
VT
I m

ed
de

la
nd

e 
96

8 
• 2

00
4 Emissionsmodell för tunnlar

Arne Carlsson
Ulf Hammarström

Bo O Karlsson



VTI meddelande 968 · 2004

Emissionsmodell för tunnlar

Arne Carlsson
Ulf Hammarström

Bo O Karlsson

Omslagfoto: Christer Lagereek



 
 Utgivare: Publikation: 

VTI meddelande 968 

Utgivningsår: 
2004 

Projektnummer: 
40504 

   581 95 Linköping Projektnamn: 
Emissionsmodell för användning i tunnlar 

Författare: Uppdragsgivare: 
Arne Carlsson, Ulf Hammarström och Bo O Karlsson Vägverket 

Titel: 
Emissionsmodell för tunnlar 

Referat 
 

Tunnlar för väg- och gatutrafik får en allt större betydelse för transportförsörjningen, främst i stora 
städer. I Stockholm och Göteborg finns för närvarande högtrafikerade tunnlar som ingår i huvudväg-
nätet. Dessutom är många nya tunnlar snart klara eller på planeringsstadiet både i Stockholm och 
Göteborg. 

I vägtunnlar får avgashalter inte överskrida gällande gränsvärden. För att garantera att gränsvärden 
för luftkvalitet, i första hand NO2-utsläpp, i tunnlar inte överskrids utrustas vägtunnlar med fläkt-
system. För dimensionering av dessa fläktsystem används uppgifter om de maximala utsläppen per 
tidsenhet som kan förväntas. 

VTI har fått i uppdrag från Vägverket (VV) att utveckla en modell för emissionsberäkningar i 
tunnlar som dessutom skall ta hänsyn till förhållandena vid överbelastning. Vägverket har för när-
varande ingen fullgod sådan modell för beräkningar på timnivå. 

Syftet med föreslaget utvecklingsarbete är att ta fram en beräkningsmodell av reshastigheter och 
emissioner för motorvägstunnlar, vilken skall användas för dimensionering av tunnlarnas ventila-
tionssystem. Modellen skall för en hel anläggning ge emissionsdata per tunnelrör för timtrafik upp-
delat per homogen trafikteknisk länk och ventilationsavsnitt. 

Denna rapport redovisar resultatet av ovan beskrivna utvecklingsprojekt för beräkning av 
emissioner i tunnlar. Den färdiga modellen består av två delar, en del för beräkning av hastighet och 
resulterande timflöde vid given efterfrågan samt en del för beräkning av emissioner med timflöde och 
hastighet som indata. För varje del finns som hjälpmedel ett dataprogram med handledning. 

För att illustrera resultaten från den totala modellen har en testkörning gjorts för några vanliga typ-
fall av tunnel. Totala emissionen av NOx (kg/km) som funktion av timflödet har beräknats vid olika 
trafikbelastningar. 

Dessutom har en validering av modellen gjorts genom att modellberäknade emissioner av NOx har 
jämförts mot uppmätta halter av NOx i tre olika tunnlar, Gnistängstunneln och Tingstadstunneln i 
Göteborg samt Söderledstunneln i Stockholm.  
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Abstract  
 
Tunnels for road and street traffic become increasingly important for transport provisions, primarily 
in large cities. Currently, there are in Stockholm and Gothenburg high-volume tunnels in the primary 
road network. In addition, many new tunnels will soon be finalised or are planned both in Stockholm 
and Gothenburg.  

The exhaust emissions in road tunnels may not exceed certain limits. Road tunnels are equipped 
with ventilation systems to make sure that limits for air quality are not exceeded, primarily emissions 
of NO2. The ventilation systems are dimensioned using data on maximum expected emissions per 
unit of time. 

VTI has obtained a commission from the Swedish National Road Administration (SNRA) to 
develop a model for calculation of exhaust emissions in tunnels, which in addition shall take into 
account oversaturated conditions. Currently, SNRA has no satisfactory model for calculations at 
hourly level. 

The objective of the development effort has been to formulate a calculation model for travel 
speeds and emissions in motorway tunnels, to be used when tunnel ventilation systems are 
dimensioned. For a complete structure, the model shall provide individual tunnel tube emission data 
for hourly traffic, split upon homogenous – from the viewpoint of traffic engineering – road links and 
ventilation segments. 

This report describes the results of the development project for calculation of emissions in tunnels. 
The completed model comprises two parts, one for calculation of speed and corresponding hourly 
flow at given demand level and one for calculation of emissions, using hourly flows and speed as 
input data. For each part, there is a computer program with user manual. 

Test runs of the model for some basic typical tunnel cases, has been carried out to illustrate the 
results of the total model. The total emissions of NOx (kg/km) as a function of traffic flow have been 
calculated for different degree of traffic load. 

In addition, the model has been validated by comparisons of calculated NOx values from the 
model with measured NOx values in three different tunnels: the Gnistäng tunnel and the Tingstad 
tunnel in Gothenburg and the Southern Route tunnel in Stockholm. 
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Förord 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har fått i uppdrag från 
Vägverket (VV) att utveckla en beräkningsmodell för emissionsberäkningar i 
tunnlar som dessutom skall ta hänsyn till förhållandena vid överbelastning. 
Vägverket har för närvarande ingen fullgod sådan modell för beräkningar på 
timnivå. 

Detta meddelande redovisar resultatet av ovan beskrivna utvecklingsprojekt för 
beräkning av emissioner i tunnlar. Den färdiga modellen består av två delar, en 
del för beräkning av hastighet och resulterande timflöde vid given efterfrågan 
samt en del för beräkning av emissioner med timflöde och hastighet som indata. 
För varje del finns som hjälpmedel ett dataprogram med handledning. 

Arne Carlsson har varit projektledare och har svarat för texten i detta 
meddelande med bistånd från Ulf Hammarström, VTI. Modellen för beräkning av 
hastighet och resulterande timflöden har utvecklats av Arne Carlsson. Alla beräk-
ningar och framtagande av emissionsdata från fordon har gjorts av Bo Karlsson, 
VTI, med stöd av VTI:s VETO-program för simulering av emissioner och 
bränsleförbrukning. Ulf Hammarström har därvid ansvarat för nya och 
uppdaterade grunddata. 

Mats Gustafsson, VTI, har bidragit med material för emissionsdata för icke av-
gasrelaterade partiklar. 

Andreas Tapani, VTI, och Mohammad-Reza Yahya, VTI, har bidragit med 
beräkningar och diagram vid testkörning av den färdiga modellen. 

Beställare och kontaktman har varit Hans Bohman vid VV:s sektion för Bro- 
och tunnelteknik, VV Steb. Han har lett projektets styrgrupp med representanter 
från VV och VTI. Denna grupp har formulerat inriktning och omfattning av ut-
vecklingsarbetet. 

Översättning till engelska i summary har gjorts av Rein Schandersson, VTI. 
Gunilla Sjöberg, VTI, har svarat för slutredigeringen av dokumentet. 

 
Linköping maj 2004 
 
 
Arne Carlsson 
Projektledare 
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Emissionsmodell för tunnlar 
 
av Arne Carlsson, Ulf Hammarström och Bo O Karlsson 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Bakgrund 
Tunnlar för väg- och gatutrafik får en allt större betydelse för transportförsörj-
ningen, främst i stora städer. I Stockholm och Göteborg finns för närvarande hög-
trafikerade tunnlar som ingår i huvudvägnätet. Dessutom är många nya tunnlar 
snart klara eller på planeringsstadiet både i Stockholm och Göteborg. 

I vägtunnlar får avgashalter inte överskrida gällande gränsvärden. För att 
garantera att gränsvärden för luftkvalitet, i första hand NO2-utsläpp, i tunnlar inte 
överskrids utrustas vägtunnlar med fläktsystem. Dessa system startas då halterna 
av reglerade ämnen i tunnelluften är på väg att överskridas. För dimensionering av 
dessa fläktsystem används uppgifter om de maximala utsläppen per tidsenhet som 
kan förväntas. 

VTI har fått i uppdrag från Vägverket (VV) att utveckla en modell för 
emissionsberäkningar i tunnlar som dessutom skall ta hänsyn till förhållandena 
vid överbelastning. Vägverket har för närvarande ingen fullgod sådan modell för 
beräkningar på timnivå. Nuvarande modeller i EVA för hastighets-flödessamband 
och emissionsberäkningar beaktar inte kraftiga lutningar, påfarter, växlings-
sträckor eller överbelastning. 

 
Syfte 
Syftet med föreslaget utvecklingsarbete har varit att ta fram en beräkningsmodell 
av reshastigheter och emissioner för motorvägstunnlar, vilken skall användas för 
dimensionering av tunnlarnas ventilationssystem. Modellen skall för en hel an-
läggning ge emissionsdata per tunnelrör för timtrafik uppdelat per homogen 
trafikteknisk länk och ventilationsavsnitt. Modellen ska utgå från nuvarande 
hastighets-flödessamband och emissionsmodell i EVA 2.31. 

Resulterande utdata för olika fordonstyper skall vara: 
• restid/reshastighet 
• bränsleförbrukning (bensin och diesel) 
• emissioner av CO2, NOx, och partiklar (från bilarnas avgassystem) 
• partiklar från däck-, broms- och beläggningsslitage. 

 
Som synes har emissioner av kolväten och koloxid exkluderats. Dessa anses inte 
utgöra något problem i tunnelmiljö. Kallstarteffekter beräknas ej i modellen efter-
som dessa vid den typ av trafik som här är aktuell är mycket begränsade. 

Modellen skall kunna beskriva tunnelrör med 1–3 körfält per riktning med av-
farter, påfarter och växlingssträckor (additionsfält) och med hastighetsbegräns-
ningen 50 (användes enbart för enfältiga ramper), 70 eller 90 km/h. Kapacitet, res-
hastighet och emissioner för olika typfordon skall kunna beskrivas som funktion 
av lutningen. 
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Modellen skall vid överbelastning kunna skatta rimliga reshastigheter och 
flöden som underlag för emissionsberäkningarna. 

De fordonstyper som skall beskrivas är samma som i EVA 2.31: 
• personbil (pb) 
• lastbil utan släp (lb) 
• lastbil med släp (lbs). 
 

Beräkningsprogram 
I kapitel 3 ges en översiktlig beskrivning av de olika stegen i utvecklingsarbetet 
av den nya modellen. För beräkning av emissioner i en tunnel finns som hjälp-
medel två program med handledning. 

Vid en emissionsberäkning skall först tunneln delas in i lämpliga segment eller 
beräkningsblock beroende på utformning och trafikflöde. Detta är en helt manuell 
procedur. Med ett Excelprogram kallat ”Hastighets-Flödesmodell för tunnlar.xls” 
beräknas hastigheten för varje segment för tre fordonstyper (pb, lb och lbs) 
beroende på totalt flöde och utformning. Dessutom kontrolleras att önskat totalt 
flöde är mindre än kapaciteten för varje segment. Om så icke är fallet beräknas ett 
nytt överbelastat trafikflöde och tillhörande hastighet. Slutligen beräknas emiss-
ionerna i tunnel med flöden och modellberäknade hastigheter som ingångsdata. 
Utdata från programmet är bränsleförbrukning, koldioxid, NOx-emissioner samt 
partiklar av olika slag. Denna beräkning sker med ett program i Visual Basic 
kallat ”Tunnelemissioner”. 

 
Beräkningsexempel 
För att illustrera resultaten från den totala modellen har en testkörning gjorts för 
några vanliga typfall av tunnel. Totala emissionen av NOx (kg/km) som funktion 
av timflödet har beräknats. Flödet har varierat från 0 f/h upp till det högsta 
möjliga flödet som kan avvecklas (kapacitetsgränsen). Dessutom beräknas samma 
data för en trafikefterfrågan upp till 2 gånger kapaciteten. Därvid är det verkliga 
flödet mindre än kapaciteten och minskar med ökad efterfrågan. Beräkningarna 
görs för lutningarna 3 %, 0 % och -3 % med längden 1 km vid två fält i en 
riktning och hastighetsbegränsning 70 km/h för år 2005 och den fordonspark som 
då gäller. Andelen tunga fordon har valts till 10 %. 

Figuren nedan redovisar totala utsläppen av NOx räknat som kg per km väg och 
timme vid tre olika lutningar som funktion av reshastigheten år 2005. Vid högsta 
hastigheten, kallad frifordonshastigheten, är trafikflödet noll och definitions-
mässigt blir det då inga utsläpp. Detta framgår av den inritade kurvan över tim-
flödet (högra skalan). Hastighet under 50 km/h innebär överbelastad trafik med 
avtagande flöde då hastigheten sjunker. Vid låga timflöden upp till ca 1 600 f/h är 
hastigheten konstant och samma som vid nollflödet eftersom det går att obe-
hindrat köra ett fordon i önskad hastighet när det finns två körfält i samma 
riktning. 
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verkan på resultatet av NOx-emissioner: 

Figur I  NOx-emiss
hastigheten år 2005. 
 
De lätta fordonen svarar ungefär för 50 % av utsläppen vid lutning -3 %, ca 30 % 
vid 0 % lutning och ca 22 % vid 3 % lutning. Personbilar som ej har katalysator 
(Pb_A) svarar i sin tur för 60–65 % av emissionerna för lätta fordon. Detta 
innebär att denna fordonskategori står för ca 13–32 % av totala utsläppen bero-
ende på lutning. Vid plan väg är andelen ca 19 %. År 2010 när denna fordons-
kategori mer eller mindre är utfasad blir det således en markant reduktion av NOx-
utsläppen. 

Figuren visar att vid 3 % lutning erhålles max utsläpp vid ca 50–55 km/h som 
motsvarar kapacitetsgränsen och högsta flödet. Vid lägre (och högre) hastigheter 
avtar utsläppen eftersom antalet fordon minskar. 

Vid lutningen 0 % är emissionerna i stort sett konstanta mellan 15 och 50 km/h 
 at  därefter avta när hastigheten ökar och flödet minskar. Det är bara i nedför-

gen med -3 % som NO -utsläpptn x en avtar med ökande medelhastighet. 
 

ighetsanalys 
ramgår av ovanstående är de totala emissionerna på en viss sträcka i hög 

d eroende av antalet fordon (eller trafikarbetet). Vid given hastighet och 
nin  är totala emissionen av t.ex. NOx direkt proportionell mot trafikarbetet 

ka fordonstyper. Vid tillämpning gäller därför att vid emissionsberäkningar 
ästa möjliga trafikprognos eller trafikanalys. 

För att redovisa inverkan av olika variabler i indata har körningar gjorts med 
ka variationer i indata. Grunddata har valts till 3 000 f/h med 10 % tunga 

, fördelade 50/50 på lb och lbs. Hastigheten för pb är 70 km/h samt 66 km/h 
och lbs och beräkningsåret är 2005. I tur och ordning har variation gjorts av 
tigheten, andel tunga fordon samt andel lastbil med släp av totala antalet 
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• Hastigheten har mindre betydelse vid icke överbelastning över 60 km/h. 

ndelen lb med släp av totala antalet tunga fordon har mindre inverkan och 

tunga totalt. 

unneln noteras god överensstämmelse mellan modell och 
uppmätta data inom intervallet +/-30 %. För Söderledstunneln tycks finnas en 
systematisk underskattning av emissionsdata i modellen. Detta gäller speciellt för 
trafikträngsel i hastighetsintervallet 50–60 km/h. Vid normala hastigheter på 
70 km/h är det mindre avvikelser mellan modell och uppmätta data, ca 0 till  
-25 %. 

Slutligen måste påpekas att utdata från modellen är känslig för andelen trafik-
arbete för icke katalysatorfordon (fordonskategori Pb_A). Variation med 10 % av 
denna kategori har stor betydelse för resultatet. Detta innebär en viss osäkerhet i 
valideringsstudierna. 

För trafik i Söderledstunneln har också jämförelse gjorts med uppmätta 
emissionsfaktorer för PM10-partiklar. Värdena för avgas-, broms- och däckspartik-
lar hopslagna stämmer väl överens med uppmätta värden. Totala PM10-värdena 
som också innefattar beläggningsslitage ligger något högre än uppmätta genom-
snittsdata. Men de timmar som beräknats i valideringen var topptrafik och då var 
emissionsfaktorerna högre än genomsnittligt. Totalt sett är det en bra överens-
stämmelse för partiklar. 

 
 

Detta gäller för alla lutningar. 
• Vid överbelastning med hastighet under 50 km/h ökar emissionen med 

minskad hastighet. Ökningen är störst i absoluta tal vid stora uppförslut-
ningar men den relativa ökningen (från låga nivåer) är störst vid nedförs-
lutningar. 

• Andelen tunga fordon har mycket stor inverkan vid plan väg och uppförs-
lutningar vid normala hastigheter i icke överbelastning. En ökning av 
andelen med 5 %-enheter ökar emission med ca 50 % vid konstant total-
flöde. 

• A
är betydelselös vid nedförslutningar vid normala hastigheter. En ökning 
med 25 %-enheter av antalet lb med släp ökar emissionen med ca 20 % på 
plan väg eller uppförslutningar. Detta förutsätter konstant totalflöde och en 
konstant andel 

 
Validering 
Modellberäknade emissioner av NOx har validerats mot uppmätta halter av NOx i 
tre olika tunnlar, Gnistängstunneln och Tingstadstunneln i Göteborg samt Söder-
ledstunneln i Stockholm. För år 1994 i Tingstadstunneln synes det som om 
beräknade halter enligt modellen överstiger de uppmätta med i storleksordningen 
20–50 %. För Gnistängst
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An emission model for road tunnels 
 
by Arne Carlsson, Ulf Hammarström and Bo O Karlsson 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
 

Summary 
Introduction 
Tunnels for road and street traffic become increasingly important for transport 
provisions, especially in large cities. Currently, there are in Stockholm and 
Gothenburg high-volume tunnels in the primary road network. In addition, many 
new tunnels will soon be finalised or are planned both in Stockholm and 
Gothenburg. 

The exhaust emissions in road tunnels may not exceed certain limits. Road 
tunnels are equipped with ventilation systems (fans) to make sure that limits for 
air quality are not exceeded, primarily emissions of NO2. These systems are 
started when the degree of substances in the tunnel air approaches the limits. The 
ventilation systems are dimensioned using data on maximum expected emissions 
per unit of time. 

VTI has obtained a commission from the Swedish National Road Admini-
stration (SNRA) to develop a model for exhaust emissions in tunnels, which in 
addition shall take into account oversaturated conditions. Currently, SNRA has no 
satisfactory model for calculations at hourly level. The current models in EVA for 
speed-flow relationships and exhaust emission calculations do not account for 
steep grades, entry ramps, weaving sections or oversaturated conditions. 

 
Objectives 
The objective of the development task has been to formulate and design a 
calculation model for travel speeds and emissions in motorway tunnels, which can 
be used to dimension tunnel ventilation systems. For a complete tunnel structure, 
the model shall provide individual tunnel tube emission data for hourly traffic, 
split upon homogenous - from the viewpoint of traffic engineering - road links 
and ventilation segments. The basis for the model shall be the current speed-flow 
relationships and emission model in EVA 2.31. 

The output data results for different vehicle types shall be: 
• travel time / travel speed; 
• Fuel consumption (petrol and diesel); 
• emissions of CO2, NOX, and particles (from the exhaust systems of cars); 

and 
• particles from wear of tyres, brakes and pavements. 

 
As shown, emissions of hydrocarbons and carbon monoxide have been excluded. 
They are not considered to be a problem in tunnel environments. The effects of 
cold starts are not included in the model, since they would be very small for the 
type of traffic modelled. 

The model capabilities shall include tunnel tubes with 1–3 driving lanes in each 
direction with exit ramps, entry ramps and weaving segments (addition lanes) and 
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with speed limits of 50 (only used for 1-lane ramps), 70 or 90 km/h. The model 
shall describe capacity, travel speed and emissions for different vehicle types as a 
function of slope gradient. 

The model capabilities shall include estimation of reasonable travel speeds and 
flows in oversaturated conditions as a basis for calculations of emissions 

The vehicle types that shall be described are the same as in EVA 2.31: 
• passenger car (pb) 
• lorry without trailer (lb) 
• lorry with trailer (lbs). 
 

Calculation program 
Chapter 3 gives an overall description of the steps in the effort to develop the new 
model. The model for calculation of emissions in a tunnel includes two computer 
programs with user guides. 

The first step in an emission calculation is to divide the tunnel into suitable 
segments or calculation blocks depending upon design and traffic flow level. This 
is a completely manual procedure. An Excel program called “Speed-Flow Model 
for Tunnels.xls” is used to calculate the speed for each segment and for the three 
vehicle types (pb, lb and lbs), depending upon total flow and design. In addition, a 
check is made so that desired total flow is less than capacity for each segment. If 
this is not the case, a new oversaturated traffic flow is calculated with 
corresponding speed. The final step is to calculate emissions in the tunnel, using 
flows and calculated speeds as input data. The program output data are fuel 
consumption, carbon monoxide, NOX-emissions and particles of different types. 
These calculations are made in a Visual Basic program called ”Tunnel 
Emissions”. 

 
Sample Calculation 
Sample test runs for common typical tunnels have been made to illustrate the 
results from the total model. The total emissions of NOX (kg/km) as a function of 
hourly flow have been calculated. The flow was varied between 0 vehicles per 
hour and the maximum flow that can be handled (capacity). In addition, the same 
data have been calculated for traffic demand up to twice the capacity. In this case, 
the actual flow is less than capacity and decreases with increasing demand. The 
calculations were made for slope gradients of +3%, 0% and -3% with a segment 
length of 1 km, two lanes in one direction, a speed limit of 70 km/h and for the 
(assumed) vehicle population of year 2005. The proportion of heavy vehicles was 
set to 10%. 

The diagram below shows total emissions of NOX calculated as kg per km road 
and hour for three different gradients as a function of travel speed in 2005. At the 
highest speed, called free flow speed, traffic flow is zero and by definition there 
are no emissions. This is evident from the drawn-in graph showing hourly flow 
(right-hand scale). A speed below 50 km/h implies oversaturated conditions with 
decreasing flow as speeds decrease. At low flows per hour – up to 1 600 
vehicles/hour – speed is constant and equal to speed at zero flow, since then it is 
possible to drive a vehicle unhindered at desired speed when there are two lanes in 
the same direction. 
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NOx at different mean speeds
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Figure I  NOX-emissions (kg / km & hour) for all vehicles as a function of travel 
speed in 2005. 
 
The light vehicles account for approximately 50% of the emissions at a slope of  
-3%, about 30% at a 0% slope and ~22% when the slope is +3%. Passenger cars 
without catalytic converter (Pb_A) account for 60–65% of the emissions by light 
motor vehicles. This means that this category causes 13–32% of the total 
emissions, depending upon the slope gradient. The percentage is about 19% for 
flat roads. In 2010, when this vehicle category is all but phased out, there will 
consequently be substantial reductions of NOX-emissions. 

The figure shows that for a gradient of 3%, maximum emissions are obtained at 
50–55 km/h which corresponds to maximum capacity and maximum flow. Lower 
(and higher) speeds give fewer emissions since the number of vehicles (per unit of 
time) decreases. 

The emissions are almost constant between 15 and 50 km/h and a slope 
gradient of 0%. Thereafter, they decrease as speeds increase and flows decrease. 
Only for downhill slopes (-3% gradient) do NOX-emissions decrease with 
increasing speed. 

 
Sensitivity Analysis 
It is shown above that the total emissions on a specific road segment depends to a 
large degree upon the number of vehicles (or vehicle mileage). The total emission 
of for instance NOX, at a given speed and slope, is directly proportional to 
vehicle mileage for different vehicle types. This means that in applications it is 
important to make the best possible traffic prognosis or traffic analysis. 

In order to show the influence of different input variables, computer runs has 
been made with different variations in input data. Basic data were set to 3000 
vehicles/hour with 10% heavy vehicles with a 50/50% distribution of trucks 
without and with trailers (lb and lbs respectively). The passenger car speed was 
70 km/h; the speed for lorries (lb and lbs) was 66 km/h and the calculation year 
was 2005. Sequentially, variations were made of travel speed, proportion heavy 
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vehicles and the share of lorries with trailers of all lorries. The following are the 
conclusions from the sensitivity analysis regarding influence on results for NOX 
emissions. 

• At non-saturation, speed has less influence above 60 km/h. This applies to 
all slope gradients. 

• In oversaturated conditions and speeds below 50 km/h, emissions increase 
with decreased speed. The increase is largest in absolute numbers for long 
upward slopes, but the relative increase (from low levels) is largest for 
downward slopes. 

• The share of heavy vehicles has large influence on flat roads and upward 
slopes at normal speeds and non-saturated conditions. An increase in the 
proportion with 5 percentage units increases emissions with 50% at 
constant flow level. 

• The share of vehicles with trailers (of all heavy vehicles) has less influence 
and is unimportant for downhill slopes at normal speeds. An increase in 
the proportion heavy vehicles with 25 percentage units increases emissions 
with 20% on flat roads or uphill slopes. A prerequisite is constant source 
flow and a constant proportion of total heavy vehicles. 

 
Validation 
The emissions of NOX, calculated with the model, has been validated against 
measured contents of NOX in three different tunnels: the Gnistäng tunnel and the 
Tingstad tunnel in Gothenburg and the Southern Route tunnel in Stockholm. 
Comparisons for 1994 and the Tingstad tunnel show that the calculated emissions 
seem to exceed measured ones by 20–50%. There is good agreement between 
calculated and measured data for the Gnistäng tunnel: +/-30 %. The model seems 
to give a systematic underestimation of emissions for the Southern Route tunnel. 
This is particularly pronounced for traffic congestion in the speed interval of 
50–60 km/h. At normal speeds of 70 km/h, there are smaller differences between 
model and measured data, between 0 and -25%. 

