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Alternativ framdrivning och transport-

effektivisering. Miljöstudie över Malmö
kommuns fordonflotta.

av Magnus Lenner
Statens väg- och trañkinstitut (VTI)

581 01 Linköping

SAMMANFATTNING

VTI har beräknat miljömässiga konsekvenser vid införande av el- och naturgasdrift

samt vid transporteffektivisering för Malmö kommuns fordonsflotta. Med 1995

som beräkningsâr defmierades tre scenarier med olika inslag av el- och naturgas-

fordon ikommunens fordonspark, samt ett scenario innebärande förbättrad trans-

portsamordning.

Emissionsfaktorer avseende en tätortskörcykel, relevant för centrala Malmö, för

fem fordonskategorier med konventionell, och i förekommande fall även alternativ,

framdn'vning togs fram med VETO-programmet. Emissioner på årsbasis av kol-

väten, kolmonoxid, kväveoxider, koldioxid, svaveldioxid och partiklar beräknades

därefter för total trafik och för kommunens fordon. Resultaten omfattade emissio-

ner 1995 i ett grundscenario och för fyra scenarier enligt ovan.

Alternativet med högst inslag av alternativ framdrivning innebar 66 personbilar och

88 lätta lastbilar (av totalt 320 respektive 364 kommunala fordon) med eldrift,

samt fem tunga lastbilar och sex specialfordon (av totalt 112 respektive 217) med

naturgasdrift. Alternativet transporteffektivisering innefattade 20% respektive 10%

minskat transportarbete för lätt och tung lastbil. Härnedan sammanfattas de pro-

centuella utsläppsminskningama för dessa alternativ jämfört med grundscenariet

(enbart konventionell framdrivning, ingen effektivisering). Resultaten avser kom-

munens fordonsflotta år 1995, totalt 1 134 fordon.

HC co NoX co2 soz Part.

 

El- och naturgasdrift 0,6 0 1,6 3,3 9,5 6,1

Transporteffektivisering 6,7 8,2 3,7 8,0 6,7 5,3
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l BAKGRUND

För att skapa miljömässiga och ekonomiska besparingar inom den kommunala

transportverksamheten i Malmö pågår ett samarbetsprojekt där Lunds tekniska

högskola, Malmö kommun och Sydkraft deltar. De medel, som skall skapa förut-

sättningar för uppfyllande av projektmâlen, är infasning av elfordon och naturgas-

drift vid förnyelse av den kommunala fordonsflottan samt transporteffektivisering.

Sydkraft har därvid uppdragit åt VTI att, med anbringande av relevanta fordons-

beskrivningar samt energi- och emissionsfaktorer, beräkna hur storlek, samman-

sättning och utnyttjande för Malmö kommuns fordonspark påverkar energiför-

brukning och emissioner av skadliga ämnen till luft.
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2 UPPDRAGET

Uppdraget omfattade att, med 1995 som beräkningsår, på årsbasis beskriva energi-

förbrukning och avgasemissioner, genom effektberäkningar avseende sammanlagt

sju parametrar, för den kommunala fordonsparken som är sammansatt av 1 134

enheter fördelade på fem fordonskategorier.

Som grund för beräkningarna ut'valdes ett representativt område i centrala Malmö,

vilket gavs en detaljerad beskrivning som ett nätverk av länkar med tillhörande tra-

fikflöden, hastighetsgränser, regleringsanordningar m fl parametrar.

Förutom ett basscenario, innebärande "business as usual", defmierades tre scenarier

vilka innefattade lågt, medelhögt respektive högt genomslag av naturgas- och el-

drift vid kommunens nyanskaffning av fordon under perioden 1993-1995. Ytter-

ligare ingick berälming av effekterna vid transporteffektivisering, dvs ett mer ratio-

nellt utnyttjande av befintlig kapacitet. Slutligen beräknades effekterna av kraftpro-

duktion för elbilar som emissioner från produktion av elkraft på marginalen.
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3 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

I detta avsnitt redovisas alla beräkningsförutsättningar. Fordon, scenarier, kör-

mÖnster och emissionsfaktorer beskrivs ingående.

