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Titel:

Kvantitativ beräkningsmodell för trafikens utsläpp av cancerframkallande ämnen i svenska tätorter

 

Referat

VTI utredde 1996 åt Naturvårdsverket förutsättningarna för att kvantifiera trafikens utsläpp av

cancerframkallande ämnen. Avsikten var att möjliggöra uppföljning av riksdagens miljömål. På uppdrag

från Vägverket har VTI nu utvecklat ett program, den så kallade TCT-modellen, för beräkning av

cancerframkallande ämnen i tätort. Modellen omfattar ämnena bensen, eten, propen, 1,3-butadien,

formaldehyd, acetaldehyd, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), benso(a)pyren och partiklar.

Information, för nutid samt i såväl bakåt- som framåtblickande perspektiv, om fordonsflotta,

bränslen, trafikarbete och körmönster togs från EMV-modellen, ett regionalt och nationellt

beräkningsverktyg för trafikens energiförbrukning och utsläpp av reglerade ämnen. Emissionsdata för

carcinogena ämnen inhämtades genom litteratursökning i Roadline (VTIs transportdatabas), IRRD

(OECDs vägtransportprogram) och SAE Mobility (Society of Automotive Engineers Inc.). Ur data från

ca femtio källor beräknades emissionsfaktorer och kallstartsbidrag för olika typer av personbilar, lastbilar

och bussar, sammanlagt sju fordonskategorier. Samband mellan utsläppsegenskaper och bränsle-

sammansättning liksom inverkan av högemitterande fordon ingår också i modellen.

Litteraturgenomgången innefattade Vidare översikt av nuvarande och möjliga framtida markör-

substanser för PAH.

För att möjliggöra bedömning av osäkerhetsgraden hos slutliga beräkningsresultat gjordes en statistisk

beräkning av precision och noggrannhet för de framtagna utsläppstalen.
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Abstract

In 1996, the VTI executed a commission for the Swedish Environmental Protection Agency to investigate

the requirements for assessing the emissions of carcinogenic pollutants from traffic. The main purpose

was to enable follow-up of the environmental goals set by the Swedish Parliament. With the Swedish

National Road Administration as principal, the VTI has now developed a program (the TCT-model) for

quantifying emissions of carcinogens in urban areas. The model includes the substances benzene, ethene,

propene, 1,3-butadiene, formaldehyde, acetic aldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH),

benzo(a)pyrene and particles.

Backgrund data describing the present situation, as well as the past and future time perspectives,

concerning the vehicle fleet, fuels, vehicle mileage and driving patterns, available in the EMV model,

were utilized for the TCT program. The EMV model is a regional and national calculation tool for energy

consumption and regulated emissions from road traffic. Emission data on carcinogenic pollutants were

gathered from a documentary search covering Roadline (VTIs transport data base), [RRD (OECDs road

transport program) and SAE Mobility (Society of Automotive Engineers Inc). Using data from some

fifty sources, warm emission factors and cold start emissions for different types of passenger cars, trucks

and buses, in all seven vehicle categories, were computed. The model describes the relationship between

emission behaviour and fuel composition as well as the influence of high emitters.

The literature survey also covered present and possible future marker substances for PAH.

T0 facilitate assessment of the degree of uncertainty impairing the final calculation results, statistical

computations of precision and accuracy of the compiled emission factors were performed.
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Förord

I det så kallade MaTs-samarbetet samverkar ett stort antal intressenter

(Naturvårdsverket, KFB, Vägverket, NUTEK, Petroleuminstitutet mfl.) i

uppgiften att definiera och skapa förutsättningar för ett Miljöanpassat Trans-

portsystemsz. Man har bland annat formulerat samhälleliga mål för reduktion av

transportsystemets miljöverkningar. Ett av det aktuella projektets syften var att

skapa ett beräkningsverktyg för uppföljning av miljömål.

Den första delen av föreliggande arbete redovisar emissionsfaktorer och

kallstartsmängder för ett antal oreglerade föroreningar i bilavgaser, individuella

kolväten, vilka bedömts vara de viktigaste i fråga om cancerrisk, bland hundratals

ämnen som släpps ut från vägtrafik. Arbetets andra del är en PC-modell för

beräkning av utsläppsmängder för dessa ämnen i svenska tätorter vid olika årtal.

Beräkningsmodellen riktar sig till forskare och planerare med miljöinriktning,

speciellt sådana som är verksamma i planeringssituationer inom vägsektom där

avgasutsläpp skall beaktas.

Magnus Lenner, VTI, som är projektledare och huvudförfattare, har svarat för

rapporten med bilagor och det arbete som däri beskrivs. För programmering och

programbeskrivning (kap. 4-6) svarar Bo O. Karlsson, VTI, som också har skrivit

den PC-manual som ingår i dokumentationen. Siv-Britt Franke svarade för utskrift

och redigering av rapporten.

Åtskilliga värdefulla förslag, tillrättalägganden etc. förmedlades under arbetets

gång av följande personer vilka välvilligt ställde upp som referensgrupp: Titus

Kyrklund, Kjell Andersson och Larsolov Olsson, Naturvårdsverket, Roger

Westerholm, Stockholms Universitet, Roland Jarsin, Svenska Petroleuminstitutet,

Åke Rosén, Volvo, Christer Johansson, Stockholms Universitet/Stockholms

Miljöförvaltning, Eva Ericsson, Lunds Tekniska Högskola, Göran Peterson,

Chalmers Tekniska Högskola samt Michael Björnbäck och Håkan Johansson,

Vägverket. Projektet har finansierats av Vägverket.

Omslagsillustrationen, en dieselpartikel i ZOOO-faldig förstoring (elektron-

mikroskopi) ställdes generöst till förfogande av Dr Dirk van der Wal, Philips

Electron Optics B. V.

Ett speciellt tack riktas till Anders Laveskog från Motortestcenter som var

lektör vid ett granskningsseminarium hos VTI.

Linköping, december 1998

Magnus Lenner och Bo 0. Karlsson

VTI meddelande 847



VTI meddelande 847



InnehåH

Sammanfattning

Summary

1 Inledning

2 Uppdraget

2.1 Bakgrund

2.2 Ingående ämnen

3 Metod
3.1 Emissionsdata

3.2 Emissionsfaktorer

3.2.1 Beräkningar och resultat för bensen

3.2.2 Resultat samtliga ämnen

3.3 Härledning av osäkerhetsmått
3.4 Högemitterande fordon
3.5 Samvariation med bränsleparametrar

3.6 Samvariation med reglerade ämnen

3.7 - PAH, förekomst och markörer

3.8 Partiklar

4 Översiktlig programbeskrivning

5 Datafiler

5 1 Filinnehäll
511.1 Trafikdata
5.1.2 Fordonsbeskrivning

5.1.3 Antal fordon
5.1.4 Fördelning på kravnivåer
5.1.5 Fordonsanvändning

5.1.6 Drivmedelsanvändning

5.1.7 Drivmedelsbeskrivning

5.1.8 Skrotning
5.1.9 Korrektion för bränslekvalitet

6 Utdata

6.1 Ämnen per fordonstyp och drivsystem

6.2 Ämnen per kravnivä
6.3 Ämnen per utsläppsfas

7 Referenser

Bilaga 1a - li Emissionsdata, samtliga ämnen

Bilaga 2 Projektbeskrivning

VTI meddelande 847

11

13

14

14

14

16
16
16
16
18
19
20
20
20
21
22

24

25

25

25

26

26

26

27

27

27

27

27

28
28
28
29

30



VTI meddelande 847



Kvantitativ beräkningsmodell för trafikens utsläpp

av cancerframkallande ämnen i svenska tätorter

av Magnus Lenner och Bo O. Karlsson

Statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

Beräkningsmodell för cancerframkallande luftföroreningar

i svenska tätorter

Emissionsfaktorer och kallstartsbidrag för de beträffande cancerrisk

viktigaste ämnena i bilavgaser har tagits fram, som indata till en PC-modell

för beräkning av utsläpp av cancerogena ämnen i svenska tätorter. Beräk-

ningar kan göras nationellt eller regionalt och för olikaårtal. Beräknings-

modellen riktar sig till forskare och planerare, främst inom vägsektorn.

Den svenska riksdagen har ställt som mål en 50% reduktion under perioden 1990-

2005, beträffande utsläpp av cancerframkallande ämnen från trafik i svenska tät-

orter. På sikt skall utsläppen minska med 90%. För att möjliggöra uppföljning av

miljömålen analyserade VTI 1996 i ett pilotprojekt, finansierat av Naturvårds-

verket, förutsättningarna för att kvantifiera utsläppen enligt ovan med hjälp av en

beräkningsmodell. Arbetet slutredovisades i november 1996. I september 1997, nu

med Vägverket som finansiär, uppdrogs åt VTI att genomföra huvudprojektet,

dvs. framtagandet av en sådan kvantitativ modell.

I arbetet ingick två huvuduppgifter, dels att ta fram emissionsdata för olika

fordonstyper och härleda emissionsfaktorer mm. för ett antal carcinogena ämnen,

dels att konstruera en modell för att beräkna dessa utsläpp för olika scenarier

beträffande årtal och andra förutsättningar.

Kolväten (HC), en av tidigast reglerade komponenterna i bilavgaser, är egent-

ligen en samlingsbeteckning för hundratals ämnen och ämnesklasser med mycket

stor inbördes variation i fråga om förekomst, flyktighet, toxicitet etc. Följande i

bilavgaser förekommande ämnen, Vilka bedömts vara viktigast i fråga om cancer-

risk, ingår i modellen: bensen, 1,3-butadien, formaldehyd, acetaldehyd, eten,

propen, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), benso(a)pyren, och partiklar. De

fyra förstnämnda har av USAs miljömyndighet EPA, från en lista omfattande 189

så kallade air toxics, utvalts för närmare granskning.

Data över utsläpp av oreglerade ämnen från vägtrafik sammanställdes från en

omfattande litteratursökning. AV ca tusen artiklar/rapporter kom ett femtiotal att

återstå i den slutliga referenslistan. Ur dessa hämtades emissionsdata, före-

trädesvis sådana som beskriver olika fordonstyper, körcykler, bränslen, varm- och

kallutsläpp etc. Emissionsfaktorer för de aktuella carcinogena ämnena beräknades

från tillgängliga källor genom sammanviktningar av utsläppsdata med hänsyn till

det antal fordon som ingick i de respektive undersökningarna. Enskilda

osäkerhetsmått för underlagssiffror Vägdes samman till standardavvikelser för de

resulterande emissionsfaktorerna.

