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FÖRORD

I "Trafikpolitiken inför 90-talet", proposition l987/88:50, ingår en bilaga

med rubriken "Ekvivalent energiförbrukning och avgasemission". För att

de som är intresserade av den speciella bilagan skall slippa införskaffa

propositionens hela bilagedel har ovannämnda bilaga givits ut som ett VTI-

meddelande. VTI-meddelandet innehåller mindre korrektioner och tillägg

till den version som ingår i proposition 1987/88:50.
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Ekvivalent energiförbrukning och avgasemission

av Ulf Hammarström
Statens väg-_och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Energiförbrukning och avgasutsläpp per personkm eller lasttonkm har

undersökts för olika transporttyper och fordonsslag. De studerade fordons-

slagen är för persontransporter personbil, buss, spårbunden trafik och flyg

respektive för godstransporter lastbil, tåg och kustsjöfart. För person-

transporter ger den spårbundna eldrivna trafiken jämfört med övriga

fordonsslag både lägst energiförbrukning och avgasutsläpp per personkm

oberoende av produktionssätt för elenergin.

Godstransporter med järnväg ger lägre ekvivalent avgasutsläpp än övriga

fordonsslag oberoende av produktionssätt för elenergin. Under förutsätt-

ning av vattenkraftbaserad el har järnvägstransporter även lägst energi-

ekvivalent.
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Equivalent energy consumption and exhaust emissions

by Ulf Hammarström
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

Energy consumption and exhaust emissions per person km or load km have

been investigated for different types of transport and vehicle. In the case

of passenger transports, the vehicle types comprised car and bus, train

and aircraft, and for goods transports, truck, train and coastal cargo boat.

In passenger traffic, electric trains have both the lowest energy consump-

tion and lowest exhaust emissions compared to any other type of vehicle,

regardless of the method of electricity production.

Goods transports by rail are accompanied by lower exhaust emissions than

other types of vehicle regardless of the method of electricity production.

On condition that energy from hydro-electric sources is used goods

transports by rail also have the lowest energy consumption.
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Ekvivalent energiförbrukning och avgasemission

av Ulf Hammarström
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Statens väg- och trafikinstitut har på uppdrag av Kommunikationsdeparte-

mentet sammanställt uppgifter om ekvivalent energiförbrukning och ekvi-

valenta avgasemissioner för olika transporttyper utförda med olika for-

donsslag. Med ekvivalentvärden avses energiförbrukning och avgasemis-

sioner per person- respektive lasttonkilometer. Avgasemissioner har redo-

visats i form av HC, CO och NOX.

Efterfrågade fordonsslag utgörs av personbil, buss, lastbil, flygplan i

inrikestrafik, persontåg, godståg och fartyg i kustsjöfart. Personbilarna

har differentierats i sådana som följer d sk _AIG-bestämmelserna, PB A10,

och sådana med katalysator, PB KAT.

De transporttyper för vilka ekvivalentvärden har redovisats utgörs av

person- och godstransporter. Persontransporterna har differentierats

m a p långväga och kortväga. De kortväga har avseende energiförbrukning

även indelats i förorts- och stadsresor. Godstransporterna har avseende

lastbil indelats i distributions-och fjärrtrafik och avseende järnväg i

kombitransporter och vagnslast.

Ekvivalent energiförbrukning och avgasemission har genomgående redo-

visats som funktion av antal resande för persontransporter och av

lastmängd för godstransporter.

Den spårbundna eldrivna trafiken utgör ett problem i form av hur

förbrukad elenergi är producerad. Problemet återverkar både på energi-

och avgasekvivalenter. Den energimängd som måste tillföras det svenska

energisystemet för att ett visst transportarbete skall kunna utföras blir

exempelvis ca 2.9 ggr så stor om elenergin produceras av ett oljekondens-

kraftverk jämfört med om elenergin produceras av ett vattenkraftverk.

Beträffande avgasutsläpp föreligger naturligtvis samma problem. Här

förutsätts vattenkraftbaserad el om inget annat sägs.
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Energiförbrukning för förbränningsmotordrivna transporter uttrycks här

generellt i form av energiinnehållet i bränslet.

Beträffande miljökonsekvenser som följd av elproduktion begränsas före-

liggande studie till indirekta mått i form av utsläpp av HC, CO och NOX.

Självklart medför all elproduktion miljökonsekvenser exempelvis även i

form av radioaktivt avfall från kärnkraftverken.

Tanken med att beräkna ekvivalentvärden är att skapa möjlighet till

jämförelse av energi- och miljöeffektivitet mellan olika fordonsslag. En

fråga är hur bra skillnader i ekvivalentvärden mellan fordonsslag beskriver

vinster av transportöverföringar mellan olika fordonsslag. Ifrågasättandet

av ekvivalentvärden grundas på följande:

0 olika fordonsslag ger oftast olika reslängd för samma transport. Om
exempelvis gods skall transporteras mellan Göteborg och Stockholm
och kustsjöfart jämförs med landsvägstransport medför landsvägsalter-
nativet en väsentligt kortare transportsträcka.

o oklart om i vilken utsträckning transportöverföringar mellan fordons-
slag medför förändring av beläggningsgrad respektive av trafikarbete
per fordonsslag. Exempelvis är effekten av överföringar från personbil
till kollektiva transportmedel starkt beroende av kapacitetsutnytt-
jandet. Tyvärr är det svårt att bedömma om en överföring ryms inom
befintlig kapacitet från uppgifter om genomsnittligt kapacitetsutnytt-
jande. Detta är speciellt påtagligt för arbetsresor. Dessa medför
normalt en stor skillnad i kapacitetsutnyttjande mellan olika färdrikt-
ningar för kollektivtrafiken. Det genomsnittliga kapacitetsutnyttjan-
det kan därmed vara förhållandevis lågt trots att utnyttjandet för
någon riktning och någon delsträcka kan vara närmast lOO %-igt. Om
kapacitetsutnyttjandet för någon delsträcka är 100 %-igt medför
naturligtvis tillkommande resenärer ett ökat trafikarbete för det
fordonsslag till vilket resenärer överförs.

0 hur påverkas energiförbrukning och avgasemissioner per fordonsslag
och kilometer av överföringar? Exempelvis kan en överföring av
resande från personbil till kollektiva transportmedel speciellt i tätort
medföra en betydelsefull avlastning av gatunätet. Avlastningen har
betydelse i form av att lägre gatubelastning medför en jämnare
körrytm och därmed normalt både reducerad energiförbrukning och
emissioner per fordonskilometer.

0 hur påverkas fördelningen av producerad el på olika typer av kraftverk
som följd av överföringar av transporter mellan olika fordonsslag?
Exempelvis bör en överföring av transporter från förbränningsmotor-
drivna till eldrivna fordon medföra att den marginella merförbrukning-
en av el till större del är producerad i förbränningskraftverk jämfört
med vad som gäller för den totala elproduktionen i nuläget.

0 olika fordonsslag medför rumsliga skillnader avseende var utsläpp sker
och därmed olika skadekonsekvenser per utsläppt mängd avgaser.
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9 skall ekvivalentvärdena motsvara medelvärden per transporttyp och
fordonsslag alterntivt medelvärden för den delmängd av transporter
för vilka det existerar överföringsmöjligheter. Här redovisade
ekvivalentvärden motsvarar det 1:a alternativet.

En viktig förutsättning för följande redovisning avser personbilar. Dessa

förutsätts ha en ålder av 8 år, vilket motsvarar medianåldern för

personbilsparken år 1985. Även redovisade värden för övriga fordonsslag

kan betraktas som representativa för medelgamla fordon.

I tabell I och II redovisas avgas- och energiekvivalenter för långväga och

kortväga persontransporter för genomsnittliga beläggningsgrader. De

redovisade tabellvärdena kan inte betraktas som formellt riktiga medel-

 

värden.