3.1 SÖkta parametrar

Uppdraget avsåg berälming av effekter per år, totalt och per fordonstyp inklusive

typ av framdrivning, för följ ande parametrar.

* Drivmedels/energiförbrukning

(bensin, dieselolja, naturgas, elkraft)

* Kolväten (HC)

* Kolmonoxid (CO)

* Kväveoxider (NOX)

* Koldioxid (C02)

* Svaveldioxid (802)

* Partiklar

I avsnitt 3.5 redovisas emissions- och bränslefaktorer, avseende ovanstående para-

metrar, för alla fordons- och framdrivningstyper.

3.2 Fordon 1995 enligt grundscenario

Uppdragsgivaren har uppgivit den förväntade sammansättningen av den kommu-

nala fordonsparken i Malmö, uppdelad på fem fordonstyper, för beräkningsåret

1995. För varje fordonskategori föreligger dessutom uppgifter om medelvärden för

vikt, motoreffekt, årlig körsträcka, last, årsmoderördelning m fl karakteristika.

Nedanstående översikt av fordonstyper m m avser grundscenario, dvs enbart kon-

ventionella framdrivningssätt.
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Fordonstyp Antal Ålder Trañkaerår

Personbil

A (A10) 43 8 år 10 000 tkm

B (A12) 167 5 är 10 000 fkm

C(M1) 110 1 år 10 000fkm

Lätt lastbil (< 3,5 t):

A (A10) 32 8 år 15 000 fkm

B (A12) 186 5 är 15 000 fkm

C (M1) 146 lär 15 000 fkm

Lastbil (> 3,5 t)

A (-88) 69 8 år 15 000 fkm

B (89-92) 33 5 år 15 000 tkm

C (93-95) 10 1 år 15 000 fkm

Specialfordon (traktorer, motorredskap)

A (-88) 112 8 år 885 timmar

B (89-92) 77 5 år 885 timmar

C (93-95) 28 1 år 885 timmar

Mopeder

A (-95) 121 5 år 300 timmar

Enligt uppgift från gatukontoret i Malmö uppgår bränsleförbrulmingen for kom-

munens specialfordon till i medeltal 6 dm3 dieselolja per driftstimme. För bensin-

drivna fordon, dvs personbilar och lätta lastbilar, gjordes en separat berälming av

startemissioner baserad på det i beräkningsförUtsättmngarna angivna värdet tio

kallstarter/dygn.

3.3 Scenarier

Beräkningsuppgiften innefattade ett grundscenario (0) vari enbart fordon med kon-

ventionell framdrivning ingick, tre tänkbara nivåer (Scenariema I, H och III) med

varierande inslag av el- och naturgasdrift vid nyförvärv av kommunala fordon un-

der 1993-1995, samt ett scenario (IV) med högre nivå av transporteffektivisering

än scenario 0. Detaljer ges i följande uppställning.
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Fordonstyp Totalt Nyförvärv Därav el. Därav naturg.

-95 93-95 (st) 0 I H III 0 I H 111

 

Personbil 320 1 10 0 1 1 28 66 - - - -

Lätt lastbil 364 146 0 29 55 88 - - - _

Lastbil 1 12 10 - - - - O 1 2 5

Specialfordon 217 28 - - - - 0 0 3

Transporteffektivisering (Scenario IV) innebär en situation där fordonsflottan, ge-

nom bättre kapacitetsutnyttjande, skall uträtta samma uppgifter som i scenario 0,

trots minskat trafikarbete för lätt lastbü (20%) och för lastbü(10%). Denna beräk-

ning erfordrade en alternativ uppsättning ernissionsfaktorer, på grund av ökad last,

för de två berörda fordonsslagen.

Emissioner hänförbara till elfordonens energiförbrukning beräknades utifrån emis-

sionsfaktorer, verkningsgrad etc för elkraftproduktion med naturgaskombi, enligt

referens (1 ).

