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Förord

Utvecklingen av den datorbaserade beräkningsmodellen COLDSTART med till-

hörande dataunderlag har skett inom ramen för flera olika projekt med olika upp-

dragsgivare. Den dokumentation som här presenteras är framtagen inom ett Väg-

verksprojekt ingående i en reform benämnd Färre kallstarter . Kontaktman på

Vägverket har varit Michael Bjömbåck.

Utvecklingsarbetet har huvudsakligen engagerat:

0 Henrik Edwards: modellutformning; programmering och funktionsanpassning

0 Ulf Hammarström: projektledare; modellutformning; dataunderlag och doku-

mentation.

Utskriften av denna dokumentation har utförts av Janete de Castro och Siv-Britt

Franke.

Inför publiceringen av den här redovisade studien har ett granskningssemina-

rium hållits med Karl-Erik Egebäck som lektörl.

Linköping i juni 1999

UlfHammarström Henrik Edwards

 

1 Karl-Erik Egebäck har tidigare varit chef för Naturvårdsverkets avgaslaboratorier i Studsvik;

adjungerad professor vid Tekniska Högskolan i Luleå mm.
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COLDSTART - en beräkningsmodell för beskrivning av bilavgaser i form

av kallstarttillägg under verkliga förhållanden

av Ulf Hammarström och Henrik Edwards

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 Linköping

Sammanfattning
Kallstartutsläppens andel av de totala avgasutsläppen ökar fortlöpande

främst beroende på ökad förekomst av bilar med katalysator. Beräknings-

modellen COLDSTART har utvecklats för att kunna beskriva representativa

kallstartutsläpp:

0 för olika geografiska områden

0 för olika typer av startplats

0 för olika uppvärmningsformer m.m.

COLDSTART-beräkningar visar bl.a. följande:

0 att den genomsnittliga kylvattentemperaturen vid start är ca 34°C

0 att kallstartutsläpp av HC för katalysatorbilar vidarbete och bostad är ca

dubbelt så stora som för andra startplatser

0 att kallstartutsläppen av HC för katalysatorbilar i juli är ca hälften av

nivån för januari

0 att den genomsnittliga totala elanvändningen för motor- och kupé-

värmare per år uppgår till ca hälften av järnvägens.

Kallstarttilläggens2 andel av detotala avgasutsläppen från vägtrafiken kan för-

väntas öka med tiden främst beroende på ökad förekomst av katalysatorbilar. För

att kunna utforma effektiva utsläppsreducerande åtgärdspaket krävs ändamåls-

enliga planeringsmodeller. COLDSTART, en datoriserad beräkningsmodell för

beskrivning av kallstarttillägg, har utvecklats för att tillgodose ett sådant behov.

Utvecklingen omfattar både programutveckling och sammanställning av data-

underlag.

Principen för beräkning av kallstarttillägg är enkel, det gäller att beskriva

motortemperatur vid start och hur kallstarttilläggen beror av motortemperaturen.

Motortemperatur vid start beror bl.a. av:

0 fordonsutformning

parkeringsförhållande

tidpunkt för start och parkeringstid

meteorologiska förhållanden

förekomst och användning av motorvärmare.

 

2 Kallstarttillägg: skillnad i mängd drivmedel eller avgaser mellan att köra ett och samma förlopp

med en motortemperatur lägre än fullt driftvarm motor och att köra samma förlopp med driftvarm

motor.
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Kallstarttillägg uttrycks som funktion av följande:

0 med eller utan katalysator

0 kylvattentemperatur

0 användning av motorvärmare.

Kallstarttillägg beskrivs både för själva motorvärmaren och för bilen i övrigt. Där-

med är det möjligt att kartlägga ett lönsamt användningsområde för motor-

värmare.

De ämnen mm. som beskrivs av modellen är följande: HC; CO; NOX; partik-

lar; bränsle och el.

Kallstarttillägg ökar normalt med sjunkande motortemperatur men det finns

undantag där NOX är ett sådant. Då kylvattentemperaturen exempelvis sjunker

från 20°C till -10°C förändras kallstarttilläggen enligt följ ande:

0 för bilar utan katalysator:

- HC, +240 %

- CO, +140 %

- NOX, -100 % (minst)

- bränsle +110 %

0 för bilar med katalysator:

- HC, +520 %

- CO, +630 %

- NOX, +70 %

- bränsle, +160 %.

Redovisningen innehåller en rad exempel på utdata som bl.a. visar följande:

0 Ca 50 % av alla starter med personbil sker i Götaland.

0 Knappt 50 % av alla starter sker på andra platser än arbete och bostad.

0 Andelen starter med inkopplad elektrisk motorvärmare är störst i Norrland, ca

11 % och minst i Götaland, ca 2 %.

0 I Norrland är andelen starter med inkopplad elvärmare ungefär lika för arbete

och bostad, ca 20 %, till skillnad från övriga regioner där andelen vid bostad är

störst.

0 På nationell nivå är andelen starter med inkopplad elektrisk respektive bensin-

driven motorvärmare ca 4 respektive ca 0,5 %.

0 För kylvattentemperatur vid start gäller:

- att medeltemperaturen nationellt är ca 34°C

- att medeltemperaturen vid användning av elektrisk motorvärmare varierar

mellan 32 och 35°C mellan regionerna

-- att medeltemperaturen vid start utomhus utan användning av motorvärmare

är högre än vid användning av elvärmare, vilket förklaras av skillnader i

parkeringstider

0 Skillnaden i kallstarttillägg mellan olika regioner är marginell.

0 Kallstarttillägg vid arbetet är marginellt mindre än vid bostaden medan

tilläggen för övriga startplatser ligger på ca halva nivån för katalysatorbilar.

0 Motorvärmare ökar utsläpp av NOX marginellt medan övriga ämnen reduceras.

0 Kallstarttillägg i form av HC för katalysatorbilar är under juli mindre än

hälften av nivån för januari.
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0 Kallstarttillägg i form av HC och bränsle avseende katalysatorbilar är skill-

naden mellan olika veckodagar marginell på dygnsnivå men inte på timnivå.

0 Kallstarttillägg i form av HC och bränsle varierar under dygnets timmar så att

de högsta värdena kan vara dubbelt så stora som de lägsta.

0 Den totala elanvändningen för motor- och kupévärmare uppgår till ca 0,8

TWh/år, vilket kan jämföras med 1,63 TWh för svensk järnvägsdrift under

1993.

0 Det maximala effektuttaget för drift av motor- och kupevärmare uppgår till ca

500 MW, vilket motsvarar uteffekten för en kärnkraftsreaktor av den typ som

finns i Barsebäcks kraftverk.

Som framgår av deredovisade exemplen på utdata är analyspotentialen mycket

omfattande. Detta i kombination med kallstartutsläppens allt större relativa bety-

delse bör vara en intressant kombination.

Datorprogrammet har utvecklats för PC och har givits en så användarvänlig

utformning som komplexitetsgraden tillåter. Nyttan av programmet har redan

påvisats i bl.a. en tillämpning om optimal användning av elektriska motor-

Värmare.