Finally, it must be mentioned that output data from the model are sensitive to 
the proportion of vehicle mileage for vehicles without catalytic converter (vehicle 
category Pb_A). A variation of 10% for this category gives considerable influence 
on the result. This means that there is some uncertainty in the validation studies. 

A comparison has also been made for the Southern Route tunnel of measured 
emission factors for PM10 particles. The total model values of exhaust, brake and 
tyre particles correspond well with measured values. The total PM10 values, which 
include pavement wear, are somewhat higher than average measured data. 
However, the values calculated for validation were for maximum flow levels and 
then emission factors are higher than average. Overall, there is good agreement 
for particles. 
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0 Definitioner och begrepp 
I framställningen i denna dokumentation användes följande definitioner och 
begrepp: 

 
Punkthastighet Ett fordons hastighet i en punkt på en sträcka. I regel behövs 

en minsta tid eller sträcka för registrering av en punkthastig-
het. Vid slangmätningar är längden mellan två slangar ca 3 m 
och vid slingor ca 2 m. Vid mätning får ett fordon en uppmätt 
punkthastighet svarande mot den tid som behövs för att köra 
2 eller 3 m. 

 
Reshastighet Tiden för ett fordon över en sträcka omräknad till hastighet, 

V = L/T, där V är reshastigheten för en sträcka, L är längden 
och T är restiden över sträckan. 

 
Körförlopp Variationen i punkthastigheten längs en sträcka. Brukar anges 

i diagram och kallas också för hastighetsprofil för en körning. 
 
Medelreshastighet Medelvärdet av reshastigheten för flera fordon under en viss 

tid (t.ex. en timme) på en viss sträcka. Medelvärdet beräknas 
som sträckans längd dividerat med medelrestiden för alla 
fordon. 

 
Jämviktshastighet Den hastighet ett tungt fordon med stor last uppnår i en lång 

konstant uppförslutning. Jämviktshastigheten beror på for-
donets motoreffekt per kg totalvikt och lutningens storlek. 

 
Kapacitet Det högsta antal fordon som under en viss tidsperiod (nor-

malt 15 minuter) regelmässigt kan avvecklas i en trafikan-
ordning utan att störningar och trängsel uppstår. Kapaciteten 
mäts i f/h. I denna dokumentation avses alltid kapacitet mätt 
över en timme. Detta innebär att under en viss 15-
minutersperiod förekommer trafikvolymer högre än angiven 
kapacitet (i allmänhet 10–15 % högre). 

 
Belastningsgrad Efterfrågad trafikvolym i relation till kapacitetsvärdet. Belast-

ningsgrad 1,0 innebär att efterfrågat flöde är lika med kapa-
citeten. Vid belastningsgrad mindre än 1,0 kan efterfrågat 
flöde avvecklas utan störningar. 

 
Överbelastning Efterfrågad trafikvolym är högre än kapaciteten och belast-

ningsgraden är således över 1,0. Överbelastning ger i regel 
upphov till störningar och trängsel. Den trafikvolym som i 
praktiken kan avvecklas är i regel lägre än kapacitetsvärdet. 
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Följande förkortningar förekommer i texten: 
 

VETO Ett simuleringsprogram utvecklat vid VTI som beräknar 
fordonskostnader och emissionsfaktorer för typfordon från ett 
givet körförlopp som indata. Modellen är en s.k. mekanistisk 
modell baserad på motormappar vilka beskriver emissioner 
per tidsenhet som funktions av motorns varvtal och vrid-
moment. 

 
EVA Ett makromodellprogram vid Vägverket (VV) som användes 

i investeringsplaneringen. Programmet beräknar totala 
emissionerna över en sträcka ett visst årtal med trafikvolym 
och medelreshastighet som indata. 

 
Effekt 2000 VV Publikation 2001:78. Här dokumenteras de flesta av de 

åtgärds-effektsamband som finns i EVA-programmet. För 
avgasberäkningar redovisas även försämringsfaktorer och 
fördelning på trafikarbete för olika fordonskategorier. 

 
T150 VTI Notat T 150 från 1994 som innehåller en mer detaljerad 

dokumentation av de samband som användes i EVA-
modellen. Alla dessa samband bygger på simuleringar med 
VETO-programmet. 

 
SN-modellen En beräkningsmodell utvecklad vid VV Region Stockholm 

byggd på EVA-modellen, som beräknar emission av kväve-
oxider i en tunnel. 

 
PIARC-modellen En beräkningsmodell för emissioner av avgaser för olika typ-

fordon utvecklad av en arbetsgrupp inom PIARC. Senaste 
versionen är från oktober 2003. 

 
TPMA Traffic Performance of Major Arterials, ett FoU-projekt 

genomfört vid Kompetenscentrum för trafiksimulering, CTR, 
vid KTH för studium av kapacitet och servicenivåer på 
flerfältiga vägar. 

 
HCM 2000 Highway Capacity Manual år 2000, en handbok för 

bestämning av kapacitet och servicenivåer för vägtrafik-
anläggningar. HCM har utvecklats och reviderats under led-
ning av en särskild kommitté inom Transportation Research 
Board. 

 
SPS-tal Specifikt slitage mätt i gram per fordonskm. Fordon med 

dubbdäck ger upphov till beläggningsslitage av vägytan. 
Storleken på detta slitage benämns SPS-tal, vilket beror på 
beläggningens egenskaper samt dubbarnas vikt och utstick. 
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Fordonskategori Olika kravnivåer på ett fordons tillåtna emissioner innebär  
A-F olika egenskaper hos katalysator och motor som i sin tur 

påverkar utsläppsprestanda. En förteckning över de olika 
fordonskategorierna finns i Effekt 2000, bilaga 3-1. 

 
PM10 Partiklar vars storlek (diameter) är mindre än 10 mikrometer 

(10-5 m) eller annorlunda uttryckt en hundradel av en 
millimeter. 
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1 Bakgrund 
Tunnlar för väg- och gatutrafik får en allt större betydelse för transportförsörj-
ningen, främst i stora städer. I Stockholm finns för närvarande två högtrafikerade 
tunnlar och i Göteborg finns tre tunnlar ingående i huvudvägnätet. Många nya 
tunnlar är snart klara eller planeras såsom Södra och Norra Länken och ny nord-
sydlig förbindelse i Stockholm samt ny förbindelse över Göta Älv i Göteborg. 

I vägtunnlar får avgashalter inte överskrida gällande gränsvärden. För att 
garantera att gränsvärden för luftkvalitet, i första hand NO2-utsläpp, i tunnlar inte 
överskrids utrustas vägtunnlar med fläktsystem. Dessa system startas då halterna 
av reglerade ämnen i tunnelluften är på väg att överskridas. För dimensionering av 
dessa fläktsystem används uppgifter om de maximala utsläppen per tidsenhet som 
kan förväntas. 

I tunnelrör utan tvärventilation med enkelriktad trafik genererar trafiken en 
medvind, vilken ventilerar tunneln. Denna effekt fungerar bäst i trafiksituationer 
med belastning under kapacitetsgränsen. Vid överbelastning, då behovet av 
ventilation är som störst reduceras denna av trafiken genererade ventilationseffekt. 

För både nya och gamla tunnlar behövs således information för att kunna 
• dimensionera ventilationen 
• beräkna påverkan på halter i omgivningen från mynningsutsläpp 
• bedöma behovet av ventilationstorn 
• jämföra halter i tunneln med gränsvärden 
 

Intresset för partiklar i luften har dessutom blivit allt större eftersom det befaras 
att hälsoeffekterna tidigare har underskattats. Med VTI:s VETO-modell 
(Hammarström och Karlsson, 1994) har, förutom partiklar från avgassystemet, 
även däck- och bromsslitage kunnat beräknas. Dessa slitageeffekter har hittills 
dock enbart använts för beskrivning av fordonskostnader. 

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har fått i uppdrag från 
Vägverket (VV) att utveckla en modell för emissionsberäkningar i tunnlar som 
dessutom skall ta hänsyn till förhållandena vid överbelastning. Vägverket har för 
närvarande ingen fullgod sådan modell för beräkningar på timnivå. Nuvarande 
modeller i EVA för hastighets-flödessamband och emissionsberäkningar beaktar 
inte kraftiga lutningar, påfarter, växlingssträckor eller överbelastning. 

För de s.k. Stockholmsprojekten har dock Vägverket Region Stockholm (VST) 
tagit fram ett antal projekteringsförutsättningar, som har haft status av anvisning 
för projektering vid framtagande av förfrågningsunderlag (Vägverket VST, 1998). 
Dessa förutsättningar har ställts samman som ett beräkningsprogram i Excel-
format, kallat SN-modellen. 
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2 Syfte och omfattning 
Syftet med föreslaget utvecklingsarbete har varit att ta fram en beräkningsmodell 
av reshastigheter och emissioner för motorvägstunnlar, vilken skall användas för 
dimensionering av tunnlarnas ventilationssystem. Modellen skall för en hel an-
läggning ge emissionsdata per tunnelrör för timtrafik uppdelat per homogen 
trafikteknisk länk och ventilationsavsnitt. Dessutom skall den ta hänsyn till sam-
band mellan successiva länkar för hastigheter och flöden. Modellen ska utgå från 
nuvarande hastighets-flödessamband och emissionsmodell i EVA 2.31. 

Resulterande utdata för olika fordonstyper skall vara: 
• restid/reshastighet 
• bränsleförbrukning (bensin och diesel) 
• emissioner av CO2, NOx, och partiklar (från bilarnas avgassystem) 
• partiklar från däck-, broms- och beläggningsslitage. 

 
Som synes har emissioner av kolväten och koloxid exkluderats. Dessa anses inte 
utgöra något problem i tunnelmiljö. Kallstarteffekter skall ej tas med i modellen 
eftersom dessa vid den typ av trafik som här är aktuell är mycket begränsade. 

Modellen skall kunna beskriva tunnelrör med 1–3 körfält per riktning med av-
farter, påfarter och växlingssträckor (additionsfält) och med hastighetsbegräns-
ningen 50 (användes enbart för enfältiga ramper), 70 eller 90 km/h. Kapacitet, 
reshastighet och emissioner för olika typfordon skall kunna beskrivas som funk-
tion av lutningen. 

Modellen skall vid överbelastning kunna skatta rimliga reshastigheter och 
flöden som underlag för emissionsberäkningarna. 

De fordonstyper som skall beskrivas är samma som i EVA 2.31: 
• personbil (pb) 
• lastbil utan släp (lb) 
• lastbil med släp (lbs). 
 

Beräkningarna för personbil utgörs av ett bensindrivet fordon. För att beräkna 
emissioner för hela gruppen av lätta fordon (bensin- och dieselpersonbilar samt 
alla lätta lastbilar) görs en justering av modellberäknade data för bensindriven 
personbil på samma sätt som i EVA 2.31. 

Emissionen av koldioxid (CO2) beräknas schablonmässigt ur bränsleförbruk-
ningen genom en proportionell konstant enligt 

• 2,36*bränsle (kg per liter) för personbil (bensin) 
• 2,54*bränsle (kg per liter) för lastbil (diesel). 
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3 Översikt över använd metod 
Nedan ges en översiktlig beskrivning av de olika stegen i utvecklingsarbetet av 
modellen. 

 
3.1 Hastighets-flödessamband 
För beräkning av hastighets-flödessamband och kapacitet har använts de modeller 
som utvecklats inom TPMA-projektet och de fältmätningar som utförts (Carlsson 
och Cedersund, 2000a). Som basdata finns mätningar i Söderledstunneln. Påfarter 
och växlingssträckor har beskrivits enligt modeller i TPMA (Carlsson och 
Cedersund, 2000 b). 

Dessa modeller gäller dock för plan väg och låg andel tunga fordon. För 
korrektion av kapacitetsvärdet vid lutningar över 2 % och högre andelar tunga 
fordon har metoden med personbilsekvivalenter i konstanta uppförslutningar 
enligt HCM 2000 utnyttjats (Transportation Research Board, 2000, kap. 23). Detta 
innebär att ett tungt fordon anses motsvara ett visst antal personbilar, s.k. pcu-
värde. Detta värde varierar med lutningen. 

Vid överbelastning minskar reshastigheten och flödet på grund av trafik-
trängsel. Med en speciell metod beräknas ”graden av överbelastning” genom att 
ställa det efterfrågade flödet i relation till kapaciteten (belastningsgrad över 1,0). 
Värdet på denna fiktiva belastningsgrad bestämmer hastigheten och det verkliga 
flödet så att ju högre belastningsgrad desto lägre hastighet och flöde. 

För glesa flöden med frifordonsförhållanden har en frifordonshastighet för 
varje typfordon och lutning beräknats med VTI:s VETO-program. För varje lut-
ning har även en hastighet vid kapacitetsgränsen beräknats. Sambandet mellan 
frifordonshastighet och kapacitetshastighet läggs ut enligt modell i TPMA. Se 
vidare kapitel 4 och bilaga 1 för en mer detaljerad redovisning. 

I EVA beräknas inte hastighet och flöde vid överbelastning. I SN-modellen 
erhålles ett schablonsamband mellan hastighet och flöde, se vidare kapitel 4. 
 
3.2 Körförlopp vid överbelastning 
För effektberäkningar vid överbelastat tillstånd är det viktigt att ha tillgång till 
körprofiler som representerar det genomsnittliga körsättet. Dessutom har 
växlingsförfarandet mycket stor inverkan på bränsleförbrukning och emissioner. 

Inledningsvis användes fyra olika körprofiler som var uppmätta med floating-
car teknik på Essingeleden. För dessa körförlopp fanns även uppmätt bensinför-
brukning för körd sträcka. Dessa fyra körförlopp användes för en känslighets-
analys beträffande växlingsförfarandet vid simulering i VETO-programmet. I ett 
annat pågående VTI-projekt som gäller krypkörning hade dessa fyra körlopp 
mätts på chassidynamometer vid Motortestcentrum (MTC) för två olika bil-
modeller med katalysator. Dessutom mättes dessa fyra körförlopp även för fyra 
icke katalysatorfordon samt ett dieselfordon. 

Det visade sig att vid simulering i VETO-programmet erhölls den bästa 
överensstämmelsen med uppmätta data om samma växlingsförfarande tillämpades 
som för mätbilen. Mätdata från MTC för fyra olika bilmodeller jämfördes med 
VETO-simulering av mätbilen, en Volvo 940. Med hänsyn tagen till skillnad i 
vikt osv. blev det genomsnittligt en god överensstämmelse mellan simulerad 
bränsleförbrukning och mätdata. På grundval av detta plockades 13 olika upp-
mätta körförlopp ut med reshastigheter från 5 till 60 km/h. Dessa 13 körförlopp 
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med växlingsförandet enligt mätbilen användes för effektberäkningar vid över-
belastning i reshastighetsintervallet 0 till 50 km/h. 

Emissionsdata i EVA-modellen för låga reshastigheter bygger inte på över-
belastning. Där användes i stället ”syntetiska” körförlopp för tätortsgator, tangent- 
och citygator med 50 km/h, vilka beräknats med VETO-modellen. Dessa kör-
förlopp är konstruerade så att restidsförlängningen på grund av trafikinteraktioner 
är utlagd som en hastighetsvariation kring den önskade reshastigheten. Punkt-
hastigheten varierar mellan frifordonshastigheten och halva värdet av densamma, 
se (Hammarström och Karlsson, 1994). Dessa emissionsdata användes även i SN-
modellen. 

 
3.3 Lutningskorrigering 
I Eva 2.31 gäller alla samband för övervägande plan väg med bara små och korta 
lutningar. Det finns en typväg för vardera av siktklasserna 1–4. Vid effektbe-
räkningar i tunnlar skall stora uppförs- och nedförslutningar kunna hanteras. 
Därför bestämdes att alla effekter skall beräknas vid 7 klasser av konstanta lut-
ningar enligt följande: -7 %, -5 %, -3 %, 0 %, +3 %, +5 % och +7 %. 

Alla 13 körförlopp (som representerar överbelastning) har simulerats med 
VETO-modellen vid dessa sju lutningar för fyra olika typfordon, Pb typA, Pb 
typB, Lb typA och Lbs typA. Observera att för bestämning av frifordons-
hastighet enligt avsnitt 3.1 användes Lbs typB, som har ett högre effekt-massa-tal 
än Lbs typ A och är mer representativt ur hastighetssynpunkt. 

För beräkningar vid icke överbelastade tillstånd (flöden under kapaciteten) an-
vändes en rak väg, 1,5 km lång, med ovan sju nämnda lutningar. För varje lutning 
användes önskade hastigheter från 50 km/h upp till 110 km/h med steg om 
10 km/h. Vid kraftiga uppförslutningar, speciellt för tunga fordon, är den önskade 
reshastigheten i vissa fall högre än jämviktshastigheten för aktuell lutning. Detta 
ger då en resulterande färdhastighet som är lägre än den önskade (men högre än 
jämviktshastigheten). 

Vid simuleringar med VETO-programmet har för varje typfordon beräknats 
bränsleförbrukning, NOx-emissioner samt partiklar av olika slag (se nästa avsnitt). 
Enligt överenskommelse görs ingen beräkning av HC- och CO-emissioner. 

Enligt ovan så finns inte lutning som indata i EVA. Men i SN-modellen görs en 
lutningskorrigering med faktorer hämtade från en tidigare PIARC-modell från 
1995. Denna lutningsfaktor för NOx varierar från 1,0 till 3,0 då lutningen ökar 
från 0 % till 12 %. Vid nedförslutningar minskar värdet linjärt till 0,5 vid -4 % 
och därpå ned till 0,25 vid -12 %. 

Detta kan jämföras med VETO-modellen som inte har någon konstant lutnings-
korrigering. Inverkan av uppförslutningar på NOx-emissioner varierar med hastig-
heten med ett största värde vid 50–60 km/h och avtagande värden vid högre och 
lägre hastighet. För lutningen 5 % är emissionerna ca 2,5 gånger större än för 0 % 
vid hastigheten 50–60 km/h. Detta gäller för både lätta och tunga fordon. Se 
vidare i kapitel 6. 

 
3.4 Partiklar 
Simulering med VETO-modellen ger avgasrelaterade partiklar för både bensin- 
och dieselfordon. Men dessutom beräknas däck- och bromsslitaget. Normalt i 
EVA 2.31 beräknas däck- och bromsslitaget som volymenheter. Men med en 
antagen normal densitet för däck respektive bromsbelag har slitaget omräknats till 
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massa. På detta sätt erhålles partiklar uttryckt i g/fkm för både avgasrelaterade och 
icke avgasrelaterade partiklar. 

Dessutom kan beräkningar göras för partiklar från beläggningsslitaget. Varje 
typ av beläggning har ett SPS-tal (specifik förslitning g/fkm dubbat fordon). Med 
kännedom om detta SPS-tal och andelen dubbade fordon kan beläggningsslitaget 
beräknas. Normala värden för bra beläggningar ligger på 3–15 g/km och dubbat 
fordon. Men ett visst hastighetsberoende finns med avtagande slitage för lägre 
hastigheter. 

För varje partikelslag skall en beräkning göras av andelen PM10-partiklar. Inom 
detta område finns stora kunskapsluckor. För varje typ av partiklar har en mer 
schablonmässig beräkning gjorts som anger hur stor andel av totala vikten för 
partiklar som har en storlek mindre än 10 mikrometer. Detta schablonvärde för 
andel PM10 har valts från litteraturstudier utförda av VTI (Gustafsson, 2003). 

 
3.5 Testkörning och validering 
Den färdiga modellen användes för att räkna fram ett speciellt typfall av tunnel. 
För att åskådliggöra resultaten och för jämförelse med äldre, tidigare använd 
modell beräknas totala NOx-emissioner uttryckta i kg/km väg som funktion av 
timflödet från 0 f/h upp till kapaciteten. Dessutom beräknas samma data för en 
trafikefterfrågan upp till 2 gånger kapaciteten. Detta görs för lutningarna 3 %, 0 % 
och -3% med längden 1,0 km vid två fält i en riktning och hastighetsbegränsning 
70 km/h för år 2005 och den fordonspark som då gäller. 

En metod för kontroll av emissionsfaktorer använda i utsläppsmodeller är 
tunnelmätning. De totala avgasutsläppen i en tunnel uppskattas baserat på halt-
mätningar och mätningar av luftflöde. Parallellt registreras trafikflöde och för-
delning på tunga och lätta fordon. Samtliga uppräknade data registreras med 
lämplig tidsupplösning, vilket exempelvis kan vara per kvart. Baserat på 
regressionsanalys och antagande om att emissionsfaktorerna per fordonstyp är 
konstanta med tiden kan emissionsfaktorer uppskattas. En sådan studie har 
tidigare utförts av IVL och med VTI som underkonsult (se IVL och VTI, 2002). 

Beräkningsunderlaget var betydligt mera representativt jämfört med vad som 
gäller för EVA-sambanden, vilket ifråga om körförlopp innebar att alla beräk-
ningar utfördes för registrerade körförlopp i tunnlarna. Jämförelsen visade att för 
totala utsläppet av NOx gav VETO-modellen underskattningar i två fall och över-
skattning i ett fall. Men skillnaderna låg i alla tre fall inom det konfidensintervall 
som erhölls vid omräkning från uppmätta halter till emissionsfaktorer. 

Samma typ av jämförelse har gjorts med data från den nu utvecklade modellen 
och mot delvis samma valideringsdata. Uppmätta hastigheter och flöden med 
trafiksammansättning har erhållits från trafikmätningsutrustning. Grunddata för 
NOx-emissioner har beräknats med modellen för varje aktuell lutningsklass i 
tunneln. Totala emissionen i kg/km väg har beräknats utifrån flöde och trafik-
sammansättning. Dessa data har skickats till IVL för jämförelse med uppmätta 
halter.  

Dessutom har valideringen kompletterats med jämförelse mot emissionsdata, 
uppmätta i Söderledstunneln i Stockholm (Johansson et al., 2003). Här gjordes 
kontinuerliga mätningar under en längre period. Jämförelse har gjorts mot ett 
medelvärde av uppmätta data under flera dagar för tre av dygnets timmar, de med 
högst trafikvolym. 
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3.6 Beräkningsprogram med handledning 
För beräkning av emissioner i en tunnel finns som hjälpmedel två stycken 
program med handledning (se Carlsson et al., 2003). 

Vid en emissionsberäkning skall först tunneln delas in i lämpliga segment eller 
beräkningsblock beroende på utformning och trafikflöde. Detta är en helt manuell 
procedur. Indelningen görs efter antal körfält, lutning, hastighetsgräns samt 
ändring av trafikflödet vid på- och avfarter eller växlingssträcka. 

Med ett Excelprogram kallat ”Hastighets-Flödesmodell för tunnlar.xls” beräk-
nas hastigheten för varje segment för tre fordonstyper (pb, lb och lbs) beroende på 
totalt flöde och utformning. Dessutom kontrolleras att önskat totalt flöde är 
mindre än kapaciteten för varje segment. Om så icke är fallet beräknas ett nytt 
överbelastat trafikflöde och tillhörande hastighet. 

Slutligen beräknas emissionerna i en tunnel med flöden och modellberäknade 
hastigheter som ingångsdata. Utdata från programmet är bränsleförbrukning, 
koldioxid, NOx-emissioner samt partiklar av olika slag. Denna beräkning sker 
med ett program i Visual Basic kallat ”Tunnelemissioner”. 

 
 

VTI meddelande 968 21 



 

4 Hastighetsflödesmodell för tunnlar 
I bilaga 1 finns en mer detaljerad beskrivning av utvecklad hastighetsflödesmodell 
för tunnlar. Modellen är indelad i följande delmodeller: 

1. Modell för frifordonshastigheter vid olika lutningar och längder 
2. Modell för kapacitet vid olika lutningar och andel tunga fordon 
3. Kapacitet för påfarter och växlingssträckor 
4. Hastighets-flödessamband för stabila flöden (icke överbelastning) 
5. Hastighet och flöde vid överbelastning. 

 
Det finns ett särskilt Excelprogram där det fullständiga hastighets-flödessam-
bandet kan beräknas vid givna indata. Dessa indata är antal körfält i en riktning, 
hastighetsbegränsning, längd av vägavsnittet, lutning och andel tunga fordon. 

 
1 Modell för frifordonshastighet vid olika lutningar 
I bilaga 1 finns tabell som redovisar frifordonshastigheten vid olika uppförslut-
ningar för tre typfordon. Hastigheten för plan väg är de empiriska resultat som 
erhållits i TPMA-projektet för en smalare motorväg med 10 m vägbredd i en 
riktning (Carlsson och Cedersund, 2000a). Hastigheter för uppförslutningar har 
erhållits genom att använda VETO-modellen för en konstant lutning på 3, 5 och 
7 % med längden 1,0 km. Men då ingår hälften av övergångskurvan (konkav) i 
lutningens början och hälften av övergångskurvan (konvex) i slutet. 

Vid längder kortare och längre än 1 km görs korrektioner av tabellvärdet enligt 
bilaga 1. 

