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FÖRORD

Den här redovisade sammanställningen av emissions- och bränsle-

faktorer har utförts inom ett uppdrag från Bilindustriföreningen

och Transportforskningsberedningen (TFB) till VTI. Detta uppdrag

har pågått parallellt med en utredning i samarbete mellan Kommu-

nikationsdepartementet och TFB avseende "möjlig utveckling av

luftföroreningsutsläpp från transportsektorn framemot år 2015

och effekterna av olika styrmedel".

VTI's arbete har resulterat i följande dokumentationer:

* Trafik och avgasutsläpp - utblick mot 2015. Beräkning av av-
gasutsläpp under olika förutsättningar. VTI-meddelande 618.

* Vägtrafikens miljöeffekter. Ett kunskapsunderlag om mål, or-
saker och åtgärder, VTI-meddelande 619. '

* Beräkning av samband mellan fordonsålder och trafikarbete för
några olikafordonstyper. Notat T 74.

* Trafik och avgasutsläpp - utblick mot 2015. Emissions- och
bränslefaktorer för vägtrafik. Notat T 84.

* Trafik och avgasutsläpp - utblick mot 2015. Avgasutsläpp från
vägtrafik för olika år och scenarier. Notat T 85.
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SAMMANFATTNING

Emissionsfaktorer (gram/fkm) har sammanställts som.underlag för

uppskattning av vägtrafikens avgasutsläpp. De redovisade emis-

sionsfaktorerna avser kolväten (HC), kolmonoxid (CO) och kväve-

oxider (NOK). Parallellt redovisas även bränslefaktorer som

underlag för uppskattning av koldioxidutsläpp.

Redovisningen av faktorvärden har dessutom uppdelats enligt

följande:

* på fordonstyperna: personbil; lätt buss och lastbil; lastbil
7 ton; lastbil 14 ton; lastbil med släp; buss

* på årsmodell

* på hybridsystem eller övrigt framdrivningssystem

* på drivmedlen: bensin; diesel; gas; alkohol; el

* på vägmdljöerna landsväg och gata i tätort.

Redovisningen avser fyra olika alternativ där två bygger på hit-

tills tagna avgasbeslut och de två övriga förutsätter nya be-

slut. De två alternativen som.ska11 representera tagna beslut

kan karakteriseras enligt följande:

* alternativ 1 skall motsvara Naturvårdsverkets (SNV) ansats

för uppskattning av avgasutsläpp. Katalysatorbilarna förut-
sätts ha utsläpp motsvarande gränsvärdena efter 80 000 fkm.
Uppskattningarna för katalysatorbilar är från 1986°

* alternativ 2 avviker från alternativ 1 m a p katalysator-
bilar. I alternativ 2 görs ett försök att uppskatta avgas-
utsläpp från katalysatorbilar med hjälp av nya data som till-
kommit efter 1986. '

En viktig följd av hur alternativ 1 och 2 har definierats är att

förändring av emissionsfaktorer förutsätts upphöra enligt följ-

ande:

* fr 0 m årsmodell 1989 för personbilar

* fr 0 m årsmodell 1992 för lätta bussar och lastbilar

* fr 0 m årsmodell 1994 för tunga bussar och lastbilar.
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II

Resterande alternativ kan karakteriseras enligt följande:

* alternativ 3 skall motsvara ett utfall som kan förväntas om
Miljöavgiftutredningens förslag genomförs. Detta förslag har
förutsatts påverka nya årsmodeller av alla fordonstyper
fr 0 m 1992 års modeller d v 8 fr 0 m denna årsmodell skulle
fordonen miljöklassas. Samtliga nya fordon per årsmodell har
förutsatts tillhöra den bästa miljöklassen enligt följande:
- personbilar, fr 0 m årsmodell 1999
- lätta bussar och lastbilar, fr o m årsmodell 2002
- tunga bussar och lastbilar, fr 0 m årsmodell 2004.

* Alternativ 4 skall motsvara en introduktion av den i dag
bästa tekniken i kombination med introduktion av alternativa
drivmedel till_dagens d v s alkohol, gas och el.

I den använda metoden för uppskattning av emissionsfaktorer för

katalysatorbilar ingår som ett' moment att uppskatta utsläppen

enligt provmetod CVS-75 d v 5 den som ingår i de s k A12-bestäm-

melserna för personbilar fr 0 m årsmodell 1989. De nya uppskat-

tade värdena för katalysatorbilar enligt alternativ 2 innebär

följande förändringar jämfört med tidigare använda värden:

* kolväten (HC), + 4 %

* kolmonoxid (CO), + 79 %

* kväveoxider (NOK), - 35 %.

Jämförelsen avser utsläpp efter 80 000 fkm enligt provmetod

CVS-75. De angivna procentuella avvikelserna motsvarar även av"

vikelser från gällande gränsvärden. Därmed skulle det kunna bli

problem att klara speciellt gränsvärdet för CO efter 80 000 fbme

Detta styrks av kontrollmätningar utförda av AB Svensk Bilprov-

ning på bilar av årsmodellerna 1987 och 1988. Enligt dessa

kontrollmätningar skulle det kunna bli problem.både att klara

gränsvärdena för HC och CO. Observera att osäkerheten i de nya

CVS-75-värdena måste betraktas som stor.

Vad som här benämns samemissionsfaktorer för personbilar mot-

svarar följande:

* utsläpp enligt provmetod HWFET för landsväg

* utsläpp enligt provmetod USA-73, korrigerad för kallstart,
för tätorte

'
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III

För att komma från CVS-75-värden till använda emissionsfaktorer

har i denna studie även utförts nya skattningar av samband mel-

lan utsläpp enligt CVS-75 och utsläpp enligt de två andra nämnda

provmetoderna. Därmed blir avvikelserna för de resulterande

emissionsfaktorerna mellan alternativ 1 och 2 något annorlunda

än vad som ovan angivits. Dessa resulterande skillnader framgår

bl a ur VTI-meddelande nr 618.

De redovisade bränslefaktorerna är desamma för alternativen 1, 2

och 3. Alternativ 4 har samma bränslefaktorer som övriga alter-

nativ fram. t o m. årsmodell 1990 medan utvecklingen därefter

skall avspegla betydelsen av att introducera den idag bästa tek-

niken i kombination med alternativa drivmedel.

De framtagna bränslefaktorerna är i flera fall väsentligt lägre

än värden redovisade av Transportrådet (TPR). Eftersom, TPR's

värden har kunnat kontrolleras mot verkligheten och visat god

överensstämmelse måste de i denna studie framtagna bränslefak-

torerna betraktas som underskattningar av de sanna värdena. Att

bränslefaktorerna avviker från mera verklighetsnära värden kan

ses som uttryck för att använda körcykler ej är representativa

för verkliga förhållanden. Detta kan i sin tur tolkas som en

risk för att även de använda emissionsfaktorerna avviker för-

hållandevis mycket från de "sanna" värdena. Eftersom den här

aktuella studien i stor utsträckning handlar om att beskriva

relativa förändringar med tiden behöver ett fel i absolutnivå

inte ha avgörande betydelse för erhållna resultat, åtminstone

inte på fordonstypsnivå.

Att egna bränslefaktorer använts trots att TPR's värden bör lig-

ga närmre de sanna värdena motiveras med:

* att bränslefaktorer och emissionsfaktorer därmed är framtagna
för samma körcykler

* att den använda metodiken medför möjlighet till att beskriva
årsmodellvärden.
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IV

I detta notat beskrivs även den beräkningsmodell som har använts

för uppskattning av de totala avgasutsläppen från vägtrafiken.

Avgasutsläpp beskrivs från energiomvandling i motorer, från av»

dunstning i fordon och från elproduktion. Beräkningar utförs per

fordonstyp, årsmodell, framdrivningsalternativ, vägmiljö och

avgastyp.

Som, väl framgått ur sammanfattningen så är mängden indata till

beräkningsmodellen mycket stor, Karaktären på indata är dessutom

oftast sådan att den inte varit enkel att få fram. Då också in-

samlandet av data skett under tidSpress så följer därav att data

i många fall kan vara mycket osäkra. Vad som framstår som.en

rimlig fortsättning på det här avrapporterade uppdraget vore en

översyn av här redovisade data samt en komplettering av beräk-

ningsmodellen med följande:

* HC och CO för alternativ 4

* drivmedelsproduktion exklusive el:
- energianvändning
- avgasutsläpp

* hur transportsektorns konsumtion av el skall fördelas på
olika kraftverkstyper som funktion av olika konsumtionsnivåer
både för transportsektorn och övriga samhällssektorer

* emissions- och bränslefaktorer för flyg, järnväg och sjöfart

* möjlighet att relatera utsläpp antingen till trafikarbete
(fkm) eller transportarbete (person- eller tonkm).
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1 INLEDNING

Avgasbildningen från vägtrafiken kan beskrivas med en struktur

enligt följande:

* produktion av bränslen eller omvandling från en energibärare
till en annan

* tankning:
- på produktionsplatsen, till exempel från båt till cistern

och från cistern till tankbil
- på bensinstation, från tankbil till tank
- på bensinstation, från tank till bil

* fordon:
- energiomvandling i motor
- avdunstning.

Föreliggande redovisning begränsas i huvudsak till den sista

punkten d v 3 de fordonsrelaterade emissionsfaktorerna. Ett

undantag utgörs av avgasutsläpp från elproduktion, vilket hör

till den 1:a punkten.

Med emissionsfaktorer avses här gram utsläpp/fkm, vilka multi-

plicerade med trafikarbetet (fkm) för viss fordonstyp skall ge

de resulterande totala utsläppen för fordonstypen ifråga. Ett

önskemål är därför att använda emissionsfaktorer i största möj-

liga utsträckning bör vara representativa för de verkliga ut-

släppen ute på väg. I och med att riksdagens beslutade miljömål

har uttryckts i relativa förändringar skulle man kunna tycka att

det vore tillräckligt att kunna beskriva den relativa utveck-

lingen. Eftersom.miljömålen avser de totala utsläppen från det

svenska samhället är det lika viktigt att kunna addera olika

utsläpp till varandra som att kunna beskriva relativ utveckling

per utsläppskälla. Det enda läget för vilket det inte skulle

vara nödvändigt med representativa absolutnivåer är om alla ut-

släppskällor uppvisarsamma relativa förändring med tiden.

TFB har framfört önskemål om 4 alternativ avseende emissionsfak-

torer:

* alternativ 1, motsvarande hittills fattade beslut och i
huvudsak lika med de emissionsfaktorer SNV hittills använt
för skattning av avgasutsläpp
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* alternativ 2, motsvarande hittills fattade beslut och fak-
tiskt utfall

* alternativ 3, som alternativ 1 men kompletterad med fordons-
teknisk utveckling främst kopplad till nya diskuterade be-
stämmelser

* alternativ 4, introduktion av alternativa motorer, alterna-
tiva drivmedel och fordonsteknisk utveckling i övrigt.

Skillnaden mellan alternativ 1, SNV's ansats, och alternativ 2

begränsas till katalysatorbilar. SNV's ansats finns beskriven i

referens (86-1) och är ca 3 år gammal. Vid denna tidpunkt fanns

ej något svenskt empiriskt material för skattning av de faktiska

emissionsfaktorerna för katalysatorbilar. I stället valde man

att utgå från hypotesen att utsläppen enligt provmetod kopplad

till bestämmelserna, A12, efter 5 år skulle motsvara gränsvärde-

na enligt A12. Beträffande de tunga fordonen finns ingen möjlig-

het att arbeta med faktiskt utfall för beslutade bestämmelser

eftersom dessa enligt nu gällande beslut träder i kraft obliga-

toriskt först fr 0 m 1994 års modeller. För de tunga fordonen

kommer Övergångsbestämmelser att gälla fr 0 m 1992 års modeller.

Alternativ 3 skall motsvara de förslag som redovisats i Miljö-

avgiftsutredningens betänkande. En grundtanke bakom förslaget i

betänkandet är att den tekniska potentialen i dag, vilken delvis

kommer till uttryck i det faktiska utfallet, skall utnyttjas.

Exempelvis finns det redan i dag certifieringsvärden för kata-

lysatorbilar som ligger långt under de befintliga gränsvärdena.

För att åstadkomma mera radikala förändringar av utsläppen och

även klara OCZ-problemet är naturligtvis alternativ4 enligt

ovan av mycket stort intresse.

Beträffande vad som här benämns som.SNV's ansats krävs ett för-

tydligande. SNV arbetar vid totaluppskattningar av utsläpp från

vägrafik med genomsnittliga emissionsfaktorer för samtliga före-

kommande vägmiljöer. Därvid har det naturligtvis betydelse vil-

ken fördelning av trafikarbete på olika miljöer man arbetar med.

Exempelvis arbetar SNV för pb med 50 % på landsväg och 50 % i

tätorto Enligt TER skulle fördelningen i stället vara 30 % i
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tätort. I föreliggande studie används data från TPR. Därmed blir

de resulterande utsläppen olika SNV's även om de minsta bygg-

stenarna är desamma. Då andel trafikarbete på landsväg respek-

tive i tätort skall anges har det naturligtvis stor betydelse

vilka definitioner av miljöer man arbetar med. TPR's fördelning

av trafikarbete avser en tätortsdefinition motsvarande SCB's

definition. SNV's definition av tätort i detta sammanhang är

något mera oklar än TPR's. Att TPR arbetar med en mera väldefi-

nierad tätortsmiljö än SNV behöver dock inte medföra att de to-

tala utsläppen blir mera verklighetsnära med TPR's alternativ.

Detta förklaras av att det naturligtvis även måste finnas en

koppling mellan använd tätortskörcykel och definition av tätort

vid fördelning av trafikarbete. Någon medveten koppling mellan

tätortskörcykeln och definition av tätort finns ej åtminstone

inte för TPR's definition.

Vid försök till uppskattning av verkliga utsläpp på väg arbetar

SNV med olika körcykler vilka förutsätts vara representativa för

olika miljöer.

För lätta fordon gäller följande:

* att tätortsvärden antas motsvara värden enligt provmetod i de
sk AIG-bestämmelserna (USA-73) med korrigering för kallstart

* att landsvägsvärden antas motsvara värden enligt körcykel
HWFET (landsväg) i A12.

Beträffande tunga fordon arbetar SNV med emissionsfaktorer som

bygger på följande underlag:

* 13-modedata

* konstanthastighetsdata

* utsläpp enligt olika körcykler.

För uppskattning av resulterande utsläpp för tunga fordon har

dessa data sammanviktats på ett sätt som skall vara representa-

tivt för en typisk svensk körcykel. Sammanviktningen har varit

olika för olika typer av tunga fordon.
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Målsättningen för SNV har både för lätta och tunga fordon varit

att uppskatta de verkliga utsläppen på väg. Den använda metoden

för tunga fordon borde kunna betraktas som ett mera ambitiöst

försök att efterlikna förhållandena på väg än vad som använts

för de lätta fordonen. Beträffande körcyklerna för de lätta for-

donen ligger styrkan i valet av dessa snarare i tillgången på

stora empiriska material än i körcyklernas representativitet.