3.4 Körförlopp tätort

För att skapa en tätortskörcykel, representativ för de föreliggande beräkningarna,

sammanställdes en beskrivning av centrala Malmö, som ett nätverk bestående av 65

trafiklänkar var och en karakteriserad avseende längd, angränsande länkar, omrä-

destyp, antal körfält, regleringstyp i utfart, trañkflöde och andel tung trafik. Den

sammanlagda längden av de 65 länkarna är 23,17 km och totala trafikarbetet per

årsmedeldygn som uträttas inätet är 359 000 fkm fördelat enligt följande:

 

Fordonstyp Trañkarbete/dygn

Personbil 301 000 fkm

Lätt lastbil 36 000 fkm

Lastbil och buss 22 000 fkm

En detaljerad beskrivning av nätet i form av länkar, noder (42 st), extranoder för

utbyte av fordon med nätets omvärld (55 st) samt räknade trañkflöden gavs som

indata till ett datorprogram för simulering av trafikflöden i nätverk, se referens (2),

som beräknade andelar vänstersvängande, ickesvängande och högersvängande for-

don i de 42 nodema. Konstruktionen av körförlopp motsvarar den som används i

Vägverkets effektmodeller.
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Från uppgifter om hastighetsbegränsning och annan länkkarakteristik samt trafik-

flöden upplösta på dygnets timmar beräknades enligt referens (3), medelhastigheter

som funktion av trafikflöde och områdestyp.

 

Trafikflöde Hastighet (km/h)
(fordon/d) Centrum Mellan

0 45,0 48,0
9 000 45,0 48,0

10 000 44,3 47,4

11 000 43,5 46,8
12 000 42,6 45,9
13 000 41,6 45,0

14 000 40,5 43,9
15 000 39,2 42,6
16 000 37,7 41,1
17 000 36,1 39,4
18 000 34,4 37,4
19 000 32,5 35,3

Ur körforlopp rn m enligt ovanstående skapades en vägbeskrivning, vilken ingick i

de indata som används i VETO-prograrnmet, se avsnitt 4.2 och referens (4), för

beräkning av avgasernissioner.

3.5 Emissionsfaktorer

I detta avsnitt redovisas samtliga energi- och emissionsfaktorer som använts vid

beräkningarna. Materialet har tagits ur skilda källor bl a referenserna (5) och (6),

vissa approximationer och sammanviktningar har gjorts. Materialet är huvudsak-

ligen disponerat enligt framdn'vningstyp.

3.5.1 Personbil och lätt lastbil. bensin

Bränslefaktorer samt emissionsfaktorer for HC, CO och NOX beräknades med

VETO-programmet, för detaljer se avsnitt 4.2. Då resultaten avsåg nya bilar kor-

rigerades faktorerna gällande bensindrivna fordon för försämring, enligt referens

(5). De medelåldrar för olika fordonskategorier som uppges i avsnitt 3.2 användes

vid beräkningen av korrektion for försämring av emissionsfaktorer. De resulterande

avgas- och bränslefaktorerna redovisas nedan.
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HC CO NOX Bränsle

(g/fkm) (g/fkm) (g/fkm) (dm3/fkm)

Personbil

A 4,34 52,19 1,730 0,107

B 0,111 0,823 0,176 0,102

C 0,042 0,395 0,106 0,100

Lätt lastbil

A 9,81 70,59 6,11 0,147

B 0,269 1,57 0,423 0,139

C 0,802 0,772 0,300 0,137

Emissionsfaktorer for partiklar sattes till de som anges i A14-bestämmelsema.

* A-bilar 0,124 g/fkm

* B- och C-bilar 0,050 g/fkm

Utsläppen av koldioxid, C02, liksom svaveldioxid, 802, som är direkt proportio-

nella mot bränsleförbrukning, beräknades enligt referenserna (6) respektive (7).

Svaveldioxid 0,4 g 802 per dm3 bensin

Koldioxid 2,36 kg C02 per dm3 bensin

3.5.2. Moped

Emissionsfaktorer enligt nedan för moped togs ur referens (6).