 
2 Modell för kapacitet 
Utgångspunkten är en baskapacitet som gäller i tunnel för lutningar under 2 % och 
vid låg andel tunga fordon (under 2 %). Data för baskapaciteten grundar sig på 
trafikmätningar i Söderledstunneln och Tingstadstunneln. Värdet på baskapa-
citeten är något lägre (ca 100 f/h) än för vanlig motorväg beroende på en något 
mer trång sektion med lodrätta väggar nära körbanan. För större lutningar och 
högre andel tunga fordon görs en justering av baskapaciteten med personbils-
ekvivalenter, s.k. pcu-värden som anger hur många personbilar som motsvaras av 
ett tungt fordon. Dessa pcu-värden har tagits från HCM 2000 (Transportation 
Research Board, 2000), se bilaga 1. Men en tillämpning av dessa för plan väg ger 
samma reduktion av kapaciteten som erhållits vid mätningar på svenska motor-
vägar inom TPMA-projektet (Carlsson och Cedersund, 2000a), ca 5 % reduktion 
av kapaciteten vid 10 % tunga fordon. För lutningar över 2 % finns inga mätdata 
för svenska motorvägar för jämförelse. 

Hastigheten vid kapacitetsgränsen för plan väg har erhållits från mätningar 
inom TPMA-projektet. För kapacitetshastigheten i uppförslutningar har körningar 
med VETO-modellen gjorts i konstanta lutningar. Därvid har som ingångshastig-
het valts kapacitetshastigheten vid olika hastighetsgränser för plan väg. 

Fullständiga tabeller över kapacitet och hastighet finns i bilaga 1. 
 

3 Kapacitet vid påfart och växlingssträcka 
Genom TPMA-projektet har framkommit att påfarter och växlingssträckor med 
hög trafik på rampen utgör flaskhalsar i ett vägsystem (Carlsson och Cedersund, 
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2000 b). Därför kan det bli överbelastning vid dessa trafikanordningar även om 
länken i sig kan avveckla trafiken. 

Kapaciteten beräknas med de modeller som utvecklats inom TPMA-projektet 
och en jämförelse görs med kapaciteten för länk. Det lägsta av värdena väljes som 
värde på kapaciteten. 
 
4 Modell för hastighets-flödessamband 
För flöden under kapacitetsgränsen (belastningsgrad 1,0) användes en kurva i tre 
linjära steg (tre brytpunkter vid tre olika timflöden). Fram till första brytpunkten 
gäller frifordonshastigheten. Efter denna punkt minskar reshastigheten linjärt ner 
till brytpunkt nr 2. Därefter minskar hastigheten linjärt ner till kapacitetshastig-
heten som utgör brytpunkt nr 3. 

Brytpunkt 1 och 2 ligger alltid på 43 % respektive 77 % av kapaciteten (belast-
ningsgrad 0,43 och 0,77). Reshastigheten vid brytpunkt 1 är som nämnts ovan lika 
med frifordonshastigheten för varje fordonstyp. I brytpunkt 2 har hastigheten 
minskat med en fix andel av hastighetsskillnaden mellan fria fordon och 
kapacitetshastigheten. Detta gäller för alla hastighetsgränser och lutningar, se 
bilaga 1. 

 
5 Hastighet och flöde vid överbelastning 
Överbelastning i ett trafiksystem uppstår om det efterfrågade flödet för en timme 
överstiger kapaciteten enligt ovan på ett visst vägavsnitt. Om så sker minskar både 
flöde och hastighet på grund av denna överbelastning. 

Vid överbelastning användes en konventionell trafikströmsmodell för 
sambandet mellan medelreshastighet och tätheten k uttryckt i f/km. Vid jäm-
förelse med uppmätta data från E4 Essingeleden och E6 genom Göteborg synes 
det vara den så kallade Underwoods modell (TRB, 1976) som bäst beskriver för-
loppet vid överbelastning. Denna analytiska modell ger ett exponentialsamband 
mellan medelhastighet och täthet (f/km), se bilaga 1. 

Modellen användes bara vid överbelastning. Vid en viss antagen medelhastig-
het kan flödet vid denna hastighet beräknas, se bilaga 1. Frågan är hur hastigheten 
vid överbelastning skall väljas. Vi har valt att införa en faktor β mindre än 1 som 
beskriver hastigheten vid överbelastning i relation till kapacitetshastigheten. Vald 
hastighet är således β*Vkap. Flödet vid överbelastning blir då C* β*(1-ln β), där C 
är kapaciteten. 

Nu återstår att bestämma konstanten β. Det är rimligt att hastigheten beror på 
”graden av överbelastning”. Därför har ett funktionssamband valts mellan faktorn 
β och överbelastningen så att β minskar när överbelastningen ökar, se bilaga 1, 
avsnitt 2. Överbelastningen definieras som kvoten mellan efterfrågat flöde och 
kapaciteten. På detta sätt erhålles ett direkt samband mellan höga predikterade 
flöden och låga hastigheter (och flöden) vid överbelastning. 

Som exempel på modellen visas i figur 1 nedan fullständiga hastighets-flödes-
samband för ett tunnelavsnitt med hastighetsgränsen 70 km/h och tre körfält, 
en km långt. Två olika lutningar redovisas, 0 % respektive 5 % uppförslutning. 
Kapaciteten skiljer med ca 650 f/h mellan dessa två lutningar. Dessutom skiljer 
sig frifordonshastigheten avsevärt för lastbil med släp mellan de två lutningarna 
Observera att vid överbelastning är reshastigheten samma för alla tre fordons-
typerna. 

VTI meddelande 968 23 



 

 
Hastighets- flödesamband tunnel, 70 km/h, 3 KF, Längd 1,0 km, Tunga fordon 10%, Lutning 0% och 5%
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Figur 1  Hastighets-flödessamband för en tunnel med tre körfält och hastighets-
gräns 70 km/h. Lutningen 0 och 5 %. 

 
På samma sätt visas i figur 2 nedan sambanden för en tunnel med två körfält och 
90 km/h. Längden av denna tunnel är dock 1,5 km mot 1,0 km i figur 1. 

 
Hastighets- flödesamband tunnlel, 90 km/h, 2 KF, Längd 1,5 km, Tunga fordon 10%, Lutning 0% och 5%
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ur 2  Hastighets-flödessamband för en tunnel med två körfält och hastighets-

gräns 90 km/h. Lutningen 0 och 5 %. 
 

ng är hastigheten för lbs nästan 
mma mellan 70 och 90 km/h. För 90 km/h är skillnaden i kapacitet ca 520 f/h 

mellan 0 och 5 % lutning. 

Fig

Observera att frifordonshastigheten är markant högre vid lutningen 0 % jämfört 
med hastighetsgränsen 70 km/h. Vid 5 % lutni
sa
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Som jämförelse redovisas nedan hastighets-flödessambandet för SN-modellen 

ägtyp och andel 
tun

öv

men bara för ett körfält. SN-modellen gör beräkningen per körfält och hastighet 
och flöde är samma för alla körfält i en riktning. Modellen beräknar först via res-
hastighet ett trafikflöde enligt en schablonmodell oavsett vägtyp. Modellen ger för 
40 km/tim och högre ett trafikflöde på 2000 f/tim oavsett v

g trafik. Under 40 km/tim finns en schematisk överbelastningsmodell av 
HCM-typ. Som jämförelse har EVA 2.31s hastighetsflödesmodell för motorväg 
70 km/tim med 4 kf lagts in i diagrammet. EVA anger som tidigare nämnts ingen 

erbelastningsmodell. 
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Figur 3  Hastighets-flödessamband för ett körfält och hastighetsgräns 70 km/h vid 
lutningen 0 %. EVA-modellen och SN-modellen. 
 
6 Timflöden för indata 
För spridningsberäkningar av hur utsläppen från mynningar och torn påverkar om-
givningshalterna behövs upplösning på en timme. På samma sätt gäller gräns-
värdet för NO2-halter som maxvärdet för timmedelvärden. Således behövs data 
för flöde och hastighet för de mest belastade timmarna per dygn. 

Vid tillämpning av modellen är det naturligtvis bäst om det finns empiriskt 
uppmätta data för den trafik som skall beräknas. Då användes uppmätta värden för 
flöden och fordonssammansättning som ingångsdata vid beräkning av hastigheten. 

I annat fall kan de trafikindex som finns i VV:s publikation Effekt 2000 
användas. I ett avsnitt om trafikberäkningar finns tabeller med index för varia-
tionen i trafik för månader och dygnets timmar. Om det finns ett värde på års-
dygnstrafiken (ÅDT) så kan man med dessa tabeller beräkna genomsnittligt tim-
flöde per månad för en viss timme på dygnet. Vid ett högt värde på ÅDT kan detta 
ge ett timflöde som medför överbelastning och därmed ett mindre avvecklat flöde 
(med låg hastighet) än efterfrågan enligt avsnitt 4.5 ovan. 

Ett speciellt problem utgör förekomsten av en flaskhals nedströms den 
studerade tunneln med påtagligt lägre kapacitet än tunneln. En sådan flaskhals ger 
upphov till låga hastigheter som kan sprida sig uppströms och i tunneln ge lägre 
hastighet än vad modellen beräknar för ett måttligt högt flöde. Söderledstunneln i 
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Stockholm är ett sådant exempel som på morgnar har störningar och låga hastig-
heter i tunneln vid flöden klart under kapacitetsgränsen. 

Det enda som kan göras i sådana fall är att vara uppmärksam på trafik-
situationen nedströms tunneln och beakta eventuella flaskhalsar. För fall som 
dessa är empiriska mätningar mycket användbara. Finns mätdata användes upp-
mätt hastighet i stället för modellberäknad vid beräkning av emissioner. 
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5 Körförlopp vid överbelastning 
För att representera trafiken vid överbelastning har 13 olika körförlopp valts från 
mätningar på Essingeleden. Dessa 13 har skilda genomsnittshastigheter (reshastig-
heter) från ca 5 km/h upp till 60 km/h. Vid reshastighet under 20 km/h före-
kommer alltid en viss stopptid, som i princip ökar med minskande reshastighet. 
Tabellen nedan redovisar längd, reshastighet och stopptid för varje använt kör-
förlopp. 
 

Körförlopp Längd 
m 

Reshastighet 
km/h 

Stopptid 
s 

1 2 708 40,3 0 
2 2 496 29,8 0 
3 1 850 9,3 126 
4 640 13,5 5 
5 640 9,6 9 
6 1 911 28,3 0 
7 1 029 5,8 23 
8 1 434 18,7 4 
9 3 152 27,8 0 

10 1 942 20,9 8 
11 2 950 61,7 0 
12 2 997 31,4 0 
13 1 889 38,8 0 

 
Figur 4 nedan visar uppmätt bränsleförbrukning för mätbilen som är en Volvo 
940 (med katalysator) för vardera av ovanstående 13 körförlopp. Jämförelse görs 
med VETO-simuleringar av dessa körförlopp med samma motormapp som mät-
bilen men med olika växlingsbeteenden. De rosa punkterna visar data för samma 
växlingsförfarande som mätbilsföraren, de gröna punkterna som det genom-
snittliga beteendet för deltagarna i det s.k. Västeråsförsöket (Vägverket, 1999). De 
blå kryssen visar växling enligt det underlag som finns för sambanden i EVA 2.31 
(benämnt T150, Hammarström och Karlsson, 1994). Slutligen finns fyra punkter 
som visar medelvärdet av uppmätt förbrukning av tre fordon på chassidynamo-
meter. Dessa tre fordon är av annat fabrikat men de har under mätning följt 
samma körcykel och växlingsförfarande som mätbilsföraren och kan därför 
jämföras med uppmätta och simulerade data. 
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Figur 4  Bränsleförbrukning som funktion av reshastighet för 13 körförlopp. Upp-
mätta och simulerade data samt uppmätta data från chassidynamometer. 
 
Figuren visar att samma växlingsförfarande som föraren använt ger bäst överens-
stämmelse med uppmätt förbrukning, vilket dock synes vara naturligt. Påtagliga 
differenser finns enbart vid körförlopp som ligger under 15 km/h i reshastighet. 
Men samtidigt ansluter de vid MTC uppmätta värdena (med samma växlings-
förfarande) väl till dessa simuleringar av mätbilsföraren. Det kan noteras att 
”Västeråsbeteendet” ger värden systematiskt under de uppmätta medan växling 
enligt EVA 2.31 ger värden över. Växlingsbeteendet i Västeråsmätningarna är 
antagligen inte representativt för körning i överbelastning eftersom körmönstret i 
Västerås vid låga reshastigheter till stor del utgjordes av körning på lokala 
bostadsgator. 

På grundval av denna känslighetsanalys beslöts att använda dessa 13 körför-
lopp med växlingsförfarande enligt mätbilen för att modellera effekter vid överbe-
lastning. Tidigare tankar om att ta fram syntetiska konstruerade körförlopp över-
gavs. Detta gäller för lätta fordon. För de tunga fordonen användes samma regler 
för växling som tillämpas i T150 och således samma som för tunga fordon i EVA-
modellen. 

Beträffande emissioner av kväveoxider blir det inte lika god överensstämmelse 
mellan VETO-simulerade data och emissionsdata från chassidynamometer. Figur 
5a nedan visar MTC-mätta data för fyra olika fordon av personbil typ A för fyra 
körförlopp. Dessutom finns motsvarande data från VETO-simuleringar av 
fordonskategori Pb_A inlagda, 10 av körförloppen med hastighet under 35 km/h 
med växlingsförfarande bestämt enligt ovan. 
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Figur 5a  NOx-emission som funktion av reshastighet för 10 körförlopp. VETO-
simulerade data Pb_A samt uppmätta data från chassidynamometer. 
 
Som framgår av figur 5a så ligger simulerade data över de uppmätta. Men upp-
mätta fordon har årsmodell 1981–1985. VETO-data skall motsvara alla års-
modeller före 1989. Dessutom har inte uppmätta data den markanta ökning av 
emissioner vid hastigheter under 30 km/h som simulerade data uppvisar. Nivån på 
MTC-mätta data är dock överraskande låg för att vara fordon utan katalysator. I 
senaste PIARC-modellen (PIARC, 2003) ligger nivån på NOx-emission på 
1,6–2,0 g/pbkm för hastigheter i intervallet 10–35 km/h för årsmodell före 1976. 
Således samma nivå som för VETO-data. Årsmodell 1976–1988 ligger på nivån 
1,2–1,3 g/pbkm, vilket är klart över uppmätta data. 

På samma sätt visas i figur 5b MTC-mätta data för Pb typ B. Mätningar har 
gjorts på två olika fordon med katalysator för två mätomgångar. Mellan mätom-
gångarna hade fordonen kört ca 13 000 km. Jämförelse görs med VETO-
simuleringar. 

 
 

VTI meddelande 968 29 



 

 

NOx, jämförelse MTC-mätdata mot beräknat Pb_B

0,5

0,45

0,4

Passat 2.0. Omg 1

Passat 2.0. Omg 2

Volvo 850. Omg 1

0,35

0

x 
(g

/k
m

)

0,25

0,3

Volvo 850. Omg 2

PB_B beräknat

0,05

0,1

0,15

0,2N
O

0 5 10 15 20 25 30 35

v (km/h)

 
Figur 5b  NOx-emission som funktion av reshastighet för 10 körförlopp. VETO-
simulerade data Pb_B samt uppmätta data från chassidynamometer. 

So f
emissi de data. Den andra modellen har 
ko a
mät  de av uppmätta 
ata skulle ge en konstant nivå på ca 0,15 g/km för hastighetsintervallet 

on bara svarar för ca 30 % av NOx-utsläppen. 

tsläppen för lätta fordon. 
Me

 
m ramgår av figur 5b så har den ena bilmodellen samma ökande tendens på 

onerna vid minskad hastighet som simulera
nst nta värden när hastigheten sjunker. Spridningen är mycket stor för upp-
ta data i intervallet 0–10 km/h. Ett schablonmässigt medelvär

d
0–30 km/h. 

År 2005 beräknas ca 8 % av det totala trafikarbetet för lätta fordon utföras av 
Pb typ A. Denna fordonstyp svarar dock för ca 60–65 % av NOx-utsläppen för 
lätta fordon enligt VETO-modellen. Detta innebär en överskattning av NOx-
emissioner med ca 45 % om modellvärdena är 100 % för höga. Men räknat på 
utsläppen för totala trafiken med ca 10 % tunga fordon blir det ca 10 % överskatt-
ning eftersom lätta ford

Motsvarande analys för Pb typ B säger att 20 % av trafikarbetet för lätta fordon 
utförs av denna fordonstyp men ca 26 % av utsläppen för lätta fordon. Om mo-
dellvärdena är 50 % för höga innebär det 10 % överskattning av NOx-emission 
för lätta fordon och 3 % totalt för hela fordonsparken.  

År 2010 är fordonstyp Pb_A i praktiken utfasad. Då har också trafikarbetet för 
typ PB_B minskat till 12 % men svarar då för 70 % av u

n de senare är nu bara ca 10 % av NOx-utsläppen totalt för alla fordon. Om 
modellvärdena för typ Pb_B är 50 % för höga innebär det 30 % för mycket för 
lätta fordon och 2,5 % totalt för alla fordon. 
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6 Effektsamband vid olika lutningar 
För att ta fram effektsamband har VETO-simuleringar utförts med följande 
fordonstyper och kategorier: 
• personbil, kategori A 
• personbil, kategori B 
• tung lastbil 7 ton, kategori A 
• tung lastbil 14 ton, kategori A 
• tung lastbil med släp, kategori A. 
 
Resultat för lastbil 7 respektive 14 ton har sammanviktats till en uppsättning 
värden för tung lastbil utan släp1. Som en kontroll har också beräkningar utförts 
för en VOLVO 940 motsvarande VTI:s mätbil för bränsleförbrukning och av-
ga

ats enligt följande: 

igt enligt T 150. 
 
Fö a -
las n u 
näm  lutningar. För varje lutning användes önskade hastigheter från 50 km/h 

eciellt 
för tunga fordon, är den önskade reshas vikts-

blivit annorlunda, eftersom denna är en funktion av sträckans längd. Men en 
känslighetsanalys av data har gjorts som visar att det är reshastigheten som är 
förklarande för de olika effekterna vid en ingångshastighet över jämviktshastig-
heten. Längden av simulerad sträcka har mindre betydelse. Dock ger en ökande 
reshastighet något lägre bränsleförbrukning i detta läge. 

För belastning över kapacitetsgränsen har 13 körförlopp använts enligt kapitel 
5 ovan. Dessa baseras på mätningar med en VOLVO 940 av årsmodell 1992 på 
Essingeleden i Stockholm. Hastighetsförloppen, hastighet som funktion av tid, har 
använts som en eftersträvad hastighetsprofil för samtliga fordonstyper. Inför 
VETO-beräkningarna har de uppmätta körförloppen behandlats med ”smoothing”, 
som innebär en liten utjämning av körförloppen och att de största ”hastighets-
sprången” sträcks ut över längre sträcka. Körförloppsdata omfattar utöver hastig-
het som funktion av tid också använt växelläge enligt ovan. Dessa uppgifter har 
använts för pb A och pb B. De tunga fordonen har tilldelats samma växlings-
beteende som enligt T150 både för under- och överbelastning. De resulterande 
                                                

ser. 
Samband mellan emissioner och hastighet har simulerats för följande lutningar: 

-7 %, -5 %, -3 %, 0 %, +3 %, +5 % och +7 %. 
Vid simuleringar med VETO-programmet har beräknats bränsleförbrukning 

(l/km), däckslitage (g/km), bromsslitage (g/km), NOx-emissioner och partiklar 
från avgassystemet (g/km). 

Beräkningarna har indel
• en del med trafikbelastning under kapacitetsgränsen, allt identiskt med 

T150 (Hammarström och Karlsson, 1994) 
• en del med trafikbelastning över kapacitetsgränsen, nytt körbeteende och 

uppmätta körförlopp enligt ovan men i övr

r s mtliga beräkningar har fordonsbeskrivningar enligt T150 använts. Vid be
an sjtni g under kapacitetsgränsen användes en rak väg, 1,5 km lång, med ov

nda
upp till 110 km/h med steg om 10 km/h. Vid kraftiga uppförslutningar, sp

tigheten i vissa fall högre än jäm
hastigheten för aktuell lutning. Detta ger då en resulterande färdhastighet som är 
lägre än den önskade. 

Om vi i stället använt en annan längd än 1,5 km hade resulterande reshastighet 

 
1 Viktning enligt VTI notat T150: lb 7t, 29 %, och lb 14t, 71%. 
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körprofilerna kan dock avvika från de eftersträvade som följd av otillräckliga 
prestanda eller andra växlingspunkter. Men detta innebär bara att genomsnitts-
hastigheten för aktuellt körförlopp reduceras. 

Speciellt beroende på växlingspunkter har de ursprungligt beräknade effekterna 
per körförlopp som funktion av medelhastighet i vissa fall innehållit diskontinui-
teter. För att undvika detta har bildats glidande medelvärden för tre på varandra 
föl

gar som ligger intill varandra 
reshastighet. Av de 13 ursprungliga körförloppen som simulerades har det med 

den högsta medelhastigheten inte använts i de slutliga beräkningarna. Detta 
gjordes för att undvika markanta hopp i effektsambanden i övergången mellan 
intervallet för överbelastning och intervallet för belastning under kapacitets-
gränsen. 

VETO-beräkningar baseras på en fortlöpande beskrivning av färdmotstånd. I 
tunnlar med längsventilation finns speciella förhållanden av betydelse för luftmot-
stånd. För ett enskilt fordon som passerar ett tunnelrör utan förekomst av om-
givande trafik gäller ett förhöjt luftmotstånd jämfört med körning i ”det fria”. Med 
ökande trafik kommer en tilltagande medvind att genereras, vilken ger ett 
reducerat luftmotstånd. Denna effekt, som kan vara betydande under kapacitets-
gränsen, har inte beaktats. 

Samtliga resultat för varje lutning redovisas i tabeller i bilaga 2. Nedan redo-
visas i diagram några data från plan väg, 0 % lutning. Hastigheter under 50 km/h 
innebär överbelastning. I samtliga diagram har lagts in de värden som gäller för 
EVA 2.31. Därvid gäller följande för EVA-data: 

• 60 km/h och över gäller körförlopp 1 för landsbygd och siktklass 1 
• 40 och 50 km/h gäller körförlopp 6 för gata i mellanområde med 70 km/h 
• 30 km /h gäller körförlopp 9 för gata i centrumområde med 50 km/h. 
 

Först visas i figur 6 bränsleförbrukning (bensin) för Pb (kategori A och B). 

jande körförlopp eller önskade hastigheter. Detta innebär att varje effekt som 
funktion av reshastigheten är resultat av tre simulerin
i 
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Figur 6  Bränsleförbrukning (bensin) för pb (l/km) som funktion av reshastighet. 
Modelldata (glidande medelvärden) och jämförelse med EVA 2.31 (T150). 
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Som framgår av figur 6 så är det marginell skillnad mellan de nya modelldata och 
EVA-data för reshastigheter på 60 km/h och högre. Vid lägre hastigheter ligger 
EVA-data klart högre, vilket enligt kapitel 5 beror på annat växlingsbeteende samt 
andra körförlopp i EVA-modellen, som är anpassade till tätortsgator med interak-
tioner för oskyddade trafikanter och parkerade fordon. Bränsleförbrukningen ökar 
markant för båda kategorierna vid överbelastning. 

För NOx-emissioner redovisas kategori Pb_A och Pb_B i var sitt diagram i 
figur 7 nedan. Modelldata är glidande medelvärden. 
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Figur 7  NOx-emissioner (g/km) för pb som funktion av reshastighet. Modelldata 
och jämförelse med EVA 2.31 (T150). Pb_A överst och Pb_B underst. 

VTI meddelande 968 33 



 

Notera den kraftiga ökningen av NOx-emissioner vid låga hastigheter för båda 
kategorierna. Kategori B har nästan lika stor relativ ökning men i absoluta tal är 

Nedan i figur 8 visas motsvarande diagram för avgaspartiklar. Kategori Pb_A 

ökningen marginell. Det är nu bara vid 30 km/h som EVA-data ligger markant 
över de nya modelldata. 

och Pb_B i samma figur. 
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Figur 8  Avgaspartiklar (g/km) för pb som funktion av reshastighet. Modelldata 
och jämförelse med EVA 2.31 (T150). 

 
Utsläpp av partiklar ökar markant vid överbelastning när hastigheten underskrider 
40 km/h. Data för EVA 2.31 avviker markant från den nya modellen vid hastig-

ram för tunga fordon. Lb_A och Lbs_A 
redovisas i samma diagram. Notera att ökningen i bränsleförbrukning, diesel för 
tunga fordon och NOx vid överbelastning relativt sett är lägre än för personbilar. 
Men nivån är högre. 

heter under 50 km/h, speciellt Pb_A. 
Nedan redovisas motsvarande diag
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Figur 9  Bränsleförbrukning (diesel) för lb (l/km) som funktion av reshastighet. 
Modelldata (glidande medelvärden) och jämförelse med EVA 2.31 (T150). 
 
Precis som för pb finns en markant skillnad i bränsleförbrukning mellan EVA-
data och nya modellen för hastigheter under 60 km/h. Men dessutom finns en viss 
liten skillnad även för hastigheter över 60 km/h för Lbs_A. Detta beror på att i 
k ör siktklass slutningar med ca 3 % lut-
ning som med gre kning. figur redovisar NOx-
utslä
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Figur 10  NOx-emissioner (g/km) för lb som funktion av reshastighet. Modelldata 
och jämförelse med EVA 2.31 (T150). 
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Fö

r blir det en markant ökning vid överbelastning precis som 
för

r Lbs_A finns en markant skillnad i NOx-utsläpp vid låga hastigheter och en 
liten skillnad för hastighet över 60 km/h. För Lb_A är motsvarande skillnader 
markant mindre. 

Beträffande partikla
 personbilar, se nästa diagram. 
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Figur 11  Avgaspartiklar (g/km) för lb som funktion av reshastighet. Modelldata 
och jämförelse med EVA 2.31 (T150). 
 
