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Lustgasemission från vägtrafik

- 11minara emispre

och budgetberäkningar

av Harald Perby

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 Linköping

SAMMANFATTNING

Kunskapen om storleken av emissionerna av lustgas från vägtrafik

är bristfällig. En sammanställning av data från sex rapporter

visar att det dock är möjligt att välja preliminära emissions-

faktorer för personbilar med och utan katalysatorer. Att upp-

skatta lustgasutsläppen från dieselfordon är för närvarande inte

möjligt. Som preliminära emissionsfaktorer valdes:

- Bilar utan katalysatorer på landsväg: 8.2 mg/km.

Katalysatorbilar på landsväg: 37 mg/km.

- Bilar utan katalysatorer i tätort: 5.4 mg/km.

Katalysatorbilar i tätort: 86 respektive 58 mg/km beroende

på hur brett faktaunderlag som utnyttjades.

Med hjälp av dessa preliminära emissionsfaktorer har de svenska

utsläppen av lustgas från bensindrivna personbilar 1980 och 1987

beräknats till 300 respektive 400 ton per år. För 1995 prognos-

ticeras utsläppen till 1 800 och 2 100 beroende på valet av

emissionsfaktor för katalysatorbilar i tätortstrafik. För 2000

prognosticerades utsläppen till 2 300 och 2 800 ton per år. Cir-

ka 95 procent av ökningen mellan 1980 och 2000 förklaras av in-

troduktionen av trevägskatalysatorn. Prognosen bygger på flera

approximationer som gör att den måste anses som osäker. Då data

för dieselfordon är bristfälliga har det ej varit möjligt att
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uppskatta de totala utsläppen av lustgas från vägtrafiken i sin

helhet.

Då lustgas är en potent växthusgas kan utsläppen av lustgas jäm-

föras med utsläppen av koldioxid. År 1995 och 2000 beräknas

mellan 4 till 6 procent av den sammanlagda växthusverkan av kol-

dioxid och lustgas i bilavgaser kunna knytas till lustgas. Det

tycks därför som om lustgas lämnar ett litet, men ej försumbart,

bidrag till växthusverkan i bilavgaser. Samtidigt bidrar kataly-

satorn till att utsläppen av andra gaser med växthusverkan mins-

kar. Det går ännu inte att säga om katalysatorn har en negativ

eller positiv effekt på utsläppen av växthusgaser.
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Emissions of nitrous oxide from road traffic

- preliminary emission factors and budget calculations

by Harald Perby

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

S-581 01 Linköping

Sweden

SUMMARY

Knowledge about the magnitude of nitrous oxide (laughing gas)

emissions from road traffic is insufficient and unreliable.

However, a compilation of the data in six reports shows that it

is possible to choose preliminary emission factors for passenger

cars with and without catalytic converters. Estimating the emis-

sions of nitrous oxide from diesel-engined vehicles is not at

present possible. The following were chosen as preliminary emis-

sion factors:

- Cars without catalytic converters on rural roads: 8.2 mg/km.

- Converter-equipped cars on rural roads: 37 mg/km.

- Cars without converters in urban areas: 5.4 mg/km.

- Converter-equipped cars in urban areas: 86 and 58 mg/km,

depending on how broad a fact base was used.

Using these preliminary emission factors, nitrous oxide emis-

sions from Swedish gasoline-engined passenger cars in 1980 and

1987 respectively have been estimated at 300 and 400 tonnes a

year. For 1995, the forecast emissions are 1,800 and 2,000

tonnes, depending on the choice of emission factors for conver-

ter-equipped cars in urban traffic. By the year 2000, it is

estimated that emissions will amount to 2,300 and 2,800 tonnes a

year. About 95 per cent of the increase between 1980 and 2000 is

attributed to the introduction of the three-way converter. As
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this forecast is based on several approximations, it must be

considered unreliable. Since the available data in respect of

diesel-engined vehicles is inadequate and uncertain, it has not

been possible to estimate the total emissions of nitrous oxide

from road traffic in its entirety.

Because nitrous oxide is a potent "greenhouse gas", emissions of

this gas can be compared to emissions of carbon dioxide. It is

estimated that between four and six per cent of the total green-

house effect of carbon dioxide and nitrous oxide in motor vehic-

le exhaust emissions will be attributable to nitrous oxide in

1995 and 2000. It therefore seems as though nitrous oxide makes

a small but not insignificant contribution to the greenhouse

effect of motor vehicle exhaust emissions. At the same time, the

use of catalytic converters helps to reduce emissions of other

gases with a greenhouse effect. It is still too early to say

whether the catalytic converter has a negative or positive

effect on emissions of greenhouse gases.