Trots att det här redovisade programmet med tillhörande dataunderlag repre-

senterar en stor resursinsats så är behovet av fortsatta insatser stort både för

modellen, programmet och beräkningsunderlagen. Detta behov av fortsatta

insatser gäller inte minst en metod för beskrivning av osäkerhet.
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COLDSTART - a calculation model for the description of vehicle exhausts

in the form of cold start emissions under actual conditions

by Ulf Hammarström and Henrik Edwards

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

SE-581 95 Linköping Sweden

Summary
The proportion of cold start emissions in total exhaust emissions is

continually increasing, mainly as a result of the greater number of vehicles

with catalytic converters. The calculation model COLDSTART has been

developed for the description of representative cold start emissions:

0 for different geographical regions

0 for different types of starting places

0 for different forms of engine and car heating etc.

COLDSTART calculations show, for instance:

0 that the average coolant temperature on starting is ca 34°C

0 that for vehicles with catalytic converters the cold start emissions of HC

at work and at home are about twice as large as for other starting places

0 that for vehicles with catalytic converters the cold start emissions of HC

in July are about one half those in January

0 that, on average, total annual electricity consumption for engine and car

heaters is about one half that for railways.

The proportion of cold start emissions2 in the total exhaust emissions of road

trafñc may be expected to increase in time, mainly as a result of the greater

number of vehicles with catalytic converters. In order that effective packages of

measures to reduce emissions may be formulated, appropriate planning models

are needed. COLDSTART, a computerised calculation model for the description

of cold start emissions, has been developed to satisfy such a need. Development

comprises both program development and compilation of data material.

The principle of calculating cold start emissions is simple: the engine

temperature on starting, and the way the emissions depend on engine temperature,

are described.

Engine temperature on starting depends, inter alia, on:

0 vehicle design

parking conditions

time of starting and parking period

meteorological conditions

whether an engine heater is fitted, and whether this is used.

 

2 Cold start emissions: difference in quantity of fuel or exhaust gases between driving through one and the

same cycle with an engine at a temperature lower than full running temperature and with an engine at full

running temperature
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In the model, cold start emissions are described as a function of:

0 vehicle design

0 coolant temperature

0 use of engine heater.

Cold start emissions are described for both the engine heater and the car as a

whole. In this way it is possible to chart a proñtable field of application for engine

heaters.

The substances etc. described in the model are: HC; CO; NOX; particulates;

fuel and electric power.

Cold start emissions normally increase as the engine temperature drops, but there

are exceptions; NOX is one of these. For instance, when the coolant temperature

decreases from 20°C to -10°C, cold start emissions change as follows:

0 for cars without catalytic converters:

- HC, +240 %

- CO, +140 %

- NOX, -100 % (at least)

- fuel, +110 %.

0 for cars with catalytic converters:

- HC, +520 %

- CO, +630 %

- NOX, +70 %

- fuel, +160 %.

The program description contains a number of examples of output data, which

show that

0 Ca 50 % of all starts with a car occur in Götaland Province

0 Under 50 % of all starts occur at places other than at work and at home

0 The proportion of starts with electric engine heater switched on is greatest in

Norrland Province, ca 11 %, and least in Götaland, ca 2 0/0

0 In Norrland the proportions of starts with electric heater switched on are about

the same for work and home, ca 20 %, in contrast to other regions where the

proportion at home is largest

0 On a national level, the proportions of starts with electric or petrol driven

engine heaters switched on are ca 4 0/0 and ca 0.5 % respectively

0 The following applies for coolant temperature on starting:

- mean temperature, nationally, is ca 34°C

- mean temperature, when electric engine heater is used, varies from 32 to

35°C between regions

- mean temperature on starting outdoors without the use of an engine heater

is higher than when an electric heater is used, which is explained by

differences in parking periods

0 The difference in cold start emissions between regions is marginal

0 Cold start emissions at work are marginally smaller than at home, while the

increase in emissions for other starting places is about one half that for cars

with catalytic converters
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0 Engine heaters marginally increase NOX emissions, while other substances are

reduced

0 For vehicles with catalytic converters, cold start emissions in July in the form

of HC are less than one half the level in January

0 For vehicles with catalytic converters, the difference for cold start emissions in

the form of HC and fuel between different weekdays is marginal at day level

but not at hourly level

0 Cold start emissions in the form of HC and fuel vary over the 24 hours in such

a way that the highest values may be double the lowest values

0 Total electricity consumption for engine and car heaters is ca 0.8 TWh

annually, which may be compared with 1.63 TWh for Swedish railway

operation in 1993

0 Maximum demand for running engine and car heaters is about 500 MW,

which is the same as the power output of a nuclear reactor of the type installed

in the Barsebäck power station.

As will be seen from the above examples of output data, there is very great

potential for analysis. Together with the increasing relative importance of cold

start emissions, this should be an interesting combination.

The computer program has been developed for PC and has been made as user

friendly as the degree of complexity allows. The usefulness of the program has

already been demonstrated in e.g. an application concerning optimum use of

electric engine heaters.

In spite of the fact that the program and the associated data material represents

extensive use of resources, there remains a great need of further work for both the

model, the program and the calculation data. This need for further work concerns

in particular a method for describing uncertainty.

VTI rapport 438 15
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1 Inledning
Drivmedelsförbrukning och avgasutsläpp från förbränningsmotorer beror bl.a. på

motortemperatur. Normalt är både drivmedelsförbrukningen och avgasutsläppen

förhöjda då motortemperaturen är lägre än normal drifttemperatur. Beträffande

avgaser är det svårt att helt generalisera i och med att avgaser är en sam-

lingsrubrik för ett stort antal ämnen med olika temperaturberoende. Åtminstone

borde generellt den totala avgasmängden vara högre under kallfas än under varm-

fas allt annat lika.

Tillgängliga kunskaper är i många fall bristfälliga om samvariationen mellan

alla dessa olika ämnen och drifttemperatur. En avgränsning till ottomotorer och

de reglerade ämnena gör möjligen kunskapsläget mindre tveksamt, främst baserat

på större tillgång till mätdata.

De effekter som följer av kalla motorer brukar benämnas kallstarttillägg.

Med kallstarttillägg menas här skillnaden i effekter, mängd drivmedel eller

avgaser, mellan att köra ett och samma körförlopp med en motortemperatur lägre

än fullt driftvarm motor och att köra samma förlopp med driftvarm motor. Till

effekterna, utöver drivmedel och avgaser, kan även räknas: förhöjt motorslitage;

försämrad komfort; försämrad säkerhet m.m.

Uppvärmning av enbil handlar egentligen om uppvärmning av många olika

fordonskomponenter med olika uppvärmningstider. Bland komponenter med för-

väntad större betydelse för kallstarttillägg ingår bl.a. följande:

0 motorn

syresensorn

katalysatom

kraftöverföringen

däcken.

Beträffande motorn kan en ytterligare indelning göras i kylvatten, smörjolja och

motorn i övrigt. Även dessa olika delar kan uppvisa betydande skillnader i

temperaturutveckling.