I litteraturgenomgången ingick också översikt av nu aktuella och tänkbara

framtida markörsubstanser för PAH. Det ämne som oftast förekommer i egenskap

VTI meddelande 847 9



av markör i olika internationella undersökningar tycks vara benso(e)pyren,

(B [e]P).

Strukturen hos det nya programmet (benämnt TCT-modellen) är i princip den-

samma som hos EMV-modellenltz, en beräkningsmodell för energiförbrukning

och utsläpp av reglerade ämnen, tidigare framtagen vid VTI för Naturvårdsverkets

räkning. I TCT utnyttjas de bakgrundsdata från EMV som beskriver fordonsflotta,

bränslen, körmönster och trafikarbete. Programmet beräknar utsläpp ämnesvis,

totalt eller efter Önskemål uppdelat på fordonstyper, kravnivåer eller drivsystem.

10 VTI meddelande 847



Quantitative calculation model for the emissions of

carcinogenic pollutants from traffic in Swedish urban areas

by Magnus Lenner and Bo O. Karlsson

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

SE-581 95 LINKÖPING Sweden

Summary

Calculation model for carcinogenic air pollutants in
Swedish urban areas

Warm emission factors and cold start emissions for principal carcinogenic

substances in road vehicle exhaust derived from literature data were

included in a PC model for calculation of emissions of carcinogenic pollutants

in Swedish urban areas. Calculations are feasible on a national or regional

scale and for different years. The model is addressed to researchers and

planners, mainly those active in the road sector.

The Swedish Parliament has called for a 50% reduction in the emissions of

carcinogenic pollutants from traffic in urban areas during 1990-2005. In a longer

time perspective the emissions must be cut by 90%. In order to enable follow-up

of national environmental goals, the Swedish Environmental Protection Agency

financed a pilot project during 1996 in which the VTI investigated the possibility

of quantifying emissions of carcinogenic substances by computer modeling. The

analysis was completed in November 1996. In September 1997, now with

sponsorship from the Swedish National Road Administration, the VTI was

commissioned to implement the main project, i.e. to create the quantitative model.

The work consisted of two main tasks, firstly, obtaining emission data covering

various vehicle categories and to derive emission factors etc. for the carcinogenic

pollutants and, secondly, to create a model capable of quantifying those emissions

for different scenarios.

Hydrocarbons (HC) was one of the earliest regulated automobile exhaust

pollutants. HC is, in fact, a common denominator for hundreds of individual

substances varying widely in occurrence, volatility, toxicity etc. A number of these

substances which were judged to be of prime importance in cancer risk assessment

were included in the model: benzene, 1,3-butadiene, formaldehyde, acetic

aldehyde, ethene, propene, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH),

benso(a)pyrene and particles. The US EPA have named the first four from a list of

189 "air toxics" as objects for investigation.

Data on unregulated road traffic emissions were obtained from an extensive

literature survey. About fifty items out of originally one thousand articles and

reports were included in the final list of references. These emission data were used

to retrieve driving patterns, fuels and warm/cold emissions, primarily describing

different vehicle types. Emission factors for the above carcinogens were computed

from the available sources by weighting data with respect to the numbers of

vehicles investigated in the respective studies. Standard deviations for the

resulting emission factors were computed from uncertainty measures given with

the literature data.

VTI meddelande 847 11



The literature search also included a survey of present and possible future

marker substances for PAH. One polycyclic aromatic hydrocarbon which is often

named in that capacity appears to be benzo(e)pyrene, (B [e]P).

The structure of the new program (which was named the TCT model) is in

principle identical with that of EMVLZ, a computer model for calculation of

energy consumption and emissions of regulated substances which was completed

at VTI in 1997 at the request of Naturvårdsverket (the Swedish Environmental

Protection Agency, NV). The TCT model uses data from EMV, describing

background parameters such as vehicle fleet, fuels, driving patterns and vehicle

mileage. The model can be employed to compute emissions of each of the

carcinogenic substances either as totals or subdivided according to vehicle types,

regulatory conformity or drive system.

12 VTI meddelande 847



1 Inledning
Efterhand allt striktare avgasreglementen, som begränsar nya bilars tillåtna utsläpp

av vissa skadliga ämnen i avgaserna, har varit i kraft i Sverige i ca 30 år. Bland de

(reglerade) ämnena ingick redan från början kolväten (HC). Antalet kolväten som

inbegrips under samlingstermen HC är mycket stort och de grupperas lämpligen i

viktiga underklasser, t.ex. alkaner (mättade kolväten), alkener (omättade kol-

väten), aromater (bensenkolväten, arener) och polycykliska aromatiska kolväten

(PAH). Vissa syre- och kvävehaltiga ämnen registreras också i varierande

utsträckning av flamjonisation (FID), den detektionsmetod som dagens

analysatorer av kolväten i bilavgaser använder. Fram till ca 1975 baserades

detektion av kolväten på infraröd absorptionsspektrometri (NDIR) varvid känslig-

heten och därmed de halter som registrerades var 2-3 gånger lägre.

De allra flesta kolväten är i större eller mindre utsträckning humantoxiska

(giftiga för människan). Många är carcinogena (cancerframkallande) och/eller

mutagena (ger upphov till förändringar i arvsanlagen). De är kemiskt uppbyggda

av atomslagen kol (C) och väte (H). Trots släktskapen varierar hälsovådlighet,

livslängd i atmosfären, reaktivitet etc., mellan olika kolväten mycket starkt. Före-

komsten i avgaser3 (personbil med katalysator) räknat som miljondels gram per

kilometer (pg/km) var i ett exempel: 10'1 (individuella PAH), 5 X 102 (formal-

dehyd), 6 X 103 (bensen) och 1.4 x 105 (totalkolväten). Man inser att kraftfulla

analysmetoder av skilda typer, snabbhet och upplösning erfordras för att

möjliggöra parallell bestämning av de viktigaste kolvätena i trafikens avgas-

utsläpp. Kvantifieringen kompliceras ytterligare av att emissionen av ett visst

ämne kan ske såväl genom avdunstning (evaporativa utsläpp) som via avgaserna. I

det senare fallet kan ursprunget vara antingen oförbränt bränsle eller förbrän-

ningsprocessen i motorn.

Slitage från bildäck har nyligen aktualiserats4 som utsläppskälla för poly-

cykliska aromatiska kolväten via de högaromatiska (HA-) oljor som ingår i däck-

gummi. Emellertid finns för närvarande ingen information tillgänglig beträffande

däckpartiklamas nedbrytning, storleksfördelning etc.

Beteckningen VOC (volatile organic compounds) täcker förutom HC även

ämnen som, förutom kol och väte, inbegriper andra atomslag, t.ex. syre eller

kväve. Formaldehyd (CH3CHO), som är en oxygenat, utgör ett exempel på ett

sådant ämne.

I USA har man utifrån denna stora mängd nya ämnen upprättat en lista över

så kallade air toxics. Listan omfattar 189 substanser och avsikten är att systema-

tiskt utreda toxiciteten hos samtliga. Det amerikanska naturvårdsverket (EPA) har

vidare formulerat ett trestegsprogram, enligt vilket utsläppen av VOC samt

bensen, formaldehyd, acetaldehyd och l,3-butadien skall minska med 25% fram

till år 2000, dock utan att ange vilka kriterier som skall ligga till grund för

bedömning av måluppfyllelse. Ett av medlen för att uppnå de uppställda målen är

införandet av reformalerad bensin, dvs. bensin med bättre kontrollerad samman-

sättning och egenskaper. Vid specificering av sådana bränslen skall erfarenheter

från Auto/Oil, en omfattande forskningssatsning för systemet fordon/bränsle/

emissioner, pågående såväl i USA som i Europa, ligga till grund.

VTI meddelande 847 13



2 Uppdraget

2.1 Bakgrund

I slutet av 1996 avrapporterade VTI till Naturvårdsverket uppdraget: Kvantitativ

modell för trafikens luftutsläpp av cancerframkallande ämnen - Steg 142.

Projektet omfattade utredning av förutsättningarna för att ta fram en beräknings-

modell enligt ovan och inbegrep bland annat kartläggning av underlag för para-

metrar relaterade till fordonsflottan, trafikarbetet, körmönster och emissions-

faktorer i tätort. Vidare upprättades förslag till projektplan för utveckling av

modellen samt noggrannhets- och precisionskrav vid kvantifiering av utsläpp.

I september 1997 uppdrogs VTI, nu med Vägverket som huvudman, att genom-

föra huvudprojektet (Steg H), det vill säga att ta fram ett beräkningsverktyg för

kvantifiering av vägtrafikens utsläpp i tätort av de nämnda carcinogena ämnena.

Bland ett stort antal nationella miljömål som aktualiserats59 på senare år har den

svenska riksdagen påkallat en 50%-ig reduktion av utsläppen av cancerfram-

kallande ämnen i svenska tätorter under perioden 1990-2005. I ett längre tids-

perspektiv skall dessa utsläpp reduceras med 90%.

Modellen skall användas för att följa upp officiella utsläppsmål, i första hand

för perioden 1990-2020. Arbetet skulle vara slutfört i september 1998. En

beskrivning av projektet (enligt kontrakt) återfinns i Bilaga 2.

2.2 Ingående ämnen

Nedanstående ämnen ingår i modellen. Figurer som illustrerar molekylemas geo-

metri återfinns i Bilaga 1.

0 Bensen (Fig. 6). Emitteras i bilavgaser, genom avdunstning, och vid bränsle-

hantering. Bensen upptas genom huden, lagras i kroppens fettrika vävnader och

är starkt cancerframkallande.

0 Eten (Fig. 10) och Propen (Fig. 11) samt 1,3-Butadien (Fig. 7) är alkener, dvs.

omättade, reaktiva kolväten. Alkener metaboliseras i människokroppen under

bildning av carcinogena mellanprodukter såsom epoxider. De spelar också en

framträdande roll vid bildning av fotokemisk smog. En mängd alkener och

dialkener förekommer i bensin och bensinavgaser. Dessa föreningars effekter

på människan är i hög grad okända.

0 Formaldehyd (Fig. 8), Acetaldehyd (Fig. 9) och andra aldehyder förekommer i

avgaserna både från bensin- och dieseldrivna fordon. Aldehyder är av särskilt

intresse45 såväl i egenskap av fotokemiska reaktanter vid ozonbildning som

misstänkta carcinogener.

0 Polycykliska aromatiska kolväten, PAH (Fig. 13) vars molekyler byggs upp av

tre eller flera kondenserade bensenringar, bildas vid förbränning och är i all-

mänhet starkt cancerframkallande. Se även avsnitt 3.7 beträffande semivolatila

respektive partikelassocierade PAH.