The legends of the most important Figures and Tables have been

translated to English.
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1. INLEDNING

1.1 Lustgas ooh globala miljöproblem

Lustgas, dikväveoxid, N50, har till skillnad från övriga kväve-

oxider inga regionala eller lokala miljöeffekter och inkluderas

därför inte i begreppet NOK. Den är långlivad (Ramanathan mfl

1985) och bryts först ned när den har nått stratosfären. Vid

nedbrytningen bildas huvudsakligen kvävgas och syrgas, men även

en liten del kvävemonoxid, NO. Under början av 1970-talet fördes

av människan orsakad lustgasbildning fram som ett miljöhot då

kvävemonoxid har en negativ inverkan på stratosfäriskt ozon

(Crutzen 1971). Under 1970-talet ägnades mest intresse åt lust-

gas bildad genom denitrifiering av kväveföreningar i handels-

och stallgödsel (Bremner och Blackmer 1978), även om lustgas-

emissioner från katalysatorfordon uppmärksammades (Weiss och

Craig 1976). Effekten på ozonlagret anses numera vara liten då

kvävemonoxid inaktiverar halogenatomer som frigjorts genom ned-

brytningen av klorerade kolväten (Crutzen 1983).

Lustgas har under senare år uppmärksammats av ett annat skäl.

Ökade utsläpp av gasen leder till att halten i troposfären för

närvarande ökar med 0,2 procent per år (Ramanathan 1985). Då

lustgas absorberar infraröd strålning är den en klimatgas som

misstänks bidra till växhuseffekten. Det är därför motiverat att

kartlägga källorna till utsläpp av lustgas.

1.2 LustgaSbildning i fordon

Lustgas har påvisats i avgaserna från flera typer av fordon

(Lanier och Robinson 1986, Sjöberg mfl 1989). Dessutom orsakar

depositionen av kväveoxider från vägtrafiken en viss lustgas-

bildning i mark och vatten, eftersom en liten andel av kväve-

oxid-kvävet långsiktigt denitrifieras till lustgas (Payne 1981).
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I bensinbilar bildas lustgas både vid förbränningen i motorn och

i katalysatorn (Sjöberg mfl 1989). De direkta emissionerna av

lustgas från bensindrivna bilar ökar därför genom introduktionen

av trevägskatalysatorn (Prigent och de Soete 1989, Egebäck

1991). Lustgasemissionerna från katalysatorbilar kan, räknat som

mängd kväve, vara av samma storleksordning som kväveoxidemissio-

nen (Potter 1990).

En utförlig studie av lustgasbildningen i trevägskatalysatorn

har utförts av Prigent och de Soete (1989). Deras resultat indi-

kerar att lustgas bildas som en mellanprodukt under reduktionen

av kvävemonoxid till fritt kväve på katalysatorns katalytiska

ytor. Förenklat kan förloppet skrivas:

IEC

TJ

(l) 2 NO - 2 NO-Me - NZO-Me - NZ

steg 1 steg 2 steg 3

NO-Me och Nio-Me symboliserar former bundna till ädelmetaller i

trevägskatalysatorn. Omvandlingen av kvävemonoxid till lustgas i

trevägskatalysatorn följer därför ett förlopp som påminner om

bakteriell denitrifikation (Payne 1981). Eftersom reduktionen av

kväveoxider är kopplad till en samtidig oxidation av kolväten

och kolmonoxid till koldioxid (Gottberg 1986) innebär lustgasav-

gången att hela oxidationspotentialen i avgaserna ej har utnytt-

jats fullt ut.

Prigent och de Soete (1989) fann att reaktionssteg 2 aktiveras

när katalysatorn tänder, vilket i deras försök skedde vid ca

400° C. Steg 3 aktiverades först när temperaturen översteg 500°

C. Lustgasemissionen från deras testfordon var därför störst när

katalysatorns temperatur och fordonets hastighet var låg, vilket

har konfirmerats av Bailey (1990).
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Syftet med denna studie är att försöka avgöra om befintliga lit-

teraturdata kan användas för att välja preliminära emissionsfak-

torer för lustgasemission från olika fordonsslag.

