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Ny förbifart för trafiken på E4 genom Norrköping - avgasutsläpp

och partikelproduktion i vattenverkets närhet.

av Harald Perby, Bo Simonsson och Bo Karlsson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

SAMMANFATTNING

Enligt planerna för E4zans nya sträckning förbi Norrköping på

sträckan mellan Skälv och Ringeby kommer den nya vägen att vid

passagen över Motala ström att ligga nära stadens vattenrenings-

verk. Norrköpings kommuns gatukontor uppdrog därför åt VTI att

beräkna de mängder av kväveoxider, kolväten, svavelföreningar,

bly, avgaspartiklar och däckspartiklar som kan komma att avges

från trafiken på vägen år 2000. Även mängden beläggningspartik-

lar som kan komma att frigöras skulle beräknas. Som ett led i

beräkningsarbetet sammanställdes emissionsfaktorer för svavel-

föreningar, bly och avgaspartiklar samt den specifika slitage-

faktorn för dubbdäck. I övrigt utnyttjades VETO-modellen för

beräkningarna.

I den hundrameterszon som kommer att ligga mitt för vattenm

reningsverket beräknas de dagliga utsläppen uppgå till 2,7 kg

kväveoxider, 0,47 kg flyktiga kolväten, 89 g svavel, 0,85 g bly,

0,32 kg avgaspartiklar och 0,26 kg däckspartiklar. Under dubb-

däckssäsongen nöts det dessutom av 11 kg beläggningspartiklar

per hundrameterszon och dag. Beläggningspartiklarna är således

den största källan till de partiklar som avges som en konsekvens

av trafiken på vägen.
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1. INLEDNING

1.1 uppdragets bakgrund

Enligt planerna för E4zans omdragning förbi Norrköping kommer

vägen att passera förbi stadens vattenreningsverk vid Motala

ström. Det kortaste avståndet mellan vägbana och bassängerna

blir cirka 70 meter. Mellan vägen och bassängerna skall en cirka

170 meter lång skyddsvall anläggas. Projektet presenteras närma-

re av Gunnarsson (1986).

Den uppkomna situationen leder till en typ av fråga som är van-

lig när vägprojekt presenteras: hur stor mängd föroreningar från

den nya vägen hamnar i vattenverkets bassänger och vilken effekt

har detta? Vägverket i Östergötlands län och Norrköpings kommuns

gatukontor har därför uppdragit åt VTI att beräkna storleken av

utsläppen av kväveoxider, kolväten, svavel, bly och avgaspartik-

lar från trafiken på vägavsnittet närmast vattenverket. I upp-

draget ingick även att beräkna avnötningen av däckspartiklar och

beläggningspartiklar. Samtidigt uppdrogs åt SMHI att beräkna

mängden av de av trafiken på vägen producerade föroreningarna

som hamnar i bassängerna. Som beräkningsår valdes år 2000. Dessa

beräkningar har redovisats av Ring (1990).

1.2 Teoretisk bakgrund

Beräkningar av avgasutsläpp från vägtrafiken sker enligt samban-

det (Perby 1990, Thunberg mfl 1990):

(13.) = X exi

där AX är det totala utsläppet av ämnet X som mängd per tids-

enhet. TAi är trafikarbetet för den enskilda fordonskategorin i

som fordonskilometer per tidsenhet. eki, den specifika emissio-
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nen; anger utsläppet av ämnet X från fordon som tillhör denna

kategori som mängd per fordonskilometer. Det totala utsläppet av

ämnet X erhålls genom att summera de enskilda fordonskategorier-

nas utsläpp.

Problemen med avgasberäkningar har diskuterats av Hammarström

(1990) och Thunberg mfl (1990). I praktiken varierar den speci-

fika emissionen kraftigt mellan enskilda fordon och varierar

starkt med körbetingelserna. Vid beräkningar av avgasutsläpp

utnyttjas därför emissionsfaktorer som representerar skattningar

av medelvärdet för den specifika emissionen under olika typer av

körbetingelser. Korrektheten i beräkningarna är därför beroende

av huruvida rätt emissionsfaktorer har valts och om trafik-

arbetet på den aktuella sträckan har prognosticerats korrekt.

