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Förord

Föreliggande dokumentation avser en studie om avgasmodeller mm. inom ett

Vägverksprojekt benämnt LUFT (Lokal Utsläppsmodell För väg Trafik) etapp 2,

Inventering . Kontaktman på Vägverket har varit Håkan Johansson. Projektledare

på VTI har varit Ulf Hammarström.

Ibilaga l beskrivs främst olika emissionsmodeller. Dessa beskrivningar har i två

fall gjorts av andra än författaren:

0 DSD-IRS, Henrik Edwards? VTI
0 VehProp, Bengt Jacobsson, CTH.
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1 Inledning
För att kunna avgöra om gränsvärden för luftkvalitet överskrids intill våra vägar

måste man kunna bestämma halterna av deaktuella luftföroreningarna. Detta kan

göras med mätningar eller med beräkningar. Eftersom mätningar är både dyra och

tidskrävande måste det finnas beräkningshjälpmedel för att inventera delsträckor

där det finns risk för att gränsvärdena överskrids. Där denna risk är tillräckligt

stor skall haltmätningar utföras. Vägverket har sedan början på 90-talet haft ett

sådant hjälpmedel implementerat i DRD.1 Detta hjälpmedel går under namnet

VBB:s avgasmodell, se bilaga 1. Exakt samma modell finns även skild från DRD

och säljs då kommersiellt av VBB-Viak. Modellen har varit ett bashjälpmedel till-

sammans med gaturumsmodellen AIG, se bilaga 1, vid Vägverkets inventeringar

av det statliga vägnätet under 1996-1997. VBB:s avgasmodell har inte genomgått

några större uppdateringar sedan den kom till i början på 90-talet, samtidigt som

det hänt en hel del vad det gäller fordonssammansättning (tex. andelen katalysa-

torrenade fordon) samt utsläppsegenskaper hos fordonen. Det finns därför ett stort

behov att göra en uppdatering av emissionsmodulen i modellen.

Det finns i dag ett stort antal olika emissionsmoduler i hjälpmedel som

används för att beräkna avgashalter i luft. Meningen är därför också att projektet

skall vara öppet för andra användare av emissionsmoduler för att därigenom

skapa en större likformighet än vad som är fallet i dagsläget.

Det har under de senaste åren varit relativt mycket aktivitet kring emissions-

moduler som beskriver storskaliga utsläpp från vägtrafiken där aktörer såsom

Bilindustriföreningen, Vägverket, Naturvårdsverket och VTI har varit inblandade.

Dessa storskaliga modeller arbetar normalt på en hög aggregeringsnivå, åtmin-

stone tidsmässigt och geograñskt. Ifråga om beskrivning av fordonsparken på for-

donstyper, årsmodeller, drivsystem och kravnivåer, har åtminstone den sk. EMV-

modellen, se bilaga 1, en förhållandevis f1n struktur. Även ifråga om inverkan av

bränslekvalitet har denna modelltyp en väsentligt högre upplösning än vad som

hittills förekommit i emissionsmodulerna för beskrivning av luftkvalitet.

Ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med emissionsmoduler är den

kravspecifikation som utgör etapp 1 inom det sk. LUFT-projektet. Kravspeciflka-

tionen (Jonsson et al., 1998) har som utgångspunkt tagit beslutade och planerade

mål och gränsvärden för luftkvalitet. Vad som blir dimensionerande är de ämnen

som skall kunna beskrivas samt graden av upplösning både i tid och rum.

 

1 Vägverkets ADB-system för projektering.
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De krav som då följer på en emissionsmodul framgår ur följande tabell 1.

              

Tabell 1 Indatakmv till spridningsmodeller och därmed utdatakrav för

emissionsmoduler. (SLB analys, 1998)

Ämne Utsläppsmål, krav Gränsvärde, Gränsvärde, krav på Typ av
på basår för krav på tids= rumsupplösning av spridningsn
utsläppsdata upplösning av utsläppsdata modell för

utsläppsdata indata av
utsläpp

PM10; PM 2,5 År, dygn Komplicerat, många Gaussmodell
skalor många källor

NOX -40 °/o, 1995-2005 År, dygn, timme Höga krav vid tät trafik Gaussmodell.
många källor

N02 År, dygn, timme Konvertering från NOX Konvertering
från NOX

Bensen År Höga krav, trafik och Gaussmodell,
bränslehantering många källor

Cancerogena ämnen -50 %, 1990-2005 År Exponering viktigast Gaussmodell,
många källor

VOC -60 °/o, 1995-2005 År Låga krav Ej aktuellt

Försurande ämnen, År Lägre krav Kemimodell
ekosystem

03 Dygn, timme Lägre krav Kemimodell

CO Timme Vid tät trafik Gaussmodell,
främst väg-
trafik

502 -15 %, 1995-2005 År, vinterhalvår, Runt stora Mindre
dygn, timme punktutsläpp aktuellt

Pb År Låga krav Mindre
aktuellt

002 0 %, 1990-2010 År Låga krav Ej aktuellt

     

Vad som inte framgår ur tabell 1, och som kan ha större betydelse, är om gräns-

värden avser något medel- eller percentilvårde.
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2 Mål
Syftet med det här redovisade uppdraget, etapp 2 inom LUFT-projektet, har varit

att genomföra en inventering av modeller och underlag lämpade för lokala emis-

sionsmodeller

Inventeringen skall resultera i en rapport som innehåller en del som omfattar

en beskrivning av emissionsmodeller som används tillsammans med spridnings-

modeller eller som är lämpliga att använda till spridningsmodeller samt en del

som omfattar underlag användbara vid beräkning av emissioner. Inventeringen av

emissionsmodellerna skall omfatta modeller från hela världen medan invente-

ringen av underlag skall inriktas på underlag som är användbart för svenska för-

hållande. Rapporten skall också innehålla en adresslista Över större forsknings-

grupper, konsultföretag, myndigheter etc. i Europa som arbetar med utveckling av

emissionsmodeller för vägtrañk.

Rapportdelen om emissionsmodeller skall utöver en beskrivning av inventeu

ringen, resultat samt slutsatser, omfatta en bilaga med en beskrivning av varje

modell.

Rapportdelen om underlag till emissionsmodeller skall innehålla en Översiktlig

beskrivning avseende:

0 trafikdata inklusive tidsberoende
fordonsfördelningar uppdelat på, typer, årsmodeller samt emissionsegenskaper

körsätt

kallstartsandel

emissionsfaktorer, inkluderat varmutsläppg kallstartsutsläpp samt avdunst-

ning.
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3 Problembeskrivning
Kravspeciñkationen i tabell 1 medför behov av att den emissionsmodul som

används beskriver utsläppen timme för timme. Vad som kanske inte framgår med

någon större tydlighet är behov av rumslig upplösning. Om gränsvärdena mot-

svarar att ingen boende längs en gatulänk skall exponeras för högre halter än

gränsvärdena behöver emissioner kunna beskrivas meter för meter längs varje

länk. Någon sådan emissionsbeskrivning lär inte utföras för närvarande trots att

exempelvis de ofta använda sk EVA-sambanden ger möjlighet till något som

liknar en sådan beskrivning.

Den resulterande fördelningen av halter över årets timmar är ett uttryck för

följande:

0 trafikens variation

emissionsfaktorernas variation

bakgrundshaltens variation

de meteorologiska förhållandenas variation

övriga lokala utsläppskällors variation.

För samtliga dessa punkter finns i botten en mera systematisk variation och med

överlagrade mera slumpmässiga variationer över årets timmar. Beskrivning av

halternas variationer kompliceras dessutom av att halten i viss tidpunkt är bero-=

ende av förhistorien. Ju mera i skattningen som baseras på statistik och beräkning

desto mera komplicerat bör det vara att uppskatta den resulterande haltfördelm

ningen och den därpå baserade 98-percentilen för timmedelvärden. Detta statis-

tiska problem borde studeras speciellt.

För att uttrycka emissionsfaktorer är det vanligaste måttet mängd/sträckenhet.

Eftersom förbränningsmotorer med undantag för situationer med full motorbroms

har en lägsta förbrukning per tidsenhet som är större än noll följer att förbruk-

ningen och därmed utsläppen per sträckenhet går mot oändligheten då hastigheten

går mot noll. Eftersom sådana situationer förekommer tillräckligt ofta för att

kunna skapa problem skulle ett mera ändamålsenligt mått kunna vara mängd per

tidsenhet. Den resulterande funktionen relativt hastighet skulle då bli enklare

genom att man kommer bort från det sträckrelaterade sambandets utpräglade U-

form.

Validering är normalt ett problem i emissionssammanhangr Även om en emis-

sionsmodell skulle vara validerad kan tillämpningen vara felaktig. I fråga om halt=

beskrivning finns normalt goda valideringsmöjligheter. Under förutsättning att

samma metoder och dataunderlag används för samtliga beräkningsled fram till

halter både vid validering och tillämpning borde man via haltmätningar kunna

uppskatta meningsfulla och generaliserbara mått på osäkerhet.

För att genomföra emissionsberäkningar med acceptabel noggrannhet krävs

omfattande dataunderlag. Skall en maximal potential för lokala representativa

beskrivningar finnas bör så många variabler som möjligt hållas fria och kunna

anpassas till de lokala förutsättningarna. Samtidigt ökar risken för betydande fel

om dessa variabler hanteras felaktigt. De hittills använda spridningsmodellerna

har ofta haft en mycket förenklad beskrivning av körförlopp där subjektiva

beskrivningar av körmönster kan förekomma. Det har framförts önskemål om att

behålla en sådan beskrivning. Risken för ett betydande systematiskt fel är stor

med ett sådant alternativ genom att det ligger nära till hands att välja medelvärden
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som underlag för de värden man kan välja mellan, vilket står i motsatsförhållande

till exempelvis EU-gränsvärdet för kvävedioxid. Detta värde är uttryckt som 99,9

percentilen. Ett annat alternativ är att utnyttja tillgängliga körmönster modeller.

Risken för fel relateras då i stället till själva modellen och valda indata.

Tillgängliga emissionsmoduler avser i huvudsak de reglerade ämnena i av-

gaserna. Enligt tabell 1 tillkommer flera ämnen utöver de hittills reglerade utsläp-

pen, Detta gäller då: PMlO; N02; bensen och Övriga cancerogena ämnen° Här kan

det vara svårt att t.o.m. för de standardiserade provmetodema nå representativa

skattningar varav följer att möjligheterna för säkra skattningar under andra för-

hållanden kan vara betydligt mindre.

Då körmönster beskrivs i gatunät är en vanlig ansats att betrakta länkar och

noder som mer eller mindre oberoende dvs. man har separata trafikmodeller för

beskrivning av länken och av korsningen. Vad som i bästa fall beaktas är inver-

kan av länkhastighet på merutsläpp för svängar och stopp. Däremot beaktas nor-

malt inte att korsningstäthet och förekomst av farthinder mera generellt skulle

kunna påverka körsättet i ett område. Enligt (Smidfelt, 1998) skulle sådana

effekter kunna förekomma., Om de i rapporten redovisade effekterna av kors-

ningstäthet och farthinder gäller generellt bör detta beaktas., Detta kräver då san-

nolikt omfattande trafikmätningar för att kunna kartlägga en systematik.

De resulterande avgasutsläppen i ett gatunät är en funktion av många variabler

och parametervärden. En korrekt beskrivning av halterna i luften komplicerar bil-

den ytterligare För att prioritera allokering av resurser mellan beskrivning av

olika variablers inverkan och av parametervärden börkänslighetsanalyser på alla

nivåer vara effektiva. Sådana känslighetsanalyser borde primärt utföras med de

vanligaste spridningsmodellerna. Detta skulle kunna vara av stort intresse genom

jämförelse av en mera detaljerad beskrivning av var utsläppen sker, vilket då

skulle kunna jämföras med den för närvarande vanliga ansatsen där utsläppen per

länk är lika meter för meter , Hur skulle den rumsliga bilden förändras av att

lokalisera merutsläpp för sväng, stopp och stopptid till korsningsområdet där

dessa utsläpp sker?

För närvarande görs också ofta en klassificering av länkarna där stoppfrekvens

och svängfrekvens per sträckenhet är lika inom grupperna. Även om detta för-

farande kan vara praktiskt verkar det sannolikt utjämnande varigenom risken för

att tappa sanna extremvärden i halter ökar.,

Kallstarttillägg har i EVA-modellen fördelats ut i vägnätet genom att för varje

länk använda data som ger genomsnittlig reslängd. Genom att dela kallstarttillägg

(mängd/start) med genomsnittlig reslängd fås en sträckrelaterad emissionsfaktor.

Denna metod medför att de totala utsläppen kommer att stämma om utsläppen för

alla väglänkar summeras. Däremot kan felet bli betydande på enskilda länkar,

Exempelvis kommer man att få kallstarttillägg på alla länkar även på landsbygd,

hur långt från startpunkten man än kommer. I en tillämpning för nya Öresunds-

förbindelsen gav den befintliga metoden resultat med låg trovärdighet.

Kallstarttilläggen per sträckenhet är mycket höga direkt efter start för att sedan

snabbt avta. Merparten av extrautsläppen sker under första kilometern efter start.

Därmed bör det vara viktigt att beakta var starterna sker. Dessutom finns per länk

en systematisk variation så att kallstartutsläppen per färdriktning systematiskt

avtar från infarten. Kallstartutsläppen per länk kan därmed förväntas vara minst

mitt på länk. Storleken på kallstartutsläppen från viss bil beror på:

VTI notat 56-2000 9



meteorologiska förhållanden

parkeringstid

användning av motorvärmare

medelhastighet efter start

reslängd mm.

De uppräknade punkterna är i sin tur funktioner av:

0 tid på året
0 trafikförhållanden

0 det geografiska läget i gatunätet mm.

I avsnitt 5 har betydelsen för kallstarttillägg av olika variabler exemplifierats.

Ibästa fall har hittills kallstartutsläppen hanterats enligt EVA-modellens anvis-

ningar.

Ytterligare känslighetsanalyser med spridningsmodeller skulle kunna avse

behovet av tidsupplösning för emissionema. Exempelvis skulle en fråga kunna

gälla om timmedelvärdet av halt är oberoende av om man använder timmedel-

värdet för avgasutsläpp eller om variationen i utsläpp skulle behöva beskrivas

med större upplösning än per timme.

Till problemen med avgasemissioner hör definitivt alla beteckningar för

kolväten. I (EPA, 1991) ges definitioner på några avdessa mått.

Totala kolväten (THC). De kolväten som registreras med FIDZ. Bland annat

innebär detta att formaldehyd och hälften av acetaldehyd inte ingår.

Non-methane kolväten (NMHC)., Motsvarar THC exklusive metan. All

avdunstning utgörs av NMHC.

Volatile organic compounds (VOC). Dessa utgörs av alla organiska ämnen

som deltar i fotokemiska reaktioner i atmosfären. Därmed exkluderas icke-reak-

tiva ämnen som registreras med FID (metan och etan) och inkluderas två reaktiva

ämnen som inte registreras eller som bara mäts partiellt av FID (formaldehyd och

acetaldehyd).,

Totala organiska gaser (TOG)° I detta fall justeras THC till att även omfatta

formaldehyd och accetaldehyd.

Non-methane organiska gaser (NMDG)° Motsvarar TOG exklusive

metan.

Vad som normalt beskrivs med emissionsmoduler är vad som ovan betecknats

med THC. Enligt kravspecifikationen i tabell 1 gäller gränsvärdena för VOC,

vilket då inte motsvarar vad som normalt beskrivs av emissionsmoduler. Här

finns troligen behov av ytterligare klargöranden. Genom att gränsvärdena för

halten i luft är inriktade på extremer (98- eller 99,9 percentilen) följer direkt att

modellutformningen måste ha en finare struktur än då det handlar om att beskriva

årsmedelvärden på regional- och nationell nivå.

Om man betraktar haltberäkningen som en metod för att kartlägga var haltmät-

ningar bör utföras handlar det om att minimera en kostnadsvariabel som utgörs av

summan av:

0 kostnaderna för emissionsberäkningar

0 kostnaden för haltmätningar

 

2 FID: Flame Ionization Detector
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0 kostnaderna för skador som följd av att nödvändiga förändringar inte genom-

förs exempelvis beroende på att extrema halter inte upptäckts.

För beskrivning av spridning och atmosfärskemiska processer används fort-

löpande meteorologiska observationer. Sådana observationer, exempelvis luft-

temperatur och vindstyrka, skulle också kunna användas som indata till emis-

sionsmoduler. I många tätorter pågår dessutom kontinuerliga mätningar av trafik-

flöde och i vissa fall även av hastighet. Osäkerheten i beräknade emissioner borde

kunna reduceras betydligt om sådana data utnyttjades. Speciellt kostnadseffektivt

borde det kunna vara att utnyttja aktuell lufttemperatur i sådana system där luft-

kvaliteten beskrivs mer eller mindre on-line.
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4 Behov av modeller och underlag
För beskrivning av avgasutsläpp m.m. från vägtrafik bör följ ande vara uppfyllt:

0 att lokala utsläpp skall kunna summeras till regional respektive nationell nivå

i överensstämmelse med vad som används på dessa nivåer

0 att alla faktorer som har mer än marginell betydelse för utsläppen lokalt skall

kunna beskrivas

0 att tidsupplösningen både på indata och modell skall motsvara vad som gäller

för existerande och planerade gränsvärden för halter

0 att den rumsliga upplösningen skall motsvara vad som gäller för existerande

och planerade gränsvärden för halter

0 att noggrannheten generellt skall vara minst acceptabel.

Beräkning av lokala eller regionala avgasutsläpp från vägtrafik förutsätter något

förenklat tillgång till två huvudtyper av data:

0 trafikdata

0 emissionsfaktorero

Båda dessa kan ses som samlingsrubriker för normalt mycket omfattande under-

indelningar av data

Emissionsfaktorer söks allt från momentana utsläpp till genomsnittliga på natio-

nell nivå och år. Aggregering till en högre nivå måste alltid göras baserat på kör-

förlopp, färdmotstånd och hur trafiken per fordonstyp fördelas på olika kombina-

tioner av körförlopp och färdmotstånd. Aggregering kan i huvudsak göras på två

sätt:

0 för delar av körförlopp

0 för olika miljöer.

Exempel på den första typen är emissionsfaktorerna i EVA dvst som funktion av

hastighet på länk och för stopp samt tomgångsemissioner. Hit kan också de tradiu

tionella sambanden mellan medelhastighet och emissionsfaktorer räknas. Exem-

pel på den andra typen är genomsnittliga emissionsfaktorer för landsbygd och för

tätort, vilket är formen i den sk. EMV-modellen. Detta är naturligtvisockså ett

uttryck för körförloppo

Då körförlopp aggregeras till högre nivåer läggs alltid den finare informationen

in i emissionsfaktorerna. Den synliga körförloppsbeskrivningen övergårdå i

stället till att kvantifiera frekvensen av de delförlopp som finns integrerade i emis-

sionsfaktorerna. Emissionsberäkningar förutsätter alltid kompletta körförlopp i

någon form.

Emissionsfaktorer används med olika form enligt bloa. följande:

mängd/km

mängd/drivmedelsenhet

mängd/personkm alternativt tonkm

mängd/tidsenhet

mängd/kWh

mängd/start

mängd per stopp.

Samtliga former kan användas för beräkning av totala utsläpp men den första for-

men är den vanligaste. Den tredje formen används för jämförelse mellan olika
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transportkedjors miljöeffektivitet och bör kanske inte användas i något annat

sammanhang. Normalt sett har den tredje formen bildats baserat på den första.

Dessa värden representerar också normalt genomsnittssituationer och kan om de

tillämpas i enskilda situationer ge betydande fel som exempelvis tomköming

inom det tredje alternativet. Den andra formen kan speciellt för tunga dieseldrivna

fordon vara ett bättre alternativ än det första. Mängd per tidsenhet kan antingen

användas som ett alternativ till mängd per km men också för momentan beskriv-

ning där det antingen kan vara fråga om utsläpp för viss hastighet och accelera-

tionsnivå eller också utsläpp för visst motorvarvtal och vridmoment.

Mängd per kWh motsvarar de former som används internt i mekanistiska

beräkningsmodeller. Genom att gränsvärden för tunga fordon är uttryckta i denna

form tycks det även förekomma att utsläppsberäkningar genomförs baserat på

denna form., En sådan beräkning förutsätter att det sträckspecifika motorarbetet är

känt. Detta kan beräknas med mekanistiska beräkningsmodeller. Det finns

mycket som talar för att mängd/kWh enligt den provmetod som är kopplad till

gränsvärden kan avvika mer än marginellt från ett medelvärde för verkliga kör-

förhållandena

Mängd per start brukar antingen avse kallstarttillägg eller avdunstning.

Genomgående för alla former måste naturligtvis exponeringsmåttet (fkm; driv-

medelsvolym; tonkm eller pkm; tid; starter) vara känt för den form som väljsr

Begreppet avgasmodell används i en mycket vid bemärkelse. Från modeller

som kan ge vad som benämns emissionsfaktorer och till modeller som beskriver

de samlade utsläppen på nationell nivå per år. Begreppet emissionsfaktorer

används också i mycket vid bemärkelse dvs. mer eller mindre aggregerade. Vad

som naturligtvis eftersträvas i detta sammanhang är att agregering från en finare

nivå ger samma emissionsfaktorer som används på en högre nivå. Att detta skulle

uppfyllas är sannolikt för närvarande mera undantag än regel.

De flesta avgasmodeller motsvarar en indelning efter vad som benämns:

0 kallstarttillägg

0 varmutsläpp

0 avdunstningc

Avdunstningen brukar i sin tur uppdelas i ytterligare tre delar benämnda: running

losses; hot soak och diumal.,

Om inte samtliga dessa delar beaktas följer ett systematiskt fel som kan vara

betydande

För att beskriva vad som påverkar emissionsfaktorerna är det lämpligt att följa

den ovan givna indelningen. Vad som är viktigt utöver en sådan indelning är

naturligtvis betydelsen av följande:

fordonstyp

årsmodell

kravnivå

typ av drivsystem inklusive drivmedelstyp

drivmedelskvalitet

fordonsålder i kombination med inspektion och underhåll.

Kallstarttillägg brukar definieras som skillnaden i utsläpp mellan att köra visst

förlopp utan och med fullt uppvärmt drivsystem. Det underlag som oftast har

använts för svenska förhållanden baseras på underlag motsvarande den i Sverige
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hittills vanligaste provmetoden dvs den sk. FTP 75. Detta är den provmetod som

ingår i flera av de svenska avgasbestämmelsema såsom A1 l, A12 mfl.

Den ingående körcykeln omfattar tre delar där den första och tredje delen har

identiska (nästan) körförlopp.3

Vad som har störst betydelse för kallstarttilläggens storlek för viss bil är:

motortemperatur vid parkering

parkeringstid

lufttemperatur utomhus

Vindförhållanden

parkering inom- eller utomhus

användning av motorvärmare

körförlopp under kallfasen.

Det resulterande kallstarttillägget beror slutligen av om resans längd är minst lika

stor som kallfasens varaktighet. Att beskriva representativa kallstarttillägg för

olika förhållanden kräver tillgång till speciella beräkningsmodeller. Utdata från

dessa utgörs normalt av emissionsfaktorer vilka sedan kan användas i mera

aggregerade avgasmodeller°

Tillgängliga modeller som COLDSTART, EMV och DSD-IRS ger goda möj-

ligheter att beskriva inverkan av alla uppräknade punkter. Vad som då gäller är

relativ betydelse i kombination med kostnaden för att ta med en ytterligare

variabelt

Varmutsläpp har som följd av katalysatorer blivit ett mera svårtolkbart

begrepp. Med fullt uppvärmd motor menades i allmänhet? åtminstone tidigare, att

kylvattentemperaturen stabiliserats på en nivå mellan 80 och 90°C. Med denna

nivå på kylvattentemperatur kan betydande skillnader i katalysatortemperatur

förekomma och därmed även betydande skillnader i utsläppsnivåer trots lika för=

utsättningar i övrigt

Varmutsläppen för visst fordon är i huvudsak en funktion av färdmotstånd och

därav sammanhängande varvtal och vridmoment för motorn.

Färdmotstånden utgörs av följande:

0 rullmotstånd

luftmotstånd

0 accelerationskrafter

0 tröghetsmoment i hjulen mom.

Faktorer som därmed, för visst fordon, har större betydelse för det resulterande

färdmotståndet är följ ande:

körbeteende

last

förekomst av släp

vägens lutning

vägens horisontella krökning

vägbredd/antal körfält

 

3 Före den tredje delen stängs motorn av under10 minuter. Den temperatursänkning som

speciellt blir följden i katalysatorn resulterar i ett kallstarttillägg som normalt är större än

marginellt åtminstone för andra ämnen än bränsle och C02. Därmed underskattas kallstarttillägget

då utsläppen under den tredje delkörcykeln subtraheras från utsläppen under den första delen.
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vägytans beskaffenhet

hastighetsbegränsning

korsningars geometriska utformning

trafikreglering i korsningar

trafikflöde

trafikens sammansättning

trafikens start- och målpunkter

meteorologiska förhållanden.

Flera av dessa faktorer inverkar enbart på färdmotstånden genom att de påverkar
körförloppet medan andra påverkar både genom körförlopp och direkt. Då dessa

faktorer är kända finns förutsättningar för att tilldela ett fordon på en vägsträcka

ett körförlopp. Detta kan antingen göras genom mätningar eller simulering.

Simulering kräver naturligtvis också mätningar i något led. För de tillämpningar

av emissionsmodeller som är aktuella inom VV är en beskrivning av färdmot-

stånd ofta ett krav Detta gäller speciellt utvärdering av åtgärder som påverkar

vägytan som exempelvis beläggningar med annan struktur, förändrad snöröjning

mm.

För lokala avgasberäkningar med en godtagbar representativitet bör samtliga

ilj dessa faktorer vara kända. För mera aggregerade beräkningar exempelvis för en

kommun måste dessa faktorer också i princip vara kända i något led. Verklig-

heten är naturligtvis inte sådan att alla dessa faktorer är kända i detalj för större

områden. Alternativet blir då att karakterisera typiska delområden och för dessa

bestämma de aktuella trañkmåtten. Ett sådant exempel är EMV:s uppdelning i

landsbygd och tätort. Viktigt är naturligtvis att man arbetar med tydliga definitio-

ner för sådana indelningar och dessutom följer dessa. Det är normalt sett inte upp-

fyllt i nuläget. '

I huvudsak finns det följande alternativ ifråga om att beskriva körförlopp i avgas-

beräkningar:

0 att man har ett komplett körförlopp:

- sekund för sekund

=- fördelning av tid- eller körsträcka i matrisform dvs., hastighetsu och

accelerationsklasser

o att man delar upp körförlopp i vad som gäller på länk och i korsning

- på länk: medelhastighet

»- i korsning:

-= på utriktning
- med eller utan stopp

- stopptid

0 att man har en total medelhastighet.

Exempel på den första punkten är utvärdering av farthinder, jämförande studier

av olika vägutformning m.m. Exempel på den sista punkten är den inventerings-

modell för vägtrafikens avgasutsläpp, COPERT, vilken rekommenderas av EU.

För den andra punkten behöver frekvensen av händelser vara känd, dvs. för-

delning av körsträcka på olika länkar och frekvensen av korsningspassager med

given karakterisering.

En viktig slutsats är att det finns behov av flera typer av modeller allt från ren-

odlade motormodeller och till mera typiska simuleringsmodeller för vägtrafik.
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Om dessa olika modelltyper skall integreras eller inte beror på typ av tillämpning.

Modeller används för att reducera behovet av mätningar. Även om modeller

används krävs alltid mätningar men i mindre utsträckning än om allt skulle

mätas° Det finns också en skillnad mellan olika ändamål med beskrivning av

avgasutsläpr För beskrivning av nuläget är alltid mätningar ett viktigt alternativ.

Beskrivning av olika framtidsscenarier förutsätter användning av modeller.

De ämnen som skall kunna beskrivas framgår ur tabell 1, Förutsättningarna att

klara en sådan beskrivning är störst för de sedan tidigare reglerade ämnena i bil-

avgaser dvs. HC, CO, NOX. Även för bränsleförbrukning och de ämnen som kan

beskrivas då bränsleförbrukningen är känd är förutsättningarna goda. Partikel-

utsläpp (PM), vilka också är reglerade, finns ofta tillgängliga för hela körcykler°

För övriga ämnen är situationen väsentligt mera tveksam.

Den del av avgasutsläppen som man hittills satsat minst på att beskriva är

avdunstning. Delvis kan detta förklaras av att avdunstningen endast berör HC-

utsläpp. En annan förklaring kan vara tekniska mätproblem speciellt ifråga om

running losses. Dessa förutsätter att man har tillgång till en chassidynamometer i

ett slutet utrymme i vilket mängden HC kan bestämmas Det ökade intresset för

cancerogena ämnen skulle kunna förväntas öka satsningarna på beskrivning av

avdunstning. Även de värderingar av olika ämnen som används i samhälls-

ekonomiska kalkyler talar för att avdunstningen borde ägnas ett större intresset

Storleken på detta delutsläpp utgör ca 1/3 av de totala HC-utsläppen från bensin-

drivna bilar.

Avdunstning i form av sk. running losses sker under färd medan övrig sker

under parkering.

Hot soak är en följd av motorns uppvärmning och den därav följande upp-

värmningen av bränslet i motorns direkta närhet då motorn stängs av. Diumal är

en följd av temperaturväxlingar under dygnet och den inverkan som detta har på

bränsletanken.,

Eftersom avdunstning, undantaget running losses, sker under parkering finns

ett behov av att beskriva förekomst av parkerade bilar. För running losses finns

möjligheter att beskriva inverkan av hastighet '
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5 Känslighetsanalys
Beskrivning av luftkvalitet med beräkningar baseras på en kedja av beräknings-

modeller enligt följ ande:

0 spridningsmodeller

9 emissionsmodeller för vägtrafik och för Övriga källor

0 olika beräkningsmodeller alternativt mätdata för generering av indata till före-

gående punkt.