VTI MEDDELANDE 629



2. UNDERLAG OCH BERÄKNINGAR

2.1 Emissionsfaktorer för direkt lustgaábildning

Kunskapen om vilka kvantiteter av lustgas som emitteras från

olika typer av fordon är begränsad. Tillsammans redovisar

Sjöberg mfl (1989), Prigent och de Soete (1989), Potter (1990),

Bailey (1990) och Egebäck (1991) data från 15 bensindrivna per-

sonbilar, en dieseldriven personbil, två bensindrivna lastbilar

och sex lastvagnsmotorer eller tyngre dieselfordon. Lanier och

Robinson (1986) summerade rapporter från 1970-talet och början

av 1980-talet om lustgasemissioner från totalt 22 katalysatorbi-

lar, men endast en bil utan katalysator. De sammanfattade även

resultat som erhållits med fyra tunga dieselfordon och två ben-

sindrivna lastbilar. Då de tekniska koncepten för katalysatorer-

na har ändrats är det tveksamt om deras material är representa-

tivt för dagens fordon.

Sjöberg mfl (1989) bestämde mängderna av lustgas i avgaserna

från en Volvo 240 med förgasarmotor, en Volvo 760 med trevägs-

katalysator, en dieseldriven Volvo 760 och en 12 l dieselmotor.

Prigent och de Soete (1989) publicerade mätningar av lustgas-

emissionen från en Citroen BX 19 GT med "open-loop" förgasare

och en Renault Fuego (USA-version) med Ä-sond. Båda bilarna var

försedda med trevägskatalysatorer.

Egebäck (1991) mätte lustgasemissionen från tre bilar med tre-

vägskatalysatorer, en Saab 9008, en Audi 4000 och en Volvo 760T,

och tre bilar med eftermonterade katalysatorer, en Volvo 760

GLE, en Saab 900i och en VW Jetta.

Potter (1990) mätte lustgasemissionen från tre katalysatorbilar,

en Volvo 245GL och två Volvo 740 GLE. Huvuddelen av han mätning-

ar gjordes med katalysatorer som gått 8000 km. Under två mät-
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ningar använde han en helt ny katalysator och under en mätning

en katalysator som gått 50000 km.

Bailey (1990) mätte lustgasemission från en ny och en gammal

bil, båda med trevägskatalysatorer. Mätningarna skedde på väg.

Det material som kan utnyttjas är därför begränsat. Bestämningen

av lustgas i bilavgaser kan dessutom påverkas av metodfel (Karin

Sjöberg och Anne Lindskog, IVL, muntligen). Körcyklerna skiljer

mellan de fem undersökningarna, vilket komplicerar jämförelsen.

I samtliga undersökningar är spridningen av uppmätta emissioner

stor och reproducerbarheten dålig. De emissionsfaktorer och

beräkningar som redovisas i detta meddelande måste därför anses

vara synnerligen osäkra.

I tabell 1 sammanfattas publicerade värden för lustgasemissio-

ner, uppmätta som direkta utsläpp. Dessutom rapporterade Lanier

och Robinson (1986) emissioner om 5 till 6 mg/km för en bil utan

katalysator och mellan 7 och 137 mg/km för bilar med olika typer

av katalysatorer. Emissionerna från lastbilar och bussar var i

deras sammanställning av samma storleksordning som för kataly-

satorbilar. Bailey (1990) erhöll för två bilar med trevägskata-

lysator emissioner om 35 - 55 mg/km vid hastigheter kring 20

km/h. Emissionerna minskade när hastigheten ökade till 90

km/tim, varefter de ökade igen. Baileys undersökning var ej så

upplagd att hans data kan utnyttjas för val av emissionsfakto-

rer.

Sjöberg mfl (1989) rapporterade generellt högre emissioner än

övriga författare. De av Prigent och de Soete (1989), Potter

(1990) och Egebäck (1991) redovisade lustgasemissionerna från

personbilar med trevägskatalysatorer erhållna med "stadskörcyk-

lerna" A10 och ECE och "pendlarcykeln" FTP75 och av Bailey vid

körning i 20 km/h är spridda i breda, men delvis sammanfallande,

intervall. Skillnaderna kan delvis förklaras med skillnaderna

mellan körcyklerna.
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Tabell 1. Publicerade värden för emission av lustgas (mg/km)
från fordon. k anger kallstart och v varmstart. -kat och +kat
anger bilar utan och med katalysator. n anger antal fordon.

Table 1. Published rates of nitrous oxide emissions (mg/km). k
indicates cold start, v warm start. -kat and +kat indicate motor
vehicles without and with catalytic converters. n indicates the
number of vehicles.