 

HC CO NOX Bränsle

(g/fkm) (g/fkm) (g/fkm) (dm3/fkm)

Moped 4,2 13,3 0,05 0,02

Svaveldioxid- och koldioxidemissioner for moped beräknas analogt med Övriga

bensindrivna fordon, se avsnitt 3.5.1.
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3.5.3 Lastbil och specialfordon, diesel

Emissions- och bränslefaktorer för lastbil beräknades med VETO-programmet. För

specialfordon användes samma värden, varvid dessa fordons kända dieselforbruk-

ning räknades om till trafikarbete. De resulterande totala NOK-utsläppen från spe-

cialfordon uttryckta som kg NOX per m3 förbrukat dieselbränsle visade god

överensstämmelse med emissionsfaktorer för arbetsfordon, som redovisas i refe-

 

rens (8).

Emissions- och bränslefaktorer, lastbil och specialfordon

HC CO NOX Bränsle

(g/fkm) (g/fkm) (g/fkm) (dm3/fkm)

A 2,32 5,14 11,50 0,204

B 1,75 4,16 7,02 0,199

C 1,31 3,07 5,45 0,199

Partikelemissioner beräknades enligt de värden som anges i A30-bestämmelsema.

* A-bilar 0,299 g/fkm

* B- och C-bilar 0,090 g/fkm

Utsläppsfaktorer for koldioxid, C02, och svaveldioxid, 802, beräknades enligt re-

ferenserna (6) respektive (7). Här förutsattes att dieselbränsle, vad avser svavel-

innehåll, genomsnittligt kommer att uppfylla kraven för Miljöklass 2.

Svaveldioxid 0,8 g 802 per dm3 diesel (M2)

Koldioxid 2,61 kg C02 per dm3 diesel

3.5.4 Personbil och lätt lastbil elfordon

 

För beräkning av emissioner från kraftproduktion for elfordon förutsattes att el-

kraft produceras via naturgaskombi med 52% elverkningsgrad. Nedanstående

emissionsfaktorer för naturgaskombi-kraftverk togs från referens (1).
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* CO 0,008 g per MJ el

* NOX 0,038 g per MJ el

* C02 104 g per MJ el

Ur VETO-beräkning erhölls följ ande värden på energiförbrukning för elfordon.

* Personbil 0,22 kWh/fkm

* Lätt lastbü 0,375 kWh/fkm

Vidare innebär, enligt referens (10), effektivitetstal vid överföring av elkraft (91%),

batteriladdning (80%) och batteriverkningsgrad (75%) att ovanstående värden skall

divideras med faktorn 0,546. Då en J är lika med en Ws beräknades ur ovanstående

följande emissions- och energifaktorer för elfordon.

 

CO NOX C02 Energi

(g/fkm) (g/fkm) (g/lkm) (kWh/fkm)

Personbil 0,012 0,055 151 0,403

Lätt lastbil 0,020 0,094 257 0,687

3.5.5 Lastbil och specialfgrdon, naturgä

1 dm3 diesel väger 0,83 kg och har energiinnehållet 3,56 -107 J, under det att 1

dm3 komprimerad naturgas, med energiinnehållet 4,81-107 J, väger 1 kg. Då verk-

ningsgraden är en faktor ca 1,2 högre för dieseldrift, motsvarar 1 liter dieselbränsle

0,9 liter komprimerad naturgas vid fordonsdrift.

Vid beräkning av emissionsfaktorer för naturgasdrift applicerades följande rela-

tionstal, enligt referens (9), på emissionsfaktorema för dieseldn'ft, se avsnitt 3.5.3.

Relationstalet 3, för kolmonoxid, härrör från mätningar på naturgasbussar i Göte-

borg.

HC CO NoX co2 so2 Part.

 

Naturgas/diesel 1,01 N 3 0,32 0,88 0 0,2

1 Avser kolväten exkl. metan.
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4 BERÄKNINGSMETODER

41 VETO

VETO-programmet konstruerades ursprungligen för beräkning av fordonskost-

nader i skilda väg- och gatumiljöer. Detta datorprogram, över vilket referens (4)

ger en fullständig beskrivning, innehåller numera även funktioner för beräkning av

t ex energiförbrukning och avgasemissioner. I föreliggande studie nyttjades VETO-

programmet för att beräkna energi-, bränsle- och emissionsfaktorer (HC, CO och

NOX).