Precis som för övriga effekter finns en markant skillnad mellan EVA-data och nya 
modellen för Lbs_A, speciellt för hastigheter under 60 km/h. 

Som redovisats ovan finns i bilaga 2 resultat för varje lutning. Det skall på-
pekas att vid lutningarna 5 och 7 % ligger sista värdet för hastighet något under 
frifordonshastigheten för lastbilar. Men emissionsvärdena för den sista raden 
gäller för hastigheter över den angivna. 

Det kan vara intressant att studera lutningsberoendet vid olika hastigheter. Som 
påpekats i kapitel 3.3 har VETO-modellen inte någon konstant lutningskorrige-
ring. Inverkan av uppförslutningar på NOx-emissioner varierar med hastigheten 
med ett största värde vid 50–60 km/h och avtagande värden vid högre och lägre 
hastighet. Tabellen nedan visar relativa ökningen i NOx-emission vid lutningen 
5 % jämfört med 0 % vid några olika hastigheter för Pb typ B. Jämförelse görs 
med SN-modellen (samma som PIARC 1995) och PIARC-modellen version 
oktober 2003. 

 
Relativ ökning vid 5 % lutning Hastighet 

km/h SN-modellen PIARC 2003 VETO 
30 1,83 2,19 1,76 
50 1,83 2,27 2,24 
60 1,83 2,35 2,48 
70 1,83 2,35 2,12 
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Som framgår av tabellen så finns inget hastighetsberoende i SN-modellen och 
PIARC 2003 har enbart ett svagt beroende. VETO-modellen har en största 
känslighet för lutning vid hastighetn 50–60 km/h medan ökningen blir mindre vid 
såväl lägre som högre hastighet. Nästa tabell visar på samma sätt relativa ök-
ningen i NOx-emission för Lb typ A (10 tons lb i PIARC-modellen). 
 

Relativ ökning vid 5 % lutning Hastighet 
km/h SN-modellen PIARC 2003 VETO 

30 1,83 1,87 2,23 
40 1,83 2,03 2,14 
50 1,83 2,22 2,17 
60 1,83 2,30 2,31 

 
För lastbil utan släp är hastighetsberoendet ganska lika mellan modellerna. 
PIARC 2003 ökar svagt med hastigheten medan VETO-modellen är mycket svagt 
U-format med minimum vid ca 45 km/h. 

Simulerade data vid överbelastning innehåller naturligtvis en viss osäkerhet 
beroende på valda körförlopp och växlingsbeteende. En speciell känslighetsanalys 
har utförts vid olika konstruerade körförlopp vid en konstant resulterande res-

 km/h. Övriga körförlopp 
nehåller en retardation med 2,0 m/s2 från vald starthastighet ner till nollhastighet 

hastighet på 25 km/h. 
Det enklaste utgörs av en konstant hastighet på 25

in
(stillastående) och efter en viss stopptid en acceleration tillbaka upp till start-
hastigheten. Stopptiden har varierats och starthastigheten har valts så att reshastig-
heten alltid blir 25 km/h. Dessa körförlopp har simulerats med två olika växlings-
beteende beroende på lägsta varvtal för växling, 1 000 respektive 1 200 varv per 
minut. Högsta varvtalet för växling är enligt T150. Figur 12 nedan visar simulerad 
bränsleförbrukning som funktion av stopptiden. Vid stopptiden 0 sekunder finns 
dubbla värden. De lägsta för varje växel är konstant hastighet med 25 km/h. De 
högre värdena är retardation till nollhastighet men med omedelbar acceleration 
utan någon stopptid. 
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Figur 12  Simulerad bränsleförbrukning (l/km) som funktion av stopptiden vid 
oli

I d

ka körförlopp, alla med medelreshastighet 25 km/h. 
 

iagrammet finns information om använd växel för starthastigheten. Om högsta 
värdena vid stopptid 30 sekunder och växel 5 för starthastigheten utesluts varierar 
övriga värden mellan 0,08 och 0,12 l/km, men det finns bara två observationer 
under 0,09 l/km (vid stopptid 0 sekunder). Emissionsfaktorn för Pb_B i bilaga 2 är 
0,11 l/km vid lutningen 0 % och 25 km/h, vilket i figuren ovan motsvarar ca 
15–20 sek stopptid. Med ledning av data i figuren ovan kan sägas att osäkerheten 
i data för bränsle som skulle kunna bero på icke representativa körförlopp i 
bilaga 2 ligger på högst +/-10 %. Samma värde gäller då i stort sett för 
emissioner av NOx. 
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7 Icke avgaspartiklar och PM10 
om framgår avS  föregående kapitel 6 så beräknar VETO-programmet partiklar 

a (bensin) och tunga fordon (diesel). I bilaga 2 
av värden för avgasrelaterade partiklar. Enligt 

partiklar. 
nligt föru och bromsslitage beräk-

-

P
typ
var
och

lä

ber
75–

M
dub

F
ber
stu är (Gustafsson, 
2003). Tabellen nedan anger normala värden på olika partikelslag vid rimliga lut-
ningar och en schablonmässigt beräknad andel som är PM10 av varje partikelslag. 
(Produkten av andel PM10 och totalvärdet ger massan av PM10-partiklar per fkm). 
Totalvärdena är hämtade från bilaga 2 utom för beläggningsslitaget som bygger 
på ovanstående redovisning av SPS-tal. Som jämförelse anges även data för av-
gaspartiklar. Det skall också framhållas att SPS-talet endast beskriver en av 
många egenskaper hos ett stenmaterial som bidrar till denna benägenhet. Försök i 
Norge har t.ex. visat att mer hållfasta stenmaterial kan ge upphov till större PM10-
produktion än mindre hållfasta. Om det finns en tydlig relation mellan SPS-tal och 
PM10 -bildningsförmåga är tillsvidare oklart. 
 
Typ av partiklar  Totalt per fkm Andel PM10 
Avgas bensin Pb 2–10 mg 1,0 
Avgas diesel Lb 0,3–1,5 g 1,0 

Broms Pb 0–5 mg 0,86 
 Lb 0–300 mg 0,86 

Däck Pb 20–40 mg 0,3 
 Lb 0,2–2 g 0,15 

Beläggning Pb dubb 3–15 g (75 km/h) 0,025 
 Pb dubbfritt 10 mg 1,0 
 Lb dubbfritt 40 mg 1,0 

 

från avgassystemet både för lätt  
inns för varje lutning redovisning f

vedertagen kunskap är dessa partiklar till 100 % under 10 mikrometer i storlek. 
Detta gäller för både bensin och diesel. Således är andel PM10 1,0 för avgas-

tsättningarna skall också värden för däcks- E
nas. Detta slitage blir också partiklar som svävar i luften eller fastnar på väg
banan. Det finns i VETO-programmet särskilda moduler som beräknar totala 
slitaget från däck och bromsar. Dessa beräknade värden finns också redovisade i 
bilaga 2 för varje hastighet och lutning per fordonstyp. 

artiklar från beläggningsslitaget måste emellertid beräknas manuellt. Varje 
 av beläggning har ett SPS-tal (specifik förslitning g/fkm dubbat fordon). Detta 
ierar dock inom relativt vida gränser beroende på typ av beläggningsmaterial 
 stenstorlek. Med kännedom om detta SPS-tal och andelen dubbade fordon kan 
ggningsslitaget beräknas. Normala vbe ärden för bra beläggningar ligger på 

3–15 g/km och dubbat fordon. Enligt (Jacobson, 1998) finns också ett hastighets-
oende där slitaget vid hastighetsgränsen 50 km/h är ca 65 % av slitaget vid 
80 km/h. 

en dessutom finns enligt litteraturstudier ett litet beläggningsslitage från icke 
bade fordon. 
ör varje slag av icke avgaspartiklar har en mer eller mindre schablonmässig 

äkning av andelen PM10-partiklar gjorts. Därvid har utnyttjats de litteratur-
ier som bedrivits i andra projekt vid VTI. Främsta källan d
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För ed dubb gäller ett hastighetsberoende där SPS-talet bestäms av aktue pb m ll 
he

ustafsson, 2003). 
• 

ligt mätningar av Rauterberg-Wulff 1999 (Gustafsson, 2003). Den mindre 
artiklarna i 

• bb litage är my ket svårbedö lart rör det sig 
om relativt små andelar. Vid ett SPS-värde på 10 g/pbkm vid 75 km/h ligger 

-andelen på ca 250 mg/pbkm. Notera att ett dubbfritt fordon har ett 

pp till drygt 4 % av koncentrationen 

hastig t enligt 
 
 SPSv = (v/75)*SPS75 
 
där  SPSv är aktuellt SPS-tal vid hastigheten v km/h och SPS75 är SPS-tal 

vid 75 km/h enligt tabellen ovan. Minsta värde på v sättes till 
30 km/h även om aktuell hastighet är lägre. 

 
Följande kommentarer om PM10-andelar kan göras till sammanställningen ovan: 
• Värdet 0,86 för bromsslitaget bygger på en undersökning av Garg et al. år 

2000. Data är hämtade från (G
Värdena för däcksslitaget är en schablon för att erhålla ett PM10-värde på ca 
6–9 mg för pb och ca 30 mg för lb utan släp, vilket gäller för däckspartiklar 
en
andelen PM10 för lastbil får antas spegla det faktum att slitagep
genomsnitt är större för tunga fordon. 
Andelen PM10 för du s c mt men helt k

PM10
slitage som ligger på 10–40 mg i PM10 (Gustafsson, 2003). I försök i VTI:s 
provvägsmaskin på en högkvalitativ kvartsitbeläggning nådde PM10-koncentr-
ationen vid körning med odubbade däck u
vid körning med dubbdäck, vilket stämmer väl mot den nedre gränsen 
gällande personbil i ovanstående intervall (Gustafsson, 2004). 

 
 

40 VTI meddelande 968 



 

8 Testkörning av modellen för NOx-emissioner 
8.1 och beräk sättningar 
För att illustrera resultaten fr
några vanliga typfall av tunnel. Totala emissionen av NOx (kg/km) som funktion 
av timflöde ar beräknats. Eftersom  främsta tillämpningen torde bli beräk-
ning av NO tsläpp har vi fokuse  detta effektmått. Flödet i trafiken har 
varierat från 0 f/h upp till kapacitetsgränsen. Dessutom beräknas samma data för 
en trafikefterfrågan upp till 2 gånger kapaciteten. Detta görs för lutningarna 3 %, 

% och -3 % med längden 1 km vid två fält i en riktning och hastighets-

der. 
 och -3   tning +3 % 

Indata ningsförut
ån den odellen har en testkörning gjorts för  totala m

t h  den
x-u rat på

0 
begränsning 70 km/h för år 2005 och den fordonspark som då gäller. Andelen 
tunga fordon har valts till 10 %. 

Nedan redovisas i tabell 1 de flöden och reshastigheter som erhålles från 
hastighetsflödesmodellen vid respektive brytpunkt och vid överbelastning av olika 
grad. 

 
Tabell 1  Fordonsflöden och hastigheter vid olika belastningsgra

Lutning 0% % Lu
Resulterande Alla Pb Lb L Pb Lb Resulterande Lb Lbs Alla Pb Lb Lbs
0 0 0 0 8,6 79,0 76,0 0 0 0 0 78,4 79,0 76,0 69,0
bryt 1 1 437 80 78,6 79,0 76,0 bryt 1 2 76 76 78,4 79,0 76,0 69,0
bryt 2 2 574 143 74,5 70,7 bryt 2 7 137 137 73,9 74,5 70,7 65,4
kap.gr 714 3 343 186 54,0 54,0 kap.gr 1 177 177 54,0 54,0 54,0 54,0
1,25*kap gr 665 3 299 183 45,5 45,5 1,25*kap gr 9 175 175 45,5 45,5 45,5 45,5
1,5*kap gr 310 2 979 166 30,9 30,9 1,5*kap gr 4 158 158 30,9 30,9 30,9 30,9
1,75*kap gr 748 2 474 137 20,1 20,1 1,75*kap gr 2 6 131 131 20,1 20,1 20,1 20,1
2,0*kap gr 216 1 994 111 1 13,5 13,5 13,5 2,0*kap gr 2 1 106 106 13,5 13,5 13,5 13,5

bs Alla
0 7

Lbs
74,0

Alla Pb
0

1 597 80 74,0 1 525 1 37
2 860
3 

143 74,0
186 54,0

69,2
54,0

2 730 2 45
3 545 3 19

3 
3 

183 45,5
166 30,9

45,5
30,9

3 499 3 14
3 160 2 84

2 137 20,1
1

20,1 23 2 361
2 1 13,5 15 1 904  

 

5 f/h. 
länkvärden NOx för fyra fordonstyper vid 

fordon kategori B–F. Detta 
gö

Lb Lbs 

Observera att det bara är för Lbs som hastigheten skiljer mellan 0 % och 3 % lut-
ning men kapacitetshastigheten är densamma. Dock är kapaciteten något högre för 
0 % lutning, 3 714 f/h jämfört med 3 54

Från tabeller i bilaga 2 hämtas grund
de olika hastigheterna och lutningarna (Pb_A, Pb_B, Lb_A och Lbs_A). 

Från dessa grundlänkvärden beräknas grundvärdena för samtliga fordons-
kategorier. Från Pb_B beräknas grundvärden för Pb_C, D, E och F. Från Lb_A 
respektive Lbs_A beräknas grundvärdena för tunga 

rs med de justeringsfaktorer som finns i tabell 2 nedan, hämtade från VV:s 
effektkatalog Effekt 2000: 

 
Tabell 2  Grundvärden för olika fordonskategorier enligt Effekt 2000. 

Kategori Pb 
B – Lbu A*0,6415 Lbs A*0,6404 
C Pb B*0,1857 Lbu A*0,5283 Lbs A*0,5056 
D Pb B*0,1071 Lbu A*0,3774 Lbs A*0,3596 
E Pb B*0,0643 Lbu A*0,2642 Lbs A*0,2528 
F Pb B*0,0643 Lbu A*0,1509 Lbs A*0,1461 

 
Beräknade grundvärden för Pb skall korrigeras för försämring år 2005. Detta görs 
enligt den försämringstabell som finns i Effekt 2000, Nybyggnad och förbättring. 
Tabellen redovisas nedan: 
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Tabell 3  Försämringsfaktorer år 2005 för grundeffekt personbil för NOx. 
Kategori Resulterande 

försämringsfaktor 
A 1,23 
B 2,43 
C 2,22 
D 1,60 
E 1,19 
F - 

 
Resultatet för Pb korrigeras därefter med 1,09 för att beräkna värdet för 
fordonstypen lätta fordon (bensin- och dieselfordon, pb och lätta lastbilar). 

Slutligen görs en viktning med trafikarbetet år 2005 för de olika kategorierna 
av fordon. Fördelningen på trafikarbete finns i Effekt 2000 och redovisas nedan: 

Kategori Pb Lb Lbs 

 
Tabell 4  Trafikarbetsfördelning för fordonskategorier år 2005. 

A 0,08 0,16 0,05 
B 0,2 0,05 0,04 
C 0,24 0,29 0,32 
D 0,45 0,5 0,59 
E 0,04 0,0 0 
F 0 0,0 0 

 
Som framgår av tabellen är trafikarbetet noll för Pb_F samt tunga fordon E och F. 

 
8.2 Emissionsfaktorer 
Grundlänkvärdena vid varje hastighet och lutning enligt bilaga 2 multipliceras 
med grundvärden enligt tabell 2 och försämringsfaktorn enligt tabell 3. Dessa 
em sionsdata föis r varje kategori viktas med trafikarbetet enligt tabell 4. Dessutom 
korrigeras resultatet för pb med 1,09 enligt kapitel 2. 

issionsfaktorn för personbilar år 2005 mätt i g/pbkm 
som funktion av belastningsgrad i flödet vid de tre lutningarna. Som ovan nämnts 
är hastighetsgränsen 70 km/h. 

På detta sätt erhålles en resulterande emissionsfaktor per fordonstyp och 
fordonskm med trafikarbete per fordonskategori enligt tabell 4. 

Figur 13 nedan visar em
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Figur 13  Emissionsfaktorer NOx för pb (g/km) vid olika belastningsgrader år 
2005 vid 70 km/h. 
 
Som framgår av figuren sjunker emissionen svagt fram till kapacitetsgränsen 
(belastningsgrad 1,0) för att därefter öka vid överbelastning. Vid belastningsgrad 
2,0 har lutningen marginell inverkan på resultatet. Det kan sägas att Pb_A svarar 

I figur 5 framgår att uppmätta NOx-emissioner ej säkert ökar vid hastighet 

 

för ca 60–65 % av emissionerna medan trafikarbetet enbart är 8 % år 2005. 
Lutningen -3 % har en något större andel än 0 % och 3 %. 

under 30 km/h, som är fallet för data enligt VETO-simuleringen. Om detta gäller 
för alla kategorier av Pb erhålles ingen ökning av NOx-emissionen för belast-
ningsgrad över 1,5 (där hastigheten är ca 30 km/h). Således skulle emissions-
faktorn ligga på 0,2–0,4 g/km, beroende på lutning, i hela intervallet 1,5–2,0 i 
belastningsgrad. 

Nästa figur visar på samma sätt emissionsfaktorerna för lastbil utan släp mätt i 
g/lbkm år 2005. 
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Figur 14  Emissionsfaktorer NOx för lb (g/km) vid olika belastningsgrader år 
2005 vid 70 km/h. 
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I detta fall ligger minimum av emissioner vid ca 0,75 i belastningsgrad. Därefter 
sker en långsam ökning när belastningen tilltar. Nivån är ca 10–15 gånger högre 

afikarbete på 16 % år 2005. 
Slutligen redovisas emissionsfaktorerna för lastbil med släp år 2005 mätt i 

än för personbilar. Kategorin Lb_A svarar för ca 30 % av emissionerna jämfört 
med ett tr

g/lbskm. 
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Figur 15  Emissionsfaktorer NOx för lbs (g/km) vid olika belastningsgrader år 
2005 vid 70 km/h. 
 
För lastbil med släp ligger minimum i emissioner ungefär vid belastningsgrad 0,5. 
Därefter stiger värdena långsamt när belastningen ökar. Observera att vid lut-
ningen -3 % är emissionen noll upp till 0,75 i belastningsgrad. Vid lutningen 0 % 
ligger nivån för lastbil med släp knappt 3 gånger högre än för lastbil utan släp. 
Motsvarande värde vid lutningen 3 % är ca 3,3. 

Kategorin Lbs_A svarar för ca 10 % av emissionerna jämfört med ett trafik-
arbete på 5 % år 2005. 
 
8.3 Totala emissioner 
Nu kan de totala utsläppen beräknas genom att multiplicera antalet fordon av varje 
typ med emissionsfaktorerna ovan. Detta görs för varje brytpunkt i hastighets-
flödessambandet och vid överbelastning. Antalet fordon finns redovisade i tabell 1 
i detta kapitel. Observera att antalet fordon sjunker vid överbelastning för att vara 
som lägst vid belastningsgrad 2,0. Men andelen tunga fordon är konstant 10 % vid 
alla belastningsgrader. 

Figur 16 nedan redovisar totala utsläppen av NOx, räknat som kg per km väg 
och timme vid tre olika lutningar. I figuren finns också timflödet (f/h) inritat med 
värden enligt högra skalan. 
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Figur 16  NOx-emissioner (kg/km o h) för alla fordon vid olika belastningsgrader 
år 2005. 
 
Figuren visar att de totala utsläppen av NOx växer med trafiken upp till kapacitets-
gränsen. Därefter sjunker kurvan markant för lutningen 3 %. Antalet fordon 
minskar i större utsträckning än vad emissionen per fordon ökar. Vid plan väg är 
uts

30

lt försvunnen. 

läppen i stort sett konstanta vid överbelastning. Emissionerna ökar i stort sett i 
samma grad som trafiken minskar. För lutningen -3 % stiger dock kurvan när 
belastningen ökar. 

De lätta fordonen svarar ungefär för 50 % av utsläppen vid lutning -3 %, ca 
 % vid 0 % lutning och ca 22 % vid 3 % lutning. Enligt ovan så svarar Pb_A för 

60–65 % av emissionerna för lätta fordon. Detta innebär att denna fordonskategori 
står för ca 13–32 % av totala utsläppen beroende på lutning. Vid plan väg är 
andelen ca 19 %. År 2010 när denna fordonskategori mer eller mindre är utfasad 
blir det således en markant reduktion av NOx-utsläppen. År 2010 är även Pb_B 
nästan he

En alternativ redovisning av resultaten är att visa NOx-utsläppen som funktion 
av den genomsnittliga hastigheten. Nästa figur visar totala utsläppen per km under 
en timme vid olika hastigheter (räknat på alla fordon), från ca 15 upp till ca 
80 km/h. Observera att vid nollpunkten i hastighets-flödessambandet blir det inga 
utsläpp eftersom flödet är noll. Detta framgår av den inritade kurvan över tim-
flödet (högra skalan). Hastigheten är vid nollflöde samma som för brytpunkt 1 
med glest flöde, se tabell 1 över flöden och hastigheter i början på detta kapitel. 
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Figur 17  NOx-emissioner (kg/km o h) för alla fordon som funktion av reshastig-
heten år 2005. 
 
Figuren visar att vid 3 % lutning erhålles max utsläpp vid ca 50–55 km/h som 
mo

t är bara i ned-
för

emission vid hastigheter under 
30

Motsvarande diagram som i figur 17 har beräknats för den gamla SN-modellen. 
Därvid användes hastighets-flödesmodellen enligt figur 3 för samtliga lutningar. 
Trafikflödet är således 4 000 f/h ner till hastigheten 40 km/h och sjunker sedan 
med hastigheten enligt figur 3. Vid 30 km/h är flödet 3 600 f/h, vid 20 km/h 
2 400 f/h och vid 13,5 km/h 1600 f/h. Andelen tunga fordon är konstant 10 % vid 
alla hastigheter. Samma länkgrunddata för lutningen 0 % som i exemplet ovan 
har använts, enligt bilaga 2. Men för lutningen 3 % tillämpas en lutningsfaktor 1,5 
och för -3 % faktorn 0,375, jämför med avsnitt 3.3. 

Med ovanstående data erhålles totala emissionen som funktion av hastigheten 
enligt figur 18 nedan. Timflödet finns inritat även i denna figur och här framgår 
det konstanta värdet vid hastighet över 40 km/h. 

tsvarar kapacitetsgränsen och högsta flödet. Vid lägre (och högre) hastigheter 
avtar utsläppen eftersom antalet fordon minskar. 

Vid lutningen 0 % är emissionerna i stort sett konstanta mellan 15 och 50 km/h 
för att därefter avta när hastigheten ökar och flödet minskar. De

slutningen med -3 % som NOx-utsläppen avtar med ökande medelhastighet. 
Det är i stort sett en linjärt avtagande kurva. 

Men om man beaktar att NOx-emissionen skulle kunna vara konstant för 
hastigheter under 30 km/h för personbilar blir figuren ovan annorlunda för låga 
hastigheter. Det skulle bli en minskad total 

 km/h beroende på minskat antal fordon. NOx-värdet skulle i startpunkten (vid 
13,5 km/h) minska med 27 % vid lutningen -3 %, med 16 % vid 0 % och med 5 % 
vid 3 %. 
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Figur 18  NOx-emissioner (kg/km o h) för alla fordon som funktion av reshastig-
heten år 2005 enligt SN-modellen. 

na för lutningen 0 % något högre från 

iven hastighet och lut-
ningen är totala emissionen av t.ex. NOx direkt proportionell mot trafikarbetet 
för olika fordonstyper. Vid tillämpning gäller därför att vid emissionsberäkningar 
göra bästa möjliga trafikprognos eller trafikanalys. 

För att redovisa inverkan av olika variabler i indata har körningar gjorts med 
olika variationer i indata. Grunddata har valts till ett konstant flöde på 3 000 f/h 
med 10 % tunga fordon, fördelade 50/50 på lb och lbs. Hastigheten för pb är 
70 km/h samt 66 km/h för lb och lbs och beräkningsåret är 2005. 

I första omgången varierades reshastigheten för personbilar från 10 km/h upp 
till 90 km/h i steg om 10 km/h. Hastigheten för tunga fordon är samma som för pb 
upp till 50 km/h. Därefter är lastbilshastigheten 58, 66, 73 och 80 km/h. Enligt 
ovan är andelen tunga fordon 10 %, lika fördelat på lb och lbs. Denna analys görs 
för fyra olika lutningar -3 %, 0 %, 3 % och 6 %. 

 
Nu erhålles ett maximum i NOx-utsläpp vid 30–40 km/h för alla lutningar. Jämfört 
med den nya modellen i figur 17 så är värde
30 km/h och uppåt. Detta beror på fler antal fordon i ND-modellen. Under 
30 km/h är tvärtom värdena lägre på grund av färre antal fordon. 

Kurvan för 3 % lutning ligger genomgående 50 % högre än 0 % lutning bero-
ende på lutningsfaktorn 1,5. Värdena för 3 % är i SN-modellen genomgående 
lägre från 70 km/h och neråt jämfört med figur 17, vilket beror på att lutnings-
faktorn 1,5 ger lägre emissionsfaktorer än den nya modellen. För lutningen -3 % 
ger nya modellen lägre emissioner för hastigheter över 30 km/h men högre för 
hastighet under 30 km/h, vilket beror på fler fordon enligt flödesmodellen. 