Tabell I. Långväga persontransporter. Avgasekvivalenter (gram/per-
sonkilometer) och energiekvivalenter (kWh/personkilometer)
för medelbeläggning. :

Fordonsslag HC CO NOx Energi

PB A10 0.60 4.6 1.1 0.40

PB KAT 0.10 0.38 0.32 0.40

Buss i
linjetrafik 0.18 0. 23 l. 4 0. 27

Persontâg,
vattenkraft*) 0(6.2-10-8) 0(0.019) 0(0.17) 0.11(0.31)

Flyg F-28,
330 km 1.5 1.8 1.3 1.1

Flyg DC-9-4l,
502 km 0.11 0.45 0.98 1.0

*) Inom parentes redovisas värden för oljekondenskraftbaserad el.
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Tabell II. Kortväga persontransporter. Avgasekvivalenter (gram/per-
sonkilometer) och energiekvivalenter (kWh/personkilometer)
för medelbeläggning.

 

Fordonsslag HC C0 NOx Energi

PB A10 2.5 32 1.5 0.60

PB KAT 0.77 9.0 0.63 0.60

BUSS 0.15 0.26 1.3 0.25

Pendeltåg,

T-bana,
vattenkraft*) 0(6.5-10-8) 0(0.020 0(o.17) 0.13(0.36)

*) Inom parentes redovisas värden för oljekondenskraftbaserad el.

Observera att beträffande personbilar finns en principiell skillnad mellan

redovisade värden för PB A10 och PB KAT. Skillnaden utgörs av att

värdena för PB A10 motsvarar uppmätta värden för medelbil medan

värdena för PB KAT utgör en prognos mot bakgrund av existerande

bestämmelser. Prognosen bygger på antagandet att utsläppen för 5 år

gamla bilar och till bestämmelserna hörande körcykel kommer att mot-

svara gränsvärdena.

Enligt tabell I och II är de spårbundna eldrivna fordonen överlägsna övriga

fordonsslag avseende att uppnå låga anasekvivalenter. Självklart gäller

detta för vattenkraftbaserad el men även för oljekondenskraftbaserad el.

För vattenkraftbaserad el har de eldrivna fordonen också de lägsta

energiekvivalenterna. Vid jämförelse av bussar med personbilar har bus-

sarna lägst energiekvivalenter, men inte lägst avgasekvivalenter.

En flygplanstyp som sannolikt kommer att stå för en stor andel av

personresorna med matarflyg är SF340. Följande avgas- och energiekvi-

valenter gäller för SF340 med 100 96 beläggningsgrad och på distansen 370

km:

HC, 0.07 gram/personkm

o CO, 0.41 gram/personkm
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o NOX, 0.14 gram/personkm

o energi, 0.38 gram/personkm.

SFBQO är därmed väsentligt mera miljövänligt avseende NOx än de två

övriga redovisade flygplanstyperna. Även beträffande energikvivalent är

SF34O fördelaktigt jämfört med F-28 och DC-9-4l även om den relativa

skillnaden är väsentligt mindre än avseende NOX.

I tabell III redovisas avgas- och energiekvivalenter för godstransporter

med medellast. Ekvivalentvärdena kan ej betraktas som formellt riktiga

medelvärden.

Tabell III. Godstransporter. Avgasekvivalenter (gram/tonkilometer) och
energiekvivalenter (kWh/tonkilometer) för medellast.

 

Fordonsslag HC CO ._ NOx Energi

Lastbil med
släp, fjärr-
trafik .069 0.31; 1.2 0.26

Järnväg,
vagnslast,
vattenkraft*) O(4.8010'8) O(0.014) 0(0. 13) 0.08#(O.24)

Kustsjöfart 0.045 0.070 0.35 0.13

Kombitrafik,
10 % väg,
vattenkraft*) 0.023(0.023) 0.079(0.098) 0.26(0.44) O.17(O.38)

*) Inom parentes redovisas värden för oljekondenskraftbaserad el.

Ur tabell III framgår att den eldrivna renodlade järnvägstrafiken har de

lägsta avgasekvivalenterna oberoende av hur elenergin är producerad. Med

vattenkraftbaserad el ger kombitransporter lägre HC- och NOx-ekviva-

lenter än för transporter utan anknytning till järnväg. Kombitransporter

har även för oljekondenskraftbaserad el väsentligt lägre avgasekvivalenter

än för renodlade landsvägstransporter.

Statens Naturvårdsverk (SNV) har i en rapport föreslagit att NOX-

utsläppen per körd sträckenhet från den tunga dieseldrivna biltrafiken
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skall reduceras med ca 40 % fr 0 m 1995 års modeller vilket motsvarar

50 % lägre gränsvärde än i ECE R49.

Ytterligare avgasreduktioner kan uppnås genom fordonsteknisk utveckling.

Exempelvis kan man genom att utrusta bussar i tätortstrafik med tryck-

ackumulator reducera NOX-utsläppen med 8-23 % och energiförbruk-

ningen med 6-24 %.

De angivna förändringarna av dieselfordon kan inte ändra på nuvarande

förhållanden avseende att den eldrivna spårbundna trafiken framstår som

mest fördelaktig avseende avgas- och energiekvivalenter. För kortväga

persontransporter skulle bussarna kunna nå ner till ungefär samma

NOx-nivå som för katalysatorbilar.
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Equivalent energy consumption and exhaust emissions

by Ulf Hammarström
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The Swedish Road and Traffic Research Institute has been commissioned

by the Ministry of Transport and Communications to produce information

on equivalent energy consumption and equivalent exhaust emissions for

different types of transport and vehicle. Equivalent values are defined as

energy consumption and exhaust emissions per person km and load ton km.

Exhaust emissions have been reported in the form of HC, CO and NOX.

The vehicle types studied comprised car, bus, truck, aircraft in domestic

traffic, passenger train, goods train and coastal cargo boat. Cars were

divided into those complying with the A10 regulations (Car, A10) and

those with catalytic emission control (Car, CAT).

The transport types for which equivalent values have been documented

cover both passenger and goods transports. Passenger transports have

been differentiated with regard to long-distance and short-distance

traffic. In terms of energy consumption, short-distance transports have

been further divided into urban and suburban journeys. Goods transports

by truck have been divided into distributive and long-distance traffic and

rail transports into combination transports and wagon load traffic.

Equivalent energy consumption and exhaust emissions have been docu-

mented throughout as a function of the number of travellers in the case of

passenger transports and the goods volume in the case of goods transports.

Electric trains constitute a problem regarding the method of electricity

production. This problem involves both energy and exhaust emission

equivalents. For example, the energy that has to be supplied to the

Swedish grid system to permit a certain transport volume is 2.9 times

greater if the electricity is produced by an oil-fired generating station

than if hydroelectric power is used. The same problem naturally also
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involves exhaust emissions. Here hydroelectric power is assumed unless

otherwise stated.

Energy consumption for transport powered by internal combustion is

generally expressed in the form of the energy content of the fuel.

With regard to the environmental consequences of electricity production,

the study is limited to indirect measures in the form of emissions of HC,

CO and NOX. Naturally, all electricity production has environmental

consequences, even as radioactive waste from nuclear power plants.

The purpose of calculating equivalent values is to allow a possible

comparison of the energy efficiency and environmental efficiency of

different types of vehicle. One issue is how well the differences in

equivalent values between the various types of vehicle reflect the

benefits of changing the method of transport from one to the other. The

basis for questioning equivalent values has been the following:

o Different types of vehicle usually involve different journey times

for similar transports. If, for example, goods are to be transported

between Gothenburg and Stockholm and coastal shipping is

compared with road transport, the latter implies a considerably

shorter journey distance.

o There is a lack of clarity as to the extent to which changing

transport from one type of vehicle to another leads to changes in

the degree of utilization and transport volume per type of vehicle.