Övergången till katalysatorrenade motorer har medfört att kallstarttilläggen har

fått en ökad relativ betydelse. Utsläppen av reglerade ämnen från fullt uppvärmda

katalysatorrenade ottomotorer är extremt låga jämfört med motorer utan

katalysator. Direkt efter kallstart finns däremot inga påtagliga skillnader mellan

motoraltemativen ifråga om momentana utsläpp för någorlunda lika tekniknivå i

övrigt. Ju större reningseffekt för driftvarm motor desto större kallstarttillägg

skulle kunna förväntas. Ju kortare tid som krävs för full uppvärmning av motorn

inklusive avgasreningen desto mindre kallstarttillägg kan förväntas.

Mycket förenklat kan kallstarttillägget (mängd) uttryckas enligt följ ande:

L - (rk -emj + rv -ev) -L . (rk -ekM + rv -ev) eller L 'rk o (em) - ekm)

L: total körsträcka i en betraktad körcykel (fkm)

rk: andel av L i kallfas

rv: andel av Li varmfas

em): emissioner i kallfas (gram/km)
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em): emissioner för fullt driftvarm motor under den del av körcykeln som mot-

svarar kallfasen (g/km)

ev: emissioner för fullt driftvarm motor under den del av körcykeln under

vilken motorn hunnit bli fullt driftvarm (g/km).

Den stora skillnaden mellan katalysatorbilar och tidigare tekniknivåer utgörs

främst av nivån på em) och ev som är mycket lägre för katalysatorbilar än för

tidigare tekniknivåer. För att reducera utsläpp från katalysatorbilar ytterligare

handlar det därmed främst om att reducera rk och em). Man kan också förvänta att
det främst är rk som kommer att angripas för att få ner kallstarttilläggen. Andelen

körning i kallfas (rk) kan påverkas genom: teknikförändringar; förändrade

resvanor och förändrat körbeteende.

Principen för uppskattning av representativa kallstarttillägg för en region eller

en nation är enkel, det gäller att beskriva motortemperaturer för startema och att

kunna beskriva kallstarttillägg för dessa temperaturförhållanden.

Idén till att utveckla den här redovisade beräkningsmodellen grundas på tidi-

gare arbeten inom detta område, vilka beskrivs i avsnitt 3. Skillnaden mellan den

här redovisade modellen och tidigare arbeten är främst datoriseringen och därav

följ ande möjligheter till ökad detaljeringsgrad.
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2 Målsättning
Till målsättningen hör primärt att kunna beräkna och redovisa representativa kall-

starttillägg:

0 för en region eller en nation

för olika delar av året

för olika startplatser

för olika uppvärmningsformer av motorn.

En avgränsning för vad som skall kunna beskrivas har gjorts till mängd per kall-

start för viss fordons- och motortyp. De totala kallstarttilläggen exempelvis på

nationell nivå för hela fordonsparken får beräknas i annat sammanhang.

Många bilresor är inte tillräckligt långa för att ett fullt kallstarttillägg skall nås,

vilket också motsvaras av att motorn inte hinner nå en temperatur lika med fullt

driftvarmt tillstånd. Tillsvidare ingår inte i målsättningen att beskriva detta för-

hållande.3 Även körförloppet kan förväntas påverka kallstarttilläggets storlek. Inte
heller detta har beaktats.,3

Utöver direkta effekter i form av avgasutsläpp från motorn har även ingått att

beskriva effekter som följd av drift av motorvärmare.

Effekter skall kunna uttryckas både i fysiska och monetära storheter.

För att klara den uppställda målsättningen skulle en PC-baserad beräknings-

modell utvecklas och bästa tillgängliga dataunderlag sammanställas. Dator-

programmet skulle göras så användarvänligt som komplexitetsgraden och till-

gängliga resurser tillät.

 

3 Ingår i ett uppdrag från VV till VTI, vilket avslutats under 1999, (Hammarström, 1999).
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3 Litteraturgenomgång
För att kunna utveckla en beräkningsmodell för kallstarttillägg behöver det aktu-

ella kunskapsläget inom området kartläggas både ifråga om de bakomliggande

processerna och den tillgängliga empiriken.

Inverkan av elektrisk motorvärmare på bränsleförbrukningen vid kallstart har

studerats av (Odsell, 1980). Mätningar utfördes i temperaturintervallet -18°C till

+3°C med två bilar i verklig trafik. Motorvärmare var före mätning inkopplade

emellan 0 och 3 timmar. Merförbrukningen av bensin för kallstart uppmättes till

0,3 dm3 vid iO°C och till 0,5 dm3 vid -15°C utan inkopplad motorvärmare.

Inkoppling av elektrisk motorvärmare under 1 till 3 timmar före start uppskatta-

des kunna ge en besparing av 0,1 till 0,2 dm3 per start. Bland annat redovisas

temperaturutveckling i kylvattnet under uppvärmning med motorvärmare respek-

tive under körning.

Kallstarteffekternas genomsnittliga storlek har uppskattats i olika studier. I en

av de första mera systematiska svenska uppskattningarna av vägtrafikens totala

avgasutsläpp (Olsson, 1983) ingår även en ambitiös uppskattning av kallstart-

effekter. Skattningen bygger både på en fördelning av trafikarbete på olika

temperaturer och samband mellan avgasutsläpp och starttemperatur.

Den enda av oss kända rapporten som innehåller försök till kvantiñering av

inverkan på motorslitage innehåller mätresultat i form av relationen mellan mäng-

den partiklar i oljan och starttemperatur (Bang, 1982). Mängden partiklar vid

användning av motorvärmare var 1/3 av mängden utan användning av motor-

värmare.

En mycket ambitiös studie för uppskattning av nyttan av motorvärmare finns

dokumenterad i referens (Westman, 1985). I studien ingick bl.a. en enkätunder-

sökning avseende flera intressanta variabler av betydelse för beskrivning av

motorvärmareffekter enligt följ ande:

0 parkeringsform

förekomst av elektrisk motorvärmare

möjlighet till inkoppling av motorvärmare

användning av tidur

inkopplingstid av motorvärmare.

Enkäten genomfördes i Helsingborg, Linköping och Luleå i anslutning till

kontrollbesiktningar hos AB Svensk Bilprovning.

De omgivningstemperaturer en parkerad bil exponeras för beror på parkerings-

förhållanden och speciellt förekomst av varmgarage. I referens (Westman, 1985)

ingår bl.a. en redovisning av förekomst av parkeringsmöjligheter, vilken här åter-

ges i tabell 3.1.
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Tabell 3.1 Fördelning av parkeringsmöjligheter (%) via' bostaden och arbetet
(Westman, 1985).

  

Region Plats Gatan Särskild Kall- Varm- Carport Totalt
ordnad garage garage
p-plats

Norrland (Luleå) Bostad 5 50 18 25 2 100
Arbete 5 89 1 5 - 100

Svealand (Linköping)* Bostad 1 39 30 27 3 100
Arbete 6 90 - 3 1 100

Götaland (Helsingborg) Bostad 13 34 31 13 9 100
Arbete 13 82 1 4 - 100

 

* Uppgifter saknades för Svealand. Linköping fick representera Svealand.