 
8.4 Känslighetsanalys 
Som framgår av ovanstående är de totala emissionerna på en viss sträcka i hög 
grad beroende av antalet fordon (eller trafikarbetet). Vid g
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Figur 19 visar totala NOx-utsläppen per km och timme vid variation av hastig-
heten och vid olika lutningar. Om man önskar ett värde på genomsnittlig 
emissionsfaktor mätt i g/fkm så skall varje värde divideras med 3 000. 
 

 
Figur 19  NOx-emissioner (kg/km o h) för alla fordon (3 000 f/h) som funktion av 
reshastigheten vid olika lutningar år 2005. 
 
Figur 19 visar att NOx-utsläppen i stort sett är konstanta från 60 km/h och uppåt i 
hastighet. Under 60 km/h stiger emissionerna med minskad hastighet. Ökningen 
är störst vid lutningen 6 % men ungefär lika stor vid övriga tre lutningar mätt i 
absoluta tal. Detta innebär att den relativa ökningen vid låga hastigheter är störst 
vid nedförslutningar. Eftersom NOx-emissionen är låg vid nedförsbacke vid jämn 
hastighet innebär ojämna hastighetsförlopp med retardation och acceleration vid 
låga hastigheter en relativt sett större inverkan vid nedförslutning. Minsta relativa 
ökningen är vid 3 % lutning. 

I nästa steg ändrades andelen tunga fordon mellan 5 % och 15 %. Hastigheten 
är 70 km/h för pb och 66 km/h för tunga fordon. Totala flödet är fortfarande 
konstant på 3 000 f/h. Figur 20 visar totala NOx-utsläppen per km och timme vid 
variation av andelen tunga fordon och vid olika lutningar. 
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Figur 20  NOx-emissioner (kg/km o h) för alla fordon (3 000 f/h) som funktion av 
andel tunga fordon vid olika lutningar år 2005. 
 
Figur 20 visar ett i praktiken linjärt förhållande mellan NOx-emissioner och andel 
tunga fordon i intervallet 5–15 %. Vid lutning -3 % är förhållandet i stort sett 
konstant. (Detta beror på att utsläppen för lbs är 0 vid hastigheten 66 km/h och lb 
har ungefär samma utsläpp som pb). För lutningarna 0 och 3 % är ökningen ca 
100 % från 5 till 15 % andel. Motsvarande värde vid lutningen 6 % är ca 110 %. 
Observera att en genomsnittlig emissionsfaktor mätt per fkm får samma lutning 
eftersom antalet fordon är konstant 3 000. 

Slutligen analyseras inverkan av sammansättningen av tunga fordon. Andelen 
hålls konstant vid 10 % men fördelningen på lb utan och med släp varieras från 
75  
66 km tsläppen per km och timme vid variation av 
för ln

/25 till 25/75. Totala flödet är konstant 3 000 f/h och hastigheten 70 respektive 
/h. Figur 21 visar totala NOx-u

de ing av tunga fordon och vid olika lutningar. 
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Figur 21  NOx-emissioner (kg/km o h) för alla fordon (3 000 f/h) som funktion av 

 

ford van är mindre än i figur 20. Vid 

den
and
väg (nolllutning) är ökningen 35 % när andelen med släp ökar från 25 till 75 %. 
Vid övriga två lutningar är ökningen 45 respektive 55 %. 

delen tunga fordon har mycket stor inverkan vid plan väg och uppförs-

indre inverkan och 

nt totalflöde och en 
konstant andel tunga totalt. 

andel tunga fordon med släp vid olika lutningar år 2005. 

Figur 21 visar att även förhållandet mellan NOx-emissioner och andel tunga 
on med släp är linjärt men lutningen på kur

lutningen -3 % är kurvan avtagande eftersom lb med släp har nollutsläpp vid 
na lutning och hastighet 66 km/h. Emissionerna minskar med ca 10 % när 
elen med släp ökar från 25 % till 75 % (vid konstant andel tunga). Vid plan 

Följande slutsatser kan dras av ovanstående analys beträffande inverkan på 
resultatet av NOx-emissioner: 

• Hastigheten har mindre betydelse vid icke överbelastning över 60 km/h. 
Detta gäller för alla lutningar. 

• Vid överbelastning med hastighet under 50 km/h ökar emissionen med 
minskad hastighet. Ökningen är störst i absoluta tal vid stora uppförslut-
ningar men den relativa ökningen (från låga nivåer) är störst vid nedförs-
lutningar. 

• An
lutningar vid normala hastigheter i icke överbelastning. En ökning av 
andelen med 5 %-enheter ökar emissionen med ca 50 % vid konstant total-
flöde. 

• Andelen lb med släp av totala antalet tunga fordon har m
är betydelselös vid nedförslutningar vid normala hastigheter. En ökning 
med 25 %-enheter av antalet lb med släp ökar emissionen med ca 20 % på 
plan väg eller uppförslutningar. Detta förutsätter konsta
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9 Validering 
9.1 
Beräknade emissionsfaktorer enligt ova be liderats mot 
uppmätta halter av NOx i tunnlar. IVL har genom ätningar i tunnlar i 
Göteborg (se IVL och VTI, 2002). Samtidigt har m g av trafikflöde och 
hastighe re mättillfällen har plockats ut för validering, ett i Gnistängs-

Metod och mätplatser 
n skrivna ll har vamode

fört m
ätnin

ter gjorts. T
tunneln 1999, ett i Tingstadstunneln 1999 och ett i Tingstadstunneln 1994. För 
varje mätomgång har två olika timmar valts med variation av belastningsgrad och 

astighet. h
Dessutom har Miljöförvaltningen i Stockholm under vintern 1998/99 genom-

fört kontinuerliga mätningar av halter i Söderledstunneln (Kristensson et al., 
2003). Dessa data har också använts för en validering av modelldata. Tabellen 
nedan ger en översikt över längd, utformning och hastighetsbegränsning samt 
uppskattad kapacitet i tunneln vid aktuella inmätta andelar tunga fordon. 

 
Plats Antal 

körfält 
Längd (m) Lutning (%) Hast.gräns 

(km/) 
Kapacitet 

(f/h) 
Gnistäng 2 894 0,6 70 3 800 
Tingstad 3 574 -4,0, 0, +4,0 70 5 100 

Söderleden 2 Ca 1 500 0,4 70 3 775 
 

•  m  lutning +1 % och 309 m med lutning 0 %. 

• tadtunne har en nedförslutning på 4 % i 237 m, därpå lutning noll i 
90 m och slutl n uppför med 4 % i 247 m. 

• Söderleden börjar med lutning 0,1 % i 735 m och därpå + 1 % 370 m. Detta 
edellutning på 0,4 % över den kilometer där mä

rad. Åte den, ca tar ne ,6 % a del 
beaktas inte i beräkningarn

 
tning utan där flyter trafiken utan 

ringsfaktorerna baseras på data i Effekt 2000, Nybyggnad 
och förbättring. Tabell 5 redovisar dessa försämringsfaktorer: 

Följande kommentarer kan lämnas för lutningen i respektive tunnel: 
Gnistängstunneln har 585 m ed
Detta ger en m
Tings

ede
ln 

llutning på 0,6 %. 

ige

ger en m
place

tutrustningen är 
 men dennrsto 0,5 km, lu dför med 2

a. 

Gnistängstunneln har aldrig någon överbelas
störningar under hela dygnet. I Tingstadstunneln finns regelmässigt överbelast-
ning och trängsel både på morgnar och eftermiddagar. Orsaken är den vävning 
som sker i ingången då trafik från E6 norrifrån skall väva med trafiken från 
Hisingen. I Söderledstunneln kan överbelastning observeras på morgnarna men 
detta beror på flaskhals i trafiken nedströms tunneln i slutet på Centralbron vid 
övergången till Klarastrandsleden. Denna flaskhals medför lägre hastighet med 
ojämna förlopp inne i tunneln fastän uppmätta flöden ligger under kapacitets-
gränsen. 

Totala emissionerna har i princip beräknats på samma sätt som ovan i kapitel 8. 
Dock har uppmätta hastigheter använts för att erhålla grundvärden NOx för fyra 
fordonstyper (Pb_A, Pb_B, Lb_A och Lbs_A). Övriga kategorier av fordon får 
grundvärden med justeringsfaktorer enligt tabell 2 i kapitel 8. 

Beräknade grundvärden för Pb korrigeras med försämringsfaktorer år 1994 
respektive 1999. Försäm
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Tabell 5  Försämringsfaktorer år 1994 respektive 1999 för grundeffekt personbil 
för NO

Kategori Försämri tor 1994 Försämringsfaktor 1999 
x. 

ngsfak
A 1,23 1,23 
B 1,83* 2,23 
C 1** 1,51 
D 1** 1,31 

* Beräknat  2,08*0,88. 2,08 u  för år 1997. 0,88 beräknat med EMV som (utsläpp kat B 
994)/(utsläpp kat B 1997); ** I huvudsak nya bilar. 

ingarna 1999 gjordes dock 
videofilmning av fordonen och dess registreringsskyltar. Efter manuell avläsning 

l och årsmodell. Filmade fordon fördelades på ålderskategori (A, B, C och 
D en ition . år 1999 den 
observerade fördelningen av kategorier i ed data 
från Effekt 2000. Observera dock att dessa data ej är en skattning av trafikarbetet 
utan andelar av flödet i tunnlarna där mätning gjordes. Det kan tilläggas att år 
1994 gjordes en schablonm ig observation av fordonskategori som pekar på ca 
0 % ka ysatorfordon pb m t 52 % enligt tabell 6. 

 som r EVA
1
 
Trafikarbetets fördelning på olika kategorier av fordon erhålles genom inter-
polering av värden i tabell i Effekt 2000. Vid mätn

hämtades uppgifter om filmat fordon från bilregistret. Därvid erhölls fordons-
model

ligt defin en av fordonskategorier)
nom

Tabell 6 nedan visar för 
 parentes för jämförelse m

äss
6 tal o

 
Tabell 6  Trafikarbetsfördelning för fordonskategorier år 1994 respektive 1999. 

År Kategori Pb Lb Lbs 
1994 A 0,48 0,90 0,88 

 B 0,47 0,06 0,07 
 C 0,05 0,04 0,05 
 D 0 0 0 

1999 A 0,26 (0,15) 0,50 (0,40) 0,40 (0,34) 
 B 0,40 (0,36) 0,15 (0,14) 0,17 (0,08) 
 C 0,29 (0,45) 0,35 (0,43) 0,43 (0,55) 
 D 0,05 (0,04) 0 (0,03) 0 (0,02) 

 
So

av kategori C högre 
än

m framgår av tabell 6 så är andelen av kategori A för alla fordonstyper, be-
räknade efter filmade fordon, systematiskt lägre än i Effekt 2000. Detta gäller i 
viss liten utsträckning även för kategori B. I stället är andelen 

 i Effekt 2000, 8–16 %-enheter högre. Det verkar som att det i en stad som 
Göteborg andelen nyare fordon är högre än genomsnittligt i landet. Detta innebär 
att beräknade emissionsfaktorer blir överskattade vid jämförelse med uppmätta 
data. 

Resultatet för Pb korrigeras slutligen med 1,09 för att beräkna emissionen för 
hela gruppen av lätta fordon. 

I detta fall med valideringar kompletteras beräkningarna även med kallstarts-
effekter för personbilar. Dessa har dock en mycket marginell inverkan på slut-
resultatet. Basvärden för kallstart erhålles ur Effekt 2000, Nybyggnad och förbätt-
ring, se tabell 7 nedan. 
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Tabell 7  Basvärde NOx per fordonskategori pb för kallstart. 
Kategori Kallstart g/start 

A 0,481 
B 1,16 
C 0,59 
D 0,36 
E 0,19 
F 0,19 

 
Precis som för länkeffekter skall kallstartseffekter korrigeras med försämrings-

pektive 1999. Dessa faktorer erhålles också ur Effekt 2000 
genom interpola  nedan redovisas dess

Tabell 8  Försämringsfaktorer år 1994 respektive 1999 för kallstart personbil för 

Kategori sfaktor 1994 Försämring

faktorer, för år 1994 res
tion. I tabell 8 a. 

 

NOx. 
Försämring sfaktor 1999 

A 1,23 1,23 
B ,64 1,99 1
C 1 1,40 
D 1 1,24 

 
Kallstarteffekter skall uttryckas på formen g/km, varför mängd per start skall 
delas med genomsnittlig reslängd på de aktuella länkarna. Genomsnittlig reslängd 
har valts till 30 km i Göteborgstunnlarna, vilket är ett något lägre värde än vad 
som gäller för infart/förbifart i ytterområde. För Söderledstunneln har valts 
20 km/h vilket motsvarar värdet för infart/förbifart i mellanområde. Kallstarts-
effekterna skall sammanviktas till ett medelvärde för personbilar vilket görs med 
tabell över trafikarbeten för olika kategorier 1994 och 1999 enligt tabell 6. 

På detta sätt beräknas emissionsfaktorer för varje fordonstyp. För Tingstads-
tunneln har beräkningarna skett med tre vägavsnitt med lutningen -4 %, 0 % 
respektive +4 %. För Gnistängstunneln är det tillräckligt med ett avsnitt med lut-
ningen 0,6 %. Söderledstunneln har en genomsnittlig lutning på 0,4 % för det 

tuella avsnittet. ak
ll jämföras med uppmätta data multipliceras be-

räknade em rdon av varje typ (timflöde per fordons-
typ

I Söderled dagar under en 
längre tidspe
beräknats för
volym. På de lles ett valideringsmaterial som är mindre slumpmässigt. 

uppmätta 
des ventila
SF6 i tunn
efter analyser nde på halten 
SF6 på IVL:s laboratorium. Mängden doserad respektive flödet av SF6 
kontrollerades och bestämdes dels genom avläsning av en rotameter och en 

För varje timme som ska
issionsfaktorer med antalet fo

). Detta ger det totala utsläppet av NOx räknat i kg per km. 
stunneln finns uppmätta emissionsdata för flera 

riod. Därför har medelvärdet i antal fordon, hastighet och emissioner 
 tre utvalda timmar varje dygn, de tre timmar som har högst trafik-
tta sätt erhå

Sa ma beräkningsparametrar för trafikarbete och försämringsdata som för 
Tingstad 1999 i tabell 5–8 användes i beräkningarna för Söderledstunneln. 

När beräknade emissioner skall omräknas till halter i luften fö

m

r jämförelse med 
halter behövs data om ventilationsflödet. I Göteborgstunnlarna bestäm-

nsflödet för varje 15-minutersperiotio d genom att kontinuerligt dosera 
elinloppet i kända mängder från en cylinder innehållande ren SF6. Där-

ades varje provtagningspåse från utloppet med avsee
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gasmätare
provtagningso

I Söderledstunneln mättes vindhastigheten och korrelerades med ventilations-
ödet genom ett tidigare uppmätt samband. Vid framtagandet av detta samband 

unneln 1999 

 som kopplats in, dels genom att före och efter varje 
mgång väga SF6-cylindern (se IVL och VTI, 2002). 

fl
användes SF6 för att mäta ventilationsflödet (se Kristensson et al., 2003). 
 
9.2 Resultat Gnistängst
Följande trafikdata har använts för beräkning av emissionsfaktorer och utsläpp i 
Gnistängstunneln. Data är hämtade från trafikmätningar i en punkt. 

 
Dag 1 kl. 16.30–17.30 

Antal fordon Medelhastighet km/h 
Pb Lb Lbs Totalt Pb Lb Lbs 

3 060 45 30 3 135 62 60 60 

Dag 2 kl. 7.30–8.30 
Antal fordon Medelhastighet km/h 

Pb Lb Lbs Totalt Pb Lb Lbs 
1 580 100 60 1 740 70 65 65 

 
Ovanstående data gäller längs hela tunnellängden 894 m. 

Som synes är det stor skillnad i andelen tunga fordon mellan de två mät-
timmarna. Dag 1 på eftermiddagen är andelen enbart 2,4 % medan den är 9,2 % 
på morgonen dag 2. 

Totala utsläppet av NOx under en timme beräknades dag 1 till 2,78 kg per km 
och timme och dag 2 till 2,69 kg per km och timme. Således nästan lika stora 
mängder fastän trafiken är väsentligt lägre dag 2. Förklaringen är den större 
andelen tunga fordon på morgonen dag 2, antalet tunga fordon är mer än det 
dubbla mot dag 1. Kallstart för personbilar svarar för ca 5,5 % av emissionerna 
dag 1 och 3 % dag 2. Om man beaktar den felaktiga fördelningen på kategori (se 
tabell 6 för år 1999) skulle utsläppen vara ca 25 % lägre dag 1 och ca 15 % lägre 
dag 2. 

Följande samband gäller mellan uppmätta halter och totala emissioner av NOx. 
 Etot = ∆C*W/L 
 
där Etot är totala emissionen, 

∆C är skillnaden i uppmätt halt mellan två mätsnitt, 
L är längden mellan mätsnitten samt 
W är det genomsnittliga ventilationsflödet under en mätperiod enligt 
avsnitt 9.1 

 
VTI har enligt ovan beräknat utsläpp för en hel timme. Detta räknas om till en 
genomsnittlig beräknad halt per 15 minuter enligt formeln ovan: 

1. Modellberäknad NOx-emission per timme räknas om till sekund-
värde genom division med 3 600. 

2. Detta värde divideras med genomsnittligt ventilationsflöde under 
15 minuter och ett haltvärde per m3 och km erhålles. 
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3. Multiplikation görs med längden a
ioner (0,64 km).Differens i modellberäknad halt i mg per m

v sträckan mellan IVL:s båda 
3 

flödet 
en. Detta motsvarar ca 0,8 

modellberäknad halt och av IVL uppmätt halt av NOx i 
nistängstunneln. 

mätstat
erhålles. 

 
Beräknad halt jämföres med uppmätt halt, se tabell 9 nedan. Enligt ovan är 
3 135 f/h första timmen och bara 1 740 f/h andra timm
respektive 0,45 i belastningsgrad. 

 
Tabell 9  Jämförelse av 
G

Tid Ventilationsflöde Av IVL beräknad halt* Av IVL uppmätt halt* Differens (beräknad minus uppmätt halt)
/m3) (mg/m3) (mg/m3) (%)

16:3 79 1,66 0,13 7,3
1 89 1,92 -0,03 -1,6

92 1,66 0,26 13,6
7:15-17:30 268 1,85 1,43 0,41 22,4

07:30-07:45 274 -0,32 -18,1
07:45-08:00 255 -0,56 -30,2
08:00-08: 1,59 05 -29,0
08:

Me -0,09
Stda 0,35

* Med halt avses halttillskottet från tunneltrafiken i utloppet av tunneln, dvs utloppshalt minus inloppshalt

(m3/s)
276

(mg
1,0-16:45

6:45-17:00
7:00-17:15

262
258

1,
1,1

1

1,74 2,06
1,87 2,44

15 300
30 260

2,
2,

-0,46
-0,1915-08: 1,84 02 -10,2

del:
vv:

-5,7
19,5

 

1 är något högre än de uppmätta, igenom-
snitt ca 12 % högre, medan det är tvärtom för dag 2 då beräknade halter är ca 

alter dag 2 ökar när andelen tunga fordon ökar vilket inte 

yn är det uppmätta ventilationsflödet något högre dag 2 
fastän flödet är  (ca hälften så stort), vilket synes märkligt. Dock är 
ant  tunga don ca elt så  dag 2. Om ventilationsflödet i stället 

e me  % dag ulle be e halter öka med 33 % (1/0,75), vilket i 
n tur skulle innebära att beräknade halter blev ca 10 % över de uppmätta, precis 

som dag 1. 
Me också beakta let i fördelningen på fordonskategori 

enligt tabell 6. Detta innebär att beräknade h kan cera ed ca 25 % för 
dag 1 och med ca 16 % för dag 2. Detta skulle innebära att beräknade halter är ca 

5 % lägre än uppmätta dag 1 och hela 30 % lägre dag 2. Men om justering görs 

 
Genomsnittligt för alla åtta 15-minutersperioder är differensen liten, enbart ca 6 % 
skiljer. Men beräknade värden för dag 

18 % lägre. Uppmätta h
gäller beräknade halter utan dessa minskar marginellt, främst beroende på en 
halvering av antalet personbilar. 

Men som s es i tabellen 
markant lägre

alet  for  dubb  många
m
si

inskad d 25  2 sk räknad

n man måste det troliga fe
alter redu s m

1
för ventilationsflödet dag 2 skulle nettoresultatet bli ca 8 % lägre beräknade halter 
jämfört med uppmätta. 
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9.3 Resultat Tingstadstunneln 
9.3.1 År 1999 
Följande trafikdata har använts för beräkning av emissionsfaktorer och utsläpp i 
Tingstadstunneln 1999. Data är hämtade från trafikmätningar i tre mätsnitt. 
 
Klockan 7.30–8.30 med överbelastning 
Antalet fordon är konstant men medelhastigheten varierar längs tunneln enligt 
uppmätta data i tre snitt. 
 

Antal fordon 
Pb Lb Lbs Totalt 

3 500 350 170 4 020 
 

Medelhastighet km/h 
Del 1, 237 m Del 2, 90 m Del 3, 247 m 

Pb Lb Lbs Pb Lb Lbs Pb Lb Lbs 
25 20 20 35 30 30 35 30 30 

 
Stor osäkerhet råder om antalet fordon denna timme på grund av bortfall på grund 
av överbelastning. Antalet tunga fordon är dock säkrare än antalet lätta. Belast-
ningsgraden kan uppskattas till ca 1,6. 

 
Klockan 16.30–17.30 
Antalet fordon är konstant men medelhastigheten varierar längs tunneln enligt 
mätningarna. 

Antal fordon 
Pb Lb Lbs Totalt 

3 150 120 130 3 400 
 

Medelhastighet km/h 
Del 1, 237 m Del 2, 90 m Del 3, 247 m 

Pb Lb Lbs Pb Lb Lbs Pb Lb Lbs 
65 55 60 65 55 63 57 47 52 

 
Som framgår av tabellerna är antalet fordon under eftermiddagen lägre än under 
morgonens överbelastning. Dessutom är antalet tunga fordon markant lägre, bara 
250 mot 520 under morgonen. Belastningsgraden är ca 0,65. 

otala utsläppet av NOx under en timme har beräknats till 9,60 kT g per km på 
morgonen kl. 7.30–8.30 med överbelastning vid ett timflöde på ca 4 000 f/h. På 
eftermiddagen är motsvarande värde 5,32 kg/km vid ett timflöde på 3 400 f/h. 
Detta innebär endast 55 % av morgonens utsläpp men 85 % av morgonens flöde. 
Förklaringen till skillnaden i utsläpp är överbelastningen och det mer än dubbla 
antalet tunga fordon på morgonen. Kallstarter svarar för ca 1,6 % av emissionerna 
på morgonen och 2,6 % på eftermiddagen. 

Jämförelse av beräknade och uppmätta halter redovisas nedan i tabell 10. 
Avståndet mellan IVL:s mätsnitt är 0,45 km. Första timmen är det överbelastning 
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med ca 4 000 f/h och andra timmen på eftermiddagen är flödet 3 400 f/h vilket 
motsvarar ca 0,65 i belastningsgrad. 

 
Tabell 10  Jämförelse av modellberäknad halt och av IVL uppmätt halt av NOx i 
Tingstadstunneln 1999. 

Ventilationsflöde Av IVL beräknad halt* Av IVL uppmätt halt*
Tid (m3/s) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (%)

07:30-07:45 169
38

7,09 3,07 4,02 131,1
07:45- 8,70 4,57 4,13 90,5
08: 15 7 7,20 6,34 0,86 13,6
0 0 2 5,65 3,38 2,27 67,1

Medel: 7,16 4,34 2,82 75,6
Stdavv: 8 1,56 49,1

16:30-16 2, 0,91 152,6
16:45- 57 2
17 :15 259 ,57 1 ,0
17 :30 250 ,66 67 1 6,2

Medel: 2,52 0,83 1,69 209,0
0,11 0,25 62,4

Differens

08:00
00-08:

1
16

8:15-08:3 21

1,25 1,4

:45 289
259

30 1,39
1,7317:00

:00-17
2,
2

0,83
0,92

208,
179,65

:15-17 2 0, ,99 29

Stdavv: 0,16  

70 m3 mot ca 270 m3 i Gnistängstunneln, vilket är märkligt. 
 ventilationsflödet låg på nivån 270 m3 skulle beräknade halter minska till i 

genomsnitt 4 sutom ätta halter varierar 
m ,07 o ,34 mg utan sy amband med ventilationsflödet. 

för e middagen ser också märkliga ut. Flödet är då 3 400 f/h, således 
ara 8 % högre än i Gnistängstunneln dag 1 kl. 16.30–17.30 men antalet tunga är 

fler, 250 mot 75. Uppmätt er i snitt på 265 m3/s, alltså 
samma istäng. Men lter är bara i /m3, alltså 
hä  av re och antalet tunga högre. Men då skall 
sä att täng neln  mindre area (två körfält) och är något längre. 

otalt sett ligger beräknade halter ca 200 % över de uppmätta på eftermiddagen. 

9.3

 
På morgonen ligger beräknade halter långt över uppmätta, i genomsnitt 75 % över 
uppmätta halter. Men stor osäkerhet råder om uppmätt ventilationsflöde. Detta 

gger i snitt bara på 1li
Om

,5 
ch 6

mg/ m3. Des  kan observeras att uppm
nligt se  3

Data 
llan / m3 

fter
b

 ventilationsflöde ligg
 som för Gn uppmätta ha snitt 0,83 mg

lften Gnistäng trots att flödet är stör
gas Gnis stun har

T
Om hänsyn tas till felaktig fördelning av fordon på kategori enligt tabell 6 

skulle beräknade halter minska med knappt 15 % dag 1 vid överbelastning och 
med drygt 15 % dag 2, vilket inte nämnvärt reducerar de stora skillnaderna mellan 
beräknade och uppmätta halter. 