För fordon som följer avgasbestämmelser med gränsvärden kopplade

till körcykler finns en frågeställning om.teknisk utveckling på

sikt även utan skärptaavgasbestämmelser skulle kunna tänkas

pressa ner utsläppen allt lägre under gränsvärdena. Förklaringen

till att utsläppen inte självklart skulle minska, även om så

borde vara fallet, är att produktionskostnaderna skulle kunna

bli lägre med högre utsläppa Med detta synsätt skulle lägre

emissionsfaktorer endast kunna uppnås genom sänkta gränsvärden

eller genom avgifter kopplade till utsläppens storlek. Om kör-

cyklerna inte skulle vara representativa för verkliga förhållan-

den kan naturligtvis teknisk utveckling ge ett annat resultat på

väg än enligt bestämmelsernas körcykler. De här utvärderade tre

första alternativen är kopplade till olika bestämmelser. För

alternativ 4 har några gränsvärden ej angivits. För att kunna

uppnå emissionsfaktorer enligt alternativ 4 måste sannolikt

komplettering eller förändring av lagstiftningen ske i riktning

mot väsentligt lägre gränsvärden än enligt nu gällande lagstift-

ning.

För både lätta och tunga fordon gäller att betydelsen av motor-

utveckling för amissions- och bränslefaktorer beskrivs, dock med

vissa undantag. Vad som inte beskrivs är betydelsen av utveck-

lingen av max.motoreffekt/bruttomassa. Enligt referens (86-2)

skulle exempelvis bränsleförbrukningen för de tunga fordonen

kunna reduceras med ca 20 % genom val av mindre motorstorlek och

allt annat lika. En sådan bränslereduktion skulle medföra mot-

svarande procentuella COz-reduktion och en NOK-reduktion som

skulle kunna vara av samma storleksordning.
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För bilar med avgasbestämmelser vilka inkluderarkörcykler fram-

går betydelsen av förändrad effekt-/massa-tal delvis av bränsle-

och emissionsfaktorerna, se bl a referens (89-4).

Teknisk utveckling eller förändring av fordonsparken behöver

inte enbart innebära reducerande effekter på avgasutsläpp.

Exempelvis har för personbilar både vikt och effekt ökat under

80-talet, vilket åtminstone haft en höjande effekt på COz-ut-

släppen, se referens (89-4).
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2 METOD

Den modell som.här valts för beräkning av avgasutsläpp överens-

stämmer i huvudsak med SNV's förfarande exempelvis i referens

(83-1). Modellen har följande struktur:

* fordonstyp

* drivsystem, hybrid eller övrigt

* drivmedelstyp

* årsmodell

* utsläpp som följd av avdunstning

* utsläpp som följd av förbränning
- landsväg och tätort
- basvärde för nytt fordon
- försämring och antal år med försämring
- justeringsfaktorer för kallstart.

Den svenska bilparken har beskrivits med följande fordonstyper:

** personbil

* lätt lastbil eller buss

* lastbil 7 ton

* lastbil 14 ton

* lastbil med släp

* buss

* mc

* moped.

För varje fordonstyp finns dessutom en underindelning enligt

följande:

* ej hybridfordon:
- bensin
- diesel
- gas
- alkohol

- el
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* hybridfordon:
- bensin
- diesel
- gas
- alkohol.

De framtida fordonen kommer sannolikt i stor utsträckning att

vara flerbränslefordon. Indelningen skall därför inte enbart

tolkas som renodlade grupper per drivmedel utan en kombination

av både en- och flerbränslefordon.

Emissionsdata kopplade till energiomvandling i fordon finns

tillgängliga i två olika former:

* gram/fkm

* gram/kWh.

Vilken fonm som är tillgänglig för viss fordonstyp är beroende

på vilka avgasbestämmelser som gäller. Om körcykler ingår i be-

stämmelserna är utsläppen normalt uttryckta i gram/fkm. För lät-

ta bilar (5 3.5 ton) ingår körcykler i bestämmelserna och till-

gängligz data är huvudsakligen på formen gram/fkm. De bestämmel-

ser som beslutats för den tunga trafiken innehåller inga kör-

cykler. I stället uttrycks de ingående gränsvärdena som.gram/kWh

enligt provmetod i ECE R49. Provmetoden innebär att avgaser mäts

i 13 moder och sammanviktas till ett värde per avgastyp. Prov-

metoderna medför bl a följande:

* att total teknisk utveckling av ett fordon d v s både avseen-
de motor och övriga fordonet i princip avspeglas av emis-
sionsdata för lätta fordon

* att enbart motorteknisk utveckling avspeglas i emissionsdata
(g/kWh) för tunga fordon. .

Uppgifter om COz-utsläpp finns inte tillgängliga i samma ut-

sträckning som.övriga avgastyper. OCZ-utsläppen kan dock enkelt

uppskattas som funktion av bränsleförbrukning.

Den studie som de här redovisade data skall användas för syftar

bl a till bedömningar av om uppställda riksdagsmål kommer att
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klaras. Det är därmed självklart viktigt att kunna bedöma ut-

vecklingen av emissionsfaktorer med tiden. Vissa material från

SNV har därför kanske tänjts längre m a p tidsdifferentiering än

vad SNV har gjort och skulle rekommendera.

I stor utsträckning har de nödvändiga emissionsfaktorerna för

denna studie kunnat tas direkt ur olika SNV-publikationer åt-

minstone för alternativen l, 2 och 3. För alternativ 4 har i

stor utsträckning underlag från STU och TFB använts.

I följande fall har egna uppskattningar utförts:

* avgasutsläpp för katalysatorbilar och alternativen 2 och 3

* tidsutveckling av avgasutsläpp och bränsleförbrukning för
tunga fordon

* bränsleförbrukning generellt för personbilar.

I alternativ 2 skall det faktiska utfallet beskrivas. Bl a fören

ligger följande problem;

* mätdata finns huvudsakligen tillgängliga för CVS-75, del av
provmetod i A12-bestämmelserna, och i viss utsträckning för
NOx enligt HWFET. Basen för uppskattning av sökta värden
måste därför utgöras av CVS-?S-data. Uppskattning av sökta
värden förutsätter därför möjlighet till en efterföljande
omräkning i ett eller två led

* för nya bilar finns certifieringsvärden för ca 150 motor-
familjer. Hur representativa är certifieringsvärden för sålda
bilar? '

* försämring. Det enda svenska material som finns tillgängligt
är ca 1 år gammalt och avser 48 bilar. Före mätning har bi-
larna givits service. Kan utländska material utnyttjas för
att bedöma försämringen av den svenska bilparken? De enda
uppgifter om försämring som finns tillgängliga avser CVS 75.
Om försämringen kan bestämmas för CVS 75 kan man då förut-
sätta samma relativa försämring för HWFET? Observera att
landsvägskörning enligt TPR står för ca 70 % av personbilars
trafikarbete.

* försämring och tid. SNV har förutsatt en linjär försämring
under 10 år för alternativ 1 och därefter en direkt utpla-
ning. Den genomsnittliga livslängden för katalysatorer under
svenska förhållanden kommer inte att bli känd än på många år.
Enligt bilindustrin är en genmmsnittlig livslängd på 10-15 år
sannolik. Om ej fungerande katalysatorer ersätts med nya kan
väl SNV's'antagande vara OK d v s vissa bilar skulle efter 10
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år ha mycket högaoch andra mycket låga utsläpp. Motivet som
skulle kunna gälla för utbyte av en katalysator mot en ny
skulle kunna vara att något gränsvärde enligt kontroll över-
skridits.

I alternativ 4 utnyttjas NOK-faktorer för olika drivsystem och

drivmedel. Dessa faktorer redovisas i bilaga 2.

Data för bränsle/C02 är desamma för alternativen l 2 och 3, i

och med att det aldrig funnits några bestämmelser avseende COZ

och att den miljöklassning som ingår i alternativ 3 ej beaktar

C02. Däremot blir bränsledata för alternativ 4 olika övriga al-

ternativ både beroende på alternativa drivmedel men även som

följd av fordonsteknisk utveckling i övrigt. Alternativ 4 kan

naturligtvis betraktas som uttryck för nya bestämmelser.

Orsaken till att bränsleförbrukning, inklusive el, behandlas i

denna redovisning är att de utgör underlag för uppskattning av

COz-utsläpp. Ett alterntiv till att redovisa bränsledata skulle

kunna vara att direkt redovisa COZ-Värden. Här har dock valts

att redovisa bränsledata eftersom man i allmänhet bör ha bättre

uppfattning om rimligheten hos bränslevärden än hos Gcz-värden.

Bränsledata för personbilar har uppskattats med hjälp av Konsu-

mentverkets/Transportrådets sammanställningar av bränsledeklara-

tionen för olika årsmodeller (1978-1988). Dessa data har anpas-

sats till en funktion som beskriver bränsleförbrukning som funk-

tion av: i

* tjänstevikt

* kW/lOO kg

* årsmodell.

Genomsnittlig förbrukning per årsmodell har uppskattats som

funktion av genomsnittlig tjäntevikt och kW/lOO kg per årsmo-

dell. Differentiering har dessutom gjorts på följande:

* bensin och diesel

* landsbygd och tätort.
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Orsaken till att egna beräkningar av medelförbrukning utförts är

att Konsumentverket/Transportrådet under senare är enbart redo-

visar förbrukning för sk blandad körning.

För andra fordonstyper än personbilar har genomsnittlig bränsle-

förbrukning uppskattats med referenserna (87-2) och (89-1) som

underlag. I referens (87-2) redovisas bränsleförbrukning för

olika körcykler samt vikter för attbilda genomsnittsvärden.

Resultatet av detta motsvarar genomsnittlig förbrukning per for-

donstyp för samtliga årsmodeller fram t o m år 1986.

I referens (89-1) redovisas gram bränsle/kWh för klasser av års-

modeller och för olika typfordon. Dessa data avser i stor ut-

sträckning mätningar på samma fordon som i referens (87-2).

Ur referens (89-1) framgår bränslevärden (g/kWh) för tre årsmo-

dellsklasser. Om det funnits en stabil trend avseende utveckling

av bränslevärde över de tre årsmodellklasserna så har en lik-

nande trend bildats för bränslefaktorerna (dm3/fkm). Detta är

något inkonsekvent gentemot hur motsvarande material för avgaser

behandlats.

I modellen ingår även bränslefaktorer för andra alternativa

drivsystem och alternativa drivmedel, se vidare avsnitt 603.

Bränslefaktorer för olika drivsystem och drivmedel har redo-

visats i bilaga 3.

Beträffande korrektion för kallstart av bensindrivna bilar har

någon direkt tillämpbar infonmation ej funnits tillgänglig. En-

ligt en egen bedömning skulle förbrukningen för tätortskörcykeln

bli ca 5 % högre för de faktiskt förekommande temperaturerna

jämfört med körcykeln 20°C°

Uppgifter avseende mängd C02 per volymsenhet bensin och diesel

framgår ur referens (89-5). Bränslets temperatur är 20°C.

För andra bränslen än bensin och diesel har förutsatts att COZ-

utsläppen är direkt proportionella mot energiinnehållet i bräns-
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let. Genom att utnyttja uppgifter om energiinnehåll och densitet

för olika bränslen så har följande COZ-värden, kg per dm3 bräns-

le, uppskattats:

* 2.36 för bensin

* 2.61 för diesel

* 3.57 för gas

* 1.38 för alkohol.

Följande värde på energiinnehåll har använts:

* 4.356 ° 107 J/kg för bensin

* 4.284 ° 107 J/kg för diesel

* 2.358 0 107 J/kg för alkolhol

* 4.806 - lO7 J/kg för gas.

Densitetsvärden vid 20°C enligt följande har använts:

* för bensin, 0.73 kg/dm3

* för diesel, 0.83 kg/dm3

* för alkohol, 0.79 kg/dm3

* för gas, l kg/dm3.

För uppskattning av COz-utsläpp har här valts att arbeta med

exakt sammakörcykler som för övriga avgastyper. Till skillnad

från övriga avgastyper finns det avseende C02 vissa kontroll-

möjligheter. COZ-utsläppen är per drivmedelstyp direkt propor-

tionella mot drivmedelsförbrukningen. Vet man hur stor exempel-

vis vägtrafikens förbrukning av olika drivmedel är så har man

även ett bra mått på COZ-utsläppen. Om de uppskattade bränsle-

faktorerna i här redovisad studie jämförs med bränslefaktorer

enligt uppgifter från TPR så fås ett mått på skillnaden mellan

här beräknade COz-utsläpp och mera verklighetsnära uppgifter.

TPR's bränslefaktorer har i kombination med uppgifter om trafik-

arbete kunnat kontrolleras mot levererad bränslemängd varvidman

funnit en mycket god överensstämmelse. Vid en kontroll av i den-
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na studie uppskattade bränslefaktorer mot bränslefaktorer enligt

TPR för år 1987 fås följande:

* VTI:

- personbilar bensin 0.089 dm3/fkm
- bussar diesel 0.382 dm3/fbm
- lastbilar diesel 0.274 dmå/fkm

* TPR:

- personbilar bensin 0.103 dm3/fkm
- bussar diesel 0.363 dm3/fbm
- lastbilar diesel 0.350 dmê/fkm.

Bränsleförbrukningen enligt VTI avviker därmed avsevärt från

förbrukning enligt TPR enligt följande:

* personbilar bensin - 14 %

* bussar diesel + 5 %

* lastbilar diesel - 22 %.

Att bränsleförbrukningen enligt VTI avviker förhållandevis

mycket från de mera representativa värdena från TPR kan ses som

ett uttryck för avvikelser mellan här använda körcykler och mera

realistiska körcykler. Denna avvikelse kan naturligtvis ha lika

stor betydelse för avgasutsläpp i form av HC, CO och NOx som för

bränsleförbrukningen.

Alkoholer och gas kan till viss del förutsättas vara producerade

ur biomassa. Följande andelar biomassa har förutsatts enligt

uppgifter från STU och TFB:

* år 1990:
- alkohol, 0 %
- gas, 0 %

* år 1995:
- alkohol, 50 %
- gas, 50 %

* år 2005:
- alkohol, 75 %

- gas, 50 %

* år 2015:
- alkohol, 100 %
- gas, 50 %

VTI NOTAT T 84



13

* år 2025:
- alkohol, 100 %
- gas, 100 %.

För flera uppskattningar av bränsle- och emissionsfaktorer har

uppgifter om trafikarbetets fördelning på årsmodeller per for-

donstyp använts. I referens (88-1) redovisas en fördelning som

tidigare använts i sammanhang som detta. Dessa fördelningar har

även här använts i vissa fall. Om inget annat anges har annars

fördelning enligt referens (89-6) här använts. Orsaken till att

referens (89-6) inte använts generellt är att denna referens

blev klar då redan vissa uppskattningar slutförts.

De i referens (89-6) redovisade fördelningarna har förutsatts

vara oberoende av tid d v 3 samma fördelning har för viss for-

donstyp exempelvis använts både 1980 och 2015.