Emissionsfaktorer för olika avgaskomponenter kan erhållas på två

olika sätt (Perby 1990):

- Utsläppen av bly och svavel orsakas av att bränslet innehål-

ler av dessa ämnen. Om bränsleåtgången är känd kan utsläppen

av dessa ämnen kan därför beräknas relativt tillförlitligt

genom:

(1b) AX = bränslevolym x emission per volymenhet

där emissionen per volymenhet har skattats med utgångspunkt

från halter i bränslet samt uppgifter om hur stor del av

ämnet som fastläggs i avgassystemet.

- Bildningen av kväveoxider och kolväten styrs av de kemiska

betingelserna i motorn (Gottberg 1986). Det finns inget

teoretiskt samband mellan bränsleförbrukningen och utsläp-

pens storlek, även om det kan finnas en empirisk påvisbar

relation. I dessa fall väljs emissionsfaktorerna med hjälp

av mätningar av avgasutsläppen under specifika körcykler.
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Beräkningarna av mängderna av frigjorda bitumen- och däckspar-

tiklar har gjorts enligt:

(lc) AX = ETAi x SPS

där SPS, det specifika slitaget, anger den enskilda fordons-

kategorins genomsnittliga slitage på däck och beläggning som

mängd per fordonskilometer.

1.3 Utnyttjade beräkningsmodeller

VTI utnyttjar VETO-modellen (Hammarström och Karlsson 1987) för

beräkningar av bland annat kväveoxid-, kolväte- kolmonoxid och

koldioxidutsläpp och däckspartikelavgivande från trafiken på

specifika vägsträckor. Med VETO beräknas även bensin- och

dieselförbrukningen.

Mängderna av svavelföreningar och blysalter har beräknats med

utgångspunkt från bränslets sammansättning och prognosticerad

bränsleförbrukning. Mängderna av avgaspartiklar har beräknats

med hjälp av en bränslerelaterad schablonmodell.

För beräkning av mängden av beläggningspartiklar har data om

dubbdäcksanvändningsfrekvens samt det specifika slitaget per

fordonskilometer utnyttjats.
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2 . INDATA

Detta projekt har kunnat samordnas med VVs uppdrag till VTI att

beräkna de total utsläppen av kväveoxider, kolväten och kolmon-

oxid längs den planerade vägens hela nya sträckning. Uppdraget

redovisas av Hammarström mfl (1990).

2.1 Vägsträckans läge

Utsläppen av olika ämnen och typer av partiklar har kvantifie-

rats som mängd per hundrameterszon och årsmedeldygn såvida inget

annat anges. Beräkningar har gjorts för de tre hundrameterszoner

som ligger närmast vattenverket. Den södra zonen sträcker sig

cirka 35 meter in bakom skyddsvallen. Den centrala zonen går

helt bakom skyddsvallen medan den norra zonen till cirka 35

meter går bakom skyddsvallen och når ut en bit på bron över

Motala ström. De tre zonerna börjar 1 700, 1 800 och 1 900 meter

från den nya vägens begynnelsepunkt vid Skälv. Sträckornas läge

framgår visas i figur 1. Deras profil redovisas i figur 2.

 

Tabell 1. Prognos för trafikarbetet som fordon per årsmedeldygn
på E4zs planerade sträckning förbi Norrköpings vatten-
verk år 2000.

 

Fordonsslag Antal

Personbilar 9280
Bussar 50
Lastbilar, 7 ton 213
Lastbilar, 14 ton 607
Lastbilar med släp 1450
Lastbilar totalt 2270
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Figur 1. Vägsträckans läge.

2.2. Trafikarbetesprognos

Från Hammarström mfl (1990) har erhållits en prognos för trafik-

arbetet på sträckan år 2000 (tabell 1).

2.3 Bränsleförbrukning

Bränsleförbrukningen per årsmedeldygn på den aktuella sträckan

år 2000 har med utgångspunkt från trafikarbetesprognosen i

tabell 1 beräknats med VETO och redovisas i tabell 2.
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Figur 2. Vägsträckans profil.

 

Tabell 2. Bränsleförbrukning i tre zoner i dm? per årsmedeldygn.