 

Sjöberg mfl (1989)1

Fordon/Vehicle n Körcykel -kat +kat
Driving
cycle

Förgasarbil utan katalysator l A10, k 23 - 88
Carburettor car without converter v 36 - 86

Insprutningsbil med 1 A10, k 47 - 602
trevägskatalysator v 23 - 612
Injection car with three-way
converter

Personbilsdiesel 1 A10, k 18 - 22
Diesel car v 4 - 7

Lastvagnsmotor 1 A10, k 320 - 1360
Diesel truck engine v 320 - 440

Prigent och Soete (1989)

Personbilar med trevägs- 1 FTP 75 32 - 40 41 - 46
katalysatorer som standard 2 ECE, k 37 - 59 57 - 116
Cars with three-way converters v 34 - 39 12 - 57
as standard

Dieselfordon med 1.9 l motor l FTP 75 41 - 49
Diesel vehicle with LA4 48 i
1.9 l engine ECE, k 47 - 54

Egebäck (1989)

Bilar utan och med eftermonte- 3 HWFET 4 - 10 3 - 18
rade katalysatorer ("open loop") .A10 4 - 7 17 - 68
Cars with and without retrofitted
open loop converter

Bilar med trevägskatalysatorer 3 HWFET 6 - 142 9 - 54
("closed loop") A10 5 - 11 50 - 116

Cars with closed loop
three-way converter

Potter (1990)

Personbil med ny katalysator 1 FTP 75, k 7

Car with new three-way converter v 35

Personbilar med katalysator 4 FTP 75, k 30 - 57

som använts 8000 km v 8 - 27

Cars with three-way
converter in use for 8,000 km

Personbil med katalysator som 1 FTP 75, k 129

använts 50000 km
Car with three-way converter
in use for 50,000 km

 

Kommentarer: 1. Värdena justerade enligt författarnas rekommen-

dation.
2. Två bilar testades med bortkopplad trevägskata-

lysatorer.

Remarks: 1. Values adjusted as recommendations by the authors.

2. Two cars were tested with the three-way catalytic

converter disconnected.

 



Två av de fordon som Egebäck (1991) testade var nya medan ett

fordon hade en gammal katalysator med dålig reningsgrad, speci-

ellt vad beträffar kväveoxider. Även Potter (1990) testade en

bil med en äldre katalysator. Materialet tillåter ej slutsatser

om effekterna av katalysatorernas ålder. Detta är enväsentlig

svaghet i beräkningarna, då katalysatorns ålder är avgörande för

utsläppen av andra luftföroreningar (Hammarström (1990).

Då det gäller att välja emissionsfaktorer för personbilar utan

katalysatorer och för katalysatorbilar vid landsvägskörning kan

endast Egebäcks data utnyttjas. Han har dessutom redovisat såväl

kväveoxidutsläpp som bränsleförbrukning, vilket är av intresse.

Valet av en emissionsfaktor för katalysatorbilar i tätortstrafik

kan göras enligt två linjer. Antingen kan Egebäcks data utnytt-

jas för att använda ett enhetligt experimentellt underlag eller

så kan ett viktat värde baserat på Egebäcks, Prigent och de Soe-

tes och Potters material räknas fram. Då inget alternativ är in-

vändningsfritt har jag valt att utnyttja båda. De båda alterna-

tiven för katalysatorbilar i tätort benämns framgent "nivå HÖG"

respektive "nivå LÅG". Vid beräkningen viktades emissionsvärden

erhållna vid varm- och kallstarter 1/1. Dessutom togs det hänsyn

till antalet bilar som testats i undersökningarna. Emissionsfak-

torerna redovisas i tabell 2.

Principiellt kan det alltid riktas invändningar mot hur vikt-

ningen görs när data från olika körcykler sammanvägs. I vissa

fall är ungefärliga kvoter mellan utsläppen erhållna med olika

körcykler kända (Hammarström 1990). Då det gäller skillnader i

lustgasutsläpp saknas sådana data.

Befintliga data för dieselfordon tillåter knappast ett val av

emissionsfaktorer. Data är få och det är inte alltid som typen

av dieselmotor preciseras, vilket troligen kan vara avgörande.

Det är därmed inte möjligt att beräkna de totala utsläppen av

lustgas från vägtrafik i Sverige.
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Tabell 2. Lustgas. Emissionsfaktorer (mg/km) för bensindrivna
personbilar. +kat och -kat indikerar fordon med och utan
trevägskatalysatorer.

 

Table 2. Nitrous oxide. Emission factors for gasoline-engined
cars. Emission factors for rural driving and "high" emission
factors for urban driving are based on data from Egebäck (1991).
"Low" emissions factors for urban driving are based on data from
Prigent and de Soete (1990), Potter (1990) and Egebäck (1991).

+kat and - kat indicate cars with and without three-way conver-
ters.