For example, the effect of changing from car to public transport is

highly dependent on capacity utilization. Unfortunately, it is diffi-

cult to assess whether a change can be accommodated within the

existing capacity on the basis of information on average capacity

utilization. This is especially relevant for journeys to and from

work, where there are often large variations in capacity utilization

between different directions of travel for public transport. The

average capacity utilization may thus be comparatively low, even

though utilization in one direction and one subsection may be almost

100 0/o. If capacity utilization for any subsection is 100 %, additional
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passengers will naturally imply an increased transport volume for

the type of vehicle to which the travellers change.

0 The influence of changes in transport on energy consumption and

exhaust emissions per type of vehicle and kilometre. For example,

changing from car to public transport, especially in urban areas,

results in a considerably lighter load on the road network. This

reduction is significant because it leads to a smoother traffic rhytm,

accompanied by reduced energy consumption and emissions per

vehicle km.

0 The influence on the distribution of electricity production among

different power stations as a result of changing transport between

different types of vehicle. For example, would a change in transport

from diesel/petrol power to electric power cause the marginal

increase in electricity consumption to result in a greater load on

coal and oil-fired power stations compared to total electricity

production at present?

o Different types of vehicle are accompanied by differences in terms

of space with regard to the location where emissions occur and

thereby also differences in terms of the negative consequences per

volume of emissions released.

0 Åre the equivalent values to correspond to mean values per trans-

port type and vehicle type or to the mean values for the subset of

transports where there are changeover possibilities? Here the equi-

valent valuescorrespond to the first alternative.

An important assumption for the following account relates to cars. These

are assumed to have an age of 8 years, which corresponds to the median

age of the car fleet in 1985. Also the reported values for other types of

vehicle may be regarded as representative for "middle-aged" cars.

Tables I and II document emission and energy equivalents for long-

distance and short-distance passenger transports under average load

conditions. The values in the tables cannot be regarded as formally

correct means.
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Table 1. Long-distance passenger tranSports. Emission equivalents
(gram/passenger km) and energy equivalents (kWh/passenger
km) for average load.

Type of
vehicle HC CO NOX Energy

Car A10 0.60 4.6 1.1 0.40

Car, CAT 0.10 0.38 0.32 0.40

Long-haul bus 0.18 0. 23 1. Li 0. 27

Passenger train,
hydroelectric

power* 0(6.2-10-8) 0(0.019 0(0.17 o.11(0.31)

Aircraft F-28,
330 km 1.5 1.8 1.3 1.1

Aircraft DC-9-41,
502 km 0.11 0.45 0.98 1.0

*) Figures within brackets indicate the value for electricity from oil-
fired power stations.

 

Table II. Short-distance passenger transports. Emission equivalents
(gram/passenger km) and energy equivalents (kWh/passenger
km) for average load.

Type of
vehicle HC CO NOX Energy

Car, A10 2.5 32 1.5 0.60

Car, CAT 0.77 9.0 0.63 0.60

Bus 0.15 0.26 1.3 0.25

Commuter train,
hydroelectric

Subway,hydro-
electric power*)0(6.5-10'8) 0(0.020) 0(0.17) O.13(O.36)

*) Figures within brackets indicate the value for electricity from oil-
fired power stations.
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Note that for cars, there is a basic difference between the reported

values for Car, A10 and Car, CAT. This difference is due to the values for

Car, A10 corresponding to the measured values for an average car, while

the values for Car, CAT are a forecast on the basis of existing

regulations. The forecast makes the assumption that emissisons will

correspond to the limit for 5 year old cars.

According to Tables I and II, electric trains are superior to other types of

vehicles in achieving low emission equivalents. Naturally this applies in

the case of electricity production from hydroelectric stations, but also

when electricity is supplied by oil-fired plants. Trains using power from

hydro-electric sources also have the lowest energy equivalents. In a

comparison of buses and cars, buses have the lowest energy equivalents,

but notthe lowest emission equivalents.

One aircraft type that will probably account for a large proportion of

passenger journeys on feeder routes is the Saab 340. The following

emission and energy equivalents apply to the Saab 340 with 100 % load

factor and distance 370 km.

HC, 0.07 gram/passenger km

CO, 0.41 gram/passenger km

NOX, 0.14 gram/passenger km

Energy, 0.38 gram/passenger km

The Saab 340 is thus considerably easier on the environment in terms of

NOx than the other two aircraft described above. The Saab 340 is also

advantageous in terms of energy equivalent compared to the F-28 and

DC-9-4l, even if the relative difference is considerably less than for

NOXO

Table III documents emission and energy equivalents for goods transports

with average load, which similarly cannot be regarded as formally correct

means.
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Table III. Goods transports. Emission equivalents (gram/ton km) and
energy equivalents (kWh/ton km) for average load.

Type of

vehicle HC CO N0x Energy

 

Truck with

trailer,
long-distance
traffic .069 0.34L 1.2 0.26

Railway,
wagon load,
hydroelectric

power*) 0(4.s-10-8) 0(0.014) 0(0. 13) 0.084(O.24)

Costal
cargo boat 0.045 0.070 0.35 0.13

Combined traffic

10 % road,
hydroelectric
power*) 0.023(0.023 0.079(0.098) O.26(O.44) 0. l7(0.38)

*) Figures within brackets indicate the value for electricity from oil-

fired power stations.

Table III shows that electric trains alone have the lowest emission

equivalents regardless of the method of electricity production. With

hydroelectric power, combined transports produce lower HC and NOx

equivalents than transports not involving railways. Also combined trans-

ports using electricity from oil-fired power stations have lower emission

equivalents than road transports alone.

The National Environment Protection Board (SNV) has produced a report

proposing that NOx emissions per unit of distance travelled by heavy

diesel-engined road traffic should be reduced by about 40 % with the

introduction of 1995 models, which corresponds to a limit some 50 %

lower than in ECE R49. Further emission reductions can be achieved

through developments in automotive technology. For example, the use of

pressure accumulators in urban buses could reduce NOX emissions by

8-23 0/0 and energy consumption by 6-24l %.
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These developments in diesel-engined vehicles cannot change the present

situation where electric trains are the most advantageous in terms of

emission and energy equivalents. In short-distance passenger transport,

NOX emissions from buses could be reduced to approximately the same

level as for cars with catalytic control.
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l UPPDRAGET

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) har i en skrivelse från Kommunika-

tionsdepartementet, daterad 1987-05-05, fått i uppdrag att sammanställa

uppgifter om ekvivalent energiförbrukning och avgasemissioner - HC, CD

och NOx - för olika fordonsslag och transporttyper. Ekvivalent energiför-

brukning och avgasemissioner skall uttryckas som funktion av beläggnings-

grad för persontransporter respektive lastfaktor för godstransporter.

Dessutom skall typiska medelvärden kunna utläsas. Produktionssätt av el

har stor betydelse både för avgas- och energiekvivalenter. I uppdraget

uttrycks detta enligt följande:

"För eldrivna fordon bör, om inte annat kan motiveras, vattenkraftprodu-
cerad el förutsättas. Som exempel bör dock visas konsekvenserna av att
utgå från kondenskraftverksproducerad el".

De fordonsslag och transporttyper för vilka uppgifter söks framgår ur

datasammanställningarna i avsnitt 3.2 och .3.3 med undantag för sådana

data som ej har funnits tillgängliga. Efterfrågade uppgifter vilka ej

funnits tillgängliga avser följande:

0 bussar i lånstrafik

o rälsbuss.
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2 METOD

Föreliggande uppdrag har som ambitionsnivå att i princip sammanställa

direkt tillgängliga uppgifter om energiförbrukning och avgasemissioner ur

litteraturen. Beträffande energiförbrukning har efterfrågade uppgifter i

allmänhet direkt kunnat tas ur litteraturen. Redovisade uppgifter i avsnitt

3.3 om avgasutsläpp är emellertid i många fall helt eller delvis resultat av

egna beräkningar.