 
.2 År 1994 

Följande trafikdata har använts för beräkning av utsläpp i Tingstadstunneln 1994. 
Data är hämtade från trafikmätning i en punkt mitt i tunneln. Dessutom finns 
hastighetsdata enbart för alla fordon och ej uppdelat på fordonsslag. 
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Kl. 10.00–11.00 
På grundval av data från 1999 har en liten hastighetsvariation längs tunneln an-
tagits med en reduktion i uppförslutningen i slutet. En viss liten differens i hastig-
et mellan tunga och lätta fordon har även antagits som är av samma storleks-h

ordning som 1999. 
 

Antal fordon 
Pb Lb Lbs Totalt 

2 335 215 110 2 660 
 

Medelhastighet km/h 
Del 1, 237 m Del 2, 90 m Del 3, 247 m 

Pb Lb Lbs Pb Lb Lbs Pb Lb Lbs 
65 60 60 65 60 60 60 55 50 

 
Kl. 16.00–17.00 med överbelastning 
En liten ökning av hastigheten i del 2 och 3 har antagits enligt observationer från 
motsvarande trafiksituation 1999. Dessutom har en liten differens mellan lätta och 
tunga fordon lagts in. 
 

Antal fordon 
Pb Lb Lbs Totalt 

3 170 95 65 3 330 
 

Medelhastighet km/h 
Del 1, 237 m Del 2, 90 m Del 3, 247 m 

Pb Lb Lbs Pb Lb Lbs Pb Lb Lbs 
27 25 25 30 30 30 30 30 30 

 
Fördelning av tunga fordon med och utan släp  
Genomsnittligt under da ar det edjedel med slä n förmodligen en 
något högre andel under eftermiddagen precis som 1999. På förmiddagen kl. 
10–11 är belastningsgraden ca 0,5. Under eftermiddagen råder överbelastning 
me  en beräknad belastningsgrad på ca 1,9 alltså högre än 1999. 

otala utsläppet av NOx under en timme har beräknats till 6,98 kg per km på 
morgonen kl. 10–11 vid timflödet 2 660 f/h. Motsvarande värde på eftermiddagen 
med överbelastning är 7,53 kg/km vid timflödet 3 330 f/h. Detta innebär att ut-
släppen ökar med enbart 8 % när trafikflöde ökar med 25 % trots att överbelast-
ning råder på eftermiddagen. Förklaringen är att antalet tunga fordon är mer än 
dubbelt så högt på morgonen, vilket relativt sett ökar utsläppen denna timme. 
Kallstarter står nu enbart för ca 1,5 % av emissionerna. 

Jämförelse av beräknade och uppmätta halter redovisas i tabell 11. Första 
timmen har således en belastningsgrad på ca 0,5 medan kraftig överbelastning 
råder på eftermiddagen. 

 

 är osäker för detta mättillfälle.
gen v  ca en tr p me

d
T
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Tabell 11  Jämförelse av modellberäknad halt och av IVL uppmätt halt av NOx i 
Tingstadstunneln 1994. 

Ventilationsflöde Av IVL beräkna VL up
/s) (mg/m3) (mg /m3) %)

1 0 0 2,64
0 0 2,57

0:20-10:30 327 2,67
3 2,62 1,29 1,33 102,9
3 2,79 1,83 0,96 52,3

10:50-11:00 2,84 1,83 55,4

el: 2,69 1, 10 0,2
vv: 0,11 0, 20

6:00-16:10 258 3,65 4,07 -0,42 -10,3

d halt* Av I pmät
/m3)

t halt* Differens
Tid (m3 (mg (

0:00-10:1
0:10-10:2

33
341

1
10:30-10:40 33
10:40-10:50 31

307 1,01

Med 65 1, 7
Stda 31 0, 28,4

1
16:10-16:20 252 3,73 3,38 0,35 10,4
16:20-16:30 254 3,71 3,13 0,58 18,6
16:30-16:40 253 3,73 2,91 0,82 28,3
16:40-16:50 255 3,69 3,07 0,62 20,1
16:50-17:00 265 3,55 2,49 1,05 42,2

Medel: 3,67 3,17 0,50 18,2
Stdavv: 0,07 0,53 0,50 31,2  

 
På förmiddagen kl. 10–11 ligger beräknade halter ca 70 % över de uppmätta. En 
märklig sak är att de uppmätta halterna nu vid flödet 2 660 f/h är dubbelt så stora 
som år 1999 vid flödet 3 400 f/h, vilket inte är rimligt. De beräknade halterna är 
un

 att om det sanna värdet på andel katalysatorfordon pb 
ör 52 % enligt tabell 6 skulle beräknade halter minska 

9.4 su er ln
I Söderledstunneln finns data under en längre tidsperiod mätta i riktning norrut 
mot centrum. Därför har medelvärden för tre olika timmar på dagen under flera 
dagar använts. De tre timmar som st trafikvol r valts för v ing. 

kning av emissionsfaktorer och utsläpp 
Söderledstunneln. Data är hämtade från trafikmätningar i en punkt. 

gefär lika stora, det högre flödet 1999 kompenseras av lägre emissionsfaktorer 
jämfört med 1994. Men notera att ventilationsflödet nu är väsentligt högre än 
1999. 

På eftermiddagen kl. 16–17 med kraftig överbelastning är det god överens-
stämmelse mellan beräknade och uppmätta halter, skillnaden är i snitt 18 %. Be-
räknad halt är nu ca hälften av beräknad halt vid överbelastning 1999, vilket inte 
verkar rimligt. Men detta beror på det låga ventilationsflödet 1999, år 1994 ligger 
detta på mer normala 255 m3/s. Om ventilationsflödet 1999 varit normalt skulle de 
beräknade halterna vara ca 20 % högre år 1999 än 1994, vilket är rimligt vid 
beaktande av flödesskillnaden. 

Slutligen skall tilläggas
skulle vara 60 % i stället f
med 6 respektive 8 %, vilket skulle reducera avvikelsen mot uppmätta halter. 

 
 Re ltat Söd ledstunne  1999 

 hög ym ha alider
Följande trafikdata har använts för berä

i 
 

Kl. 8.00–9.00 
Antal fordon Medelhastighet km/h 

Pb Lb Lbs Totalt Pb Lb Lbs 
2 260 135 15 2 410 60 60 60 
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Kl. 9.00–10.00 
Antal fordon Medelhastighet km/h 

Pb Lb Lbs Totalt Pb Lb Lbs 
2 225 138 22 2 385 60 65 65 

 
Kl. 16.00–17.00 

Antal fordon Medelhastighet km/h 
Pb Lb Lbs Totalt Pb Lb Lbs 

2 235 100 8 2 343 70 70 69 
 
Trafiksitu
skill  är att hastigh unga for något hög –10 samt 
att a är någo Men för  dessa tim inns trafiktr l eftersom 
hastigheten är lägre än normalt för flödet 2 400 f/h. Detta beror på flaskhalsar i 

af ström et medför köbildning genom

x  jämfört med tunnlarna i Göteborg bero-
, 20 km mot 30 km. Andelen emissioner från kall-

ationen är nästan identi två timmarna på förmsk de 
 t

iddagen. Den enda 
rnaden  u t ppmät et för d  on är e kl. 9

ntalet t fler.  båda mar f ängse

tr iken ned s in mot centrum, vilk  tunneln. På 
eftermiddagen kl. 16–17 är antalet tunga fordon markant lägre men antalet person-
bilar är ungefär samma som på morgonen. Men hastigheten på eftermiddagen är 
helt normal med ca 70 km/h för samtliga fordon, vilket innebär att trafiken flyter 
utan trängsel och störningar. Belastningsgraden ligger nu på ca 0,6. 

Data har analyserats på samma sätt som för Göteborgstunnlarna, men nu för 
medelvärden över en längre period. Det kan sägas att variationen mellan enskilda 
dagar är mycket måttlig. Avståndet mellan mätsnitten är 595 m. 

Totala utsläppet av NOx för en timme varierar enbart mellan 2,30 och 
2,39 kg/km och timme. Det är timmen 9–10 som har högst värden beroende på 
flest antal tunga fordon, se vidare tabell 12 nedan. Kallstarter svarar här för en 
något större andel av NO -emissionerna
ende på en kortare körsträcka
starter beräknas till ca 6 %. Tabell 12 redovisar medelvärden för en vecka i 
december 1998 inklusive kallstart. Jämförelse görs av beräknade och uppmätta 
halter i Söderledstunneln. 
 
Tabell 12  Jämförelse av modellberäknad halt och uppmätt halt av NOx i 
Söderledstunneln december 1998. 

Timme Beräknat Vent. flöde 
3

Beräknad halt 
3

Uppmätt halt 
g/km o h m /s mg/m  mg/m3 

8–9 2 302 385 0,99 2,20 
9–10 2 392 251 1,57 2,70 

16–17 2 378 373 1,05 1,38 
 
Uppmätta halter ligger långt över beräknade utom för timme 16–17 där skillnaden 
endast är ca 25 %. Det är något märkligt att uppmätta halter på morgonen ligger 
markant högre än på eftermiddagen fastän trafikflödet är samma och antal tunga 
fordon inte skiljer sig markant. Dessutom avviker ventilationsflödet påtagligt 
timme 9–10. 

Det finns ytterligare en mätperiod i februari 1999 med goda trafikdata. Antal 
fordon och hastigheter är i stort samma som motsvarande timmar i december 
1998. Enda skillnaden är att hastigheten kl. 9–10 ligger något under 50 km/h 
jämfört med 60 km/h i december vilket tyder på något större trafikträngsel på 
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morgonen. Det intressanta är att uppmätta halter denna period ligger ca 25 % lägre 
sutom är ventila-

tio åg  en nalys ätta data har emissio-
nerna beräknats även för denna period och halterna har jämförts. 

Tabell 13 nedan redovisar beräknade och uppm alter i februari 1999 på 
samm ätt som i tabell 12. Beräknade emissioner enligt modellen är i stort sett 
samm m i tabel  och detta gäller även kallstartstilläggen. 
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Tabell 13  Jämförelse av modellberäknad halt och uppmätt halt av NOx i 
Söderledstunneln februari 1999. 

Timme Beräknat 
g/km o h 

Vent. flöde 
m3/s 

Beräknad halt 
mg/m3 

Uppmätt halt 
mg/m3 

8–9 2 199 288 1,26 1,62 
9–10 2 571 230 1,85 2,02 

16–17 2 380 363 1,09 1,08 
 

alter klart lägre än i december 1998 

x etsintervallet 
/h om trafiken är störd och trafikträngsel råder. I beräkningsmodellen 

finns inga störda körförlopp över 50 km/h utan trafiken betraktas som mer eller 
mindre ostörd. Man skulle i detta hastighetsintervall ha möjlighet att välja mellan 
ostört, fritt flytande körförlopp och körförlopp i trafikträngsel. Detta skulle dock 
komplicera användningen av modellen. 

 
Partiklar Söderledstunneln 
I Söderledstunneln har även halterna av PM10 mätts i två punkter. Dessa halter har 
räknats om till en emissionsfaktor PM10 per fordon (således inkluderat tunga 
fordon). Genomsnittet för hela mätperioden är 236 mg/fkm (Kristensson et al., 
2003). Merparten är partiklar från beläggningsslitaget. I topptrafiktimmar finns 
enstaka toppar som går upp till 500–600 mg/fkm. Ett tydligt hastighetsberoende 
finns i resultaten med genomsnittsvärdet 91 mg/fkm i hastighetsintervallet 
45–70 km/h och 154 mg/fkm i intervallet 70–75 km/h. 

För de timmar som använts för beräkning av kväveoxider ovan i avsnitt 9.4 har 
även en modellberäkning av PM10-emissioner gjorts och emissionsfaktorn per fkm 
har beräknats. PM10 från avgaser, däck och broms uppgår till 26–34 mg/fkm med 
det högsta värdet i februari 1999 vid hastigheten 48 km/h. Enligt Kristensson e

ll 36–31 mg/fkm i hastighetsintervallet 45–75 km/h. Således stämmer 
eräknade emissionsfaktorer väl överens med uppmätta för dessa partikelslag. 

Som framgår av tabell 13 är uppmätta h
medan beräknade halter ligger på samma nivå eller något högre, främst bero-
ende på det lägre ventilationsflödet. Detta innebär att skillnaderna är mindre än i 
december och timme 16–17 har identiska halter. 

Det synes dock som om NO -emissionerna ökar i hastigh
50–60 km

t 
al., 2003 ligger dessa partiklar under PM0,6 och dessa uppmättes i Söderleds-
tunneln ti
b

För en beräkning av beläggningsslitaget har använts ett SPS-tal på 10 g/pbkm 
och andelen dubbade fordon på 65 % för personbilar. I övrigt har modellen i 
kapitel 7 använts. Tabell 14 nedan redovisar emissionsfaktorn för PM10 uppdelat 
på avgas-, däck- och broms hopslaget samt beläggningsslitage vid olika uppmätta 
hastigheter.  
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Tabell 14  Emissionsfaktorer för PM10 (mg/fkm) vid olika uppmätta 
hastigheter uppdelat på beläggning och övriga slitagepartiklar. 

Hastighet Avgas, däck Beläggning Totalt 
km/h och broms  

48 33,5 104 137 
60 26 128 154 
70 27 149 176 

 

vid övriga hastigheter. Totala PM -värdena ligger mellan 135 och 
17

Som angetts ovan stämmer värdena för avgas-, broms- och däck väl överens med 
uppmätta PM0,6-värden. Det högre värdet vid 48 km/h beror på bromsslitaget som 
är noll 10

5 mg/fkm. Detta är något högre än som redovisas i (Kristensson et al., 2003) 
där värdet är 91 mg/fkm under 70 km/h och 154 för 70–75 km/h. Men de timmar 
som beräknats i valideringen var topptrafik och då var emissionsfaktorerna högre 
än genomsnittligt. Totalt sett är det en bra överensstämmelse. 

 
9.5 Slutsatser av validering 
Samtliga resultat från valideringsstudierna är sammanställda i figur 22 nedan. I 
figuren har beräknade halter för NOx plottats längs y-axeln och uppmätta halter 
längs x-axeln. Linjer för +/-30 % avvikelse har lagts in i figuren. 
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Figur 22  Jämförelse av beräknade och uppmätta halter av NOx-emissioner 
(mg/m3). 
 
Som framgår av figuren avviker beräknade data från Tingstadstunneln 1999 
kraftigt mot de uppmätta värdena. För att dra slutsatser om beräkningsmodellen 
kan inte jämförelsen för dessa data beaktas. Det finns alltför stora frågetecken i 
uppmätta data. För år 1994 i Tingstadstunneln synes det som om beräknade halter 
överstiger de uppmätta med i storleksordningen 20–50 %. Om det år 1994 är fel i 
schablonfördelningen för fordonskategorier som 1999 skulle beräknade halter 
minska med ca 7–8 %. Detta skulle medföra att beräknade halter med 10 %–40 % 
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överstiger de uppmätta. Detta kan inte betraktas som allt för stor avvikelse. För 

mo

ioner för 

ska

för

Gnistängstunneln noteras god överensstämmelse inom intervallet +/-30 %. En stor 
del av spridningen beror troligen på osäkerheten i mätdata för ventilationsflödet. 

För Söderledstunneln tycks finnas en systematisk underskattning av emissions-
data i modellen. Detta gäller speciellt för trafikträngsel i hastighetsintervallet 
50–60 km/h. Vid normala hastigheter på 70 km/h är det mindre avvikelser mellan 

dell och uppmätta data, ca 0 till -25 %. 
Det skall påpekas att utdata från modellen är känslig för andelen trafikarbete 

för fordonskategori Pb_A. Variation med 10 % av denna kategori har stor bety-
delse för resultatet. Detta innebär viss osäkerhet i ovan redovisade validerings-
studier. 

I kapitel 5 redovisas jämförelse mellan uppmätta data från MTC och modell-
data. Dessa data indikerar en systematisk överskattning av NOx-emiss
Pb_A och Pb_B i modellen. Någon sådan tendens kan inte spåras i validerings-
data. Data från Tingstad 1999 skulle kunna förklaras av detta men en sådan över-

ttning borde då också kunna observeras i Gnistäng och Söderleden, vilka är 
mätta samma år. Finns i modellen en överskattning av NOx-emissioner för person-
bilar tycks det som om det finns en motsvarande underskattning för tunga fordon. 
Några data som kan bekräfta denna teori finns dock inte tillgängligt. 

För partiklar PM10 kan totalt sett en god överensstämmelse noteras vid jäm-
else med uppmätta emissionsfaktorer i Söderleden. 

 

VTI meddelande 968 63 



 

10 Referenser 
Carlsson, Arne och Cedersund, Hans-Åke (2000a). Fyrfältiga väglänkar – 

Tillämpning av hastighet-flödesmodell för fyrfältig väg, CTR 2000:5. 
Centrum för trafikteknik och trafiksimulering KTH. Stockholm. 

Carlsson, Arne och Cedersund, Hans-Åke (2000b). Makromodeller för på- och 
avfarter, CTR 2000:8. Centrum för trafikteknik och trafiksimulering KTH. 
Stockholm. 

Carlsson et al. (2003). Emissioner i tunnlar – Beräkningshandledning. VTI PM 
2003-11-21. Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping. 

Gustafsson, Mats (2003). Emissioner av slitage- och resuspensionspartiklar i 
väg- och gatumiljö – Litteraturstudie. VTI meddelande 944. Statens väg- 
och transportforskningsinstitut. Linköping. 

Gustafsson, Mats (2004). Muntlig uppgift om resultat från slitageförsök. 
Hammarström, Ulf och Karlsson, Bo O (1994). Fordonskostnader och avgas-

emissioner för vägplanering (EVA). VTI notat T 150. Statens väg- och 
transportforskningsinstitut. Linköping. 

IVL och VTI (2002). Emissioner från vägtrafik – mätningar och beräkningar 
i tre tunnlar, Göteborg. 

Jacobson, Torbjörn (1998). Prognosmodell för beläggningsslitage, slitageprofil 
och årskostnad. VTI särtryck 304. Statens väg- och transportforsknings-
institut. Linköping. 

Kristensson et al. (2003). Real-world traffic emission factors of gases and 
particles measured in a road tunnel in Stockholm, Sweden. Atmospheric 
Environment accepted October 2003. 

PIARC (2003). Road Tunnels- Vehicle Emissions and Air Demand for Tunnel 
Ventilation. PM oktober 2003. Paris. 

Transportation Research Board (1975). Traffic Flow Theory, A Monograph. 
TRB Special Report 165. Washington D.C. 

Transportation Research Board (2000). Highway Capacity Manual, HCM 2000, 
Washington D.C. 

Vägverket VST (1998). Emissions- och ventilationstekniska beräkningar i 
tunnlar. Anv. 0084:1. Stockholm. 

Vägverket (2001). Körsätt 98. Inledande studie av körmönster och avgasut-
släpp i tätort samt utveckling av metod för att mäta förändring av 
acceleration och hastighet kring korsningar. Publikation 1999:137. 
Borlänge. 

Vägverket (2001). Effekt 2000 Samband, Nybyggnad och förbättring – Effekt-
katalog. Publikation 2001.78. Borlänge. 

 
 

64 VTI meddelande 968 



Bilaga 1 
Sid 1 (6) 

 
Hastighets-flödesmodell för tunnlar 
 
1 Modell för hastighet, flöde och kapacitet 
I denna bilaga redovisas en heltäckande modell för beräkning av hastighet för 
olika fordonstyper som funktion av flöde och lutning. Modellen är indelad i 
följande delmodeller: 

1. Modell för frifordonshastigheter vid olika lutningar och längder 
2. Modell för kapacitet vid olika lutningar och andel tunga fordon 
3. Kapacitet för påfarter och växlingssträckor 
4. Hastighets-flödessamband för stabila flöden (icke överbelastning) 
5. Hastighet och flöde vid överbelastning. 

 
1.1 Modell för frifordonshastighet vid olika lutningar 
I nedanstående tabell 1 redovisas frifordonshastigheten för olika typfordon vid tre 
hastighetsgränser och olika uppförslutningar med längden 1,0 km. I totala 
längden 1,0 km är då inräknad hälften av övergångskurvan (konkav) i lutningens 
början och hälften av övergångskurvan (konvex) i slutet. För lutningen 0–2 % är 
hastigheterna för alla fordonstyper vid 70 och 90 km/h samma som TPMA-
modellens värden för en MV med bredd 10 m i en riktning. 
 
Tabell 1  Frifordonshastighet (km/h) vid olika uppförslutningar för tre typfordon. 

Hast. gräns 
km/h 

Lutning 
% 

Pb Lb Lbs 

50 0–2 57 56 55 
 3 57 56 55 
 5 57 56 48 
 7 57 56 37 

70 0–2 79 76 74 
 3 79 76 69 
 5 79 74 56 
 7 79 67 42 

90 0–2 95 87 84 
 3 95 87 77 
 5 95 80 63 
 7 95 71 47 

 
Vid lutningar mellan de i tabellen angivna görs en vanlig interpolation. 

Vid längder under 1,0 km kan en linjär interpolation göras mellan frifordons-
hastigheten vid nollutning och den aktuella lutningen i % (för lb och lbs). 
Följande uttryck användes: 
 
 Vfri = V0 – L*(V0-Vi)  
 
där  Vfri är hastigheten för en lutning i % med längden L km.
 L < 1,0 km 
 V0 är hastigheten vid lutningen 0 % enligt tabell 1 
 Vi är hastigheten vid lutningen i % med längden 1,0 km enligt tabell. 
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Vid längder över 1,0 km är frifordonshastigheten för pb enligt tabell 1 ovan. För 
lb och lbs skall hastigheten beräknas med hänsyn till jämviktshastigheten vid 
aktuell lutning. Följande uttryck användes: 
 
 Vfri = L/ [1/Vi + (L-1)/Vjäm] 
 
där  Vfri är hastigheten för en lutning i % med längden L km.
 L > 1,0 km 
 Vi är hastigheten vid lutningen i % med längden 1,0 km enligt tabell  
 Vjäm är jämviktshastigheten enligt tabell 2 nedan. 

 
Tabell 2  Jämviktshastighet (km/h) vid olika uppförslutningar för lb och lbs. 

Lutning 
% 

Lb Lbs 

2 - 81,7 
3 - 67,3 
5 74,9 45,7 
7 65,9 33,8 

 
Vid lutningar mellan de i tabell angivna görs en vanlig interpolation av jämvikts-
hastigheten. 

Observera att interpolation med jämviktshastighet enbart görs där denna är 
lägre än frifordonshastigheten i tabell 1. Ett undantag görs dock för lb vid 70 km/h 
med lutningen 5 %. Frifordonshastigheten är där 74 km/h vilket är marginellt 
lägre än jämviktshastigheten 74,9 km/h. Det lägre värdet beror på tidsförlust vid 
nedväxling. En längre sträcka än 1,0 km ger således ett marginellt högre värde. 
 
1.2 Modell för kapacitet vid olika lutningar 
1.2.1 Kapacitet 
Utgångspunkten för kapacitetsbestämningen är en baskapacitet som gäller i tunnel 
för lutningar under 2 % och vid andel tunga fordon mindre än 2 % totalt för 
aktuell riktning. Värdena för kapaciteten är något lägre (ca 100 f/h) än för vanlig 
motorväg). Baskapaciteten C0 (f/h) anges i tabell 3 nedan. 
 
Tabell 3  Baskapacitet C0 (f/h) vid olika antal körfält och hastighetsgräns. 

 3 kf 2 kf 1 kf 
Hast.gräns km/h 90 70 90 70 70 50 

Baskap. f/h 5 900 5 500 4 400 3 900 1 900 1 900 
 
Vid lutningar större än eller lika med 2 % och andel tunga fordon större än 2 % 
justeras baskapaciteten med ett pcu-värde som anger antal personbilsekvivalenter 
för varje tungt fordon. Följande uttryck användes för beräkning av kapaciteten C 
beroende på andel tunga fordon, lutning och längd på lutningen. 
 
C = C0/ (Pbandel + Tungaandel *pcu(i,L)) 
 
där  C är kapaciteten (f/h) vid lutningen i % och längden L km 
 C0 är baskapacitet enligt tabell 3 

 VTI meddelande 968 



Bilaga 1 
Sid 3 (6) 

 
 pcu(i,L) är personbilsekvivalenter vid olika lutningar och längder 

enligt tabell 4 nedan. 

 
Pcu-värdena i tabell 4 är hämtade från HCM 2000 och gäller för en andel tunga 
fordon på 8–10 %. 

 
Tabell 4  Antal pcu vid olika lutningar (%) och längder (km). 

Lutning % Längd km 
< 2 ≥2–3 ≥3–4 ≥4–5 ≥5–6 ≥6 

0–0,4   1,5 1,5 1,5 2,5 
0,4–0,8   2,0 2,0 2,5 3,5 
0,8–1,2 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 
1,2–1,6   2,5 3,0 3,0 4,5 
> 1,6  2,0 3,0 3,5 3,5 5,0 

 
1.2.2 Hastighet vid kapacitetsgränsen 
Hastigheten vid olika lutningar och hastighetsgränser vid kapacitetsgränsen anges 
nedan i tabell 5. Observera att reshastigheten vid kapacitet är samma oavsett längd 
på lutningen. Dessutom görs den förenklingen att hastigheten är samma för alla 
tre fordonstyperna. 
 
Tabell 5  Reshastighet (km/h) vid kapacitetsgränsen vid olika uppförslutningar. 