0 Benso(a)pyren, B[a]P (Fig. 12). En av de mest studerade och potenta carcino-

genema, vilken ingår i samlingsbegreppet PAH. Ofta använd som indikator för

ämneskategorien polycykliska aromatiska kolväten.

0 Partiklar (Fig. 14). Både diesel- och bensinfordon emitterar partiklar, de förra

dock i vida större (>50 ggr) utsträckning. Det nya som bränslesnålt introduce-

14 VTI meddelande 847



rade k0nceptet gasoline direct injection (GDI) ger dock partikelmängder i klass

med dieselmetorer.

Dieselsot är agglomerat av kelfragment med grafitliknade struktur, och är

ofta bärare av adsorberade organiska molekyler (t.ex. PAH). Partiklamas

hälsovådlighet bestäms i st0r utsträckning av deras storlek. Partikeldiametrar

kan variera inom så vida gränser som från < 0.03 um till 50 tim.

VTI meddelande 847 15



3 Metod

3.1 Emissionsdata

Ett slutligt urval av litteratur över emissionsdata för de aktuella

cancerframkallande ämnena gjordes från förstudiens42 referenslista. Ca 20

referenser, resultatet av ytterligare litteratursökning tillkom, varav speciellt kan

nämnas den MTG-rapport som publicerades 1997 av Almén et als. Av totalt

femtiotalet källor har majoriteten sitt ursprung i svenska (23) eller amerikanska

(13) undersökningar.

Relevanta emissionsdata avseende oreglerade ämnen vid bensin- och dieseldrift

för vägtrafik redovisas ämnesvis för vart och ett av de ingående substanserna i

bilagoma 1a-1i. I framställningen förekommer beteckningar på bland annat

körcykler, delkörcykler och avgasreglementen, enligt följ ande:

A10 Avgasreglemente före 1989. Bilar utan katalysator

A12 Avgasreglemente från och med 1989. Katalysatorrenade bilar

FTP Federal Test Procedure. Den amerikanska certifieringskörcykeln,

sammansatt av de tre delmomenten ct (cold transient), s (stabilized)

och ht (hot transient)

EDC European Driving Cycle (tidigare benämnd ECE)

Vid härledning av emissionsfaktorer för personbilar utgår modellen från tre

fordonskategorier:

A = A10 och tidigare Bilparken 1989

B = A12 Bilparken 1993

C = Miljöklass 2 Bilparken 1993

Vidare beskrivning av beräkningsprogrammet, dess funktion och ingående

bakgrundsdata återfinns i kapitlen 4-6 och i fristående manualöo.

3.2 Emissionsfaktorer

Utifrån utsläppsdata, bränsledata och temperatursamband enligt Bilaga 1

härleddes emissionsfaktorer, kallstartsbidrag etc. för de aktuella carcinogena

ämnena. Följande uppdelning på fordonstyper iakttogs.

Personbil + Lätt lastbil Tung lastbil Buss

Miljöklassad < 16 t Samtliga

A12

A10 (och äldre) > 16 t

Diesel

Beräkning av emissionsfaktorer m.m. inklusive osäkerhetsmått för bensen

beskrivs utförligt i avsnitt 3.2.1. Tillvägagångssättet är detsamma för övriga

ämnen, och samtliga resultat redovisas i avsnitt 3.2.2. Huvudparten av dessa data

ingår i beräkningsmodellen.

3.2.1 Beräkningar och resultat för bensen

Tabellerna 1-6 visar de data som ingår i de beräknade emissionsfaktorema

beträffande bensen, för de sju fordonskategorierna. Resultaten utgörs av

sammanvägningar med hänsyn tagen till antalet fordon. De enskilda
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osäkerhetsmåtten har vägts samman (se avsnitt 3.3) till standardavvikelser för de

resulterande emissionsfaktorerna. Standardavvikelsema ges inom parentes vid

respektive utsläppstal. Evaporativa utsläpp (Tabell 3) vid avsvalning efter körning

(hot soak), under färd (running loss) samt till följd av dygnsvisa yttre

temperaturvariationer (diumal) har beräknats15 * 56

totala utsläpp.

ur kvoter mellan evaporativa och

Tabell 1 Utsläpp av bensen frän varmkörd personbil utan katalysator.

Ref. Antal mg/km Stdav CGHG (mg/km), vägt medelv.

6 1 73 26 223 +l-74

9 4 1 96 28

10 1 120 28 Kallstartsbidrag

11 1 280 31 Temp. (°C) mg CGHe/start

1 2 1 97 30

17 2 101 6 22 280

23 31 250 1 00 7 820

30 1 40 1 8 -7 1340

Kallstartsbidraget har beräknats som skillnaden i absolut utsläppsmängd (mg)

mellan kall transient fas (ct) och varm transient fas (ht).

Tabell 2 Utsläpp av bensenfrån varmkörd personbil med katalysator.

Ref. Antal mg/km Stdav CGHG (mg/km), vägt medelv.

5 2 23 1 11,6 +/-1,6

6 1 23 7,5

7, 8 14 9,9 3,1 Kallstartsbidrag

9 4 9,2 2,3 Temp. (OC) mg CGHB/start

11 1 50 12

12 1 21 4 22 150

17 2 11 4,1 7 440

30 1 13,9 5,3 -7 840

32 4 12 7,7

33-35 17 8,5 2,9

Tabell 3 Evaporativa utsläpp av bensen.

Kategori Hot soak Running loss Diurnal

(mg/resa) (mg/km) (mg/dygn)

Utan katalysator 119 10 612

Katalystor 7 3 49

Ny katalysator 3 3 26
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Tabell 4

Ref.

5

6

7, 8

9

14

3

Tabell 5

Ref.

5

13

29

30

Tabell 6

Ref.

11

12

24

Utsläpp av bensen från varmkära'a nya katalysatorbilar.

Antal mg/km Stdav CGHS (mg/km), vägt medelv.

2 9 1 6,0 +/-1,2

1 13 5,5

20 6,7 1,8 Kallstartsbidrag

4 1,2 0,5 Temp. (°C) mgCGHe/start

1 3,2 2

2 4 2 22 140

7 400

-7 820

Utsläpp av bensen från dieselpersonbilar.

Antal mg/km Stdav CGHG (mg/km), vägt medelv.

1 3 1 5,1 +/-0,9

2 14 5

8 3,2 0,4

1 4,8 1,9

Utsläpp av bensen från lastbil och buss, diesel.

Kategori Antal CGHG (mg/km)

HD diesel 1 1 2 +/-0,4

HD diesel 2 2 11 +/-4

Buss 3 10 +l-4

3.2.2 Resultat samtliga ämnen

Utsläppstal för övriga carcinogena ämnen utvärderades på samma sätt som i det

föregående beskrivits för bensen. Samtliga emissionsfaktorer för varmkörda bilar

redovisas i Tabell 7. Kallstartsbidrag redovisas i Tabell 8.

Tabell 7

Butadien (mg/km)

Formald.

Acetald.

Eten

Propen

B[a]P

PAH

Utsläpp av cancerframkallande ämnen, alla fordonskategorier.

Personbil Tung diesel

Ukat. Kat. Ny kat. Diesel < 16 t > 16 t Buss

Bensen (mg/km) 223 (74) 11,6 (1.6) 6,0 (1.2) 5,1 (0.9) 2(0.4) 11 (4) 10(4)

15(2) 1,9 (0.4) 0,6 (0.1) 1,3 (0.3) 4(1) 12(6) 12(4)

(mg/km) 22 (4) 5 (0.9) 0,8 (0.2) 8,7 (3) 41 (16) 125 (41) 149 (21)

(mg/km) 13(2) 3,2 (0.7) 0,8 (0.3) 16(6) 20 (7) 102 (14) 158 (46)

(mg/km) 119 (24) 20 (7) 86 (3) 41 (13) 12 (2) 48 (10) 33 (6)

(mg/km) 59 (21) 11 (4) 4,7 (1) 13,1 (2) 7,5 (2) 12 (2) 8 (2)

(pg/km) 4 (2) 1,1 (0.4) 0,1 (0.0) 6(1) 0,4 (0.1) 3 (0.6) 3 (0.9)

(ng/km) 144 (48) 39 (5) 65 (1) 325 (59) 153 (30) 640(230) 120 (48)

(mg/km) 16(2) 2,4 (0.5) 1,4 (0.3) 279 (56) 630 (227) 1080(430) 830 (274)Partiklar
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Tabell 8 Kallstartsbidrag samtliga ämnen för personbilar vid olika
omgivningstemperaturer. Beteckningar enligt sid. 16.

A B C

22°C 7°C -7°C 22°C 7°C -7°C 22°C 7°C -7°C

Bensen (mg) 280 820 1340 150 440 840 140 400 820

Butadien (mg) 45 276 491 10 39 67 4 14 22

Formald. (mg) 43 43 43 20 20 20 6 6 6

Acetald. (mg) 30 48 66 17 27 44 5 9 12

Eten (mg) 282 825 1350 120 352 672 109 389 638

Propen (mg) 140 410 670 68 199 381 60 171 351

B[a]P (ug) 26 49 110 6 12 30 1 1 3

PAH (ug) 341 1000 1633 232 680 1300 66 189 387

Partiklar (mg) 38 111 182 31 89 146 18 50 103

3.3 Härledning av osäkerhetsmått
Som mål för eftersträvad noggrannhet och precision i de slutliga

beräkningsresultaten har angivits 20% respektive 10%. För att möjliggöra analys

av dessa parametrar i olika beräkningsled gjordes en statistisk bedömning av

osäkerhetsgraden hos beräknade utsläppstal. De framtagna emissionsfaktorema är

medelvärden av utsläppsdata (massemissioner) för aktuell fordonskategori från ett

antal källor, viktade med hänsyn till antalet fordon som testats vid de respektive

mätningarna. Med de utsläppsfaktorer som tjänat som grund för

medelvärdesbildningar har i de flesta fall en standardavvikelse (standarddeviation)

angivits. I beräkningarna har standardavvikelser överförts till varianser vilka efter

omformning/viktning etc. räknats tillbaka till standardavvikelser, det

osäkerhetsmått som ges inom parentes för de presenterade utsläppstalen. Vid

härledning av standardavvikelser för de slutliga emissionsfaktorerna har samband

enligt nedanstående utnyttj ats.