  

Zon Bensin Diesel

Södra 61,4 83,2
Centrala 62,3 69,2
Norra 62,7 64,2

2.4 Beräkningsfilosofi

Att prognosticera utsläppen från framtida trafik innebär ofta

att subjektiva värderingar av till exempel emissicnsfaktorer etc

får göras. I denna undersökning har uppdragsgivaren begärt en

precisering av en maximal risknivå. Det betyder att vi i det
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fall stor tveksamhet har rätt då det gäller ingångsdata har valt

att räkna på den högsta nivån. Vi har vidare valt att inte ta

med effekter av ännu inte fattade politiska beslut, som kommer

att leda till generella sänkningar av avgasutsläppen.
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3 EMESSIONSEAKTORER.OCH SPECIFIKT SLITAGE

Inom ramen för projektet har emissionsfaktorer för vissa ämnen

behövt beräknas, liksom det specifika slitaget, SPS. I övrigt

har Hammarström mfls (1990) underlagsmaterial utnyttjats. För

andelen fordon med dubbdäck under dubbdäckssäsongen har

3.1 Emissionsfaktorer för svavel och bly

3.1.1. Bakgrund

Långsiktigt balanserar tillförseln av svavel via bränslet och

utsläppet av svavelhaltiga ämnen varandra. Känner vi svavelhal-

terna i olika bränsleslag kan vi därför räkna fram emissions-

faktorer. Samma beräkningsprincip tillämpas för koldioxid (Perby

1989a).

Beräkningen av blyutsläppen är mer komplicerad eftersom en del

bly deponeras i avgassystemet. En del av detta bly avges senare

som relativt stora partiklar som deponerar på vägbanan eller i

vägens omedelbara närhet (Finlayson-Pitts och Pitts 1986). Cirka

25 procent av blyet anses fastläggas definitivt i avgassystemen.

Av det resterande blyet avges ungefär en tredjedel som partiklar

med en diameter mindre än 0,5 um och ungefär hälften som partik-

lar med en diameter större än 5 um.

3.1.2 Emissionsfaktorer för svavel

 

Pettersson (1988) utförde omfattande analyser av sammansättning-

en av totalt 70 bensin- och åtta dieselprover. 51 prover utgjor-

des av blyfri bensin, 3 av regular och 16 av premium. Analyserna

inkluderade bestämningar av svavel- och blyhalterna.

Svavelhalten i blyfri bensin och premiumbensin uppgick i genom-
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snitt till 0,012 respektive 0,009 viktsprocent. Densiteterna var

i genomsnitt 754 respektive 749 g/dm3. Svavelinnehållet var där-

för 0,09 och 0,07 g/dm? för blyfri respektive premiumbensin. Då

96 oktan bensin är en 60/40-blandning av premium och blyfri ben-

sin kan svavelhalten beräknas till 0,08 g/dmê. Dessa halter kan

därför väljas som emissionsfaktorer för svavel.

Svavelhalten i diesel var i genomsnitt 0,15 viktsprocent. Densi-

teten var 830 g/dm3, varför halten av svavel i genomsnitt var

1,2 g/dm3. 1

Ett betydande osäkerhetsmoment i beräkningarna av svavelemissio-

nerna är att de utgår från dagens situation. Vilka svavelmängder

som finns i framtidens motorbränslen vet vi ej säkert. Statens

Naturvårdsverk (SNV 1990a) har föreslagit att den högsta tillåt-

na svavelhalten i diesel skall sänkas högst avsevärt, från 0,3 %

till 0,05 %. I så fall kommer emissionerna av svavel vara högst

en tredjedel av vad som anges här.

3.1.3 Emissionsfaktorer för bly

I Petterssons (1988) prover var den genomsnittliga blyhalten i

blyad premiumbensin 140 mg/l och i blyfri bensin4 mg per liter.

I 96 oktan bensin var halten därför 86 mg/l. Om vi tar hänsyn

till fastläggning i avgassystemet och skillnaden i partikelstorn

lek erhålls de emissionsfaktorer som summeras i tabell 3.

Den genomsnittliga blyhalten i tre dieselprover (Pettersson

1986) var 9 mg/l. Om fastläggningsandelen och partikelstorleks-

fördelningen är densamma som för bly i bensinavgaser erhålls de

emissionsfaktorer som redovisas i tabell 3.
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Tabell 3. Emissionsfaktorer för bly från olika typer av bensin
samt diesel.