Det är inte tillräckligt att för aktuella beräkningar per for-

donstyp ha uppgifter om trafikarbetets fördelning på åldersklas-

ser/årsmodellklasser. Uppgifter krävs även om hur trafikarbetet

per årsmodell och miljö fördelas på olika drivsystem och driv-

medel. Sådana fördelningar eller underlag har levererats av STU

och TFB. Fördelningen per viss årsmodell förutsätts vara

konstant i tiden d v s oberoende av fordonsålder per årsmodell.

För att ge en mera komplett bild av konsekvenserna av de olika

alternativen borde även avgasutsläpp som funktion av annan

energiproduktion än el ingå. Sådana utsläpp ingår dock för när-

varande ej i beräkningsmodellen.

Avgasutsläpp i anslutning till elproduktion är mycket svårbedömd

då man skall avgöra till vilken samhällssektor som utsläppen

skall räknas. En första problemstrukturering för en sådan upp*

skattning borde vara i historiska utsläpp respektive i framtida

utsläpp. Om exempelvis 5 % av elproduktionen år 1987 skulle kom-

ma från kondenskraftverk med förbränning finns knappast några

argwment för att inte fördela denna produktion lika på alla kon-

sumenter som varit inkopplade samtidigt som kondensproduktionen

ägt rum. Vid fördelning av exempelvis kondenskraft på framtida
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användare bör i stället ett marginaleffektstänkande användas.

För uppskattning av framtida utsläpp krävs utöver scenarier för

transportsektorn även scenarier för utvecklingen inom övriga

samhällssektorer och för själva energisystemets utformning.

Skall man överhuvudtaget uttrycka något sektoransvar för den

dyraste eller "smutsigaste" elproduktionen?

I anslutning till beräkningar avseende eldrift är följande av

intresse:

* verkningsgrad vid överföring från kraftverk till konsument

* ,verkningsgrad i olika typer av kraftverk

* fördelning av elproduktion på olika kraftverkstyper

* specifika emissioner, gram utsläpp/J bränsle, 'vid elproduk-
tion

* andel biobränslen vid elproduktion.

Följande värden har använts för beräkning av avgasutsläpp från

elproduktion:

* 90 % verkningsgrad vid överföring

* verkningsgrader vid produktion:
- vattenkraft, 100 %
- kärnkraft, 100 %
m kondenskraft förbränning, 45 %
m mottryck, 85 %

* fördelning på kraftverkstyper enligt STU:
n vattenm och kärnkraft, 75 %
- kondenskraft förbränning, 25 %
w mottryck, 0 %

* specifika emissioner (g/J):
- HC, 5.56 ' 10-14
- CO, 1.69 - 10""8

Nox, 7.5 - 10"-8
.' C02; 704 ' 10 5

* andel biobränslen enligt STU:
- år 1990, 0 %
- år 1995, 50 %
- år 2005, 75 %
- år 2015, 100 %
- år 2025, 100 %.
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3 ALTERNBIIV 1 D'V S ETT ALTERNATIV' MDTSVBRANDE SNV'S
ANSAISER

3.1 Allmänt

Alternativ 1 motsvarar, som tidigare nämnts, att all förändring

mellan årsmodellklasser upphör enligt följande:

* efter årsmodell 1989 för personbilar

* efter årsmodell 1992 för lätta bussar och lastbilar

* efter årsmodell 1994 för tunga fordon.

Beräkningsförutsättningar enligt alternativ 1 bör sannolikt kun-

na bedömas som väl pessimistiska åtminstone ifråga om bränsle-

förbrukning.

3.2 Emissionsfaktorer

Personbilar. I referens (83-1) redovisas emissionsfaktorer en-

ligt tabell 1 för bensindrivna bilar fram t o m sådana som upp-

fyller A10-bestämmelserna. A10-bilar förekommer även av årsmo-

dellerna 87 och 88, se följande sidor.

Tabell 1. Emissionsfaktorer enligt referens (83-1) för bensin-
drivna personbilar i tätort. (USA-73)

  

Årsmodell Basvården . FörsämringZ)

Hcl) co Hox Hcl) co nox
g/fkm. g/fkm. g/fkm. g/fkm/år g/fkm/år g/fkm/år

-1970 5.0 35 2.0 0.2 1.5 0.0
1971-1975 2.5 26 2.3 0. 1.5 0.0
1976-1982* 1.9 18 1.8 0. 1.7 0.04
19833) 1.8 17.3 1.7 0.18 1.6 0.04
19843) 1.7 16.6 1.6 0.17 1.5 0.04
1985-1986 1.6 16 1.5 0.15 1.4 0.04

 

 

 

 

     

1) Exklusive avdunstning.
2) Försämringen förutsätts pågå i 10 år.
3) Övergången från F40 till A10 har uppskattats genom att antaga

att 1/3 av försålda bilar av modell 83 varit A10 och 2/3 av
modell 84 varit A10. F40 gäller obligatoriskt fr 0 m 76 och
A10 obligatoriskt fr 0 m 85.
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För kallstartskorrigering skall, enligt referens (83-1), värdena

i tabell 1 multipliceras med följande faktorer:

* HC, 1.32

* CO, 1.61

Samma kallstartsfaktorer har förutsatts gällaför alla årsmodel-

ler fram t o m 1986.

För landsväg redovisas i referens (83-1) värden på emissions-

faktorer enligt tabell 2:

Tabell 2. Emissionsfaktorer enligt referens (83-1) för bensin-
drivna bilar på landsväg. (HWFET)

  

Årsmodell Basvården FörsämringZ)

Hcl) co NQX Hcl) co nox
g/fhm g/fhm g/fkm. g/fhm/âr g/fkm/âr g/fkm/år

-1970 2. 12.0 2:4 0.08 0. 0
1971=1975 1. 8.0 2.8 0.08 0.5 0.
1976-1982 0.8 6.0 2.2 0.08 0. 0.05
19833) 0.76 5:8 2.1 0.08 0.56 0.05
19843) 0.73 5.5 1:9 0.06 0.52 0.05
1985-1986 0.70 5.3 1:8 0.06 0.48 0.05

  

 

 

 

  

  

1) Exklusive avdunstning.
2) Försämmingen förutsätts pågå i 10 år.
3) Övergången från F40 till A10 har uppskattats genom att antaga

att 1/3 av försålda bilar av modell 83 varit A10 och 2/3 av
modell 84 varit A10.

I referens (83-1) redovisas även emissionsfaktorer för diesel-

drivna personbilar. SNV redovisar i referens (87-1) reviderade

värden, jämfört med (83-1), för dieseldrivna personbilar enligt

följande:

* tätort:
- HC, 0.6 g/fkm
- co, 1.1 g/fkm
- NOX, 0.7 g/fkm
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* landsväg:
- HC, 0.3
- CO, 0.6

NOX, 0.6.

Dessa emissionsfaktorer gäller för samtliga årsmodeller. Obser-

vera att detta bl a motsvarar att AlZ-bestämmelserna inte ger

någon nämnvärd effekt för dieselbilarna.

I referens (86-1) redovisas emissionsfaktorer för A12-bilar.

Värdena bygger på följande förutsättningar:

* att utsläppen enligt CVS-75 efter 5 år motsvarar gränsvärdena

* att försämringen fortsätter under 10 år för att därefter helt
upphöra

* att ett lägre alternativ för försämringen motsvarar de för-
sämringsfaktorer som ingår i bestämmelserna d v 3 1.3 (HC),
1.2 (CO) och 1.1 (CO). Observera att SNV enligt (86-1) räknar
med 1.2 för HC och 1.3 för C0.

* att ett högre alternativ för försämringen motsvarar att någon
av de först certifierade bilarna skulle nå upp till gränsvär-
dena enligt CVS-75 efter 5 år d v 3 en väsentligt högre för-
sämring än enligt det 1:a alternativet.

Observera att SNV's förutsättningar motsvarar att alternativet

med lägre startvärden ger lägre utsläpp under de 5 första åren

och därefter alltid högre utsläpp d v 3 sannolikt högre resulte-

_ rande utsläpp för hela livslängden än alternativet med de högre

startvärdena. Beträffande A12-bilar har i föreliggande projekt

valts att ansätta värden vilka ligger mitt i det intervall som

SNV's två antaganden om startvärden och försämring motsvarar.

Enligt ett datauttag ur bilregistret avseende aktivregistrerade

bensindrivna bilar 1988-12-31 utgjorde andelen "katalysator-

bilar" 24 % av 87 års modeller respektive 86 % av 88 års model-

ler. För årsmodellerna 87 och 88 har viktade medelvärden bildats

med viss andel A10- och viss andel A12-bilar enligt ovan. De

uppskattade värdena fr 0 m årsmodell 87 redovisas i tabellerna 3

och 4 för tätort och för landsbygd.
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Tabell 3. Emissionsfaktorer för bensindrivna personbilar i tät-
ort fr 0 m årsmodell 87. (USA-73)

  

Årsmodell Basvârden Försämring 2)

Hcl) co nox Hcl) co Hox
g/fhm g/fhm g/fkm. g/fhm/år g/fhm/årg/fkm/år

1987 1.3 13 1.4 0.12 1.1 0.05
1988 0.48 4.4 0.67 0 040 0.40 0.05
19893) 0.30 2.5 0.50 0.022 0.24 0.05

   

   

 

 

 

1) Exklusive avdunstning.

2) Försämringen förutsätts pågå i 10 år.
3) Enligt referens (86-1). -

Tabell 4. Emdssionsfaktorer för bensindrivna personbilar på
landsväg fr 0 m årsmodell 87. (HWFET)

 

 

Årsmodell Basvården Försämring 2)
Hcl) co nox Hcl) co uox

g/fhm g/fkm, g/fkm. g/fkm/år g/fkm/år g/fkm/år

1987 0.53 4.1 1.7 0 050 0.36 0.055
1988 0 17_ 1.1 0.60 0.015 0.10 0 040
19893) 0.09 0.41 0035 0 007 0.042 0 036

   

  

   

 

1) Exklusive avdunstning.
2) Försämringen förutsätts pågå i 10 år.
3) Enligt referens (86-1).

Följande korrektionsfaktorer för kallstart anges i referens

(86-1) för katalysatorbilar:

* 202

* CC, 205

* NOK, 1.049

Resulterande korrektionsfaktorer för tätort fr 0 m årsmodell 87

har bildats genom.sammanviktning av korrektionsfaktorer för A10-

och A12-bilar, se tabell 5.
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Tabell 5. Korrektionsfaktorer för kallstart i tätort. Avser

bensindrivna personbilar.

 

Årsmodell Hc co Hox

g/fkm. g/fkm g/fhm

 

-19861) 1.32 1.61 1.23
1987 1.53 1.82 - 1.18
1988 2.08 2.38 1.07

2) 2.20 2.50 1.04

     

1989-

 

1) Enligt referens (83-1).

2) Enligt referens (86-1).

I A12-bestämmelserna ingår ett gränsvärde för NOx enligt HWFET.

SNV's emissionsfaktor för landsväg motsvarar inte att NOK-värdet

når gränsvärdet 0.76 g/fkm efter 5 år. I stället ligger SNV's

värde, 0.53 g/fkm, väsentligt lägre. Observera att det speciella

gränsvärdet' för NOx på landsväg enligt A12 ligger högre än tät-

ortsvärdet medan för certifieringsvärden den normala situationen

är den omvända liksom enligt SNV's val av emissionsfaktorer.

I referens (83-1) och (86-1) redovisas uppgifter om avdunstning

från personbilar. Med detta som underlag har följande emissions-

faktorer (HC) uppskattats för bensindrivna personbilar:

* -1975, 1.5 g/fhm

* 1976-1986, 1.3 g/fkm

* 1987, 0.89 g/fkm

* 1988, 0.46 g/fkm

* 1989-, 0.05 g/fkm.

De här redovisade avdunstningsvärdena avser enbart utsläpp från

fordon d v 3 ej från tankning m m.

Lätta lastbilar och bussar. Observera att det i avgasbestämmel-

serna används klassgränser som inte helt överensstämmer med 3.5

tons-gränsen mellan lätta och tunga fordon. De definitioner som

förekommer är följande:
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* bensin eller dieseldrift

* fr 0 m.71 års modeller en viktgräns av 2 500 kg

* fr 0 m 89 års modeller finns följande viktgränser:
- totalvikt max 3 500 kg
- max.last max 690 kg. Denna max.last motsvarar ca 2 000 kg

i totalvikt.

* i propositionen 1988/89:100 föreslås ett bidrag till köpare
av lätta lastbilar och bussar som uppfyller de gränsvärden
som kommer att gälla obligatoriskt fr 0 m 92 års modeller.
Avser detta bilar med totalvikt max 3 500 kg och max.last
större än 690 kg?

SNV har valt att indela gruppen av lätta lastbilar och bussar

enligt följande:

* Ll, sådana med max.last om max 690 kg

* L2, sådana med.maxolast större än 690 kg.

L1 följer därmed bl a A12-bestämmelserna. Beträffande fördelning

av lastbilar på L1 och L2 gäller följande:

* att 17.5 % av de lätta lastbilarna 88-01-01 hade en totalvikt

mindre än 2 000 kg

* att 30.6 % av de försålda lätta lastbilarna under 1987 hade
en totalvikt om högst 2 500 kg.

Uppgifter om lätta lastbilar och bussar redovisas i referens

(87-1) både före och fr 0 m 92 års modeller. För att beakta de

övergångsbestämmelser som gäller fr 0 m.90 års modeller har här

valts att förutsätta att 33 % respektive 67 % av årsmodellerna

90 och 91 uppfyller de nya obligatoriska bestämmelserna fr 0 m

92 års modeller. De i referens (87-1) redovisade värdena är inte

uppdelade på olika miljöer d v 3 de skall utgöra medelvärden för

alla förekommande miljöer, se tabellerna 6 och 7.
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Tabell 6. Emissionsfaktorer för bensindrivna bussar och last-

bilar med totalvikt max 3.5 ton.

Medelvärde för alia miljöer.

 

Årsmodell HCZ) C0 HDX

g/fkm. g/fhm. g/fkm

 

-19893) 3.6 28.8 3.2
19904) 2.73 23.8 2.4
19915) 1.82 18.5 1.5
1992-3) 0.95 13.5 .67

 

 

   

 

1) Inklusive korrigering för kallstart.
2) Exklusive avdunstning.
3) Enligt referens (87-1), sid 122 och 143.
4) 33 % uppfyller 1992 års gränsvärden.
5) 67 % uppfyller 1992 års gränsvärden.

Tabell 7. Emissionsfaktorer för dieseldrivna bussar och last-
bilar med totalvikt max. 3.5 ton. Medelvärde för alla

 

 

miljöer.

Årsmodell HC C0 ND:

g/fkm. .g/fhm g/fhm

-19891) .14 1.0 1.4
19902) .14 1.0 1.2
19913) .14 1.0 .92
1992-1) .14 1,0 .68

  

   

 

1) Enligt referens (87-1), sid 122 och 143.
2) 33 % uppfyller 1992 års gränsvärden.
3) 67 % uppfyller 1992 års gränsvärden.

De redovisade emissionsfaktorerna kan i 1:a hand betraktas som

representativa för L2-bilar d v s sannolikt en överskattning då

dessa värden får representera hela gruppen av lätta lastbilar

och bussar.