Beräkningsformler för osäkerhetsmått

X1, X2, Xk stokastiska variabler

Stiekprovsmedelvärden: xl, xz, xk Stickprovsvarianser: s12, s22, skz

Variansen för summan X1 + X2 + + Xk skattas med: s12 + s22 + + skz

Variansen för differensen X1 - X2 skattas med: s12 + s22

Variansen för produkten X1 >< X2 >< >< Xk skattas med: (xl >< xz >< >< xk)2 >< ((s1/x1)2 +

+ (S2/X2)2 + + (sk/xk)2)

Variansen för kvoten XI/Xg skattas med: (X1/X2)2 >< ((s1/x1) 2 + (sz/xz)2)

Varians = (standardavvikelse)2

Standardavvikelsen är ett mått på beräkningsresultatets precision, spridning runt

medelvärdet (träffbild). Med noggrannhet menas hur nära mätresultatet kommer

det sanna värdet. Bestämning av noggrannhet kräver normalt kalibrering av

analysmetoden mot en känd standard. Noggrannhet inbegriper såväl slumpmässig
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spridning som systematiska fel (skevhet, bias). Bestämning av noggrannhetsmått

för resultat från mätningar i bilavgaser kräver genomgång av samtliga led i

analyskedjan. Då det sanna värdet ej är känt, måste slutresultatet ändå grunda sig

på bedömningar. MTC har bedömt att noggrannheten hos massemissioner

framtagna i avgaslaboratorium5 är mellan 10 och 20%. Det är uppenbart att

osäkerheten som behäftar ett visst mätvärde också beror av analysmetod,

koncentration av det aktuella ämnet med flera faktorer. Så t.ex. har bestämning av

1,3-butadien visat sig vara problematisk53, speciellt i dieselavgaser. Vi förutsätter i

fortsättningen, om inget annat anges, noggrannheten 15% hos enskilda mätvärden.

3.4 Högemitterande fordon

Begreppet högemitterande fordon ( high emitters , super emitters , gross

emitters ) syftar på en liten men betydelsefull fordonsandel som, ofta utan

uppenbar förklaring, ger upphov till höga, ibland mycket höga, utsläpp av

kolmonoxid och/eller kolväten. Under senare år har denna fordonskategori

kartlagts utförligt med den fjärranalysmetod som går under benämningen

FEAT43a44. Eftersom laboratoriemätningar, exempelvis de som tjänat som

underlag för i detta arbete framtagna emissionsfaktorer, normalt inte inbegriper

högemitterare, måste HC-utsläppen från personbilar med och utan katalysator

korrigeras i enlighet härmed.

Sjödin et al. (1997)44 anger 0,1 g HC per fordonskm som medelvärde för 97%

av personbilar med katalysator och vidare 2,5% högemitterare med 0,3 g HC/fkm

samt 0,5% superemitterare med 2,5 g/fkm genomsnittliga HC-utsläpp. Dessa

siffror ger följ ande uppräkningsfaktor för HC:

(0,97 x 0,1 + 0,025 X0,3 + 0,005 >< 2,5)/0,l = 1,17

En motsvarande beräkning för A10 (och äldre) bilar utan katalysator ger

korrektionsfaktorn 1,20.

3.5 Samvariation med bränsleparametrar

Bland genomgångna emissionsdata förekommer sådana där ett eller flera fordon

testats med olika diesel-13* 16, 21, 22 respektive bensinkvaliteter13 523,21 . Förutom

fysikaliska egenskaper såsom kokpunkt har studerats inverkan av variation i

kemiska bränsleparametrar, såsom halt av bensen, aromater och PAH. Det bör

noteras att endast för bensen ingår beskrivning av evaporativa utsläpp i modellen.

Övriga av de aktuella cancerframkallande substanserna ger inte upphov till någon

avdunstning av betydelse.

I modellen har lagts in hur PAH-innehållet i dieselbränslen har förändrats i

samband med de miljöklassade bränslekvaliteternas genombrott under

tidsperioden 1992-1997 och hur detta har inverkat på utvecklingen av tunga

fordons utsläpp av polyaromater. Utsläppstalens beroende av PAH-innehåll

baserades på MTC-data2 1. De olika dieselbränslenas respektive specifikationer och

marknadsandelar inhämtades från Svenska Petroleuminstitutet (SPI).

3.6 Samvariation med reglerade ämnen

För att undersöka eventuell förekomst av påtaglig samvariation beträffande

emission av något reglerat ämne (HC, CO eller NOK) med emissionen av

något/några av de carcinogena substanserna, gjordes korrelationsanalys i två fall
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där lämpliga data fanns tillgängliga. Tabell 9 visar korrelationer för alla par av

reglerade/oreglerade ämnen i den tidigare nämnda MTG-studiens, vilken

omfattade fem katalysatorrenade bensindrivna personbilar.

Tabell9 Korrelationskoejâcicienter för samvariation mellan emissioner av
reglerade ämnen med cancerogena ämnen, referens 5.

Partiklar Bensen Formald Acetald Eten Propen 1,3-Butad PAH

CO 0,40 0,92 0,67 0,27 0,62 -0,67 -0,08 0,13

HC -0,28 0,31 0,75 0,40 0,98 -0,97 0,67 -0,20

NOX -0,22 -0,06 0,42 0,42 0,64 -0,70 0,77 -0,67

Ett tidigare MTC-arbete18 omfattar (förutom de reglerade) fyra oreglerade ämnen

för fem AlO-bilar av årsmodellema 1981-1984. Korrelationer reglerat/oreglerat

visas i Tabell 10.

Tabell 10 Korrelationskoejåficienter för samvariation mellan emissioner av
reglerade ämnen med cancerogena ämnen, referens 18.

Formald Part. PAH B[a]P

C0 0,51 0,86 0,42 0,63

HC 0,60 0,64 0,55 0,68

NOx 0,68 0,33 0,56 0,51

De framtagna korrelationerna visar, enkelt uttryckt, att en Ökning i utsläppet av en

viss avgaskomponent vanligtvis åtföljs av förhöjd emission av de flesta av de

övriga ämnena, dvs. vad man kunde vänta sig. I några fall gäller motsatsen, det

vill säga att ökning i utsläppet av en komponent sammanfaller med minskad

emission av något annat ämne. Sambanden är i huvudsak relativt svaga, och kan

knappast tjäna som utgångspunkt för långtgående slutsatser. Detta illustreras av

korrelationerna med reglerade ämnen för eten (samtliga positiva) och propen

(samtliga negativa). De båda alkenemas bildning i bilavgaser följer identiska

betingelser53, vilket pekar på att korrelationerna i Tabell 9 kan vara slumpmässiga.

3.7 PAH, förekomst och markörer

En av de hälsoeffektmässigt mer framträdande grupperna av kemiska

komponenter i rök, sot och avgaser från förbränning är polycykliska aromatiska

kolväten (PAH), naturliga produkter vid ofullständig förbränning av kolbaserade

bränslen. PAH är svårnedbrytbara i naturen. De med hög molekylvikt föreligger

ofta associerade till (adsorberade på) partiklar.

PAH i låga koncentrationer förekommer praktiskt taget överallt, och i förhöjda

halter som följd av trafik, industriella processer samt eldning av ved/olja, men

även från naturliga förlopp som skogsbränder eller nedbrytning av organiskt

material. De utgör en grupp av mer än 100 ämnen vars molekyler byggs upp av tre

eller fler kondenserade bensenringar (se Fig. 13). Ökande molekylstorlek medför

minskad vattenlöslighet, ökat upptag i fettvävnad samt höjda smält- och

kokpunkter. Det är främst tyngre PAH (bensopyrener, bensoantracener, perylener

mfl.) som är associerade med partikelfasen medan (semivolatila) polyaromater
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med lägre molekylvikter (t.ex. fenantren, fluorantener) huvudsakligen emitteras i

gasfas.

Polycykliska aromatiska kolväten spelar stor roll för cancerrisker. Som

indikator (markörsubstans) för PAH används ofta benso(a)pyren, B[a]P, baserat

bland annat på en medicinsk studie av koksverksanställda. Vid en aktuell

undersökning av gjuteriarbetare46 fick uppmätta mängder av l-hydroxypyren i urin

tjäna som biologisk markör. I en amerikansk tunnelstudie47 härleddes individuella

emissionsfaktorer för PAH för diesel- respektive bensindrivna fordon. Jämförelser

med andra tunnelmätningar, vilka visade god överensstämmelse, gjordes via

framräknade kvoter mellan enskilda PAH och markörsubstansen benso(e)pyren,

B[e]P. En studie där noggrann karakterisering av utsläppen av PAH från alla

huvudsakliga utsläppskällor rapporteras49, inbegriper också B[e]P som markör för

PAH. Samma indikator utnyttjas i en dansk rapport48 över Köpenhamns

trafikmiljö, där PAH studerades med avseende på olika veckodagar,

fordonskategorier och gatutyper. Andelen benso(e)pyren av PAH liksom kvoter

mellan halt av B[e]P och halt av andra enskilda PAH i tätortsluft har stark

koppling till den del av totala PAH-utsläpp som härrör från trafiken. Typiska

halter av B[e]P i gatumiljö är av samma storleksordning som för B[a]P.

B[a]P är knappast någon idealisk indikator för cancerrisker förknippade med

trafikens utsläpp av PAH. Tidigare har det varit vanligt50 att förutsätta att alla

PAH medför likartad cancerrisk som B[a]P, en av de mest potenta och mest

studerade carcinogenerna i gruppen. Det är emellertid numera känt att de relativa

potenserna hos komplexa PAH-blandningar är mycket lägre än hos B[a]P. Likaså

har det visat sig att enskilda misstänkta carcinogener som förekommer i typiska

PAH-blandningar uppvisar cancerpotenser som varierar inom mycket vida

gränser. Ett ämne som förknippas med mycket hög cancerrisk är nitropyren, ett

exempel på en substituerad (nitrerad) PAH. Forskning pågår för att ta fram

representativa alternativa markörsubstanser5 1.

3.8 Partiklar

Både diesel- och bensindrift genererar avgaspartiklar, normalt i betydligt större

omfattning i dieselfallet. Dieselsot är agglomerat av kolfragment med grafitartad

struktur. De är ofta bärare av adsorberade organiska molekyler såsom

polyaromatiska kolväten (PAH). Partiklarnas hälsofarlighet bestäms i stor

utsträckning av deras storlek, vilken kan variera från hundradelar av mikrometer

(um) till tiotals mikrometer.