Vad som söks i känslighetsanalyser är hur avgashalter i närheten av gator och

vägar påverkas av förändringar av olika beräkningsförutsättningar. Eftersom före-

liggande dokumentation är inriktadpå vägtrafik är det primärt känsligheter för

förändringar inom denna grupp av beräkningsförutsättningar som söks. Några

resultat från känslighetsanalyser med spridningsmodeller med avseende på varia-

tioner i vägtrafikens emissioner finns inte tillgängliga. Följande frågor borde

analyseras:

0 hur påverkas haltemas variation med tid som funktion av variationer av väg-

trañkens emissioner över tiden för olika tidsupplösningar

0 hur påverkas haltemas rumsliga variation som funktion av en rumslig

variation av vägtrafikens emissioner

6 hur påverkas halterna på en gata av emissioner på omgivandegator

0 hur påverkas halterna av variationer i emissionsnivåer för olika typer av gator

och vägar?

Hur en känslighetsanalys skall genomföras och tolkas är inte självklar. Följande

synpunkter belyser detta:

0 eftersom det råder resursknapphet är kostnadseffektivitet minst lika viktig som

känslighet

0 trafikdata och emissionsfaktorer ger ungefär samma känslighet eftersom total-

utsläppen i huvudsak utgörs av en produkt av debåda

0 om en förutsättning står för en liten eller stor del av detotala utsläppen.

Den första punkten innebär att en beräkningsförutsättning med mindre känslighet

för halter skulle kunna prioriteras framför en med större känslighet.

Den andra punkten har praktisk betydelse för en känslighetsanalys såtillvida

att det kan vara tillräckligt med en analys avseende produktens

Den tredje punkten kan exemplifieras med att man naturligtvis får större

känslighet avseende förutsättningen lätta fordon än för personbil . Någon

exakt rangordning av de olika förutsättningamas betydelse kan därmed inte enkelt

genomföras

Känslighetsanalyser har genomförts med EMV-»modellen och omfattar vad som

redovisas i tabellerna 2-6. Analyserna har grupperats i: landsbygd; tätort och

totalt, De totala utsläppen per ämne för den sk. basfilen har fått representeras av

index : 100. De utsläpp som är kopplade till viss förutsättning har multiplicerats

med faktorn 1.1 en efter en. För varje sådan multiplikation har totala utsläpp

beräknats och relaterats till basvärdet, vilket givit ett nytt index. Den enda typ av

förändring som kräver en förklaring borde vara kravnivåer:

a där lätta motsvarar kravnivåer som gällde före de skärpningar som infördes i

slutet av 80-talet och i början av 90-talet
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e där hårda motsvarar vad som gäller efter skärpningar i slutet av 80-talet och

början av 90-talet.

Tabell 2 Känslighetsanalys avseende totala HC-utslápp

  

Typ av förändring Landsbygd Tätort Totalt

Bas 100 100 100

Faser

1,1xkall 101 102 102

1,1 x avdunstning 103 105 104

1,1xvarm 106 103 104

Kravnivå

1,1 x lätta - -- 108

1,1 x hårda - - 102

Fordonsstorlek

1,1xlätta 110 110 110

1,1 xtunga 100 100 100

Fordonstyp

1,1 x personbil 108 109 108

1,1 x lätt lastbil 101 101 101

1,1><buss 100 100 100

1,1 x tung lastbil 100 100 100

1,1><2hjul 100 100 100

 

Tabell 3 Känslighetsanalys avseende totala CO-utsläpp.

  

Typ av förändring Landsbygd Tätort Totalt

Bas 100 100 100

Faser

1,1xkall 103 105 104

1,1 x avdunstning 100 100 100

1,1xvarm 107 105 106

Kravnivå

1,1 x lätta - a 107

1,1 x hårda - =-= 103

Fordonsstorek

1,1xlätta 110 110 110

1,1 xtunga 100 100 100

Fordonstyp

1,1 x personbil 108 109 109

1,1 x lätt lastbil 101 101 101

191>< buss 100 100 100

1,1 x tung lastbil 100 100 100

1,1x2hjul 100 100 100
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Tabell 4 Känslighetsanalys avseende totala NOqutslápp.

  

Typ av förändring Landsbygd Tätort Totalt

Bas 100 100 100

Faser

1,1xkall 100 101 100

1,1 x avdunstning 100 100 100

1,1><varm 110 109 110

Kravnivå

1,1 x lätta - - 106

1,1 x hårda - - 104

Fordonsstorlek

1,1 x lätta 105 106 106

1,1 xtunga 105 104 104

Fordonstyp

1,1 x personbil 105 105 105

>< lätt lastbil 101 101 101

:191xbuss 101 102 101

1,1 >< tung lastbil 104 103 104

1,1x2hjul 100 100 100

 

Tabell 5 Känslighetsanalys avseende totala C02_utslápp.

  

Typ av förändring Landsbygd Tätort Totalt

as 100 100 100

Faser

1,1x kall 100 101 101

1,1 x avdunstning 100 100 100

1,1xvarm 110 109 109

Kravnivå

1,1 x lätta - - 103

1,1 x hårda - - 107

Fordonsstorlek

1,1 x lätta 107 108 108

1,1 x tunga 103 102 102

Fordonstyp

1,1 x personbil 106 107 107

1,1 x lätt lastbil 101 101 101

1,1xbuss 100 101 101

1,1 >< tung lastbil 102 101 102

1,1><2hju| 100 100 100
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Tabell 6 Känslighetsanalys avseende totala partikebutslápp.

  

Typ av förändring Landsbygd Tätort Totalt

Bas 100 100 100

Faser

1,1xkall 100 101 101

1,1 x avdunstning 100 100 100

1,1><varm 110 109 109

Kravnivå

1,1 x lätta - - 107

1,1 x hårda - - 103

Fordonsstorlek

1,1 x lätta 105 108 106

1,1xtunga 105 102 104

Fordonstyp

1,1 x personbil 103 105 104

1,1 x lätt lastbil 101 102 102

1,1xbuss 101 101 101

1,1 x tung lastbil 104 102 103

1,1x2hjul 100 100 100

 

Följ ande slutsatser skulle kunna dras ur tabellerna 2-6:

0 att avdunstning bör beskrivas med en högre ambitionsnivå och speciellt i tätort

0 att beskrivning av kravnivåer bör göras med hög ambitionsnivå '

0 att de lätta fordonen helt dominerar utsläpp av HC och CO

0 att kallstarttillägg, med undantag för HC och CO, inte har någon större

betydelse

0 att de lätta fordonen dominerar partikelutsläppen i tätort

0 att personbilama kan stå för ca hälften av partikelutsläppen i tätort.,

Med COLDSTART kan kallstarttillägg beräknas för:

0 olika startplatser

0 olika månader

0 olika veckodagar

0 olika timmar.

Om skillnaderna i kallstarttillägg varierar mer än marginellt mellan olika förut-

sättningar kan det vara motiverat att beakta en sådan variation i spridnings-

modeller.

Skillnader i kallstarttillägg mellan olika månader kan uppgå till en faktor

minst 2 enligt figur 1, medan dagtyp endast har marginell betydelse på dygnsnivå.

Kallstarttillåggen är störst under söndagar.
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Figur 1 Kallstarttilla'gg för olika månader och dagar., Bensindrivna per-
sonbilar av kravnivå A12 (6,5 år). Beräknat med COLDSTART.

Kallstarttilläggens variation Över dygnets timmar per dagtyp har exempliñerats

med figur 2.,

                     

 

  

   

 

 

   

 

10 2
9 f
8 »J l'
7 __ _

:g 6 l'- - Vardag

ä 5 _ _ _ __ - __ Lördag

2 4 - _ F_ F_ EISondag

3 '5 * i

1 i - i. k -
0 l i I u I . I I I | I i I i. I = T ...

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Klockan
(A12)

Figur 2 Kallstarttilläggens variation med tid på dygnetför olika dagtyper.
Bensindrivna personbilar av kravnivå A12 (6,5 år), Beräknat med COLDSTART;

Ur figur 2 framgår ett behov av att differentiera kallstarttilläggen för tid på dygnet

och eventuellt även med avseende på veckodag.

I figur 3 illustreras startplatsens betydelse för kallstarttilläggens storlek. För

starter vid bostad och arbete kan kallstarttilläggen vara ca dubbelt så stora som

för startplats av typ Övrig. Den största andelen starter sker på platstyp Övrig.
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Figur 3 Kallstarttilläggens variation med startplats. Bensina'rivna person-
bilar av kravnivá A12 (6,5 år). Beräknat med COLDSTART.

Hur resultatet av en känslighetsanalys som den här redovisade skall bedömas och

vilka prioriteringar som skall göras är inte självklart. Prioritering av insatser bör

ske baserat både på betydelsen av olika variabler och kostnaderna för insatser

avseende variablerna. Det kan vara så, att mest kostnadseffektivt är insatser avse-

ende variabler med minst känslighet enligt ovan. Kostnaderna behöver inte avse

att ta fram variabler på viss form utan kan också avse merkostnader för hantering

av flera variabler i en emissionsmodul.

Vad som ovan beskrivits för en totalmodell som EMV gäller även för en lokal

utsläppsmodell.

Analysen avseende kallstarttillägg indikerar att en uppdelning av

kallstarttillägg efter plats, månado veckodag och tid på dagen skulle kunna vara

motiverade
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6 Genomgång av modeller och underlag
Modellinventeringen har omfattat både Spridningsmodeller och emissions-

modeller, se bilaga 1. Att den första modelltypen ingår i inventeringen är för att

kartlägga det behov som spridningsmodellerna ställer på emissionsmodellerna

och på dataunderlag, I bilaga 2 redovisas olika datakällor. Adresser mm. till

forskare, forskningsinstitut, myndigheter m.m. inom området redovisas i bilaga 3.

6.1 Spridningsmodeller
De modeller som refereras är följande: AIG; AIRVIRO; DISPERSION; RODAIR;

VLAK. För mera detaljerade beskrivningar, se bilaga 1.

Modellerna kan grupperas i AIG och Övriga baserat på hur körförlopp beskrivs.

AIG använder en emissionsmatris vilket medför att i princip alla körförlopp skulle

kunna beskrivas. Användaren kan påverka körförloppet genom följande variabler:

0 hastighet

0 andel i acceleration (%)

0 andel i retardation (%).

I (Egebäck et al., 1991) redovisas både de använda emissionsmatriserna och de

underlag dessa baseras på. För bensindrivna Ll-bilar dvs. i huvudsak personbilar

i konstanthastighet ges emissionsfaktorer upp till 90 km/h. Steglängden i matrisen

är som störst 28 km/h. Accelerationen kan beskrivas för hastighetsnivåer upp till

60 km/h och för ett maximalt abs (dv/dt) av 1,5 m/sz. Steglängden är här 0,3 m/sz.
För tunga fordon täcker matriserna dv/dt upp till 2,1 m/s2 men inte negativa dv/dt.

För beskrivning av kallstarttillägg ges andel ej varmkörda .

Modellen beskriver inte avdunstning eftersom HC inte ingår i utdata.

Den potential för beskrivning av körförlopp som matrisanvändningen i AIG

ger har begränsats kraftigt genom de möjligheter som finns till att ge indata avse-

ende körförlopp. De resulterande emissionsfaktorerna blir naturligtvis också

känsliga för vilka accelerations- och retardationsnivåer som finns bakom

programrubrikerna.

Behovet av mera aktuella och utvidgade emissionsmatriser borde vara stort. Detta

behov skulle kunna tillgodoses ur följande källor:

0 MTC:s databank

0 Graz-modellen

0 VETO eller liknande modell primärt för tunga fordon.

För kallstarttillägg bör COLDSTART i kombination med EMV kunna användas.

AIRVIRO utnyttjar en nätverksbeskrivning för hantering av vägtrafikens

avgasutsläpp. Denna struktur är identisk med den som används i EVA dvs. denna

typ av samband kan användas, vilket också är vad som normalt sker.

VBB-VLAK-modellen använder ingen lutnings- eller korsningsinformation.

Både varmutsläpp och kallstarttillägg ingår. Eftersom HC inte ingår beskrivs inte

avdunstning.

Övriga modeller har en liknande uppbyggnad, man ger mängd/sträckenhet per

fordonstyp och länk. Det är sedan upp till användaren vad som ingår i emissions-

faktorerna. Det normala tycks vara att man per länk förutsätter samma emissions-

faktorer längs hela länken. Detta medelvärde per fordonstyp och länk kan sedan

innehålla allt från länkfaktorer exklusive korsningseffekter och till kallstarttillägg
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och avdunstning. Det lär vara möjligt att sektioner länkar så att man skulle kunna

ha olika emissionsfaktorer mitt på länk och i korsning.

6.2 Emissionsmodeller

Dessa innehåller normalt följande komponenter:

0 emissionsfaktorer, indata, på en finare nivå än den som söks exempelvis i form

av motormapp4
0 en händelsebeskrivning

0 en aggregeringsdel.

En modellberäkning innebär normalt en aggregering av både emissionsfaktorer

och händelser. Ifråga om emissionsfaktorer kan det handla om att gå från formen
motormapp4 till formen mängd/sträckenhet exempelvis för viss vägtyp. Parallellt

sker en aggregering av händelser från nivån V och dv/dt momentant till en medel-

hastighet för viss vägtyp.

En annan typ av aggregering kan gälla från formerna kallstarttillägg,

varmutsläpp och avdunstning till formen total mängd per körd sträckenhet. En

annan typ av aggregering är från utsläpp per drivsystem, årsmodell och kravnivå

till en total för viss fordonstyp mm.

För emissionsberäkningar är modeller för händelsebeskrivning lika viktiga som

emissionsfaktorer. Därmed kan händelsemodeller även tas med under rubriken

emissionsmodeller.

Emissionsmodellema kan indelas enligt följande:

0 momentana modeller:

- motormodeller

- matrismodeller

0 delförloppsmodeller

0 medelhastighet - modeller

0 områdesmodeller.

Denna indelning gäller främst för varmutsläpp, Liknande indelningar skulle

kunna användas även för kallstarttillägg och avdunstning,

Gruppen av motormodeller ovan kan uppdelas i sådana som indelar motorn i

olika delar och sådana med en mera aggregerad beskrivning. Till den första grup-

pen hör CRUISE och VehProp och till den andra VETO och DCSP. CRUISE och

Vehprop har hittills inte använts mer än marginellt i de sammanhang som denna

studie avser. Däremot har speciellt VETO använts i betydande omfattning, speci-

ellt indirekt genom EVA-sambanden. DCSP har huvudsakligen använts för

beskrivning av olika fordonsutformningar och drivsystem.

En central fråga avseende mekanistiska modeller baserade på motormappar har

varit om det är tillräckligt med statiskt uppmätta mappar, se exempelvis

(Hammarström, 1999), för att uppnå en acceptabel noggrannhet. Studien visar att

modelltypen kan ge en beskrivning av bränsleförbrukning med hög precision. HC

och NOX, de i valideringen studerade ämnena, kan beskrivas med en acceptabel

förklaringsgrad i huvudsak.

 

4 I en motormapp beskrivs mängden utsläpp per tidsenhet som funktion av enmotors varvtal och

vridmoment.
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I (Watson, 1989) redovisas en analys av problemetmed statiskt uppmätta motor-

mappar baserat på en beräkningsmodell som beaktar transienter. En och samma

modell har kunnat användas både med och utan transientmodulen. Transient-

modulen förbättrade förklaringsgradema enligt följande:

C02, från 89,8 % till 98,9 %

HC, från 90,5 % till 97,9 %

CO, från 53,6 % till 87,4 %

NOX, från 87,6 % till 96,3 %,

I stället för att använda en motormapp per ämne används nio stycken, Antalet

följer av:

0 att derivatan av varvtal indelas i tre klasser

0 att derivatan av vridmoment indelas i tre klasser.

För att kunna bestämma värdena i transientmappama ställs höga krav på att

kunna sammankoppla varvtal och vridmoment med rätt emissionsvärde. I artikeln

beskrivs den metodik som använts för att lösa detta stora problem. Mätningar har

genomförts på chassidynamometer. Det föreligger tidsförskjutningar för alla regiu

strerade variabler dvs. även för varvtal och moment, Tidsförskjutningama är nor-

malt en funktion av de aktuella körförhållandena. I artikeln beskrivs även en

metod för att bestämma map-värde i ett symmetriskt mönster baserat på mätdata

enligt ett oregelbundet mönster. De använda mätbilama har inte beskrivits i detalj

utan endast med Ford Cortina och Honda Civic . Någon av bilarna var

utrustad med förgasare.

En variant av mekanistisk modell är den i bilaga 1 beskrivna Second by

second fuel use and emission model I denna har motormappama ersatts med

funktioner. Den genomförda valideringen ger minst acceptabla förklaringsgrader

och förhållandevis små max.avvikelser. Med undantag för bränsleförbrukning är

resultatet betydligt bättre än för valideringen i (Hammarström, 1999). Enligt

(Thomas et al., 1997) skulle beskrivningen av motormappar med funktioner inne-

bära att högre noggrannhet kan förväntas jämfört med en konventionell punkt-

beskrivning och interpolering,

Med matrismodeller avses tabeller med hastighetsklasser på ena axeln och

dv/dt-klasser på den andra. I varje cell anges utsläpp av visst ämne per tidsenhet,

Bland modeller som använder denna typ av beskrivning kan nämnas AIG, GRAZ,

NETSIM och HUTSIM, Om själva avgasmatrisema kan kallas emissionsmodeller

är en deñnitionsfråga, Utan parallella körförloppsdata är matrisema inte till någon

användning., Exempelvis genereras körförlopp sekund för sekund i både

NETSIM och HUTSIM° Det är egentligen inget som hindrar att även i program

som VETO och DCSP använda matriser i stället för motormappar.

Matrismodeller används också sedan länge i Sverige. De i Sverige använda

matrisema har huvudsakligen tagits fram i Naturvårdsverkets regi, först i Avgasu

laboratoriet i Studsvik och sedan av MTC. Dessa matriser används bl.a. i AIG-

modellen. KTH har utnyttjat matriser för avgassimuleringar med HUTSIM-

modellen. I dessa simuleringar används både svenska matriser och matriser från

Österrike (Graz).

Inom EU-projektet DRIVE har omfattande körförloppsmätningar utförts i sex

städer i England, Frankrike och Tyskland. De insamlade körförloppen har utgjort
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bas för avgasmätningar med 150 bilar på chassidynamometer. Urvalet av bilar

gjordes för att bilda grupper indelade efter:

bensin- eller dieseldrift

0 motorutförande i Övrigt

0 kravnivå

0 cylindervolym.

Utifrån insamlade körförloppsdata har 14 körcykler bildats. Dessa har också

grupperats till 6 längre körcykler.

Avgasmätningar utfördes med bilarna i det skick de var då de levererades till

laboratorierna. Genom att bilarna före varje prov kördes i 3 minuter i 50 km/h

skulle full uppvärmning (?) nås med en oljetemperatur av 70°C.

Då mätdata relateras till enbart medelhastighet är slutsatsenatt denna inte är

tillräcklig för att förklara spridningen i emissionsfaktorer. En viktig del i analysen

är att hantera tidsdifferensen mellan det att avgaserna bildas i motorn till dess de

registrerats av mätutrustningen. Tekniken för att genomföra detta framgår ur

(TUV, 1993) och (Jost et al., 1992).,
Då accelerationsnivåer relaterats till hastighet för körförloppsmätningar fann

man att spridningen i accelerationsnivå minskade med ökande hastighet? vilket

bl.a. är ett direkt uttryck för motorns effektbegränsning. För att klara noggrann-

hetskravet skulle därmed en finare klassindelning av dv/dt behövas för högre än

för lägre hastigheter. Ett alternativ att hantera detta problem är att ersätta dv/dt

med v X dv/dt., Detta har resulterat i en matris-modell benämnd MODEM.

I början på 80-talet gjordes modal-mätningar som underlag till modeller som

TRAF-NETSIM mfl. (West et al 1997) Data lades upp i konventionella hastig-

hets- och accelerationsmatriser. Avgasmätningar på chassidynamometer föregicks

av vägmätningar avseende representativa motorbelastningar. Bilarna var av års-

modell 1993 eller senare och med körsträckor kortare än 80 000 km Resultaten

från mätningarna med de enskilda fordonen har slutligen sammanviktats baserat

på försäljningsstatistik.

En jämförelse med ett kontrollmaterial för olika körcykler gav följ ande:

0 att modell- och kontrolldata i allmänhet förändras i samma riktning

0 att bränsleförbrukningen i allmänhet inte avvek mer än 10 %

0 att för avgaser skillnaden per körcykel kan vara en faktor 20

l (Sturm et al., 1998) redovisas en studie avseende brister mm. för matrismodel-

ler med följ ande resultat:

0 att beräknade värden ofta kan ha osäkerheter av storleksordningen +/- 10-

20 %

0 att momentana emissionsmodeller rekommenderas i fall då körförloppet är

centralt

0 att det har förekommit fall då matrismodeller ger resultat som går i fel riktning

0 att körning med mera extrem dynamik medför anmärkningsvärda underskatt-

ningar om matriser baserade på standardiserade körcykler används

0 att det skulle behövas olika matriser för lugnare körförlopp och för mera

extrema körförlopp.
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En svaghet med matrismodeller är att växling inte kan ändras. Hur mycket av

bristerna enligt ovan som beror på att växling inte beskrivs framgår inte ur redo-

visningen»

Matrismodeller används åtminstone av Tyskland, Schweiz och Österrike för att

generera genomsnittliga emissionsfaktorer.

Till nackdelarna med matrismodellema utöver växling hör bla.:

o att effekt av vägens lutning eller färdmotstånd mera generellt inte direkt kan

beskrivas

0 att modellen inte direkt ger en kontinuerlig beskrivning av emissionsfakto-

rerna, vilket skulle kunna resultera i omotiverat stora förändringar i emissions-

faktorer för mindre nivåförändringar i hastighet eller acceleration.

0 att man måste förlita sig på att chassidynamometerns beskrivning av färdmot-

stånd är representativ.

Delförloppsmodeller utgörs av:

0 EVA-sambanden

0 nätverksmodeller, händelsemodellers i vilka EVA-sambanden kan implemen-

teras.

?I nätverksmodeller kan både händelser på länk och i korsning beskrivas. Länk-

I händelse utgörs av hastighet relativt trafikflöde. I korsning beskrivs frekvenserav

utriktningar och av stopp m.m. per utriktning.

Nätverksmodellema kan indelas i två grupper, en med sk. traffic-

assignment och en utan° Till den första gruppen hör modeller som DSD-IRS och

till den andra AUT/AVT.

I traffic assignmentmodellema är en grundtanke att modellen skall kunna till-

dela en resa en alternativ färdväg genom systemet som följd av bl.a. trängsel-

effekter. Mera generellt skulle man kunna påstå att de underlag som används för

att beskriva trängseleffekter speciellt i korsningar är bristfälligaOftast påverkas

fördröjningen per korsningspassage överhuvudtaget inte av trafiksituationen på

övriga tillfarter i korsningen. Situationen för att beskriva restid på länkar är

betydligt bättre än för korsningar. Bl.a. har VTI tagit fram samband mellan

hastighet och trañkflöde för många olika typer av gator., Vid tillämpning av dessa

samband finner man att det är sällsynt med situationer där trafikflödet har

inverkan på länkhastigheten., Mot bakgrund av att det är korsningama och inte

länkarna som utgör flaskhalsama i systemet utgör detta en stor brist. Bristen

gäller både själva modellerna och tillgång på dataunderlag. Det bästa underlaget

borde vara det som ingår i EVA-modellen. Även för detta underlag finns flera

frågetecken. Den befintliga situationen skulle därmed kunna sägas varaatt man

har det bästa underlaget där behovet av att kunna beskriva trañkeffekter är minst.

Den nätverksmodell som för närvarande har bäst förutsättningar både att beskriva

trafikeffekter och avgaser bör vara DSD-IRS. Mot bakgrund av den mycket

omfattande användning som förekommer av denna modelltyp är bristen på

förekomst av validering anmärkningsvärd. Dessa brister skall inte tas som uttryck

för att man inte skall använda modelltypen utan istället för ett stort behov av

förbättringar.

Den vanligaste typen av avgasmodell är den med medelhastighet som

oberoende variabel. Bland dessa modeller kan nämnas COPERT H, MOBILE och

Workbook.
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EMV och TCT använder emissionsfaktorer kopplade till områdestyp och där

den första innehåller både landsbygd och tätort medan den andra enbart avser

tätort.

I (Zachariadis et al. 1997) jämförs fyra avgasmodeller. Jämförande beräkningar

har utförts baserat på uppmätta körförlopp. Följande frågor har diskuterats:

0 Leder mera detaljerade modeller till förbättrade emissionsuppskattningar?

0 Hur detaljerade behöver modeller vara i olika tillämpningar?

0 Är det möjligt att med en modell klara alla typer av tillämpningar?

De jämförda modellerna är:

Workbook

DRIVE-MODEM (Jost et al., 1992)

DGV (Graz)

COPERT II.,

Körförlopp registrerades med en bil på alla större gator i Thessaloniki. Avgas-

beräkningar genomfördes för varje enskilt körförlopp med de olika modellerna.

Slutsatserna blev följande:

0 att de största skillnaderna finns för medelhastigheter under 20 km/h

0 att det i huvudsak inte finns någon anledning att välja en mera komplex modell

än COPERT H

0 att undantag från huvudregeln är NOX i extrema trafiksituationer.

En jämförande studie har gjorts avseende: COPERT H; Workbook; DTU och

danska mätvärden (Winther, 1998). Bland annat ville man få verifierat den redu-

cerade katalysatoreffekt vid hög hastighet, vilken DTU beskriver. DTU är en

dansk avgasmodell (Sorensen et al., 1992) som används av myndigheter för att

utvärdera effekten av trafikförändringar. Modellen baseras på emissionsdata från

svenska bilar för lätta fordon. Dataunderlaget utgörs av FTPmdata uppdelat i

element. Uppmätta körförlopp på väg jämförs med elementen ur Fl"P 75 och till-

delas motsvarande emissionsfaktorer: Körmönstermätningar har dokumenterats i

bl.a. (Krawack, 1991). DTU=modellen beskrivs som en momentan-modell med

hastighet och acceleration som indata. Ett betydande problem borde följa av att

FTP-data inte täcker in hela det normala körförloppsområdet.

Modellerna har både jämförts i hastighetsdiagram och i form av totala

varmutsläpp. Skillnaderna mellan COPERT Il, Workbook och DTU är förhållan-

devis små. Vad som avviker desto mera är den modell, danska mätdata, som

tagits fram för att verifiera DTU. Helhetsintrycket blir därmed motsägelsefullt.

Ju mera momentan en modell är desto mindre underlag brukar normalt finnas

lätt tillgängligt, Till detta kommer också att mängden indata som krävs är större.

Därmed följer att emissionsfaktorer som beräknats med exempelvis CRUISE eller

VehProp, av representativitetsskäl, inte kan förväntas kunna användas direkt utan

någon ytterligare kalibrering måste till. Då VETO har använts för utveckling av

EVA-sambanden har kalibrering gjorts mot varmutsläpp enligt FTP 75 där större

dataunderlag finns tillgängliga.

En ofta diskuterad fråga i anslutning till modeller av VETO-typ är om dessa

kan användas för att beskriva andra situationer än statiska både ifråga om bensin.

och dieseldrift. Denna fråga besvaras av (Hammarström, 1999) med ett ja, dock

med vissa reservationer. Resultaten av denna studie innebar inte generellt att
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simulering av statiska förhållanden gav bättre noggrannhet än för andra förhål-

landen.

Det finns också renodlade kallstartmodeller som COLDSTART och INRETS-

modellen., Den första modellen utgörs av ett datorprogram i vilket bl.a. INRETS-

modellen ingår. INRETS-modellen utgörs av samband som uttrycker:

0 kallstarttillägg som funktion av lufttemperatur

0 kallstarttillägg som funktion av medelhastighet

0 andel av fullt kallstarttillägg som funktion av reslängd.

Modeller som beskriver avdunstning som funktion av bl.a° ångtryck i bränslet och

temperaturförhållanden ingår i COPERT H, Workbook och MOBEE. Enligt

(Samaras et al., 1997) rekommenderas COPERT-modellens avdunstningsdel

framför andra jämförda,

I (Raimann, 1996) beskrivs ett datorprogram som utvecklats för att kunna

simulera egenskaperna i hela bränslesystemet Med programmet kan alla delar av

avdunstning simuleras. Programmet har primärt utvecklats för utformning av

bränslesystemet med exempelvis vilken kapacitet som kanistem skall ha. För en

mera detaljerad beskrivning av programmet hänvisas till (Reddy, 1991).

Inverkan av dieselkvalitet har studerats för tre små dieselmotorer och under

körning med 16 olika drivmedelskvaliteter (Buchsbaum, 1989). Det framkom att

möjligheten att förbättra utsläppen var små relativt de drivmedel som följer speci-

fikationerna, De drivmedelsparametrar som studerats är: täthet; cetan-tal; visko-

sitet; svavel och aromater., Den viktigaste parametem var tätheten.

Inverkan av bensinens sammansättning på de olika delarna inom avdunstningen

beskrivs i (Burns et al., 1992). Två grupper av testfordon användes:

0 årsmodeller 1983-1985, 14 stycken

0 årsmodell 1989, 20 stycken°

De bränslebeskrivande variabler som studerades var:

0 aromater

0 MTBE

0 olefiner

° T90
0 RVP.,

Utvärdering har gjorts med linjär regressionsanalys där de olika bränsle-

beskrivande variablema utgör oberoende variabler och de olika faserna av

avdunstning utgör beroende variabler

Signifikanta effekter har påvisats i följ ande fall:

0 aromater: både på diumal och hot soak samt för gamla och nya bilar

0 MTBE: ingen signifikant effekt

0 oleñner: effekt på diumal för gamla bilar

e T90: effekt på både diumal och hot soak för nya bilar samt på hot soak för

gamla

0 RVP: effekt på hot soak för nya bilart

För running losses påvisades inte i något fall signifikanta effekter.