Avdunstningen uppges i referens (87-1) till följande för de ben-

sindrivna bilarna:
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* HC, 1.3 g/fkm år 1985

* HC, 0.05 g/fkm fr o m årsmodell 92.

De resulterande värdena för avdunstning skulle därmed bli

följande för olika årsmodellklasser:

* 1.3 g/fkm, -1989

* 0.89 g/fkm, 1990 då övergångsbestämmelserna träder i kraft

* 0.46 g/fkm, 1991

* 0,05 g/fkm, 1992 då de nya bestämmelserna är obligatoriska.

Avdunstningsvärdena gäller både för landsväg och tätort.

Lastbilar 'med ca 7 tons totalvikt. Gruppen har här definierats

som lastbilar med totalvikt i intervallet 3.5-11.9 ton. Obser-

vera att trafikarbetet från TPR avser en klassindelning från 3.5

m 9.5 ton d v 3 i genomsnitt ett något lättare fordon. Orsaken

till att ett något större intervall valts för emissionsfaktorer

beror på klassindelningen enligt referens (87-2). Den genom-

snittliga totalvikten i intervallet förändras naturligtvis från

årsmodell till årsmodell. I referens (87-2) redovisas emissions-

faktorer för grupper i intervallen 3.5-6.9 ton och 7.0»1109 ton.

Med dessa värden som underlag har genomsnittliga emissionsfak-

torer bildats för intervallet 3.5-11.9 ton enligt följande:

* HC, 1.19 g/fkm

* CO, 2.77 g/fkm

* NOK, 6.0 g/fkm.

Dessa värden skall vara ett genomsnitt för alla årsmodeller

t o m.modell 86 och skall dessutom.motsvara ett genomsnittsvärde

både för landsväg och tätort. I referens (89-1) redovisas ECE

R49-värden för olika årsmodellklasser enligt tabell 8.
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Tabell 8. ECE R49-värden enligt referens (89-1). Avser tunga.

distributionsfordon.

 

 

 

 

 

  

  

Årsmodell- Trafik-1) HC co nox
klass arbete g/kWh g/kWh g/kwh

%

-1979 25.0 1.62 5.29 10.2

1980-1983 28.3 1.51 3.38 9.60

1984-1988 46.7 0.92 4.32 14.0

Medel 1.26 4.31 11.8

 

1) Källa: VTI notat T28.

Fr o m årsmodell 94 gäller gränsvärden enligt följande:

* HC, 1.2 g/kWh

* CO, 4.9 g/kWh

* NOX, 9.0 g/kWh.

Enligt SNV skall i realiteten något lägre värden än gränsvärdena

uppnås. Därmed kan följande emissioner vid mätning enligt

lS-modeprovet förväntas fr 0 m årsmodell 94:

* HC, 1.1 g/kWh

* co, 4.6 g/kWh

* NOx, 8.5 g/kWh.

Om man förutsätter att de flesta bilar skall klara gränsvärdena

är det naturligtvis självklart att de resulterande medelvärdena

är något lägre än gränsvärdena, åtminstone vid god efterlevnad.

Vad detta förväntade utfall motsvarar ifråga om emissions-

faktorer (g/fkm) har uppskattats genom att relatera de för-

väntade värdena enligt ovan till de genomsnittliga emissions-

värdena i tabell 8 och förutsätta samma storleksrelation mellan

emissionsfaktorerna som mellan emissionsvärdena. Därmed erhålles

emissionsfaktorer enligt tabell 9 fr 0 m årsmodell 94. Om det
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för årsmodellklasserna i tabell 8 finns en "stabil" trend är det

rimligt att för årsmodellerna 89, 90 och 91 antaga att värdet

för den senaste årsmodellklassen enligt tabell 10 även gäller

för dessa år. Härvid förutsättes samma storleksrelation gälla

mellan emissionsfaktorer som mellan emissionsvärdena för sista

årsmodellklassen i tabell 8 och det totala medelvärdet.

Under 1992 och 1993 gäller övergångsbestämmelser varför här an-

tagits att 33 respektive 67 % av årsmodellerna 92 och 93 upp-

fyller gränsvärdena.

I tabell 9 redovisas de uppskattade emissionsfaktorerna för

lastbilar med 7 tons totalvikt. För HC och CO skulle de obli-

gatoriska bestämmelserna fr 0 m 94 inte medföra några reduk-

tioner beroende på att emissionsvärdena för den befintliga for-

donsparken redan har emissionsvärden under 94 års gränsvärde.

Tabell 9. Emdssionsfaktorer för lastbilar med' totalvikt av ca

7 ton. Samtliga miljöer.

  

Årsmodell HC co nok

g/fkm g/fkm g/fkm

-1983 1.19 2.77 6.0

1984-1988 1.19 2.77 6.

1989-1991 0.87 2.77 6.

1992 0.87 2.77 5.45

1993 0.87 2.77 4.88

1994- 0.87 2.77 4.33

   

  

 

Lastbilar med ca 14 tons totalvikt. I referens (89-1) redovisas

emissionsvärden ' (g/kWh) sammanslaget för gruppen av tunga

distributionsbilar. Därför får värdena i tabell 8 även repre-

sentera 14 tonsbilarna. I referens (87-2) redovisas emissions-

faktorer för bilar med totalvikt i intervallet 12-19.9 ton. Den-

na klass får representera vad som här benämns som bilar med to-

talvikt 14 ton. Observera åter att denna klassindelning inte

stämmer med TPR's klassindelning vid uppskattning av trafikarbe-
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ten. TPR's indelning motsvarar 9.5 - 18.0 ton. Följande emis-

sionsfaktorer redovisas i referens (87-2) för gruppen av 14-

tonnare:

* HC, 1.6 g/fhm

* co, 4.5 g/fkm

* NOX, 13.8 g/fkm.

Dessa värden skall representera samtliga årsmodeller fram t o m

1986 års modeller och avser ett genmmsnitt för landsväg och tät-

ort. Med samma metodik som för 7-tonsbilarna fås värden enligt

tabell 10.

Tabell 10. Emissionsfaktorer för 14-tonsbilar.

Samtliga miljöer.

 

 

Årsmodell HC co N02

g/fhm g/fhm g/fkm

-1983 1.6 4.5 13.8

1984-1988 1.6 4.5 13.8

1989-1991 1.17 4.5 13.8

1992 1.17 4.5 12.5

1993 1.17 4.5 11.2

1994- 1.17 4.5 9.94

      

Lastbilar *med'totalvikt större än 18 ton. Genomsnittliga emis-

sionsfaktorer för denna kategori har i referens (87-2) upp-

skattats till:

* HC, 1.54 g/fkm

* co, 5.23 g/fkm

* N03, 19.3 g/fkm.

Dessa värden skall motsvara fordonsbeståndet fram t o m årsmo-

dell 1986. De redovisade emissionsfaktorerna utgör egentligen

viktade medelvärden av fyra fordonsgrupper.

VTI NOTAT T 84



26

I referens (89-1) redovisas emissionsvärden (g/kWh) för olika

åldersklasser eligt tabell 11.

Tabell 11. Emissionsvärden för lastbilar med totalvikt större än

  

 

18 ton.

Årsmodell- Trafik- HC co nok

klass arbete g/kwh g/kWh g/kWh

% 1)

-1979 12.4 1.16 5.06 12.1

1980-1983 30.2 0.883 3.51 13.1

1984-1988 57.4 0.802 2.57 13.3

Medel 0.870 3.15 13.1

    

 

 

 

1) Källa: VTI-notat T28.

För HC och CO finns enligt tabell 11 en succesiv förbättring med

årsmodellklass. Utvecklingen för NOx har varit den motsatta

d v 3 den senaste årsmodellklassen har det.högsta emissionsvär-

det.

Om man förutsätter att 'emissionsfaktorerna enligt referens

(87-2) motsvarar de genomsnittliga emissionsvärdena för samtliga

årsmodellklasser enligt referens (89-1) erhålles emissionsfakto-

rer för olika årsmodellklasser enligt tabell 12. Det har också

förutsatts att under övergångsperioden 1992-93 33 % respektive

67 % uppfyller de nya gränsvärdena under 1992 respektive 1993.
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Tabell 12. Emdssionsfaktorer för lastbilar med totalvikt större

än 18 ton.

Samtliga miljöer.

   

Årsmodell HC co Nox

glfkm. g/fkm. glfkm.

-1979 1.54 5.23 19.3

1980-1983 1.54 5.23 19.3

1984-1988 1.54 5.23 19.3

1989-1991 1.40 4.27 19.6

1992 1.40 4.27 17.3

1993 1.40 4.27 14.9

1994- 1.40 4.27 12.6

  

 

 

 

Landsvågsbuss. Enligt referens (87-2) uppges följande emissions-

faktorer för landsvägsbussar fram t o m årsmodell 86:

* HC, 1.9 g/fkm

* CO, 2.8 g/fkm

* N03, 16.1 g/fkm.

Utvecklingen av motorer i landsvägsbussar kan förutsättas vara

mera lik den som gäller för de tyngsta lastbilarna än vad som

gäller för stadsbussar. Här förutsätts därför en utveckling av

emissionsvärden enligt tabell 11 gälla.

I tabell 13 redovisas uppskattade emdssionsfaktorer för olika

årsmodellklasser. För åren 1992 och 1993 har förutsatts att 33 %

och 67 % uppfyller gränsvärdena fr 0 m 94 års modeller.
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Tabell 13. Emissionsfaktorer för landsvägsbussar.

  

Årsmodell HC co nox

glfkm g/fkm g/fkm

-1979 1.9 2.8 16.1

1980-1983 1.9 2.8 16.1

1984-1988 1.9 2.8 16.1

1989-1991 1.8 2.3 16.3

1992 1.8 2.3 14.4

1993 1.8 2.3 12.3

1994- 1.8 2.3 1004

    

 

 

Stadsbuss. Enligt referens (87-2) uppges följande emissionsw

faktorer för stadsbussar fram t 0 m.årsm0dell 86:

* HC, 2.6 g/fkm

* CO, 4.8 g/fkm

Nox, 24.1 g/fbm.

Utvecklingen av emissionsvärden har enligt referens (89-1) varit

enligt tabell 14.

Tabell 14° Emissicnsvärden för stadsbussar.

  

 

Årsmodell Trafik- HC CO NO:

arbete g/kWh g/kih g/kwh

% 1)

-1979 34.9 1.41 10.1 14.8

1980-1983 2592 1.54 3.87 16.6

1984ul988 3909 0071 2.56 1163

Medel 1.16 5.52 1398

 

 

  

 

 

 

1) Källa: VTI-notat T28.
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Enligt tabell 14 finns en klar trend avseende HC och CO varför

det är rimligt att antaga att emissionsfaktorerna fr 0 m års-

modell 88 för HC och CO ligger lägre än medel för den totala

populationen. Emissionsfaktorer enligt tabell 15 har uppskat-

tats för stadsbussar.

Tabell 15. Emissionsfaktorer för stadsbussar i tätort.

 

 

Årsmodell HC co nox

g/fkm g/fkm. g/fhm

-1979 2. 4.8 24.1

1980-1983 2.6 4.8 24.1

1984-1987 2.6 4.8 24.1

1988-1991 1.59 2.23 24.1

1992 1.59 2.23 21.0

1993 1.59 2.23 17.9

1994- 1.59 2.23 14.8

  

 

  

 

.Mbtorcyklar och. mopeder. Uppgifter om emissionsfaktorer för

motorcykel och moped redovisas i referens (83-1). Följande

värden redovisas för samtliga årsmodeller och miljöer:

* motorcykel:
- HC, 4.4 g/km, exklusive avdunstning
- CO, 21.2 g/km

NOX, 0.3 g/km

* moped:
- HC, 4.2 g/km
- CO, 13.3 g/km
- NOK, 0.05 g/km.

Avdunstning anges i referens (83-1) till följande:

* motorcykel, 0.78 g HC/km

* moped, 3.3 g HC/km.
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3.3 Brånslefaktorer

Utvecklingen av COZ-utsläpp söks fram t o m år 2015. För en

sådan uppskattning krävs uppgifter om bränsleförbrukning fram

t o m årsmodell 2015.

Bränsleförbrukning för personbilar har uppskattats som.funktion

av vikt- och effektdata enligt avsnitt 2. De uppskattade värdena

för bensin- och dieseldrivna bilar redovisas i tabell 16.

Tabell 16. Genomsnittlig bränsleförbrukning för sålda person-

 
 

 

bilar.

Bensin Diesel

Års-
modell Landsvâg Tåtort Landsvåg Tåtort

dmâ/fkm. dmålfhm dmalfkm. dmêlfhm

-1975 0.0804 0.124 0.0774 0.0998

1976 000808 0.122 - _ -

l) 1) 1) 1)
1978 0.0776 0.116 0.727 0.0940

1) 1) l) 1)
1980 000775 0.115 0.0673 0.0884

1) 1) 1) 1)
1984 0.0698 00107 0.0589 0.0796

1) l) l) l)
' 1988- 0.0673 0.101 0.0551 0.0780

 

    

 

 

l) Linjär förändring förutsätts.

Några kallstartsfaktorer för bränsle har ej funnits tillgäng-

liga. Merförbrukningen i USA-73 som följd av att motorn vid

start är ca 20°C i stället för normal drifttemperatur har upp-

skattats till 10 %. Normal drifttemperatur för en bensinmotor är

ca 80°C. Genomsnittliga starttemperaturer för svenska bilar kan

uppskattas ligga i intervallet O-lO°C. Antag att bränsleförbruk-

ningen enligt USA-73 skall ökas med ca 5 % för att representera

verkliga temperaturförhållanden. Kallstartsfaktorn för bensin

skulle då bli 1.05.
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I alternativ 1 förutsätts ingen fortsatt utveckling av bränsle-

1988 års modeller. De

genomsnittliga bränslefaktorerna för hela gruppen av personbilar

faktorerna för personbilar att ske efter

kommer naturligtvis att förändras med tiden och alltmer närma

sig värdena för årsmodell 1988.

Bränsleförbrukning för lätta lastbilar och bussar redovisas i

tabell 17. Här har något material för beskrivning av utveckling

med tiden ej funnits tillgängligt.

Tabell 17. Genomsnittlig bränselförbrukning för bussar och last-
bilar med totalvikt max. 3.5 ton.
Samtliga miljöer.

  

Ärs- Bensin Diesel
modell dmêlfkm' dmafñhn

1)
Samtliga 0 155 0.097

  

 

  

1) Inklusive korrektion för kallstart.

i tabell 18.

redovisade bränsle-

Bränsleförbrukning för tunga fordon redovisas

Underlagsmaterial för uppskattning av de

faktorerna har tagits ur referenserna (87-2) och (89-1).

 

 

 

Tabell 18. Genomsnittlig bränsleförbrukning för bilar med total-
vikt större än 3.5 ton.
Samtliga miljöer.

Års- Lastbil Buss
modell 7t 14t >18t Landsvåg Tåtort

dm3/fkm (11113/me dm3/fkm (11113/me m3 /flun .