Ireferens (Lundin och Björklund, 1991) beskrivs kallstartutsläpp från katalysator-

bilar baserat bl.a. på:

0 en resvaneundersökning (RVU 1984/85)

0 temperaturförhållanden

0 kallstarttillägg relativt temperaturförhållanden.

Resoma eller starterna har delats in efter initial motortemperatur i varma, kalla

och svala. Denna indelning har gjorts baserat på ärendetyp dvs. man bedömer

avsvalning under parkering mot ärendetyp för resorna.

Följande definitioner av deolika starttypema har valts:

0 kallstart, då motorns och katalysatoms temperaturer är desamma som omgiv-

ningens

0 varma starter, då varken motorn eller katalysatom hunnit svalna till omgiv-

ningstemperaturen

0 svala starter, då motortemperaturen är minst +20°C och där katalysatom

svalnat till under reaktionstemperaturen (350°C, 450°C).

Indelningen är inte helt lyckad eftersom den tredje punkten överlappar både den

första och den andra.,

Kallstartema har bedömts vara fördelade på yttertemperatur enligt följande:

0 1/3 vid 0°C

0 1/3 vid 5°C

0 1/3 vid 10°C.

De svala starterna har bedömts ha kallstarttillägg motsvarande motortemperaturen

20°C. Att inga kallstarter skulle ske med en motortemperatur under 0°C moti-

veras av att dessa i stor utsträckning skulle ske med motorvärmare. Den principi-

ella uppläggningen av studien är intressant och är densamma som valts för

COLDSTART.

Resultaten av studien är bl.a. följande:

0 att ca 90 % av kolväten och kolmonoxid bildas vid kallstarter

0 att 50-70 % av kväveoxider bildas vid kallstarter

0 att kolväte och koldioxid kan reduceras med ca 80 % genom användning av

motorvärmare.
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I Konsumentverkets återkommande enkät Bilunderhåll ställs frågor om före-

komst både av elektriska och av förbränningsdrivna motorvärmare.

Ur tabell 3.2 framgår en icke obetydlig variation i förekomst av motorvärmare

mellan årsmodeller. Förekomsten av motorvärmare är påtagligt lägre bland de

yngre årsmodellema jämfört med de äldre.

Tabell 3.2 Förekomst av motorvärmare (%) per årsmodellklass enligt
referens (Konsumentverket, 1996).

 

80-87 88-90 91-93 94-95

Elmotorvärmare 52 47 38 36

Bensinmotorvärmare 6 4 4 1

 

I huvudsak finns en positiv korrelation mellan förekomst av motorvärmare och

årlig körsträcka, se tabell 3.3 Hur skall detta tolkas? Vi vet att de nyaste bilarna

körs längre per år än de äldre. Därmed skulle man kunna förvänta att ökande årlig

körsträcka skulle medföra minskande andel motorvärmare mot bakgrund av tabell

3.2. Den årliga körsträckan ökar också med bilens totalvikt enligt (Henriksson,

1994). En hypotes skulle då kunna vara att andel bilar med motorvärmare ökar

med Ökande vikt och att tabell 3.3 egentligen skulle kunna uttrycka ett sådant

samband.

Tabell 3.3 Förekomst av motorvärmare (%) för olika klasser av årlig kör-
sträcka (Konsumentverket, 1996).

 

0-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3000 3001-

 

millår mil/år mil/år mil/år mil/år mil/år

Elmotorvärmare 40 45 52 55 55 49

Bensinmotorvärmare 5 5 2 7 7 6

 

Som ett led i VTI:s arbete med att förbättra beskrivningen av kallstarttillägg har

en bearbetning av resvaneundersökningen 1984/85 genomförts, se (Henriksson,

1993a). Resstartema har fördelats på bl.a. följande variabler: region; månad; start-

plats; veckodag; timme och parkeringstidens längd.

En ytterligare insats av VTI i utvecklingen av en beräkningsmodell för kall-

starttillägg är en litteraturstudie avseende kallstarttillägg och starttemperatur, se

referens (Lenner, 1994). I denna redovisas kallstarttillägg relativt motortempera-

tur. Analys av samband har gjorts med linjär regressionsanalys.

En vidareutveckling av kallstartshanteringen i den sk. AIG-modellen

redovisas i (Vejdirektoratet, 1994). Kallstarttillägg uttryckes i gram/sekund. Till

detta används en beskrivning av kallfasens längd och reslängd.

I en löpande s.k. omnibussundersökning på riksnivå (IFS, 1995) ingår frågor om

parkeringsmöjligheter. Intervjuer har bl.a. genomförts under februari 1995. Svars-

alternativen gällde huruvida man hade tillgång till motorvärmaruttag och/eller

varmgarage. Separata frågor ställdes för arbete och bostad, med följande resultat

ifråga om tillgång till varmgarage:

0 14 % för arbetet

0 33 % för bostaden.
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Denna studie ger därmed en väsentligt större andel svar med tillgång till varm-

garage än (Westman, 1985). Vilken är förklaringen till den stora skillnaden

mellan studierna? Tänkbara alternativ är att det är tio år emellan studierna eller ett

utslag för olika undersökningsmetoder mellan studierna.

På frågan om förekomst av bl.a. motorvärmaruttag i (IFS, 1995) erhölls följande

förekomster:

0 vid arbetet, 33 %

0 vid bostaden, 45 %o

Dessa data innehåller en viss andel med eluttag i varmgarage. Ur materialet kan

andelen med eluttag och utan varmgarage uppskattas till:

0 29 % vid arbetet

0 33 % vid bostaden,

I (Ahlvik, 1996) redovisas kallstarteffekter för en bil som var utrustad med elek-

trisk motorvärmare från fabriken. Bilen var miljöklassad i Mk2 baserat på prov

enligt den europeiska ECB-körcykeln. Mätningar har utförts enligt en modifierad

ECE-körcykel. Startema har indelats i:

0 varmstarter, motortemperatur ca 85°C

0 tempererade starter, motortemperatur 20°C till 85°C

o kallstarter, motortemperatur lägre än 20°C.

Utöver avgaser mättes kylvattentemperaturen i topplocket både under uppvärm-

ning med motorvärmare och efter start av motorn. En uppvärmningstid av två

timmar höjde temperaturen från -7°C till 27,6°C. Över 90 % av temperatur-

höjningen har nåtts efter 1,5 timmar. Som väntat fås stora reduktioner av CO och

HC med motorvärmare. Användning av motorvärmare har medfört en ökning av

NOX. Uttryckt i relativa tal reduceras CO och HC med 60 % och 70 % medan

NOX ökar med 67 0/0. Bränsleförbrukningen har med motorvärmare reducerats

6,2 %. De redovisade relativa förändringarna avser de totala utsläppen över hela

körcykeln till skillnad från kallstarttillägg. En slutsats av studien är att en så lång

inkopplingstid som två timmar försämrar energieffektiviteten i systemet något .

En intressant fråga, som inte besvaras i rapporten, är om en fabriksmonterad

motorvärmare ger några extra fördelar jämfört med eftermontering.