Dokumentationen är mycket innehållsrik ifråga om beskrivning av

uppläggning och mätresultat.
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För beskrivning av icke-reglerade utsläpp finns i litteraturen i huvudsak två alter-

nativa tillvägagångssätt:

0 med separata emissionsfaktorers ämne för ämne

0 med fasta fördelningar med vars hjälp totalkolvätena kan uppspjälkas.

Ett exempel på den första punkten är TCT-modellen. COPERT och Workbook är
exempel på den andra. Ett problem med den första punkten för närvarande är att

man i bästa fall enbart kan få data för tätortskörcykel eller liknande som i TCT.

Några uppgifter om försämring finns egentligen inte tillgängliga. Alternativet kan

bli både resurskrävande och skrymmande. Vi vet att det i nuläget är brist på data-

underlag för reglerade ämnen speciellt om någon statistisk osäkerhet skall kunna

beskrivas. Beträffande de icke-reglerade ämnena är problemet av en helt annan

dimension eftersom det här mera kan handla om att hitta mätdata överhuvudtaget.

Alternativet med fasta fördelningar innebär att i stort sett allt som beskrivits

som nackdelar med den första punkten kan beskrivas som fördelar. En viktig

fråga är naturligtvis hur stabila eller generella de fasta fördelningarna är?

Till de icke-reglerade ämnena hör också de olika storlekar av partiklar som

alltmer börjat uppmärksammas. Beträffande partiklar är det för närvarande svårt

att hitta mera disaggregerad data,

Finns det några möjligheter att skatta mängden av partiklar av olika storlek

utifrån andra variabler?

En avgasmodell har utvecklats, se (Rao, 1996), som beskriver CO som funk-

tion av: syreinnehåll; svavel; RVP; olefiner; destillationsparametrar E200 och

E300 samt aromater i bränslet.,

Den databas som använts är den som utvecklats för EPAzs Complex Models :

0 485 bilar

0 200 olika bränslen/kvaliteter

0 1990 års tekniknivå.

I artikeln nämns också att motsvarande funktioner tagit fram för HC och NOX.

I artikeln anges inte om den framtagna funktionen gäller generellt oberoende

av körcykel.

Dagens beräkningsmodeller inom området innebär normalt endast en

specialisering på något delområde och är kraftigt förenklade på andra dvs.:

0 EMV med en mycket fin beskrivning av fordonsparken mm. men med en

mycket integrerad beskrivning av emissionsfaktorer per faktortyp relaterad till

användning

0 TCT med 10 icke-reglerade ämnen

0 EVA-modellen med en ganska fin beskrivning av körmönster och tillhörande

emissionsfaktorer

0 CRUISE, VehProp m.fl. med en mycket detaljerad simulering av motor- och

katalysatorprocessema

0 COLDSTART för representativa kallstarttillägg.

Ifråga om betydelsen för emissionsfaktorer av årsmodeller, drivsystem, krav-

nivåer, drivmedelskvalitet, släpanvändning och lastförhållanden är sannolikt

EMV för närvarande extremt detaljerad relativt sett.

CRUISE och VehProp har en helt annan typ av specialisering.
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Ett huvudintryck är att dessa olika modelltyper kan behöva användas mera

parallellt än vad som hittills gällt.

Vad som krävs för att kunna uppnå avgasberäkningar med hög representativitet är

följ ande:

0 emissionsfaktormodeller

0 händelsebeskrivningar via empirik direkt eller speciella modeller

0 Övrig indata där alternativen kan vara följande:

- olika statistikkällor

- kontinuerlig mätning

- modeller.

I praktiken är de två första grupperna normalt integrerade i och med att den

aggregering som en emissionsfaktorrnodell avser bygger på händelsebeskriv-

ningar.

I huvudsak kan man urskilja tre nivåer ifråga om modeller:

0 mikronivå

0 makronivå

0 totalnivå.

Det finns ytterligare en klassificering som ligger mellan mikro och makro: meso.,

Några exakta och allmänt accepterade definitioner av dessa begrepp finns inte

tillgängliga.

Mikronivå skulle motsvaras av modeller som: COLDSTART; DCSP; VETO;

CRUISE; VehProp; HUTSIM mfl.

Makronivå skulle främst motsvara nätverksmodeller som: KAN-EVA; DSD-

IRS mfl. _

Totalmodeller skulle motsvaras av modeller som: EMV; TCT; COPERT H

mfl.

Modellerna på mikronivå kan användas för att generera samband till makro-

nivån, vilket motsvarar vad som gäller för närvarande.

Makronivån skulle användas för att förse totalmodellema med dataunderlag.

Därmed skulle man b1.a. kunna få tillgång till representativa varmutsläpp för

svenska förhållande. Samma sak gäller för kallstarttillägg och avdunstning.

Begreppet modell kan, ifråga om emissionsfaktor, antingen motsvara direkta

mätdata på den nivå som söks alternativt mätdata på en finare nivå för aggrege-

ring i någon modell.

Genomgången av emissionsmodeller ovan och i bilaga 1 har sammanfattats i

form av tabell 7.
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Tabell 7 Sammanställning avmerparten beskrivna emissionsmodeller.

Benämning Ingående Nivå Förklaringsvariabler och kommentarer

delmodeller

CRUISE Ka" Mikro ink'- fordonsegenskaper; släp; last; vägutform-
motor ning; körförlopp sek. för sek. ; körbete-

v Mikro inkl. ende övrigt; temperatur
arm

motor

VehProp Ka" Mikro inkl» fordonsegenskaper; släp; last; vägutform-
mOtOr ning; körförlopp "sek. för sek. ; körbete-

Varm Mikro inkl. endenovrigt; . i H I

motor (korforlopp kan I VISS utstrackning

genereras av mod.)

DCSP Körförlopp Mikro fordonsegenskaper; släp; last; vägutform-

ning; körbeteende

Varm Mikro fordonsegenskaper; släp; last; vägutform-

ning; körförlopp 'sek. för ske. ; körbete»

ende övrigt

VETO Körförlopp Mikro fordonsegenskaper; släp; last; vägutform-

ning; trafikreglering; vägyta; körbeteende

Varm Mikro fordonsegenskaper; släp; last; vägutform-

ning; vägyta; körförlopp sek. för sek. ;

körbeteende övrigt

Second by Kall? Mikro fordonsegenskaper; släp; last; vägutform-
second fuel use ning; körförlopp sek. för sek.

and emussnon Varm Mikro I i '

model Kommentar: motorbeskrivning inkl.

motormappar i form av funktioner.

HDM4 Körförlopp Mikro fordonsegenskaper; släp; last; vägutform-a

ning; trafikreglering; vägyta; trafik; körbe-

teende

Varm Mikro fordonsegenskaper; släp; last; vägutform-

   

ning ; vägyta; körförlopp sek. för sek. ;

körbeteende övrigt

Kommentar: avgaser beräknas som funka

tion av bränsleförbrukning; motormappar

som funktioner; Världsbankens modell;

körförlopp och mikro gäller enbart fria

fordon

 

Fortsättning av tabell 7 på nästa sida
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Fortsättning tabell 7

   

Benämning Ingående Nivå Förklaringsvariabler och kommentarer

delmodeller

HUTSIM Körförlopp Mikro fordonstyp; vägutformning; trafikreglering

av alla former; trafik; körbeteende

Varm Mikro körförlopp sek. för sek.

Kommentar: avgasmodell i matrisform;

max. några korsningar samtidigt

TRAF-NETSIM Körförlopp Mikro fordonstyp; vägutformning; trafikreglering

Varm Mikro

av alla former; trafik; körbeteende

körförlopp "sek. för sek.

Kommentar: avgasmodell matrisform;

större nätverk

 

DRIVE=MOEM Varm Mikro körförlopp sek. för sek.

    

AUT/AVT Körförlopp Meso vägutformning; trafikreglering och

speciellt signaler; trafik: körbeteende

Varm Meso fordonstyper; stoppfrekvenser; stopptid

CONTRAM Körförlopp Meso vägutformning; trafikreglering; trafik; kör-

beteende

Varm Makro fordonstyper; medelhastighet

Kommentar: traffic assignment; grövre

beskrivning av signaler än i AUT/AVT

EVA Körförlopp Makro vägutformning; trafikreglering; trafik

Kall konstanter per start

Varm Makro fordonstyper; stoppfrekvenser; inje-

Avdunstning --

   

föringsklasser; medelhastighet på länk

konstanter per sträckenhet:

Kommentar: ett komplett paket inkl. möj-

lighet att samköra med EMME-program-

met dvs. traffic assignment

 

Fortsättning av tabell 7 på nästa sida

VTI notat 56-2000 33

 



Fortsättning tabell 7

      

Benämning Ingående Nivå Förklaringsvariabler och kommentarer

delmodeller

DSD-IRS Körförlopp Makro väg- och gatunät; vägutformning via

volume-delay-funktioner; klassning av

korsningar direkt eller indirekt; O/D-matris

Kallstart - länk för länk; reslängdsfördelning; medel-

hastigheter fram till länk; kravnivä

Varm Makro fordonstyp; medelhastighet på länk;

stopp; stopptid

Holländsk Kall - andel körning i kallfas

modell

Varm Makro fordonstyp; medelhastighet

Avdunstning - lufttemp; RVP

Kommentar: innehåller en mekanistisk

ansats för korrektioner

Workbook Kall - lufttemperatur; reslängd; parkeringstid;

körmönster

Varm Makro fordonstyper; medelhastighet i olika väg-

och trafikmiljöer; lutning

Avdunstning -- lufttemperatur; FtVP

COPERT ll Kall -=- kravnivå; andel körning i kallfas

Varm Makro fordonstyp, drivsystem, kravnivå och

cylindervolym; medelhastighet; lutnings-

klass

Avdunstning -= kravnivå; lufttemperaturer; RVP

Körförlopp Makro land; lätta fordon; cylindervolym; tätort/

landsväg/motorväg

HC-split -- fasta fördelningar för uppspjälkning av

   

HC på 43 olika ämnen som funktion av

drivmedelstyp, fas och kravnivä

 

Fortsättning av tabell 7 på. nästa sida
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Fortsättning tabell 7

       

Benämning Ingående Nivå Förklaringsvariabler och kommentarer

delmodeller

EMV Kallstart - konstanter för lätta fordon; kravnivå;

drivsystem

Varm Land/Tätort fordonstyp; kravnivå; drivsystem;

landsbygd/tätort; utan/med släp; last

Avdunstning - konstanter för bensindrivna lätta fordon;

kravnivå; starter; körsträckning;

parkeringstid

MOBILE 5/6 Kall - viktning av de olika delarna av FTP-

körcykeln

Varm Makro medelhastighet; korrektionsfaktorer med

FTP-data som bas

Avdunstning Makro användning per dag; medelhastighet; RVP

COLDSTART Kallstart Makro bensindrift; kravnivåer; parkerings-

förhållanden; motorvärmare; starttider;

parkeringstider; medelhastighet;

väderleksförhållanden

EVA-sambanden Kall - konstanter per start

Varm Makro fordonstyper; stoppfrekvenser;

Iinjeföringsklasser; medelhastigheter på

länk

Avdunstning - konstanter per sträckenhet

Kommentar: avgränsning av EVA-

modellen till emissioner

TCT Kall - konstanter för lätta fordon; kravnivå;

drivsystem

Varm Tätort fordonstyp; kravnivå; drivsystem

 

Avdunstning

  

konstanter för bensindrivna lätta fordon;

kravnivå; starter; körsträcka; parkeringstid
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63 Dataunderlag

Dessa kan indelas i följande:

vägnätsbeskrivningar

trañkdata

körförloppsdata

emissionsfaktorer

bilparkens fördelning på olika typer m.m.

fordonsanvändning

drivmedelsbeskrivning

drivmedelsanvändning

bilinnehav

meteorologiska förhållanden

trafiktekniska underlag.

Vägnätsbeskrivningar har hittills främst varit tillgängliga via Vägdatabanken men

med den begränsningen att endast det statliga och statskommunala vägnätet har

ingått. Vad som därmed saknats har varit det kommunala och det enskilda väg-

nätet.. 1 den nya Nationella VägDataBasen (NVDB) kommer alla vägar att ingå

inklusive uppgifter om bl.a. lutningar och horisontell kurvatur.

Med trafikdata avses här:

trafikarbete

antal starter

parkeringstider

lastfaktorer

andel körning med släp _

andel körning inom olika områdes- eller vägtyper

O/D-matriser.

De viktigaste datakällorna är: VV:s Vägdatabank; den av VV planerade

trafikdatabasen; SH(A; SCB:s resvaneundersökning; SCB:s Varutransporter med

lastbil mfl. En annan viktig datakälla är de fortlöpande trafikräkningar som

utförs i större tätorter för bl.a. styrning av trafiksignaler, trañkledning m.m. Inom

ett projekt benämnt NÄTRA har Stockholmsregionens godstransporter bestämts

med stor noggrannhet.

En ofta förbisedd information är andelen lätta fordon med släp. Eftersom en

hög sådan andel kan sammanfalla med höga trafikflöden bör detta beaktas. Här

finns också sannolikt en korrelation med lastfaktorer., Denna typ av uppgifter

finns tillgänglig både hos VV och hos större kommuner med tillgång till moderna

trafikanalysatorer.

Bristen på kompletta körförloppsdata har hittills varit stor. Den studie som

genomförts i Västerås hösten 1998 på uppdrag av VV lär komma att innebära en

väsentlig förbättring. Det mest omfattande datamaterialet är annars i form av

punkthastighetsmätningar på alla typer av vägar där exempelvis (Vägverkety

1998) kan nämnas.

VTI har påbörjat ett arbete med att bygga upp en databas med körförlopp på

mikronivå inom olika delförlopp. Åtminstone inledningsvis koncentreras

insatserna på körförlopp i korsningar dvs. retardation-acceleration för svängar

och för stopp., Mätningarna genomförs i olika korsningstyper under olika

O
0

O
O

O
O

0
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trafikförhållanden. Exempelvis kan man förvänta en systematisk inverkan av

trafiktäthet och andel tung trafik på accelerationsnivån. Stor vikt läggs ner på att

beskriva olika förhållanden vilka kan förväntas påverka körförlopp. Dessa

förhållanden lagras också i databasen. Databasen kan sedan antingen användas

för att beskriva emissionsfaktorer för svängar och stopp under olika förhållanden

alternativt som underlag för beskrivning av genomsnittliga körförlopp i ett

nätverk av länkar och korsningar.

I VTI:s rapportserier utgör speciellt studier med inslag av hastighetsmätningar

ett dominerande inslag, se TRANSGUIDE på VTI:s hemsida. VTI har också en

mycket innehållsrik databank med punkthastighetsmätningar åtminstone fram

t.o.m. början av 90-talet. Genom att VV vid denna tid övergick till ett nytt

mätsystem som gav både hastighet och fordonstyp reducerades VTI:s mätningar

kraftigt.,

Emissionsfaktorer på olika aggregeringsnivåer, finns tillgängliga främst ur

följande källor:

Naturvårdsverkets rapportserie

MTC rapportserie

KFst rapportserie

EMV- och TCT-modellerna

EVA-modellen

ROTOTEST databas

COPERT och Workbook

databasen NOREM för icke-reglerade ämnen.

Bilparkens fördelning på olika typer mm. framgår i detalj ur Bilregistret. Mera

aggregerade sådana data kan återfinnas i Bilismen i Sverige, olika Statistiska

Meddelanden från SCB m.m.

Fordonsanvändning dvs. årlig körsträcka som funktion av fordonsålder per

fordonstyp kan bestämmas baserat på Bilprovningens avläsning av mätarställning

vid besiktning, se bla. (Henriksson, 1994).. Andra källor är Konsumentverkets

Bilunderhållsundersökningar; SCB:s Varutransporter med lastbil i kombination

med årsmodell ur Bilregistret; Kilometerskatteregistret mfl.

Uppgifter om fordons antal ur Bilregistret i kombination med årlig körsträcka

syftar till att beskriva förekomst ute på väg., Ett mera direkt alternativ är

nummerskrivning ute på väg i kombination med avläsning ur Bilregistret.

Uppgifter om drivmedelsbeskrivning och drivmedelsanvändning kan fås från

Svenska Petroleum-Institutet,

Bilinnehav handlar om beskrivning av fordonsparken i framtiden. I den sk.

EMV-modellen finns en enkel sådan funktion baserad på:

0 antalsuppgifter för senaste tillgängliga år

0 trañkarbetets utveckling enligt indata

0 skrotningssannolikheter.

I referens (Matstoms et al, 1995) presenteras en mera sofrstikerad bilinnehavs-

modell.

EMVumodellen innehåller sammanställningar av alla datatyper enligt ovan.

Denna kan därmed också användas som en databas. Även TCT har denna karak-

tär,
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För beräkning av kallstartutsläpp och avdunstning krävs en beskrivning av

meteorologiska förhållanden. Alla sådana data kan beställas från SMHI. Det mest

tilltalande alternativet borde annars vara att beräkningsmodellen för avgasutsläpp

så långt möjligt matas med lokala mätdata on-line?

38 VTI notat 56-2000



7 Förslag till en emissonsmodell och beräknings-n

underlag för beskrivning av qutkvalitet

Det primära målet är att nå fram till en lokal utsläppsmodell som uppfyller krav-

speciñkationen enligt avsnitt 1.

Ett förslag till emissionsmodell behöver omfatta följ ande:

0 en struktur

0 ett urval av modeller och dataunderlago

Strukturen borde omfatta följ ande:

0 emissionsfaktorer:

- kallstart

- varm

- avdunstning:

- hot soak

- running losses

- diumal

e sammanviktning:

- antal fordon

- årlig körsträcka

o händelsebeskrivning

0 korrektion för bränslekvalitet

0 uppspj älkning av totalkolväten.

De olika delarna av strukturen har sedan understrukturer i större eller mindre

omfattning. .

Vid beskrivning av regionala och nationella utsläpp borde denna i princip

motsvara en summering av de med den lokala utsläppsmodellen framtagna

värdena.

Samband mellan varmutsläpp och körförlopp är normalt inte linjära. Genom

att arbeta med genomsnittliga körförlopp för beskrivning av emissionsfaktorer

finns risk för betydande fel. Detta problem bör beaktas då en emissionsmodell

utvecklas både för varmutsläpp och övriga utsläpp.

Kallstartfaktorer indelas enligt följande:

0 utan mätning av temperatur:

- region

=- plats

månad

dagtyp
tid på dygnet

0 med mätning av temperatur:

- plats

- månadstyp dvs. semester eller icke semester

- dagtyp
- tid på dygnet

- intervall för lufttemperatur.

99
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Det kan vara så att alternativet med temperaturmätning kräver att mera data

lagras i modellen än för utan mätning.Detta beror på att man får ha uppsättningar

med kallstarttillägg för olika temperaturintervall.

Varmutsläppen indelas enligt följande:

länkutsläpp på horisontal som följd av länkbeskrivande variabler

korrektion för lutning '

merutsläpp för hastighetsförändringar i korsning m.m.

tomgångsutsläpp

korrektion för längre tomgångstid

kaos -korrektion.

Länkutsläpp på, horisontal får utgöra en bas liksom i de befintliga EVA=

sambanden. Den använda konstruktionen baseras på följande:

0 samband mellan hastighet och trañkflöde för aktuell miljö

0 den ökande fördröjningen då hastigheten sjunker med ökande flöde förutsätts

vara ett uttryck för: I
_- ökande antal hastighetsändringar

- en successivt minskande max. hastighet

Den högsta max. hastigheten motsvarar hastighet vid nollflöde.

Lutningskorrektion skall inte avse genomsnittlig lutning på en länk utan vara

relaterad till lutning meter för meter . Med meter för meter avses att länken

indelas i homogena block/sektioner. Blockindelning görs efter behov dvso för

lutningar större än visst gränsvärde., Genom att fordon tappar fart i motlut och får

kraftigt förhöjda utsläpp efter den efterföljande accelerationen bör denna rumsliga

korsningseffekt bortanför lutningen också beskrivas rumsligt. Att accelerationens

utsläppseffekt skall beskrivas är självklart.

Inverkan av hastighetsändring i korsning kan ha en rumslig utbredning på.

flera hundra meter., Denna rumsliga utbredning är högst varierande mellan olika

fordonstyper som följd av olika accelerationsnivåer. Liksom för lutningar bör

denna utbredning beskrivas., Det finns en systematisk inverkan av trañktäthet och

andel tung trafik på accelerationsnivån för alla fordonstyper dvs. med ökande

täthet avtar accelerationsnivån per acceleration. Denna inverkan bör studeras och

om den är betydande beskrivas° Beskrivningen får antingen göras med

korrektioner eller med klasser av mereffekter.

Tomgångstid kan beskrivas enligt följande:

6 direkta tomgångsutsläpp

0 indirekta tomgångseffekter.

De direkta tomgångsutsläppen avser utsläpp under tomgångstid. De indirekta

tomgångseffektema följer av att katalysatortemperaturen sjunker, vilket ger

förändrade utsläpp både under tomgångstid och under det efterföljande

körförloppet.

För höga trañkbelastningar följer punktvis mera dramatiska effekter? kaos-

korrektion, då kapacitetsgränsen överskrids, vilket medför långa tomgångstider i

kombination av en rycklig krypkörning. Om detta kan beskrivas med tidigare

komponenter eller om speciella emissionsfaktorer krävs måste utredas.

Hot soak beskrivs som funktion av:

0 körförlopp
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temperaturförhållanden

0 drivmedelskvalitet.

Running losses beskrivs som funktion av:

0 körförlopp

0 temperaturförhållande

0 drivmedelskvalitet.

Diurnal beskrivs som funktion av:

0 temperaturförhållande

drivmedelskvalitet

parkeringstidens längd

drivmedelskvalitet.

Emissionsfaktorer för avdunstning bör förbättras åtminstone genom att utnyttja

befintliga samband ur litteraturen avseende inverkan av lufttemperatur och ång-

tryck (RVP). I MOBILE-modellen ingår korrektioner för running losses avseende

hastighet och reslängd. Denna typ av utsläpp skulle kunna ha stor betydelse en

varm sommardag med tät trafik och därav följande låg hastighet i kombination

med större reslängd.

Sammanviktning av olika årsmodeller och kravnivåer görs baserat på antal

fordon och årlig körsträcka i olika celler., Ju större skillnad man har i

emissionsfaktorer mellan cellerna desto Viktigare med en noggrann beskrivning.

Med årlig körsträcka avses egentligenfölj ande:

0 för kallstartutsläpp: antal starter per år

0 för varmutsläpp: årlig körsträcka

0 för avdunstning:

w hot soak: antal starter

=-= running losses: årlig körsträcka

- diumal: stilleståndstid per år.

Basen i händelsebeskrivningen bör utgöras av en nätverksmodell, vilken

beskriver följande:

0 medelhastighet per länk

0 svängfrekvens per korsning

0 stoppfrekvens per länk och utriktning

9 stopptid per länk och utriktning.

Modellen skall arbeta på timnivå över årets samtliga timmars

Viktigt är att modellen kan ge en bra beskrivning av händelser i korsningar

inklusive en beskrivning av lokala överbelastningar i nätverket. Flaskhalsarna i

ett nätverk är alltid lokaliserade till korsningar. Trots att detta är en självklarhet så

har större ansträngningar hittills gjorts för beskrivning av trafikens inverkan på

länkar än på korsningar. Nätverksmodeller ger dessutom också följande möjlig-

heter:

0 att per länk beskriva reslängdsfördelning och reshastighet fram till länken

0 att beskriva var resor börjar och slutar

0 att beskriva var bilar står parkerade

0 att ge en komplett trafikbild baserad på trafikdata för en delmängd av länkar.
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Den för närvarande mest lämpade modellen för detta syfte borde vara DSD-IRS,

se bilaga 1. Annars borde KAN-EVA-systemet vara den lättast tillgängliga

modellen av denna typ för närvarande, även om denna för närvarande inte inne-

håller alla de möjligheter som ingår i DSD-IRS. I KAN-EVA ingår också de sk.
EVA-sambanden för avgaser mm.

En nätverksmodell med assignmentfunktion ger också förbättrade möjligheter

att beskriva trafikflödena i nätverket.

Viktigt i detta sammanhang är att beskriva variationer i trafikflöden åtmin-

stone med en uppdelning i lätta och tunga fordon. Vad som bör undvikas är att

arbeta med totalflöden och fasta fördelningar på fordonstyper. En detaljförbätt-

ring skulle kunna vara att övergå till mängd/tidsenhet för låga hastigheter.

Korrektion för bränslekvalitet beskrivs som funktion av följande:

0 drivmedelskvalitet som emissionsfaktorema är baserade på

0 drivmedelskvalitet för de drivmedel som emissionsberäkningen skall avse.

Detta motsvarar uppläggningen i EMV.

Tillgängliga samband är av statistisk karaktär men det borde också vara

möjligt att utveckla teoretiska samband exempelvis för diurnal. Beskrivning av

502 baserat på drivmedelsförbrukning och svavelinnehåll kan naturligtvis också

sägas vara en teoretiskt baserad beskrivning.

Uppspjälkning av totalkolväten på olika icke-reglerade föreningar, görs så

långt som möjligt med fasta fördelningar motsvarande COPERT II. En initial

insats borde vara att jämföra fördelningarna i COPERT med TCT:s fördelningar.

Den föreslagna strukturen för en lokal utsläppsmodell motsvarar en sk.

makromodell. Här finns även alternativet med mikrosimulering som åtminstone

för varmutsläpp skulle kunna göra samma sak men med större upplösning och

sannolikt större noggrannhet. Vad som talar mot detta alternativ är resursåtgången

och graden av tillgänglighet. Nätverksmodeller av assignmenttyp på makronivå

används för närvarande i stor utsträckning på alla nivåer - nationellt, regionalt

och lokalt- varigenom det finns både kompetent personal inom området och god

tillgång på indata direkt tillgänglig., En nätverksmodell skulle både ge en

händelsebeskrivning på den högsta nivån och fungera som ett ramverk för

beräkningarna.

En beräkningsmodell som den föreslagna kan antingen arbeta med fasta indata

eller med data från givare on-line. Sådana givare skulle kunna avse följande:

lufttemperatur

trañkflöde, med eller utan differentiering på fordonstyp

länkhastigheter, med eller utan differentiering på fordonstyp

stoppandel och tomgångstid.

I MOBEE-modellen används olika definitioner och mått på HC för olika

tillämpningar. VOC är den mängd som deltar i atmosfäriska fotokemiska reak-

tioner. Vilka kolväten är det som skall kunna beskrivas av en emissionsmodell.

Enligt tabell 1 är det VOC som skall beskrivas. Eftersom tillgängliga

emissionsdata avser THC måste VOC kunna beräknas som funktion av THC. Det

handlar om att exkludera metan och etan samt till viss del komplettera med

formaldehyd och acetaldehyd.

Det är inte tillräckligt med en modell för att klara en beskrivning av lokala

avgasutsläpp, den föreslagna strukturen måste förses med underlag från en finare
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struktur, Den finare strukturen kan utgöras av en mix av mätdata och

beräkningsmodeller.

För beskrivning av representativa kallstarttillägg per länk gäller följ ande:

0 att beskriva den genomsnittliga mängden per start för viss bashastighet

0 att justera mängden enligt punkt ett med avseende på genomsnittliga hastighet

fram till länk.

Eftersom kallstartutsläpp per länk och färdriktning systematiskt avtar med

avståndet från infarten skulle detta kunna behöva beskrivas. De

beräkningsmodeller som finns tillgängliga för att klara en sådan beskrivning är

COLDSTART och DSD-IRS där den första modellen ger det totala

kallstarttillägget och den andra utspridningen. INRETS-modellen har

implementerats i både COLDSTART och DSD-IRS.

Varmutsläpp skall beskrivas för delförlopp dvs. för länk eller hastighets-

ändringar i korsningar mm. För beräkning av sådana delfÖrloppsemissioner krävs

en händelsebeskrivning och en emissionsmodell på mikronivå.

De tillgängliga alternativen ifråga om händelsebeskrivning är bl.a. följande:

0 mikrosimulering med modeller av typ VTI:s landsvägsmodell, HUTSIM och

NETSIM°

Ett problem med dessa modeller är att de normalt brukar ha problem med att

klara beskrivning av situationer i närheten av Överbelastningar dvs. de

situationer som kan vara de viktigaste att beskriva med avseende på

luftkvalitet

0 mätning av körförlopp med en detaljerad beskrivning från viktiga bakgrunds-

variabler. Detta kan antingen göras med instrumenterade bilar eller med serier

av trafikanalysatorer.

Den metod som borde vara mest tillförlitlig för korsningar borde motsvara den

andra punkten. Här borde en databas motsvarande VTI:s planerade databas för

korsningar vara att föredra, åtminstone till dess att simuleringsmodellerna

validerats för dessa situationer.

Emissionsfaktorer, varmutsläpp, till makronivån skall beskrivas utifrån

körförlopp på mikronivå. Med makronivå avses här delförlopp. Här finns tre

alternativa metoder:

0 mätning på chassidynamometer

0 simulering med emissionsmatriser

0 simulering med mekanistiska modeller:

0=- av den enklare formen som VETO och DCSP

=-= av den mera komplicerade formen som VehProp eller CRUISE.

Vare sig man väljer att arbeta med eller utan simuleringsmodeller måste

mätningar genomföras. Med simuleringsmodeller krävs mätningar både för

kalibrering och validering. Matrisaltemativet är ett tveksamt alternativ som följd

av problem med beskrivning av varierande färdmotstånd, vilket är ett krav i

många av VV:s tillämpningar° För katalysatorbilar är gränsen mellan

kallstarteffekter och varmutsläpp diffus genom att katalysatorns temperatur har så

stor betydelse för de resulterade utsläppen. Även för fullt uppvärmd bil kan

katalysatortemperaturen sjunka och resultera i något som liknar direkta

kallstarteffekter. Detta i kombination med att de direkta kallstarteffektema är
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körförloppsberoende ger ett mycket stort kartläggningsbehov, vilket kan bli svårt

att tillfredsställa både av rent praktiska och resursmässiga skäl. Alternativet skulle

vara att beskriva effekter med beräkningsmodeller som CRUISE och VehProp.