 

 

Region +kat -kat
hög/high låg/low

Landsväg 37 8.2
Rural driving

Tätort 86 58 5.4
Urban driving

 

2.2 Lustgasbildningseffektivitet

Då det gäller katalysatorerna kan lustgasutbytet anges som den

andel av det bortreducerade kväveoxid-kvävet som omvandlas till

lustgas-kväve. Den procentuella andelen ges av:

(AN20"N+kat - ANZO-N_kat) X

(2)

 

ANOx-N-kat _ ANome+kat

där ANáO-N och ANOxäN anger emissionerna av lustgas-kväve res-

pektive kväveoxid-kväve. +kat och -kat anger emissionerna från

ett och samma fordon med respektive utan katalysator. Sambandet

inkluderar ej kväveoxid-kväve som emitteras från katalysatorn.

Det tar ej heller hänsyn till att lustgas som bildas i motorn

kan reagera i katalysatorn. Mängderna av kväve i de bägge före-

ningarna erhålls genom:
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(3a) Mängd NOXäN = 0,304 x mängd NOX

(gram N) (gram N02)

(3b) Mängd N20-N 0,636 x mängd N20

(gram N) (gram N20)

Lustgasutbytet varierade kraftigt mellan olika fordon. Enligt

Egebäcks (1991) data för två bilar med trevägskatalysatorer om-

vandlades i medeltal 32 % av kväveoxid-kvävet till lustgaskväve

när fordonenkördes enligt AlO-cykeln. Med HWFET-cykeln omvand-

lades 5 % av kväveoxid-kvävet till lustgas-kväve. För tre bilar

med eftermonterade katalysatorer var lustgasutbytet 3 % under

A10-cykeln. När dessa bilar kördes enligtHWFET-cykeln minskade

lustgasutsläppen i två fall. Det tycks därför som om de stökio-

metriska villkoren för lustgasbildning vanligen är gynnsammare

under AlO-cykeln än under HWFET-cykeln. Då AlO-cykeln har mer

tätortsprägel än HWFET-cykeln är det därför troligt att lustgas-

emissioner främst är ett problem vid låga hastigheter och tran-

sienta körförlopp. Hur situationen är vid motorvägshastigheter

går ej att utröna med befintliga uppgifter (se dock 1.1).

2.3 Indirekt lustgasbildning

Då lustgas bildas som en alternativ slutprodukt vid bakteriell

denitrifikation (figur 1; Payne 1981) leder kväveoxidutsläpp

till indirekt lustgasbildning i ekosystemen. För att erhålla en

helhetsbild' av vägtrafikens bidrag till lustgasbildningen måste

den bakteriella lustgasbildningen inkluderas. Bilden kompliceras

av att endast en del av det emitterade kväveoxidkvävet kommer

att denitrifieras. Resten inlagras i sediment. Dessutom varierar

utbytet av lustgas vid denitrifikation markant mellan olika eko-

system. Någon accepteraduppfattning om ett genomsnittligt värde

finns inte. Med utgångspunkt från Egebäcks (1991) data går det

att visa att den indirekta lustgasbildningen i katalysatorbilar-
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nas fall är låg om andelen av kväveoxid-kvävet som ombildas till

lustgas vid denitrifiering är av storleksordningen en procent.

Frågan om lustgasbildningen totalt Ökar eller minskar med intro-

duktionen av trevägskatalysatorn kan därför inte besvaras

säkert. Det kan dock noteras att lustgasutbytet i katalysatorn

(se 2.3) för två bilar med trevägskatalysatorer uppgick i medel-

tal till 5 och 32 procent vid körning enligt HWFET- respektive

A10-cyklerna. För att lustgasbildningen som kan knytas till ben-

sindrivna personbilar skall minska totalt med katalysatorrefor-

lustgasutbytet vid naturlig denitrifiering imen fordras att

genomsnitt är högre. Det är tveksamt.

  

  

 

   
 

 

 

  

    

 

 

    

 

  

 

 

 

  

 

    

 

 

 

Långlivade

Kvävgas

I
T
I

Lustgas

II
Ti

Kortlivade JJ

Ammoniak -a- Ammonium- -e- Kväve- -a- Syror
salter oxider

|
I I II $

: i ?l 4
Ämnen i l' " I
marken
och Organiskt -44 Ammonium- -aw Nitrit- -44 Nitrat-
organismer kväve -e- kväve v+- kväve -e- kväve

Figur 1. Scematisk bild av omvandlingarna av kväveföreningar i
biosfären.
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2.4 Lustgasemissioner från bensindrivna personbilar i

Sverige 1980, 1987, 1995 och 2000

Trafikarbetet för bensindrivna personbilar 1980 och 1987 och en

prognos för 1995 och 2000 redovisas fördelat på olika kategorier

i tabell 3. Tabellen har sammanställts med hjälp av uppskatt-

ningar av och prognoser för trafikarbetets omfattning som till-

handahållits

mfl 1990). SCB har tillhandahållit data om katalysatorbilarnas

av Transportrådet (se "basalternativet" i Thunberg

andel av bilparken.