I (Serie och Joumard, 1996) beskrivs kallstarttillägg som funktion av följande:

0 med eller utan katalysator

bensin eller diesel

medelhastighet i körcykeln

motortemperatur

reslängd.

Vad som bl.a. utmärker denna studie är det stora dataunderlaget enligt följ ande:

bensindrift utan katalysator, 460 bilar

bensindrift med katalysator, 1 784 bilar

dieseldrift utan katalysator, 315 bilar

dieseldrift med katalysator, 9 bilar.

Mätdata täcker som mest ett temperaturintervall från -=-10°C upp till 30°C. Motor-

temperaturen vid start motsvarar genomgående temperaturen på omgivande luft.
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Att inverkan av medelhastighet och reslängd per start ingår borde kunna

betraktas som tämligen unikt inom området.

I (Ahlvik et al., 1997) har inverkan av kallstarter med och utan användning av

motorvärmare utvärderats för ett testfordon. Studien omfattar mätning av både

reglerade och icke-reglerade ämnen. Vad som skulle kunna vara av speciellt

intresse för COLDSTART är kallstarteffekter i form av partikelutsläpp.

Ett av demera omfattande arbetena inom kallstartområdet redovisas i (Konsu-

mentverket et al., 1997). Denna studie har syftat till att sammanställa och sprida

information om optimal användning av elvärmare. Till rapporten hör underrap-

porter med dataunderlag, vilka bl.a. utnyttjats för kalibrering av COLDSTART.

Ett helhetsintryck av litteraturen inom området är att mycket har gjorts och att

de väsentligaste faktorerna beaktats. Området är dock mycket stort och förutsätt-

ningarna förändras fortlöpande varför det finns stort utrymme för fortsatta

insatser inom området.
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4 Processbeskrivning
De dominerande inslagen i den process som ger kallstarteffekter är motortempe-

ratur vid start och kallstarttillägg som funktion av motortemperatur. Dessa huvud-

variabler är dock i sin tur beroende av ett stort antal andra variabler.

Noggranna beräkningar blir därmed så omfattande att en datoriserad beräk-

ningsmodell är en nödvändighet. Genom tillgång till en sådan modell kan nya

beräkningar enkelt genomföras för nya förutsättningar.

Förändring av kallstarttillägg kan ske genom påverkan av delar av den långa

orsakskedjan. I en planeringssituation är det av stort intresse att kunna bedöma

betydelsen av olika faktorer för de resulterande kallstarttilläggens storlek. Föränd-

ring i dessa tillägg bör även kunna beskrivas relativt negativa effekter som

användning av motorvärmare kan medföra.

4.1 Motortemperatur vid start

Motortemperaturen vid start är beroende av bl.a. följ ande:

fordonsutformning

förekomst och typ av motorvärmare

parkeringsform

motortemperatur vid parkering

tidpunkt för start

parkeringstidens längd

meteorologiska förhållanden under parkeringstiden: lufttemperatur; vind och

molnighet

0 eventuell användning av motorvärmare

0 inkopplingstid för motorvärmare.

Motortemperatur är inget entydigt begrepp genom att temperaturen kan vara

mycket olika i olika delar av motorn vid samma tidpunkt. Kallstarttilläggen är

mer eller mindre en funktion av samtliga dessa temperaturer parallellt. Tills vidare

väljer vi att beskriva kallstarttillägg som funktion av enbart kylvattentemperatur

med ett undantag, användning av motorvärmare. Eftersom en motorvärmare

enbart värmer kylvattnet kan man förvänta att det kan finnas betydande

skillnader i kallstarttillägg för en och samma kylvattentemperatur beroende på om

motorvärmare har använts eller inte. För parkeringstider som är tillräckligt långa

för att temperaturen i motorns alla delar skall ha anpassats till omgivningsluftens

temperatur har det ingen betydelse vilken dels temperatur som tilläggen relateras

till. Även begreppet kylvattentemperatur kräver ytterligare precisering eftersom

det i vissa lägen kan finnas betydande temperaturskillnader mellan olika punkter i

motorns kylvattensystem. En avgränsning har då även gjorts till kylvatten-

systemet i motorblocket.

Motortemperaturens utveckling kan indelas i:

0 vad som sker under det att motorn är igång

0 vad som sker under det att motorn är avstängd.

En fullständig temperaturbeskrivning skulle behöva omfatta både vad som sker

under körning och med avstängd motor.

I det följande görs en avgränsning till vad som sker mellan stopp av motor och

återstart. För att kunna beskriva motortemperatur under parkering behöver tempe-
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raturen då motorn stängs av vara känd. Här har valts att förutsätta att varje kör-

ning alltid medför full uppvärmning. Schablonmässigt har denna temperatur satts

till 80°C.

En beräkningsmodell för beskrivning av motortemperaturens utveckling mellan

stopp och återstart behöver omfatta följ ande:

0 en struktur som gör det möjligt att beskriva alla mera betydande situationer

med mera påtagliga skillnader avseende värmeutbytet mellan motorn och den

omgivande luften

0 annan inverkan på motortemperatur än genom temperatur på omgivande luft

dvs. främst genom olika motorvärmare.

Inverkan av meteorologiska förhållanden på motortemperaturen är beroende av

inom- eller utomhusparkering. Meteorologiska förhållanden behöver kunna

beskrivas för en lämplig geografisk och tidsmässig indelning.

Om uppvärmning sker med motorvärmare kan förväntas bero på bl.a.:

0 parkeringsform

0 förekomst av eluttag

0 förekomst av motorvärmare och speciellt för elvärmare förekomst betingad av

förekomst av eluttag

0 förekomst av timer

0 lufttemperatur

0 parkeringstid.

Både utan och med användning av motorvärmare kan motortemperaturen för

parkerade bilar momentant antingen vara sjunkande eller stigande.

Temperaturutveckling i en avstängd motor, kylarvattnet, utan inkopplad motor-

värmare kan indelas i tre faser:

0 en första fas med en temperatur som först ökar till en nivå över drifttempera-

turen och sedan sjunker ner till normal drifttemperatur

0 en andra fas inom ett temperaturintervall som uppåt begränsas av normal

drifttemperatur och med en snabbare sjunkande temperatur

0 en tredje fas inom ett temperaturintervall med en motortemperatur som lång-

sammare och asymptotisk närmar sig omgivningstemperaturen

Enligt temperaturmätningar utförda av VTI har det visats att det tar mellan fem

och nio minuter, för mätfordonen, innan motortemperaturen efter avstängning

åter nått ner till drifttemperaturen. Att kylvattentemperaturen kan öka efter

avstängning, trots att den totala värmemängden i motorn fortlöpande minskar, är

naturligtvis ett uttryck för en omfördelning av den totala värmemängden i motorn.