För beskrivning av lutningskorrektioner är det mest rimliga alternativet en

mekanistiskt baserad modell användas. Med modellen skall beskrivning av

effekter göras både i lutningen och i omgivande influensområde.

lnfluensområdets storlek bestäms också med den mekanistiska modellen.

Om emissionsfaktorer i form av HC skall uppdelas i olika ämnen så kan detta

göras på olika sätt:

0 genom relativa fördelningar varigenom HC-utsläppen kan fördelas på olika

ämnen (COPERT II, Workbook )

0 genom speciella emissionsfaktorer per ämne som i TCT-modellen

0 genom modeller som beskriver olika ämnen som funktion av bränslets

sammansättning.

Ifråga om den del av HC-utsläppen som kommer från avdunstning är det möjligt

att spj älka upp dessa i olika ämnen baserat på uppgifter om bränslekvalitet.,

Till strukturdelen hör också indelning av fordonen i grupper. Hur en sådan indel-

ning skall göras beror bl.a. av följande:

0 vilken indelning som trafikdata kan fås på

0 vilken indelning som är lämplig för att nå representativitet

0 vilken resursåtgång som följer av olika indelningar.

Som exempel på indelning gäller följ ande för EMV:

0 att fordonstyp finns på en nivå 1 och en nivå 2

0 att ytterligare underindelningar görs med avseende på årsmodell, drivsystem

och kravnivå

0 att indelning görs efter bilen till skillnad från kombinationerna.

Nivå 1 enligt den första punkten skall motsvara den form man normalt kan få

trafikdata på. Om man sedan exempelvis vill göra en underindelnng med

avseende på fordonsvikt görs detta på nivå 2 All fördelning av trafik på nivå 2

och neråt i strukturen görs baserat på antal och årlig körsträcka. Formen är

behändig eftersom data finns lätt tillgänglig på denna form i olika register.. EMV

innehåller också en enkel rutin för beskrivning av årsmodellfördelningen efter

sista inmatade år med sådan fördelning.
Separata emissionsfaktorer kan av resursmässiga skäl inte finnas på en sådan

nivå som kan beskrivas baserat på Bilregistret. I stället får man arbeta med en

uppsättning emissionsfaktorer inom varje mera viktig tekniknivågrupp., För andra

årsmodeller och eventuellt kravnivåer inom en grupp beskrivs nivån med en

indexserie som exempelvis kan baseras på certifieringsdatac I de sk EVA-

sambanden används exempelvis tre grupper per fordonstyp.

Vad som möjligen också kan räknas till en strukturbeskrivning är om en

modell för lokala utsläppsberäkningar skall arbeta mer eller mindre i realtid eller

arbeta mot statistik. För en fortlöpande beskrivning av utsläppen borde ett mini-

mikrav vara fortlöpande trafik- och temperaturmätningar, vilka den lokala

utsläppsmodellen matas med.

Ett frågetecken följer av hurden av (Smidfelt, 1998) rapporterade inverkan av

farthinder och korsningar på körförlopp skall hanteras i emissionsberäkningar.
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Utdata från en lokal utsläppsmodell struktureras rumsligt enligt följande:

0 ytkällor med avdunstning från parkerade bilar

0 linjekällor indelade enligt följ ande:

- efter lutningsklasser

- efter retardations-= och accelerationssträckor i anslutning till lutningar och

korsningar

- efter punktkällor motsvarande tomgångsutsläpp från stoppade bilar.

Om den föreslagna strukturen i huvudsak skulle kunna accepteras blir nästa fråga

vilka beräkningsmodeller och dataunderlag som skall användas till den lokala

utsläppsmodellen med tillhörande understruktur. Vad som huvudsakligen finns

tillgängligt framgår ur bilagoma 1 och 2. Vad som primärt kan föreslås är

följande:

nätverksmodell för händelsebeskrivning m.m.: DSD-IRS

kallstarttillägg: COLDSTART

avdunstning: COPERT H och MOBILE 5

sammanviktning: enligt EMV

icke reglerade ämnen: COPERT II och TCT

drivmedelskvalitet: EMV

varmutsläpp: här är situationen mera oklar. Hittills har VETO använts vilken

också validerats med ett i huvudsak acceptabelt resultat. Det största frågeteck-

net gäller effekt av lång tomgångstid som sänker katalysatortemperaturen. För

HC-utsläpp har en acceptabel förklaringsgrad erhållits medan däremot en

betydande underskattning av nivå observerats i transienter. Om beskrivningen

uppdelas i:

- en motorbeskrivning

- en färdmotståndsbeskrivning

borde VETO åtminstone användas för beskrivning av färdmotstånd och

bränsleförbrukning.

En viktig del i arbetet både med utveckling och användning av en emissions-

modell är validering. De metoder som finns tillgängliga är främst:

0 jämförelse av beräknade och uppmätta halter

0 tunnelmätningar

0 FEAT-mätningar

0 jämförelser med drivmedelsleveranser åtminstone för stora regioner eller natio-

nellt

0 on-board -mätning, dvso instrumenterade bilar som kan registrera avgaser både

på väg och på chassidynamometer°

Utveckling av en emissionsmodell enligt målsättningen bör genomföras i en

fortlöpande utveckling där också fortlöpande valideringar bör vara ett centralt

inslag. Hur prioriteringen inom förslaget skall göras framgår bl.a. av de

redovisade känslighetsanalysema. I ett första steg bör även ingå utveckling av en

statistisk modell för alla beräkningsled fram till halter, vilka åtminstone skulle ge

en chans på ett principiellt plan att uppskatta de sökta percentilvärdena. Skulle en

sådan teoretisk metodutveckling även kunna resultera i en möjlighet att beskriva

osäkerhet skulle detta vara ett stort framsteg.
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Bilaga 1

Sid 1 (70)

Modeller
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Bilaga 1

Sid. 2 (70)

Benämning: AIG/X9 där X står för vilket land som modellförutsättningarna avser.

Ursprung/version: 1996 reviderades emissionsmatriserna med data fram till år

2005. Fordonsfördelning och åldersstruktur reviderades också. Den första AIG-=

publikationen är från 1984

AIG-modellen har utarbetats på uppdrag av Nordiska Bilavgasgruppenø

Form: Datorprogram

Programspråk: Windowsversion i Delphi; Dosversionen i Pascal.

Datormiljö: PC av minst 486-standard med MS-DOS 3.1 eller högre samt

Windows 3°l eller Windows 95.

Nyckelord: haltberäkning; avgasmatris; CO; N02

Tillämpningsområde: Beskrivning av halter? CO och N02, utomhus för gator

med dubbelsidig bebyggelse.

Kan inte användas i eller nära korsningar eller för annan höjd än 3 m.

Allmän beskrivning:

De beräknade halterna avser 98-percentiler för Sutimmarsmedelvärden av CO och

l-timmesmedelvärden av N02 under vinterhalvåretc

Följande förutsättningar gäller för den punkt som. skall beskrivas:

horisontella gator

0 mitt på kvarter

0 3 rn Över marken

0 l-2 m från husfasadr

Vad som inte kan beskrivas med modellen är:

0 andra ämnen än CO och N02

gatukorsningar (> 25 m från korsning)

annan höjd än 3 m

gator med stark stigning (> 20 '700)

punkter på större avstånd än 15-20 m från vägkant.,

För fem gatutyper finns schablonvården avseende följande:

andel trafik under dimensionerande timme både för fm och em

hastighet

andel i acceleration

andel i retardation

andel ej varmkörda

separata trafikfördelningar för fm och ern över: pb utan kat; pb med kat; pb

diesel; lb bensin totalvikt <3,5 ton; lb diesel totalvikt <3,5 ton; lb diesel

totalvikt 3,5--7 ton; lb diesel totalvikt <395 ton; lb diesel totalvikt 395-7 ton; lb

0
O

0
Ö

0
Ö
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Bilaga 1

Sid., 3 (70)

diesel totalvikt 7-16 ton; lb diesel totalvikt 16-30 ton; lb diesel totalvikt >30

tonoch LETT-fordon.

Indata: Obligatoriska uppgifter är bl.a.:

0 beräkningsår (1990-2005)

0 årsmedeldygnstrañk

0 dimensionerande timme, förmiddag eller eftermiddag

0 gatutyp:

=-= infart/genomfart

- huvudgata i centrumområde

«-= huvudgata i bostadsområde

- huvudgata i arbetsområde

=-= bussgata

gatubredd

antal körriktningar

gatans läge, innerstad eller ytterområde

temperaturnivå för dimensionerande tillfälle

Utdata: De ämnen som beskrivs är CO och N02:) Redovisade värden avser 98

percentiler av 8-timmars medelvärden för CO och 1-timmesmedelvärden av N02.

Upplösning: 8-timmarsmedelvärden för CO och latimmesmedelvärden för N02

Validering: De modeller som metoden grundas på har testats mot olika data i

Sverige och Danmark1

Dokumentation:

AIG/S Win.,

Avgashalter i Gaturummet.

Användarhandbok.

Trivectoro

NILU. Nordisk Beregningsmetode for bilavgaser. Slutrapport august 1984.

Statens Naturvårdsverk. Beräkning av avgashalter vid gator och Vägar. SNV-med-

delande 8/1984.

Kontakt: Trivector AB, Annedalsvägen 9, 227 64 LUND.

Tel: 046 306010; Fax: 046 138577

Empost: info @ trivectorse

VTI (Anne Bolling), 581 95 LINKÖPING
Tel: 013 204165; Fax: 013 141436.

Tillgänglighet: Programmet kan köpas av Trivector.

Pris: Windowsversionema kostar:

 

1 Enligt uppgifter från Gunnar Omstedt, SMHI
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Bilaga 1

Sid. 4 (70)

0 7 500 kr för första licensen

0 4 500 kr för andra licensen

0 3 000 kr för tredje licensen.
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Bilaga 1

Sid. 5 (70)

Benämning: AIRVIRO

Ursprung/version: Version 2.209 februari 1997

Form: Datorprogram

Programspråk: C/FORTRAN/X/Motif

Datormiljö: HP UNIX arbetsstation

Nyckelord: haltberäkning; meteorologisk mätning; gatunät; alla förekommande

utsläppskällor

Tillämpningar/användbarhet:

0 stads- och trañkplanering

0 realtidsövervakning av luftmiljön

0 specifika prognoser av luftmiljön.

Allmän beskrivning: Emissioner från vägtrafik beskrivs relaterat till ett nätverk

av länkar. Den emissionsmodell som normalt tycks användas är EVA=sambanden.

SLE-analys uppger att merutsläppen för stopp läggs ut över hela länken. En

korrekt användning av EVA-sambanden innebär att länkutsläppen beskrivs som

funktion av länktyp och hastighet, att merutsläpp för sväng relateras till länk-

hastighet och minsta hastighet i sväng, att merutsläpp för stopp relateras till den

lägsta hastighet i korsningen som ett fordon utan stopp skulle ha. Dessutom till-

kommer utsläpp under stopptid och kallstarttillägg. Avdunstning skall beskrivas

både från parkerade bilar och bilar i rörelse. För en korrekt tillämpning krävs upp-=

gifter per länk om trafikflöde och trafiksammansättning, andel svängande fordon,

andel stoppande fordon per utriktning och stopptid. Någon dokumentation om

hur detta genomförts finns inte tillgänglig. Vad som är tillfredsställande med

SLB-analys hantering av vägtrafikemission är att man beaktar trafikens

fördelning över årets timmar, åtminstone med standardfördelningar. Eftersom

separata sådana fördelningar finns både för lätta och tunga fordon kan den viktiga

trafiksammansättningen beskrivas så bra som det är möjligt utan direkta

fortlöpande trafikmätningar länk för länk.

Indata: Beskrivning av gatu- och vägnät länk för länk; valfri tidsupplösning för

trafik m.m.; total emissionsdatabas

Utdata: Timvisa halter. Dessa kan efterbehandlas för att ge medelvärden, percen-

tiler m.m.

Upplösning: Rumsligt för vågnät och dess delar; valfritt avseende tid.,

Validering: Genom parallella haltmätningar

Dokumentation: Airviro Specification v2.20. Airviro, An integrated System for

Air Quality Management. SMHI.
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Bilaga 1

Sid., 6 (70)

AirvirO User Decumentation. SMHI.

Kontakt: SMHI/Gustav Westring, 601 76 Norrköping

Tel: 011 4958000; Fax: 011 4958001
E-post: gustav.westring@ smhi.se/airvir0/

Tillgänglighet; God

Pris: Ingen officiell prislista.
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Bilaga 1

Sid: 7 (70)

Benämning: AUT

Ursprung/version: Utvecklad på uppdrag av VV och Peek Traffic AB. Utveck-

lingsarbetet har utförts av Peek och VTI.

Form: Datorprogram

Programspråk: Pascal

Datormiljö: PC och med anpassning till det av Peek utvecklade övervaknings-

systemet ETC.

Nyckelord: Automatisk uppdatering av trafiksignaler; samhällsekonomisk opti-

mering; HC, CO, NO, bränsle/C02; mesonivå; trafikdata timme för timme eller

finare.

Tillämpningar/användbarhet: Samordnade traflksignaler° Parallellt finns trafik-

data tillgängliga för andra ändamålo

Allmän beskrivning: Varje trafiksituation har en optimal inställning av trafik

signaler. I stor utsträckning finns en systematisk förändring av trafiken över dyg-=

nets timmar, mellan olika veckodagar och olika månader. Dessutom finns en ut-

veckling mellan olika år. Med AUT kan fortlöpande tidplanerna anpassas till

dessa trañkförändringar. För varje situation beräknas dessutom avgasutsläppen i

signalsystemet. Systemet har utprovats sedan 1992 utan problem.

Eftersom trafiksignaler normalt finns där man har de största trañkflödena och

därmed också de största avgasutsläppen borde också risken för att gränsvärden

för halter överskrids vara som störst i sådana miljöer. Att då kunna reducera

utsläppen i korsningar mellan 10-20 % borde ha stort värde. Till saken hör

dessutom att åtgärden har en extremt hög samhällsekonomisk lönsamhet.

Systemet levererar inte bara optimala tidplaner utan också data om avgasutsläpp

länk för länk och mod för nod i systemet° Dessa utsläppsberäkningar kan också

användas för andra tillämpningar:

Indata: Samma som AVT, se egen beskrivning, men med den skillnaden att

trafikdata ges från ett antal trafikräknare.

Utdata: HC; CO; NOX och C02 med valfri tidsupplösning.

Upplösning: Valfri och med en undre gräns av ca 10 minuter. Utsläpp per länk

respektive korsning alternativt på mera aggregerad nivå.

Validering: Omfattande validering och utvärdering för svenska förhållanden.

(Tycho Hedéns väg i Uppsala)°

Dokumentation: AUT, Automatisk uppdelning av TRANSYT-tidplaner, etapp 1.

Vägverket: Publikation 1993 :47 .
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Bilaga 1

Sid. 8 (70)

Kontakt: VTI, 581 95 Linköping. Ulf Hammarström eller Bo O. Karlsson,

Tel: 013 204100; Fax: 013 204030

Peek Traffic AB. Mats Månsson

Tel: 08 55610720; Fax: 08 6488540

Tillgänglighet: God

Pris: Ca 500 000 kr för en installation i ett normalt svenskt signalsystem.
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Benämning: AVT

Ursprung/version: Utvecklat på uppdrag av VV. Utvecklingen av den första

versionen påbörjades i mitten av 80-talet.,

Form: Datorprogram i användarvänlig PC-Version.

Programspråk: Pascal

Datormiljö: PC

Nyckelord: Mesonivå; samordnade trafiksignaler; stopp; stopptid; länkhastighet;

HC; CO; NOX; C02, trañkmodell; TRANSYT

Tillämpningar/användbarhet: Optimal samordning av trañksignaler för minsta

avgasutsläpp. Andra tillämpningar skulle kunna vara:

0 för uppskattning av representativa emissionsfaktorer i signalsystem

0 som en databas till AIRVIRO och liknande modeller.

Allmän beskrivning: Stora samhällsekonomiska vinster kan uppnås genom opti»

mal samordning av trafiksignaler., Trafiksignaler finns dessutom där utsläppen

från vägtrafik är störst. TRANSYT är en beprövad metod för optimal samordning

och trañksignaler. Genom att utveckla ett användarvänligt skal till TRANSYT var

syftet att få till stånd en Ökad användning av metoden. Reduktionen av merutsläp-

pen för stopp i korsningar kan förväntas reduceras med mellan 10-20 %. Model-

len har använts i de flesta större tätorter i Sverige.

Indata: Vägnätets geometriska utformning både avseende korsningar och länkar;

trañksignaler; trañkdata.

Utdata: HC; CO; NOX; C02 och andra samhällsekonomiska kostnader.

Upplösning: Ner till ca 10 minuter och rumsligt per väglänk.

Validering: Omfattande valideringar och utvärderingar för svenska förhållanden.,

Dokumentation: Manual for user friendly TRANSYT (AVT) English version

3.0, Swedish National Road and Transport Research Institute., Linköping. 1993.,

Kontakt: VTI, 581 95 Linköping

Ulf Hammarström, tel. 013 204172

Bo O Karlsson, tel, 013 204167; Fax. 013 204030

Tillgänglighet: Kan köpas av VTI, TRANSYT kan köpas av Scandiakonsult:

Pris: AVT, 12 000 kr.
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Benämning: COLDSTART

Ursprung/version: Den första versionen fanns tillgänglig 1996: Därefter har en

successiv förbättring och vidareutveckling genomförts.

Form: Datorprogram.

Programspråk: Visual Basic

Datormiljö: PC

Nyckelord: mikronivå; kallstarttillägg; verkliga förhållanden; HC; CO; NOX;

PM; bränsle.

Tillämpningar: I EMV=modellen ges kallstarttillägg för en temperatur av 22°C.

Med COLDSTART har korrektionsfaktorer beräknats som ger representativa kall-

starttillägg för svenska förhållanden.

Bestämning av optimal användning av motorvärmare.

Allmän beskrivning: Grundprincipen är enkel: beräkna kylvattentemperatur per

start och därefter kallstarttillägg som funktion av kylvattentemperatur. Genom-

förandet baseras på att alla starter i vald region beskrivs timme för timme under

året. Följande dataunderlag används:

0 Starternas fördelning på region och olika typer av startplatser.

Starternas fördelning över årets timmar och över parkeringstider.

Starternas fördelning på olika parkeringsformer per startplats och region:

Förekomst av motorvärmare per parkeringsform och region.

Meteorologiska data timme för timme under året och med en lämplig geogra-s

fisk indelning.

0 Användning av motorvärmare som funktion av lufttemperatur, parkeringstid

och region.

0 Samband som beskriver temperaturutveckling i motorn:

0 Samband som beskriver kallstarttillägg som funktion av kylvattentemperatur

och inkopplingstid av motorvärmare:

0 Värderingar.

Indata: Se allmän beskrivning

Utdata: Genomsnittliga kallstarttillägg för vald situation samt mycket annat:

Upplösning: Per startplats: parkeringsform, uppvärmningsform och timme.

Validering: Ej utförd.

Dokumentation: COLDSTART en beräkningsmodell för beskrivning av kall-

starttillägg under verkliga förhållanden. Rapport 438. VTL Linköping. 1999:
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Kontakt: VTI, 581 95 Linköping.

Ulf Hammarström eller Henrik Edwards.

Tel: 013 204172 eller 204073

Tillgänglighet: Ej till försäljning.

Pris: Se föregående punkt.
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Benämning: CONTRAM

Ursprung/version: Utvecklat av TRL i England. Version 7 finns i betaversion

med grafikmöjligheter för hantering av in- och utdata.

Form: Datorprogram

Programspråk: FORTRAN (7)

Datormiljö: PC: DOS; Windows 95; WindowsNT

Nyckelord: Nätverk; traffic assignment; förhållandevis hög detaljeringsgrad.

Tillämpningar/användbarhetz Utvärdering av trafiktekniska förändringar i

gatunät mm.

Allmän beskrivning: CONTRAM är en assignmentmodell för utformning av

stadstrafikreglerig. Imodellen predikteras flöden, köer och fordonens färdväg i ett

nätverk av gator.. Den modellerar uppkomst och avveckling av trafikstockningar

:- under tillfälligt övermättade betingelser. Tre klasser av fordon modelleras: bilar;

bussar och latbilar. Korsningstyperna omfattar bl.a.: signalreglering; cirkulations-

plats och lämna företräde. Den trafiktekniska delen av programmet påminner om

TRANSYTQ Möjligheterna till avgasberäkning är därmed mycket goda° För att

vara en nätverks-/assignment-modell har CONTRAM en förhållandevis hög

detaljeringsgrad. (meso)

Indata: O/D-matriser; geometrisk utformning av gatunätet; trafikreglering i kors-

ningar mm.,

Utdata:

systemnivå: medelhastighet; bränsleförbrukning
länknivå: medelhastighet;0

Upplösning: l/4-timme.

Validering: ?

Dokumentation: CONTRAM: Structure of the Model. TRRL Research Report

178, Berkshire, (1989).

Merritt, Eugene. Potential of integrating microscopic and mesoscopic traffic

simulation models: A validation study of TRAF-NETSIM and CONTRAM5

appraisal. Kungliga tekniska högskolan. Infrastruktur och samhällsplanering.

TRITA-IP FR 97-25. Stockholm. 1997.

Schmeling, E. och Wallman, C.-G. Inventering av simuleringsmodeller för trafik i

tätort. VTI notat 22-1996. Statens väg- och transportforskningsinstituto

Linköping. 1996
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Kontakt: Nick Taylor

E-post: ntaylor@trl.coouk

Tillgänglighet: God

Pris: ?
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Benämning: COPERT II

Ursprung/versioner:

Den första versionen gavs ut 1989.

Första revideringen slutförd 1991.

Revideringarna som lett fram till den senaste versionen baseras på arbete inom

projekten COST 319 och MEET.

Form: Datorprogram

Programspråk: ?

Datormiljö: MS Windows 3.1, 3.11, 95, NT, 4 Mb kärnminne; 10 Mb ledigt

utrymme på sekundärrninne.

Nyckelord: totala avgasutsläpp; både reglerade och icke-reglerade ämnen; regio-

nal eller nationell nivå; medelhastighet.

Tillämpningar/användbarhet: Rekommenderas att användas av BEA-länder för

avgasinventeringar inom CORINAIR.

Allmän beskrivning:

Modellen innehåller en traditionell indelning i kallstarteffekter, varmutsläpp och

avdunstning.,

Den huvudsakliga förklaringsvariabeln är medelhastighet. Utöver vad som angetts

borde bästa tillämpning vara uppföljning av vägtrafikens utsläpp regionalt eller

nationellt för olika scenarier avseende utveckling av bilparken, trafik, drivmedel

mm. dvs, en motsvarighet till EMV=modellen.

Modellen kan användas som underlag för long-range dispersion models .

Korrektionsfaktorer ingår för vägens lutning och för last.

De fordonstyper som ingår i COPERT är följ ande:

o personbil:

- <1,4 dm39 bensin

-- l,4-2,0 dm3, bensin

>2,0 dm3? diesel

-- <2,0 dm39 diesel

- LPG

- 2-takts

0 lätta lastbilar:

- <395 ton, bensin

- <3,5 ton, diesel

0 tunga lastbilar:

>3,5 ton? bensin

-=- <795 ton? diesel
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- 7,5-16,0 ton, diesel

- 1690-320 ton, diesel

-- >32,0 ton, diesel

0 bussar:

-= tätort

- långfard

- moped: <50 om3

0 motorcyklar:

-- >50 em3, 2-takts

- 50-250 cm3, 4-takts
- 250-750 cm3, 4-takts
- >750 cm3, 4-takts.

En fordonstyp som inte ingår är mopeder med cylindervolym <50 cm3o

Om man jämför klassindelningen av fordon med exempelvis EMV är en skillnad

för tunga lastbilar att viktgräns avser ett fordonsekipage till skillnad från en

avgränsning till själva bilen.

Fordonstyperna indelas sedan vidare i kravnivåert Någon indelning i årsmodeller

görs inte.

Emissionsfunktioner finns för tre miljöer: motorväg; landsväg och tätort., Vad

som inte ingår är beskrivning av försämring. Emissionsfunktionerna måste

förutsättas innehålla försämring. Den indelning som gjorts efter eylindervolym är

mindre lämplig för svenska förhållanden eftersom eylindervolym inte ingår i det

svenska Bilregistret., Någon egentlig uppdelning på miljöerna: motorväg;

landsväg och tätort görs egentligen inte. I stället ges medelhastigheter för dessa

miljöer. Med medelhastighet kan sedan emissionsfaktorer beräknasa

Inverkan av lutning beskrivs med ett stort antal korrektionsfunktioner för tunga

fordon. Korrektion kan också göras avseende fordonslast.

Emissionsfaktorer redovisas i modellen fram t.o.m. kravnivå 91/441/EEC. För att

kunna göra meningsfulla beräkningar även för senare år redovisas reduktioner för

följ ande krav:

0 94/ 12/EEC för pb fr.o.m. 1997. Denna nivå medför följande reduktioner jäm-

fört med 91/441/EEC:

- C0 30 %

- HC + NOX 55 %

0 EC Proposal I (post 2000)

De ämnen som ingår är följande:

NOX som NOz-ekvivalenter

N20 som NzO-ekvivalenter

SOX som SOz-ekvivalenter

VOC som CH1,85-=ekvivalent
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CHy som CHy-ekvivalent
NMVOC beräknad som differens mellan VOC och CHy

CO som CO-ekvivalenter

C02 som COz-ekvivalenter

NH3 som NH3-ekvivalenter

partiklar som massan uppmätt med ñltermätning

bly som bly-ekvivalenter

cadmium som Cd-ekvivalenter

koppar som Cu-ekvivalenter

krom som Cv-ekvivalenter

selenium som Se-ekvivalenter

nickel som Ni-ekvivalenter

zink som Zn-ekvivalenter

Till mera intressanta och användbara delar i COPERT hör hanteringen av icke-

reglerade ämnen. I ett första steg görs en uppdelning av totalkolväten (THC) i

metan och övrigt;

Metanandelen av THC anges till följ ande:

ålb bensindrivna fordon:
m utan rening, 5 %

- med rening, 12 %

0 dieseldrivna fordon, 4 %

0 LPG, 3 %.

Resterande del av kolvätena kan sedan fördelas på olika ämnen enligt följande

tabelle
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Composition of VOC Emissions ofmotor vehicles (Data as provided by C. Veldt)
N0n.methane VOC (composition in weight % ofexhaust)

             

Species or Gasoline Diesel LPG

group of Exhaust gas Evaporation

Species 4-stroke engine

conventional 3-way

catalysts

Ethane 1,4 1,8 1 3

Propane 0,1 1,0 1 1 44

n-Butane 3,1 5,5 20 2
i-Butane 1,2 1,5 10

n-Pentane 2,1 3,2 15 2

i-Pentane 4,3 7,0 25

Hexane 7,1 6,0 15

Heptane 4,6 5,0 2

Octane 7,9 7,0
Nonane 2,3 2,0

Alkanes e>10 0,9 3,0 301

Ethylene 7,2 7,0 12 15
Acetylene 4,5 4,5 4 22
Propylene 3,8 2,5 3 10
Propadiene 0,2

Mehylacetylene 0,3 0,2
1-Butene 1,7 1,5 1

1,3 Butadiene 0,8 0,5 2
2-Butene 0,6 0,5 2

1-Pentene 0,7 0,5 2

2-Pentene 1,1 1,0 3 1

1-Hexene 0,6 0,4

1,3 Hexene 0,6 0,4 1,5

Alkanes C>7 0,3 0,2 2(

Benzene 4,5 3,5 1 2

Toluene 12,0 7,0 1 1,5

o-Xylene 2,5 2,0 0,5
m,p-Xy|ene 5,6 4,0 0,5 1,5

Ethylbenzene 2,1 1,5 0,5
Styrene 0,7 0,5 0,1
1,2,3-Trimethylbenzene 0,5 1,0
1,2,4-Trimethylbenzene 2,6 4,0
1,3,5-Trimethylbenzene 0,8 2,0
Other aromatic compounds 09 3,8 3,0
Aromatic compounds C>10 4,5 6,0 20m

Formaldehyde 1,7 1,1 6 4
Acetaldehyde 0,3 0,5 2 2
Other Aldehydes C4 0,3 0,2 1,5
Acrolein 0,2 0,2 1,5
2-Butenal 1,0

Benzaldehyde 0,4 0,3 0,5
Acetone 0,1 1,0 1,5

100 100 100 1 O 100

(1) 013

Med detta förfarande kommer summan av alla icke reglerade VOC-komponenter

att motsvara de totala HC=utsläppen. I ett första moment kan dessutom en

uppdelning göras i CH4 och NMVOC med fasta andelar per bränsletyp. Därmed

kan i modellen CH4 beskrivas på två alternativa sätt,
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Kallstartutsläpp beskrivs inte som ett tillägg utan som en korrektionsfaktor.

Avdunstning beskrivs med funktioner som innehåller följande variabler:

bränslets ångtryck

0 genomsnittlig lufttemperatur per månad

0 genomsnittlig min. lufttemperatur per månad

0 genomsnittlig temperaturstegring per dag och månad.

Utöver hot soak har warm soak medtagits dvs. motsvarande korta resor för vilka

drivsystemet inte blivit fullt uppvärmt.