Huvudtypema av indata till VETO utgöres av detaljerade karakteriseringar av for-

don, körförlopp, bränsleåtgäng och avgaser. Varje fordonstyp ges en beskrivning

avseende geometriska mått, massor, material, densitet, utväxling, tyngdpunkter,

.fjädring m fl parametrar, sammanställda i en fordonsñl. I programmet finns förlag-

rade fordonsñler, avseende olika kategorier och kravspeciñkationer, för konven-

tionella person- och lastbilar. Bränsleförbrukning och emissioner av HC, CO och

NOX beskrivs som funktion av kombinationer av motorvarvtal och vridmoment i

tredimensionella matriser, så kallade musseldiagram. Inför de aktuella beräkning-

arna kompilerades fordonsñler samt musseldiagram för bränsle/energi och emissio-

ner även för lätt lastbil, elfordon och naturgasfordon. Därvid inhämtades uppgifter

från åtskilliga källor t ex referenserna (11), (12) och (13). Vägbeskrivning ges i

VETO antingen som förlagrad typväg eller med egen ñl. Här konstruerades en

tätortskörcykel för Malmö ur de data som beräknats enligt avsnitt 3.4.

4.2 Metod för länkflödesskattningar

För att beräkna trañkflöden i den nätverksbeskrivning av centrala Malmö, som

skapats, användes en icke-linjär minkostnadsflödesmodell för att skatta hur länkar i

ett trañknätverk matar angränsande länkar med trafik, se referens (2). En förut-

sättning är att fordon på en eller flera länkar har räknats med hjälp av någon typ av

fordonsdetektor. För icke-räknade länkflöden anges ett basvärde som modellen

styr mot, med hänsyn tagen till samtliga existerande jämviktsvillkor där länkar kor-

sar varandra. Nätverksmodellen medger att:

* sammankopplingen av trafikflöden i systemet gör att summan av in-

och utflöden till alla trafiklänkar stämmer.
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* samtliga detekterade flöden går genom trañknätverket på något sätt

(ingenting "fo'rsvinner").

* uppdelning av inkommande trafik på de olika utgående länkarna er-

hålls automatiskt.

Den resulterande beskrivningen av hur trañkflödet fördelar sig på olika utrikt-

ningar vid passage av nodema i nätverket utnyttjades i vägbeskrivning for kör-

ning av VETO, där avgasemissioner beräknas utifrån, dels grundeffekter som här-

rör från köming på länk, dels mereffekter som uppkommer i korsningar.
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5 RESULTAT

I detta kapitel redovisas beräkningsresultaten. Årliga emissioner av luftförore-

ningar, bränsleförbrukning m m för beräkningsåret 1995 och vid olika förutsätt-

ningar, avseende Malmö kommuns fordonspark presenteras i en serie tabeller. För

att möjliggöra insättande av dessa siffror i ett större sammanhang har inledningvis

emissionema ñån all trafik beräknats.

5.1 Emissioner m m, total trafik.

Tabellema 1 och 2 nedan sammanfattar trafikarbete, bränsleförbrukning och avgas-

emissioner för den totala trafiken i nätverket. Vid dessa liksom vid alla i det föl-

jande redovisade beräkningar förutsättes andelen lätta lastbilar vara 10% av samt-

liga fordon.

Ta ell 1 Trañkarbete och bränsleförbrukning

 

Fordons- Trafikarbete Bränsleförbr.

typ (106 fkm) (106 dm3)

Personbil 109,87 1 1,34

Lätt lastbil 13,19 1,86

Lastbil och buss 8,03 1,62

Tabell 2 Emissioner av luftföroreningar

HC(ton) CO(t0n) NOX(ton) C02(kt0n) S02(ton) Part.(ton)

  

Pb 149,04 1754,61 65,97 26,75 4,53 7,87
LLb 40,65 289,1 27,69 4,40 0,75 0,95
Lb+Bu 15,11 34,42 69,17 4,22 1,30 1,49

Summa: 204,8 2078,1 162,8 35,4 6,6 10,3
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5.2 Malmö kommuns fordon. Scenario 0

Tabellema 3 och 4 ger årliga utsläppsmängder m m för den kommunala for-

donsflottan år 1995 under förutsättning att ingen transporteffektivisering eller

övergång till el/naturgasdrift sker. En jämförelse med föregående avsnitt visar

att ca en åttonde] (12%) av trafikarbetet i beräkningsomrädet utförs av kommu-

nala fordon. Detta förutsätter givetvis att kommunens fordon uträttar hela sitt

årliga trafikarbete inom det definierade centrumområdet, vilket i praktiken

knappast är fallet.