Hast. gräns 
km/h 

Lutning 
% 

Reshast. 
Km/h 

50 0-2 46 
 3 46 
 5 46 
 7 37 

70 0-2 54 
 3 54 
 5 50 
 7 42 

90 0-2 63 
 3 63 
 5 54 
 7 45 

 
Vid lutningar mellan de i tabell angivna görs en vanlig interpolation. För långa 
lutningar med stor lutning kan frifordonshastigheten för lastbil med släp (lbs) bli 
lägre än kapacitetshastigheten. Då måste den senare sänkas till samma värde som 
frifordonshastigheten. Detta innebär att hastighets-flödessambandet för lbs blir 
horisontellt för hela flödesområdet. 
 
1.3 Modell för kapacitet vid påfart och växlingssträcka 
Ovan beräknade kapacitetsvärden kan vara för höga om det på länken finns en 
påfart med hög trafik på påfartsrampen eller en växlingssträcka med stor andel 
växlande trafik. Detta gäller framför allt vid små lutningar. 
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För påfart vid 2 körfält gäller följande modell för kapaciteten som funktion av 

påfartsflöde: 
 
 Cpåf = 4 150 – 0,25*Qpåf  
 
där Cpåf är kapaciteten (f/h) omedelbart efter påfart 
 Qpåf är flödet (f/h) på påfartsrampen. 
 
För 2 kf och enfältig påfart väljes som kapacitetsvärde min(Cpåf, C) där C är kapa-
citeten enligt 1.2.1 ovan för länk med två körfält. 
 
För 3 kf och enfältig påfart väljes som kapacitetsvärde min(Cpåf+0,39*C, C) där C 
är kapaciteten enligt 1.2.1 ovan för tre körfält. 
 
Vid växlingssträcka med två genomgående körfält och ett additionsfält beräknas 
kapaciteten för den ingående trafiken minus de fordon som enbart kör på addi-
tionsfältet. Denna trafik (genomgående plus växlande) anges som funktion av 
växlande flöde (från och till additionsfältet) samt längd på additionsfältet. 
Följande modell användes: 
 
 Cväxl = 4 150 – 0,0183* Qväx**1,5 + 1,657(L-250) 
 
där Cväxl är kapaciteten (f/h) i växlingssträckan för inkommande fordon minus 

fordon på enbart additionsfältet 
 Qväx är flödet (f/h) för växlande fordon 
 L är längden av additionsfältet i m. 
 
Vid tre genomgående körfält antas att inget växlande fordon finns i vänster 
körfält. Kapaciteten Cväxl kan då ökas med 0,39*C. Maximala antalet fordon i 
växlingssträckan blir Cväxl plus Qadd, där Qadd är flödet av fordon som enbart kör 
på additionsfältet. Dessa har normalt ett så lågt flöde att kapaciteten för Cväxl ej 
påverkas. Vid längder av additionsfältet över 750 m kan man anse att länken är 
trefältig i stället för en växlingssträcka. 
 
För 2 kf och enfältigt additionsfält väljes som kapacitetsvärde min(Cväxl, C) + Qadd 
där C är kapaciteten enligt 1.2.1 ovan för länk med två körfält. 
 
För 3 kf och enfältigt additionsfält väljes som kapacitetsvärde min(Cväxl+0,39* C, 
C) + Qadd där C är kapaciteten enligt 1.2.1 ovan för länk med tre körfält. 
 
1.4 Modell för hastighets-flödessamband 
Enligt avsnitt 1.1–1.3 finns nu frifordonshastigheten för varje fordonstyp samt 
kapaciteten med hastighet vid kapacitetsgränsen. Ett hastighets-flödessamband 
kan nu beräknas med en kurva i tre linjära steg (tre brytpunkter vid tre olika 
timflöden). Fram till första brytpunkten gäller frifordonshastigheten. Efter denna 
punkt minskar hastigheten linjärt ner till brytpunkt nr 2. Där har hastigheten 
minskat med en viss konstant andel av differensen mellan frifordonshastighet och 
kapacitetshastighet. Hastigheten blir i brytpunkt nr 2: 
 V2 = Vfri – α(Vfri – Vkap). 
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där Vfri är frifordonshastigheten beräknad enligt avsnitt 2.1 
 Vkap är hastigheten vid kapacitet enligt tabell 
 α är en konstant beroende på fordonstyp enligt tabell 6 nedan. 
 
Brytpunkt nr 3 utgörs av kapaciteten. Tabell 6 anger belastningsgraden för varje 
brytpunkt mätt som aktuellt flöde dividerat med kapaciteten C enligt 1.2 och 1.3. 
 
Tabell 6  Belastningsgrad och konstanten α för tre brytpunkter i hastighets-
flödessambandet. 

α-värde Brytpunkt nr Belastn.grad 
% pb lb, lbs 

0 0 0 (Vfri) 0 (Vfri) 
1 43 0 (Vfri) 0 (Vfri) 
2 77 0,18 0,24 
3 (kap) 100 1,0 1,0 

 
Tabellen gäller för alla hastighetsgränser och lutningar. 
 
2 Hastighet och flöde vid överbelastning 
Ovanstående modeller i avsnitt 1.1–1.4 gäller för stabila flöden i icke överbe-
lastade tillstånd. Överbelastning uppstår om det efterfrågade flödet för en timme 
överstiger kapaciteten enligt ovan. Om så sker minskar både flöde och hastighet 
på grund av denna överbelastning. 

Vid överbelastning användes en konventionell trafikströmsmodell för sam-
bandet mellan medelhastighet och tätheten k f/km. Vid jämförelse med uppmätta 
data från Essingeleden och E6 genom Göteborg synes det vara den så kallade 
Underwoods modell som bäst beskriver förloppet vid överbelastning. Denna 
modell ser ut enligt följande: 
 
 V = Vfri* exp(-k/kc) (1) 
 
där  Vfri är frifordonshastigheten beräknad enligt avsnitt 1.1 
 k är tätheten i f/km 
 kc är tätheten vid kapaciteten C f/h. 
 
Vid kapacitetsgränsen erhålles med denna modell  
 
 Vkap = Vfri* exp(-1) = 0,37* Vfri  (2) 
 
Nu betraktas enbart hastigheter under kapacitetsgränsen. Låt hastigheten vara 
β*Vkap där β är mindre än 1. Ekvation (1) kan nu med hjälp av (2) skrivas som 
 
 β*Vkap = β*Vfri* exp(-1) = Vfri* exp(-k/kc) 
 
och härur kan k lösas ut som funktion av β. Man erhåller 
 
 k = kc*(1-ln β) (3) 
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Flödet vid överbelastning Qöb kan nu beräknas som Vöb*köb eller med hjälp av (3) 
som 
 
 Qöb = β*Vkap* kc*(1-ln β) = C* β*(1-ln β) (4) 
 
Nedan redovisas en tabell för sambandet mellan β och Qöb/C med β-värden mellan 
0 och 1 beräknat enligt (4). Desto högre värde på β ju mindre är överbelastningen. 
 
  β  Qöb/C 
  0,1  0,33 
  0,2  0,52 
  0,3  0,66 
  0,4  0,77 
  0,5  0,85 
  0,7  0,95 
  0,9  0,995 
 
Av tabellen framgår att vid hälften av kapacitetshastigheten blir flödet 85 % av 
kapaciteten. För att flödet skall sjunka till hälften av kapaciteten behövs en 
hastighet som enbart är ca 20 % av hastigheten vid kapacitetsgränsen. 

Nu återstår att bestämma konstanten β. Det är rimligt att hastigheten beror på 
”graden av överbelastning”. Låt x beteckna graden av överbelastning enligt 
följande  
 
 x = (Qpred - C)/ C (5) 
 
där Qpred är det efterfrågade flödet enligt någon model för trafikdata. 
 
Vid ett predikterat flöde som är 50 % högre än kapaciteten blir x=0,5 och vid 
dubbla kapaciteten blir x=1. 

Hastigheten vid överbelastning anges som β*Vkap och välj nu β enligt 
 
 1/ β = 1+3x2 (6) 
 
Formlerna (5) och (6) innebär att hastigheten blir 57 % av Vkap vid ett predikterat 
flöde som är 50 % över kapaciteten (β =0,57 för x=0,5) och hastigheten blir en 
fjärdedel vid dubbla kapaciteten (β =0,25 för x=1). 
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Emissionsfaktorer och bränsle för typfordon 
 
1 Personbil 
1.1 Lutning -7 % 

 
Fordon v (km/h) Bf (l/km) NOx (g/km) Partiklar 

(g/km) 
Däck 

(g/km) 
Broms 
(g/km) 

PB_A 8,3 0,166 3,211 0,0098 0,0617 0,0770 
PB_A 10,8 0,138 2,522 0,0078 0,0632 0,0737 
PB_A 14,1 0,110 2,052 0,0064 0,0634 0,0773 
PB_A 17,8 0,091 1,608 0,0050 0,0655 0,0608 
PB_A 22,6 0,073 1,288 0,0040 0,0651 0,0585 
PB_A 25,7 0,067 1,144 0,0035 0,0611 0,0512 
PB_A 28,7 0,059 1,023 0,0032 0,0592 0,0569 
PB_A 29,9 0,057 0,970 0,0030 0,0583 0,0540 
PB_A 33,4 0,052 0,873 0,0027 0,0570 0,0525 
PB_A 36,9 0,048 0,795 0,0024 0,0543 0,0496 
PB_A 43,1 0,041 0,661 0,0020 0,0483 0,0493 
PB_A 50,1 0,035 0,563 0,0017 0,0432 0,0468 
PB_A_T150 60,0 0,028 0,433 0,0013 0,0370 0,0410 
PB_A_T150 70,0 0,023 0,369 0,0011 0,0338 0,0290 
PB_A_T150 80,0 0,020 0,322 0,0010 0,0305 0,0158 
PB_A_T150 90,0 0,020 0,357 0,0011 0,0261 0,0060 
PB_A_T150 100,0 0,024 0,468 0,0016 0,0208 0,0006 
PB_A_T150 105,0 0,027 0,560 0,0019 0,0177 0,0000 

   
Fordon v (km/h) Bf (l/km) NOx (g/km) Partiklar 

(g/km) 
Däck 

(g/km) 
Broms 
(g/km) 

PB_B 8,3 0,179 0,276 0,0047 0,0688 0,0765 
PB_B 10,8 0,138 0,219 0,0037 0,0704 0,0711 
PB_B 14,1 0,105 0,176 0,0030 0,0706 0,0740 
PB_B 17,8 0,077 0,142 0,0025 0,0753 0,0536 
PB_B 22,6 0,061 0,117 0,0020 0,0758 0,0521 
PB_B 25,7 0,053 0,106 0,0018 0,0717 0,0454 
PB_B 28,7 0,042 0,093 0,0016 0,0690 0,0534 
PB_B 29,9 0,038 0,087 0,0015 0,0681 0,0505 
PB_B 33,4 0,030 0,076 0,0013 0,0651 0,0543 
PB_B 36,9 0,027 0,069 0,0012 0,0622 0,0526 
PB_B 43,1 0,015 0,056 0,0010 0,0551 0,0552 
PB_B 50,1 0,009 0,049 0,0008 0,0506 0,0509 
PB_B_T150 60,0 0,000 0,037 0,0006 0,0438 0,0476 
PB_B_T150 70,0 0,000 0,031 0,0005 0,0412 0,0363 
PB_B_T150 80,0 0,007 0,027 0,0005 0,0383 0,0242 
PB_B_T150 90,0 0,013 0,025 0,0004 0,0350 0,0120 
PB_B_T150 100,0 0,021 0,030 0,0005 0,0305 0,0038 
PB_B_T150 105,0 0,022 0,033 0,0006 0,0281 0,0000 
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14,1 

1.2 Lutning -5 % 
Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox 

(g/km) 
Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

PB_A 8,3 0,182 3,365 0,0102 0,0439 0,0331 
PB_A 10,8 0,153 2,661 0,0082 0,0457 0,0346 
PB_A 14,1 0,122 2,182 0,0068 0,0463 0,0378 
PB_A 17,8 0,100 1,721 0,0055 0,0458 0,0325 
PB_A 22,6 0,083 1,437 0,0045 0,0456 0,0316 
PB_A 25,7 0,075 1,294 0,0040 0,0411 0,0289 
PB_A 28,7 0,066 1,145 0,0036 0,0406 0,0342 
PB_A 29,9 0,064 1,094 0,0034 0,0397 0,0313 
PB_A 33,4 0,059 0,986 0,0031 0,0386 0,0298 
PB_A 36,9 0,055 0,913 0,0029 0,0363 0,0276 
PB_A 43,1 0,046 0,730 0,0023 0,0308 0,0243 
PB_A 50,1 0,038 0,604 0,0019 0,0268 0,0180 
PB_A_T150 60,0 0,029 0,457 0,0014 0,0214 0,0090 
PB_A_T150 70,0 0,028 0,492 0,0016 0,0186 0,0027 
PB_A_T150 80,0 0,030 0,617 0,0020 0,0152 0,0000 
PB_A_T150 90,0 0,035 0,768 0,0026 0,0119 0,0000 
PB_A_T150 100,0 0,040 0,850 0,0030 0,0097 0,0000 
PB_A_T150 105,0 0,043 0,875 0,0032 0,0087 0,0000 

   
Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox 

(g/km) 
Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

PB_B 8,3 0,204 0,302 0,0051 0,0501 0,0267 
PB_B 10,8 0,166 0,244 0,0042 0,0518 0,0264 
PB_B 0,127 0,198 0,0034 0,0520 0,0303 
PB_B 17,8 0,098 0,157 0,0027 0,0517 0,0277 
PB_B 22,6 0,081 0,132 0,0023 0,0519 0,0289 
PB_B 25,7 0,074 0,122 0,0021 0,0474 0,0264 
PB_B 28,7 0,058 0,106 0,0018 0,0471 0,0313 
PB_B 29,9 0,055 0,101 0,0017 0,0462 0,0282 
PB_B 33,4 0,045 0,086 0,0015 0,0440 0,0304 
PB_B 36,9 0,042 0,080 0,0014 0,0415 0,0294 
PB_B 43,1 0,024 0,062 0,0010 0,0353 0,0282 
PB_B 50,1 0,014 0,054 0,0009 0,0316 0,0206 
PB_B_T150 60,0 0,000 0,037 0,0006 0,0261 0,0118 
PB_B_T150 70,0 0,009 0,036 0,0006 0,0238 0,0043 
PB_B_T150 80,0 0,020 0,042 0,0007 0,0207 0,0003 
PB_B_T150 90,0 0,033 0,054 0,0010 0,0169 0,0000 
PB_B_T150 100,0 0,037 0,064 0,0012 0,0136 0,0000 
PB_B_T150 105,0 0,040 0,069 0,0014 0,0121 0,0000 
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1.3 Lutning -3 % 

Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox 
(g/km) 

Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

PB_A 8,3 0,191 3,466 0,0106 0,0284 0,0141 
PB_A 10,8 0,166 2,822 0,0087 0,0314 0,0150 
PB_A 14,1 0,136 2,368 0,0074 0,0336 0,0165 
PB_A 17,8 0,114 1,943 0,0062 0,0328 0,0155 
PB_A 22,6 0,096 1,656 0,0053 0,0329 0,0178 
PB_A 25,7 0,087 1,493 0,0047 0,0282 0,0156 
PB_A 28,7 0,076 1,316 0,0041 0,0295 0,0180 
PB_A 29,9 0,074 1,273 0,0040 0,0284 0,0162 
PB_A 33,4 0,069 1,155 0,0036 0,0276 0,0149 
PB_A 36,9 0,065 1,100 0,0034 0,0260 0,0134 
PB_A 43,1 0,054 0,889 0,0026 0,0202 0,0080 
PB_A 50,1 0,048 0,820 0,0024 0,0158 0,0042 
PB_A_T150 60,0 0,042 0,756 0,0024 0,0100 0,0000 
PB_A_T150 70,0 0,044 0,839 0,0027 0,0089 0,0000 
PB_A_T150 80,0 0,046 0,895 0,0030 0,0086 0,0000 
PB_A_T150 90,0 0,049 0,883 0,0031 0,0094 0,0000 
PB_A_T150 100,0 0,053 0,983 0,0032 0,0118 0,0000 
PB_A_T150 105,0 0,055 1,031 0,0032 0,0133 0,0000 

    
Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox 

(g/km) 
Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

PB_B 8,3 0,220 0,314 0,0054 0,0317 0,0120 
PB_B 10,8 0,188 0,261 0,0045 0,0347 0,0124 
PB_B 14,1 0,151 0,218 0,0038 0,0370 0,0141 
PB_B 17,9 0,121 0,179 0,0031 0,0367 0,0137 
PB_B 22,6 0,102 0,155 0,0027 0,0373 0,0163 
PB_B 25,6 0,094 0,143 0,0025 0,0324 0,0133 
PB_B 28,6 0,079 0,125 0,0022 0,0339 0,0155 
PB_B 29,8 0,077 0,120 0,0021 0,0327 0,0136 
PB_B 33,4 0,064 0,102 0,0017 0,0312 0,0155 
PB_B 36,9 0,059 0,097 0,0016 0,0294 0,0147 
PB_B 43,1 0,047 0,075 0,0012 0,0231 0,0096 
PB_B 50,1 0,047 0,070 0,0012 0,0188 0,0042 
PB_B_T150 60,0 0,043 0,055 0,0009 0,0123 0,0000 
PB_B_T150 70,0 0,044 0,062 0,0011 0,0109 0,0000 
PB_B_T150 80,0 0,046 0,067 0,0012 0,0100 0,0000 
PB_B_T150 90,0 0,048 0,071 0,0013 0,0097 0,0000 
PB_B_T150 100,0 0,052 0,073 0,0014 0,0104 0,0000 
PB_B_T150 105,0 0,054 0,074 0,0014 0,0109 0,0000 
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1.4 Lutning 0 % 

Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox 
(g/km) 

Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

PB_A 8,3 0,203 3,540 0,0110 0,0231 0,0041 
PB_A 10,8 0,182 2,988 0,0096 0,0295 0,0052 
PB_A 14,1 0,153 2,559 0,0086 0,0332 0,0056 
PB_A 17,8 0,127 2,112 0,0074 0,0345 0,0065 
PB_A 22,6 0,109 1,859 0,0066 0,0354 0,0085 
PB_A 25,6 0,100 1,759 0,0060 0,0307 0,0067 
PB_A 28,6 0,094 1,747 0,0058 0,0337 0,0073 
PB_A 29,8 0,091 1,693 0,0057 0,0323 0,0069 
PB_A 33,4 0,085 1,629 0,0052 0,0319 0,0065 
PB_A 36,8 0,078 1,570 0,0048 0,0304 0,0053 
PB_A 43,0 0,069 1,264 0,0035 0,0233 0,0023 
PB_A 50,1 0,065 1,132 0,0032 0,0198 0,0012 
PB_A_T150 60,0 0,061 1,082 0,0028 0,0153 0,0000 
PB_A_T150 70,0 0,063 1,456 0,0033 0,0190 0,0000 
PB_A_T150 80,0 0,067 1,832 0,0037 0,0241 0,0000 
PB_A_T150 90,0 0,071 2,207 0,0040 0,0311 0,0000 
PB_A_T150 100,0 0,076 2,647 0,0041 0,0402 0,0000 
PB_A_T150 105,0 0,079 2,869 0,0042 0,0452 0,0000 

   
Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox 

(g/km) 
Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

PB_B 8,3 0,229 0,316 0,0057 0,0267 0,0045 
PB_B 10,8 0,205 0,271 0,0049 0,0318 0,0056 
PB_B 14,1 0,171 0,232 0,0043 0,0356 0,0059 
PB_B 17,8 0,141 0,195 0,0039 0,0390 0,0063 
PB_B 22,6 0,120 0,176 0,0037 0,0421 0,0078 
PB_B 25,6 0,110 0,165 0,0033 0,0365 0,0056 
PB_B 28,6 0,103 0,161 0,0030 0,0367 0,0065 
PB_B 29,8 0,098 0,154 0,0028 0,0355 0,0069 
PB_B 33,4 0,091 0,149 0,0027 0,0356 0,0066 
PB_B 36,8 0,082 0,140 0,0026 0,0343 0,0053 
PB_B 43,0 0,071 0,111 0,0019 0,0256 0,0021 
PB_B 50,1 0,067 0,099 0,0016 0,0209 0,0012 
PB_B_T150 60,0 0,064 0,096 0,0012 0,0151 0,0000 
PB_B_T150 70,0 0,066 0,127 0,0015 0,0178 0,0000 
PB_B_T150 80,0 0,068 0,156 0,0017 0,0215 0,0000 
PB_B_T150 90,0 0,072 0,185 0,0018 0,0265 0,0000 
PB_B_T150 100,0 0,076 0,215 0,0019 0,0330 0,0000 
PB_B_T150 105,0 0,079 0,230 0,0020 0,0366 0,0000 
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1.5 Lutning 3 % 

Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox 
(g/km) 

Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

PB_A 8,3 0,214 3,586 0,0115 0,0466 0,0021 
PB_A 10,8 0,198 3,155 0,0105 0,0579 0,0027 
PB_A 14,0 0,172 2,862 0,0099 0,0630 0,0028 
PB_A 17,8 0,149 2,590 0,0093 0,0666 0,0031 
PB_A 22,5 0,134 2,490 0,0091 0,0686 0,0040 
PB_A 25,6 0,126 2,480 0,0089 0,0649 0,0025 
PB_A 28,5 0,120 2,534 0,0093 0,0688 0,0026 
PB_A 29,7 0,117 2,510 0,0095 0,0680 0,0027 
PB_A 33,2 0,111 2,421 0,0096 0,0675 0,0025 
PB_A 36,7 0,106 2,336 0,0099 0,0657 0,0017 
PB_A 43,0 0,097 2,393 0,0079 0,0556 0,0002 
PB_A 50,0 0,093 2,657 0,0068 0,0534 0,0001 
PB_A_T150 60,0 0,089 2,956 0,0052 0,0508 0,0000 
PB_A_T150 70,0 0,091 3,191 0,0057 0,0591 0,0000 
PB_A_T150 80,0 0,095 3,423 0,0058 0,0696 0,0000 
PB_A_T150 90,0 0,101 3,639 0,0056 0,0825 0,0000 
PB_A_T150 100,0 0,107 3,816 0,0051 0,0984 0,0000 
PB_A_T150 105,0 0,111 3,898 0,0049 0,1068 0,0000 

    
Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox 

(g/km) 
Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

PB_B 8,3 0,245 0,326 0,0061 0,0558 0,0023 
PB_B 10,8 0,224 0,289 0,0053 0,0623 0,0029 
PB_B 14,0 0,190 0,262 0,0050 0,0672 0,0032 
PB_B 17,7 0,166 0,247 0,0055 0,0785 0,0031 
PB_B 22,4 0,149 0,242 0,0057 0,0854 0,0036 
PB_B 25,5 0,140 0,237 0,0055 0,0786 0,0018 
PB_B 28,5 0,132 0,233 0,0051 0,0745 0,0023 
PB_B 29,7 0,129 0,228 0,0054 0,0753 0,0026 
PB_B 33,2 0,121 0,216 0,0058 0,0763 0,0026 
PB_B 36,7 0,114 0,198 0,0063 0,0733 0,0015 
PB_B 43,0 0,101 0,200 0,0052 0,0601 0,0001 
PB_B 50,1 0,097 0,222 0,0043 0,0555 0,0000 
PB_B_T150 60,0 0,092 0,254 0,0028 0,0507 0,0000 
PB_B_T150 70,0 0,094 0,269 0,0030 0,0574 0,0000 
PB_B_T150 80,0 0,097 0,284 0,0031 0,0658 0,0000 
PB_B_T150 90,0 0,100 0,298 0,0030 0,0760 0,0000 
PB_B_T150 100,0 0,105 0,303 0,0029 0,0883 0,0000 
PB_B_T150 105,0 0,108 0,305 0,0029 0,0948 0,0000 
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1.6 Lutning 5 % 

Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox 
(g/km) 

Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

PB_A 8,3 0,222 3,704 0,0118 0,0791 0,0015 
PB_A 10,8 0,208 3,372 0,0112 0,0928 0,0019 
PB_A 14,0 0,184 3,182 0,0110 0,0984 0,0020 
PB_A 17,7 0,165 3,065 0,0124 0,1093 0,0023 
PB_A 22,4 0,151 3,070 0,0125 0,1117 0,0026 
PB_A 25,4 0,145 3,089 0,0129 0,1094 0,0014 
PB_A 28,4 0,139 3,100 0,0126 0,1094 0,0011 
PB_A 29,5 0,137 3,048 0,0133 0,1107 0,0014 
PB_A 32,9 0,132 2,967 0,0142 0,1116 0,0014 
PB_A 36,3 0,128 2,914 0,0147 0,1094 0,0010 
PB_A 42,7 0,118 2,925 0,0130 0,0966 0,0000 
PB_A 49,9 0,114 3,110 0,0115 0,0930 0,0000 
PB_A_T150 60,0 0,111 3,403 0,0094 0,0909 0,0000 
PB_A_T150 70,0 0,116 3,655 0,0094 0,1023 0,0000 
PB_A_T150 80,0 0,120 3,863 0,0092 0,1163 0,0000 
PB_A_T150 90,0 0,124 3,874 0,0097 0,1332 0,0000 
PB_A_T150 100,0 0,129 3,890 0,0104 0,1535 0,0000 
PB_A_T150 105,0 0,132 3,847 0,0109 0,1641 0,0000 