Delmodellen för avdunstning i COPERT skulle kunna vara ett alternativ till vad

som hittills använts i Sverige. Delmodellen har följ ande utformning:

  

Emission factor Uncontrolled vehicle Small carbon canister

(units controlled vehicle

Diurnal 9,1 e exp (0,0158 (RVP-61,2) + 0,2 . uncontroned
0,0574 (ta,min -22,5) + 0,0614

. (ta,rise -11,7))

   

warm soak exp (-1,644 + 0,01993 RVP + 0,2 - exp (-2,41 + 0,02302 RVP
(g/procedure) 0,07521 ta) + 0,09408 ta)

hot soak 3,0042 exp (0,02 RVP) 0,3 - exp (-2,41 + 0,02302 RVP
(g/procedure) + 0,09408 ta)

warm and hot soak . 0,7 none

for fuel injected
vehicles (g/procedure)

   

warm running Iosses 0,1 - exp (-5,967 + 0,04259 RVP 0,1 « uncontrolled
(g/km) + 0,1773 ta)

hot running Iosses 0,136 - exp (-5,967 + 0,1 0 uncontrolled
(g/km) 0,04259 RVP + 0,1773 ta)

 

* ta: genomsnittlig temperatur per månad (°C)
ta,min: genomsnittlig minsta temperatur per månad

tarise: genomsnittlig daglig temperaturökning per månad
RVP: ångtryct (kPa)

Modellen är naturligtvis av generellt stort intresse bl.a. som följd av dess stora

betydelse för avgasinventering i Europa. Även om andra modeller används kan

emissionsfunktionema i COPERT vara av intresse för kontroll av emissions-

faktorer eftersom dataunderlagen är mycket omfattande och tillförlitligheten där-

med borde vara god.

Indata:

Användare kan välja mellan trafikdata eller drivmedelsleveranser som expone-

ringsmått.

Beräkningarna baseras på fem huvudtyper av indata:
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0 totala drivmedelsleveranser alternativt trafikdata

0 en beskrivning av bilparkens fördelning på, fordonstyper, drivmedelstyper och

kravnivåer

0 körförhållanden i form av medelhastighet

0 andra parametrar.

Utdata: Totala utsläpp av deämnen som nämns under användningsområde.

Upplösning: Primärt lämpad för en relativt hög aggregeringsnivä speciellt

geografiskt., Minsta enheter:

0 yta av 1 x 1 km

0 en-timmesnivå.
O

Validering: Statistiska mått redovisas i många fall för emissionsfaktorer.

Dokumentation: COPERT H, Computer Programme to Calculate Emissions from

Road Transport - Methodology and Emission Factors - (Final Draft Report) by P.

Ahlvik (MTC), S. Eggleston (AEA Technology), N, GoriBen (UBA), D. Hassel

(TUV Rheinland), A.-J. Hickman (TRL), R. Joumard (lNRETS), L. Ntziachristos
(LAT/AUTH), R. Rijkeboer (TNO), Z. Samaras (LAT/AUTH) and K,-H, Zierock

(UBA) an Edition - November 1997. EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY

EUROPEAN TOPIC CENTRE ON AIR EMISSION. Topic 1997/ ?

Kontakt: leonidas Ntziachristos, Aristotle University Thessaloniki, Lab. of

Applied Thermodynamics, GR-540 06 GREECE

Phone: +3+ 31 996061, Fax: +30 31 996019

http://vergina.eng.auth.gr/mech/lat/copert/coperthtm

Tillgänglighet: Program och handledning fritt tillgängliga på Internet. Här finns

också. möjlighet att få frågor besvarade. Hemsidan administreras av EEA.,

Pris: Kostnadsfritt.

VTI notat 56-2000



Bilaga 1

Sid. 20 (70)

Benämning: CRUISE

Tillgänglighet: God, med reservation för kunskapsbehov,

Ursprung/version: Första versionen, Programmet utgör en sammanställning av

kunskap/datorprogram inom bilindustrin.

Form: Datorprogram.

Datormiljö: Minst Pentium 133 MHZ med 64 MB., Windows NT,

Support platforms, UNIX (Silicon Graphics) och Windows (95 och NT).

Nyckelord: mikronivå; mekanistisk modell; kall- och varmfas; alla ämnen i

avgaserna.

Tillämpningar/användbarhet: I Sverige används CRUISE av Tekniska Hög-
skolan i Luleå.

i? Allmän beskrivning: Den mest typiska användningen av CRUISE är för utveck-

ling av motorer och transmissioner med syfte att optimera ingående komponenter

med avseende på:

0 bränsleförbrukning och avgaser

0 körprestanda

0 utväxlingsförhållanden

0 växlingsmappar för automatlådor.

Till fördelarna hör programmets modul-uppbyggnad.,

De element som ingår i modellen är följande:

fordon och släp

motor (förbränning, elektrisk)

koppling (växellåda; hydraulisk konverter, viskös koppling)

transmissionen (växellåda, alla automatiska växellådor av standardtyp, CVT)

kontrollsystem (ABS m.m.)

differential

hjul (inklusive släp)

elektriska komponenter (generator, batteri m,m,)

bromsar, retarder

tillbehör (styrservo, luftkonditionering)

förare

miljö,

Specifikationer av både mjukvara och moduler har utvecklats i nära samarbete

med ledande biltillverkare i Tyskland.

AVL står för försäljning internationellt och för utveckling.
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Kallstartseffekterna beskrivs som funktion av:

0 inre friktion

0 uppriktning

0 omvandlingsmapp för katalysatorno

Modellen är genomarbetad både ifråga om in» och utdata., Omfattande grafiska

presentationsmöjligheter av utdatao

Programmet innehåller ett grafiskt användar-interface.,

De tillgängliga dokumentationema och manualema håller hög kvalitet.

Motormappama ges på formen mängd/tidsenhet som funktion av varvtal och

genomsnittligt arbetstrycko

Kallstarter beskrivs genom hur stor andel av drivmedlet som går till uppvärmning

av motorn., Uppvärmningsförloppet av motorn beskrivs samt även den

momentana avvikelsen relativt motormappar för fullt uppvärmda motorer.

Omvandlingen i katalysatorer beskrivs med temperaturberoende omvandlings-

mappar

Modellen beskriver fortlöpande temperaturutvecklingen i katalystorn.

Mängden av indata är frivillig med undantag för några måsten.

För beskrivning av motorn ges följ ande indata:

antal cylindrar, 2- eller 4-takts, cylindervolym

tröghetsmoment i motorn, svänghjul och fläkt

reaktionstid

min/max hastighet för vissa operationstillstånd

fullastkurva

reduktion av fullast

förhållande under motorbränsleprov

motormappar mm.:

mm tomgångsvarvtal

=- motormappar

-=-= bränsleuppriktning (start, runuupñ accelerationsuppriktning)

:- turbo

o motortemperatur vid start.

Indata: Mycket detaljerad fordonsbeskrivning9 se ovan.

Utdata: Bränsleförbrukning och avgaser på valfri aggregeringsnivå.

Validering: Inget publicerat.
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Dokumentation: User Guide

CRUISE Version 1.0

AVL

Introduction Training

AVL Cruise 1.0

Kontakt: AVL Nordiska, Box 139: 127 23 Skärholmen.

Tel: 08 7100280; Fax: 08 7406420

Tillgänglighet: God

Pris: ?
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Benämning: DCSP., Driving Cycle Simulation Program.

Ursprung/version: Har funnits åtminstone sedan 80-talet

Form: Datorprogram.

Programspråk: FORTRAN77.,

Datormiljö: PC.

Nyckelord: mikronivå; drivmedel; avgaser; mekanistisk modell; PC;

Tillämpningar/användbarhet: Programmet har använts mycket både av upp-

hovsmannen (Rolf Egnell) och inom Lunds Tekniska Högskola.

Allmän beskrivning: Indata har strukturerats enligt följ ande:

0 körcykel

0 fordon: massa; hjulbas; luftmotstånd mm:

0 hjul: effektiv hjulradie; höghetsmoment och rullmotstånd

0 växellåda: antal växellägen; utväxlingsförhållanden; mekanisk verkningsgrad,

per växel; hastighetsberoende förluster

slutväxel: utväxlingsförhållande och mekanisk verkningsgrad

0 kringutrustning: antal tillbehör och förluster som funktion av varvtali

Modellen följer förlagrade köroykler och stegar sig fram med en steglängd av 1

sekund. Då accelerationsbehovet är beräknat kan det totala effektbehovet ur

motorn beräknas. Effektbehovet kan ökas för olika utrustningar som exempelvis

luftkonditionering.

Motorn beskrivs i modellen enligt följande:

0 en tabell med maxmomentkurvan och varvtal

o en tabell med undre vridmomentgränsen av musseldiagrammet relativt varvtal:

Tabeller över musseldiagrammen för bränsleförbrukning och avgasutsläpp som

funktion av varvtal och vridmoment. För arbetspunkter med vridmoment lägre än

undre gränsen av musseldiagrammet väljs närmaste värde på gränskurvan.

Man kan välja mellan sju olika strategier för växlingsbeteende.

Indata: Se allmän beskrivning.

Utdata: Drivmedel; HC; CO; NOX; mm.

Upplösning: Kan ge utdata meter för meter och för olika aggregeringsnivåer.,

Validering: Modellen är ganska väl validerad när det gäller bränsleförbrukning,

men den har samma brister när det gäller emissioner som andra mapp-baserade

program.

VTI notat 56-2000



Bilaga 1

Sid. 24 (70)

Dokumentation: Egnell, R. DCSP, Driving Cycle Simulation Program. Usefs

Guide. Aspen Utvecklings AB. Lund

Kontakt: Rolf Egnell.

Tillgänglighet: Programmet är inte till salu

Pris: Se föregående punkt
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Benämning: Digitalisierte Grazer Verfahren (DGV).

Ursprung/version: De första versionerna presenterades under 80-talet.

Form: Statistiska värden i matrisform, Dessa matriser används normalt ihop med

datorprogram,

Programspråks w

Datormiljö: =-

Nyckelord: mikronivå; matriser; momentana emissioner

Tillämpningar: Har bl.a. använts för att utvärdera en hastighetsbegränsning av

30 km/h i centrala Graz, I Sverige har modellen använts i tillämpningar ihop med

HUTSIM.,

Allmän beskrivning: Matriser av samma typ som i AIG-modellen men täckande

ett större område speciellt ifråga om hastighet, vilken går upp till 120 km/h.
Accelerationsnivåerna går upp till 1,4 m/s2 dvs. ungefär samma som för AIG,

Detta är helt otillräckligt. Stegningen i matrisen är 5 km/h respektive 0,2 msz, Det

påpekas vikten av att använda realistiska körcykler då matrisdata mäts eftersom

annars risken är stor att det för viktiga delar av ett körförlopp kan saknas data.

Användning av matriser bygger på förutsättningen att körförloppet före en arbets-

punkt/beräkningspunkt inte har någon betydelse för utsläppsnivån i

arbetspunkten. Detta motsvarar också de förutsättningar som exempelvis VETO

bygger på,

Till problemen med metoden hör att i anslutning till mätning sammankoppla ett

registrerat avgasvärde med en registrerad del av ett körförlopp. Ju finare indelning

av matrisen desto större risk för att fel sammankoppling görs. En stor fördel med

att arbeta med avgasmatriser är att körförloppsdata kan lagras på samma enkla

sätt°

Indata: Körförloppsdata antingen i matrisform eller som hela förlopp.

Utdata: C02; HC; CO; NOX

Upplösning: Dimensioneras av vald steglängd i matriserna.

Validering: =-=-

Dokumentation:

Pischinger, R., Haghofer, l. Eine Methode Zur Berechnung des Krafstoff-

verbrauches und der Schadstoffemissionen von Kraftfahrzeugen aus dem Gesch-

Windigheitsverlauf. XX FISITA Congress, SAE 845114, 1984.
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Sturm, P I. Abgasemissionen des Strassenverkehrs und ihre Ausbreitung in der

Atmosphäre, VDI Fortschrittsberichtei Reihe 15, Bd. 139, VDI=Verlag

Düsseldorf, 1995, ISBN 3-=-l8-=3"l .3915=- 4°

Kontakt: se bilaga 3

Tillgänglighet: KTH har tillgång till modellen

Pris: ?
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Benämning: DISPERSION

Ursprung/version: Version 2.0. Svensk uppdatering februari 1998.

Form: Datorprogram

Programspråk: ?

Datormiljö: PC; Microsoft Windows; Desktop Mapping Software (Maplnfo) och

MS Access för import/export av emissionsdata

Nyckelord: halter; emissionsmatriser

Tillämpningar/användbarhet: Modellen har fått en bred användning i Sverige

av icke-experter i lokala eller regionala organisationer, av olika industrier och för

olika utbildningsändamål. Modellen används också av SMHI i olika konsultupp-

drag.

Allmän beskrivning: Programmet kan ses som ett analysinstrument för utvärde-

ring av olika förändringar. Modelltekniken gör det också möjligt att analysera

bidragen från olika källor till uppmätta halter. Modellen innehåller bla.:

0 en spridningsmodell

0 en meteorologisk databank

0 emissionsfaktorer för trafik.

Modellen baseras på den danska OML-modellen.

Emissionsmodulen är av samma typ som i AIG dvs. med följande karakteristik:

0 tidserie med emissionsdata för en längre beräkningsperiod genereras exempel-

vis timme för timme under ett år

0 emissionsmatriser från MTC, samma som AIG

0 trafik ges för årsmedeldygn

0 körförlopp per länk:

-=- andel i acceleration

=- andel i retardation

=- andel ej varmkörda.

Trafiken under årets timmar beskrivs med schablonfördelningar.

Den meteorologiska databasen innehåller mätresultat från närmaste meteorolo-

giska station för ett år

En flexibel emissionsmodul används för vägtrafik. Emissionsfaktorer beräknas

som funktion av trafikflöde, körmönster, kallstartseffekter, medelhastighet, luft-

temperatur mm. för tio fordonstyper.

Indata: Per länk kan följande data ges:

0 trañkmängd totalt alternativt uppdelat på lätta och tunga fordon
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0 möjlighet att ge hastighet separat för Pb och Lb

0 möjlighet att ge en total emissionsfaktor per ämne.

Utdata: Timvisa halter av NOK, N02, CO och valfritt inert ämne, medelvärden

och percentiler., Meteorologiska data och statistik,

Upplösning: Den tidsmässiga upplösningen är ner till timnivå

Validering: Spridningsmodellen har validerats med gott resultat. Modellen har

testats mot mätdata från flera olika gator i Sverige, tex. Sveavägen i Stockholm

och Repslagargatan i Norrköping

Dokumentation: Bringfelt, B., Backstrom, H., Kindel, K., Omstedt, G., Persson,

C. and Utterstig, A. (1997). Calculations of PM-10 concentrations in Swedish

cities-Modelling inhalable particles. SMHI-report, RMK 76.

Backström, H. Bruksanvisning för LSAM-Dispersion i VAX/VMS-miljö. SMHI-

rapport. 1994.

DISPERSION - User Guide. SMHI.

Kontaktpersoner:

Eva Marie Eriksson, SMHI

Gunnar Omstedt, SMHI

SMHI, SE-601 76 Norrköping

Tel: 011 15 80 00; Fax: 011 17 02 07

E-post: emeriksson@smhi.se

Gunnar.Omstedt@smhi . se

URL: http:/www.smhi.se/sgn0104/miljo/dispersion/dispersion.htm

Tillgänglighet: Modellen kan köpas av SMHI.
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Benämning: DSD---lÄRS1 (Disaggregate Simplicial Decomposition _- Implicit

Route Storage)

Ursprung och versioner: DSD-algoritmen är utvecklad vid universitetet i Linkö-

ping av Michael Patriksson (licentiat-avhandling 1991) och Torbjörn Larsson.

Utveckling i en mängd olika avseenden är genomförda på VTI av Henrik

Edwards från och med 19920

Finansieringen har utgjorts av KFB-medel (bla via SORTIT-, COST 319- och
MEET-projekten) och VV-FoUO En icke oväsentlig del har varit ofinansierad.

Modell: I huvudsak är det en nätverksmodell för att lösa jämviktsproblem i väg-

trafiksammanhang (Wardropis principer).

Indata: Användare måste ange namn på filer med specificerat innehåll avseende

nätverksegenskaper och efterfrågan

1. Noder i nätverket och deras koordinater

2. (Enkelriktade väg)Länkar mellan noder i nätverket. Mötande trafik på ett väg-

avsnitt modelleras alltså med motriktade länkar.

30 Egenskaper hos länkarna i termer av restid som funktion av flödet (beror

endast på flödet på egen länk). OBS! Olika restidsfunktioner krävs ibland för

olika perioder på dygnet (särskilt gäller det en-timmes trafik kontra dygns-

trafik),

4. Definition av eventuellt förekommande svängstraff måste finnas och deras

beroende av flödet i egen riktning

50 Efterfrågematris (OD-matris) som beskriver hur många som resor som görs

mellan alla punkter, ska centroider A och B i nätet. OBS! Olika matriser krävs

för olika perioder på dygnet.

60 Tabeller med fördröjningar och stoppfrekvenser för korsningar av olika slag

(KAN/EVA-samband) När data skall användas krävs att beräknade flödes-

data, utan KAN/EVA=samband, läses in och används för definition av kors-

ningarnai

70 Emissionsdata avseende kallstartfördelningarna som funktion av körd sträcka

och medelhastighete

80 Specifikation av områden för vilka aggregerade, trafikrelaterade resultat skall

redovisas.

9. Trafikräknedata för OD-estimering mm.

Utdata: Flöden på länkar och ruttval (för samtliga OD-relationerl). Data som kan

beräknas med detta som underlag är exempelvis:

o länkflöden,

O svängflödeng

0 genomsnittliga restider fördelat på länkar samt effekter i korsningar (sväng-

flöden och stopp),

 

1 Henrik Edwards, VTI
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0 områdesvis (s.k° centroidområden) information om parkeringsplatser ges av

OD-matrisen vilken kan nyttjas för beräkning av kallstarteffekter fördelade på

individuella länkar samt för beräkning av avdunstningseffekter.

Ur KAN/EVA-sambanden erhålls effekter som beror på. konfliktflöden i kors-

ningar avseende:

. stoppfrekvenser och

0 fördröjningar för länkutflöden i olika riktningar beroende på länkens hastig

hetsbegränsning.

Utdata kan redovisas grafiskt med hjälp av MATLAB-programmet eller ett GIS

(Geografiskt InformationsSystem), se exemplet nedan.
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Ytterligare optioner:

0 Beräknade deterministiska köer,

0 Utdata till en OD-estimeringsmodell.

0 Hantering av asymmetriska nätverksanalysproblem (avser främst mixen av

lätta och tunga fordon).

0 Generering av koeffieienter och restider till en modell för korttidsprognoser av

trafik givet detektordata.

Tidsupplösning: Vanligen 1 timme eller 24 timmar.
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Validering: ?

Dokumentation:

Patriksson Michael (1991): Algorz'thms for Urban Trajfic Equilibria, Lic-avh,

Linköping Studies in Science and Technology° No.. 263, Linköping.,

Tatineni M, Boyce D and Edwards H (1997): Comparison of Disaggregate

Simplicial Decompositz'on and Frank- Wolfe Algorithms for User-Optimal Route

Choice, Transportation Research Record 1617, 1999.,

Edwards Henrik (1999): Traffic Assignment Analysis and O/D-matrix

Calibration, PM, VTI, Linköping 1999.

Kontakt: Henrik Edwards, VTI.

Tillgänglighet: Via projektsamarbete med VTI. Ett urval av programmet ingår i

en kommersiell produkt, VIPS, för nätverksanalys av både bil= och kollektivtrafik.

Pris: Förhandlingsbart,

VTI notat 56-2000



Bilaga 1

Sid. 32 (70)

Benämning: EMV

Ursprung/version: Hittills finns en version av EMV utgiven.

Form: Datorprogram med den användarvänlighet som komplexitetsgraden tillåter

Programspräk: Visual Basic

Datormiljö: PC

Nyckelord: avgaser; drivmedel; regionalt/nationellt, bilpark; utskrotning; last-

faktorer; drivmedelskvalitet;

Allmän beskrivning:

0 ger totaler omfattande varmutsläpp, kallstarttillägg och avdunstning med den

tidsupplösning som följer av indata

0 lämplig områdesindelning från kommun eller större tätort och uppåt

0 används av NV och VV för beskrivning av nationella utsläpp

0 om inga nya fordonstyper tillkommer beskrivs den framtida fordonsparkens

sammansättning med avseende på årsmodeller mm. automatiskt som funktion

av given trafikprognos och senaste år med antalsbeskrivningar.

Modellen är i fråga om rumslig upplösning mycket grov men är i alla andra avse-

enden mycket detaljerad. EMV kan både ses som en beräkningsmodell och som

en databas.,

Indata: trafik; emissionsfaktorer; bilregisterdata; fordonsanvändning; drivm

medelsbeskn'vning; drivmedelsanvändning; skrotningssannolikhet., En basñl för

nationell nivå följer med programmet, vilken kan användas som utgångspunkt för

andra fall exempelvis kommunal nivå. Emissionsfaktorerna för tung trafik baseras

liksom EVA-sambanden på VETO-modellen. Kallstarttilläggen har baserats på

COLDSTART;

Utdata: avgaser (HC; CO; NOX; partiklar; C02; 802; Pb): drivmedel (bensin;

diesel; alkoholer; gas); redovisning med olika indelningar (landsbygd och tätort;

fordonstyp ner till kravnivå; drivmedelstyp). Som utdata ges även trañkdata

baserad på antal fordon och årlig körsträcka. Dessa data kan användas för

kontroll av de trafikdata som getts som indata eller också utgöra basför

beräkningarna om andra trañkdata saknas.

Tillämpningar: VV:s uppföljning som sektorsmyndighet av vägtrafikens

utsläpp; NV:s och SCB:s utsläppsstatistik; beskrivning av utveckling inom VV:s

regioner inklusive särredovisning av kallstartutsläpp; analys av miljözoner i Lund.

Validering: Jämförelse med drivmedelsleveranser till vägtrafiken; jämförelse

med relativ utveckling i vissa URBAN-mätpunkter; sammanfattningsvis har vali-

deringarna inte gett någon god överensstämmelse; vilket sannolikt mera beror på

indata än själva programmet.
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Tidsupplösning: Normalt ett år men ges annars av tidsupplösningen för indata.

Beställning: Naturvårdsverkets kundservice

Dokumentation:

0 EMV - ett PC-program för beräkning av vägtrañkens avgasemissioner.

Programbeskrivning och användarhandling. VTI meddelande 849. Statens väg-

och transportforskningsinstitut. Linköping. 1998

0 Indata till EMV-modellen, ett datorprogram för beräkning av avgasemissioner

från vägtrañk. Källredovisning. VTI notat 5-19970 Statens väg- och transport-

forskningsinstitut Linköping. 1997.

Kontakt:

0 Statens väg- och transportforskningsinstitut

- Bo Karlsson för datatekniska frågor (013 204167)

-= Ulf Hammarström för Övriga frågor (013 204172)

0 Naturvårdsverket:

m kundtjänst för beställning av programmet

=-= Kjell Andersson, tillämpningar.

Pris: 7 000 kr för Universitet eller Högskola och för Övriga 12 000 kr.
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Benämning: EVA. Effektberäkning vid väganalysero

Ursprung/version: Version 2.1.

Form: Datorprogram

Programspråk: Resultaten redovisas i EXCEL-makron och det krävs minst

EXCEL 5.0.

Datormiljö: PC med minst 486 processor, 33MHZ blockfrekvens och 8Mb RAM.

Nyckelord: makronivå; avgasutsläpp: nätverk; trafikmodeller; avgasmodeller;

objektanalys

Tillämpningar/användbarhet: Används inom VV:s objektanalys. Mycket

användbart för en representativ beskrivning av utsläpp från trafiken i ett väg- eller

gatunät.

Allmän beskrivning: Programmet ingår i ett system av program där bl.a. väg-

databanken är en del. Normalt skapas indata genom ett uttag ur vägdatabanken.

Andra möjligheter är att utnyttja trafikfördelningsmodellen EMMEZO l beräk-

ningsmodellen hanteras alla de effekter VV arbetar med där avgaser och bränsle

ingår. Modellen innehåller också alla de trafiktekniska delmodellen som krävs för

att utnyttja avgas- och bränslemodellen fullt ut

EVA-modellen är både en administrativ rutin och ett antal effektmodeller. En av

dessa effektmodeller avser avgasemissioner., De s.k. varmutsläppen har beräknade

med VETmeodelleno Sambanden omfattar:

0 länkeffekter

0 mereffekter för hastighetsändringar

0 tomgångseffekter.

En brist med länkeffekterna är att dessa endast redovisas för hastighetsnivåer med

ett steg av 5 km/h. Dessa samband är framtagna med sambanden mellan hastighet

och trafikflöde som bas., Den högsta hastigheten per vägtyp gäller för nollflöde

dvs. fria fordon. Denna hastighetsnivå behöver inte vara jämnt delbar med fem

varigenom den högsta hastigheten med effekter normalt är lägre än nollflödes-

hastigheten. Flödena på länkar i tätort når normalt sällan upp till den nivå som ger

en hastighetsreduktion. Därmed följer sannolikt ett systematiskt fel. Andra syste-

matiska fel som kan finnas är följande:

o att körförloppet i en hastighetsändring inte påverkas av trañkens täthet på

annat sätt än att utgångs- och sluthastigheten förändras

0 att långa tomgångstider kan sänka katalysatortemperaturen tillräckligt för att

få en betydande avgaseffekt.

Indata: Vägdatabanken eller liknande

Utdata: Alla de effekter som ingår i V:s planeringsrutiner.,

VTI notat 56-2000



Bilaga 1

Sid. 35 (70)

Upplösning: Länk och korsning.

Validering: Avgasmodellerna har validerats baserat på flera tunnelmätningar.

Mätningarna indikerar både under- och Överskattningar.,

Dokumentation. EVA, Effektberäkning vid VägAnalyser. Användarhandledning.

Version 2.1: Vägverket. Borlänge. 1996.

Kontakt: Både VV:s regioner och huvudkontor.

Tillgänglighet: God

Pris: 250 kr + moms.

VTI notat 56-2000



Bilaga 1

Sid. 36 (70)

Benämning: EVA-sambanden

Ursprung/version: Den första versionen av dessa samband fanns publicerad i:

Beräkning av avgasutsläpp. Bilaga till 16 Effektkatalog. Väg- och gatuinveste-

ringar. Vägverket. Serviceavdelning, Planering och Projektering. Miljösekretariat.

Publ 1989:16B. Vägverket. 1989.

Form: Avgasmodell i form av numeriska tabeller för integrering i totalmodeller;

modellen arbetar med följande fordonstyper: personbil; lätt lastbil; tung lastbil

samt tung lastbil med släp. Per fordonstyp finns en drivmedelstyp;

Fordonstyperna har indelats i tre åldersklasser.

Programspråk: --

Datormiljö: -

Nyckelord: makronivå; avgaser; drivmedel; vägstandard; länkar; korsningar;

medelhastighet på länk; stopp, stopptid och svängar; totala effekter

0

Allmän beskrivning:

Effektsambanden har beräknats med VETO-modellen

Länkeffekterna för landsväg har beräknats med vägbeskrivningar vars längder

har varit mellan 4 och 20 km. Beräknade effekter är inte representativa för

någon del av sträckan utan för en hel sträcka med aktuell geometrisk standard.

Hastighet är ett medelvärde för hela sträckan och där variationer kan före-

komma som följd av lutningar och kurvor längs vägen. Störningar av annan

trafik kan inte beskrivas på annat sätt än att välja en annan medelhastighet.

Retardationer förekommer före horisontalkurvor och som följd av motlut.

Accelerationer förekommer efter horisontalkurvor och efter motlut.

Länkeffekterna i tätort motsvarar raksträckor utan lutning. Emissionsfunktio-

nerna baseras på de i EVA-modellen använda hastighetsflödessambanden. Vid

noll-flöde gäller max.hastigheten. Om flödet ökar tillräcklig mycket följer en

hastighetsreduktion. Den fördröjning som detta motsvarar jämfört med noll-

flöde förutsätts motsvara en sänkt max.hastighet och hastighetsändringar. Då

flödet ökar sänks medelhastigheten, vilket motsvaras av att max.hastigheten

sänks ytterligare och antalet hastighetsändringar ökar

Mereffekter för hastighetsändringar i korsningar används för beskrivning av

svängeffekter och stopp. En sväng kan exempelvis motsvara förloppet 50 --

25 -- 50 km/h. Mereffekten blir då skillnaden mellan värdet för 50 och för 25

km/h Mereffekten för ett stopp exempelvis från 50 km/ ges direkt av angivet

värde

För stopptid finns effekter per tidsenhet.

Kallstarttilläggen avser körförloppet i den första delen av FTP 75 dvs. ett kör-

förlopp med relativt hög medelhastighet, 41 km/h. I VV:s objektanalys delas

kallstarttillägget med genomsnittlig reslängd på länkar där åtta klasser finns att

välja på enligt VV.
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0 Avdunstninge Running losses hanteras som en länkeffekt och hot soak

som kallstarttilläggc VV:s dokumentation om hur dessa effekter hanteras är

oklar och kan tyda på risk för fel.,

0 Försämringsfaktorer och max. antal år med försämring.

Indata:

0 länk

- landsbygd:

-- siktklass vilket motsvarar geometrisk standard

-- medelhastighet Över längre sträcka per fordonstyp

- tätort:

-- ytterområde, hastighetsgräns 70 km/h

- mellanområde9 hastighetsgräns

- ytterområde, hastighetsgräns 50 km/h

- mellanområde, hastighetsgräns 50 km/h

- centrumområde, hastighetsgräns 50 km/h

-- korsning:

-- ingångshastighet eller hastighet på matande länk

- min.hastighet i korsning

-- stopptid.

Modellen omfattar kallstarttillägg, varmutsläpp och avdunstning vilka genom-

gående särredovisas. Vad som saknas är sk. diumal inom avdunstning dvs.

man får en systematisk underskattning av HC-utsläpp.

Utdata: då modellen sätts in i något sammanhang fås effekter i form av driv-

medel/C02, HC? CO, NOX, partiklar och däckslitage

Tidsupplösning: Ingen begränsning

Tillämpningar: Modellen används normalt inom objektanalysero Den har också

implementerats i olika nätverksmodeller, spridningsmodeller mm., En viktig fråga

är om modellen hanterats rätt i olika tillämpningar?

Validering: Genom parallella mätningar av avgashalter, trafik och hastighet i

tunnlar har emissionsfaktorer kunnat uppskattas både av IVL och SLE-analys.

