sin tur ställer speciella krav på indata 
• jämförelser med drivmedelsleveranser dvs. hypotesen skulle vara att om 

bränslet stämmer så stämmer trafikarbete, körförlopp och fordonsdata 
• jämförelse med avgasutsläpp baserade på bränslespecifika emissionsfaktorer 

och drivmedelsleveranser. Detta förutsätter naturligtvis att sådana beräkningar 
utförs. 

Bra dokumentationer är naturligtvis ett krav. Här krävs en större engångsinsats 
följt av regelbundna uppdateringar. 

Kundsupport krävs både direkt efter köp men även fortlöpande. Denna punkt 
hänger ofta tätt ihop med programunderhåll. Användaren hittar ofta ”inbillade” 
eller verkliga fel. Vare sig det är det första eller andra alternativet bör frågan 
behandlas mer eller mindre direkt. Om det är fråga om fel borde detta kunna rättas 
direkt dvs. antingen rättning av källkod eller av kalibreringen. 
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Ett sätt att öka acceptansnivån för NV-modellen skulle kunna vara med en refe-
rensgrupp. Alla mera betydelsefulla förändringar speciellt ifråga om kalibrering 
skulle förankras i referensgruppen. Gruppen skulle kunna mötas någon gång per 
år. Mötena skulle vara noggrant förberedda med utskick av nytt material osv. 

De totala insatserna som krävs för att beskriva utvecklingen av vägtrafikens sam-
lade utsläpp är mycket omfattande. Vad som ovan beskrivits är dessutom avgrän-
sat till de områden som VTI arbetat inom under de senaste åren. Verksamheten 
tillgodoser delar av: 
• VV:s behov 
• NV:s behov 
• behovet för ”Underlag för konsekvensbeskrivning av miljö- och trafikpolitiska 

åtgärder” dvs. departement och utredningar 
• de behov som KFB representerar. 

Den totala årliga kostnaden med vald ambitionsnivå uppgår till ca 3 500 kkr/år. 
Den finansiering som funnits under de två senaste åren har i huvudsak varit: 
• 250 kkr/år från VV 
• 275 kkr/år från NV 
• 1 000 kkr/år för en myndighetsuppgift 
• 900 kkr/år från KFB. 

Grovt räknat föreligger ett underskott med ca 1 000 kkr/år. Om ambitionsnivån 
skall bibehållas, hur skall då finansieringen lösas? Det kan ju också vara så att 
ambitionsnivån skall höjas exempelvis ifråga om validering. 
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6.2 Marginalkostnader för ajourhållning av nya NV-model-
len 

Hur stor kostnaden blir är naturligtvis en fråga om ambitionsnivå beträffande 
själva modellen. Vad som skall räknas som marginalkostnad med koppling till 
NV-modellen är också en smaksak dvs. här finns ett stort inslag av subjektivitet. 
En grov uppskattning av marginalkostnaderna uttryckt i arbetstid redovisas i tabell 
1. Korta beskrivningar av aktiviteterna ges i avsnitt 6.1. 
 
Tabell 1 En grov uppskattning av de marginalkostnader i form av arbets-
tid*) som ajourhållning av den nya NV-modellen förutsätter. 
 

Aktivitet 1996 1997 1998 1999 2000 

Programunderhåll 8 v 4 v 1 v 1 v 4 v 

Kalibrering > 4 v > 4 v > 4 v > 4 v > 4 v 

Utbildning 2 v 1 v 1 v 1 v 1 v 

Validering 8 v 8 v 2 v 2 v 2 v 

Dokumentation 8 v 2 v 2 v 2 v 2 v 

Kundsupport 2 v 2 v 2 v 2 v 2 v 

Referensgrupp 2 v 2 v 2 v 2 v 2 v 

Skrivhjälp 4 v 2 v 2 v 2 v 2 v 

*)  En arbetsvecka kostar på VTI mellan 14 000 och 28 000 kr. Ajourhållning av modellen förut-
sätter även omfattande mätprogram. Kostnaderna för dessa ingår inte i tabellen. Till kostnaderna 
för kalibrering kommer även kostnader för datainköp. Ett minimialternativ borde vara ett årligt 
inköp av Bilregistret och årlig körsträcka dvs. ca 35 000 kr/år. 

 
Kostnadsnivån i tabell 1 skulle kunna tyckas anmärkningsvärt hög mot bakgrund 
av att den totala uppdragssumman för själva modellen var 450 000 kr. Den verk-
liga kostnaden har dock varit mycket högre. 

Programmet borde kunna försäljas till ett pris motsvarande marginalkostnaden 
för administration, besvarande av frågor m.m. Skall även kostnader för ajourhåll-
ning och förbättringar belasta ett försäljningspris? Vem säljer i så fall? 

Intäkter från en eventuell försäljning kan sannolikt aldrig täcka kostnaderna för 
förbättringar, ajourhållning och kundsupport. Resterande kostnader måste därför 
täckas via uppdrag till den som tilldelas ansvaret för att utföra dessa aktiviteter. 
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