-1979 .183 .299 .434 .330 .507

1980-1983 .183 .299 .401 .306 .470

1984-1988 .172 .281 .392 .298 .458

1989-1991 .172 .281 .392 .298 ..458

1992 .172 .281 .392 .298 .458

1993 .172 .281 .392 .298 .458

1994- .172 .281 .392 .298 .458
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För dieselfordon ingår inte några kallstartsfaktorer i redo-

visade värden d v 3 värdena motsvarar körning med fullt uppvärmd

motor. Att en kall motor inte skulle förbruka mera diesel än en

varm är mycket osannolikt d v 3 här föreligger en underskattande

effekt.

Följande bränsleförbrukning redovisas av TPR:

* motorcykel, 0.056 dm3/fkm

* moped, 0.020 dm3/fbm.
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4 ALTERNATIV 2 D v 5 ETT FÖRSÖK ATT UPPSKATTA DET
VERKLIGA UTFALLET FÖR KATALYSATORBILAR

4.1 Allmänt

En av de mera omdiskuterade frågorna i den svenska miljödebatten

är utsläppens storlek från katalysatorbilar. För att kunna föra

en meningsfull diskussion i denna fråga bör frågeställningen

struktureras enligt följande:

* ny bileller gammal bil

* urvalsprincip:
- certifiering
- produktionskontroll \
- slumpmässigt valda fordon enligt något urvalskriterium

* provmetod, körförlopp:
- körcykel för gällande lagstiftning
- representativt körförlopp för trafik på väg.

Liksom för alternativ 1 förutsätts att inga andra förändringar

av fordonsparken kommer att ske än sådana som följer av tagna

beslut. Detta medför följande för avgasutsläppen:

* att någon förändring av personbilars avgasutsläpp ej sker
efter 89 års modeller

* att någon förändring för lätta lastbilar och bussar ej sker
efter 92 års modeller

* att någon förändring för tunga bussar och lastbilar ej sker
efter 94 års modeller.

Bränsleförbrukningen förutsätts vara densamma som enligt alter-

nativ 1.

4.2 Emissionsfaktorer

Skillnaden gentemot alternativ 1 begränsas till personbilar som

följer A11- och A12-bestämmelserna. Att hitta emissionsfaktorer

representativa för det faktiska utfallet kan indelas i:

* att hitta det faktiska utfallet enligt provmetod CVS-75
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* att med värden enligt CVS-75 uppskatta värden enligt USA-73
respektive HWFET. För HWFET finns ett faktiskt utfall för NOx
mer eller mindre tillgängligt.

Något utfall finns naturligtvis ännu inte tillgängligt för

svenska förhållanden som beskriver en bils hela livslängd. Man

kan ju dessutom ha olika hypoteser för den framtida utvecklingen

' som följd av utfallet hittills. Om utsläppen enligt utfallet

skulle kunna förväntas medföra en förhållandevis bred marginal

till gränsvärdena så skulle detta exempelvis kunna medföra att

bilindustrin väljer att sänka kapaciteten hos den avgasrenande

utrustningen. Delvisär det denna typ av resonemang som ligger

bakom SNV's val av emissionsfaktorer enligt alternativ 1.

Hur kommer den framtida utvecklingen att bli för de befintliga

A12-bilarna? Kommer man att få en linjär utveckling upp till 10

års ålder varefter emissionsfaktorerna ligger kvar på samma

alternativ? Om katalysatorerna skulle komma att utbytas efter ca

10 år skulle ju ett alternativ kunna vara reducerade emissions-

faktorer efter 10 år.

I alternativ 2 förutsätts att kapaciteten och kvaliteten hos den

avgasrenande utrustningen kommer att vara densamma för framtida

modeller som dagens.

För att beskriva det faktiska utfallet krävs naturligtvis mät-

data för svenska katalysatorbilar. Tillgänglig mätdata utgörs

huvudsakligen av CVS-75-data. För att få USA-73 och HWFET-värden

måste man utgå från CVS-75 och göra omräkningar till de andra

körcyklerna. Basen för vidare uppskattningar måste därför ut-

göras av CVS-75-data.

Om avgasutsläppens variation med körsträcka/tid skall kunna ben

skrivas per årsmodell skulle också mätdata per årsmodell av

olika ålder behövas. I och med att katalysatorbilar i Sverige

endast finns fr 0 m 87 års modeller är naturligtvis tillgången

på mätdata helt otillfredställande.
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Mätdata borde naturligtvis också utgöras av slumpmässigt valda

bilar ute på väg. Någon service skulle inte få utföras före av-

gasmätning. Tyvärr finns något sådant material inte tillgängligt

vare sig svenskt eller utländskt, åtminstone inte i tillräcklig

omfattning, för att med någon större säkerhet kunna utnyttjas i

detta sammanhang. Det material som finns avser i stort sett ute-

slutande bilar som före avgasmätning genomgått service.

Inom gruppen av bilar som före mätning genomgått service finns

dessutom frågetecken beträffande om certifieringsvärden kan jäm-

föras med data från "slumpmässigt" utvalda "gamla" bilar. Moti-

vet för att jämföra skulle vara att betrakta certifieringsvärden

som nybilsvärden, efter justering för den ingående försämringen,

och övriga värden som varande en följd av åldring.

Vilken metod som skall användas för skattning av de sökta para-

metrarna beror naturligtvis också på vilken eller vilka metoder

som använts för tidigare årsmodeller. Detta motiveras av att de

avgasutsläpp som söks både skall användas för att studera rela-

tiv förändring med tiden och absolutalternativ. Väljs annan me-

tod än tidigare finns risk för att den relativa förändringen ej

kan beskrivas tillfredsställande. Exempelvis är ju en central

fråga om man skall använda emissionsfaktorer representativa för

förhållanden före eller efter service. Tidigare emissionsdata

avser sannolikt en situation motsvarande efter service.

Tillgängligt material för beskrivning av nybilsvärden (CVS 75):

* certifieringsvärden inklusive försämring. Från SNV har VTI
fått ett material omfattande certifierade motorfamiljer.
Följande medelvärden har uppskattats:
- HC, 0.148 (.138, .158) g/fkm
- CO, 1.03 (.981, 1.079) g/fkm
- NOX, 0.210 (.196, .224) g/fkm.

De inom paranten angivna konfidensintervallen avser medel-
värdesbildningar och är på 95 %-nivån.

Vad som här söks är nybilsvärden exklusive försämring. Om.man
antar att försämringen varit hälften av vad som de fasta för-
sämringsfaktorerna - 1.3, 1.2 och 1.1 - uttrycker erhålles
följande värden:

VTI NOTAT T 84



36

_ HC,

' CO, 0.936
- N03, 0 200.

* 889 48. Svensk bilprovning har utfört kontrollmätning av 48
"gamla" bilar, se referens (89-7). En funktion enligt
följande har anpassats till mätdata:

Y: (a1XXl+..+a8XX8)X(l+CXS)

Xi = bilfabrikat, 0-1 variabel

s = ackumulerad körsträcka, 10 000-tal fkmr

Vid funktionsansatsen har viktning skett motsvarande antal
försålda bilar. Om de skattade parametrarna - al till ag viktas

-mot försålda bilar fås följande:

- HC, 0.165 (0.058: 0027 (95 % )
- co, 1.05 (.363; 1.74 (95 %))

N03, 0.244 (.119; .37 (95 %)).

Dessa värden skall motsvara utsläpp från nya bilar.

Då emissionsfaktorer skall uppskattas är enviktig fråga dm bas-

värden kan tas från ett material och försämring från ett annat

material. Ur den utförda analysen av SBF 48 framgår bl a korre-

lationer mellan basvärde per fabrikat och generellt försämringsn

värde per avgastyp. Resultaten är något svårtolkade men vad som

generellt gäller är att korrelationskoefficienterna har negativt_

tecken d v s ett uttryck för att om basvärdet/nybilsvärdet är

lågt så är försämringen hög.

Med försämringsfaktor menas här kvoten mellan utsläpp vid 80 000

fkm.och för ny bil. Om försämringsfaktorn exempelvis skulle vara

2 så motsvarar detta fördubblade utsläpp efter 80 000 fkm. Det

kan även förekomma att försämringsfaktorn är mindre än 1 d v s

att utsläppen efter 80 000 fkm är mindre än för ny bil. Följande

material har använts för uppskattning av försämringsfaktorer:

* Volvo 46, ett material som framtagits av EPA på uppdrag av
Volvo. Materialet avser motorer med beteckning B230F och mo-
dellåren 1985, 1986 och 1987. Materialet finns redovisat i
referens (90- l)

* Volvo 6, samma som ovan, men avser motorer med beteckning
B230FT och årsmodellerna 1986 och 1987. Aven detta material

redovisas i referens (90-1)

* Saab 9, ett material framtaget av EPA, se referens (90-1)

VTI NOTA'I' T 84



37

* Saab 4(8). Detta material är något avvikande från övriga så
tillvida att det avser två mättillfällen per bil. Se referens
(90-1)

* Bilprovningen 48, referens (89-7). Som tidigare nämnts har
vid utfördanalys viktning motsvarande andel av nybilsför-
säljning utförts.

* EPA, se referens (85-1)

* Bilindustriföreningen, se referens (88-2).

De angivna numren per material motsvarar antal observationer i

materialet.

Följande försämringsfaktorer har uppskattats per avgastyp och

datamaterial:

- Volvo 46, 0.82
- Volvo 6, 0.70
- Saab 9, 1.1
- Saab 4, 1.57

- Bilprovningen 48, 1.12 (0.0; 2.54 (95 8))

- EPA, 2

- .Volvo 46, 2.51
- Volvo 6, 0.63

- Saab 9, 0.76
- Saab 4, 1.33
- Bilprovningen 48, 1.98 (0.0; 4.06 (95 %))
- EPA, 7

* NOK.

- Volvo 46, 2.85
- Volvo 6, 2.17
- Saab 9, 0.36

- Saab 4(8), 1.08
- Bilprovningen 48, 1.01 (0.0: 2.00 (95 %))

- EPA, 2
- Bilindustriföreningen, 1.5.

För värden relaterade till Bilprovningens material redovisas

ovan 95%-iga konfidensintervall.

För uppskattning av CVS-75-värden som funktion av ålder har här

valts att huvudsakligen utgå från data avseende certifierings-

värden, Bilprovningen och EPA. De bildade medelvärdena med cer-

tifieringsvärden har skett utan viktning mot försäljningsstati-
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stik medan skattningen med Bilprovningsmaterialet har skett med

viktning. Om.man i Bilprovningsmaterialet jämför de olika fabri-

katens alternativ ligger de svenska ungefär på medianen. Detta

skulle tala för att det inte är någon större skillnad mellan

svenska och övriga fabrikat beträffande basvärdena. Beträffande

försämringsfaktorer finns det tecken på att det skulle kunna ha

betydelse om viktning används eller ej.

Som basvärden har de korrigerade certifieringsvärdena valts.

Synpunkter på detta val:

* kan vara lägre än för motsvarande sålda bilar

* någon tillhörande försämringsfaktor har ej funnits direkt
tillgänglig

* ett förhållandevis stort material och därmed en förhållande-
vis säker medelvärdesskattning

* värdena avviker ej signifikant från skattade basvärden med
Bilprovningen 48.

Basvärdena, nybilsvärdena, enligt CVS-75 för det faktiska ut-

fallet skulle därmed vara följande:

* HC, 0613 g/fkm

* co; 0.94 g/fkm

* Nox, 0.20 g/fkm.

Försämringsfaktorerna förutsätts ligga i de konfidensintervall

som. uppskattats med Bilprovningens material. Om EPA's försäm-

ringsfaktorer ligger inom konfidensintervallen väljs EPA-vär-

dena. Om ett EPA-värde ligger utanför konfidensintervallet väljs

den närmaste gränsen för konfidensintervallet. Därmed skulle

följande försämringsfaktorer användas för CVS-75:

* HC, 2

* co, 4

* 'Nox,2.
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Följande jämförelse kan därmed göras för utsläpp efter 80 000

fbm enligt CVS-75 mellan alternativ 1 och alternativ 2:

* alternativ 1:
- HC, 0.25 g/fkm
- CO, 2.1 g/fkm
- NOx 0.62 g/fkm

* alternativ 2:
- HC, 0.26 g/fkm
- CO, 3.76 g/fbm
- NOK, 0.40 g/fkm.

Det uppskattade utfallet enligt alternativ 2 skulle därmed både

innebära lägre och högre värden än enligt alternativ 1. Enligt

alternativ 2 skulle det finnas stor risk för att man kommer att

få problem.med att klara gränsvärdet för CO vid kontroll efter

80 000 fkmu Enligt Bilprovningen 48 överskreds gränsvärdena i

A12 enligt följande: '

* HC; 17 % av fallen

* C0; 19 % av fallen

* NOX; 4 % av fallen.

Observera att Bilprovningen 48 avsåg årsmodellerna 87 och 88

d v 3 bilar som är underställda All-bestämmelserna. Frågan är om

det skett någon förändring av betydelse för årsmodeller fr 0 m

89 jämfört med katalysatorbilar av årsmodellerna 87 och 88. Den

genomsnittliga körsträckan i Bilprovningen 48 är ca 29 000 fkm.

Den i AlO-bestämmelserna ingående körcykeln (USA-73) skiljer sig

från CVS-75 enbart genom temperaturförhållanden. USA-73 innebär

att motorn startas vid 20°C och värms upp under körningen.

CVS-75 kan något förenklat sägas motsvara start med en något

högre motortemperatur. Sambandet mellan USA-73 och CVS-75 skulle

kunna tänkas vara beroende av fordonens ålder.

Följande material har använts för att bilda samband mellan

USA-73 och CVS-75:
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* Studsvik, 6 bilar, referens (87-3)

* Bilprovningen, 48 bilar

* Saab, 10 bilar.

De två första materialen avser "gamla" bilar och det tredje data

från certifiering. Ur de olika materialen erhölls följande sam-

band:

* HC:
- Studsvik 6, USA-73 = 1.68 x CVS-75
- Bilprovningen 48, USA-73 = 1.96 x CVS-75
- Saab, USA-73 = 1.98 x CVS-75

* CO:
- Studsvik 6, USA-73 = 1.79 X CVS-75
- Bilprovningen 48, USA-73 = 1.65 x CVS-75
- Saab, USA-73 = 2.10 x CVS-75

* NOx:
- Studsvik 6, USA-73 = 1.24 x CVS-75
- Bilprovningen 48, USA=73 = 1.24 x CVS-75
- Saab, USA-73 = 1.17 x CVS-75.

Materialet från Bilprovningen som innehåller 8 bilfabrikat har

inte viktats mot försäljningsstatistik vid framtagandet av sam-

banden. Inget av de tre materialen kan avseende redovisat sam-

band påstås klart avvika från de andra. Här har valts att an-

vända sambanden enligt Bilprovningens material.