Dessa jämförelser har både resulterat i under- och Överskattningar. Här finns

frågetecken för om effektsambanden tillämpats på rätt sätt Det finns även fråge-

tecken avseende fordonsklassiñcering.

Dokumentation:

Fordonskostnader och avgasemissioner för vägplanering (EVA) VTI notat T150.

EVA. Effektberäkning vid VägAnalysero Användarhandledning. Version 2. Väg-

verket. Mars 1996.
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Kontakt: Statens Väg- och transportforskningsinstitut. Ulf Hammarström (013

204172).

Tillgänglighet: God, antingen Via VTI eller VVQ

Pris: Från VTI kostnadsfritt.
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Benämning: HDM-4

Ursprung/version: Version 4. Tidigare versioner har inte innehållit någon

avgasmodul, men däremot alltid bränslemoduler. VV har deltagit i utvecklingen

av den senaste versionen. De svenska insatserna har bl.a. omfattat en avgasmodul.

Form: Användarvänligt datorprogram för PC.

Programspråk:

Datormiljö: PC

Nyckelord: åtgärdsanalys; alla trañkanteffekter; avgasutsläpp; drivmedel;

mekanistisk modell; trafikinteraktioner.

Tillämpningar/användbarhet: Mycket använt i totalt ca 100 länder.

Allmän beskrivning: HDM-4 är en mekanistisk beräkningsmodell som kan

beskriva alla trañkanteffekter för utvärdering av olika vägåtgärder. Modellen är

användarvänlig och kan beskriva stora vägnät., Det är upp till användaren hur

detaljerad beskrivning som väljs., Modellen är unik genom att den också arbetar

med kompletta körförlopp inklusive inverkan av annan trafik. Den ingående

avgasmodellen är förhållandevis enkel och uttrycker avgaser som funktion av

bränsleförbrukning. Bränslemodellen håller sannolikt hög standard. Utöver avgas-

utsläpp innehåller programsystemet en buller-modul. Modellen innehåller som

standard 16 fordonstyper. Användaren har stora möjligheter att definiera egna

fordon och använda any number i analyser.

Vad som inte kan beskrivas direkt i modellen är korsningar . Genom vad som

betecknas acceleration noise kan korsningseffekter beskrivas indirekt. Lös-

ningen är dock inte helt tillfredsställande. För utvärdering av olika väghållnings-

åtgärder på avgasutsläpp inom vägkategorien landsväg bedöms potentialen för en

representativ beskrivning av avgasutsläpp vara större än för EVA-sambanden.

Jämförelsen är egentligen något orättvis; eftersom HDM4 är mera lik VETO till

sin karaktär;

Indata: Per vägsegment: geometrisk utformning; vägyta; trafik; fordonsbeskriv-

ning m.m.

Utdata: HC; CO; NOX; C02; partiklar; buller m.m;

Upplösning: Timnivå och per vägsegment.

Validering: Modellen är mycket omfattande och samtliga delar har granskats av

forskargrupper innan de accepterats.

Dokumentation: Modelling Road User Effects in HDM-4. International study of

highway development and management tools RETA 5549 - REG Highway
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Development and Management Research. Prepared for Asian Development Bank

by ND. Leg International Ltd 1995 .

Kontakt: ISOHDM Technical Secretariat School of Civil Engineering. The

University of Birmingham Edgbaston. Birmingham B15 2TT, UK

Tel: 44 121 4146717; Fax: 44 121 3675

E-mail: isohdm@bham.ac.uk

webpage: http://www.bham.ac.uk/isohdm

Tillgänglighet: Version 1.0 av HDM-4 planeras att ges ut under april 1999.

Pris: Ca 8 000 kr.
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Benämning: Air Pollution, Emission by Road Traffic Determination

Methodology of Emission Factors

Ursprung/version: ?

Form; Faktorvärden, antingen som konstanter eller som funktioner

Programspråk: -

Datormiljö: -

Nyckelord: makronivå; emissionsfaktorer; mekanistisk ansats;

Tillämpningar/användbarhet: Från faktorer på basnivå till en nivå motsvarande

fordonsflottor

Allmän beskrivning: Rapporten beskriver emissionsfaktorer och hur dessa inte-

greras till medelvärden för större grupper av fordon. På den aggregerade nivån

gäller följande indelning:

0 ämnen: CO; VOC; NOX; PM; 802; Pb och C02

0 vägtyper: tätort; landsbygd och motorväg

0 bränsletyper; bensin; diesel och LPG

0 fordonskategorier: personbilar; vans; lastbilar; lastbilsekipage; bussar inklusive

långfard, specialfordon, motorcyklar och mopeder.

Underlaget ingår i en metod för uppskattning av avgasutsläpp från vägtrafik.

Emissionsfaktorer kombineras med uppgifter om:

0 trañkdata

0 bränsleförbrukning (leveranser?)

0 antal fordon.

Emissionsfaktorer på basnivån är strukturerade enligt följande:

0 förbränning och sträckrelaterat (CO, VOC, NOX, PM):

-= per bränsletyp

- per årsmodell

- per fordonsklass

- per cylindervolymklass eller viktklass

0 förbränning och bränsleenhet (802; Pb; C02):

- per bränsletyp,

0 avdunstning (VOC):

- per bränsletyp

=-= per årsmodell

m- per fordonsklass.

Följande fordonsklasser används:

0 pb och cyLvol. < 1,4 dm3

0 pb och cyl.vol. 1,4 -- 2,0 dm3
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pb och cylvol. > 2,0 dm3
buss

lastbil med totalvikt S 16 ton

lastbil med totalvikt > 16 ton

lastbilsekipage

buss

motorcykel

moped.

Dessa klasser uppdelas ytterligare efter teknika eller kravnivå. Utöver bensin och

diesel beskrivs LPG.

Hanteringen av kallfas görs så att man har ett uttryck i vilket andel körning i kall-

fas ingår. För körning i kallfas har man korrektionsfaktorer. Dessa faktorer finns

utöver olika ämnen bl.a. uppdelade med avseende på följande:

0 drivmedelstyp

0 kravnivå

0 tätort och landsbygd.

Andel körning i kallfas sätts schablonartat till:

0 51 % i tätort

0 8 % på landsväg

0 5 % på motorväg.

Bas för beräkningarna år ska fiktiva emissionsgränsvärden, vilka i vissa fall mot-

svarar verkliga gränsvärden och ibland är fiktiva. De fiktiva motiveras av att man

vill kunna beskriva en tidsutveckling även om några gränsvärden inte har funnits

För att nå fram till emissionsfaktorer för varm motor kopplas sju korrektionS=

faktorer till det fiktiva värdet. Följande korrektionsfaktorer används:

0 att certifieringsvärdet avviker från gränsvärdet dvs. en faktor som genom-

gående är max 1

0 att produktionen ligger skild från certifieringsnivån med en korrektion av

minst 1,1

0 att körning med fullt uppvärmd motor ligger lägre än för den standardiserade

provmetoden

0 att genomsnittlig lufttemperatur ger en annan nivå än lab.temperaturen

0 att försämring påverkar utsläppen, vilket för NOX innebär en korrektion

mindre än 1. Olika försämringseffekt för olika trafikmiljöer

0 att olika trafikmiljöer ger annan emissionsnivå än för den standardiserade

provmetoden.

Beskrivningen ovan avser personbilar före årsmodell 1986. För efterföljande års-

modeller använder man mekanistiskt baserade funktioner för beskrivning av

emissionsfaktorer. Man använder två funktioner? en för konstant hastighet och en

för varierande hastighet.

För tunga fordon beskrivs emissionsfaktorer för årsmodellema 1981 och 1990.

Mellanliggande år beskrivs med interpolering. Liksom för senare årsmodeller av
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personbilar beskrivs tunga fordons emissionsfaktorer som funktion av bränsleför-

brukning. Bränsleförbrukning beskrivs med en förenklad mekanistisk modell.

De redovisade partikelutsläppen (g/km) för tunga dieseldrivna fordon är 1990 är

betydligt högre än vad som redovisas i andra källor:

0 Buss 1,5

0 Lastbil 1,0

0 Lastbil med släp 1,59

Någon information om validering ges inte i rapporten.

Indata: Se allmän beskrivning

Utdata: Se allmän beskrivning

Upplösning: tätort, landsväg och motorväg

Validering: ingen redovisad

Dokumentation:

Klein: J.AR

Air Pollution, Emission by Road Trafñc

Deterrnination Methodology of Emission Factors

Report number: W-DWW-93-719.

Kontakt:

Netherlands Central Bureau of Statistics

Environmental Statistics

Pr. Beatrixlaan 428

2243 XZ Voorburg

The Netherlands.

Tillgänglighet: God genom ovan nämnda dokumentation.

Pris: Inget angivet.
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Benämning: HUTSIM

Ursprung/version: Utvecklingen påbörjades 1989.,

Form: datorprogram för PC.

Programspråkz

Datormiljö: PC

Nyckelord: mikrosimulering; tätort; avgaser

Tillämpningar/användbarhet: Tillämpningama av HUTSIM är många. Modelm

len har fått en stor internationell spridning. Även användningen i Sverige har varit

omfattande och bl.a. i samarbete med TFK och KTH. TFK-tillämpningen har

avsett utvärdering av ny signalstyming och med KTH har det blå. varit fråga om

miljöutvärdering av farthinder. I dessa tillämpningar har både AIG-modellens

emissionsmodul och Graz-modellen använts för emissionsberäkning. Dessa

modeller har matrisform bildad av hastighet och dv/dt från emissionsfaktorer.

Allmän beskrivning:
Vad som har varit unikt med HUTSIM är möjligheten att sammankoppla verkliga

styrapparater för trafiksignaler med simulerad trafik, Programmet innehåller

också rutiner för att internt beskriva olika typer av trafiksignaler.

Simuleringsmodellen är på mikronivå och beskriver bl.a. fordonsinteraktioner.

Tidsupplösningen i simuleringen uppgår till mellan 2 och 20 uppdateringar per

sekund.

Upp till fem korsningar kan beskrivas utan distribuerad simulering.

Omfattande mätningar har genomförts för kalibrering av HUTSINL Som resultat

av genomförd kalibrering och validering kan bl.a., följande nämnas:

0 normal acceleration för en personbil ligger i intervallet l,5-2,0 m/s2

0 den normala retardationsnivån är något högre än accelerationsnivån

0 den accepterade maximala retardationen ligger i intervallet 390-40 m/s2

0 simulerad stoppandel, max. kölångd och fördröjning hade en god överens-

stämmelse med uppmätta data:

Modellen kan simulera alla typer av länkar och korsningar i tätort Liksom för alla

mikrosimuleringsmodeller krävs omfattande indata. Allt som har mer än

marginell betydelse måste naturligtvis beskrivas, här finns inga genvägar.

Vad som inte ingår är en assignmentmodell dvs. då man utvärderar förändringar

av olika förutsättningar i ett gatunät så görs beräkningen för oförändrade trafik-

flöden per länk. Möjligen kan ett interaktivt förfarande användas där en lösning

från HUTSIM blir indata till en assignmentmodell osv.
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Indata: geometrisk beskrivning av länkar och korsningar; matande trafikflöden

med destinationer; fordonstypfördelning; hastighetsfördelning; signalreglering;

annan trafikreglering. '

Utdata: kompletta körförlopp; fördröjning; andel stoppande fordon; kölängder;

avgaser; bränsleförbrukning m.m.

Upplösning; tid och rum: mellan 2 och 20 uppdateringar per sekund; meter för

meter

Validering: Se allmän beskrivning°

Dokumentation: Kosonen, I. HUTSIM - Simulation tool for traffic signal control

planning. Helsinki University of Technology, Laboratory of Transportation

Engineering; Publication 89. 1996.

Kontakt:

Jarkko Niitymäki

Helsinki University of Technology

Laboratory of Transportation

Box 2300

FIN-02015, TKK

Tel: 3589 45 13801; Fax: 358 9 45 15019

E-mail: j arkko.niittymaki @ hut.fi

Tillgänglighet: God

Pris: ?
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Benämning: MOBILE 5 och 6

Ursprung/version: Datorprogrammet har utvecklats på uppdrag av EPA. För

närvarande gäller version 5. Version 6 har planerats att ges ut sedan 1996, men

har fortfarande inte givits uti Clean air act och Chan air act amrudments

utgör bakgrundc

Form: Datorprogram..

Programspråk:

Datormiljö: Både Macintosh och PC

Nyckelord: miljöinventering; emissionsfaktormodul;

Tillämpningar/användbarhet: Programmet skall användas i USA för miljö-

inventeringarc Endast Kalifornien har dispens för att använda en annan modell.

Programmet är knappast användbart för åtgärdsanalys inom vägnätet.

Allmän beskrivning:

l modellen beaktas följande:

0 försämring

tampering

inspection and maintenance

bränslekvalitet

RVP

oxygenated fuels

reformulerad bensin

lufttemperatur

average speed

höjd över havet;1O
0

C
C

0
O

O
0

0

För lätta fordon baseras all beskrivning av kallstarteffekter och varmutsläpp på de

tre säckarna ingående i FTP 75., Storleken på kallstarteffekter fås genom olika

mix av de tre säckarna. Körförlopp påverkar utsläppen genom medelhastighet. I

programmet finns lagrat uppsättningar med korrektionsfaktorer som funktion av

inmatad medelhastighet. Separata uppsättningar med korrektionsfaktorer finns för

olika kravnivåer m.m. Korrektionsfaktorema är genomgående relativt FTP-

körcykeln. Beträffande kallstarteffekter tycks ingen koppling göras till luft-

temperature

Den ingående försämringen har en brytpunkt vid 80 500 km. Efter denna bryt-

punkt Ökar försämringen.

Avdunstning av typ diurnal uppdelas i:

0 enkel dvs. för en dag

 

1 Orsaken till denna faktor lär vara att reglersystemet påverkas av lufttryck.
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0 multipel dvs, fordonet används inte under minst två dygn

0 partiellt dvs. fordonet körs minst en resa per dag men inte tillräckligt länge för

att helt undvika diumal

0 nollutsläpp dvs. fordonet körs tillräckligt mycket för att inga utsläpp av typ

diumal släpps ut.

Den andra punkten innebär kraftigt förhöjda utsläpp fr.o.mo andra dagen

Running losses är åtminstone delvis en funktion av att tömningen av kanistem

under körning inte fungerar helt.

Vad som påverkar running losses är bl.a.:

0 reshastighet där sjunkande hastighet ger Ökande utsläpp

0 restid där risken för utsläpp ökar med ökande tid.

Programmet arbetar med åtta fordonstyper.

Emissionsfaktorer ingår för årsmodellintervallet 1960-2020. Programmet kan ses

som en emissionsfaktormodul.

Indata: Se allmän beskrivning.

Utdata: I version 5 kan HC, CO och NOX beräknas.

Upplösning9 tid och rum:

Validering: En speciell granskning av MOBILE 4 har utförts av GAO avseende

modellens tillförlitlighet och effekten av nerskärda anslag för aj ourhållning. EPA

uppger att MOBEE 4 skulle ha mindre osäkerhet än MOBILE 3, vilken skulle ha

en osäkerhet av +/-22 % som ett 95 %-igt konñdensintervall. Här skall noteras att

det är en avgränsning till emissionsfaktorer. Enligt en tunnelmätning skulle

MOBEE 3 underskatta HC med i genomsnitt 74 % och CO med 63 %! Enligt

EPA skulle detta också kunna tas som uttryck för att även MOBEE 4 ger bety-

dande underskattningar. MOBEE 4 är den första versionen som beaktar running

losses, vilket förklaras av att man inte kände till existensen av dessa förrän under

senare hälften av 80-talet. Enligt MOBILE 4 skulle running losses stå för ca 25 %

av de totala HC-utsläppen från vägtrafik inklusive de från tankning av bilar.

Dokumentation: EPA. Users guide to MOBILE 4.1 (MOBILE source emission

factor model).= U.S. Environmental Protection Agency. Office of Air and Radia-

tion. Emission Control Technology Division. Test and Evaluation Bransch. EPA-

AA-TEB015091-01. Michigan. 1991.

Air Pollution. Reliability of EPA,S Mobile Source Emission Model Could Be

Improved. GAO/RCED-90-138. United States General Accounting Office.

Washington DC. 1990.

Kontakt: se bilaga 3
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Tillgänglighet: God genom att program och dokumentation kan tas hem från

INTERNET.

Pris: Kostnadsfritt
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Benämning: Modelling of cold start emissions.

Ursprung/version. INRETS har under lång tid haft forskning inriktad på kall»

starter., Den aktuella modellen har utvecklats inom COST 319.,

Form: Statistiska samband.:

Programspråk: -

Datormiljö: -

Nyckelord: Kallstarteffekter; hastighet; temperatur; reslängd.

Tillämpningar/användbarhet: Har implementerats i COLDSTART.

Allmän beskrivning: Inom COST 319 utvecklades en databas med emissions-

faktorer omfattande över 1 000 mätningar. Denna databas har utnyttjats för att

skatta de olika sambanden, Ett frågetecken gäller hur data från FTP 75 blandats

med data från andra körcykler. Frågetecknet avser den underskattning av

kallstarttillägg som följer av att inte beakta stoppet på. 10 minuter före den tredje

delen av tätortskörcykeln. Enligt författarna skulle detta ha beaktats. Hur detta

skulle ha. gjorts framgår inte.,

Indata: Lufttemperatur; medelhastighet och reslängd.

Utdata: Kallstarteffekter i form av HC, CO, NOX och C02.

Upplösning: -

Validering: Ej utförd.

Dokumentation: Serie, E. and Joumard, R. Modelling of cold start emissions for

road vechicles, INRETS report LEN 9731. Lyon. 1997:

Kontakt: -

Tillgänglighet: -

Pris: -
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Benämning: ROADAIR

Ursprung/version:

Form: Datorprogram.

Programspråk: FORTRAN 5.1.

Datormiljö: PC 386/520 kB tillgängligt internminne/MS-DOS 5.0.

Nyckelord: Halter av CO och N02; emissionsmodell som funktion av medel-

hastighet; max.halter.

Tillämpningar/användbarhet: Programmet används av: det svenska Vägverket,

statliga myndigheter, konsultñrmor och NEU.

Allmän beskrivning: En metod för att beskn'va de halter som människor expone-

ras för i ett gatunät. Använda emissionsfaktorer baseras på den norska emissions-

modellen, vilken i sin tur baseras på mätdata från Norge, Sverige, Tyskland och

emissionsdatabaser från EPA och CORINAIR. Emissionsmodellen beaktar:

fordonsålder; lutning; motortemperatur och beräkningsår.

Indata: medelhastighet per länk; trafikilöde.

Utdata: Halter av CO och N02.

Upplösning: Vägnät. Från timme upp till år.

Validering: De modeller som metoden baseras på har testats mot olika data i

Norge och Danmark.

Dokumentation: Larsen et al., 1994

Bang et al., 1993

Kontakt: NlAR/NILU

Tillgänglighet: ?

Pris: ej tillgängligt
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Benämning: TCT

Ursprung/version: Beräkningsmodellen är nyutvecklad° Första versionen finns

tillgänglig fr.o.m. årsskiftet 1998/99.

Form: Datorprogram.

Programspråk: Visual Basic

Datormiljö: PC

Nyckelord: Cancerogena ämnen; regional och nationell nivå; tätort

Tillämpningar/användbarhet: Primärt avsett för beräkning av regionala och

nationella utsläpp. Den nuvarande kalibreringen avser tätort;

Allmän beskrivning: De ämnen som beräknas är: bensen; formaldehyd; acetal-

dehyd; 1.3 butadien; PAH, semivol; PAH, SOF; bensopyren; eten; propen och

partiklar., *

Emissionsfaktorerna har strukturerats i: kallstarttillägg; varmutsläpp och avdunst-

ning. Separat försämring ges per faktortyp och ämne.

Försämring förutsätts pågå lika många år per faktortyp och ämne.

De fordonstyper som beskrivs är: personbil; lätt lastbil; buss; tung lastbil; moped

och motorcykel. Varje fordonstyp indelas dessutom i: årsmodeller; drivsystem

och kravnivåer.

Programmets användarsnitt utgörs av bilder, vilka borde medföra användar-

vänlighet åtminstone för enstaka beräkningar.

Eftersom TCT delvis utvecklats med EMV som grund kan också samma data-

underlag användas i viss utsträckning.

Indata: Trañkdata; fordonsbeskrivning/emissionsfaktorer; antal fordon; fördel-

ning på kravnivåer; fordonsanvändning; drivmedelsanvändning; drivmedels-

beskrivning; skrotning.

Utdata: Ämnen per fordonstyp och typ av drivsystem; ämnen per kravnivå;

ämnen per utsläppsfas.

Upplösning: Den upplösning som ges av indata, normalt ett år.

Validering: Inget noterat.
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Dokumentation: Kvantitativ beräkningsmodell för trafikens utsläpp av cancer-

framkallande ämnen i svenska tätorter. VTI meddelande 847. Statens väg- och

transportforskningsinstitut. Linköping. 1999.,

Kontakt: Magnus Lenner och B0 0. Karlsson. Tel: 013 204000. Statens väg- och

transportforskningsinstitut, 581 95 Linköping

Tillgänglighet: Kan beställas av VTI eller VV.

Pris: Inget noterat.
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Benämning: TRAF-NETSIM

Ursprung/version: Den första versionen gavs ut för ca 20 år sedan. Utveckling

under överinseende av FHWA. Atminstone finns en version 5.0.

Form: Datorprogram.

Programspråk: ?

Datormiljö: PC/MS-DOS 3,1, 8 MB

Nyckelord: Mikrosimulering; tätort; avgasutsläpp; bränsleförbrukning; blandat

körbeteende.

Tillämpningar/användbarhet: Modellen har testats på Tycho Hedens väg i

Uppsala.

Allmän beskrivning:

0 mikroskopisk simuleringsmodell där enskilda fordons körförlopp påverkas av

trañkflöde, signalregleringar, svängar i korsningar, korsningsgeometri, bussa

trafik, parkeringsmanövrar samt fotgängarinteraktioner

modellen är tidsstyrd med ett steg av en sekund

fyra fordonstyper: personbil, samåkningsfordon, lastbil och buss

upp till 16 fordonskategorier kan bildas inom de 4 typerna

olika förarbeteende kan tilldelas de olika fordonen.

l modellsystemet ingår modeller för trafikalstring, assignment och motorvägs-

simulering. NETSIM avser tätortsförhållanden,

Indata: Vägnätets geometri; korsningsregleringar; trafikflöden samt svängande

trafik.

Utdata: medelhastighet; antal stopp; fördröjning, bränsleförbrukning och

avgaser.,

Upplösning: Sekundsteg,

Validering: En validering för svenska förhållanden har genomförts, se dokumen-

tation nedan.

Dokumentation:

Schmeling, E. och Wallman, C.-G. Inventering av simuleringsmodeller för tätort.

VTI notat 22-1996. Statens väg« och transportforskningsinstitut. Linköping.

1996.

Merritt, Eugene° Potential of integrating microscopic and mesoscopic traffic

simulation models: A validation study of TRAF-NETSIM and CONTRAMS
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appraisal., Kungliga tekniska högskolan., Infrastruktur och samhällsplanering.

TRITA-IP FR 97-25. Stockholm. 19970 169 s.

Kontakt: Federal Highway Administration (USA)

Mae Trans

httpz//wwwmctrans.cc.ull.edu/catalog/prodlist.pdf

Tillgänglighet: God

Pris: ca 2 500 kr.
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Benämning: VehProp1

Ursprung/Versioner: VehProp står för "Vehicle Propulsion" och första versio-

nen, VehProp1.0, utvecklades i ett projekt med deltagande från Chalmers, Lunds

tekniska högskola, VTI, Volvo och Saab under åren 1995, 1996 och halva 1997.

Projektet kallades "Modular Simulation Tool for Vehicle Propulsion concerning

Energy Consumption and Emissions" och fokuserade på transienta körsituationer

(stadstrafrk). En viktig ansats var att det traditionella körcyklerna (hastighet som

funktion av tid) ifrågasattes. Projektet arbetade istället med en grövre modell, en

vägbeskrivning med vägsegment (typiskt 10-100 m långa) inom vilket en lämplig

konstant hastighet angavs. (Traditionella körcykler kvarstår dock inom VehProp

som ett enklare specialfall.)

Efter detta har VehProp använts och vidareutvecklats, främst i projekt där

Chalmers och Volvo deltagit., Detta har lett till uppgradering till ny version,

VehProp2.0.

Form: Datorprogram

Programspråk: ?

Datormiljö: Modern PC

Nyckelord: mekanistisk modell; kall- och varmfas, alla ämnen i avgaserna

Tillämpningsområde: VehProp är i första hand utvecklat med fokus på fordonet

och speciellt för att användas vid utveckling av nya framdrivningssystem i fordo=

nen. Detaljerad dynamik kan studeras, Lex. dynamisk laddtrycksuppbyggnad i

turboladdade motorer, inslirningsförlopp i kopplingar under växlingar, etc. Jäm-

förbara programvaror är "FASIMA" från Universität Stuttgart, "GPA/ATMOS"

från Technische Universität München och "Cruise" från AVL-LIST GmbH,

Österrike,

Under arbetet med VehProp2.0 har i huvudsak två användningsfall gällt:

0 Simulering av delsystem. Tex. bara motor- och transmissionsmodul finns med

i modellen och ett steg i gaspedal föreskrives, varvid man kan studera steg-

svaret i moment och rökemissioner, I sådana fall är en typisk tid att simulera

bara 5 sekunder. Typisk beräkningstid för en sådan simulering är 5 cpu-sekun-

der på en modern PC.

0 Simulering av komplett system. Här har hybridbussar studerats under körning i

stadstraflk. Hela modellstrukturen används: omgivning, förare och fordon.

Körning längs hela stadsbusslinjer är då nödvändig, d.v,s. 0,5-1 timmes kör-

ning. Typisk beräkningstid för en sådan simulering är 1 cpu-minut på en

modern PC.

 

1 Bengt Jacobsson, CTH
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Indata:

Användaren kan kombinera ihop en modell grafiskt med färdiga moduler från

bibliotek, Modellstrukturen är flexibel, men följande hierarkiska struktur stöds

starkast:

0 Modellens översta nivå innehåller submodellema: OMGIVNING, FÖRARE

och FORDON

0 Modellen av omgivningen innehåller submodellema: VÄG och STOPP

0 Modellen av föraren innehåller submodellema: ATTITYD och OPERATION

0 Modellen av fordonet innehåller submodellema: MOTOR, TRANSMISSION

och CHASSI

0 Modellerna av motor, transmission och chassi är vidare internt modulära, så att

t.ex. motorn kan innehålla submodeller för BASMOTOR, TURBO-

KOMPRESSOR, ELECTRONISK STYRENHET.

Exempel på fall då det är nödvändigt att frångå den föreslagna strukturen är

hybridfordon, där strukturen "motor-transmission-chassi" inte längre är applicer-

bar. VehProp tillåter sådant avsteg, och det kan göras med bibehållande av struk-

tur på högre nivåer: "omgivning-förare-fordon".

Då användaren har definierat en topologi, genom val och ihopkoppling av modu-

ler kan han ändå ge mer indata, genom att variera parametrar i de olika

modulema. Som exempel ges:

o VÄG: Parametervektorer som anger lämplig hastighet och väglutning för de

olika vägsegmenten,

0 STOPP: Parametervektorer som anger position för stop och tid för stillestånd

som funktion av körd sträcka°

0 ATTITYD: Parametetrar som anger förarens strategi, t.ex. maximalt önskade

accelerationer och retardationer samt hur långt fram föraren kan se en kom-

mande ändring av lämplig hastighet (nästa vägsegment).

0 OPERATION: Parametrar som anger förarens sätt att operera fordonet, t.ex,

hur snabbt gaS= och bromspedal ändras, motorvarvtal för växling samt hur

snabbt kopplingspedalen manövreras.

0 MOTOR: Tröghetsmoment för svängmassa.

0 TRANSMISSION: Utväxlingar i växellåda och slutväxel samt, om

automatlåda konverterkarakteristik.

0 CHASSI: Fordonsmassa, luftmotståndskoefficient, hjulradie

0 BASMOTOR: Kalorimetriskt energiinnehåll i bränslet, parametermatriser för

verkningsgrader i olika driftpunkter.

0 TURBO-KOMPRESSOR: Parametermatriser för kompressorkarakteristik.

0 ELECTRONISK STYRENHET: T.ex. parametrar i tomgångsreglering och

nivåer för rökbegränsning för en turbodieselmotor.,

Utdata: Alla variabler som ingår i modellens ekvationer kan sparas och plottas.

För en normal modell är det ca 1000 variabler. Exempel på variabler är: rotations-

hastighet och moment i olika axlar, drivkraft på hjul, avstånd till nästa stop,

pedalläge, växelläge, bränsleförbrukning, och olika emissioner. Alla variabler

lagras för alla tidssteg.
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Upplösning: Modellerna simuleras fullt dynamiskt. En typiskt modell har SulO

kontinuerliga tillståndsvariabler och lika många diskontinuerliga. Man låter, med

fördel, programmet använda tidsintegreringsmetoder med variabla tidssteg, vilket

brukar resultera i tidssteg mellan 0001 och 1 sekund.

Validering:

0 De ingående modellerna av 12=1iters dieselmotorer är verifierade genom prov-

ning i motorbänk.

0 De ingående modellerna av Otto-motorer är delvis verifierade, eftersom de

bygger på mätningar i motorbänk.

0 Många av modellerna av delkomponenter i motor, transmission, Chassis,

elmotor etc. kan sägas inte behöva validering, eftersom data (parametrar,

mappar, etc.) kommer direkt från komponentleverantörer.