Toxicitet och andra egenskaper hos partiklar i tätortsluft är givetvis beroende

av deras kemiska sammansättning, vilken i sin tur varierar med partiklarnas

ursprung. Typiska partikelkällor är tunga och lätta dieselfordon, bensindrivna

personbilar, uppvirvlat vägstoft samt övriga källor. Sistnämnda kategori, som

inbegriper t.ex. vedeldning, har knappast någon betydelse i urbana trafikmiljöer.

Uppvirvlat stoft har från tunnelstudier54 bedömts utgöra ca 20% av den totala

partikelmängden, medan tunga dieselfordon, lätta dieselfordon och bensindrivna

personbilar svarar för respektive ca 55%, 10% och 15% av partikelutsläppen i en

trafiksituation med 10% tunga dieselfordon och 5% lätta dieselfordon26. Partiklar

från bensindrift består, till skillnad från dieselsot, i viss utsträckning av oorganiskt

material såsom sulfater, klorider etc. av kalcium, magnesium, natrium med flera

metaller. I övrigt utgörs avgaspartiklar av dels oorganiskt (inert) kol, dels en

organisk fraktion med hundratals ämnen, bland annat PAH. Upp till 50% av
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partikelmassan kan vara löslig i organiska lösningsmedel som metylenklorid, och

benämns soluble organic fraction (SOF). Analys av SOF visar att den organiska

partikelfraktionen besitter starka mutagena egenskaper.

En viktig parameter från medicinsk synpunkt är partikeldiametern. Små

partiklar ger kraftigare skadeverkningar dels i kraft av sin stora aktiva yta, dels på

grund av att de är inandningsbara och i stor utsträckning stannar i kroppen där

adsorberade organiska ämnen metaboliseras. Partikelfraktionen med diameter upp

till 10 um (PMlO) rönte länge det största intresset. På senare år har partiklar med

högst 2,5 um (PM2,5) diameter kommit i fokus. Det har i själva verket visat sig,

från bland annat tunnelmätningar54, att praktiskt taget hela massan av PM10 ingick

i fraktionen PM25, dvs. PMm kan utnyttjas för att uppskatta PM2,5.

I de flesta fall utgår man ifrån att den cancerrisk som förknippas med mänsklig

exponering för avgaspartiklar emanerar från den lösliga partikelfraktionen (SOF),

dvs. PAH och andra organiska ämnen. Emellertid har det från djurförsök

experimentellt påvisats55 att inerta partikelaerosoler som titandioxid (TiOz) ger

upphov till lungcancer hos råttor.
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4 Översiktlig programbeskrivning
TCT har i princip samma struktur som EMV-programmet.2

Ett begrepp som återkommer både i Filer och Beräkning är scenario. När en

beräkning skall utföras görs detta för ett scenario.

Det finns två grupper avfiler: Datafiler och Korrektionsfiler. Det finns åtta

olika filtyper under Datafiler och en Korrektionsfil.

Ett scenario bildas genom att per filtyp välja en fil. En och samma fil kan åter-

komma i flera olika scenarier.

Det finns två parallella strukturer av filer:

0 en efter filtyp

0 en efter scenario.

Då beräkning skall göras väljer man ett scenario och anger för detta vilket år som

beräkningarna skall avse.

Huvuddragen i beräkningsgången är följ ande:

0 fördela inmatade trafikdata på alla förekommande delgrupper av fordon

0 bestäm utsläppsfaktorer för varje sådan delgrupp under beräkningsåret

0 beräkna resultatet.

Beräkningarna kompliceras av att antalet delgrupper kan bli stort genom upp-

delning på:

fordonstyper

årsmodeller

drivsystem

kravnivåer

drivmedelskvaliteter.

Många av de ingående datatypema är sådana som används mera allmänt som

underlag för transportplanering. Dessa datatyper är: trafikdata; antalsbeskrivning

av bilparken samt fordonsanvändning. Programmet innehåller dessutom en

prognosmodell för antal fordon baserad på utvecklingen inom givna trafikdata.

Modellansatsen innebär bl.a. att om trafikutvecklingen, procentuell ökning per år,

ökas från en nivå till en annan så kommer också antalet nya bilar för visst årunder

perioden att öka.
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5 Datafiler

För att lägga upp en fil, med undantag för Trafikdata och Drivmedels-

beskrivning, krävs att man först definierat ett scenario. Filnummer kommer

därmed att vara samma som nummer på uppläggningsscenariot.

5.1 Filinnehåll

Samtliga filtyper med undantag för Trafikdata har en bild med filinnehåll, dvs.

med i filen ingående poster. För Trafikdata kommer man direkt från fillistan till

dataposterna. Övriga filtyper kan grupperas i sådana som är fordonsorienterade

ooh Övriga. Övriga utgörs endast av filtypen Drivmedelsbeskrivning. Beträffande

de fordonsorienterade filtyperna ingår generellt fordonstyp som en indelnings-

grund.

5.1.1 Trafikdata

 

Figur 1 Meny trafikdata.

Användaren bestämmer vilket geografiskt område som trafikdata avser. Exempel

på områden kan vara: nationell nivå; ett län; en kommun osv.
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Beräkningar kan utföras fr.0.m. första och tom. sista år med trafikdata. Data

behöver inte anges för alla mellanår. Genom interpolering kan beräkning ändå

genomföras för sådana år.

5.1.2 Fordonsbeskrivning

 

Figur 2 Menyfordonsbeskrivning.

Här beskrivs alla drivmedels- och ämnesfaktorer.

Ett krav är att det finns minst en uppsättning data per Fordonstyp, Drivsystem

och Kravnivå. Om förändringar sker på årsmodellnivå inom en sådan grupp så

kan en sådan utveckling beskrivas, dvs. med flera bilder per kombination enligt

föregående mening.

Användningen av faktorvärden i programmet är normalt självklar, dvs.

sträckspecifika värden multipliceras med antal fordonskilometer och startspecifika

värden med antal starter.

5.1.3 Antal fordon

Filen utgör underlag för fördelning av trafikdata på Årsmodell och Drivsystem.

Antal fordon: Antal 31/12 angivet år per årsmodell för det område som

trafikdata avser. Den angivna tidpunkten har betydelse eftersom programmet

beskriver inverkan av att antal fordon per årsmodell förändras under året. Speciellt

stor betydelse kan detta ha för de två första (= yngsta) årsmodellklassema när

dessa skall tilldelas ett årligt trafikarbete. Antalsdata måste finnas för minst två år.

5.1.4 Fördelning på kravnivåer

Filen utgör underlag för fördelning av trafikdata på Kravnivå.

Fördelningen per årsmodell förutsätts vara oberoende av år.
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Data behöver inte finnas för varje årsmodell med undantag för sådana med

introduktion av enny kravnivå.

Användaren kan endast ge en fördelning per årsmodell, dvs. fördelningen

förutsätts konstant i tiden per årsmodell. Denna lösning kommer att ge en

avvikelse mot verkligheten. Verkligheten innebär att fördelningen för en och

samma årsmodell kan variera år från år.

5.1.5 Fordonsanvändning

Filen utgör underlag för fördelning av trafikdata per Fordonstyp, Drivsystem och

Årsmodell.

Ålder: Antal år. Första elementet tolkas som körsträckan mellan 0 och 1 år,

andra som mellan 1 och 2 år osv. Som sista element lägger man in ett medelvärde

för bilar med en ålder av minst 19 år. Åldern hos en bil räknas från förväntade tid-

punkten för första försäljning av bilarna tillhörande viss årsmodellklass.

ka/år: Genomsnittlig körsträcka under ett år från angiven ålder. För sista

åldersklassen väljs en körsträcka representativ för alla fordon minst 19 år gamla.

5.1.6 Drivmedelsanvändning

Filen används för att fördela ut trafikdata på körning med olika drivmedels-

kvaliteter.

Man anger andel körning på olika bränslen per kravnivå. Data kan enklast fås

från drivmedelsleverantörema om hur drivmedelsleveransema fördelas på olika

typer och kvaliteter. Observera att detta inte motsvarar exakt vad som söks. I brist

på bättre kan det ändå bli så att man får basera fördelningama på leveranser. I

programmet viktas emissionsfaktorer för drivmedlen enligt inmatad fördelning.

5.1.7 Drivmedelsbeskrivning

Filen används för beräkning av resulterande emissionsfaktorer. Drivmedels-

koderna är samma som för drivmedelsanvändning.

5.1.8 Skrotning

Filen utgör underlag för antalsbeskrivning per årsmodell i vissa fall då dessa ej

givits som indata.

För år före första år med tillgänglig beskrivning används skrotningssannolikhet

generellt för bestämning av antal per årsmodellklass.

För mellanår, dvs. då antal för årsmodell finns både före och efter beräk-

ningsåret, görs interpolering då detta är möjligt. I annat fall, dvs. då antal för en

årsmodell enbart finns för ett år, utnyttjas skrotningssannolikhet för beskrivning

av mellanåren.

5.1.9 Korrektion för bränslekvalitet

Syftet med filen är att kunna beskriva att emissionsfaktorerna för ett och samma

fordon kan förändras mellan olika år som följd av körning på annan bränsle-

kvalitet än den Fordonsbeskrivning avser.
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6 Utdata

6.1 Ämnen per fordonstyp och drivsystem
Syftet med bilden är att ge en särredovisning per drivsystem. Information om

tidpunkt för beräkning redovisas i tabellhuvudet. Man hamnar alltid först i en

totalbild. Därefter kan man välja fritt mellan de fyra beskrivna drivsystemstyperna

(bensin, diesel, alkohol, gas).

Utdata avgaser [drivsystem]

 

Figur 3 Utdata efter drivsystem.

6.2 Ämnen per kravnivå
Syftet med bilden är särredovisning på kravnivå. Man väljer fordonstyp varvid

tabellen fylls med data per kravnivå och drivsystem. Någon uppdelning på

årsmodell görs ej. Här redovisas trafikarbete och utsläpp för alla drivsystem och

kravnivåer inom vald fordonstyp.

 

Figur 4 Utdata efter ämne per kravnivå.
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6.3 Ämnen per utsläppsfas
Syftet med bilden är att ge en särredovisning per fordonstyp, varmutsläpp,

kallstartsutsläpp samt avdunstning.

Information om tidpunkt för beräkning redovisas i tabellhuvudet.

Utdata avgaser [var

          

Figur 5 Utdata efter ämne per utsläppsfas.
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Tabell 11 Förekomst av emissionsdata för de enskilda ämnena. Referens-
listans numrering.

Bensen Butadien Formald. Acetald. Eten Propen B[a]P PAH (p) PAH (g) PMm

01
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Bensen Butadien Formald. Acetald. Eten Propen B[a]P PAH (p) PAH (g) PM10
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Bilaga 1a

Sid 1 (4)

Emissionsdata bensen

 

Figur 6 Bensen, C6H6. Grundstrukturen för aromatiska och

polyaromatiska molekyler.