 

Tabell 3. Trafikarbetet för bensindrivna personbilar 1980, 1987,
1995 och 2000 i miljarder fordonskilometer. Fördelning mellan
tätort och landsväg. Andel +kat anger den procentuella andel av
det totala trafikarbetet för bensindrivna personbilarsom utförs
av katalysatorbilar. -kat och +kat avser bilar utan respektive
med trevägskatalysator.

 

Table 3. Mileage in Sweden for gasoline-engined cars in billions
of vehicle kilometers. Percentage +kat indicates the proportion
of all cars equipped with three-way converters.

 

År Andel Tätort Landsväg
Year Percentage Urban Rural

+kat -kat +kat -kat +kat

1980 0 11 985 0 28 577 0

1987 2.2 13 803 310 32 967 742

1995 70.4 4 643 11 044 11 333 26 955

2000 93.8 1 017 15 641 2 490 38 294

 

Katalysatorbilarnas andel av trafikarbetet 1987, 1995 och 2000

har uppskattats med hjälp av bilaga 7 i Möller (1989). Som emis-

sionsfaktorer har Egebäcks (1991) medelvärden erhållna med A10-

och HWFET-cyklerna utnyttjats för tätorts- respektive landsvägs-
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körning. Jag har antagit att utsläppen inte ändras när bilarna

och trevägskatalysatorerna åldras och att fordonens åldersför-

delning 1995 och 2000 kommer att vara ungefär densamma som 1987.

Beräkningen har gjorts med förutsättningen att bilar med och

Tusen ton

per år

3000

2500

2000

1500

1000

500

 
1980 1987 1995 2000

Figur 2. Lustgasemission från bensindrivna bilar i Sverige. Det
ofyllda utrymmet visar skillnaden mellan emissionsfaktorer
enligt "nivå LÅG" och "nivå HÖG".

 

Figure 2. Emissions of nitrous oxide from gasoline-engined cars
in Sweden. Unfilled areas represent the difference between "Low"
and "High" emission factors for urban driving.
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utan katalysatorer och gamla och nya bilar har samma fördelning

mellan landsvägkörning och tätortskörning. Jag har inte heller

beaktat möjligheten av en omfattande eftermontering av katalysa-

torer på äldre bilar, vilken skulle öka lustgasutsläppen ytter-

ligare. Förbehållen är alltså många.

Den totala emissionen av lustgas direkt från fordonen beräknas

ha uppgått till 300 ton 1980 och till 400 ton 1987. Den beräknas

med emissionsfaktorer enligt "nivå HÖG" uppgå till 2 100 ton

1995 och 2 800 ton 2000 om trafikarbetet följer Transportrådets

prognos (se Thunberg mfl 1990). Lustgasutsläppen från bensin-

drivna fordon i Sverige ökar således drygt nio gånger mellan

1980 och 2000. Med emissionsfaktorer enligt "nivå LÅ " kommer

lustgasutsläppen från dessa fordon att uppgå till 1 800 ton 1995

och 2 300 ton 2000, vilket innebär en ökning med knappt åtta

gånger. Utvecklingen illustreras i figur 2. Utan introduktionen

av trevägskatalysatorn, men med i övrigt konstanta villkor,

skulle lustgasutsläppen 2000 uppgå till 425 ton. Av ökningen

mellan 1980 och 2000 svarar trafikökningen för 5 till 6 procent

och katalysatorintroduktionen för 94 till 95 procent.

Förutom vägtrafiken finns det andra lustgaskällor med mänsklig

anknytning av betydelse (Dahlberg mfl 1988, Rohde och Johansson

1989). Källornas relativa betydelse måste anses som oklar.

2.5 Slutsatser

- Den direkta lustgasemissionen från bensindrivna personbilar

ökar med introduktionen av trevägskatalysatorn. För A10-cy-

keln erhöll Egebäck (1991) en differens i storleksordningen

16 gånger. Med HWFET-cykeln erhöll Egebäck en ökning på

cirka 4,5 gånger.

- Den direkta lustgasemissionen är störst vid tätortskörning

och transienta körcykler.
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- Brist på data gör att det ej går att beräkna indirekt lust-

gasbildning från deponerat kväveoxid-kväve. Det går ej

heller att beräkna lustgasutsläpp från dieselfordon. För

katalysatorbilar torde den indirekta lustgasbildningen vara

liten.