 

Fraktion Bensintyp Diesel
Blyad Blyfri 96 oktan

Totalt 105 mg/l 3 mg/l 64 mg/l 7 mg/l
Som partiklar:
<0.5 um 32 mg/l l mg/l 19 mg/l 2 mg/l
>5 um 62 mg/l 1,5 mg/l 32 mg/l 3 mg/l

 

3.1.3.1 Fördelning mellan blyad och oblyad bensin år 2000

År 2000 kommer vi att befinna oss i slutskedet av den period

under vilken blyfri bensin ersätter blyad. För att beräkna ande-

len blyfri bensin år 2000 har uppgifter om trafikarbetets för-

delning mellan fordon av olika ålder hämtats från Möller (1989).

Vidare har följande antagande gjorts efter samtal med Börje Hen-

ningsson, Motormännens Riksförbund: samtliga fordon av 1988 års

modell och yngre och hälften av fordonen av 1980 - 1987 års

modeller körs med blyfri bensin. Då skerpersonbilarnas trafik-

arbete till 97 procent med blyfri bensin år 2000 och till 3 pro-

cent med blyad. Per genomsnittlig liter bensin år 2000 blir bly-

utsläppen då högst 6 mg/l och svavelutsläppen 90 mg/l.

3.2 Emissionsfaktorer för avgaspartiklar

3.2.1 Befintlig kunskap

 

Bertilsson mfl (1986) har publicerat uppgifter om avgaspartikel-

emissioner från olika typer av vägfordon. Emissionsfaktorerna

har angetts som mängd per fordonskilometer vid en viss specifi-

cerad bränsleförbrukning. I tabell 4 redovisas de valda emis-

sionsfaktorerna. De stämmer överens med de schabloner som Natur-
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ll

vårdsverket utnyttjar (Olsson 1986).

 

Tabell 4. Emissionsfaktorer för partiklar i dieselavgaser. Under
dieselåtgång kvantifieras bränsleförbrukningen vid
körning enligt USA-84 trans-cykeln.

 

Fordonskategori Dieselåtgång Emissionsfaktor

7 ton lastbil 0,209 kg/km 1,1 g/km
14 ton lastbil 0,292 kg/km 1,1 g/km
Lb med släp 0,356 kg/km 1,7 g/km

 

Ur trafikarbetesdata kan förväntad dieselförbrukning respektive

partikelemission beräknas. Därefter justeras partikelproduktio-

nen enligt variationen i dieselförbrukningen i de respektive

zonerna.

(2) Partikelmängd =

Dieselförbrukning (VETO) x partikelmängd (schablon)

Dieselförbrukning (schablon)

där dieselförbrukning (schablon) anger den dieselförbrukningen

som erhålls genom att schablonmässigt utgå från trafikarbetsdata

i tabell 1 och dieselförbrukningsdata i tabell 4. Dieselförbruk-

ning (VETO) har erhållits genom simulering med VETO. Justering

enligt samband 2 torde medföra en anpassning till körsituationen

på den aktuella vägen. Sambandet förutsätter att dieselförbruk-

ningen och partikelemissionen är linjärt relaterade.

Partikelutsläppen från bensinbilar beräknas uppgå till 0,05 g/km

för bilar utan katalysatorer och 0,01 g/km för bilar med kataly-

satorer. Andelen katalysatorbilar har med hjälp av Möller (1990)

och beräknats till 93,8 procent.
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Även då det gäller avgaspartiklar har Naturvårdsverket under

projektets gång lagt fram förslag om skärpta emissionskrav för

tunga fordon (SNV 1990b).

3.3 Stoftpartiklar

3.3.1 Bakgrund

Bildningen av stoftpartiklar från vägbeläggning tillskrivs i

stort sett endast bilar med dubbdäck. Material frigörs (nöts)

från beläggningen genom dubbens slag och repning. De båda meka-

nismernas relativa betydelser och det totala slitaget beror på

faktorer som dubb- och däcktyp, dubbutsticket, hastigheten,

vägytans temperatur och fuktighet Och beläggningstypen.

Ett normalt personbilsdubbdäck sliter vid landsvägsfart, 70-100

km/h, bort cirka 2-13 g/km (Lars-Göran Wågberg, VTI, muntligen).