Bensindrivna personbilar

Den ovan nämnda MTG-rapporten5 ger data för sex personbilar, varav fem

bensindrivna. Bensenutsläppen för de senare visas nedan. Standardavvikelser inom

parentes.

Fordon Körcykel C6H6 (mg/km)

22 0C -7 °C

MK1, -94 EDC 5(0) 62 (16)

MK2, -94 EDC 12 (2) 88 (6)

MK3, -93 EDC 11 (1) 62 (8)

A12, -89 FTP 35 (0) 185 (-)

EEC, -93 FTP 15 (0,5) 102 (-)

Experimenten gjordes vid normal provningstemperatur och vid en lägre temperatur.

Tabellen visar medelvärden av tre tester, standardavvikelser inom parentes.

En SAE-rapport6 om effekt av katalysatoråldring ger följande data, vid normal

testtemperatur ca 20 0C, Över kÖrcykler och körcykelfaser, för en Volvo med 2,3 E

IIIOtOI.
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Bilaga 1a

Sid 2 (4)

C6H6 (mg/km)

Körcykel A B C

ct 117 (34) 50 (12) 35 (10)
s 78 (20) 21 (8) 4(8)
ht 68 (31) 24 (7) 11 (3)
FTP 96 (5) 29 (7) 21 (12)

A = ingen kat. B = gammal kat. C = ny kat.

Resultat från USAs Auto/Oil-program7 8 ger följande utsläppsdata beträffande bensen

för personbilskategoriema A och B.

Utsläpp över FTP-cykeln C6H6 (mg/km)

B Kat. 14 st Konv. fuel 9,9 (2)
Cert. fuel 7,8 (3,1)

C Ny kat. 20 st Konv. fuel 6,7 (3,8)
Cert. fuel 4,2 (1,5)

Två engelska rapporter (Warren Spring)9'10 redovisar emissioner av enskilda kolväten

under körning på väg vid olika körmönster.

C6H6 (mg/km)

A Utan kat. Ytteromr. 196 (64)

B Kat. Ytteromr. 9 (3)
C Ny kat. Tätort 1 (0,5)

CGHG (mg/km)

A Utan kat. Tätort, kall 246 (65)
Tätort, varm 120 (43)

Avhandling från Chalmers Tekniska Högskolan'12 över flyktiga organiska ämnen i

omgivningsluft anger följ ande emissionsfaktorer för bensen.

C6H6 (mg/km)

A A10, 10 år 280 (31)

B A12, 3,5 år 50 (12)

C6H6 (mg/km)

A A10 FTP 97 (30)

B A12 FTP 21 (4)
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Bilaga 1a

Sid 3 (4)

En USA-rapport från General Motors14 ger data för bensen uppdelat på FTP-

körcykelns faser.

C6H6 (mg/km)

B FTP Ct 17

s 2 (1)
ht 4 (2)

Naturvårdsverket16 rapporterar utsläppsfaktorer för två A10- och två A12-bilar

(medelvärden).

C6H6 (mg/km)

A A1 O 2 st 101 (6)

B A12 2 st 1 1 (4)

31 bilar utan katalysator, ECE-kÖrcykeln23 .

C6H6 (mg/km)

A Utan kat. 31 St 250 (100)

Mätningar av specifika kolväten, i omgivningsluft och i bilavgaser, vid Stockholms

Universitet24.

C6H6

A A10 13 st 4,4 (0,5)
C A12 3 st 1,3 (0,4)

Medelemissionsfaktorer beräknade från litteratursökning30.

C6H6 (mg/km)

A Pb utan kat. 40 (18)

B Pb kat. 14 (5)

SAE Paper 800822 Om utsläpp från katbilar32.

C6H6 (mg/km)

B Pb kat. 4 st 12 (8)

USA. Rapportserie om karakterisering av organiska utsläpp från motorfordon 35 .

^ C6H6 (mg/km)

B Pb kat. 17 st 8,5 (3)
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Bilaga 1a

Sid 4 (4)

Reglerade och oreglerade utsläpp från två TWC-bilar. Sthlm Univ.3

C6H6 (mg/km)

ct s ht FTP
C Pb kat.2st 24 (9) 3(1) 5(3) 8

Diesela'rivna personbilar

Ref. 5 Fordon Körcykel C6H6 (mg/km)
22 0C -7 °C

MK3, -94 EDC 3 (1) 1 (0,5)

SNV Rapport13 om bränslets betydelse för emissioner.

C6H6 (mg/km)

A1 O 2 st 14 (5)

SAE Paper 84036129, oreglerade ämnen i dieselavgaser.

C6H6

A10 8 st 32 (0,4)

Ref. C6H6

Pb 5 (1)

Tung diesel

Ref. 1 1,12 C6H6

HD Ib 10,5

HD buss 2 st 6 (3)

Ref. C6H6

HD Ib 4 st 1,1 (0,6)

Personbil bensin, bränslets inverkan

Ref. 13 Ref. 15 Ref. 27

C6H6 (OA) V) C6H6 C6H6 (0/0 V) C6H6 Evap. C6H6 (% V) C6H6

5,5 81 (3) 0,3 19,3 0,62 0,08 8 (1)

0,57 22 (4) 1,5 24,2 5,6 0,87 46 (2)

3,9 62 (3) 2 23,6 3,1 3,22 95 (5)

4,1 90 (9) 7,1 42,9 6,8 2,80 124 (9)
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Bilaga 1b

Sid 1 (2)

Emissionsdata 1,3-butadien

 

Figur 7 1,3-Butadien, C4H6, (CH2=CH-CH=CHy.

Bensindrivna personbilar

Ref. 5 Fordon Körcykel C4H6 (mg/km)
22 °C -7 °C

MK1, -94 EDC 6 (4) 19 (9)
MK2, -94 EDC 6 (4) 15 (5)
MKB, -93 EDC 10 (1) 31 (12)
A12, -89 FTP 5 (4) 11 (-)
EEC, -93 FTP 9 (8) 59 (-)

Ref. 6 Fordon C4H6 (mg/km)

A Utan kat. 8,1
B Kat. 0,6
C Ny kat. , 0,6

1 Ref. 7 Utsläpp över FTP-cykeln C4H6 (mg/km)

B Kat. 14 st Konv. fuel 1,1

Cert, fuel 0,6
C Ny kat. 20 st Konv, fuel 0,5

Cert, fuel 0,4
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Ref. 33,

34, 35

Ref. 39

Utsläpp över FTP-cykeln

Kat. 20 st

A10, 10 år

A12, 3,5 år

A10
A12

Pb kat. 17 st

Kat. 19 st

Utan kat. 6 st

Dieseldrivna personbilar

Fordon Körcykel

Ref. 5 MK3, -93 EDC

Tung diesel

Bilaga lb

Sid 2 (2)

C4H6 (mg/km)

0,7

C4H6

22

3,6

C4H6 (mg/km)

8

0,6

C4H6 (mg/km)

0,8 (0,4)

C4H6 (mg/km)

2 (1,5)
21 (9)

C4H6 (mg/km)

22 0C -7 °C

nd 9 (7)

MTC. Kemisk och biologisk karakterisering av utsläpp från lastbil .

Ref. 11

HD lb

HD trafik

C4H6 (mg/km)

11,7

C4H6

4
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Bilaga 10

Sid 1 (3)

Emissionsdata formaldehyd

 

Figur 8 Formala'ehyd, HCHO.

Bensindrivnapersonbilar

Ref. 5 Fordon

MK1, -94
MK2, -94
MK3, -93
A12, -89
EEC, -93

Körcykel

EDC
EDC
EDC
FTP
FTP

Ref. 7 Utsläpp över FTP-cykeln

B Kat. 14 st Konv. fuel

Cert. fuel

C Ny kat. 20 st Konv. fuel
Cert. fuel

Ref. 8 Utsläpp över FTP-cykeln

C Ny kat. 20 st

Ref. 11
A A10,10år Kortväga
B A12, 3,5 år transporter

Ref. 16

A A10

B A12

VTI meddelande 847

Oxygenat dvs. syreinnehållande.

HCHO (mg/km)

22 °C -7 °C

0,5 0,5

2 (0,6) 1 (1)
3 (0,5) 1,5 (0,5)
3 (0,5) 1 (-)
1 (0) 0,5(-)

HCHO(mg/km)

4,5
7,1
1,1

0,9

HCHO (mg/km)

0,9

HCHO (mg/km)
84
9,4

HCHO(mg/km)

30 (9,5)

2 (0,3)



Bilaga 1c

Sid 2 (3)

Naturvårdsverket. Reglerade och icke reglerade föroreningar .

A A10 5 St
B A12 1 st

HCHO (mg/km)
17,4 (6,4)
6,6

MTC. Bränsleinnehåll av bensen och PAH. Inverkan på oreglerade ämnen .

% Bensen ppm PAH HCHO (mg/km)

Bränsle- 0,08 0,8 64,2 (4,5)

samman- 0,9 35 51,8 (3)
sättning 3 108 42,5 (1,5)

Ref. 30 HCHO (mg/km)
A Pb utan kat. 16
C Pb ny kat. 0,2

Ref. 32 HCHO (mg/km)

Pb kat. 4st 1,33 (1,45)

Ref. 33, HCHO (mg/km)

34, 35 Pb kat. 17 St 2,58 (1,11)

Ref. 3 HCHO(mg/km)

ct ht FTP

2 Pb kat. 1,3 (0,3) 0,5 (0,5) 0,3 (0,2) 0,6

Dieseldrivna personbilar

Ref. 5 Fordon Körcykel

MK3, -93 EDC

Ref. 13

Pb

HD 2 st

Ref. 16

Diesel, Pb 2 st

Ref. 29

Diesel, Pb 8 st

Ref. 30

Diesel, Pb

HCHO (mg/km)

22 0C -7 °C

10 (2) 12 (3)

HCHO (mg/km)

14,5

1 2,5

HCHO (mg/km)

14,3 (9,0)

HCHO (mg/km)

22 (4)

HCHO (mg/km)

13,9
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Bilaga 10

Sid 3 (3)

Tung diesel

Ref. 11 HCHO (mg/km)
HD Ib 154

Ref. 13 HCHO (mg/km)
HD Ib 145

Naturvårdsverket. Litteraturöversikt36, emissioner från dieselfordon.