- Befintliga data tyder på att de direkta lustgasutsläppen

från bensindrivna personbilar Ökar från 300 ton 1980 till

cirka 2 500 ton 2000. Cirka 95 procent av ökningen till-

skrivs introduktionen av trevägskatalysatorn.

Beräkningarna bygger på ett smalt kunskapsunderlag och många

förbehåll.
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3 RELAIIVT BIDRAG.ÅV LUSTGAS TILL'VÃXTHUSVERKAN I

BILAVGASER

En viktig fråga är hur stort bidrag emissionerna av lustgas

lämnar till de totala emissionerna av växthusgaser från fordon

och andra antropogena källor. Per molekyl sett har lustgas 200

till 250 gånger kraftigare växthusverkan än koldioxid (Ramana-

than mfl 1985, Rodhe och Johansson 1989). Egebäck (1991) har i

sin rapport redovisat bensinförbrukningsdata för de olika fordo-

nen, varför koldioxidproduktionen kan beräknas (Perby 1989).

Växthusverkan från koldioxid och lustgas i bensinbilsavgaser

jämförs i tabell 4. I tabell 4 har lustgas antagits ha 250 gång-

er kraftigare växthusverkan än koldioxid. Det relativa bidraget

av lustgas beräknas som:

(4) 250 x ANéO x 100

%

 

där ANêo och ACO2 anger utsläppen av lustgas och koldioxid per

fordonskilometer.

Slutsatsen av jämförelsen i tabell 4 är att lustgas lämnar ett

litet, men i vissa fall inte försumbart, bidrag till växthusver-

kan i avgaser från bensindrivna bilar. Lanier och Robinson

(1986) och Potter 1990 kom fram till liknande slutsatser. Pro-

blemet är därför värt att analysera vidare.

På nationell nivå antas koldioxidutsläppen från bensinbilar

uppgå till 10,2 Mton 1995 och 10,7 Mton 2000 ("basscenariot" i

Thunberg mfl 1990). De för dessa år med "nivå HÖG" beräknade

lustgasemissionerna från bensindrivna fordon om 2 100 och 2 800

ton har samma växthusverkan som 0,5 respektive 0,7 Mton koldi-

oxid. Emissionerna framräknade med emissionsfaktorer enligt

"nivå LÅG", 1 800 ton och 2 300 ton, motsvarar 0,4 respektive

0,6 Mton koldioxid. Den summerade växthusverkan från lustgas och
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koldioxid demonstreras i figur 3. Lustgasens andel motsvarar 4

till 6 procent av den summerade växthusverkan som tillskrivs

koldioxid- och lustutsläppen från personbilar. Då ingångsdata

delvis är gemensamma är beräkningarna per bil respektive natio-

nellt inte helt frikopplade. I båda fallen är resultatens

korrekthet starkt beroende av huruvida de approximationer som

gjordes i 2.1 och 2.4 är acceptabla eller ej.

 

Tabell 4. Relativt bidrag av lustgas till växthusverkan i bilav-
gaser. Mängderna av lustgas anges som koldioxidekvivalenter
(g/km; data från Egebäck 1991 och tabell 2). Tre bilar ingick i
varje mätserie. +kat och -kat indikerar bilar med och utan tre-
vägskatalysatorer. Det relativa bidraget erhölls med ekvation
(4).

 

Table 4. A.comparison of the amounts of the greenhouse gases
carbon dioxide and nitrous oxide emitted by different types of
motor vehicles. Emissions of nitrous oxide are given as equi-
valent amounts of carbon dioxide (g/km; data from Egebäck 1991

and Table 2). Values are means for three cars. +kat and -kat

indicate cars with and without three-way converters. The contri-
bution of nitrous oxide is given as percentage of the aggregate
effect of carbon dioxide and nitrous oxide.

  

Fordon Körcykel Ekvivalent emission Relativt
koldioxid lustgas bidrag

Vehicle Driving Equivalent emission Contri-
cycle carbon nitrous bution

dioxide oxide

Utan och med efter- HWFET -kat 181 2,0 1 %
monterade katalysa- +kat 2,4 1 %
torer ("open loop") A10 -kat 265 1,4 0,5 %
Cars without and with +kat 9,0 4 %
retrofitted open loop
converters

Med trevägs- HWFET +kat 176 9,2 5 %
katalysatorer A10 +kat 272 21,5 8 %
("closed loop")

Cars with closed loop
converters
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Figur 3. Summerat bidrag till växthuseffekten av koldioxid och
lustgas från bensindrivna personbilar i Sverige. Skillnaden
mellan den övre och den nedre linjen markerar betydelsen av
lustgas.