I och med att A12-bestämmelserna endast innehåller gränsvärden

för NOx avseende landsvägskörcykeln HWFET så finns mest data

tillgänglig för NOX. För data enligt CVS-75 i A12 görs korri-

gering för försämring men inte för HWFET. Om detta är ett ut-

tryck för verkliga förhållanden skulle därmed sambanden bli be-

roende av fordonsålder. I föreliggande studie har förutsatts att

den relativa försämringen är lika för USA-73 och HWFET. Skulle

den relativa försämringen exempelvis enligt CVS-75 vara större

än enligt HWFET finns det risk för att använd metodik medför en

överskattande tendens för HWFET. På motsvarande sätt kan man

föra ett resonemang om USA-73 för vilken man skulle kunna anta

att använd metodik medför en underskattande tendens.
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Följande samband har uppskattats ur olika datamaterial:

* HC:
- Studsvik 6, HWFET = 0.311 x CVS-75
- Bilprovningen 2, HWFET = 0.219 x CVS-75
- Saab 10, HWFET = 0.127 x CVS-75

* CO:
- Studsvik 6, HWFET = 0.514 x CVS-75
- Bilprovningen 2, HWFET = 0.316 x CVS-75
- Saab, HWFET = 0.139 x CVS-75

- Studsvik 6, HWFET = 0.511 X CVS-75

- Bilprovningen 2, HWFET = 0.284 x CVS-75
- Volvo 46, HWFET = 0.301 x cvs-75
- Volvo 6, HWFET 0.449 x cvs-75
- Saab 10, HWFET 0.944 x CVS-75
- certvärden 138, HWFET = 0.61 x CVS-75.

De redovisade sambanden har som underlag grupper av bilar av

olika ålder. Om försämringen har olika relativ betydelse för

HWFET och CVS-75 kan skillnad mellan olika material delvis för-

klaras av att den genomsnittliga åldern skiljer mellan mate-

rialen.

För omräkning från CVS-75 till HWFET finns endast ett större

material, certifieringsvärdena, och som dessutom skulle kunna

betraktas som representativt åtmdnstone för utbudet av bilar.

Tyvärr finns med certifieringsvärden endast möjlighet att be-

skriva NOx-sambandet. Frågan är dessutom hur representativa ut-

budsvärden år jämfört med motsvarande för sålda bilar. För upp-

skattning av medelvärden/förväntade värden på samband mellan

HWFET och CVS-75 har här valts att vikta med antal bilar i varje

material. De resulterande sambanden skulle därmed bli följande:

* HC, HWFET = 0.20 X CVS-75

* CO, HWFET = 0.28 X CVS-75

* NOX, HWFET = 0.66 x cvs-75.

De data som SNV redovisat i referens (86-1) motsvarar ungefär-

liga samband enligt följande (nytt värde):
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* cvs-75 till USA-73:
- Hc, 1.65 (1.96)
- co, 1.76 (1.65)
- NOX, 1.07 (1.24)

* CVS-75 till HWFET:

- HC, 0.5 (0.20)
- co, 0.3 (0.28)
- Nox, 0.86 (0.66).

De nya omräkningstalen skulle därmed för landsväg generellt vara

mindre än tidigare och för tätort i två fall vara större och i

ett fall mindre än tidigare.

För den slutliga beräkningen av emissionsfaktorer skall NOK»

värden generellt enligt SNV multipliceras med 1.15. Detta har

att göra med korrigering för luftfuktighet.

De resulterande emissionsfaktorerna skulle därmed för bensin-

drivna personbilar bli enligt tabellerna 19 och 20.

Tabell 19. Emissionsfaktorer för bensindrivna bilar i tätort

  

 

(USA-73).

Årsmodell Basvården Försâ *mring2)

Hcl) CO HDX Hcl) CO NO:

g/fhm g/fkm. g/fhm g/fkm/âr g/fkm/âr g/fkm/år

4)

1985-1986 1.6 16 1.5 .15 1.4 .04

1987 3) 3) 3) 3) 3) 3)

1988 3) 3) 3) 3) 3) 3)

1989- 0.25 1.5 0.28 .050 .90 .056

 

   

 

    

1) Exklusive avdunstning
2) Försämring förutsätts pågå i 10 år
3) Linjär förändring
4) Tidigare årsmodeller förutsätts ha samma emissionsfaktorer

som enligt tabell 1°
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Tabell 20. Emissionsfaktorer för bensindrivna bilar på landsväg

  

(HWFET).

Årsmodell Basvärden FörsämringZ)

Hcl) CO NO Hcl) CO NOx x

3 )

1985-1986 0.70 5.3 1.8 0.06 0.48 0.05

1987 4) 4) 4) 4) 4) 4)

1988 4) 4) 4) 4) 4) 4)

1989- 0.026 0.26 0.15 0.0052 .16 .030

 

 

    

 

  

1) Exklusive avdunstning
2) Försämring förutsätts pågå i 10 år
3) Tidigare årsmodeller förutsätts ha samma emissionsfaktorer

som.enligt tabell 2
4) Linjär förändring.

Alla övriga data förutsätts vara identiska med vad som gäller

för alternativ 1.

4.3 Brånslefaktorer

Samma värden som enligt avsnitt 3.3 förutsätts gälla.
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5 ALTERNATIV 3 D v 5 ETl' BERÃKNINGSALTERNATIV MOT
BAKGRUND AV MILJÖAVGIFTSUTREDNINGENS FÖRSLAG

5.1 Allmänt

Bas för detta alternativ utgörs av alternativ 1 vilket skall

representera hittills fattade beslut. Beträffande att beskriva

teknisk utveckling är en central fråga hur extrem.en sådan be-

skrivning skall göras. Redan i dag finns tekniska lösningar spe-

ciellt kopplade till alternativa drivmedel vilka sannolikt dra-

matiskt skulle kunna reducera samtliga utsläpp inklusive C02

från transportsektörn. Skall ny teknik och speciellt då sådan

som. medför ökade fordonskostnader introduceras är det rimligt

att förutsätta att det sker som följd av nya bestämmelser. Be-

träffande COZ är dessa utsläpp starkt kopplade till bränsleför-

brukning och därmed fordonskostnader. Tekniska förändringar som

medför minskade COZ-utsläpp med fossil bas kan därmed förväntas

medföra minskadebränslekostnader.

Bland nya bestämmelser som diskuteras är bl a sådana som ingår i

Miljöavgiftsutredningen (MIA). I MIA föreslås införande av olika

miljöklasser. Per fordonstyp skulle en indelning ske i olika

miljöklasser.

Miljöklassningen skulle kunna betraktas både som en metod att

bibehålla ett gynnsamt utfall liksom ett incitament för bilin-

dustrin och bilköparna att välja bästa tillgängliga teknik.

Beträffande personbilarna framgår av hittills certifierade mo-

torfamiljer enligt A12 att man ligger väsentligt under befint-

liga gränsvärden, se avsnitt 4.2. Observera härvid skillnaden

mellan certifieringsvärden och de uppskattade utsläppen enligt

CVS-75 efter 80 000 fbm. En rimlig hypotes skulle kunna vara att

bilindustrin utnyttjar det gynnsamma läget, avseende certifie-

ringsvärden, genom att välja enklare system.med mindre verk-

ningsgrad om produktionskostnaden/fordon därmed skulle kunna bli

lägre. För att undvika en sådan hypotetisk utveckling skulle

miljöklassning kunna varaett alternativ.
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Personbilarna föreslås enligt MIA att indelas i miljöklasser

enligt tabell 21.

Tabell 21. Müljöklasser för nya personbilar enligt MIA.

 

 

.Miljö- HC CO NQx Part Avdunstn. Hållbarhet

klass g/fhm g/fhm. g/fhm g/fhm g/test år

0.161) 2.1 0.25 0.05 2.0 10
2 0.25 2.1 0.25 0.05 2.0 5

0.25 A 2.1 0.62 0.124 2.0 5

   

 

  

   

1) Exklusive metan. Motsvarande, värde inklusive metan är ca
0.19.

Klass 3 motsvarar vad som gäller fr 0 m 89 års modeller i

Sverige.

Klass 2 motsvarar i huvudsak vad som för närvarande gäller i

Kalifornien.

Klass 1 motsvarar i huvudsak vad som kommer att gälla fr 0 m

1993-95 i Kalifornien. För klass 1 anges dessutom: "..bör krav

ställas på utsläppen vid kallkörning och på ett fungerande fel-

söknings- och indikeringssystemP. Beträffande HC enligt klass 1

är detta exklusive metan till skillnad från klass 2 och 3 som.är

inklusive metan.

Enligt SNV finns ingen anledning att förvänta att kallstarts-

delen vid -7°C kommer att påverka utsläppen i ett 1:a steg!

För lätta lastbilar och bussar har värden enligt tabell 22 före-

slagits.
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Tabell 22. Miljöklasser för nya lätta lastbilar och bussar (L2)

 

  

   

  

 

enligt MIA1>.

Miljö- HC CO NOx Part Avdunstn. Hållbarhet

klass g/fhm. g/fhm g/fkm. g/fkm. g/test år

1 0.25 3.4 0.62 0.05 2.0 11

0.37 5.6 0.93 0.05 2.0 11

0.5 6.2 1.1 0.162 2.0 11

 

l) L2 d v 3 sådana med max.last större än 690 kg.

Miljöklasserna har kopplingar till svenska och kaliforniska be-

stämmelser på motsvarande sätt som för personbilar.

För tunga fordon har föreslagits miljöklasser enligt tabell 23.

Tabell 23. Müljöklasser för nya tunga fordon enligt MIA.

De i tabell 22 angivna utsläppskraven skall förenas med hållbar-

hetskrav.

lekar.

  

 

    

Müljö- HC co nox Part

klass g/kwh g/th g/kih g/kih

0.6 4.9 7.0 0.15

1.2 4.9 700 0.4

1.2 4ø9 9e0 0.4

 
 

Dessa kan komma att vara olika för olika motorstor-

Miljöklasserna i tabell 23 kan kommenteras med följande:

* klass 1 är inriktad på tätort

* klass 2 överensstämmer med vad som gäller i USA fr 0 m 91 års
modeller

* klass 3 motsvarar de svenska bestämmelserna fr 0 m 94 års mo-

deller.

USA fr 0 m.90 års modeller.
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Enligt referens (89-1) skall personbilarna i Kalifornien fr 0 m

årsmodell 94 vara utrustade med "on bord diagnostics" som skall

signalera när katalysatorsystemet avviker från den normala funk-

tionen.

I referens (89-2) uppges den framtida potentialen för reduktion

av dieselmotorers NOK-utsläpp vara ca 30 % rel. dagens bästa

buss. En sammanställning över möjlig teknisk utveckling huvud-

sakligen med tillämpning för bussar redovisas i tabell 24,

enligt referens (89-2).

Tabell 24. Emissionsvärden för olika motorteknik enligt referens
(89-2).

 

Beskrivning HC C0 NOx Part CO2

g/kWh g/th g/kih g/th g/kih

 

Typisk buss i
trafik 1.0 1.5 16.0 0.6 650

Dagens bästa
buss 0.4 0.6 9.0 0.3 630

Diesel med kat.

och svavelfritt

bränsle 0.1 0.1 6.3 0.1 630

Etanolmotor med
katalysator 0.3 0.1 4.5 0.05 680

Naturgasmotor

med 3-vägskat. 1.0 1.0 2.0 0.05 630

Elbuss, kondens-
kraft - - 0.7 - 1250

   

 

    

Beträffande alternativen ovan med katalysator framgår ej försäm-

ringsfaktorerna ur referensen. Sannolikt avser katalysatoralter-

nativen "nya" fordon.

SNV har i referens (89-3) föreslagit nya gränsvärden för bilar

av typ Ll och L2.
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Förslaget enligt SNV kan sammanfattas med följande:

* Ll:
- att miljöklass 2 införs obligatoriskt fr o m årsmodell 93
- att miljöklass l införs obligatoriskt fr 0 m årsmodell 95

* L2: -
- att miljöklass l införs obligatoriskt fr 0 m årsmodell 95.

Förslaget enligt MIA har här förutsatts träda i kraft fr 0 m

1992. I detta avsnitt har därför redovisningen begränsats till

vården fr 0 m.92 års modeller. För årsmodeller t o m.91 används

samma amissionsfaktorer som enligt alternativ 1.

I och med att dessa miljöklasser valts som underlag faller inte

emdssionsfaktorer olika år ut direkt. Följande måste även ut-

föras:

* fördelning av olika årsmodeller på miljöklasser

* uppskattning av emissionsfaktorer för miljöklasser.

Den förändring av fordonsfördelningarna på miljöklasser med

tiden som här antagits kan antingen betraktas som varande en

följd av förändrade avgifter eller en följd av nyaobligatoriska

gränsvärden. För nya obligatoriska gränsvärden krävs att bil"

industrin får tillräckligt med omStällningstid. Här har förut
satts att denna omställningstid är ca 5 är.

5.2 Emissionsfaktorer

Personbilar. SNV har i ett arbetspapper uppskattat klassfördel-

ningen 1992 till följande:

* klass 1, 18 %

* klass 2, 22 %

* klass 3, 60 %.
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För 1994 och 1999 har av VTI följande fördelningar förutsatts:

* 1994:
- klass 1, 45 %
- klass 2, 55 %

* 1999:
- klass 1, 100 %.

Uppskattning av basvärden och försämringsfaktorer bygger på

följande:

* motsvarande metodik som SNV använt i referens (86-1)

* försämringsfaktorerna enligt bestämmelserna har både för 5
och 10 års hållbarhet förutsatts vara 1.3 (HC), 1.2 (CO) och
1.1 (NOK) .

* en linjär försämring har både för 5 och 10 års hållbarhet
förutsatts fortsätta 5 år efter "hållbarhetsperioden"

* nybilsvärden har uppskattats genom följande:
- utgå från gränsvärdet och dela med försämringsfaktorn
- observerat medianvärde i intervallet bland certifierade

bilar delat med försämringsfaktorn
- välj som nybilsvärde mittpunkten mellan de två värdena

enligt ovan

* försämringsfaktorn ges av det uppskattade nybilsvärdet och
gränsvärdet

* samma relationer mellan A12 och A10 respektive A12 och HWFET
som i referens (86-1). Beträffande NOx har dessutom värdena

korrigerats med faktorn 1.15.

Med ovan beskrivna metodik har för bensindrivna bilar emissions-

faktorer enligt tabellerna 25 och 26 uppskattats.
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Tabell 25. Emissionsfaktorer för bensindrivna personbilar i tät-
ort. (USA-73) .

 

 

Årsmodell Basvârden Försämring 2)
HC co nox HC co nox År

g/fkm g/fkm g/fkm g/fkm/år g/fkm/år g/fkm/år

1992 0.28 2.3 0.40 0.021 0.26 .033 10.9

1993 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

1994 .26 2.3 .22 0.017 0.22 .012 12.2

1995 1)' l) l) 1) l) l) 1)

1996 1) 1) 1) l) 1) l) 1)

1997 1) 1) 1) 1) 1) l) 1)

1998 1) 1) l) 1) 1) 1) 1)

1999- 0.21 2.3 .22 0.0098 0.14 .0078 15

   

 

  

    

1) Linjär förändring förutsätts.
2) Linjär försämring under angivet antal år.