Någon beskrivning av temperaturutvecklingen under denna första fas ingår inte i

modellen på annat sätt än att temperaturen förutsätts vara konstant 80°C. För att

beskriva övriga faser har den ansatta funktionen kalibrerats per temperatur-

intervall dvs. vid tillämpning används två olika uppsättningar med parameter-

värden beroende på temperaturintervall.
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Avsvalningsförloppet i motorn efter den första fasen enligt ovan beskrivs med en

modell enligt följ ande4:
0 Om tempdiff motor-luft > 40°C (den andra fasen) (1a)

Tut = Tal-r + (Tin -Taz-r) -exp((a1 + cw] vw) -t)
0 Om tempdiff motor-luft S 40°C (den tredje fasen) (1b)

Tur = Tair + (Tin *71:17) '83510le + Cw2 'M '0
Tm: motortemperatur vid tidsintervallets slut (°C)

Tin: motortemperatur vid tidsintervallets början (°C)

Tair: lufttemperatur (°C)

w: vindhastighet (m/sek)

t: längd på studerat tidsintervall (min)

a 1, Om: parametervärden då temperaturdifferensen motor-luft > 40°C

a 2, cw2: parametervärden då temperaturdifferensen motor-luft S 40°C.

Avsvalningsfunktionen beskriver inverkan av lufttemperatur och av vindför-

hållanden. Därmed fås en skillnad i avsvalningsförlopp mellan olika kallparke-

ringsformer dvs. mellan kallgarage och utomhusparkering även om temperaturen

på omgivande luft skulle vara densamma. Samma funktion används både om luft-
temperaturen är lägre alternativt högre än aktuell motortemperatur. Om lufttempe-

raturen är högre än motortemperaturen så blir den andra termen negativ till skill-

nad från om lufttemperaturen skulle vara lägre.

Motortemperaturen under parkering innebär normalt, efter den första fasen, till

att börja med avsvalning. Då motortemperaturen nått ner till lufttemperaturen kan

en serie av uppvärmningar och avsvalningar ske som följd av lufttemperaturens

förändring från tidsintervall till tidsintervall.

Olika bilmodeller har olika parametervärden i avsvalningsfunktionen. En ideal

situation vore att ha tillgång till parametervärden för ett representativt urval av

bilar. Ett rimligt antagande kan vara att det finns ett beroende mellan avsval-

ningsförlopp och motorstorlek. För att beskriva avsvalningen för en medelbil av

viss kravnivå kan en linjär interpolering göras baserad på motoreffekt mellan

avsvalningsfunktionema för olika uppmätta bilar.

Uppvärmning med elvärmare. Elvärmare arbetar med ett konstant effektuttag.

Effektuttaget är detsamma även när den maximala temperaturökningen nåtts.

Temperaturutvecklingen i kylarvattnet går asymptotiskt mot en sluttemperatur

under förutsättning av en konstant temperatur på omgivande luft och av en

konstant vindhastighet.

Uppvärmning med elvärmare innebär att motortemperaturen kan höj as till en nivå

som maximalt ligger AYWDCMVU) (°C) över lufttemperaturen. Denna höjning,

ATmmCMVm, kan bl.a. förväntas bero av:
0 motorvärmarens effekt

0 fordonets konstruktion

0 meteorologiska förhållanden.

Eftersom VTI:s tillgängliga empirik om temperaturutveckling med elvärmare är

avgränsad till mätningar på en bil så har någon analys av fordonskonstruktionens

 

4 Denna modell har utvecklats inom ett VTI-projekt benämnt Mätning av motortemperatur

mm. Projektet har finansierats av KFB men har ännu ej publicerats.
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betydelse för uppvärmningen inte kunnat genomföras och inte heller av motor-

värmarens effekt. Däremot har inverkan av vind på AIMWMVU) analyserats utan att
någon signifikant effekt kunnat påvisas. Inverkan av vind har däremot påvisats ha
en effekt på uppvärmningstiden.

För att beskriva temperaturutveckling med inkopplad elvärmare används två

funktioner:

0 avsvalningsfunktionema (1a) och (1b)

0 en uppvärmningsfunktion.

Den resulterande temperaturutvecklingen med användning av elvärmare beskrivs

som summan av dessa två funktioner enligt följ ande:

TutWV(1)) = min (Tut + AT, 80) (2)

AT = ATWXMWJ) '(1 ' exp((a3 + Cw3 'W) 'W (3)
AIMMMVU)= maximal uppvärmning med elvärmare (°C)

(13 = parameter

cw3 = vindrelaterad parameter

w = Vindhastighet (m/sek)
t = tid från initialtemperatur med inkopplad elvärmare (min)

TW = temperatur efter tiden t enligt funktion (1) (°C)

temperatur efter tiden 1 med inkopplad elektrisk motorvärmare (°C).Tut(.MV)

Uppvärmning med bensinvärmare. Enligt uppgifter från Svenska Ebersprächer

nås normalt en temperatur på kylvattnet av ca 80°C på ca 20 minuter. Efter att

denna temperatur nåtts reduceras uppvärmningseffekten till 1A. Denna effekt

bibehålls tills temperaturen sjunkit till 70°C varefter uppvärmningen åter ökar till

full effekt osv. I detta fall är det inte klart att utvecklingen skulle gå asymptotiskt

mot _80°C.

Med inkopplad bensinvärmare skall följ ande förlopp beskrivas:

0 uppvärmning med full effekt från en starttemperatur upp till 80°C

0 avsvalning med lAi-effekt ner till 7 0°C dvs. en avsvalning med reducerad

motorvärmareffekt

0 uppvärmning med full effekt från 70°C till 80°C.

Den första och den tredje punkten är i princip lika. Den andra punkten innebär

sjunkande temperatur trots uppvärmning.

Temperaturfunktionema för bensinvärmare utnyttjas för två delmål:

0 att bestämma tiden för varje fas

0 att bestämma starttemperaturen vid motorstart.

De temperaturfunktioner som behövs är följ ande:

0 en för uppvärmning med 1/1 effekt

0 en för uppvärmning med 1A effekt
0 en för avsvalning.

Den resulterande modellen har följ ande form:

0 uppvärmningsfas 100 %:

Tutm/[V(2))= TinWV(2)) + ATmaxMWZ) ' (I - exp((614 + Cw4 °W) 'W (4)
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EMI/(2)): kylvattentemperatur vid inkoppling av motorvärmare. Efter att

80°C nåtts första gången kommer denna temperatur att vara ca

70°C.

AZMMM-m): maximal uppvärmning med bensinvärmare ( > 80°C för att ekvation

(6) skall fungera)

a4: parameter

cw4: vindrelaterad parameter.

0 uppvärmningsfas 25 %. Temperaturutvecklingen beskrivs enligt följande:

- en avsvalningsdel (observera att Tin är 80°C här):

Tut = Tal-r + (80- Tal-r) 'exp((a1+ cwl 'W) -t) (5)
- en uppvärmningsdel

Allrum/(2)) = Tair+ ATnaxMVQ) '(1 _exp((a5 + Om 'W) 'MJ '

' (to + 0)) - 80 (6)
to: tid för uppvärmning från Tai, till 80°C på lA-effekt

t: tid från initialtemperaturen 80°C.