 

Figure 3. Summary of contribution to the greenhouse effect by
carbon dioxide and nitrous oxide from gasoline-engined cars in
Sweden. The area between the upper and the lower lines indicates
the nitrous oxide contribution.

 

Kan de av katalysatorreformen orsakade lustgasutsläppen jämföras

med någon annan förändring inom vägtrafiksektorn? Lustgasens

bidrag till växthusverkan i bensinbilsavgaser motsvarar till

exempel de ökade utsläppen koldioxid som orsakas av två års

trafikökning (Nilsson 1989, Perby 1989). Storleken på föränd-

ringen kan även jämföras med den ökning av koldioxidutsläppen

som orsakas av att prestanda och tjänstevikt hos försålda ny-

bilar ökade mellan 1980 och 1987. Om prestanda och tjänstevikt
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ej ökat, vore 1987 års nybilars genomsnittliga bränsleförbruk-

ning enligt blandad körning 6,3 procent lägre än det verkliga

utfallet (Hammarström 1989).

Rodhe och Johansson (1989) ansåg att en global övergång till ka-

talysatorer skulle leda till en liten, men ej försumbar, ökning

av utsläppen av växthusgaser. Även Lanier och Robinson (1986)

och Potter (1990) kommer fram till en liknande ståndpunkt.

Bilden av bilavgasers bidrag till utsläppen av klimatgaser är ej

komplett om vi bara inkluderar koldioxid och lustgas. Bailey mfl

(1990) rapporterade metanemissioner om 80 mg/km i medeltal från

30 fordon utan katalysatorer. Hos två bilar med katalysatorer

var metanemissionerna cirka 60 % lägre. Per molekyl sett har

metan 30 gånger starkare växthusverkan än koldioxid. Om de nivå-

er som Bailey mfl (1990) rapporterade är representativa för ben-

sinfordon är problemet med metanemissionerna litet i jämförelse

med koldioxidproblemet.

Till de betydelsefulla klimatgaserna hör även troposfäriskt

ozon. Ozon bildas genom fotokemiska reaktioner i vilka kolväten

och kväveoxider är nyckelkomponenter (Finlayson-Pitts och Pitts

1986). Vägtrafiken svarade före katalysarreformen för omkring

hälften av de svenska utsläppen av ozonbildande gaser (Perby

1990). Katalysatorreformen bidrar sannolikt långsiktigt till att

utsläppen av dessa luftföroreningar minskar markant (Egebäck och

Bertilsson 1983, Egebäck 1987, Thunberg mfl 1990). Konklusionen

är därför att utsläppen av lustgas ökar, samtidigt som utsläppen

eller den indirekta bildningen av andra växthusgaser minskar.

Bensinförbrukningen, och därmed koldioxidutsläppen, tycks däre-

mot ej påverkas av katalysatorreformen (Hammarström 1989).
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3.1 Slutsatser

Slutsatserna i denna rapport får betraktas som synnerligen pre-

liminära. Fler mätningar av emissionen av lustgas och andra

växthusgaser från fordon behövs för att säkerhet skall uppnås.

Efter introduktionen av katalysatorn lämnar lustgas ett litet,

men ej försumbart, bidrag till växthusverkan i avgaserna från

bensindrivna personbilar. Då katalysatorn minskar utsläppen av

vissa andra växthusgaser och gaser som bidrar till bildning av

växthusgaser i ett senare led, är helhetsbilden av katalysatorns

effekt på utsläppen av växthusgaser ej klar.

Det är sannolikt att den största potentialen för att minska

växthusgasutsläppen från bensindrivna fordon ligger i minskade

utsläpp av koldioxid av fossilt utsprung. Detta kan ske genom

att trafikarbetet minskar eller effektivare bränsleutnyttjande.

Potentialen för energibesparing med bensindrivna personbilar har

diskuterats av Bleviss (1989) och Hammarström (1989). En annan

möjlighet kan vara att långsiktigt ersätta bensin och diesel med

förnybara bränslen (Thunberg mfl 1990).

3.2 Tack

Karin Sjöberg, Anne Lindskog, Karl-Erik Egebäck, Carl-Elis

Boström och Åke Rosén har varit ett teoretiskt stöd och läst

detta meddelande i olika versioner. Karl-Erik Egebäck och John

Bailey har låtit mig ta del av och utnyttja viktiga opublicerade

data. VTIs bibliotekspersonal har mycket tjänstvilligt hjälpt

till att få tag i nödvändig litteratur.

Projektet har delfinansierats av Völvo Personvagnar AB och VTI.

Beräkningarna av de nationella utsläppen har genomförts inom

ramen för det av TFB finansierade projektet "Ett miljöanpassat

transportsystem".
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