Med ekvivalent energiförbrukning och avgasemissioner avses de nämnda

storheterna relaterade till personkm respektive lasttonkm. En ökning av

exempelvis antal resande i personbil påverkar ekvivalentnivån för energi-

förbrukning genom följande:

'0 en höjande effekt genom att bruttovikten ökar och därmed förbrukning
per sträckenhet. Vikten per resande förutsätts vara 80 kg.

0 en sänkande effekt genom att förbrukningen delas med ett större tal
för antal resande. j'

Avgasemissioner söks i form av HC, CO och NOX. Efter-frågade fordons-

slag utgörs av prsonbil, buss, lastbil, flygplan i inrikestrafik, persontåg,

godståg och fartyg i kustsjöfart. Personbilarna har differentierats i sådana

som följer d sk AIG-bestämmelserna, PB A10, och sådana med katalysa-

tor, PB KAT. Redovisningen av ekvivalentvärden har differentierats m a p

person- och godstransporter.

Persontransporterna har differentierats m a p långväga och kortväga. De

kortväga har avseende energiförbrukning även indelats i förorts- och

stadsresor.

Godstransporterna har avseende lastbil indelats i distributions- och fjärr-

trafik och avseende järnväg i kombitransporter och vagnslat.

Ekvivalent energiförbrukning och avgasemission har genomgående redo-

visats som funktion av antal resande för persontransporter och av

lastmängd för godstransporter. Av speciellt intresse är ekvivalentvärden

för aktuell medelbeläggning av fordon. Ekvivalentvärden för medelbelägg-

ning har därför inringats i bifogade figurer.
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De sökta ekvivalentvärdena är bl a funktioner av vilka fordonstyper som

väljs som representanter för respektive fordonsslag och funktioner av

fordonsålder. Vilka fordonstyper som skall representera de olika fordons-

slagen ges i de flesta fall direkt av tillgängliga referenser. Fordonsåldern

har speciellt stor betydelse för avgasutsläpp från bilar med bensinmotorer

d v 5 i huvudsak personbilar. För personbilar har fordonsåldern valts till 8

år vilket motsvarar medianåldern för personbilsparken 1 januari år 1985.

Övriga i studien ingående fordonsslag kan även betraktas som åldersrepre-

sentativa per fordonsslag. Valet av fordon med medianålder som represen-

tativa för respektive fordonsslag medför risk för att beräknade värden

avviker från de sanna medelvärdena. För personbilar kan detta förtydligas

med följande:

0 nya bilar har större årlig körsträcka än gamla. Då avgasutsläppen ökar
med ökande ålder medför valet av medianålder en överskattning av
utsläppen för slumpmässigt valt fordon ute på väg

0 om den årliga försämringen av ett fordons avgasrening avtar med tiden
medför valet av medianålder en överskattning av utsläppen. Det kan
exempelvis vara rimligt att antaga att försämringen helt upphör efter
ca 10 år.

Vid jämförelse av ekvivalentvärden mellan olika fordonsslag har givetvis

den tidpunkt respektive ekvivalentvärde motsvarar betydelse. Använda

referenser borde inte medföra någon större risk för attvärden inte skulle

vara tidsmässigt jämförbara. Den mest avvikande referensen åldersmäs-

sigt avser avgasutsläpp från kustsjöfart. Referensen är från år 1980.

En ytterligare tidsmässig aspekt utgörs av om redovisningen skall be-

gränsas till dagens fordonspark eller utsträckas till ny fungerande teknik.

En systematisk redovisning av ekvivalentvärden för dagens och morgon-

dagens teknik för samtliga fordonsslag ryms inte inom uppdraget. Redo-

visningen har i princip begränsats till dagens fordonspark och det befint-

liga energiproduktionssystemet.

Ett krav på föreliggande redovisning bör vara att energi- och avgasekviva-

lenterna korresponderar mot varandra m a p att samma fordon bör åter-

finnas i energi- och i avgasredovisningen. I och med att olika referenser

använts för energi- och avgasvärden så är ej likhetskravet helt uppfyllt.

Skillnaderna bedöms som så små att de kan bortses ifrån. Det kan

förutsättas att redovisade värden är representativa för medelfordon av

respektive fordonsslag.
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Definition av transporttyp är i en av de centrala referenserna avseende

energiförbrukning, (86-1), något olik uppdragets. Skillnaden utgörs av att

persontransporter i tätort indelas i förorts- och stadsresor. Något paral-

lellt totalvärde avseende energiförbrukning för tätort redovisas inte i

dessa fall.

För den spårbundna trafiken har produktionssätt för el stor betydelse både

för energi- och avgasekvivalenter. I referens (86-1) analyseras frågeställ-

ningen avseende hur förbrukad el av spårbunden trafik skall anses vara

producerad. Man har kommit fram till att som huvudalternativ välja att

utgå från att elkraften för den spårbundna trafiken är genererad i

kondenskraftverk.

Då energiförbrukning uttrycks i form av vattenkraftbaserad el avses här

genomgående den energimängd som lämnar ett vattenkraftverk. Detta

överensstämmer med definitionerna i referens (84-1).

Omräkning av energiförbrukning för kondenskraftbaserad el till vatten-

kraftbaserad el kan generellt göras genom multiplikation av den först-

nämnda energiförbrukningen med 0.35.

Vilket produktionssätt av el som skall sammankopplas med viss elan-

vändare beror på vilken typ av jämförelse som är aktuell. Avses en

jämförelse av total energiförbrukning för olika fordonsslag borde eldrivna

fordons energiförbrukning uppskattas som funktion av olika typer av

elproduktions genomsnittliga relativa andel av den totala elproduktionen.

Avses i stället möjliga överflyttningar av transporter mellan olika for-

donsslag borde det ligga närmare till hands att utgå från att förbrukad el

är producerad av kraftverk som arbetar mera på marginalen.

I beställningen från Kommunikationsdepartementet av föreliggande studie

framfördes följande önskemål:

"För eldrivna fordon bör, om inte annat kan motiveras, vattenkraftprodu-

cerad el förutsättas".

Tillgänglig litteratur avseende energiförbrukning för eldrivna fordon

redovisar antingen energiförbrukning uttryckt i kondenskraft, figur 1-3,

eller i kondens- och vattenkraft, figur 4-5.
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Då energiförbrukning redovisas för förbränningsmotordrivna transporter

uttrycks här förbrukningen genomgående i form av energiinnehållet i

bränslet.

I föreliggande studie begränsas redovisningen av miljöeffekter till indi-

rekta mått i form av HC-, CD- och NOx-utsläpp. Detta medför bl a att el

producerad i andra kraftverk än sådana som drivs via förbränning ej

medför några miljöeffekter i föreliggande studie. Emellertid är egentligen

ingen elproduktion helt fri från negativa miljökonsekvenser. Miljökonse-

kvenserna för olika produktionssätt är bl a följande:

0 vattenkraft: vattenmagasin med stora säsongsmässiga nivåskillnader;
torrlagda forsar

o kärnkraft: radioaktivt avfall

0 kraftverk med förbränning: avgaser.

Övriga miljökonsekvenser av elproduktion utgörs av produktionsanlägg-

ningarnas och ledningsdragningens störning av landskaps- respektive stads-

bild.

Avgasutsläpp som följd av produktion av el via förbränningsprocess

beskrivs endast för oljekondenskraftverk. Övriga kraftverk som arbetar

med förbränning är kolkondens och sådana som arbetar efter mottrycks-

principen.