Vid torr väderlek efterlämnar en personbil ett "moln" av fint

stoft efter sig. Vid våt väderlek är det mesta stoftet sannolikt

vattenbundet.

En del av stoftet förs vidare från vägbanan med vindar, en del

förs vidare med vatten. I det första fallet kan "mellanlandning"

ske på vägen, på vegetation eller på marken.

Under en längre våtperiod kan slitageprodukter anrikas på körba-

nan. Vid senare torr väderlek kan slitageprodukterna frigöras

och föras från vägområdet med vindens hjälp.

3.3.2 Stoftpartiklarnas sammansättning

 

Stoftpartiklarna består av relativt finfördelat beläggningsmate-

rial. Beläggningen består, om det är fråga om asfaltbetong, av
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stenmaterial, cirka 93-95 %, och bindemedel, 5-7 %. Bindemedlet

av "oljetyp" är sannolikt till största delen bundet till sten-

material. Stenmaterialets sammansättning är olika från plats

till plats. I Norrköping härrör asfaltbetong sannolikt från

asfaltfabriken i Skärlunda. Stenmaterialet utgörs där av granit

som innehåller kvarts, fältspat och glimmer. Eventuellt ingår

tillsatsmedel av olika slag, fibrer, vidhäftningsmedel och poly-

merer. Sådana används relativt sällan idag, men kan bli vanliga-

re i framtiden. Uppgifter om vilken typ av slitlager som kommer

att användas på den aktuella vägsträckan har ej erhållits.

På beläggningen avsätts vidare andra föroreningar: olja, gummi,

avgaskomponenter och annat "nedfall". Vintertid förekommer halk-

bekämpning med salt. Dessa föroreningar följer med slitagepro-

dukter från vägytan.

3.3.2.1' Stoftpartiklarnas storleksfördelning

I Sverige har endast ett fåtal undersökningar gjorts av stoft-

partiklarnas storleksfördelning. Den största insatsen gjordes

1973/74 i anslutning till dubbdäcksutredningen (TFD 1975). På

ett antal ställen samlades slitageprodukter in genom att sopa

eller suga upp dem från vägen eller så erhölls de från smuts-

skärmar eller vägmärken. Det måste därvid ifrågasättas om pro-

verna var representativa för vad som verkligen slits bort från

vägytan. Ur vinddriftsynpunkt är den del av stoftet som är mind-

re än 5 um av intresse. I de ovan redovisade undersökningarna

låg denna andel runt 10 % (8-13 %).

4 Från Norge redovisar Jebens mfl (1984) undersökningar av slita-

geprodukter. I en av dessa försågs en bil med dammsugare. En del

material (sannolikt det finaste materialet) har dock fastnat i

filterpåsen och har ej kunnat analyseras. De bestämde ej partik-

lar finare än 0,21 mm (210 um) som utgjorde cirka 23 %, jämfört

med 50-85 % i de svenska undersökningarna från 1973/74.
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I en annan rapport från Norge (Larsen mfl 1988) mättes stoft-

emissionen bland annat intill Store Ringvei i Oslo. I undersök-

ningen lades tonvikten vid inandningsbart stoft (<10 um). Detta

utgjorde endast cirka 0,1 % av den totala stoftmängden. Prov

togs därvid på luftburet stoft. Största andelen partiklar var

större än 100 um (0,1 mm).

3.3.3 Stoftbildningsfaktor och partikelfördelning

Ett sannolikt maximumvärde för dubbslitaget erhålls med ett SPS-

tal (samband lc) av 20 gram per fordonskilometer och bil med

dubbdäck. Om i genomsnitt 60 procent av fordonen antas använda

dubbdäck under säsongen november till april (150 dagar) erhålls

en genomsnittliga stoftbildningsfaktor på 12 gram per kilometer.
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4 BERÃKNINGSRESULTAT

4.1 Avgasutsläpp och däckspartiklar

Utsläppen av svavel, bly och avgaspartiklar har beräknats med

hjälp av bensinförbrukningsdata (tabell 2) och de emissionsfak-

torer som erhållits i avsnittet 3.1 och 3.2. Emissionerna av

kväveoxider och kolväten har beräknats med VETO varvid under-

lagsmaterial till Hammarström mfl (1990) har utnyttjats. VETO

har även utnyttjas för att beräkna frigörningen av däckspartik-

lar. Den totala emissionen av dessa ämnen redovisas zonvis i

tabell 5.