Tabell 3 Trafikarbete och bränsleförbrukning

 

Fordons- Trafikarbete Bränsleförbr.

typ (106 fkm) (106 dm3)

Personbil 3,20 0,32

Lätt lastbil 5,46 0,76

Lastbil 1,68 0,34

Specialfordon (5 ,08) 1 ,02

Moped 0,36 0,01

Tabell 4 Emissioner av luftföroreningar

HC(t0n) C0(t0n) NOX(ton) C02(kton) SOz(ton) Part.(ton)

   

Pb 2,094 24,253 1,064 0,772 0,131 0,192
le 5,636 40,883 4,785 1,790 0,304 0,309
Lb 3,466 7,639 15,703 0,889 0,272 0,368
Specf. 10,162 22,564 45,091 2,675 0,820 0,997
Mop. 1,516 4,828 0,018 0,017 0,003 -

Summa: 22,87 100,17 66,66 6,14 1,53 1,87

% av Total 11,2 4,8 40,9 17,4 23,2 18,1
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5.3 Scenariö I

Scenario I innebär att elva av 110 (10%) av personbilar, 29 av 146 (20%) av lätta

lastbilar vid nyanskaffning 1993-1995 av kommunala fordon skall vara eldrivna,

samt att 10% (= en st) av nya lastbilar skall ha naturgasframdrivning. Tabell 5 sam-

manfattar emissionsmässiga förändringar relativt grundscenariet (0), hänförbara till

dessa åtgärder. Förändringarna i utsläppsmängder är naturligtvis, relativt sett, små

och ges 1 kg respektive ton (för C02).

     

Ta ell 5 Förändringar i föroreningsutsläpp

HC(kg) C0(kg) NOX(kg) C02(t0n) S02(kg) Part.(kg)

Pb (ben) -4,8 -44 -12 -28 -4,8 -3,5

le (ben) -38,2 -348 -142 -153 -25,9 -22

Lb (die) -21,5 -47 -81 -9 -2,7 -1,4

Spec.f (die) 0 0 0 0 0 0

Delsumma: -64,5 -439 -235 -190 -33,4 -26,9

Pb (cl) 0 +1,3 +6 +17 0 0

le (el) 0 +8,8 +41 +113 0 0

Lb(naturg) +21,51 +141 +26 +8 0 +0,3
Specf(naturg) 0 0 0 0 0 0

Delsumma: +21,5 +151,l +73 +138 0 +0,3

Nettoförändr. -431 -288 -162 -52 -33 -27

lAvser kolväten exkl. metan.
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5.4 Scenario II

Antalen nyanskaffade elfordon ökas till 28 (25%) och 55 (35%) för persoan res-

pektive lätt lastbil, och till två (20%) för lastbil med naturgasdrift. Dessutom förut-

sättes 10% (tre st) av nyanskaffade specialfordon var naturgasdn'vna. Tabell 5 visar

miljömässiga förändringar relativt Scenario 0.

     

Tabell 6 Förändringar i föroreningsutsläpp

HC(kg) CO(kg) N0x(kg) C02(ton) SOz(kg) Part.(kg)

Pb (ben) -12 -110 -30 -70 -12 -14

le (ben) -67 -609 -249 -268 -45,3 -39

Lb (die) -43 -94 - 162 -18 -5,4 -3

Speef -95 -208 -358 -39 -12,6 -6

Delsumma: -217 -1021 -799 -395 -75,3 -62

Pb (el) 0 +3 +15 +43 0 0

le (el) O +15 +72 +198 0 O

Lb (naturg) +431 +282 +52 +16 0 +0,6

Spec.f(naturg) +951 +624 +126 +34 0 +1,2

Delsmnma: +138 +924 +265 +291 0 +1,8

Nettoförändr. -791 -97 -534 - 104 -73 -60

1Avser kolväten exkl. metan.
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5.5 Scenario III

Detta scenario innefattar de högsta antalen fordon med alternativ framdrivning, 66

(60%) och 88 (60%) personbilar respektive lätta lastbilar med eldrift och fem

(50%) respektive sex (20%) naturgasdrivna lastbilar och specialfordon. Tabell 7

visar beräkningsresultaten för detta alternativ.