Den resulterande temperaturen mellan 80°C och 70°C beskrivs med summan av

avsvalningsfunktionen och uppvärmningsfunktionen:

Tuz(MV(2)) = Tut + ATut(MV(2)) (7).

Värdet på to bestäms baserat på att funktionen skall vara lika med noll då t = 0.
Temperaturutvecklingen i en motor kan antingen vara sjunkande eller ökande

vid användning av motorvärmare, eftersom båda dessa temperaturer utgör

underlag för beräkning av kallstarttillägg.

Sjunkande temperatur kan inträffa om inkoppling av motorvärmare sker vid en

tidpunkt då motortemperaturen är högre än lufttemperaturen plus maxhöjning

med motorvärmare.

För bensinvärmare kompliceras bilden ytterligare genom att uppvärmnings-

effekten automatiskt varieras. Därav följer en serie tidsintervall med normalt

ökande alternativt sjunkande temperaturer.

Vid användning av motorvärmare beskrivs temperaturutvecklingen både med

och utan motorvärmare, eftersom båda dessa temperaturer utgör underlag för

beräkning av kallstarttillägg.

Lufttemperatur skall beskrivas i varm- och kallgarage. Temperaturen i varm-

garage beskrivs genom att användaren ger en bastemperatur som indata. Den

resulterande temperaturen bestäms som ett medelvärde av utomhustemperaturen

och det angivna basvärdet.

Kallgarage är konstruerade som mer eller mindre slutna enheter. Exempelvis är

parkeringshus ofta öppna för väder och vind medan garage i anslutning till

enfamilj sfastigheter ofta är helt slutna. Temperaturema kan förväntas vara bero-

ende av detta förhållande. Ju mer sluten anläggning desto starkare beroende av

antalet in- och utfarter. I modellen har tillsvidare valts att sätta lufttemperaturen

lika med temperaturen utomhus. Vad som skiljer inverkan av kallgarage från

utomhusparkering i modellen är att vindstyrkan satts lika med noll i kallgarage.

Alternativen för beskrivning av motortemperatur under parkering kan samman-

fattas med följande:
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0 i varmgarage:

- temperaturbeskrivning enligt (la) och (lb)

- motorvärmare förutsätts ej användas

0 i kallgarage:

- lufttemperaturen förutsätts vara lika med utomhustemperaturen och vind-

hastigheten = 0

=- utan motorvärmare:

-- motortemperaturen beskrivs som funktion av lufttemperaturen enligt (1a)

och 1b)

- med elvärmare och möjlighet till anslutning:

- motortemperaturen beskrivs som funktion av lufttemperaturen enligt (1a)

och (1b) under tiden som värmaren ej är inkopplad

- för tid med inkopplad motorvärmare beräknas både temperaturen med

och utan motorvärmare, den senare enligt (2) och (3)

- med förbränningsdriven värmare:

- används inte i kallgarage dvs. samma temperaturutveckling som för bil

utan motorvärmare

0 privat utomhusparkering:

- aktuella meteorologiska förhållanden används direkt

- utan motorvärmare:

- motortemperaturen beskrivs enligt standardmetod dvs. enligt (1a) och

(1b)
- med elvärmare och möjlighet till anslutning:

- utan startad värmare:

- samma som utan värmare

- med startad värmare beräknas motortemperaturen enligt (2) och (3)

- med förbränningsdriven värmare:

- under tid som värmare ej startats beskrivs motortemperaturen med (1a)

och (1b)

- under tid med värmare startad beskrivs motortemperaturen enligt (4) -

(7)
0 allmän parkering, vilket förutsätts motsvara att elanslutning saknas:

- använd aktuella meteorologiska förhållanden

- utan förbränningsdriven värmare så beskrivs motortemperaturen enligt (la)

och (lb) '

- med förbränningsdriven värmare:

- under tid som värmare ej startats beskrivs motortemperaturen med (la)

och (1b)

- under tid med värmare startad beskrivs motortemperaturen enligt (4) -

(7).

Eftersom lufttemperaturen varierar med tiden timme för timme görs beräkningar

av temperaturutveckling för tidsteg dvs. för varje nytt steg blir motorns sluttempe-

ratur från föregående steg en ny utgångstemperatur. För parkeringstider kortare än
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1 timme har startemas fördelning beskrivits per 5-minutersperioder. I dessa fall

beräknas temperaturutveckling för aktuellt antal 5-minutersperioder och för den

lufttemperatur och vindhastighet som gäller för aktuell timme.

Motortemperaturens utveckling är långt ifrån linjär vilket medför att det är

olämpligt med för långt drivna medelvärdesbildningar av bakgrundsvariabler och

att för dessa medelvärden beräkna medeltemperaturer vid start. Som följd av att

dessutom funktionerna för kallstarttillägg, se avsnitt 4.2, relativt starttemperaturer

också är icke-linjära så förstärks ytterligare kravet på att undvika medelvärdes-

bildningar.

Samtliga skattade parametervärden för beskrivning av temperaturutveckling

redovisas i bilaga 1.

4.2 Kallstarttillägg
Bränsleförbrukning och avgasutsläpp är en funktion av temperaturen i ett antal

fordonskomponenter:

0 motorn:

block med tillbehör

- kylvatten

- smörj olja

- syresensorn

- katalysatom

0 kraftöverföringen:

- växellåda

- slutväxel

0 däck.

Bilden kompliceras ytterligare av att man inom varje uppräknad punkt kan ha

olika temperaturer som exempelvis i kylvattnet även med en avgränsning till

motorblocket. Om kallstarttillägg skall relateras till temperatur, vilken temperatur

skall då väljas? Merparten av tillgänglig empirik avser test enligt FTP 755 dvs.

hela fordonet har anpassats till viss lufttemperatur under 10-35 timmar (enligt

A12-regulations). Därmed kan man förvänta att alla komponenter har ungefär

samma temperatur dvs. man har inget problem med temperaturvalet. Eftersom

den aktuella tillämpningen även avser att kunna beskriva starter efter korta parke-

ringstider och starter med användning av motorvärmare kan olika komponenter

ha olika temperatur. Här har valts att relatera kallstarteffekter till kylvatten-

temperatur i motorblocket. Eftersom man kan förutsätta ett starkt beroende

mellan temperaturema i olika delar av motorn skulle man kunna förvänta att bety-

delsen för beskrivning av kallstarttillägg inte är alltför stor. Största frågetecknet

borde gälla för katalysatorbilar, eftersom man för denna kategori kan förvänta

någon form av trappstegseffekt mellan tillägg och katalysatortemperatur. Denna

effekt kan inte fångas upp genom att enbart välja kylvattentemperatur som

oberoende variabel. Frågetecknet för katalysatorbilar äravgränsat till avgaser dvs.

bränsleförbrukning berörs inte. För starter där hela fordonet anpassats till

omgivningstemperaturen har det ingen betydelse vilken temperatur i motor-

systemet som kallstarttilläggen relateras till. Här finns också säkerställda samband

 

5 FTP 75 avser den provmetod som bl.a. ingår i de svenska avgasbestämmelserna betecknade

A12 (Statens Naturvårdsverk, 1987).
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mellan kallstarttillägg och temperatur. För korta parkeringstider förändras bilden.