SNVl) uppger följande värden avseende avgasutsläpp för produktion av

elkraft från idag befintliga oljekondenskraftverk:

 

l) Folke Larsson. Energienheten. Statens Naturvårdsverk.
Använt värde avseende NOx kan vara i underkant. Enligt de mest
aktuella mätdata från kraftverken i Karlshamn och Stenungsund, ligger
NOx-nivån i intervallet 0.54-O.90 g/kWh bränsle.
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o svavel, 0.86 g/kWh bränsle

o NOX, 0.54 g/kWh bränsle

o CO, 0.061 g/kWh bränsle

o HC, 2 x 10-7 g/kWh bränsle.

Det kan också nämnas att SNV har presenterat ett förslag till nya

gränsvärden avseende utsläpp från kraftverk med förbränning.

Energiförbrukning för personbil framgår ur referens (86-1). Redovisningen

är differentierad m a p:

0 långväga och kortväga transporter. De kortväga transporterna är
dessutom differentierade på förortsresor och stadsresor.

*o två bilstorlekar

o rusningstrafik och övrig trafik för kortväga transporter.

Beträffande avgasutsläpp skall i föreliggande redovisning personbilar

differentieras m a p sådana som uppfyller AIG-bestämmelserna och på

katalysator-bilar. Inför beslutet om krav på katalysator fördes en debatt

om bla högre energiförbrukning för katalysatorbilar än för A10-bilar.

Enligt SOU 1983:27 skall USA 1983-krav inte medföra ökad energiförbruk-

ning.

Uppgifter om avgasutsläpp för personbilar har tagits ur referenserna

(83-1) och (86-4). I referens (83-1) redovisas värden om avgasutsläpp för

AiO-bilar. Värden för landsvägskörning med A10-bilar saknas i referens

(83-1). Landsvägsvärden för A10-bilar har uppskattats genom att förut-

sätta samma storleksrelation mellan avgasutsläpp för landsväg och tätort

som för bilar av årsmodell 1976-1981. Storleksrelationerna av avgasut-

släpp mellan landsväg och tätort för årsmodell 1976-1981 framgår ur

referens (83-1).

En principiell skillnad mellan A10- och PB KAT-värdena är att A10-

värdena åtminstone delvis har mätdata som underlag vilket inte är fallet

för PB KAT. För PB KAT har man i stället utgått från gränsvärden i

bestämmelserna och förutsatt att bilarna efter 5 år eller 80 000 km har

utsläpp motsvarande gränsvärdena. Samma åldringsfaktor har använts i

intervallet 5-8 år som upp t o m 5 år.
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Emissionsvärdena för personbilar på landsväg och i tätort enligt refe-

renserna skall motsvara körning enligt speciella cykler representativa för

landsväg respektive tätort.

I referens (87-1) redovisas en jämförelse mellan beräknade emissionsdata

enligt de standardiserade körcyklerna och mera realistiska körcykler. För

personbilar på landsvägskulle enligt beräkningarna utsläppen av exempel-

vis NOx vara minst 15 0/o högre än de värden som den standardiserade

landsvägskörcykeln ger.

De sökta avgasekvivalenterna för personbilar förutsätter kännedom om

sambanden mellan avgasutsläpp och fordonsvikt. Tillgången på uppgifter

om sådana samband är starkt begränsad. I referens (83-1) redovisas

viktsamband för personbilar med och utan katalysator. Katalysatorsam-

bandet har av Bilavgaslaboratoriet i Studsvik bedömts som för osäkert för

att kunna utnyttjas. Enligt muntliga uppgifter från SAAB-SCANIA är

utsläppen från en katalysatorbil approximativt oberoende av antal resande

i bilen, åtminstone upp t o m 3 resande. Det redovisade sambandet för

bilar utan katalysator, referens (83-1), har som underlag mätningar med

en bil. Trots den stora osäkerhet det starkt begränsade mätmaterialet

medför har här valts att utnyttja sambandet. För katalysatorbilar redo-

visas per figur ett samband i intervallet 1-3 resande. De totala utsläppen

per fordonskilometer har i intervallet förutsatts vara viktoberoende.

Redovisade avgasekvivalenter för kortväga resor med personbil har kor-

rigerats för kallstart enligt referenserna (83-1) och (86-401).

 

l) AlO-bilar: Katalysatorbilar:
o HC, 1.32 x basvärde o HC, 2.2 x basvärde
0 CD, 1.61 x basvärde 0 CD, 2.5 x basvärde
o NOX, 1.23 x basvärde o NOX, 1.04 x basvärde
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I referens (86-3) finns uppgifter om avgasutsläpp per körd km för olika

fordonstyper, inklusive bussar. För att uttrycka samband mellan avgasut-

släpp för bussar och belastningsgrad utnyttjas uppgifter i referens (87-l).

Relativ förändring med belastningsgrad ur referens (87-l) kombineras med

värden ur referens (86-3) för att få absolutnivå. För kortväga person-

transporter har värden för en stadsbuss använts. Avgasutsläpp för lång-

väga persontransorter har beräknats med värden för en långfärdsbuss som

underlag. Antalet passagerare som mätvikten i referens (86-3) motsvarar

förutsätts vara 40 stycken, vilket är väsentligt högre än genomsnittlig

beläggning för busstrafik.

Observera att redovisade ekvivalentvärden för medelbeläggning inte avser

40 passagerare utan de passagerarantal vilka framgår ur avsnitt 3.1.

Avgasutsläpp från bussar kan under den närmaste lO-årsperioden bla

komma att påverkas av en skärpt avgaslagstiftning. Enligt ett förslag från

SNV avseende förändrad avgaslagstiftning. skulle NOx-utsläppen från

tunga dieselfordon på väg komma att reduceras med ca 40 % fr 0 m 1995

års modeller* jämfört med dagens nivå för en genomsnittsmotor, se

referens (87-6).

En teknisk lösning som för närvarande utprovas på tätortsbussar är

tryckackumulator. Med en tryckackumulator lagras energi under retarda-

tionsförlopp för att sedan utnyttjas under accelerationsförlopp. Enligt

referens (87-4) kan enligt utförda mätningar bränsleförbrukningen redu-

ceras med 6-24 % och NOx-utsläppen reduceras med 8-23 % med tryck-

ackumulator.

Uppgifter om lastbilars avgasutsläpp har tagits ur referens (87-1). De i

referens (87-1) redovisade avgasvärdena för lastbilar har beträffande

landsvägsförhållandena beräknats med hjälp av följande:

0 beräkningar med ett datorprogram i vilket den process som leder fram
till avgasutsläpp så långt som möjligt givits en fysikalisk beskrivning

o fordonsbeskrivningar omfattande bla avgasutsläpp i olika arbets-

punkter - varvtal och vridmoment - i motorerna. Mätmaterialet har
tillhandahållits av Bilavgaslaboratoriet i Studsvik

o vägbeskrivningar innehållande uppgifter om vägbredd, hastighetsbe-
gränsning, backar och kurvor. De tillgängliga beskrivningarna skall
vara representativa för det svenska landsvägsnätet, se referens (87-8)
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o körbeteende avseende hastighetsanspråk, retardationsnivåer, gaspå-
drag och växlingsbeteende.

Avgasutsläpp för lastbilar i tätort har beräknats på samma sätt som för

landsväg med undantag för vägbeskrivning och körförlopp. För tätort har

en modifierad AIO-körcykel använts. Modifieringen av AIO-körcykeln

avser främst begränsning av max. hastighet till 80 km/h.

Beträffande distributionsbilar är det något oklart hur ett typiskt sådant

fordon skall beskrivas. I referens (87-1) ingår två typfordon, ett med 7

tons och ett med 14 tons totalvikt, vilka båda kan representera distribu-

tionsbilar. Här har valts att enbart redovisa 14 tonsbilen. Eftersom det

också är något oklart om hur trafikarbetet för distributionsbilarna för-

delas på landsväg och tätort så har valts att redovisa beräknade data för

båda miljöerna. Beräkningen för landsväg har utförts med samma vägbe-

skrivningar som för lastbil med släp. Andelen trafikarbete per vägtyp är

för distributionsbil olik fördelningen för lastbil med släp.