     

Tabell 7 Förändringar i föroreningsutsläpp

HC(kg) C0(kg) NOX(kg) C02(ton) SOz(kg) Part.(kg)

Pb (ben) -28,8 -266 -72 -168 -28,8 - 133
le (ben) -1 13 ,6 -1044 -426 -459 -77,7 -66
Lb (die) - 107,5 -235 -405 -45 -13 ,5 -7
Specf(die) - 190 -416 -716 -78 -22 - 12

Delsumma: -440 -1961 -1619 -750 -142 -118

Pb (el) 0 +8 +36 +102 0 0
le (el) 0 +26 +123 +339 0 O

Lb(naturg) +107,51 +705 +130 +40 0 +1,5

Specf(naturg) +190l +1249 +252 +68 0 +2,4

Delsumma: +298 +1988 +541 +549 0 +3 ,9

Nettoförändr. -1421 +27 -1078 -201 - 142 -1 14

lAvser kolväten exkl. metan.
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5.6 Scenario IV, transporteffektivisering

Här förutsättes, att samma transportarbete som i scenario 0 utföres av fordons-

typerna lätt och tung lastbil, trots minskade traflkarbeten belöpande till 20% res-

pektive 10%. Detta skall uppnås genom rationellare urnyttjande av lastkapacitet

etc. Beräkningsresultaten för alternativet med transporteffektivisering framgår ur

tabellerna 8-9.

Tabell 8 Trafrkarbete och bränsleförbrukning

 

Fordons- Trafikarbete Bränsleförbr.

typ (106 fkm) (106 dm3)

Lätt lastbil 4,37 0,61

Lastbil 1,51 0,31

Tabell 9 Emissioner av luftföroreningar

HC(ton) CO(ton)NOX(ton)C02(kton) SOz(ton) Part.(ton)

  

le+Lb 9,02 47,33 20,20 2,70 0,59 0,68

Utan en.eff

le+Lb 7,62 39,42 17,88 2,25 0,50 0,58

Med en.eff

Minskning (%) 15,5 16,7 11,5 16,7 15,3 14,7

Minskning (%) 6,1 8,2 3,5 7,3 5,9 5,0

Rel. Sc. 0
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5.7 Resultatöversikt

I tabellerna 10 och 11 har de framräknade resultat, som givits i det föregående,

sammanförts för att möjliggöra jämförelser mellan olika scenarier.

Tabell 10 Trafikarbete och bränsleförbrukning

  

Trafikarbete Bensinförbrukn. Dieselförbrukn.

(106 fkm) (106 dm3) (106 dm3)

Total trafik 131,0 14,2 1,8

Scenario 0 15,78 1,09 1,36

Scenario I 15,78 -6,5% -O,2%

Scenario H 15,78 -12,2% -1,4%

Scenario III 15,78 -22,5% -3,2%

Scenario IV 14,52 -14,4% -2,6%

Tabell 11 Emissioner av luftföröreningar

HC(t0n) CO(t0n) NOX(t0n) C02(ktön) S02(t0n) Part.(t0n)

Total trafik 218 2122 168 38 7 10

Scenario 0 25,9 102,3 68,4 6,8 1,7 1,9

Scenario I -0,043 -O,288 -0,162 -0,052 -0,033 -0,027

Förändr. :0,19% :0,29% :0,24% :0,85% :2,20% :1,43%

Scenario II -0,079 -0,097 -O,534 -O,104 -0,073 -0,060

Förändr. :0,34% :0,10% :0,80% :1,70% :4,87% :3,22%

Scenario III -O,142 +0,027 -1,078 -0,201 -O,142 -0,114

Förändr. :0,62% :0,03% :1,62% :3,30% :9,47% 6,11%

Scenario IV -1,54 -8,21 -2,44 -O,49 -O,1O -O,10

Förändr. :6,70 :8,2% :3,7% :8,0% :6,7% :5,3%
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5.8 Emissioner från produktion av elkraft

En separat beräkning av emissioner från kraftproduktion för eldrivna personbilar

och lätta lastbilar för olika scenarier ges i tabell 12. Elkraften förutsättes produ-

cerad i naturgaskombi-kraftverk.