HCHO (mg/km)

HD lastbil, Braunschweig 150

Naturvårdsverket. Kemisk och biologisk karakterisering av utsläpp

från fordon körda på bensin, diesel, alkohol och LPG .

HCHO (mg/km)
Lastbil, Braunschweig 4 st 104,7 (29)
Buss, Braunschweig 4 st 136,2 (84)

MTG-rapport, lågemitterande tätortsfordonlg.

HCHO (mg/km)

Buss 1 92
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Bilaga ld

Sid 1 (2)

Emissionsdata acetaldehyd

 

Figur 9

Bensindrivna personbilar

Ref. 5 Fordon Körcykel

MK1, -94 EDC
MK2, -94 EDC
MK3, -93 EDC
A12, -89 FTP
EEC, -93 FTP

Ref. 7 Utsläpp överFTP-cykeln

Ny kat. 20 st Konv. fuel
Cert. fuel

Kat. 15 st Konv. fuel
Cert. fuel

Ref. 8 Utsläpp överFTP-cykeln

Kat. 20 st

Ref. 11

A10, 10 år
A12, 3,5 år

Ref. 14

A10 2 Pb
A12 2 Pb

VTI meddelande 847

Acetaldehyd, CH3CHO.

CH3CHO (mg/km)
22 °C -7°C
0,5 1 (0)
0,5 1 (1)

1 (1) 2 (0,6)
1 (0) 1
0,5 2

CH3CHO (mg/km)
1,1
0,9
4,5
7,1

CH3CHO (mg/km)

0,8

CH3CHO (mg/km)
84
9,4

CH3CHO (mg/km)

nd

13



Bilaga ld

Sid 2 (2)

Ref. 27 % Bensen ppm PAH CH3CHO (mg/km)
Bränsle- 0,08 0,8 21,4 (1,3)

samman- 0,9 35 10,3 (3)
sättning 3 108 8,2 (0,4)

Ref. 30 CH3CHO (mg/km)

A Pb utan kat. 4,3

C Pb ny kat. 0,2

Ref. 32 CH3CHO (mg/km)

C Pb ny kat. 4st 0,32 (0,11)

Ref. 33, CH3CHO (mg/km)

34, 35 Pb kat. 17 st 1,00 (0,28)

Ref. 3 CH3CH0 (mg/km)

ct s ht FTP

2Pb kat. 1,1 (0,2) 0,4 (0,2) 0,1 (0,0) 0,5

Diesela'rivna personbilar

Ref. 5 Fordon Körcykel CH3CHO (mg/km)
22 C -7 °C

MK3, -93 EDC 6 (1) 6 (1)

Ref. 13 CH3CHO (mg/km)

Pb 29
LIb 2 st 20,5

Ref. 16 CH3CHO (mg/km)

Pb 2 st 36

Ref. 29 CH3CHO (mg/km)

Pb 8 st 15(4)

Ref. 30 CH3CHO (mg/km)

Pb 4,3

Tung diesel

Ref. 13 CH3CHO (mg/km)
HD Ib _ 43

Ref. 36 HD Ib CH3CHO (mg/km)

Braunschweig 40

Ref. 17 CH3CHO (mg/km)
Lastbil, Braunschweig 4 st 102 (22)
Buss, Braunschweig 4 st 53 (27)

Ref. 19 CH3CHO (mg/km)

Buss 266
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Bilaga le

Sid 1 (2)

Emissionsdata eten

 

Figur 10 Eten, C2H4 (CH2=CH2). Omättat kolväte.

Bensindrivna personbilar

Ref. 5 Fordon Körcykel C2H4 (mg/km)
22 °C -7 °C

MK1, -94 EDC 5 (2) 23 (2)

MK2, -94 EDC 14 (2) 73 (5)

MK3, -93 EDC 22 (4) 91 (10)

A12, -89 FTP 16 (0) 64

EEC, -93 FTP 15 (1) 88

Ref. 6 Kategori Körcykel C2H4 (mg/km)

A Utan kat. FTP 88,3

B Kat. FTP 18

C Ny kat. FTP 7,5

Ref. 9 C2H4

Utan kat. 212

RGf. C2H4

Utan kat. Tätort kallstart 180

Tätort 1 33

Ref. C2H4

A10, 10 år 216

A12, 3,5 år 34
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Ref. 12

A10

A12

Ref. 16

A1023t

A1223t

Ref. 30

A Pb utan kat.

C Pb ny kat.

Ref. 32

Pb kat. 4 st

Ref. 33,
34, 35 Pb kat. 17 st

Dieseldrivna personbilar

Ref. 5 Fordon Körcykel

MKB, -93 EDC

Ref. 13

Pb

Ref. 30
Pb

Tung diesel

Ref. 11

HD Ib

Ref. 12

HD buss

Bilaga le

Sid 2 (2)

C2H4 (mg/km)

89
8

C2H4 (mg/km)

76,7
7,7

C2H4 (mg/km)

83

1 0,5

C2H4 (mg/km)

12,3 (7,9)

C2H4 (mg/km)

16,8 (4,8)

C2H4 (mg/km)

22 0C -7 0C

12 (2) 16 (2)

C2H4 (mg/km)

58

C2H4 (mg/km)
26,7

C2H4 (mg/km)

48

C2H4 (mg/km)

33
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Bilaga lf

Sid 1 (2)

Emissionsdata propen

 

Figur 11 Propen, C3H6, (CH3-CH=CHZ).

Bensindrivna personbilar

Ref. 5 Fordon Körcykel C3H6 (mg/km)

22 °C -7 °C
MK1, -94 EDC 31 (24) 8 (6)
MK2, -94 EDC 25 (13) 53 (4)
MK3, -93 EDC 14 (10) 59 (11)
A12, -89 FTP 19 (4) 42
EEC, -93 FTP 7 (15) 56

Ref. 6 Kategori Körcykel C3H6 (mg/km)

A Utan kat. FTP 47,9
B Kat. FTP 7,5
C Ny kat. FTP 4,4

Ref. 7 C3H6 (mg/km)

Utan kat. 95

Ref. 10 C3H6 (mg/km)

Utan kat. Tät kall 88
Tät 61

Ref. C3H6

A10, 10 år 84
A12, 3,5 år 19
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Ref. 12

A10

A12

Ref. 16

A10 Zst

A12 Zst

Ref. 30

A Pb kat.

C Pb utan kat.

Ref. 32

Pb kat. 4 st

Ref. 33,

34,35 Pb kat. 17 st

Dieseldrivna personbilar

Ref. 5 Fordon Körcykel

MK3, -93 EDC

Ref. 13

Pb

Ref. 30
Pb

Tung diesel

Ref. 11

HD Ib

Ref. 12

HD buss

Bilaga lf

Sid 2 (2)

C3H6 (mg/km)
48
4

C3H6 (mg/km)

30,4
4,2

C3H6 (mg/km)

38

5,7

C3H6 (mg/km)
5,4 (4)

C3H6 (mg/km)

7,9 (1,8)

C3H6 (mg/km)

22 °C -7 °C

10 (5) 22 (18)

C3H6 (mg/km)

16,9

C3H6 (mg/km)

8,6

C3H6 (mg/km)

48

C3H6 (mg/km)

33
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Bilaga lg

Sid 1 (2)

Emissionsdata benso(a)pyren

 

Figur 12 Bens0(a)pyren, C20H12.

Bensindrivna personbilar

Ref. 11 B[a]P (ag/km)

A10, 10 år 1,1

A12, 3,5 år 0,1

Ref. 16 B[a]P (pg/km)

A10 2 st 30,4
A12 2 st 4,2

Ref. 18 B[a]P (pg/km) '
22 C 5 0C -10 °C

SAAB 900 -82 3,1 5,1 16,2
SAAB 900 -84 1,9 10,2
SAAB 900 Kat. -83 0,9
Volvo 245 -81 8,4 4,2 36
VW Golf -83 7,2 9,3 17,2
Toyota Corolla -83 1,3 8,7 17,5

SAE 811186. Karakterisering av partikelutsläpp från bensinbilarzs.

BlalP (Hg/km)
Pb bensin 2,0
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Bilaga lg

Sid 2 (2)

Norsk undersökning26 av partiklar i omgivningsluft i nordiska städer.

Pb bensin
BlalP (Hg/km)

3,2

Naturvårdsverket. Carcinogena och mutagena ämnen i tätortsluftzg.

Pb bensin utan kat.

SAE 790419. B[a]P-utsläpp från bensin- och dieselbilar .

Pb bensin kat.

Pb bensin utan kat.

Dieseldrivna personbilar

Ref. 16

Pb 2 st

Ref. 25

Pb

Ref. 26

Pb

LIb

Ref. 29

Pb 8 st

Ref. 38

Pb 2 st

Tung diesel

Ref. 11
HD Ib

Ref. 26

HD Ib

Ref. 36

HD Ib

BlalP (Hg/km)

20 °C 0 °C -6 °C

20 34

BiaiP (Mg/km)
ct ht

0,2 0,1

5,1 0,6

BlalP (Hg/km)
9,7 (1,8)

BlalP (Hg/km)
!

BlalP (Hg/km)
0,28
0,6

BlalP (Hg/km)
6,3 (1,9)

BialP (Mg/km)
ct ht

4,4 2,6

BlalP (Hg/km)
5,8

BlalP (Hg/km)
1 ,43

BlalP (Hg/km)
2,2

VTI meddelande 847



Bilaga 1h

Sid 1 (3)

Emissionsdata PAH

 

Figur 13 Fenantren, C14H10.

Bensindrivna personbilar

Kemiskalieinsp. Produktstudie av gummidäck4.

PAH (pg/km)
Pb avgas 5
Pb däck 28

Ref. 5 Kravspec. Körcykel PAH (pg/km)
22 °C -7 °C

MK1, -94 EDC 28 (8) 426 (151)
MK2, -94 EDC 125 (5) 2182 (273)
MK3, -93 EDC 29 (12) 1012 (192)
A12, -89 FTP 56 (10) 3150
EEC, -93 FTP 25 (0) 1472

Ref. 11 PAH (pg/km)
A10 160
A12 16,2
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Bilaga 1h

Sid 2 (3)

Ref. 13 Bränslesammansättning
Fuel spec. F1 F2 F3 F4

Bensen (°/o) 5,5 0,57 3,9 4,1

Ar (°/o) 27,2 13,4 34,1 42,6
PAH (ppm) 0,1 9,3 19,5 54
B[a]P (ppm) nd 0,18 nd 0,58

PAH (pg/km)
Part. 14 29 46 44

Gasf. 97 120 190 255

Ref. 16 PAH (pg/km)
A10 2 st 66 (43)
A12 2 st 3,6 (0,6)

Ref. 18 PAH (pg/km)
22 °C 5 C -10 °C

SAAB 900 -82 88 116 372
SAAB 900 -84 49 173
SAAB 900 Kat. -83 49
Volvo 245 -81 216 4,2 1040
VW Golf -83 125 180 428
Toyota Corolla -83 57 118 394

Ref. 25 PAH (Mg/km)
Pb bensin 8,9

Ref. 26 PAH (ag/km)
Pb 6 st 185

Ref. 27 °/o Bensen ppm PAH PAH (pg/km)
0,1 0,8 17 (5)
0,9 34,6 68 (6)
3,0 108,4 170 (25)

Ref. 28 PAH (pg/km)
22 0C 0 C -6 0C

Pb utan kat. 200 675 1150

Ref. 37 PAH PAH (part.) PAH (gasf.)