 

Tabell 5. Beräknade utsläpp av kväveoxider, kolväten, svavelfö-
reningar, blysalter och avgaspartiklar samt frigör-
ningen av däckspartiklar uppdelat på tre zoner om100
meter. Beräkningarna avser ett dygn då trafikarbetet
motsvarar det genomsnittliga årsmedeldygnet år 2000
(se tabell 1).

 

Ämne Zon Enhet
Södra Centrala Norra

Kväveoxider 3,11 2,67 2,54 kg/dygn
- som mängd kväve 0,95 0,81 0,77 kg/dygn

Kolväten 0,475 0,467 0,453 kg/dygn
Svavel 0,105 0,089 0,083 kg/dygn

Bly .
- totalt 0,95 0,85 0,83 g/dygn
- partikulärt
<0,5 pm 0,32 0,28 0,28 g/dygn
>5 um 0,48 0,42 0,42 g/dygn

Avgaspartiklar 0,39 0,32 0,30 kg/dygn
- därav från diesel 0,38 0,31 0,29 kg/dygn

Däckspartiklar . 0,271 0,255 0,250 kg/dygn

 

Fluktuationer i utsläpp som orsakas av variationen i trafikflö-

det under året, veckan och dygnet, torde vara linjära. Då det
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gäller svavel har det föreslagits att den högsta tillåtna halten

i dieselbränsle skall sänkas (SNV 1990a). De emitterade svavel-

mängderna minskar då med minst två tredjedelar. Om SNVs förslag

om sänkta gränsvärden för partikelemissioner (SNV 1990b) genom-

förs kommer avgaspartikelutsläppen vara något lägre än vad som

anges i tabell 5. Åtgärden kommer dock inte att ha fått full

genomslagskraft år 2000.

Av tabell 5 framgår att produktionen av miljöfarliga ämnen san-

nolikt blir störst i den södra zonen. Detta beror på att den

lutar mer än vad de övriga zonerna gör. Mest notabel effekt har

detta på utsläppen från dieselfordonen då dieselförbrukningen är

mer beroende av väggeometrin, se figur 2, än bensinförbrukningen

(tabell 2).

4.2 Stoftpartiklar

Enligt avsnitt 3.3 kan den genomsnittliga stoftbildningsfaktorn

för vägtrafiken på E4:an vid en dubbanvändning på 60 % antas

vara högst 12 gram beläggningsmaterial påfordonskilometer. I

beräkningarna som redovisas i tabell 6 antas 10 % av stoftet

vara mindre än 5 um och att 5 % av materialet, oberoende av

partikelstorleken, utgörs av organiska ämnen.

Den ojämförligt största källan till partiklar av olika slag

längs den aktuella vägsträckan är dubbdäckens slitage på belägg-

ningen (tabell 5 och 6). Även om enbart tillförseln av organiskt

material räknas svarar stoftpartiklarna för den största mängden.

Emellertid, då det gäller miljöeffekter är kolvätenas samman-

sättning avgörande. De kolväten som ingår i beläggningsmateria-

let har vanligen inte lika hög giftighet som kolväten i avgaser

(Perby 1989b).
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Tabell 6. Frisättning av stoft från vägbanan under dubbsäsongen.
Dubbsäsongen antas vara 150 dagar lång. Mängderna spe-
cificeras per zon av 100 meters längd.

 

 

Kategori Per dygn Per säsong

Totalt 11,1 kg 1,67 ton
därav
- organiskt material 0,6 kg 84 kg
- stenmaterial etc 10,6 1,59 ton
partiklar <5pm: 1,1 kg 167 kg
därav
- organiskt material 0,06 kg 8,4 kg
- stenmaterial etc 1,0 kg 159 kg

4.3 Tack

Författarna vill tacka Larsolov Olsson, SNV, och Ulf Hammar-

ström, Arne Karlsson och Lars-Göran Wågberg, VTI, som välvilligt

bidragit med underlagsmaterial.
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