Tabell 26. Emissionsfaktorer för bensindrivna personbilar på
landsväg. (HWFET)

 

 

Årsmodell Basvården Församring 2)
HC co NQx HC co nox År

g/fkm g/fkm g/fkm g/fkm/år g/fkm/år g/fhn/år

1992 .086 038 .28 .0063 .043 .023 10.9

1993 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

1994 .079 .38 .15 .0052 .037 '.0086 12.2

1995 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

1996 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

1997 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

1998 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

1999- .065 .38 .15 .003 .024 .0056 15.0

  

  

 

  

  

 

1) Linjär förändring förutsätts.
2) Linjär försämring under angivet antal år.

För dieseldrivna personbilar har en liknande klassfördelning som

för de bensindrivna bilarna förutsatts. De i avsnitt 3.2 redo-

visade tätortsvärdena har jämförts med gränsvärdena enligt ta-

bell 21. Om gränsvärdena inte förändras mellan två klasser finns
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inte heller någon anledning att förändra emissionsfaktorerna

mellan klasserna. För dieseldrivna personbilar har emissions-

faktorer enligt tabellerna 27 och 28 uppskattats.

Tabell 27. Emissionsfaktorer för dieseldrivna personbilar i tät-
ort. (USA-73)

 

 

Årsmodell HC co nox

g/fkm. g/fkm g/fhm

1992 .556 1.1 .532

1993 1) 1) 1)

1994 .49 1.1 .28

1995 1) 1) 1)

1996 1) 1) 1)

1997 1) 1) 1)

1998 1) 1) 1)

1999- .38 1.1 .28

   

 

 

 

1) Linjär förändring.

Tabell 28. Emdssionsfaktorer för dieseldrivna personbilar på
landsväg. (HWFET)

  

Årsmodell HC co nox

9/fkm. g/fhm glfhm

1992 .278 .60 .456

1993 1) 1) 1)

1994 .245 .60 .240

1995 1) 1) 1)

1996 1) l) 1)

1997 1) l) 1)

1998 1) 1) 1)

1999- .190 .60 .240

   

   

1) Linjär förändring.
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Lätta lastbilar och bussar. Eftersom dessa fordon i viss ut-

sträckning liknar personbilar har motsvarande fördelning som för

personbilar använts d v 3 följande för 1992:

* klass 1, 20 %

* klass 2, 20 %

* klass 3, 60 %.

Observera att klassindelningen enligt MIA egentligen begränsas

till sådana bilar med max.last större än 690 kg.

För 1997 har förutsatts att 50 % finns i klass 1 och 50 % i

klass 2. År 2002 förutsätts samtliga bilar ligga i klass 1.

Med ett liknande resonemang som för dieseldrivna personbilar har

emissionsfaktorer enligt tabellerna 29 och 30 erhållits.

Tabell 29. Emdssionsfaktorer för bensindrivna lätta lastbilar

och bussarø Samtliga miljöer.

  

Årsmodell HC co Nox

g/fkm g/fkm glfkm

1992 0806 12.0 .626

1993 1) 1) 1)

1994 1) 1) 1)

1995 1) 1) 1)

1996 1) l) 1)

1997 .59 9.7 .56

1998 1) 1) 1)

1999 1) 1) 1)

2000 1) l) 1)

2001 1) 1) 1)

2002- 648 7.4 .45

 

    

 

l) Linjär förändring.
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Tabell 30. Emissionsfaktorer för dieseldrivna lätta lastbilar

och bussar. Samtliga miljöer.

 

 

Årsmodell HC 'co nox

g/fkm g/fkm g/fkm

1992 .14 1.0 .634

1993 1) 1) 1)

1994 1) l) 1)

1995 1) 1) 1)

1996 1) 1) 1)

1997 1) 1) .565

1998 1) l) 1)

1999 1) 1) 1)

2000 1) 1) 1)

2001 1) 1) 1)

2002- .14 1.0 .450

    

 

 

l) Linjär förändring.

Samma avdunstning som enligt 3.2 förutsätts gälla för alterna-

tiv 3.

Lastbilar Amed ca 7 tons totalvikt. De olika klasserna har för-

utsatts medföra följande:

* klass 3, effekt på NOx (8.5/11.8) rel. nuläget

* klass 2, effekt på NOx (7/9) rel. klass 3

* klass 1, effekt på HC (0.6/O.92) rel. klass 2.

I ett arbetsmaterial från SNV har en fördelning för tunga fordon

på miljöklasser 1992 ansatts. Enligt denna fördelning skulle

följande gälla för tunga lastbilar 1992:

* klass 1, 22 %

* klass 2, 17 %

* klass 3, 55 %

* klass 4, 6 %.
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Klassfördelningen har av VTI antagits utvecklas enligt följande

med tiden:

* 1994:
- klass 1

- klass 2, 18 %
- klass 3 %

* 1999:
- klass 1

- klass 2, 44 %

* 2004:
- klass 1, 100 %.

De uppskattade emissionsfaktorerna redøvisas i tabell 31.

Tabell 31. Emissionsfaktorer för lastbilar gmed totalvikt ca 7
ton. Samtliga miljöer°

 

 

Årsmodell HC co Hoz

g/ñbm g/fkm. g/fkm

1992 .822 2.77 4.05

1993 1) 1) 1)

1994 .801 2.77 3.93

1995 1) 1) 1)

1996 1) 1) 1)

1997 1) l) 1)

1998 1) '1) 1)

1999 .702 2677 3.37

2000 1) 1) 1)

2001 1) 1) 1)

2002 1) 1) 1)

2003 1) 1) 1)

2004- .57 2.77 3.37

  

 

 

 

 

1) Linjär förändring.

Lastbilar med ca 14 tons totalvikt. Den relativa effekten av de

olika miljöklasserna förutsätts bli densamma för 14 tonsbilar

som för 7 tonsbilar.
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Även den relativa fördelningen på miljöklasser förutsätts bli

densamma för 14 tonnarna som för 7 tonnarna. Dessa förutsätt-

ningar i kombination med emissionsfaktorer ur referens (87-2)

resulterar i emissionsfaktorer enligt tabell 32.

Tabell 32. Emissionsfaktorer för lastbilar med totalvikt ca 14

tons totalvikt. Samtliga miljöer.

 

 

Årsmodell HC co nox

g/fkm g/fkm g/fhn

1992 1.08 4.5 9.31

1993 1 1) 1)

1994 1.08 4.5 9.03

1995 1) 1) 1)

1996 1) 1) 1)

1997 1) 1) 1)

1998 1) 1) 1)

1999 .942 4.57 7.73

2000 1) 1) 1)

2001 1) l) 1)

2002 1) 1) 1)

2003 1) 1) 1)

2004- .763 4.57 7.73

  

  

 

 

l) Linjär förändring.

Lastbilar med totalvikt större än 18 ton. De olika miljöklasser-

na har uppskattats medföra följande förändringar av emissions-

värden:

* klass 3, relativa förändringar enligt tabell 12

* klass 2, endast effekt på NOx (7/9) jämfört med klass 3

* klass 1, endast effekt på HC (0.6/0.8) jämfört med klass 2.

Fördelningen på miljöklasser har förutsatts vara densamma som

för övriga tunga lastbilar. I kombination med emissionsfaktorer
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enligt referens (87-2) har resulterande emissionsfaktorer enligt

tabell 33 uppskattats.

Tabell 33. Emissionsfaktorer för lastbilar med totalvikt större

än 18 ton. Samtliga miljöer.

  

Årsmodell HC co nox

g/fkm. g/fhm g/fkm

1992 1.32 4.27 11.9

1993 1) 1) 1)

1994 1.32 4.27 11.5

1995 1) 1) 1)

1996 1) 1) 1)

1997 1) 1) t 1)

1998 1) 1) 1)

1999 1.20 4.27 9.8

2000 1) 1) 1)

2001 1) 1) 1)

2002 1) 1) 1)

2003 1) 1) 1)

2004- 1.05 4.27 9.8

 

 

   

 

1) Linjär förändring.

Landsvâgsbuss. Beträffande landsvägsbussar har i avsnitt 302

förutsatts att dessa har haft en utveckling snarlik l8-tons-

bilarna. Därmed skulle effekten av miljöklasser bli densamma som

för 18-tonsbilarna.

Beträffande fördelning på miljöklasser har SNV föreslagit att

samtliga landsvägsbussar av årsmodell 92 tillhör klass 20 VTI

har dessutom gjort ett antagande, vilket i kombination med SNV's

förslag ger följande fördelning:

* 1992, 100 % av årsmodeller i klass 2

* 1994, 100 % av årsmodeller i klass 2

* 1995, 100 % av årsmodeller i klass 1.

VTI NOTA'I' T 84



57

Med de givna förutsättningarna i kombination med emissionsfakto-

rer enligt referens (87-2) fås resulterande emissionsfaktorer

enligt tabell 34.

Tabell 34. Emdssionsfaktorer för landsvägsbussar.

 

 

Årsmodell HC co NOx

g/fkm g/fhm g/fhm

1992 1.80 2.3 10.4

1993 1) 1) 1)

1994 1.80 2.3 8.1

1995 1) 1) 1)

1996 1) 1) 1)

1997 1) 1) 1)

1998 1) 1) 1)

1999 1.3 2.3 8.1

2000 1) 1) 1)

2001 1) 1) 1)

2002 1) 1) 1)

2003 1) 1) 1)

2004- 1.3 2.3 8.1

  

 

 

 

 

1) Linjär förändring.

Tåtortsbuss. Miljöklasserna har förutsatts resultera i följande

relativa förändringar:

* klass 3, endast effekt på NOx (8.5/13.8) jämfört med nuläget

* klass 2, endast effekt på NOx (7/9) jämfört med klass 3

* klass 1, endast effekt på HC (0.6/0.71) jämfört med klass 2.

Beträffande fördelning på miljöklasser har SNV föreslagit att

100 % av årsmodell 92 skall tillhöra klass 1. Med miljöklasserna

som bas för beskrivning av teknisk utveckling uppnås därmed inga

ytterligare förbättringar per årsmodell efter 1992. I tabell 35

redovisas de uppskattade emissionsfaktorerna.
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Tabell 35. Emissionsfaktorer för tätortsbussar.

 

 

   

 

 

 

Årsmodell HC co nox

g/fkm. g/fkm. g/fkm.

1992- 1.34 2.23 11.5

5.3 Brånslefaktorer

Samma värden som enligt avsnitt 3.3 förutsätts gälla. Denna för-

utsättning kan tyckas vara något orealistisk mot bakgrund av att

MIA även innehåller förslag om. miljöavgifter på COz-utsläpp.

Något genomtänkt motiv för att inte välja en annan bränsleför-

brukning i alternativ 3 än i alternativ 1 och 2 föreligger inte.

För bränsleförbrukning och OCZ-utsläpp ligger kanske alternativ

4 närmre vad som kan förväntas för alternativ 3 än valet av sam=

ma värden som enligt alternativ 1 och 2.
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6 ALTERNATIV 4 D'V S FORDONSTEKNISK UTVECKLING OCH

ALTERHATIVA DRIVMEDEL

6.1 Allmänt

Inom TFB och STU har genomförts utredningar om.vilka vinster som

kan uppnås genom introduktion av idag tillgänglig bästa teknik.

Förändringen gentemot nuläget avser effektivisering av befintlig

motorteknik, alternativa drivmedel, nya typer av kraftöver-

föringar och hybridlösningar. Det material sam framtagits av STU

och TFB har inte varit direkt jämförbart med i denna studie an-

vänd data för årsmodeller fram t o m 1990. Att data inte är jäm-

förbara förklaras bl a av skillnader i fordonstypsdefinitioner

och körcykler. För att kunna koppla ihop data fram t o m.årsmo-

dell 1990 med framtida årsmodeller har därför valts att utnyttja

materialet från STU och TFB för en relativ beskrivning av utveck-

lingen. Som.bas för uppskattningarna har alternativ 1 använts.

För beskrivning av utvecklingen för lätta fordon av NOx och

energiförbrukning har ett arbetsmaterial från STU använts, se

tabell 36. Utvecklingen av energiförbrukning för tunga fordon

har likaså beskrivits med hjälp av tabell 36. I STU's arbets-

material beskrivs ett nuläge, vilket förutsätts motsvara års-

modell 90, och tre tekniksteg. Teknikstegen har beskrivits

enligt följande:

* steg 1, pågående teknikutveckling. Förutsätts motsvara års-
modell 95.

* steg 2, kontinuerligt variabel kraftöverföring. Förutsätts
motsvara årsmodell 2000.

* steg 3, hybridfordon. Förutsätts introduceras fr 0 m års-
modell 2005.

Den valda metoden resulterar i följande:

* energianvändning lika mellan samtliga alternativ och för
samtliga fordonstyper fram t o m 1990

* NOx för pb lika för alternativ 1 och 4 fram t o m årsmodell
1990

* NOx för tunga fordon lika som alternativ 1 fram t o m 1989.
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Tabell 36. Fordonsutveckling enligt STUl).

Fordonstyp Bränsle El Hox

dmêlfkm. J/fkm. g/fkm

Befintlig teknik
Pb, bensin 0.084 0.12
Lb, diesel 0.264 6.7
Lb, etanol 0.400 3.4
B, diesel 0.434 13.7

Pågående teknikutveckling
Pb, bensin 0.070 0.06
Lb, diesel 0.227 5.0
Lb, etanol 0.341 2.5
B, diesel 0.373 10.2

Kontinuerligt variabel kraftöverföring
Pb, bensin 0.056 0.04
Lb, diesel 0.218 4.7
Lb, etanol 0.327 2.35
B, diesel 0.358 9.6

Effektbuffert d v 3 hybridfordon 5
Pb, bensin 0.05 9. x 10 6 0.035
Lb, diesel 0.183 2,7 x 106 4.0
Lb, etanol 0.275 2.7 x 10 6 2.0
B, diesel 0.38 4.59 x 10 0.3

 

 

1) Arbetsmaterial från Gunnar Kinbom,
Egnell.
Fordonstyper:
* Pb av medelklass
* Lb, 10 ton distributionsbil
* B, Z-axlig stadsbuss
Körcykler:

Leif Andersson och Rolf

* Pb, stad 30 %; förort 20 %; landsväg 50 %
* Lb, blandad körning
* B, stadsbuss i linjetrafik.

Fr o m årsmodell 2005 kommer det i beräkningarna att både före-

komma bilar med och utan hybridlösningar.

Det 1:a tekniksteget avser bl a förändringar av motor, aerodyna-

misk utformning och däck. Att som här valts att låta denna ut-

veckling avstanna fr 0 m årsmodell 1995 kan starkt ifrågasättas.

Även de följande teknikstegen kommer naturligtvis att vidareut-

vecklas men borde inte kunna få samma betydelse som den vidare-

utveckling av det 1:a tekniksteget vilken kan förväntas.
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Emissionsfaktorer för tunga fordon, NOX, har uppskattats med ett

underlag från TFB. Underlaget beskriver utvecklingen av NOx-

värden för tre fordonstyper och fyra drivmedel från 1990 och

till år 2025. Per fordonstyp och drivmedelstyp redovisas även

försämringsvärden.

De från TFB erhållna materialet redovisas i tabell 37.

Tabell 37. Emissionsvärden (g/kWh), NOK, (ECE R49) enligt TFBl).