Tabell 12 Emissioner från elkraftproduktion

 

Elförbr. CO NOX C02
(10'5 kWh) (ton) (ton) (ton)

Scenan'o I 0,343 0,010 0,047 0,130
Scenario II 0,680 0,018 0,087 0,241
Scenario III 1,173 0,034 0,159 0,441

5.9 Kallstartsemissioner

En beräkning av totala årliga startemissioner for bensinbilar, med fordonsfördelning

enligt scenario 0, redovisas itabell 13. Förutsättningar för beräkningen är att per-

sonbil (320 st) och lätt lastbü (364 st) gör tio kallstarter per dag 200 dagar per år.

Emissionsvärden for kallstarter vid genomsnittstemperatur ur referens (5) har an-

vänts. Som synes innebär bensindrivna bilars startfas stora bidrag, främst av kol-

monoxid, till föroreningsemissionema. Då det antagna genomsnittliga antalet star-

ter per fordon och dygn är högt och en väsentlig andel av startema säkert är

"halvvarma", får de resulterande värdena i Tabell 13 ses som ett grovt mått på

startemissionemas maximala omfattning.

Tabell 13 Kallstartsemissioner

  

Fordons- Kallst. Bränsle HC CO NOX C02 502
typ (1000/år) (106 dm3) (ton) (ton) (ton) (kton) (ton)

Personbil 640 0,107 4,38 51,82 1,18 0,25 0,04

Lätt lastbil 728 0,166 6,13 71,05 1,64 0,39 0,07

Summa: 1368 0,273 10,5 123 2,8 0,64 0,11
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6 DISKUSSION

Beräkningsresultaten gervid handen att övergång till alternativ framdrivning ger

minskade emissioner av alla föroreningar. Så tex innebär scenariet med högst

ambitionsnivå, nr III, reduktioner av kolväteutsläpp på omkring 0,6% och av kvä-

veoxidutsläpp på ca 1,6%. Att de procentuella förbättringarna visar sig vara rela-

tivt blygsamma, hänför sig till det faktum att de el- respektive naturgasfordon som

introduceras, förutsätts utgöra alternativ till nya, konventionellt framdrivna fordon.

Av de samlade emissionema är det emellertid de icke katalysatorförsedda äldre

fordonen som svarar för en mycket stor andel. Som ett exempel kan nämnas att

13% (43 st) ej katalysatorförsedda personbilar i den kommunala fordonsflottan,

svarar för inemot 70% av de 320 personbilamas kväveoxidemissioner. En liknande

skevhet, men långt mindre utpräglad, gäller också för dieselfordon. Reduktionema

för koldioxid- och svaveldioxidemissioner, vilka ju bägge är iprincip oberoende av

fordonsålder, är följaktligen betydligt större, 3% respektive 9%, relativt sett.

Transporteffektivisering, i den omfattning som förutsättes i Scenario IV, innebär

påtagligare förbättringar, med reduktioner av samtliga föroreningar på mellan 3%

och 8%. En bidragande orsak till detta är givetvis att reduktionerna i trafrkarbete

fördelas likformigt över fordon av alla åldrar.

Det kan konstateras att emissioner från kategorien specialfordon, dvs traktorer och

arbetsredskap, utgör 44%, 23% och 68% för respektive HC, CO och NOx av den

kommunala fordonsparkens årliga utsläpp. Vidare gav beräkningen av startemis-

sioner till resultat att kallstarter svarar för mycket stora utsläpp av kolväten och

kolmonoxid, 46% respektive 123%(!) relativt de som framräknats för scenario O.

Om det antagna antalet kallstarter per fordon och dag (10 st) verkligen utgör ett

representativt genomsnittsvärde förefaller emellertid tveksamt.
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