I referens (87-1) ingår inga uppgifter om kombitransporter. Uppgifter för

kombitransporten, vägtransportdelen, har beräknats speciellt för den här

redovisade studien i form av att en dragbil med påhängsvagn körts den

modifierade tätortskörcykeln.

För dieseldrivna tunga lastbilar gäller samma som för bussar d v 5 att det

finns ett förslag från SNV om skärpt lagstiftning för reduktion av NOX.

För flyget finns fullständiga uppgifter om energiförbrukning i referens

(86-1) för DC-9 och F28. Luftfartsverket har i referens (87-2) redovisat

uppgifter om energi- och avgasekvivalenter för DC-9-4l och F28 på

genomsnittliga flygdistanser år 19871). Uppgifterna om energiförbrukning

är för de två referenserna i det närmaste exakt lika varför enbart

energiförbrukning enligt referens (86-1) har valts att redovisa. I referens

(87-2) uppges två grupper av värden för F28. Den ena gruppen avser

dagens flygplan och den andra gruppen vad som skulle kunna uppnås genom

utbyte av brännkammare. Genom utbyte av brännkammare skulle följande

reduktioner kunna uppnås:

 

1) Beräkningsunderlaget avser förhållanden i mars 1987.
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o HC, 89 0/0

O C0, 52 o/o

. NOx, %c

I referens (87-7) redovisas uppgifter för flygplan av typ SF340 med 100 %

beläggningsgrad. SF340 kan betraktas som representativ för matarflyg.

I uppdraget efterfrågas bla uppgifter för godståg med kombitrafik.

Kombitrafik innebär en kombination av väg- och järnvägstransport. De

resulterande ekvivalentvärdena från dörr till dörr blir bla funktioner av

hur den totala transportsträckan fördelas på väg och järnväg. Några

resulterande ekvivalentvärden för kombitrafik redovisas inte i figurerna i

avsnitten 3.2 och 3.3. I stället får läsaren själv plocka värden ur två

figurer och själv sammanvikta till resulterande ekvivalentvärden.

I uppdraget ingick bl a att redovisa uppgifter för rälsbuss. S] har i

referens (87-3) uppgivit en medelförbrukning av 6.5 dm3/10 km för

motorvagn av typ Y1. För att värdet skall vara meningsfullt i detta

sammanhang krävs uppgifter om antal resande i genomsnitt. Förbruknings-

värdet kan tyckas högt jämfört med vägfordon med samma vikt, 46 ton.

Man skulle snarast kunnat förvänta en väsentligt lägre förbrukning än för

lika tunga vägfordon beroende på det väsentligt lägre rullmotståndet på

räls jämfört med på väg. Detta skulle kunna bero på att det inte alltid är

en vagn förbrukningsvärdet avser. SI] uppger bl a som förklaring till det

höga förbrukningsvärdet en effektförlust av 20 % i vagnens kraftöver-

föring.

Uppgifter om energiförbrukning för kustsjöfart framgår ur referens

(84-1). För uppskattning av avgasutsläpp från kustsjöfart har uppgifter om

avgasutsläpp per förbrukad mängd bränsle ur referens (80-1) kombinerats

med uppgifter om energiförbrukning ur referens (84-1).

I referens (80-1) uppges följande avgasvärden för kustsjöfart:

o HC, 4.5 kg avgas/ton bränsle

o CO, 7.0 kg avgas/ton bränsle

o NOX, 35.0 kg avgas/ton bränsle.
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Enligt referens (87-5) kan NOx-värdet för kustsjöfart vara större än som

ovan redovisats. NOx-värdet uppges kunna ligga i intervallet 35-80 kg/ton

bränsle.

Vid jämförelse av ekvivalentvärden mellan olika fordonsslag bör följande

beaktas:

0 olika fordonsslag ger olika reslängd för samma transport d v 5 det är
inte helt korrekt att enbart jämföra ekvivalentvärden

o oklart om i vilken utsträckning överföringar mellan fordonsslag medför
förändrad beläggningsgrad eller förändrat trafikarbete

o oklart om hur sträckspecifik energiförbrukning och avgasemissioner
påverkas av överflyttningar

o oklart om hur fördelningen av producerad el på olika typer av
kraftverk påverkas av överflyttningar som berör eldriven trafik

0 olika fordonsslag ger olika rumslig fördelning av avgaser d v 5 skade-
konsekvenserna av viss mängd avgaser kan bli olika för olika fordons-
slag. ._
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REDOVISNING AV EFTERFRÅGADE DATA

Beläggningsgrad och lastfaktor

För persontransporter redovisas följande beläggningsgrader i litteraturen:

personbilar enligt referens (86-1):

- långväga resor, 2.0 personer

- kortväga resor: arbetsresor, 1.3 personer; övriga resor ca 2 personer

bussar enligt referens (86-1):

- långväga resor: linjetrafik, 11 passagerare eller 25 °/o; veckosluts-
trafik, 34 passagerare eller 80 %

- kortväga resor: förort-city, 28 passagerare eller 35 %; förort-
närförort, 14 passagerare eller 15-20 °/o; stadstrafik, 20 passagerare
eller 25 %

persontåg har enligt referens (86-1) en medelbeläggning av ca 35 %

pendeltåg enligt referens (86-1):
- rusningstrafik, 35-40 %

- lågtrafik dagtid, 25-30 %

tunnelbana mellan kl 06-19 enligt referens (86-1):

- förortstrafik, 20-25 %

- stadstrafik, 25-30 %

flyg enligt referens (86-1):

- F ocker F-28: 54 passagerare eller 64 %;

- DC-9-41: 85 passagerare eller 70 %

flyg enligt referens (87-2):

- Focker F-28: 54 passagerare eller 64 %

- DC-9-41: 90 passagerare eller 82 %

flyg av typ SF340, enligt referens (8-7), 21 passagerare eller 60 %

För godstransporter har följande uppgifter tagits ur litteraturen:

lastbil med släp, 60 % enligt referens (84-1)

distributionsbil 14 ton, 48 % enligt referens (86-2)

järnväg, 40 % enligt referens (84-1)

kustsjöfart, 50 % enligt referens (84-1).

I de följande figurerna med energi- och avgasekvivalenter har genomgå-

ende medelvärden avseende beläggningsgrad och lastfaktor markerats.
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2 Energiekvivalenter

2.1 Persontransporter

Energiförbrukning/personkm har genomgående tagits ur referens (86-1).

Referens (86-1) förutsätter genomgående att elförbruning för spårbunden

trafik är producerad i oljekondenskraftverk. Förbrukningsvärden för

vattenkraftproducerad el erhålles genom att multiplicera redovisade för-

brukningsvärden för spårbunden trafik med 0.35.

Energiekvivalenter för långväga persontransporter redovisas i figur 1.

ENERGIATGANG roa FRAHDRIVNING
(KHH/PASSAGERARKM)

0.5

0.0

Figur 1.

 

  
PERSONBIL  

   
  memns- tJÄRNVAG

BUSS  

PROGNOSKQNBULT
I

  

1 1 1 11113 1 41 1 1 1111! 1 144 1411141 4 _1 1 1.111:

10 100 1000 ANTAL PASSAGERARE

Långväga personresor. Energiåtgång för framdrivning i
kWh/passagerarkm för olika fordonsslag vid varierande be-
läggningsgrad. Kondenskraftbaserad el för järnväg. Medelbe-
läggning inringad. Enligt referens (86-1).
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Kompletterande uppgifter till figur 1:

o personbil, de två kurvorna avser en bil med tjänstevikt 800 kg
respektive en med 1 400 kg. Energiåtgången förutsätts lika för A10-
och katalysatorbii. Antal passagerare = antal resande

0 buss, markeringen av medelbeläggning avser linjebuss medan vecko-
slutsbussar kan ha upp till 80 % beläggningsgrad

o tåg, kurvorna motsvarar tåg med 4, 5, 6, 9 och 12 vagnar

0 flyg, per plantyp redovisas en sambandskurva för en kortare reSpektive
en längre distans:

- F28, 300 respektive 600 km. De tunnare kurvorna

- DC-9, 400 respektive 1 000 km. De tjockare kurvorna.