0 Omgivnings- och förarmodeller bör ses i ett sammanhang. De är mycket svåra

att verifiera på ett strikt sätt. Mycket små ansatser har gjort för att genomföra

sådan verifiering. Under våren 1999 kommer dock ett seriöst

verifieringsförsök att göras för omgivnings- och förarmodeller för en stadsbuss

(Volvo Bussaroch Chalmers),

Dokumentation:

Slutrapport från projektet "Modular Simulation Tool for Vehicle Propulsion

concerning Energy Consumption and Emissions", Machine & Vehicle Design,

Chalmers, 1997. En web version finns på http://www.mvd.chalmers.se/»beja/

simproj/ñnalreport/webrepor.htm

I övrigt har ett antal vetenskapliga artiklar publicerats på konferenser och tidsm

skrifter. Speciellt kan nämnas doktorsavhandlingen "Modelling Complex Engines

as Dynamic Powertrain Members" av Sixten Berglund, Chalmers 1999.

Kontakt:

Bengt Jacobson, Maskine och fordonskonstruktion, Chalmers tekniska högskola,

8-412 96 GÖTEBORG, Sweden., Phone: +46-3l-772 13 83, E-mail:
beja@mvd,chalmers,se

Tillgänglighet:

Sekretessen för VehProp1.0 avbryts 1999-07-01° Fram till dess är programvaran

endast tillgänglig för deltagarna i det ursprungliga projektet.

För VehProp2.0 gäller i nuläget endast tillgänglighet för Chalmers och Volvo.

För VehProp gäller att det är byggt på simuleringsplattformen Dymola, från

Dynasim AB i Lund. Därför behövs licens för Dymola för att kunna använda

VehProp.

Pris:

Programmet VehProp är inte pris-satt.
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Simuleringsplattformen Dymola har dock ett lieenspris, som ligger i storleks-

ordningen knappt 50 kSEK för en singelanvändarlicens på PC., En kraftig rabatt

ges för universitetslicenser.
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Benämning: VETO

Ursprung/version: Den första versionen utvecklades inom ett nordiskt sam-

arbetsprojekt i mitten på 80-talet. Inriktningen var primärt på beskrivning av väg-
ytans effekt på trañkantkostnader,

Form: dataprogram

Programspråk: Fortran

Datormiljö: VAX; PC

Nyckelord: mikro; mekanistisk; avgaser; fordonskostnader; varmutsläpp; däck-

slitage; bromsslitage

Allmän beskrivning:

0 beräkning för fullt uppvärmda motorer

0 momentan hastighetsnivå och acceleration motsvaras av ett färdmotstånd.

Dessa kan översättas i varvtal och vridmoment för motorn. Därmed kan olika

avgaser utläsas ur motormappar°

0 beräkning genomförs meter för meter längs vägen

0 analyser kan göras avseende alla variabler som påverkar emissionsfaktorer

inklusive typiska vägverksfaktorer såsom vägens geometri, slitlager, väglag,

hastighetsbegränsning [ILIIL

Man kan välja mellan att låta programmet generera körförlopp eller att ge körför-

lopp som indata. Om körförlopp ges som indata kan dessa vara grundade på mät-

ningar eller framtagna med andra simuleringsmodeller för körförlopp. Vad som

då är av intresse är körförlopp från sådana modeller som kan simulera

interaktioner mellan fordon som exempelvis HUTSIM, VTI:s landsvägsmodell

mfl. VETO kan på egen hand simulera körförlopp för fria fordon som funktion

av vägutformning, väglag, hastighetsbegränsning, fordonsutformning och kör-

beteende. Vad som gör VETO speciellt jämfört med andra liknande modeller är

de ingående rutinerna för beskrivning av färdmotstånd och i viss utsträckning

generering av körförlopp,

Vad modellen inte klarar för närvarande och som skulle kunna ha stor betydelse,

åtminstone i vissa fall, är att katalysatortemperaturen i vissa situationer kan bli så

låg att verkningsgraden påverkas betydligt trots att motorn i övrigt är fullt upp-

värmd.

Indata: motormappar; kraftöverföring; däck; fordonsmassor; lutning och hori-=

sontell kurvatur; vägbeläggning; väglag; körbeteende; meteorologiska förhållan-

den; uppmätta körförlopp alt. av programmet genererade körförlopp.,

Utdata: de avgaser (HC; CO; NOX; C02 och bränsle; partiklar) för vilka motor-

mappar ges; däckslitage; bromsslitage; komplett körförlopp alt. aggregerade
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beskrivning av körförlopp; tillförd och bortbromsad energi; genomsnittlig verk-

ningsgrad mm:

Tillämpningar: KAN/EVA-sambanden; analys av bästa vägutformning för

speciella vägobjekt som exempelvis olika delar av E6 genom Bohuslän;

emissionsfaktorer för tunga fordon i EMV-modellen; analyser av sparpotentialer

för olika åtgärder/förändringar; bästa motorval för tunga lastbilar mami

Validering: har genomförts både för konstanthastighet och transienter; mycket

bra resultat för bränsleförbrukning och acceptabelt (R2) för övriga ämnen; abso-=

lutnivåer för övriga ämnen kan avvika mer än marginellt. Genom acceptabelt R2

borde det finnas en potential för justering så. att även absolutnivåerna för avgaser

mera generellt skulle kunna ha en acceptabel noggrannhet.

Tidsupplösning: momentant

Kontakt: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 581 95 Linköping

Ulf Hammarström (013 204172)

Bo Karlsson (013 204167)

Referens: VETO -= ett datorprogram för beräkning av transportkostnader som.

funktion av vägstandard: Meddelande 501, Statens väg- och trafikinstituti

Mätning och simulering av bilavgaser- körning med och utan husvagn i olika

körcykler. Meddelande 856. Statens Väg- och transportforskningsinstitut.

Pris: Har hittills inte erbjudits till försäljning.
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Benämning: VBst avgasmodell, en modell för beräkning av avgashalter intill

landsvägar.

Ursprung/versioner. Den första versionen fanns klar 1988. Den nya modellen

(1993) är PC=baserad.

Ansvariga för utvecklingen av modellen har varit Stina Johansson och Göran

Larsson VBB VIAK, Malmöc

Form: Datorprogram.

Programspråk: ?

Datormiljö: PC-»miljö

Nyckelord: landsväg; halter; N02; CO

Allmän beskrivning: Modellen är begränsad till att beskriva tillskottet intill en

enskild trafikledt De ingående rutinerna HIWAY och CALINE har testats vid ett

försök intill E6 iGöteborg.

Vad som beräknas är 98-percentilerna för N02 och CO. Modellen kan indelas i:

0 emissionsberäkning

bestämning av bakgrundshalter

beräkning av omvandlingen av N0 till N02

spridningsberäkning.

Till begränsningarna hör att trafikleden förutsätts vara helt rak.

Emissionsmodellen tar hänsyn till trafikens sammansättning? trafikvolym, driv-

medel och körsnitt,

Beräkningarna baseras på utsläppsmängd vid en Skyltad hastighet av 90 km/h.

Fordonstyperna är personbilar, lastbilar och bussarw

De bensindrivna bilarna är uppdelade i med och utan katalysator.

För lastbilar och bussar används en storleksfördelning typisk för svensk lands-

vägstrafik.

Som funktion av beräkningsår uppskattas andelen katalysatorbilar.

För den tunga trafiken beskrivs utveckling av reningsteknik mm. också som

funktion av beräkningsåro

Korrektion av basemission sker baserat på hastighet, körsätt och kallstarter. Man

har bildat fem klasser vilka uttrycker olika kombinationer av de tre parametrarna.
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Hur kompensation görs för kallstarter framgår inte.

Modellen kan inte beräkna halter bakom eller framför husrader, nere i svackor

eller uppe på höjder.

Mottagarpunkten ligger på, 1,5 meters höjd.

Modellen är i princip anpassad för perioden fram till år 2005.

Trafiken förutsätts vara fördelad med 60 % i den riktning som är närmast beräk-

ningspunkten.

Andelen N02 i avgaserna skall anges som indata.

Som defaultvärde för dimensionerande timme används:

0 0,13 för pb

0 0,10 för lb,

Som defaultvärden för fördelning på. fordonstyp används:

0 0,85 pb

6 0,10 lb

0 0,05 b

Andel dieseldrivna bilar har tilldelats följande defaultvärden:

0 pb 0,06

0 lb 0,82
0 b 0,99,

Andelen kallstarter har satts till 0,10.

Man kan inte ge egna emissionsfaktorer,

Storleken på använda emissionsfaktorer framgår inte.

Det finns oklarhet i om lastbilar och bussar avser samtliga fordon eller enbart

kategorien tunga.

Till brister i modellen hör att vägens linjeföring inte beaktas, Inte heller kors-

ningar och deras effekter beaktas.

Den form som emissionsfaktorema har getts på, är ug/(mxs),

Som utdata får man 98upercentiler av följande:

0 vägens tillskott

0 bakgrundshalter

o totalhalter.
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Man skulle kunna förvänta att de största utsläppen på vägnätet sker i större lut-

ningar och i korsningar: Speciellt brister avseende korsningar skulle kunna vara

ett problem eftersom det sannolikt vistas flera människor i närheten av korsningar

än på större avstånd från korsningar.,

Något förenklat kan man indela emissionerna i länkeffekter, korsningseffekter

och kallstarttillägg. Dessa delar ingår troligen i modellen. Frågan är hur

rättvisande hanteringen blir. Exempelvis är kallstarttilläggen mycket svåra att

utan hjälpmedel beskriva per länk både ifråga om total mängd per länk och hur

denna mängd fördelas över länken. Liksom för Övriga haltberäkningsmodeller

smetas alla emissionsdelar ut likformigt över länkarna. För en korrekt

beskrivning bör mängden per fordon och per länk beskrivas som funktion av:

0 reslängdsfördelning fram till länken

0 medelhastighet fram till länken

0 kallfasens längd

0 hur kallstarttillägg per tidsenhet förändras som funktion av avstånd från

starten

0 länkens längd:

Kallstarttilläggen per körriktning kommer alltid att vara störst i början av en länk.

Summerat för båda körriktningarna bör kallstarttillägget vara minst mitt på länk.

Indata: se allmän beskrivning

Utdata: se allmän beskrivning

Dokumentation: Modell för beräkning av avgashalter intill landsvägar:

VBB VIAK: Malmö 1993-06-01.:

Kontakt: Göran Loman. VBB-VIAK

Tel: 040 167253; Fax: 040 154347

E-post: goran.loman@sweco.se

Tillgänglighet: Kan beställas från VBB-VIAK.

Pris: 3 000 kr som riktpris.
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Benämning: Workbook on Emission Factors for Road Traffic.,

Ursprung/version: Utvecklat på uppdrag av the Federal Environmental Agency

(FEA) (Berlin) och the Federal Office of Environment, Forests and Landscape

(FOE F9 Berke)°

Form: Datorprogram

Programspråk: ?

Datormiljö: PC 486; RAM 2 8 MB; hårddisk ca 20 MB; WINDOWS 3.1 eller
senare

Nyckelord: makronivå; emissionsfaktorer

Tillämpning/användbarhet: Främst regional och nationell nivå i Tyskland och

Schweiz. Genom möjligheten att beskriva inverkan av trañksituationer borde

modellen även kunna vara lämplig på länknivå, åtminstone om inget behov finns

av att kunna beskriva avgasutsläpp meter för meter.

iAllmän beskrivning: Emissionsfaktorerna som följer med programmet har

primärt tagits fram av TUV Rheinland.

Menybaserade val kan göras med avseende på följande:

0 emissionstyp: varmutsläpp; kallstarttillägg och avdunstning

0 fordonskategori: personbil; van; tunga lastbilar; fjärrbussar; bussar i närtrañk;

motorcyklar och mopeder

beräkningsår och fordonsflotta

val av avgasämnen

val av trañksituation

val av längslutning

val bland faktorer som påverkar kallstarttillägg

val bland faktorer som påverkar avdunstning hot soak

val bland faktorer som påverkar avdunstning diurnalc

Fordonsparken indelas enligt följ ande:

0 30 kategorier av personbilar

0 40 kategorier av lastbilar och bussar

0 6 kategorier av 2-hjuliga fordon.

Modellen har ingen uppdelning av fordonen i årsmodeller utan i stället är det

kravnivå som blir lägsta nivån dvs. motsvarande COPERT 11.

Andra parametrar som påverkar emissionsfaktorerna är följ ande:

0 fordonsålder

0 fordonsunderhåll

0 vägens lutning

0 motortemperatur
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o lufttemperatur

o fördelning av starter på lufttemperatur

Eftersom det finns en bristsituation för emissionsdata så utnyttjas tillgängliga

data intensivt . Samma data dyker upp i olika modeller. Exempelvis är

korrektionsfunktioner för vägens lutning samma i Handbook och i COPERT

och där Handbook är den ursprungliga källan.

Modellen har stora likheter med COPERT H bLa. som följd av att det delvis är

samma personer som utvecklat modellerna. En stor skillnad mot COPERT H är

alla de trañksituationer som beskrivs av Handboken. I COPERT H är den enda

kopplingen till trañksituation medelhastighet.

Hot soak beror på motortemperaturen vid parkering vilken i sin tur beror på res-

längd. Diurnal beskrivs som funktion av lufttemperatur,

De ämnen som beskrivs är följande: CO; HC; NOX; PM; mKr (energi konsum-

tion); C02; Pb; SOZ; CH4; Nmethan och bensen.

C02 beräknas baserat på bränsleförbrukning och antagande om att allt kol i

bränslet oxideras till C021,

Det finns två huvudgrupper av körmönster: standard- och specialsituationer.

Dessa är uppdelade i tre grupper: motorväg; landsbygd och tätort. För varje sådan

grupp finns upp till 14 situationer eller körmönster. En situation kan exempelvis

beskrivas som: Main road, With traffic light system, minimal hold ups °

Längsgående lutning beskriver enligt tre alternativ:

0 horisontal

0 medellutning där ex. 2 % medför hälften +2 % och hälften -2 %

0 individuella lutningar i en riktning.

För kallstarteffekten har man ett mycket förenklat COLDSTART direkt i. huvud-

modellen. Man kan då som indata ge:

0 lufttemperatur, eget värde eller förlagrat kopplat till årstid

0 reslängd, eget värde eller standardfördelning

0 parkeringstid eget värde eller standardfördelning

0 typ av körmönster.

Avdunstning, hot soak, beskrivs som funktion av reslängds- och parkeringstids-

fördelning.

Avdunstning, diumal, är en funktion av temperaturväxlingen under dygnet.

Genom att välja säsong väljer programmet typiska max.- och min.temperaturer,

vilket ger avdunstningen.

 

1 1 kg bensin <- 3,0885 kg C02

1 kg diesel <- 3.1171 kg C02
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Inverkan av last beskrivs genom att välja mellan tre lastfaktorer,

Metan och bensen uppskattas som fasta viktandelar av totalkolväten enligt

följ ande tabell:

Viktsproeent metan respektive bensen av totalkolväten°

      

Ämne ECE/FTP-medel Kallstarttillägg Varmutsläpp

Låg fart l Hög fart
Andra bensindrivna personbilar än katalysatorbilar

Metan 4,0 8,0 3,6 3,2

Bensen 5,0 4,8 5,3 5,8

   

Bensindrivna personbilar med katalysator

      

Metan 14,0 3,5 22,4 22,4

Bensen 6,0 5,1 8,1 8,5*(8,9)*

* Landsbygd

** Motorväg

Dessutom redovisas följande:

o för 2-taktsmotorer:

metan 7 %

-= bensen 5 %

0 för dieselmotorer:

-= metan 2,4 %

- bensen 1,9 %.

För beskrivning av framtida emissionsfaktorer används korrektionsfaktorer, vilka

genomgående uttrycker reduktioner. Man skiljer här på, varmutsläpp ooh kallstart-

tillägg.

Indata: Se allmän beskrivning.

Utdata: Emissionsfaktorer, I övrigt se allmän beskrivning,

Upplösning: Modellen ger emissionsfaktorer uppdelade i varmutsläpp, kallstart-

tillägg och avdunstning. Tidsmässigt dimensionerande blir avdunstning i form av

hot soak. För Övriga emissionsfaktorer finns det egentligen ingen under tidsgräns.

Den rumsliga upplösningen är olika för olika emissionsfaktorer och där avdunst-

ningen avser punkter. Eftersom någon uppdelning inte görs i korsnings- och länk-

effekter så kan man knappast anpassa varmutsläppen till viss länk utan det får bli

att länken tillhör viss kategori. Däremot ger lutningsbeskrivningen möjlighet till

den aktuella lutningen.

Validering: ?

Dokumentation: En genomarbetad användarhandledning med referenser över de

rapporter som modellen är baserad på. Användarhandledningen:
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Workbook on Emission Factors for Road Transport» Explanatory Notes. Version

1.1/Germany, Oct. 1995.

FEA (Federal Environmental Agency) Berlino

Kontakt: IN'FRA& Mühlemattstrasse 45, Clt - 3007 Bern.

Tel. 031 3724745; Fax. 031 3714753.
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Benämning: Second by second fuel use and emission model

Ursprung/version: se allmän beskrivning.

Form: en statistisk modell med funktioner baserade på en mekanistisk ansatsr

Programspråk: -

Datormiljöz-

Nyckelord: mikronivå; avgaser; drivmedel; validerade; mekanistisk

Allmän beskrivning: Målsättning har varit att utveckla och verifiera en modal

emissionsmodell som med noggrannhet beskriver inverkan av olika körtillstånd.

Modellen avser primärt en beskrivning av fullt uppvärmda motorer.

En mikromodell av den föreslagna typen kan användas för alla typer av emisu

sionsberäkningar. Modellansatsen har följande form:

TP = FR X EI x CPF

TP: avgaser ut från avgasröret

EI: mängd avgaser från cylindrarna per mängd bränsle

CPF: andel kvarvarande avgaser ut från avgasröret relativt ut från cylindrarna.

Modellen innehåller sex delrutiner:

motoreffekt

varvtal

luft-, bränsleförhållande

bränsleförbrukning

motoremissioner

katalysatorns verkningsgrad.

Det finns fyra tillstånd:

0 kallstart

0 stökiometriskt

0 uppfetning

0 magerte

Vilket tillstånd motorn befinner sig i är en funktion av effekt och acceleration

med tröskelvärden i båda fallen. Man har förenklat beroendet genom att uttrycka

M = ø) som funktion av bränsleförbrukning. Genom att studera ø och bränsleför-

brukning för olika körcykler har man funnit att ø = 1 till dess att ett tröskelvärde

för FR nås, varefter ø ökar linjärt med FR. Det magra området motsvaras av:

ø <0,98 om v > 0 och FR <0,45.

Kraftekvationen innehåller de traditionella termerna inklusive effektbehov för

tillbehör. Man har valt att arbeta med två genomsnittliga konstanta verkningsm

grader för transmissionen som funktion av hatighet. En rutin för växelval ingår.
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Beskrivningen av krafter och effekter kan sägas vara ambitiös genom att motorns

inre friktion uttrycks enligt följ ande:

k (t) = ko x [1 + ocl x (N-NO)2] för N < NO
k (t) = ko x [1 + az >< (N-NO)2] för N > NO
N: varvtal (rps)

där konstanterna bestäms så de beskriver den bränsleförbrukning som motsvarar

den inre friktionen.

Motorvarvtal bestäms som en funktion av hastighet och acceleration. Hög accele-

ration kan kräva nerväxling.

Bränsleförbrukningen beskrivs enligt följande:

FR=ø><(k><N><V+P/n)><(1/44)
FR: bränsleförbrukning (g/s)

uteffekt från motorn (kW)

motorns inre friktion

varvtal (r/s)

cylindervolym (dm3)
verkningsgrad indikerad.?

<
Z
F
T
'
7
9

Motoremissioner bestäms med följande uttryck:

EICO = C1><(1- ø'1)+ C2 (ø 21)
EIHC = C1

EONOX = FR X EINOX Z 0 om FR < FRLh

EONOx = FR >< EINOX = C1 x (FR- FRm) för ø < 1,05

EONOX = FR x EINOX = 0,4 x (31 x (FR- FRm) för ø > 1,05

Andel kvarvarande utsläpp efter katalysatom beskrivs med följande uttryck:

CO CPF = 1 -- exp (_Cl >< EOCO)

C1+ C2 X EOHC ø <
HC CPF

C14' C2 X EOHC ø >

C1xexp(C3X(ø- 1)) förø> 1,02
NOX C1

(14:1) >< exp (-c2 >< EONOX ) + C1 för (5 < 0,98

Kalibrering av parametrar har gjorts mot data både från chassidynamometer och

provbänk. Ett problem både vid kalibrering och validering har varit de olika tids-

förskjutningarna mellan variablerna.

Valideringen har genomförts både per delrutin och för helheten dvs. för avgas-

rörsutsläpp. Validering av delrutinema har gett följ ande:

0 bränsleförbrukning:

- körprofil som indata:

- förklaringsgrad mellan 0,88 och 0993

- max. avvikelse för hel körcykel, 6 %

- körprofil, varvtal och luft/bränsle som indata:

- förklaringsgrad mellan 0,94 och 0,96
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=== max. avvikelse för hel körcykel, 10 %

0 motoremissioner CO med bränsleförbrukning och luft/bränsle som indata:

- förklaringsgrad mellan 0,94 och 0,98

- max. avvikelse för hel körcykel, 10 %

0 motoremissioner HC med bränsleförbrukning och luft/bränsle som indata:

- förklaringsgrad mellan 0,64 och 0,86

- max.. avvikelse för hel körcykel, 7 %

0 motoremissioner NOX med bränsleförbrukning och luft/bränsle som indata:

- förklaringsgrad mellan 0,91 och 0,98

- max. avvikelse för hel körcykel, 6 %

katalysatoreffekt för CO har förklaringsgrader mellan 0,28 och 0,90

katalysatoreffekt för HC har förklaringsgrader mellan 0,16 och 0,83

katalysatoreffekt för NOX har förklaringsgrader mellan 0,18 och 0,52

avgasrörsutsläpp av CO:

- förklaringsgrader mellan 0,55 och 0,88

- max, avvikelse, 25 %

o avgasrörsutsläpp av HC:

- förklaringsgrader mellan 0,59 och 0,68

- max. avvikelse, 11 %

0 avgasrörsutsläpp av NOX:

- förklaringsgrader mellan 0,66 och 0,73

- max, avvikelse för hel körcykel, 20 %,

Indata: se allmän beskrivning

Utdata: se allmän beskrivning

Tillämpningar: Ännu inga redovisade tillämpningar, Modellen kan användas för

all beskrivning av varmutsläpp.

Validering: Relativt sett mycket lyckat utfall, se allmän beskrivning.

Tidsupplösning: sekund för sekund

Beställning: se dokumentation

Dokumentation: Martin Thomas and Marc Ross. Development of Second-by-

Second Fuel Use and Emissions Models Based on an Early 19903 Composite Car.

SAE Technical paper series 971010. International Congress & Exposition Detroit,

Michigan February 24-27, 1997. SAE, The Engineering Society For Advancing

Mobility Land Sea Air and Space International, 400 Commonwealth Drive,

Warrendale, PA 15096-0001, USA,

Kontakt: se dokumentation

Pris:

VTI notat 56-2000



Bilaga 2

Sid. 1 (20)

Undenag
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Benämning: Bilismen i Sverige

Dokumentationer:

Bilismen i Sverige

Bilindustriföreningen =-=- AB Bilstatistik

Denna publikation har getts ut en gång per år åtminstone under början av 70-talet.

Beskrivning: Här redovisas många av deuppgifter som krävs för beskrivning av

totala avgasutsläpp. Exempelvis redovisas antal bilar av olika typer from. år

1923 mer eller mindre sammanhängande.

De huvudrubriker som ingår är följ ande:
bilbeståndet

nyregistreringar

produktion, export och import

bilskatter

diverse

internationella Översikter.
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Benämning: Bilregistret

Dokumentationer:

I Bilismen i Sverige publiceras bearbetningar av Bilregistret,

Statistiska Meddelanden (SCB)

Beskrivning: Vägverket ansvarar för Bilregistret. Data kan antingen beställas

direkt från Bilregistret eller från SCB. Exempelvis kostar en kopia av hela

registret ca 35 000 kronor vid köp från SCB. Data kan regionaliseras genom att

posterna hos SCB innehåller kommunkoder.
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Benämning: Konsumentverkets Bilunderhåll

Dokumentation, Konsumentverket har för varje enkät givit ut en rapport. Den

senaste har följande beteckning:

Bilunderhåll. Attityder - Beteenden -=- Problem -- Kostnader. Rapport 1995/96:52.,

Konsumentverket. 1996,

Allmän beskrivning: Denna enkät till bilägare har utförts ungefär vart tredje år

sedan 1977. Totalt tillfrågas ca 10 000 bilägare. Före 1995 års undersökning

tillfrågades enbart privata bilägare. Frågorna omfattar bl..a. bränsleförbrukning

med uppdelning på sommar- och vinterförbrukning., Andra intressanta uppgifter

ar:

0 årlig körsträcka
0 förekomst av motorvärmare

Enkäten är mycket omfattande informationsmässigt ifråga om ägare, skötsel, hur

bränsleförbrukning registreras mm. Därmed finns stora analyspotentialer.

J Undersökningen 1995 utökades, jämfört med tidigare, med frågor om parkerings-

vanor och användning av motorvärmare.
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Benämning: COST319

Dokumentation: Methods of estimation of pollutant emissions from transport.

Action COST319 final report. INRETS. LEN 9821 report. Nov. 1998.,

Allmän beskrivning: Olika arbetsgrupper var inom projektet specialiserade på

olika typer av emissionsfaktorer.

Momentana emissioner. En majoritet av emissionsberäkningar baseras på average

speed.

Kallas också modal modelling reference med modalnmodeller. Endast

varmutsläpp kan beskrivas.

Problem med representativitet.

Modaldata måste vara baserade på körförlopp liknande de som beräkningarna

avsero

Även om det kan vara problem kvantitativt så, bör det kvalitativa resultatet kunna

vara pålitligt.

Man planerar att utvidga matriserna med ytterligare en parameter för mera

extrema körsätt.

Genomsnittliga emissionsfaktorer. En analys av insamlade mätdata från olika

laboratorier:

Harmonisering med COPERT. Syftar till emissionsfaktorer som exempelvis kan

vara representativa för en hel stad under en dag: Databasen omfattar data från:

EMPA

INRETS

LAT/AUTh

MTC

TNO

TRL

TUG

TUV.

Totalt ingår 2 522 fordon och resultat från 9 039 mätningar. Data från körcykler

ingående i avgasbestämmelsen har exkluderats (?). Data som använts motsvara 41

körförlopp för verkliga förhållanden. Fordon som inte utvalts slumpmässigt har

exkluderats° Det resulterande materialet omfattar:

2 164 mätningar med pb bensin

313 mätningar med pb diesel

62 mätningar med bensindriven lätt lb

'74 mätningar med dieseldriven lätt lb.
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Analysema resulterade i låga förklaringsgrader mellan avgasutsläpp och medel-

hastighet.

Följande förklaringar anges till de låga förklaringsgraderna:

0 att stora skillnader mellan jämförbara data från olika laboratorier med som

mest en faktor 3,5 (detta är sannolikt snarast ett uttryck för olika fordonsskick

mellan olika länder

o att körsträcka och därav följ ande försämring inte beaktats

0 att cylindervolymen inte kan påvisas ha någon signifikant effekt på utsläppen.

Utsläppen stabiliseras efter en körsträcka av ca 120 000 km.,

Man har funnit att försämringen är hastighetsberoende.

Stora effekter har påvisats av lufttemperatur på varmutsläpp, exempelvis en

ökning av CO med 108 % då temperaturen sjunker från 22,50C till mZOOC.

Användning av luftkonditionen ökar bränsleförbrukningen med ca 20 % både för

bensin- och dieseldrift. Däremot har inga effekter kunnat påvisas för övriga

utsläpp.

Kallstartutsläpp. Denna studie utförd av INRETS har beskrivits separat.

Lutningseffekter på lastbilar och bussar. För lätta fordon har mätserier genomförts

för olika körcyklero För tunga fordon har korrektionsfaktorer bildats baserade på

kraftekvationer.

Emissionsfaktorer för tunga fordon. Modeller har utvecklats av TNO och TU

Graz för simulering av emissionsfaktorer baserat på statiska motordata. Den mest

omfattande sammanställningen av emissionsfaktorer för tunga fordon är den som

ingår i Swiss/German Workbook on Emission Factors for Road Transport .

Emissionsfaktorema baseras på motormappar för 30 motorer.

Emissionsfaktorerna uttrycks relaterat medelhastighet.

Funktionerna innehåller korrektionsmöjligheter för lutning och för last.,

Emissionsfaktorer för mopeder och motorcyklar.

För mopeder kan en indelning göras efter olika kravnivåer:

0 oreglerade

0 ECE 47

0 FAV 40

Något samband med hastighet redovisas inte mot bakgrund av att man bedömt att

mopeder alltid kör med högsta hastighet om möjligt.

Motorcyklar har indelats efter två kravnivåklasser:

0 oreglerade

0 FAV.
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De oreglerade har följ ande underindelning:

0 2-takts

o 4-takts >250 m3
0 4-takts 250 - 750 m3
e 4mtakts >750 må

FAV har följ ande underindelning:

0 2-takts

0 4=takts.,

Mätningen har genomförts för olika körcykler. Funktionsanpassning har gjorts

mot medelhastighet.
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Benämning: Se dokumentation

Dokumentation: Methodologies for estimating air pollutant emissions from

transport. Evaporative emissions., LAT Report NO: 9717. Aristotle University.

School of Engineering. Thess.

Nyckelord:

kolkanister.

avdunstning; diurnal; hot and warm soak; running losses;

Allmän beskrivning: Avdunstning är huvudsakligen en funktion av ångtryck och

temperaturväxlingar i bränslesysterneto Dessa kan antingen vara en följd av

variationer i lufttemperatur eller av fordonsanvändning,

Running losses är huvudsakligen ett problem för bilar utan kanister. Det finns

dock rapporter om problem även från bilar med kanister.,

I rapporten beskrivs och jämförs flera metoder för beskrivning av avdunstning:

CORIN AIR; CONCAWE; RMTUV och MOBILE 5. Utöver jämförelser mellan
,. de olika modellerna görs även en jämförelse med data från TRL.