    
Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox 

(g/km) 
Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

PB_B 8,3 0,253 0,336 0,0062 0,0902 0,0016 
PB_B 10,8 0,235 0,310 0,0056 0,0975 0,0020 
PB_B 14,0 0,204 0,295 0,0055 0,1056 0,0022 
PB_B 17,7 0,183 0,290 0,0064 0,1201 0,0020 
PB_B 22,4 0,167 0,292 0,0070 0,1305 0,0022 
PB_B 25,5 0,159 0,281 0,0075 0,1234 0,0009 
PB_B 28,5 0,151 0,278 0,0074 0,1185 0,0012 
PB_B 29,6 0,149 0,272 0,0081 0,1221 0,0016 
PB_B 33,1 0,143 0,259 0,0092 0,1246 0,0016 
PB_B 36,4 0,139 0,246 0,0101 0,1249 0,0010 
PB_B 42,8 0,127 0,216 0,0099 0,1064 0,0000 
PB_B 49,9 0,121 0,222 0,0091 0,1005 0,0000 
PB_B_T150 60,0 0,115 0,239 0,0077 0,0925 0,0000 
PB_B_T150 70,0 0,118 0,269 0,0073 0,1019 0,0000 
PB_B_T150 80,0 0,122 0,296 0,0076 0,1133 0,0000 
PB_B_T150 90,0 0,126 0,297 0,0089 0,1269 0,0000 
PB_B_T150 100,0 0,129 0,263 0,0113 0,1429 0,0000 
PB_B_T150 105,0 0,130 0,239 0,0123 0,1514 0,0000 
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1.7 Lutning 7 % 

Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox 
(g/km) 

Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

PB_A 8,33 0,23 3,94 0,0123 0,1237 0,001 
PB_A 10,75 0,22 3,75 0,0121 0,1392 0,001 
PB_A 13,98 0,20 3,68 0,0126 0,1483 0,002 
PB_A 17,57 0,18 3,67 0,0153 0,1655 0,002 
PB_A 22,18 0,17 3,72 0,0161 0,1690 0,002 
PB_A 25,17 0,17 3,62 0,0177 0,1652 0,001 
PB_A 28,10 0,16 3,61 0,0174 0,1594 0,001 
PB_A 29,17 0,16 3,54 0,0182 0,1613 0,001 
PB_A 32,49 0,15 3,54 0,0186 0,1622 0,001 
PB_A 35,74 0,15 3,50 0,0195 0,1620 0,001 
PB_A 45,58 0,15 3,21 0,0224 0,1519 0,000 
PB_A 56,30 0,14 3,07 0,0227 0,1539 0,000 
PB_A_T150 69,99 0,14 3,17 0,0251 0,1585 0,000 
PB_A_T150 76,97 0,14 3,48 0,0259 0,1674 0,000 
PB_A_T150 82,41 0,15 3,81 0,0295 0,1728 0,000 
PB_A_T150 87,99 0,15 3,64 0,0308 0,1785 0,000 
PB_A_T150 96,26 0,16 3,02 0,0350 0,1923 0,000 
PB_A_T150 101,25 0,17 2,54 0,0368 0,2017 0,000 

    
Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox 

(g/km) 
Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

PB_B 8,33 0,26 0,36 0,0063 0,1398 0,001 
PB_B 10,78 0,25 0,35 0,0064 0,1557 0,001 
PB_B 14,00 0,22 0,34 0,0068 0,1685 0,002 
PB_B 17,59 0,20 0,34 0,0086 0,1917 0,002 
PB_B 22,21 0,19 0,34 0,0092 0,1991 0,002 
PB_B 25,27 0,18 0,33 0,0104 0,1886 0,001 
PB_B 28,24 0,17 0,33 0,0103 0,1787 0,000 
PB_B 29,33 0,17 0,32 0,0111 0,1825 0,001 
PB_B 32,68 0,17 0,32 0,0121 0,1883 0,001 
PB_B 35,81 0,16 0,31 0,0129 0,1891 0,001 
PB_B 45,59 0,15 0,26 0,0147 0,1704 0,000 
PB_B 56,21 0,15 0,25 0,0143 0,1656 0,000 
PB_B_T150 69,99 0,14 0,25 0,0145 0,1606 0,000 
PB_B_T150 79,99 0,15 0,30 0,0153 0,1749 0,000 
PB_B_T150 90,00 0,15 0,30 0,0182 0,1919 0,000 
PB_B_T150 100,00 0,15 0,23 0,0215 0,2117 0,000 
PB_B_T150 105,00 0,15 0,16 0,0229 0,2221 0,000 
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2 Lastbil 
2.1 Lutning -7 % 

Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox 
(g/km) 

Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

LB7_14_A 8,3 0,130 6,983 0,3441 0,6537 0,3981 
LB7_14_A 10,8 0,107 5,116 0,3463 0,6804 0,3460 
LB7_14_A 14,1 0,083 3,949 0,2934 0,6833 0,3156 
LB7_14_A 17,8 0,062 2,388 0,3376 0,7168 0,2768 
LB7_14_A 22,6 0,044 1,611 0,2729 0,7118 0,2846 
LB7_14_A 25,7 0,033 1,117 0,2548 0,6686 0,2959 
LB7_14_A 28,7 0,030 0,987 0,1984 0,6542 0,3237 
LB7_14_A 29,9 0,030 1,076 0,1743 0,6344 0,3480 
LB7_14_A 33,4 0,022 0,794 0,1208 0,6067 0,3641 
LB7_14_A 36,9 0,017 0,693 0,0790 0,5670 0,3558 
LB7_14_A 43,1 0,007 0,238 0,0332 0,5082 0,3301 
LB7_14_A 50,1 0,006 0,220 0,0282 0,4661 0,2861 
LB7_14_A 60,0 0,000 0,000 0,0000 0,4061 0,2338 
LB7_14_A 70,0 0,000 0,000 0,0000 0,3734 0,1718 
LB7_14_A 80,0 0,000 0,008 0,0091 0,3369 0,1199 
LB7_14_A 90,0 0,002 0,028 0,0185 0,2974 0,1093 
LB7_14_A 95,0 0,002 0,041 0,0278 0,2770 0,0788 

    
Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox 

(g/km) 
Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

LBS_A 8,3 0,197 12,540 0,6307 4,0418 2,4811 
LBS_A 10,8 0,163 9,281 0,4699 4,2935 2,4060 
LBS_A 14,0 0,130 7,541 0,3814 4,3558 2,4583 
LBS_A 17,8 0,098 5,122 0,2679 4,4432 2,4422 
LBS_A 22,6 0,079 4,211 0,2187 4,2957 2,4452 
LBS_A 25,7 0,055 2,981 0,1575 3,9343 2,3762 
LBS_A 28,7 0,054 2,622 0,1414 3,9502 2,3460 
LBS_A 29,9 0,046 2,204 0,1198 3,9016 2,3260 
LBS_A 33,4 0,036 1,695 0,0938 3,8320 2,3264 
LBS_A 36,9 0,026 1,221 0,0672 3,6309 2,3387 
LBS_A 43,1 0,009 0,355 0,0250 3,3066 2,3635 
LBS_A 50,1 0,009 0,340 0,0217 3,0734 2,3462 
LBS_A 60,0 0,000 0,000 0,0000 2,8170 2,2749 
LBS_A 70,0 0,000 0,000 0,0000 2,7312 2,1551 
LBS_A 80,0 0,000 0,000 0,0000 2,6349 2,0497 
LBS_A 90,0 0,000 0,000 0,0000 2,5292 2,0286 
LBS_A 95,0 0,000 0,000 0,0000 2,4748 1,9621 
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2.2 Lutning -5 % 

Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox 
(g/km) 

Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

LB7_14_A 8,3 0,161 6,829 0,5986 0,4536 0,1672 
LB7_14_A 10,8 0,138 5,307 0,5650 0,4803 0,1591 
LB7_14_A 14,1 0,107 4,190 0,4541 0,4817 0,1616 
LB7_14_A 17,8 0,086 3,001 0,4301 0,4824 0,1561 
LB7_14_A 22,6 0,069 2,177 0,3785 0,4800 0,1654 
LB7_14_A 25,7 0,060 1,731 0,3610 0,4386 0,1680 
LB7_14_A 28,7 0,056 1,640 0,2868 0,4359 0,1819 
LB7_14_A 29,9 0,053 1,525 0,2881 0,4264 0,1890 
LB7_14_A 33,4 0,040 1,231 0,2018 0,4045 0,2028 
LB7_14_A 36,9 0,035 1,110 0,1716 0,3773 0,1910 
LB7_14_A 43,1 0,018 0,636 0,0726 0,3169 0,1646 
LB7_14_A 50,1 0,014 0,452 0,0593 0,2810 0,1178 
LB7_14_A 60,0 0,001 0,013 0,0070 0,2263 0,0733 
LB7_14_A 70,0 0,003 0,047 0,0636 0,2042 0,0345 
LB7_14_A 80,0 0,008 0,139 0,1440 0,1777 0,0115 
LB7_14_A 90,0 0,015 0,255 0,2159 0,1482 0,0059 
LB7_14_A 95,0 0,019 0,333 0,2390 0,1322 0,0000 

    
Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox 

(g/km) 
Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

LBS_A 8,3 0,230 11,846 0,7387 3,1716 1,3108 
LBS_A 10,8 0,202 9,406 0,5700 3,3397 1,3400 
LBS_A 14,0 0,166 7,749 0,4623 3,3222 1,4124 
LBS_A 17,8 0,134 5,717 0,3331 3,2708 1,4209 
LBS_A 22,5 0,112 4,534 0,2688 3,1843 1,4462 
LBS_A 25,7 0,090 3,373 0,2202 2,8052 1,4269 
LBS_A 28,7 0,104 3,787 0,2223 2,8340 1,4446 
LBS_A 29,9 0,089 3,186 0,1948 2,7732 1,4367 
LBS_A 33,4 0,075 2,700 0,1578 2,6676 1,4665 
LBS_A 36,9 0,064 2,324 0,1324 2,4882 1,4846 
LBS_A 43,1 0,040 1,415 0,0781 2,1335 1,5042 
LBS_A 50,1 0,029 1,068 0,0532 1,9208 1,4654 
LBS_A 60,0 0,000 0,000 0,0000 1,6476 1,3839 
LBS_A 70,0 0,000 0,000 0,0000 1,5923 1,2637 
LBS_A 80,0 0,000 0,000 0,0000 1,5312 1,1582 
LBS_A 90,0 0,000 0,000 0,0000 1,4653 1,1371 
LBS_A 95,0 0,000 0,000 0,0000 1,4316 1,0705 
 
 

VTI meddelande 968 



Bilaga 2 
Sid 10 (14) 

 

0,197 

2.3 Lutning -3 % 
Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox 

(g/km) 
Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

LB7_14_A 8,3 0,212 7,703 0,7878 0,2835 0,0697 
LB7_14_A 10,8 0,183 6,340 0,6975 0,3125 0,0743 
LB7_14_A 14,1 0,146 5,136 0,5658 0,3237 0,0827 
LB7_14_A 17,8 0,125 3,974 0,5354 0,3232 0,0873 
LB7_14_A 22,6 0,108 3,311 0,4574 0,3226 0,0970 
LB7_14_A 25,7 0,099 2,939 0,4270 0,2839 0,0979 
LB7_14_A 28,7 0,093 2,836 0,3621 0,2924 0,1046 
LB7_14_A 29,9 0,090 2,691 0,3618 0,2827 0,1073 
LB7_14_A 33,4 0,075 2,512 0,2737 0,2697 0,1042 
LB7_14_A 36,9 0,071 2,464 0,2321 0,2511 0,0799 
LB7_14_A 43,1 0,042 1,630 0,1496 0,1969 0,0433 
LB7_14_A 50,1 0,034 1,079 0,1767 0,1623 0,0143 
LB7_14_A 60,0 0,018 0,366 0,1657 0,1093 0,0014 
LB7_14_A 70,0 0,032 0,622 0,2049 0,0947 0,0000 
LB7_14_A 80,0 0,046 0,872 0,2398 0,0832 0,0000 
LB7_14_A 90,0 0,064 1,285 0,2613 0,0781 0,0000 
LB7_14_A 95,0 0,073 1,493 0,2715 0,0765 0,0000 

    
Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox 

(g/km) 
Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

LBS_A 8,3 0,359 14,444 1,1309 2,4379 0,5990 
LBS_A 10,8 0,344 12,779 0,9553 2,6957 0,6497 
LBS_A 14,0 0,306 10,905 0,8231 2,7177 0,7297 
LBS_A 17,8 0,252 9,030 0,5977 2,5731 0,7750 
LBS_A 22,5 0,219 8,059 0,4665 2,4677 0,8273 
LBS_A 25,6 7,089 0,3981 2,0694 0,8238 
LBS_A 28,6 0,221 7,928 0,4013 2,1471 0,8430 
LBS_A 29,8 0,200 7,118 0,3688 2,0626 0,8314 
LBS_A 33,4 0,187 6,886 0,3240 1,9644 0,8262 
LBS_A 36,9 0,184 7,043 0,3096 1,8230 0,7853 
LBS_A 43,1 0,122 4,865 0,1907 1,4426 0,7101 
LBS_A 50,1 0,075 2,990 0,1149 1,2213 0,6077 
LBS_A 60,0 0,000 0,000 0,0000 0,8989 0,4914 
LBS_A 70,0 0,000 0,000 0,0000 0,8741 0,3711 
LBS_A 80,0 0,000 0,000 0,0000 0,8482 0,2654 
LBS_A 90,0 0,000 0,000 0,0000 0,8222 0,2442 
LBS_A 95,0 0,000 0,000 0,0000 0,8091 0,1775 
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2.4 Lutning 0 % 

Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox 
(g/km) 

Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

LB7_14_A 8,3 0,259 10,207 0,707 0,241 0,034 
LB7_14_A 10,8 0,230 9,056 0,606 0,271 0,048 
LB7_14_A 14,1 0,209 8,296 0,533 0,257 0,053 
LB7_14_A 17,8 0,183 7,304 0,455 0,255 0,052 
LB7_14_A 22,6 0,176 6,846 0,423 0,272 0,054 
LB7_14_A 25,7 0,162 6,614 0,370 0,236 0,046 
LB7_14_A 28,6 0,160 6,731 0,352 0,255 0,054 
LB7_14_A 29,8 0,155 6,734 0,324 0,247 0,054 
LB7_14_A 33,4 0,147 6,711 0,293 0,243 0,051 
LB7_14_A 36,8 0,144 6,730 0,271 0,229 0,044 
LB7_14_A 43,0 0,130 6,040 0,216 0,172 0,024 
LB7_14_A 50,0 0,134 5,519 0,214 0,142 0,012 
LB7_14_A 60,0 0,136 4,943 0,223 0,103 0,000 
LB7_14_A 70,0 0,151 5,167 0,287 0,124 0,000 
LB7_14_A 80,0 0,166 5,410 0,331 0,153 0,000 
LB7_14_A 90,0 0,182 5,726 0,349 0,194 0,000 
LB7_14_A 95,0 0,191 5,900 0,346 0,217 0,000 

    
Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox 

(g/km) 
Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

LBS_A 8,3 0,728 27,863 1,686 2,392 0,210 
LBS_A 10,7 0,704 26,708 1,420 2,800 0,274 
LBS_A 14,0 0,653 25,105 1,231 2,763 0,317 
LBS_A 17,8 0,577 23,432 1,026 2,655 0,333 
LBS_A 22,5 0,544 22,974 0,936 2,525 0,396 
LBS_A 25,6 0,508 22,474 0,906 2,119 0,337 
LBS_A 28,6 0,535 23,604 0,891 2,344 0,382 
LBS_A 29,8 0,521 23,081 0,877 2,241 0,356 
LBS_A 33,3 0,515 23,017 0,863 2,185 0,365 
LBS_A 36,8 0,516 23,443 0,861 2,033 0,327 
LBS_A 43,0 0,423 20,881 0,642 1,486 0,194 
LBS_A 50,0 0,372 18,529 0,490 1,137 0,093 
LBS_A 60,0 0,309 15,265 0,363 0,677 0,000 
LBS_A 70,0 0,354 15,164 0,441 0,733 0,000 
LBS_A 80,0 0,405 15,542 0,493 0,808 0,000 
LBS_A 90,0 0,467 17,094 0,535 0,904 0,000 
LBS_A 95,0 0,500 11,979 0,577 0,956 0,000 
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3,07 0,000 
LBS_A 68,4 0,913 38,47 1,05 2,46 0,000 
LBS_A 75,0 0,845 35,72 0,96 2,20 0,000 
LBS_A 80,7 0,805 34,00 0,89 2,02 0,000 
LBS_A 83,7 0,795 33,62 0,84 1,96 0,000 
 
 
 

2.5 Lutning 3 % 
Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox 

(g/km) 
Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

LB7_14_A 8,2 0,382 15,43 0,93 0,54 0,012 
LB7_14_A 10,7 0,356 14,03 0,84 0,57 0,014 
LB7_14_A 13,9 0,350 13,96 0,78 0,57 0,016 
LB7_14_A 17,7 0,313 12,77 0,65 0,51 0,016 
LB7_14_A 22,4 0,305 12,25 0,61 0,52 0,021 
LB7_14_A 25,4 0,301 12,34 0,58 0,49 0,011 
LB7_14_A 28,2 0,297 12,09 0,58 0,49 0,012 
LB7_14_A 29,3 0,301 12,23 0,57 0,50 0,014 
LB7_14_A 32,5 0,300 11,90 0,55 0,51 0,013 
LB7_14_A 35,4 0,295 11,92 0,51 0,52 0,009 
LB7_14_A 41,8 0,285 12,20 0,46 0,44 0,000 
LB7_14_A 49,3 0,278 11,89 0,42 0,40 0,000 
LB7_14_A 60,0 0,276 11,10 0,40 0,36 0,000 
LB7_14_A 70,0 0,293 10,12 0,45 0,42 0,000 
LB7_14_A 78,3 0,317 10,17 0,47 0,47 0,000 
LB7_14_A 84,0 0,335 10,22 0,48 0,50 0,000 
LB7_14_A 87,8 0,338 10,16 0,45 0,50 0,000 
LB7_14_A 90,4 0,333 9,67 0,42 0,49 0,000 
LB7_14_A 92,0 0,329 9,52 0,41 0,48 0,00 

    
Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox 

(g/km) 
Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

LBS_A 8,2 1,414 56,76 2,38 6,05 0,070 
LBS_A 10,5 1,401 56,27 2,21 6,82 0,087 
LBS_A 13,7 1,324 53,79 2,03 6,48 0,099 
LBS_A 17,4 1,234 51,65 1,80 5,85 0,098 
LBS_A 21,9 1,216 51,70 1,69 5,56 0,140 
LBS_A 24,9 1,175 51,16 1,65 4,97 0,100 
LBS_A 27,6 1,167 50,32 1,59 5,03 0,126 
LBS_A 28,9 1,162 49,66 1,54 4,89 0,114 
LBS_A 32,4 1,160 48,27 1,43 4,81 0,102 
LBS_A 35,5 1,146 48,01 1,39 4,55 0,067 
LBS_A 41,9 1,085 46,94 1,47 4,25 0,014 
LBS_A 48,3 1,098 46,53 1,42 3,88 0,008 
LBS_A 54,8 1,074 45,89 1,37 3,76 0,000 
LBS_A 59,1 1,065 44,11 1,18 3,28 0,000 
LBS_A 62,7 0,987 42,13 1,14 
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2.6 Lutning 5 % 

Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox (g/km) Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

LB7_14_A 8,21 0,42 18,20 0,90 0,78 0,009 
LB7_14_A 10,53 0,42 17,39 0,88 0,88 0,011 
LB7_14_A 13,70 0,44 17,86 0,88 0,95 0,012 
LB7_14_A 17,46 0,42 17,08 0,79 0,86 0,012 
LB7_14_A 22,01 0,39 15,98 0,71 0,82 0,013 
LB7_14_A 25,12 0,39 16,04 0,67 0,76 0,007 
LB7_14_A 27,73 0,39 15,38 0,67 0,79 0,006 
LB7_14_A 29,13 0,39 15,00 0,66 0,78 0,008 
LB7_14_A 32,58 0,38 14,49 0,64 0,79 0,008 
LB7_14_A 36,18 0,38 14,07 0,61 0,76 0,006 
LB7_14_A 42,52 0,35 13,19 0,54 0,69 0,000 
LB7_14_A 49,74 0,35 11,96 0,54 0,77 0,000 
LB7_14_A 58,81 0,35 11,43 0,53 0,76 0,000 
LB7_14_A 64,40 0,38 11,15 0,54 0,86 0,000 
LB7_14_A 67,67 0,38 11,43 0,51 0,78 0,000 
LB7_14_A 70,09 0,36 10,92 0,50 0,74 0,000 
LB7_14_A 73,91 0,35 10,62 0,48 0,64 0,000 
LB7_14_A 77,19 0,34 10,37 0,47 0,59 0,000 
LB7_14_A 78,92 0,34 10,25 0,47 0,57 0,000 

    
Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox (g/km) Partiklar 

(g/km) 
Däck 

(g/km) 
Broms 
(g/km) 

LBS_A 8,03 1,86 78,00 2,88 10,46 0,049 
LBS_A 10,30 1,88 78,00 2,73 11,30 0,059 
LBS_A 13,33 1,83 76,62 2,54 10,96 0,066 
LBS_A 16,96 1,73 72,49 2,21 9,72 0,063 
LBS_A 21,17 1,67 70,65 2,08 9,08 0,082 
LBS_A 24,10 1,63 69,25 2,01 8,26 0,049 
LBS_A 26,67 1,62 68,95 1,96 8,09 0,056 
LBS_A 27,90 1,63 68,48 1,91 7,90 0,058 
LBS_A 31,03 1,62 67,69 1,82 7,56 0,053 
LBS_A 36,12 1,63 66,60 1,74 6,91 0,034 
LBS_A 41,28 1,56 63,32 1,64 6,63 0,000 
LBS_A 44,94 1,48 60,23 1,56 6,41 0,000 
LBS_A 47,36 1,37 56,27 1,47 6,13 0,000 
LBS_A 50,61 1,26 52,43 1,38 5,18 0,000 
LBS_A 54,96 1,15 48,23 1,27 4,23 0,000 
LBS_A 58,84 1,07 44,92 1,18 3,49 0,000 
LBS_A 61,03 1,02 43,21 1,13 3,12 0,000 
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2.7 Lutning 7 % 

Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox (g/km) Partiklar 
(g/km) 

Däck 
(g/km) 

Broms 
(g/km) 

LB7_14_A 7,81 0,49 21,82 0,94 1,11 0,007 
LB7_14_A 10,60 0,44 18,83 0,84 1,10 0,008 
LB7_14_A 13,72 0,49 20,17 0,90 1,23 0,009 
LB7_14_A 17,26 0,45 18,41 0,79 1,20 0,010 
LB7_14_A 21,80 0,47 18,31 0,81 1,24 0,008 
LB7_14_A 24,69 0,47 17,94 0,78 1,23 0,004 
LB7_14_A 27,62 0,47 17,34 0,77 1,19 0,002 
LB7_14_A 28,57 0,47 17,19 0,76 1,24 0,006 
LB7_14_A 31,62 0,48 17,08 0,74 1,26 0,004 
LB7_14_A 34,53 0,48 16,88 0,71 1,25 0,004 
LB7_14_A 41,15 0,48 16,04 0,71 1,30 0,000 
LB7_14_A 47,59 0,49 15,96 0,72 1,25 0,000 
LB7_14_A 54,28 0,50 15,38 0,71 1,34 0,000 
LB7_14_A 57,27 0,50 15,09 0,66 1,30 0,000 
LB7_14_A 58,97 0,48 14,28 0,63 1,34 0,000 
LB7_14_A 60,87 0,46 13,69 0,60 1,19 0,000 
LB7_14_A 63,28 0,44 13,08 0,58 1,06 0,000 
LB7_14_A 65,44 0,42 12,63 0,56 0,97 0,000 
LB7_14_A 66,60 0,42 12,40 0,55 0,93 0,000 

   
Fordon v (km/h) Bf (l/km) Nox (g/km) Partiklar 

(g/km) 
Däck 

(g/km) 
Broms 
(g/km) 

LBS_A 7,79 2,15 93,57 3,25 15,76 0,037 
LBS_A 9,92 2,22 93,90 3,13 16,77 0,045 
LBS_A 12,90 2,22 92,74 2,90 15,89 0,039 
LBS_A 16,14 2,19 91,08 2,66 14,36 0,046 
LBS_A 20,16 2,13 88,11 2,45 13,33 0,050 
LBS_A 22,75 2,18 90,18 2,45 12,97 0,048 
LBS_A 25,05 2,15 88,49 2,37 12,04 0,031 
LBS_A 25,78 2,13 87,78 2,36 11,61 0,021 
LBS_A 27,84 2,11 86,29 2,29 10,99 0,005 
LBS_A 30,04 2,12 85,62 2,22 10,56 0,005 
LBS_A 31,80 2,13 84,94 2,17 10,26 0,000 
LBS_A 32,23 2,10 83,75 2,15 11,36 0,000 
LBS_A 32,91 2,03 81,42 2,10 12,13 0,000 
LBS_A 34,08 1,93 77,83 2,02 12,58 0,000 
LBS_A 35,65 1,84 74,22 1,94 11,52 0,000 
LBS_A 37,63 1,73 70,18 1,84 10,44 0,000 
LBS_A 40,17 1,61 65,73 1,72 9,30 0,000 
LBS_A 42,37 1,52 62,20 1,63 8,41 0,000 
LBS_A 43,59 1,48 60,37 1,58 7,96 0,000 
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