(mg/1) (Hg/km) (Hg/km)
F1 0,1 14,2 (3,6) 108,8 (26,6)

F2 8,4 25,0 (6,4) 133,0 (37,9)
F3 20 45,7 (11,4) 235,3 (52,2)
F4 54 43,5 (6,8) 273,9 (97,7)
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Bilaga 1h

Sid 3 (3)

Ref. 3 PAH (ng/km)
Kat. ct 2 st 7 (1)

S 2 (1)

ht Partikel- 2 (0,5)

FTP bundet 21 (11)

Dieseldrivna personbilar

Ref. 5 Fordon Körcykel PAH (pg/km)
22 °C -7 °C

MK3, -93 EDC 119 (34) 101 (35)

Ref. 13 PAH (ng/km)
Pb 570

LIb 2 St 1 12

Ref. 16 PAH (pg/km) B[a]P
Pb 2 st 730 (51) 9,7 (4)

Ref. 25 PAH (ng/km)
Pb 77

Ref. 29 PAH (pg/km)
Pb 8 st 250 (40)

Tung diesel

Ref. 4 PAH (pg/km)

HD Diesel Avgas 70-700
HD Diesel Däck 140

Ref. 11 PAH (pg/km)
HD Ib 640

Ref. 13 PAH (pg/km)
HD Ib 165

Ref. 25 PAH (ng/km)
HD Ib . 239

Ref. 40 PAH (pg/km)
Part. Gan.

MK 3 BU 220 225

MK 1 39 30

HME 16 22

EtOH 6 7

Scafi 100 37 37
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Bilaga li

Sid 1 (4)

Emissionsdata partiklar

 

Figur 14 Dieselpartiklar.

Bensindrivna personbilar

Ref. 5 Partiklar (mg/km)
Kravspec. Körcykel 22 °C -7 °C

MK1, -94 EDC 1,96 (0,2) 20 (2,6)
MK2, -94 EDC 1,13 (0,4) 21 (3)
MK3, -93 EDC 2,2 (0,2) 14 (1)
A12, -89 FTP 2,6 (0) 44
EEC, -93 FTP 1,8 (0,1) 32

Ref. 13
Fuel spec. F1 F2 F3 F4

Bensen (°/o) 5,5 0,57 3,9 4,1

Ar (%) 27,2 13,4 34,1 42,6
PAH (ppm) 0,1 9,3 19,5 54
B[a]P (ppm) nd 0,18 nd 0,58

Part. (mg/km) 3,8 4,1 4,7 5,5

Ref. 18 Partiklar (mg/km)
22 °C 5 °C -10 °C

SAAB 900 -82 10,4 16,0 26,2
SAAB 900 -84 18,3 19,7
SAAB 900 Kat. -83 8,2 30,1
Volvo 245 - -81 24,1 16,7 56,0
VW Golf -83 19,2 20,0 23,0
Toyota Corolla -83 10,6 12,7 21,5
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Bilaga li

Sid 2 (4)

Ref. 25 Part. (mg/km) SOF (mg/km)

Pb 13,1 (7) 3 (2,5)

Ref. 27 %Bensen ppm PAH Volvo 850 Part. (mg/km)

Halter i 0,1 0,8 7 (0,6)
Bränsle 0,9 34,6 11 (0,4)

3,0 108,4 11,3 (0,7)

Ref. 28 Part. (mg/km)

22 °C 0 °C -6 0C

Pb bensin utan kat. 22 36 58

Effekt av omgivningstemperatur och E-lO bränsle på partikelutsläpp
från lätta ford0n31.

Part. (mg/km)

23,9 0C -6,7 °C -17,8 °C -28,9 °C

Pb (Ben.) 2,12 8,80 18,86 24,1
Pb (E10) 0,97 5,84 7,83 24,6

Pb (Ben.) ct 7,46 28,22 87,01 126,2
3 0,00 4,15 0,13 0,3
ht 2,09 2,90 2,04 4,6

Pb (E10) ct 2,37 24,67 37,54 108
S 0,16 0,17 0,00 2,5
ht 1,45 2,33 0,00 3,3

Ref. 3 Part. (mg/km)
Kat. 2 st ct 3,7 (1,2)

3 2,1 (0,8)
ht 2,0 (0,6)

FTP 2,4 (0,7)

Dieseldrivnapersonbilar
Part. (mg/km)

Ref. 5 Kravspec. Körcykel 22 °C -7 °C
MK3, -93 EDC 52 (4) 77 (5)

Ref. 13 Part. (mg/km)

Pb 230
LIb 2 st 390

Ref. 26 Part. (mg/km)

Pb 16 st 280
HD 7 St 600
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Ref. 25

Pb

Ref. 29

Pb 8 st

Tung diesel

Ref. 13

HD Diesel

Ref. 17 Part. Lb

Part. 0,55

(g/km) 0,58

SOF 0,40

(mg/km) 0,47

Ref. 19 Buss

Br. 3

Ref. 20

Scania Bu

Volvo Lb

MB Lb

Tristar Lb

Ref. 21

Scania bu DSC 1104

Scania bu DSC 1127

Volvo lb TD 101 F

Volvo lb D12 A420

Bilaga li

Sid 3 (4)

Part. (mg/km) SOF (mg/km)

377 77

Part. (mg/km)

300 (100)

Part. (mg/km)

840

Part. Bu SOF Lb SOF Bu
0,46 59,6 124,3

0,51 64,6 131,2

0,43 44,1 128

0,46 47,9 97,9

VOIVO B10 Part. (g/km) SOF (mg/km)

prov 0,65 (0,13) 46,2 (5,3)

Part. (g/km)

US Tran. Braunschw.

0,20 0,16

0,16 0,18

0,14 0,15

0,03 0,05

Part. (g/km) Braunschweig

MK3 MK2 MK1

0,51(0,03) 0,45 (0,09) 0,4 (0,01)

0,21 (0,00) 0,2 (0,00)

0,58 (0,06) 0,55 (0,04) 0,5 (0,11)

0,34 (0,01) 0,3 (0,02)

Ref. 25 Part. (mg/km) SOF (mg/km)

HD diesel 1212 239

Ref. 26 Part. (g/km)

HD Diesel 3,5-10 0,75

10-20 inkl. BU 1,5

>20 2

Ref. 36 Part. (mg/km)

HD diesel Braunschw. 1000
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Ref. 40

MK 3
MK 1
RME
EtOH

Scafi 100

Bu

Bilaga li

Sid 4 (4)

Part. (mg/km)

510

200

210

53

1 70
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Bilaga 2

Sid 1 (2)

Projektbeskrivning

Projektet omfattar att ta fram en PC-baserad kvantitativ beräkningsmodell för

trañkens utsläpp av cancerframkallande ämnen i svenska tätorter.

Bakgrund:

Utsläpp i tätorter av canoerframkallande ämnen skall minska med 50% fram till år

2005, prop 1990/91 :90. 1990 är basår för utsläppsminskningen.

VTI har på uppdrag av Naturvårdsverket utrett förutsättningarna för att kvantiflera

utsläppen av cancerframkallande luftföroreningar i tätortsmiljö. Resultatet av detta

uppdrag utgör underlag för det aktuella projektet. VTI har också nyligen till NV

avrapporterat en modern beräkningsmodell för bilavgaser på regional nivå.

Nytta/effe kter

En beräkningsmodell för oancerframkallande ämnen i tätort som kan användas för att

följa upp riksdagens mål.

Uppdrag

1. Sammanställa relevanta indikatorer för att följa upp riksdagens mål om utsläpp av

cancerframkallande ämnen i tätort, förutom de som redovisas under punkt3.

2. Sammanställa trafikdata samt relevanta körmönster för tätort.

3. Sökning/genomgång av emissionsdata för PAH (gas- och partikelfas), B[a]P,

formaldehyd, aoetaldhyd, eten, propen, butadien, bensen, PMlO, PM2,5 samt

emissionsdata för PAH-utsläpp via HA-oljor från slitage av däckgummi, samt

eventuellt fler indikatorer som framkommit under punkt 1.

4. Redovisa eventuell samvariation mellan emission av cancerframkallande ämnen

och emission av reglerade ämnen och bränsleparametrar som halterna av svavel,

oleñner, aromater eller oxygenater.

5. Härledning av emissionsfaktorer, inklusive statistisk bedömning av

osäkerhetsgrad.

6. Samråd konsultation med KTH, CTH, MTC m fl.

7. Programmering/utprovning av menybaserad beräkningsmodell för PC

8. Dokumentation. VTI-meddelande samt manual till modellen.

Förväntat resultat.

En beräkningsmodell för beräkning av cancerframkallande ämnen i svenska tätorter

från 1990 - 2020. Modellen ska i första hand vara en utveckling av EMV-modellen

och resultatet av projektet ska implementeras i denna.

Eftersträvad noggrannhet och precision i slutliga beräkningsresultat för utsläpp av

cancerframkallande ämnen bör vara 20% respektive 10%.
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Sid 2 (2)

Tidplan

Arbetet ska påbörjas snarast (1997-09-15) och vara avslutat senast 1998-09-14.

Villkor knutna till projektet

Minst två referensgruppmöten ska hållas under projektets gång. Referensgruppen ska

utses i samråd med beställaren, Vägverket.

Rapportering och redovisning

Projektet ska slutredovisas muntligt och skriftligt för Vägverket, Michael Björnbäck.

Vid den muntliga redovisningen ska en demonstration av beräkningsmodellen göras.

Utföraren ska vara beredd att redovisa resultatet av projektet Vid ett seminarium hos

Vägverket i Borlänge. Projektet ska i sin helhet presenteras för referensgruppen

innan slutrapporten tas fram, preliminärrapport tas lämpligen fram.
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