I sammanfattningen har inte värden ur figur 1 tagits utan i stället värden

enligt referens (87-2).

Ur referens (87-7) framgår energiförbrukning för SF340. Följande värden

gäller för SF31+0:

o flygsträcka 185 km och 100 % beläggningsgrad, 0.47 kWh/passagerar-

km

0 flygsträcka 370 km och 100 % beläggninggrad, 0.38 kWh/passagerarkm.

I figur 2 redovisas energiekvivalenter för kortväga transporter av typ

förortsresor.
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ENERGI ATGÅNG FOR FRAMDRIVNING
(KHH/PASSAGERARKM)

_ RUSNINGSTRAFI K

   

  

1 0 _ _ EJ RUSNINGSTRAFIK   

 

PERSON- \

 

PENDELTÅG

  
  

NORMAL- .RESP
LEDBUSS    0,5

    

   

" \

.PROGNOSKDNSULT
00 J J Illllll I I Illllll I I .111111 I I .14111

9 I I

1 10 100 1000 ANTAL PASSAGERARE

Figur 2. Kortväga personresor - förort. Energiåtgâng för framdrivning
i kWh/passagerarkm för olika fordonsslag. Kondenskraftbase-
rad el för pendeltåg och T-bana. Medelbeläggning inringad.
Enligt referens (86-1).

Kompletterande uppgifter till figur 2:

o personbil, en med tjänstevikt 800 kg och en med 1400 kg. Antal

passagerare = antal resande

o pendeltåg och tunnelbana, antalet vagnar per tåg är större i rusnings-
trafik än för Övrig tid.

Energiekvivalenter för persontransporter i stadstrafik redovisas i figur 3.
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ENERGIATGÅNG FUR FRAMDRIVNING
(KHH/PASSAGERARKM)

 

II_- RUSN l NGSTRAF I K

\ - .. EJ RUSNINGSTRAFIK

  r.
PROGNOSKONSULT

  

0,0 1 n ...111 I J lillll: n 141.nu 1 l annu

1 10 .' 100 1000 ANTAL PASSAGERARE

Figur 3. Kortväga personresor - stadsresor. Energiåtgång för fram-
drivning i kWh/passagerarkm för olika fordonsslag med va-
rierande beläggningsgrad. Kondenskraftbaserad el för T-bana.
Medelbeläggning inringad. Enligt referens (86-1).

För figur 3 gäller samma kommentarer som för figur 2.

3.2.2 Godstransporter

I figur 4 redovisas energiekvivalenterna för godstransporter med olika

fordonsslag. Fordonsslagen omfattar lastbil med släp, järnväg och kust-

sjöfart. Uppgifterna är tagna ur referens (84-1). Kommentarer till figur 4:

o järnväg representeras av fyra kurvor per produktionssätt av el. Kur-
vorna representerar olika antal vagnar. Kurvan längst till vänster
representerar lO vagnar och kurvan längst till höger 52 vagnar

o kustsjöfart representeras av fyra kurvor motsvarande fartygsstorlekar-
na 1200, 2000, 3500 och 5000 dwt.
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ENERGIÅTGÅNG FÖR FRAMDRIVNING

 

KWH/TONKM

LAST: 25% 100%
#
\\.__§ LASTBIL + SLÄP

0 a _ LASTBIL ::T\__ EN TÅGKOMBINATION
, MED SLÄP .__ EN FARTYGSSTORLEK

JÄRNVÃG

0,3 b

402

0 2 _ 60%

0.1 _ CD KONDENSKRAFTBASERAD EL

   

Figur 4.

(:> VATTENKQAFTBASERAD EL

PROGNOBKONBULT
J 1 .111111 I IJ Illjll I I I [111]] I I '[111]I I I

10 100 1000 LAST (TON)

Energiåtgång för framdrivning i kWh/tonkm för lastbil,
järnväg respektive fartyg med varierande lastfaktor. Medel-
lastfaktor inringad. Enligt referens (84-1).

Enligt uppdraget skall för godståg redovisning göras både för kombitrafik

och vagnslast. I figur 4 har vagnslastalternativet redovisats och i figur 5

redovisas kombitrafikalternativet. Även kombialternativet är enligt re-

ferens (84-1). Observera att exempelvis "JÄRNVÄG, KOMBITRAFIK MED

PÅHÄNGSVAGN" inte avser tranSporter från dörr till dörr utan enbart

den spårbundna delen av transporten. Resulterande energiekvivalenter kan

bildas genom att kombinera uppgifter ur figur 5 med uppgifter ur figur 6.
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ENERGIÅTGÅNG FÖR FRAMDRIVNING

  

KHH/TONKM

C:) EL BASERAD PÅ
JÄRNVÄG OLJEKONDENSKRAFT

KOMBlTRAFlK
0.6 * MED, C:) EL BASERAD PÅ

° VATTENKRAFT

x PÅHÄHGSVAGN

0.5 r

0.0 -
CONTAINER R -Ro- AR

0,3 p LASTBIL

MED SLÄP

002 l' ®

, 551
_6

Oll P
\

PROCNOSKONSULT

1 141mm: 1 IIJHUi 1 JJJUUi 1,411uu

  

10 100 . 1000 LAST (TON)

Figur 5. Energiåtgång i kWh/tonkm för framdrivning av olika trans-
portmedel för kombitransporter. Medellastfaktor inringad.
Enligt referens (84-1).

Som ett komplement till materialet ur referens (84-1) har valts att

redovisa material ur referens (87-1), se figur 6. Lastbil med släp enligt

figur 6 skall motsvara ett medelfordon på landsväg. För lastbilar med

totalvikt _>_ 16 ton fördelas trafikarbetet, enligt referens (86-2), på olika

transportkategorier enligt följande:

0 fjärrtrafik, 35 %

O timmertransporter, 24 %

o anläggningstransporter, 35 %

o närdistribution, 6

Mot bakgrund av denna transportfördelning har en fordonsbeskrivning för

lastbilar i figur 6 bildats. Exempelvis medför transportfördelningen en

förhållandevis hög luftmotståndskoefficient, 0.89. Det stora luftmot-

ståndet för lastbil med släp i figur 6 skulle kunna vara en förklaring till

att energekvivalentvärdet för lastbil med släp enligt figur 6 är ca 35 %

högre änmotsvarande enligt figur (1 och 5. Energiekvivalenten enligt figur

6 motsvarar en bränsleförbrukning av ca 4.6 dm3/10 km vid medellast.
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I figur 6 redovisas även energiekvivalenter för distributionsbil och dragbil

med påhängsvagn. Uppgifterna för dragbilen skall motsvara körning mel-

lan exempelvis industri och järnvägsterminal för kombitrafik.

ENERGIÃTGÃNG FÖR FRAMDRNNING
(KWH/ TON KM)

'i

DISTRIBUTION 1LT

1.0 '"    
TATORT AQBIL MEDD

PEHANGSVAGN "
O 5 __ KOMBITRAFIK, TATORT

. .-LANDS- NuMED
SLAP, LANDSVÄG

 

10 2b 3b
LAST(TON)

Figur 6. Energiförbrukning i kWh/tonkm för framdrivning av olika
lastbilstyper. Medellastfaktor inringad. Enligt referens (87-1).

3.3 Avgasekvivalenter

 

3.3.1 Persontransporter

Persontransporterna har för avgasekvivalenter indelats i långväga och

kortväga transporter. Någon ytterligare indelning av kortväga transporter

har ej kunnat ske.