Bland annat ingår en beskrivning av running losses ur MOBILE 5 för bilar av typ

controlled enligt följ ande:

   

Hastighet (km/h) RVP (kPa) Running losses (glkm)

26,7 °C 30,6 °C 35,0 °C

11,4 62 0,243 0,486 0,779

81 0,534 1,924 5,432

31,5 62 0,069 0,151 0,294

81 0,192 0,479 1,396

77,1 62 0,012 0,020 0,020

81 0,012 0,030 0,058

      

Sammanfattningsvis rekommenderas användning av CORINAIR-»modellen för

avdunstning. Detta motiveras bl.a. med att CORINAIR är mera transparent än

exempelvis RMTUV. CORINAIR-modellen är densamma som i COPERT II.

En kommentar till modellen är den grova indelningen i endast två tekniksteg.
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Benämning: MTC:s emissionsdatabas

Nyckelord: Alla ämnen i avgaser; alla fordonstyper; alla former av emissions-

faktorer;

Användbarhet: Stor.,

Allmän beskrivning: På lätta sidan är data lagrade i excelformat. Ca 5 500 prov

finns lagrade: På tunga sidan finns mycket mätdata lagrade, även om de inte kan

sägas utgöra en databas. Planer finns på att även för tunga fordon utveckla en

databas.

De mätprotokoll som följer varje mätning är mycket omfattande, vilket framgår ur

olika MTG-publikationer.

Kvalitet: MTC är ackrediterat som testlaboratorium av SWEDAC enligt den

europeiska standarden EN45001:

Dokumentation: MTC har en omfattande publikationslista som finns tillgänglig

på INTERNET (wwwmtcse). Merparten av deemissionsmodeller som används i

Sverige baseras på MTG-»data och från föregångare dvs: Naturvårdsverkets avgas-

laboratorium i Studsvik.

Kontakt: MTC, Box 223, 136 23 Haninge

Tel. 08 500 656 00

Fax. 08 500 283 28

Epost: Lidijam@mtc.se.

Tillgänglighet: För vad som finns dokumenterat i rapporter är naturligtvis till-

gängligheten god. Detta bör även gälla databasen för lätta fordon. För tunga

fordon är situationen sämre.
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Benämning: Nationell vägdatabas. (NVDB)

Dokumentation. Nationell vägdatabas, Specifikation av innehåll, version 2,

Publikation: 1998:14. Vägverket. Borlänge 1998-02.

Beskrivning. Data som beskriver vägnätet i digital form. Vidgad användning till

att förbättra utnyttjandet av vägarna med avseende på framkomlighet och trafik»=

säkerhet samt för att minska vägtrafikens negativa milj öpåverkan,

Basen bör vara etablerad under 1999. Samverkan mellan Vägverket,

Lantmäteriet, Kommunerna, skogsbruket och försvaret.,

NVDB består dels av en beskrivning av ett rikstäckande vägnät samt ett begränsat

antal vägnätsanknutna företeelser. Grundstrukturen skall möjliggöra ramkörning

med andra data som beskriver vägnätet,

Det nationella vägnätet definieras som alla vägar upplåtna för trafik med motor»

fordon enligt Vägkungörelsen.

De definitioner och begrepp som används inom NVDB baseras så långt som möju

ligt på STG Handbok 167, GIS=ordboken,

Exempel på information som utelämnats är trafikflöde. Detta hanteras i en

tilläggsdatabas.

Vägnätet beskrivs i form av ett antal grundelement på topologisk och geometrisk

nivå.

Vägnätstopologin består av länkar och noder, Länkar har en definierad riktning

och startar och slutar i noder.

Vägnätsgeometrin består av grundelementen linjer och punkter.

Linjer består av raklinjer som består av en eller flera brytpunkter i en följd.

Som referenssystem för NVDB kommer RR92 att användas, där koordinat:

systemet i plan är RT90 2,5 gon V och höjdsystem RH70.

Vägnätsanknutna företeelser på alla vägnät:

vägbeteckning

väghållare

vägfunktion

vägtyp

slitlager

vägbredd

bärighet

hinder

hastighet
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0 svängningsrestriktion

0 trafikrestriktion.

Vägnätet har delats in efter landsbygds- respektive tättbebyggelseperspektiv.

Tättbebyggt område definieras utifrån ett geografiskt område i form av en

polygon som representerar ett tättbebyggt område i enlighet med

trañklagstiftningen. Landsbygd är allt utanför tättbebyggt område.

Väglänkens geometri beskrivs som en linje bestående av en eller flera linje-

element.

Vägnätet beskrivs med hög upplösning vilket innebär väsentligt bättre förutsätt-

ningar för beskrivning av avgasutsläpp.
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Benämning: NOREMi Database for non-regulated emissions from motor

vehicles. Version 2.0.

Form: Databas i dialogform.

Datormiljö: PC

Nyckelord: Databas; icke-reglerade ämnen

Tillämpningar/användbarhet: En användarvänlig menybaserad databas.

Allmän beskrivning: Databasen innehåller följande funktioner:

sökfunktion

litteraturlista

export av data

ordlista

litteraturmatris

litteraturreferat.

Med sökfunktionen kan följande variabler utnyttjas:

emissionstyp

fordonstyp

provmetod

kemisk klassifieiering

ämne

O

O

O

O

O

0 årsmodellintervall.

Resultatet av en sökning presenteras i en lista. Genom att markera viss post fås

utökad information,

Litteraturlistan är en sammanställning av all använd litteratur. Genom att markera

viss post fås mera fyllig information inklusive referat.

Ordlistan innehåller alla förkortningar som använts i NOREM.

Litteraturtabellen innehåller information om all genomgången litteratur, både

sådant som tagits med och sådant som utelämnats.

Indata: Sökinstruktioner.

Utdata: Icke reglerade ämnen i bilavgasero

Upplösning: Alla förekommande nivåer.

Dokumentation. Manual finns.
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Kontakt: Swiss Agency for the Environment? Forests and Landscape (SAEFL)

Documentation

CH-3003 Berne

E-mail: docu@buwal.admin.ch

internet: http//www.adminch/buwal/publikat/d/

Tillgänglighet: Databasen skall inom kort installeras på INTERNET. Man

planerar att göra uppdatering var tredje månad.

Pris: 20 SFro
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Benämning: Riks-RVU

Form: Databas respektive publikationer

Datormiljö: PC

Dokumentationen

Svenskarnas resor 1996. Teknisk rapport SCB. Stockholm. 1997,

Svenskarnas resor 1996. Resultatrapport SCB., Stockholm, 1997.

Beskrivning: Resvaneundersökningar på nationell nivå hargenomförts vid två

tidigare tillfällen, 1978 och 1984/85. Den som nu rapporteras, RiksaRVU, är den

tredje. Den är upplagd så att den i allt väsentligt är jämförbar med de båda tidi-

gare, men det finns några skillnader. Den är rullande, startade andra kvartalet

1994 och kommer att i denna form pågå till och med 1998,

Resultaten rapporteras kontinuerligt i en databas som fylls på fyra gånger årligen

ungefär två månader efter det aktuella mätkvartalet.

Till undersökningen är utvecklat ett skräddarsytt grafiskt menysystem som gör det

möjligt för användarna att på ett enkelt sätt hantera databasens mikrodata, Detta

system innebär en mycket uppsnabbad resultatredovisning med en i princip obe-

gränsad flexibilitet för statistikanvändaren att själv definiera och svara för sina

resultatuttag.

SCB genomför en kartläggning av svenskarnas resande under åren 1994-1998.

Det sker genom en kontinuerlig intervjuundersökning som belyser alla resor och

förflyttningar i trafikmiljö,

Projektet är ett uppdrag från Statens Institut för Kommunikationsanalys, SIKA,

Vägverket, Banverket, Luftfartsverket och Kommunikationsforskningsbered-=

ningen, Syftet är att kunna skatta trafikens sammansättning och miljöpåverkan

och att skaffa underlag för trafikprognoser och modeller, Frågorna i intervjun rör

resors egenskaper som färdsätt, färdlängd, ärende, start» och målpunkt och tid=

punkt. Även resenären beskrivs med variabler som kön, ålder, sysselsättning och

körkortsinnehav och hushållets resurser i form av bl.a, boendeform och innehav

av bil.

Undersökningen genomförs med datoriserade telefonintervjuer med ett urval av

ca 50 000 personer under de fem åren. Svarsfrekvensen var ca 76 % under år

1996, det år som denna rapport täcker.

Resultaten bearbetas kvartalsvis och läggs in på mikronivå i en databas., SCB har

utvecklat ett skräddarsytt menysystem för att göra data åtkomliga på ett enkelt

sätt. Databasen uppdateras kvartalsvis och distribueras per diskett till användarna.
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Benämning: Rototest Benchmark Database

Nyckelord: motorbroms; avgaser;drivmedel

Användbarhet: Data kan användas både direkt med kända färdmotständ liksom

för kalibrering av musseldiagram i-modellen.

Allmän beskrivning: De ämnen som redovisas är följande: CO; C02; NO; THC

och bränsleförbrukning., Parallell information är följande: drivaxeleffekt;

motorvarvtal; fordonsvikt; provbränsle; lufttryck; lufttemperatur; luftfuktighet;

oljetemperatur; temperatur på. insugningsluft. Fordonen beskrivs avseende

följande: bilmodell; motor; transmission; däckdimensioner; chassi; utrustning;

vikt; tyngdpunktens läge; fordonsdynamiska parametrar. Alla mätdata redovisas

med osäkerhetsmätt. Data klassificeras också med avseende på följande: mätdata

från Rototest; extern information; externa laboratoriedata och uppskattade värden.

Mätdata från Rototest avser följande mätpunkter:

0 konstanthastighet: 50; 70; 80; 90; 110; 120; 130 och teoretisk maximal

hastighet.

@ fullgas med följande motorvarvtal: låg; medium; hög medel; varvtal för

maxmoment och varvtal för maxeffekt

o dellast 80 %; samma varvtal som för fullast:

Databasen omfattar totalt 175 fordon med ärsmodeller fr.o.m. 1996 och tom.

1999.

Mätmetoden innebär att drivaxlarna frän slutväxeln kopplas till en hydraulisk

broms° Metoden hade tidigare en begränsning till statiska förhållanden varför

merparten av mätdata bör vara konstanthastighetsdata. En vidareutveckling har

gjorts under senaste året så att utrustningen numera även klarar transienter. Som

ett alternativ till att mäta i motorprovbänk är mätmetoden intressant. Den har

även använts på detta sätt av bl.a., VTI.

Kvalitet: Mätdata ges med angivande av osäkerhet. Metoden har bedömts av VTI

med positivt utfall.

Dokumentation: Rototest Benchmark Database. Information 26 January 1999.

Rototest AB. Rönninge. 1999:

Kontakta: Rototest AB, Salemsvägen 20, 144 20 Rönninge.

Tel. 08 532 55 890

Fax: 08 532 52 740

E-post: inf@rototest.se

www: wwwrototestcom

Tillgänglighet: Sannolikt god.

Pris: ?
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Benämning: Trafikflödesdata, slutlig version

Nyckelord: trafikflödesvariation i tiden; olika väg- och gatutyper; olika

fordonstyper.

Användbarhet: Mycket stor då uppgifter om årsmedeldygnstrafik endast finns

tillgänglig och man söker en uppdelning på årets timmar.

Allmän beskrivning: Man använder s.k. variationsindex för olika väg- och

gatutyper. Separata indexserier finns per månad respektive per timme under

dygnet. Om ett värde i den ena serien multipliceras med ett värde i den andra så

fås ett värde som anger hur stor procentuell andel av årsmedeldygnstraflken som

utförs viss timme under viss månad.

Någon uppdelning på dagtyper görs inte utan trafiken exempelvis mellan kl.

07.00-08.00 förutsätts vara lika stor alla dagar under viss månad.

Kvalitet: Något mått ges inte men indexserierna baseras sannolikt på omfattande

underlag speciellt för landsväg.

\ Dokumentation:

Carlsson, A., Cedersund, H.-A. och Sörensen, G. Trafiktlödesdata slutlig version.

PM 1991-05-15 (rev, 1991-11-07), VTI,

Kontakt: Arne Carlsson, VTI (013 204177)

Hans-Ake Cedersund, VTI (013 204162)

Gunilla Sörensen, VTI (013 204164)

Tillgänglighet: Kan beställas från VTI.,
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Benämning: Inrikes trafik med svenska lastbilar (UVAV),

Dokumentation: Statistik från 1972 och framåt finns publicerad i Statistiska

meddelanden, serie T 30,

Beskrivning: Beställare av den här redovisade statistiken är SH<A - Statens

Institut för KommunikationsAnalys - som är statistikansvarig myndighet för den

officiella statistiken inom transport- och kommunikationsområdet. Producent är

Statistiska Centralbyrån, programmet för Transportstatistik.

Från och med 1995 skall Sverige följa EU-direktiv för statistikredovisning.De

direktiv som gäller för vägtransporter är 78/546/EEG - Om statistisk rapportering

om varutransporter på landsväg inom ramen för regionalstatistiken - och

89/462/EEG om ändringar i föregående direktiv.

Direktiven föreskriver att EU-medlemsländer rapporterar statistik för såväl natio-

nella som internationella godstransporter på väg. Sveriges nationella godstrans-

porter har undersökts och redovisats sedan 1972 i SCB:s serie Statistiska medde-

landen T 30 med såväl kvartalsvis som årlig rapportering.

En omarbetning av nu gällande direktiv har genomförts och kommer att gälla i

form av förordning (EG) nr 1172/98. Vi har valt att följa det nya förslaget till

stora delar vid enkätutformningen from. 1995 års undersökning,

Redovisningen för 1998 års undersökning följer den nya länsindelningen med

Västra Götalands län som en sammanslagning av Göteborgs- och Bohus län,

Skaraborgs och Älvsborgs län,

Uppgifterna i detta meddelande grundar sig på transporter utförda inom landets

gränser av lastbilar registrerade i Centrala Bilregistret på Vägverket med en

maximilastvikt på 3,5 ton och däröver.

För att få en fullständig täckning av alla lastbilstransporter kan följande närlig-

gande publikationer vara till hjälp:

0 Varutransporter med lätta lastbilar, andra halvåret 1991. Statistiska

meddelanden, serie T 57. Avser nationella transporter med lastbilar under 2

tons maximilastvikt.

0 Utlandsregistrerade lastbilars transporter i Sverige har undersökts under 1987

och 1990. Resultaten redovisas årsvis i-Utländska lastbilstransporter i

Sverige. Statistiska meddelanden, serie T 54.

Svenskregistrerade lastbilars internationella transporter redovisas enligt direktiv

from. första kvartalet 1995:

0 Svenska lastbilar i utlandet, Statistiska meddelanden, serie T 56.

Kvartalsvis statistik baserad på 1997 års uppgiftsmaterial har publicerats i SCB:s

serie Statistiska meddelanden T 30 SM 9704, SM 9705, SM 9801 och SM 9802.

Arsuppgifter för år 1997 finns redovisade i T 30 SM 9803.
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Tidigare års statistik, från 1972 och framåt, om Varutransporter på väg, finns

publicerad i Statistiska meddelanden serie T 30. Framskriven statistik med hjälp

av kilometerskatteregistret för åren 1988, 1989 resp. 1991 och 1992 finns

redovisade i sammanställningar tillgängliga på SCB, Transportstatistik., År 1994

genomfördes inga enkätundersökningar.

I T 30 SM 9803 tabell 29 finns totaluppgifter över godskvantiteter med svenska

och utländska lastbilar till och från Sverige, en sammanfattande tablå för åren

1975-1997. Uppgifter över godskvantiteter med svenska och utländska lastbilar

över enskilda tullstationer finns redovisade i T 30 SM 9803 och tabell 30,

SCB utför på uppdrag specialbeställningar av primärmaterialet,

En utförligare kvalitetsdeklaration redovisas i årsmeddelandet, Senaste publice-

rade årsmeddelande är T 30 SM 9803 som avser undersökningsåret 1997.,

Undersökningspopulationen första kvartalet 1998 omfattar samtliga lastbilar med

en maximilastvikt (totaltvikt - tjänstevikt) om minst 3,5 ton, som är aktivregistre-

rade i Sverige under var och en av undersökningskvartalets mätveckor, utom

vissa specialbilar som brandbilar, begravningsbilar och bärgningsbilar,

Ett helt nytt urval dras inför varje undersökningskvartal., Före urvalsdragningen

stratifieras bruttopopulationen i tre dimensioner, vilket resulterar i 94 strata. De

två första siffrorna anger län (44 anger tankbil och 66 bankebil). Den tredje

siffran anger firmabils- eller yrkesmässig trafik. Den fjärde siffran avser

maximilastviktsindelningar,

Urvalsstorleken har varierat något fram 1972, men var för resp., kvartal fram

1987 tom. andra kvartalet 1996 drygt 4 000 lastbilar, vilket var en fördubbling

av urvalet jämfört med åren före 1987.

Från och med tredje kvartalet 1996 återgick urvalsstorleken till. 2 000 lastbilar per

kvartal,

Undersökningsperioden omfattar tiden 1997-12-29 -- 1998-03-29,

Intervjuerna avser samtliga körningar under en vecka. Bland annat ställs följande

frågor:

körda km under mätvecka

bränsleförbrukning under mätvecka (1997)

datum för transport

från/till

lastutrymmets utnyttjande

antal axlar på släp eller påhängsvagn

antal körda km per körning

totalt utnyttjad tid per körning

varvslag

mängd last
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o maximilastvikt hos släp eller påhångsvagn:

Genom sammankoppling med Bilregistret kan teknisk data om bilen få komplet-

tera intervjusvaren. En sådan sammankoppling har gjorts för 1997 där även

uppgifter om bränsleförbrukning ingår parallellt. Möjligheterna att bryta ner data

på delområden Problemet är snarast vad motmålet tål ifråga om uppdelning.

Utdata: se ovan

Upplösning: se ovan

Dokumentation: se ovan

Kontakt: SCB
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Benämning: Vägdatabanken

Ursprung/version: Har funnits åtminstone sedan 70-talet

Form: Databas

Programspråk: ?

Datormiljö: Stordator

Nyckelord: Statliga vägnätet och statskommunala; länkar och noder; tvärsektion;

reglering; trafikflöde

Tillämpningar/användbarhet: Uttag ur VDB kan beställas från huvudkontoret i

Borlänge.,

Allmän beskrivning: Vägdatabankens referenssystem ger möjlighet att entydigt

identifiera och lägesbestämma en godtycklig punkt eller vägsträcka på det all-

§31 männa nummersatta vägnätet. Vad som detta omfattar är hela det statliga vägnätet
i" och en. del av det statskommunala. De data som ingår är följande:

G söknyekel:

-- knutpunktsnummer i länkens början

- knutpunktsnummer i länkens slut

-= avstånd från länkens början.

Utdata: Allt utom linjeföring.

Upplösning: Länkar ochnoder° En länk kan indelas i sektioner.

Dokumentation: Vägdatabanken. Lägesrapport 1981., Användning: Statens Väg-

verk, datasektionen. 1981-05. TD 105.

Kontakt: Vägverket.
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Adresslista över större forskningsgrupper, konsutföretag,

myndigheter etc.*

                 

Name: address phone number scientific fields

fax number
e.mail

Andersson Naturvårdsverket- SE-10648 +46 8 698 10 00 Vägtrafikens avgasutsläpp
Kjell Stockholm - Sweden

André INRETS - case 24 - - 69675 +33 (0)472 14 24 73 driving behaviour, methods of

Michel Bron cedex n France +33 (0)472 37 68 37 emission and consumption

andre@inrets.fr measurements

Björnbäck Vägverket - SE-7 8187 +46 243 750 00 Vägtrafikens avgasutsläpp

Michael Borlänge - Sweden Kallstarter

Cancerogena ämnen

Egnell Aspen Utvecklings AB - +46 46 18 96 20 emission factors and functions,
Rolf Hyllegränd 5 - - SE-22359 +46 46 18 96 25 driving behaviour, inventorying

Lund - Sweden rolf.egne11@net0r.se tools

Ekert Aviation Institute - A1. +48 22 46 08 01 ext 618 pollution generated by LC. engines,

Karol Krakowska 110/114 =- 02-256 +48 22 46 44 32 combustion processes

Warszava - Poland

Engström Rototest AB - Salemsvägen 20 +46 8 532 55 890 Avgasmätning

Nils - SE-14420 Rönninge - Sweden +46 8 532 52 740 Databas

inf@r0totest.se

www.r0totest.com

Ericsson Lund Inst. Traffic Planning +46 46 222 91 38 driving behaviour, traffic modelling

Eva Eng. - Lund Univ, -« Box 118 - +46 46 12 32 72

SE-22100 Lund - Sweden eva.ericss0n@tft.lth.se

Erlandsson Motortestcenter -= Box 223 - = +46 8 5006 5612

Lennart SE-136 23 Haninge -= Sweden +46 8 5002 83 28
lennarte@mtc.se

Hammarström Swedish National Road and +46 13 20 41 72 traffic signals, model of vehicle

Ulf Transport Research Institute +46 13 20 40 30 costs, mechanistic and empirical

- - SE-58195 Linköping - - ulf.hammarstrom@vti.se models of exhaust emissions for

Sweden transport sector

Hassel TUV Rheinland -= - 51105 +49 221 806 24 79 emissions and air pollution caused

Dieter Köln 1 - Germany +49 221 806 17 56 by traffic

d-hassel@compuserve,com

Hickman TRL - Old Wokingham road -= - +44 1344 770 351 exhaust emissions, air pollution,

John RG45 6AU Crowthorne - +44 1344 77 00 28 energy consumption

United Kingdom ahickman@trl.co.uk

Höglund Royal Institute of Technology +46 8 790 79 36 or traffic: field measurements, analysis

Paul G, - Dept Traffic and Transport 91 20 or 80 11 and systems development, control

Planning - - SE-10044 +46 8 21 28 99 and intersection design, flow and

Stockholm - Sweden phoglund@ce,kth.se environment; micro analysis of

traffic flow, emission models,

traffic behaviour, driving patterns

Johansson Vägverket - SE-78187 +46 243 750 00 Vägtrafikens avgasutsläpp

Håkan Borlänge « Sweden Kallstarter
Cancerogena ämnen

Jonsson SLB-analys - Box 38024 - SE.== +46 8 616 96 52 AIRVIRO

Tage 10064 Stockholm = Sweden +46 8 616 97 09 Tunnelmätningar

Inge@slb.mf.stockholm.se

www.slb.mf.st0ckholm.se

Joumard INRETS - case 24 - - 69675 +33 (0)472 14 24 77 transport and air pollution,

Robert Bron cedex = France +33 (0)472 37 68 37 emission factors, emission

  

joumard@inretsfr

 

inventory, control and reduction of

air pollution

 

* Adresslistan har huvudsakligen tagits ur:

Methods of estimation of pollutant emissions from transport, Action COST 319 final report., INRETS. LEN

9821 report. Nov. 1998.
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Keller Infras AG - Mühlemattstrasse +41 31 370 19 19 economy, environment, transport

Mario 45 - - 3007 Bern -= Switzerland +41 31 370 19 10
mario.keller@infras.ch

Kindell SMHI - Folkborgsvägen 1 - +46 11 495 80 00 AIRVIRO

Sven SE-60176 Norrköping - +46 11 495 80 01 DISPERSION
Sweden www.smhi.se/

Koskinen Ministry Transport & +358 20 444 25 02 engine maps of fuel consumption

Olavi H., Communication -= Road +358 20 444 23 95 and emissions, driving cycles

Administration -= Box 33 - olavi.koskinen@tieh.fi

00521 Helsinki - Finland

Kyriakis Aristotle Univ. Thessaloniki - +30 31 99 60 83 internal combustion engines, engine

Nikos Lab. Applied Thermodynamics +30 31 99 60 19 emissions, emission modelling,

- - 54006 Thessaloniki- Greece nkyr@eng.auth. gr driving pattern development, fleet

statistics

Larssen Norwegian Inst. Air Research +47 6 381 41 70 air pollution problems relating to

Steinar - PO. Box 130 - - 2001 +47 6 381 92 47 car exhaust in general, dispersion

Lilleström - Norway modelling of car exhaust emissions,

emission factors

Laurikko VTT Energia - +358 9 456 54 63 Mätning i avgaslaboratorium;
Juhani Moottoritekniikka - PL 1601 - +358 9 460 493 kallstarter

02044 VTT - Finland juhani.laurikko@vtt.fi

Mäkelä VTT - Communities & +358 9 456 45 86 air pollution emissions (all sectors),

Kari Infrastructure - PO, Box 1902 +358 9 464 850 modelling, road noise, fuel

- 02044 VTT -= Finland kari.s.makela@vtt.fi consumption, traffic Characteristics

Mayet CEC-DG VH - BU31=5/34 - +32 2 296 46 77 COST secretary, projects MEET

Re'mi 200 rue de la Loi -= 1049 +32 2 295 43 49 and COMMUTE, environmental

Bruxelles - Belgium remi.mayet@dg7.cectbe impact assessment, emissions from

new transport technologies,

external costs from transport

Negrenti ENEA - ERG-SIRE - C.R.E. +39 06 30 48 41 12 modelling of consumptions,

Emanuele Casaccia - 00060 Roma = Italy +39 06 30 48 66 11 emissions and pollutants diffusion

negrenti@casaccia.enea.it from vehicular traffic

Niederle Umweltbundesamt - +49 30 89 03 25 13 reduction of impact of traffic by
Werner Bismarckplatz 1 - 14191 Berlin +49 30 89 03 22 85 means of traffic cahning, traffic

- Germany werner.niederle@uba.de management and technical means

Omstedt SMHI - Folkborgsvägen 1 - +46 11 4995 80 00 AIRVIRO
Gunnar SE-60176 Norrköping -= +46 11 495 80 01 DISPERSION

Sweden www.smhi.se/

Pischinger Technical Univ. Graz - Inst. +43 316 873 72 00 emission factors (cold start,

Rudolf Internal Cobustion Engines & +43 316 82 14 90 gradient,. . .), road resistance of

Thermodynamics -= baumann@ vkma.tu.0raz,ac,a vehicles, traffic emissions
Kopernikusgasse 24 c 8010 1:

Graz - Austria -
Rijkeboer TNO-IW - PO. Box 6033 =- - +31 15 269 63 60 emissions and fuel consumption of

Rudolf C. 2600 JA Delft -= The +31 15 269 68 74 road vehicles

Netherlands rijkeboer@wt.tno.nl

Samaras Lab. Applied +30 31 99 60 14 internal combustion engines,

Zissis Thermodynamics - Aristotle +30 31 99 60 19 or applied thermodynamics, air

Univ. Thessaloniki = = 54006 +30 31 21 58 00 pollution from road & non-road

Thessaloniki = Greece zisis@eng.agth.or transportation

Sjödin Swedish Environ. Res. Inst° - +46 31 46 00 80 local air quality, atmospheric

Åke PO. Box 47086 2 - 40258 +46 31 48 21 80 Chemistry, monitoring of real-world
Göteborg = Sweden ake.sjodin@ivl.se emissions from transport, real-

world emission factors for road

veh., Ships and aircrafts

Sorenson Technical Univ., Denmark - +45 45 25 41 70 air pollution from engines and

Spencer C. Dept of Energy Engineering -= +45 45 93 06 63 vehicles, international combustion

 

Bldg 403 - 2800 Lyngby =-

Denmark

Spencer.Sorenson@et.dtu.dk

  

engines: combustion, fuels,

emissions
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Sturm Technical Univ. Graz - Inst. +43 316 873 75 84 emission modelling, air quality
Peter Intern. Comb. Eng. & +43 316 46 21 75 and/or dispersion modelling

Thermod. == Inffeldgasse 25 - sturm@vkmb.tu-graz.ac.at

8010 Graz - Austria

Swahn Mira - Watling street - Warks - +44 (0)12 03 355 329 vehicle modelling and simulation,

Jaimie CV10 OTU Nuneaton - United +44 (0)12 03 355 355 advanced powertrains, fuel cell

Kingdom jaimie.swann@mira.co.uk technology

Thörn SIKA - Box 1723 - SE-10462 +46 8 506 206 81 Trafikdata

Lennart Stockholm = Sweden +46 8 506 206 10

lennart.th0rn@sika-institute.se

www.sika-institute.se

Wallin AB Svensk Bilprovning - +46 8 500 65 600 motortestcenter, vehicle

Mats MTC - Box 223 - SE-13623 +46 8 500 28 328 certification

Haninge =- Sweden matsw@mtc.se

Westerholm Stockholm Univ. - dept +46 8 16 24 40 chemical characterisation of

Roger Analytical Chemistry - - SE- +46 8 15 63 91 exhaust emissions from mobile

10691 Stockholm - Sweden rwesterholm@anchem.su.se sources, fuel dependant exhaust

emissions

Winter Nat. Environmental Research +45 46 30 12 97 emission factors and total

Morten Inst. - Frederiksborgvej 399 - +45 46 30 11 14 emissions from transport (on road

PO. Box 358 -= 4000 Roskilde u symwi@dmu.dk and off road)

Denmark

CARB CALIMFAC

WEIGHT

www.arb.ca.gov/homepage.htm EMFAC

BURDEX

EEA European CORINAIR

Environment Agency COPERT II

European Topic www.eea.eu.int/Document/
Center 011 Air pubcat/corine.htm
Emission

EPA U.S. Ann Arbor =- Michigan 48105 - MOBILE6

Environmental USA,

Protection Agency www.epa.gov/oms/mb.htm

Office of Mobile

Source Air Pollution

Control Test and

Evaluation Branch

Niittymäki Helsinki University of HUTSIM

Jarkko Technology/Laboratory of

Transportation Engineering - www.doc.ntu.ac.uk./

Box 2300 = FIN-02015, TK ike/projects.html

ISOHDM Technical -School of Civil Engineering - +44 121 414 67 17 HDM4

Secretariat The University of Birmingham - +44 121 414 36 75

Edgbaston - Birmingham B15 - isohdm@bham.ac.uk

2TT - United Kingdom

SCB - programmet för +46 19 17 60 00 Varutransporter på väg

 

transportstatistik en

701 89 Örebro - Sweden
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