  

Fordonstyp Drivmedel Årsodell Försäm-
1990 1995 2005 2015 2025 ring

%/år

Olja 8 6 5 4 2 0
Buss Alkohol 5 4 2 1 1 2
tätort Gas 2 2 0.5 0.5 0.5 3

El(-hybrid) 1 0.5 0.5 0.5 0.5 3

Olja 10 7 5 4 2 0
Lastbil Alkohol 5 4 2 l 1 2
tätort Gas 2 2 0.5 0.5 0.5 3

El(-hybrid) 1 0.5 0.5 0.5 0.5 3

Buss och Olja 10 7 5 4 2 0
lastbil på Alhohol 5 4 2 1 1 2
landsväg

      

    

1) Arbetsmaterial från Ragnar Thörnblom.

Observera skillnaden avseende hybridfordon mellan tabell 36 och

tabell 37. I praktiken och i de utförda beräkningarna blir det

ingen nämnvärd skillnad i och med att tabellerna 36 och 37 måste

kombineras med förekomst av hybridbilar per årsmodell för att få

en rättvisande bild. Både enligt STU och TFB kommer introduktion

av hybridfordon att ske mellan 1995 och 2005.

För MC och moped har i alternativ 4 samma emissions- och bräns-

lefaktorer som för övriga alternativ använts.

De resulterande emissionsfaktorerna, både C02 och NOX, för viss

fordonstyp är naturligtvis starkt beroende av hur trafikarbetet

för viss årsmodell-klass fördelas på olika motorsystem och driv-
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medelstyper. Det är dock inte tillräckligt med en sådan fördel-

ning utan separata fördelningar måste finnas för landsväg och

tätort. Sådana fördelningar som söks har erhållits från STU och

TFB. I bilaga 1 redovisas de fördelningar av trafikarbete som

använts i denna studie.

6.2 Emissionsfaktorer

Alternativ 4 begränsas till att uppskatta utsläpp av C02 och

NOK. Gcz-utsläppen beskrivs indirekt via bränslefaktorer i av-

snitt 6.3. Här, i avsnitt 6.2, beskrivs enbart NOK-faktorer.

Resulterande emissionsfaktorer beskrivs som tidigare med

följande:

* landsväg:
- basvärde för nytt fordon
- försämring (g/fbm/år)

- antal år med försämring

* tätort:
- basvärde
- försämring (g/fkm/år)

- antal år med försämring
- kallstartkorrektion.

De uppskattade data för beskrivning av NOx-faktorer redovisas i

bilaga 2. Uppgifterna i bilaga 2 bygger på följande antaganden:

* personbilar, utsläppen är lika stora för bensin-, gas- och
alkoholdrift

VTI

lätta lastbilar och bussar, utsläppen är lika stora för ben-
sin-, gas- och alkoholdrift

tunga fordon generellt, emissionsfaktorerna (g/fkm) är direkt

proportionella mot emissionsvärdena (g/kWh)

försämringen fortgår under lika lång tid som enligt alterna-
tiv 1, d v 3 10 år

kallstartsfaktorerna är lika stora som enligt övriga alterna-
tiv.
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För eldrift följer utsläpp från kraftverk i den mån el genereras

via förbränning. Avgasutsläpp vid elgenerering ingår i den ut-

vecklade beräkningsmodellen men skall inte medräknas i det här

aktuella projektet. Utsläppens storlek från kraftverken har dock

beräknats även om de sedan ej medräknats.

Den valda metoden för beskrivning av NOK-utveckling för tunga

»fordon innebär en begränsning till förändring som följd av

motorutveckling. Observera skillnaden mot C02 för vilken all

fordonsteknisk utveckling avspeglas. För personbilar och NOX

avspeglas all fordonsteknisk utveckling.

6.3 Brånslefaktorer

Bränslefaktorer omfattar här både bränsleförbrukning och elför-

brukning. Fem typer av drivmedel ingår: bensin; diesel; gas;

alkohol; el. Förbrukning av visst drivmedel kan antingen ske i

hybridfordon eller i annat fordon.

De uppskattade bränslefaktorerna redovisas i bilaga 3. För tät-

ort och lätta fordon utan diesel- eller eldrift används samma

kallstartsfaktor som för övriga nivåerd v 3 1.05. För uppskatt-

ning av den relativa utvecklingen med tiden har de relativa

skillnaderna mellan teknikstegen enligt tabell 36 utnyttjats.

Förbrukning av gas och alkohol har om ingen annan information

funnits tillgänglig uppskattats med bensin- eller dieselförbruk-

ning som underlag och i kombination med antagandet om att mo-

torns verkningsgrad är oberoende av bränsletyp. I sådana fall då

både uppgifter om bensin- eller dieseldrift funnits och samti-

digt >något alternativt bränsle så har denna storleksrelation

utnyttjats.

Elförbrukning har tagits direkt enligt tabell 36 om det funnits

typfordon i tabell 36 som överrensstämt med typfordonen i den

här aktuella studien. Om typfordonen ej överensstämt har elför-

brukningen uppskattats genom storleksrelationen mellan förbruk-

ning av andra bränslen.
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Bilaga 1
Sid 1 (3)

PROCENTUELL FÖRDELNING AV TRAFIKARBETE PÅ OLIKA DRIVSYSTEM

OCH DRIVMEDEL PER FORDONSTYP, MILJÖ OCH ÅRSMODELL.

Varje rad i tabellen skall kunna summeras till 100 %.

: Bensin

: Diesel

: Gas

Alk: Alkohol

El : Eldrift
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Sid 2 (3)

Årsmodell Ej hybrid Hybrid
8 D G All! El B D G Alk EJ.

Eb, landsväg
1990 99.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1995 99.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2005 95.8 0.2 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2015 48.0 0.0 0.0 31.0 0.0 17.0 0.0 0.0 4.0 0.0
2025 0.0 0.0 0.0 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.0 6.0

Eb, tätort
1990 99.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1995 89.8 0.2 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2005 0.0 0.0 17.0 43.0 17.0 10.0 0.0 0.0 0.0 13.0
2015 0.0 0.0 10.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 20.0 47.0
2025 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.0

IJb 1and
1990 99.1 11.9 000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1995 88.1 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2005 84.5 11.5 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2015 42.3 5.7 010 31.0 0.0 17.0 0.0 0.0 4.0 0.0
2025 0.0 0.0 0.0 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.0 6.0

:Lnb tät
1990 8801 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1995 79.3 10.7 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2005 0.0 000 17.0 43.0 17.0 10,0 0.0 0.0 0.0 13.0
2015 0.0 0.0 10.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 20.0 47.0
2025 0.0 000 0.0 0.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.0

7t land
1990 000 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1995 000 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 '0.0 0.0
2005 0.0 9000 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 000 000
2015 0.0 60.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 000 0.0
2025 0.0 000 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0

7t tät
1990 0.0 100.0 000 0.0 0.0 000 0.0 0.0 0.0 0,0
1995 010 95.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2005 0.0 3500 10.0 50.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0
2015 0.0 5.0 15.0 75.0 0.0 115 0.0 0.0 1.5 2.0
2025 000 0.0 15.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0

14t land
1990 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1995 0.0 100.0 0.0 000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2005 0.0 80.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 " 0.0 0.0
2015 000 6000 000 1 4000 010 000 0.0 0.0 0.0 - 010
2025 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 000 0.0 0.0 0.0 0.0

14t tät
1990 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1995 0.0 95.0 210 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2005 0.0 35.0 10.0 50.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0
2015 0.0 5.0 15.0 75.0 0.0 1.5 0.0 0.0 1.5 2.0
2025 0.0 0.0 15.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0
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1990 0 0

1995 0 0

2005 0.0

2015 0 0

2025 0 0

1990 0 0

1995 0 0

2005 0.0

2015 0 0

2025 0 0

1990 0.0

1995 0.0

2005 0.0

2015 0.0

2025 0.0

1990 0 0

1995 0 0

2005 0.0

2015 0 0

2025 0 0
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100.0

100.0

80.0

60.0

0.0

100.0

100.0

80.0

60.0

0.0

100.0

100.0

80.0

60.0

0.0

100.0

70.0

15.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

50.0

53.0

55.0

0.0

0.0

20.0

40.0

100.0

0.0

0.0

20.0

40.0

100.0

0.0

0.0

20.0

40.00

100.0

0.0

10.0

30.0

32.0

35.0

Bilaga 1

Sid 3 (3)

Ib*sl land

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.7

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.7

2.3

3.3





Bilaga 2
Sid 1 (3)

NOK-FAKTORER FÖR OLIKA DRIVSYSTEM OCH DRIVMEDEL PER

FORDONSTYP, MILJÖ OCH ÅRSMODELL

 

Årsmodell Landsvåg Tâtort
Bas Förs Bas Förs
g/fkm g/fkm/år g/fhm g/fkm/år

Pb, bensin, gas, alhohol, ej hybrid
1990 .35 .036 .50 .05
1995 .175 .018 .25 .025
2000 .116 .0119 .17 .0165

Pb, diesel, ej hybrid
1990 .06 .07

Pb, hybrid, alla bränslen (bensin, alkohol)
2005 .102 .0105 .146 .0146

le, bensin, gas. alkohol, ej hybrid
1990 2.4 2.4
1995 1.2 1.2
2000 .8 .8

le, ej hybrid, diesel
1990 1.2 - 1.2 -

le, hybrid, alla bränslen
2005 .7 m .7 -

Lb 7t, ej hybrid, diesel
1990 5.1 5.1
1995 3.6 3.6
2005 2.6 2.6
2015 2.0 2.0
2025 1.0 1.0

Lb 7t, ej hybrid, alkohol
1990 2.5 .05 2.5 .05
1995 2.0 .04 2.0 .04
2005 1.0 002 190 .02
2015 .5 .01 .5 .01
2025 .5 .01 .5 .01

Lb 7t, ej hybrid, gas
1990 1.02 .031 1.02 .031
1995 1.02 .031 1.02 .031
2005 .25 .0076 .25 .0076
2015 .25 .0076 .25 .0076
2025 .25 .0076 .25 .0076

VTI NOTAT T 84



Bilaga 2

 

VTI NOTAT T 84

Sid 2 (3)

Årsmodell Landsvâg Tâtort
Bas Förs Bas Förs
g/fkm g/fkm/âr g/fhm g/fkm/år

Lb 7t, bensin, hybrid
1990 .51 .015
1995 .25 .0075
2005 .25 .0075
2015 .25 .0075
2025 .25 .0075

Lb 7t, alkohol, hybrid
1990 .51 .015
1995 .25 .0075
2005 .25 .0075
2015 .25 .0075
2025 .25 .0075

Lb 14t, diesel, ej hybrid
1990 11.7 11.7
1995 8.19 8019
72005 5.85 5.85
2015 4068 4.68
2025 2.34 2.34

Lb 14t, alkohol, ej hybrid
1990 5.85 .117
1995 4.68 °094
2005 2.3 .046
2015 1.17 .023
2025 1.17 .023

Lb 14t, gas, ej hybrid
1990 2034 .071
1995 2034 .071
2005 058 00172
2015 ,58 .0172
2025 .58 .0172

Lb 141:, bensin, hybrid
1990 1917 00345
1995 .58 .0172
2005 .58 .0172
2015 058 00172
2025 .58 .0172

Lb 14t, alkohol, hybrid
-1990 1917 °0345
1995 ,58 ,0172
2005 ,58 .0172
2015 .58 .0172
2025 .58 .0172
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Sid 3 (3)

Årsmodell Landsvåg Tåtort
Bas Förs Bas Förs
g/fkm. g/fkm/år g/fkm. g/fkm/år

' Lb + släp, diesel, ej hybrid
1990 14.7
1995_ 10.3
2005 7.37
2015 5.89
2025 2.94

Lb + släp, alkohol, ej hybrid
1990 7.37 .147
1995 5.89 .118
2005 2.95 .059
2015 1.47 .029
2025 1.47 .029

Buss, diesel, ej hybrid
1990 17.1
1995 12.8
2005 10.7
2015 8.53
2025 4.27

Buss, alkohol, ej hybrid
1990 6.13 .122 10.7 .214
1995 4.90 .098 8.53 .171
2005 2.45 .049 4.27 .0854
2015 1.22 .024 2.13 .0426
2025 1.22 .024 2.13 .0426

Buss, gas, ej hybrid
1990 4.27 .128
1995 4.27 .128
2005 1.07 .0321
2015 1.07 .0321
2025 1.07 .0321

Buss, bensin, hybrid
1990 2.13 .064
1995 1.07 .0321
2005 1.07 .0321
2015 1.07 .0321
2025 1.07 .0321

Buss, alkohol, hybrid
1990 2.13 .064
1995 1.07 .0321
2005 1.07 .0321
2015 1.07 .0321
2015 1.07 .0321

MC

1990 0.3 .3

Mbped
1990 .05 - .05 -





Bilaga 3

Sid 1 (1)

BRÄNSLEFAKIORER FÖR OLIKA.DRIVSYSTEM OCH DRIVMEDEL PER FORDONSTYP, MILJÖ OCH ÅRSMDDELL.

Årsm°d°11 Bensin Diesel Gas Alkohol 31
de/fbm dmê/fhm dmê/fhm de/fhm JYfkm

landsväg Tåtort Landsvåg Tâtort Landsvåg Tâtort Landsvåg Tätort Landsvåg Tåtort

 

Eb, ej hybrid
1990 .0673 .101 .0551 .0780 .0445 .0668 .115 .172 9-105 9-105
1995 .0561 .0842 .0459 .065 .0371 .0557 .0958 .144 8-105 8-105
2000 .0449 .0673 .0367 .052 .0297 .0445 .0766 .115 7-105 7-105
2005 ingen förändring

Eb, hybrid
2005 .0401 .0601 .0685 .103 7-105 7-105

Låtta.bussar och lastbilar, ej hybrid

1990 .155 .155 .097 .097 .103 .103 .265 .265

1995 .129 .129 .0808 .0808 .0854 .0854 .22 .22 1.48'106 1.48'106

2000 .103 .103 .0647 .0647 .0681 .0681 .176 .176 1.29'106 1.29'106

Lätta bussar odh lastbilar, hybrid

2005 .0923 .0923 .158 .158 1.29.106 1.29-106

Lastbil 7t, ej hybrid

1990 .172 .172 .127 .127 .261 .261

1995 .148 .148 .109 .109 .222 .222

2000 .142 .142 .105 .105 .213 .213

Lastbil 7t, hybrid
1995 .105 .105 " .179 .179 1.71-106 1.71°106

Lastbil 14t, ej hybrid

1990 .281 .281 .208 .208 .422 .422

1995 .242 .242 ;179 .179 .363 .363

2000 .232 .232 .172 .172 .348 .348

Lastbil 14 t, hybrid
1995 .172 .172 .293 .293 2.79-106 2.79°106

Lastbil.mad.slâp, ej hybrid

1990 .392 .290 .594

1995 .337 .249 .511

2000 .323 .239 .489

Buss, ej hybrid

1990 .298 .458 .22 .339 .448 .688

1995 .256 .394 .189 .291 .385 ;591

2000 .246 .378 .181 .28 .370 .568

Buss, hybrid

1995 .38 .649 4.6'106

MC

1990 .056 .056

Mbped

1990 .020 .020
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