I figurerna 7, 8 och 9 redovisas avgasekvivalenter för långväga person-

transporter.
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HC-UTSLÃPP
(GRAM/PERSONKM)

A

2.0--

1.5» F28

1.0--

0.5"
PBA10

* PB KAT BUSS DC9-41 .. .. -
\5.9\, . A. JABNY^.5§39.7.

10 100 1000

 

ANTAL PASSAGERARE

  

Figur 7. HC-emissioner (gram/personkm) för långväga persontranspor-

ter. Kondenskraftbaserad el för järnväg. Medelbeläggning
inringad.

CO-UTSLÄPP
(GRAM/PERSONKM)

'F
2.0»

F 28
PB A10

15-_ ANTAL GRAM/PKM
' PASSAG.

1 7.0
Q) 4.6
3 3.9

1.0 -- 4 3.5-
5 3.3

0.51- PB KAT Qom-41

BUSS .. ..
JAENVAG

"1'0 ' ' ' "iöo ' """'1000
ANTAL PASSAGERARE

Figur 8. CO-emissioner (gram/personkm) för långväga persontranspor-
ter. Kondenskraftbaserad el för järnväg. Medelbeläggning
inringad.
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Nox -UTSLÄPP
(GRAÃ'I/PERSONKM)

2.5 --

2.0 --

1.5 --

F28

1.0 '* Buss
NULÅGE RDC9 41

   < PB A10
0.5 4-

 

' '1'0 1 i ' v ' Habo I I I I I

ANTAL PASSAGERARE

 

\

Figur 9- NOx-emissioner (gram/personkm) för långväga person-
transporter. Kondenskraftbaserad el för järnväg. Medelbe-
läggning inringad.

Kommentarer till figur 7-9:

0 antal passagerare inkluderar för personbil förare och exkluderar förare
för övriga fordonsslag

o personbil skall motsvara en 8 år gammal bil med tjänstevikt 1 200 kg

0 för katalysatorbil redovisas endast ett värde motsvarande 1.5 resande.
Observera att medelbeläggningen för långväga personbilstransporter är
2 resande d v 5 det redovisade värdet kan i princip inte användas

o järnväg representeras av ett tågsätt med 6 vagnar d v 5 median-
alternativet frân energiförbrukningssambanden. Mixen av kondens-
kraftbaserad el och övrig elproduktion får bedömmas av läsaren d v 5
det resulterande ekvivalentvärdet kommer att ligga mellan den ut-
ritade järnvägskurvan per figur och noll-nivån.

o BUSS FÖRSLAG i figur 9 skall representera ett fordon som uppfyller

SNV's förslag i referens (87-6).

o flygdistanserna är följande:

- F28, 330 km

- DC9-4l, 502 km.

I referens (87-7) redovisas avgasekvivalenter för 513340 för två flyg-

distanser och med 100 96 beläggningsgrad enligt följande:

VTI MEDDELANDE 567
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o distans 185 km:

- HC, uppgift saknas

- CO, uppgift saknas

- NOX, 0.18 gram/personkm

Q distans 370 km:

- HC, 0.07 gram/personkm

- CO, 0.41 gram/personkm

- NOX, 0.14 gram/personkm.

I figurerna 10, ll och 12 redovisas utsläpp av HC, CO och NOx för

kortväga persontransporter.

HC-UTSLÄPP FÖR FRAMDRNNING
(GRAM/PERSONKM)

I l
1PASS<-'3.62 GRAM/PKM

213"

P8 A10

15 "

10 "

0.5 -' PB KAT

 

<T-BANA 51.6x10_7
PENDELTÃG 51.6 ,(10"7

BUSS 4\\
....... i . ......J7.==ä....u

10 100 1000
ANTAL PASSAGERARE

\

Figur 10. HC-emissioner (gram/personkm) för kortväga persontranspor-

ter. Kondenskraftbaserad el för pendeltåg och T-bana. Medel-
beläggning inringad.
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CO-UTSLÄPP
(GRAM/PERSONKM)

A .

2.0-w

PB'A10 PB KAT
15__ ANTAL GRAM/PKM GRAM/PKM

' PASSAG.
1 37:2 11.0
2 215 sas
3 ägg :17

-. 4 .
1'0 s 131

05--

. uss T-BANA;JLO-39OPASS
_ /PENDELTAG ,- 190 4.1.0 PASS

10 ' ' "300 ' I ' l ' "iöoo I
ANTAL PASSAGERARE

Figur 11. CCD-emissioner (gram/perscnkm)-för kortväga persontranspor-
ter. Kondenskraftbaserad el för pendeltåg Och T-bana. Medel-
beläggning inringad.

Nox -UTSLÄPP

   
  
  

  

(GRAM/PERSONKM)
A

2.5 '-

2.0 "

1.5 --

PB A10

1.0 '4'

0'5" ' PB KAT BUSS .
FÖRSLAG PENDELTAG;190-l l.0 PASS

T-BANA;
'ä : ' §1:§§§Jw-39qu§SA§;n:1n A,

10 100 1000
ANTAL PASSAGERARE

Figur 12. NOx-emissioner (gram/personkm) för kcrtväga persontranspo-
rter. Kondenskraftbaserad el för pendeltåg och T-bana.
Medelbeläggning inringad.

VTI MEDDELANDE 567



24

Beträffande personbilar och bussar har det i figurerna 10-12 inte varit

möjligt att göra den typ av indelning som använts avseende energiekviva-

lenter. Redovisade värden avseende personbilar och bussar i figurerna

10-12 får i stället betraktas som medelvärde avseende alla kortväga

transporter för dessa fordonskategorier. För T-bana och pendeltåg skulle

det varit möjligt att välja samma strukturering som för energiekviva-

lenter och kortväga persontranSporter. I stället har valts att i figurerna

lO-lZ för T-bana enbart redovisa stadsresor och ej rusningstrafik samt för

pendeltåg enbart redovisa förortsresor och ej rusningstrafik. Eftersom

avgasekvivalenterna är direkt propotionella mot energiekvivalenterna kan

läsaren själv enkelt uppskatta de samband som ej redovisats för T-bana

och pendeltåg med hjälp av figurerna 2, 3 och 10-12.

I figur ll representerar en och samma kurva både T-BANA och PENDEL-

TÅG. Egentligen sammanfaller inte kurvorna men beroende på liten

skillnad har endast en kurva utritats.

I övrigt är kommentarerna till figurerna 10-12 samma som till figurerna

7-9.

3.3.2 Godstransporter

I figurerna 13, 14 och 15 redovisas utsläpp av HC, CO och NOX för

godstransporter. För järnväg och kustsjöfart skall de inlagda kurvorna

motsvara ett mediantåg respektive ett medianfartyg i figur 4.
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HC-UTSLÄPP
(GRAM/TONKM)

A

0-6 " DISTRIBUTlONMT

05 »

04 TÄTORT
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02 " \\\\wSÃkä .
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Figur 13. HC-emission (gram/tonkm) för godstransporter. Kondens-
u kraftbaserad el för järnväg. Medçllastfaktor inrlngad.

CO-UTSLAPP

(GRAM/TONKM)
A
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2.0 __ TATORT

2DISTRIBUTION 11+T
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1.0 " ..
LANDSVAG /

 

 

JÄRNVÄG "
KUSTSJOFART

2 3 10 20 30 '500 200 300' ' "'iöoo 1 3000 I
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Figur 14. CO-emissioner (gram/tonkm) för godstransporter. Kondens-
kraftbaserad el för järnväg. Medellastfaktor inringad.
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NOX-UTSLÄPP
(GRAM/TGN KM)

A
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Figur 15. NOX-emissioner (gram/tonkm) för godstransporter. Kondens-

kraftbaserad el för järnväg. Medellastfaktor inringad.
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