Här vet vi för närvarande inte hur stort fel som följer av att relatera tilläggen till

kylvattentemperatur. Ett undantag i COLDSTART till en ensidig relatering av

kallstarttillägg till kylvattentemperatur gäller användning av motorvärmare. I

detta fall bestäms ett bastillägg relativt en kylvattentemperatur som skulle gällt

utan motorvärmare och med en korrektion för den temperaturökning som motor-

värmaren medför.

Vad som också har betydelse för beskrivningen är den definition av kallstart-

tillägg som fås genom att utnyttja empirik baserad på FTP 75.

FTP 75 innehåller två delprov där det första skall motsvara körning i tätort och
det andra körning på landsväg. Tätortsdelen är i sin tur indelad i tre faser beteck-

nade th, Yst och Yht. Den första och den tredje fasen är identiska ifråga om kör-

förlopp. Om beteckningama i avsnitt 1 används motsvaras th av emo och Yht av

em). Följande problem skulle kunna vara förknippade med att använda FTP 75:

0 att th inte är tillräckligt lång för att full uppvärmning skall uppnås

0 att motorn stängs av 10 minuter före tredje fasen (Yht) dvs. motorn kan för-

väntas ha en temperatur som avviker från fullt uppvärmd motor under någon

del av fasen

0 att motorn och andra delsystem inte skulle vara fullt uppvärmda under den

tredje fasen även utan det inledande stoppet på 10 minuter.

Mätdata finns tillgängliga för temperaturintervallet upp t.o.m. ca 20°C. Däröver

finns i stort sett inga data tillgängliga. För avgaserna kan man förvänta att det

finns en brytpunkt i intervallet över 20°C som följd av att gasblandningen upp-

fetas, åtminstone i vissa fall, under Viss kylvattentemperatur (ca 60°C).

Det resulterande kallstarttillägget kan beskrivas som en summa av ett

bastillägg (ek) och av ett motorvärmartillägg (ekMV). Motorvärmartillägget har

normalt negativt tecken.

För att beskriva bastillägget har följande funktionsansatser gjorts:

0 NOX för katalysatorbilar

ek = C1+Cz°Tut+C3'Tut2 (8)

ek: kallstarttillägg (mängd/start)

Tut: kylvattentemperatur vid start utan motorvärmare (°C)

c, - C5: parametervärden

0 för alla andra fall

ek = (CI + (C2 + 03 'exp(c4 ' Tu/10))/(1 + C5 'exP(C4 ' Tur/10)) (9)

Funktionsansatsema inklusive skattade parametervärden redovisas i bilaga 2.

Hur skall effekt av motorvärmare på bilavgasema beskrivas? Värmare påverkar

normalt enbart kylvattnet. Om enbart kylvattentemperaturen varit bestämmande

för utsläppen skulle inga speciella utsläppsdata behövas för kalibrering av motor-

värmareffekter utan man skulle generellt kunna relatera kallstarttillägg till enbart

kylvattentemperatur. Eftersom detta inte är fallet har följande princip valts för att

beskriva motorvärmareffekter:

0 utgå från temperaturfunktionen utan användning av motorvärmare och

beräkna en starttemperatur för denna förutsättning
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0 beräkna temperaturökningen med aktuell inkopplingstid av motorvärmare

0 beräkna ökningens andel av det maximala temperaturökningen med oändlig

inkopplingstid

0 beräkna en motorvärmareffekt som funktion av andelen enligt ovan och

kylvattentemperatur°

Vad motorvärmarfunktionen skall uttrycka är skillnaden mellan kallstarttillägg

utan motorvärmare och tillägg med motorvärmare. Följande funktion har ansatts:

ekMV = (exp(06 -A) -1) '07- exp(08 -ST) (10)
A = min((Tut(MV(z)) -T141)/ AT"axMV(1) 1)
C7: parametervärde

ST = min(Tu,WV(w, 22 + AWWMWU) (°C)

ekMV: förändring i kallstarttillägg vid användning av motorvärmare

(mängd/start)

T mm/(ü): kylvattentemperatur vid motorstart efter parkeringstiden t då

motorvärmare av typ i används (°C)

Tut: kylvattentemperatur vid motorstart efter parkeringstiden 1 om motor-

värmare inte används(°C)

ATmaxMVm: maximal uppvärmning med värmare av typ i (°C).

Anledningen till att ATmmCMVm används både för el- och bensinmotorvärmare i
ekvation (10), är att vi saknar mätdata avseende effekter efter användning av

bensinmotorvärmare.

Den resulterande funktionen som inkluderar både bastillägg och motorvärmar-

effekt på utsläppen från motorn får då formen:

Kallstarttillägg = ek + ekMV.

Som följd av att kalibreringsunderlag inte finns för hela det temperaturintervall

som skall beskrivas har följande komplettering gjorts:

0 för basfunktionema utan motorvärmare:

- linjär interpolering mellan kylvattentemperaturen 20°C och den temperatur

som nås efter stoppet inför tredje delprovet i FTP 75

0 för motorvärmarfunktioner:

- behåll den storleksrelation mellan ek och ekMV som gäller för den högsta

temperaturen med tillgänglig mätdata för alla högre temperaturer.

Den beskrivna konstruktionen innebär att negativa kallstarteffekter kan komma

att beräknas. I programmet har valts att sätta negativa värden till noll. Beträffande

NOX för bilar utan katalysator, kan denna nollställning ifrågasättas eftersom

negativa värden kan observeras. För HC och CO från katalysatorbilar kan noll-

ställningen vara mera befogad eftersom det i dessa fall inte finns några observe-

rade negativa värden.

Eftersom funktionsansatsen kalibrerats mot ett empiriskt underlag

motsvarande säck 1 minus säck 3 i FTP 75 så fås ett systematiskt fel som följd av

lO-minutersstoppet före säck 3.

För att justera tillgängliga data för lO-minutersstoppet har följ ande rutin lagts in i

programmet:
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0 en korrektionsfaktor k för kallstarttillägg vid 22°C starttemperatur har upp-

skattats, vilken korrigerar för IO-minutersstoppet:

k = (kallstarttillägg efter stopp 10 minuter) / (kallstarttillägg (22 0C)

0 kallstarttilläggen justeras enligt följ ande:

ekKTquorr = ek(Tut) + (76-1) Xek(22)
ek(Tquorr: kallstarttillägg utan fel

ek(TuJ: kallstarttillägg med fel enligt föregående dvs. beroende på 10

minuters stopp före säck 3

Tut: kylvattentemperatur vid motorstart

ek(TuJ motsvarar den funktion som kan kalibreras direkt mot FTP 75-data. Funk-

tionen blir deñnitionsmässigt lika med noll vid den temperatur som nås vid

avsvalning efter 10 minuters stopp.

För de intervall där data saknas beskrivs kallstarttillägg med linjär interpole-

r1ng.

En stor andel bilresor är så korta att fullt driftvarm motor inte uppnås. Därmed

blir de verkliga kallstarttilläggen mindre än ett fullt kallstarttillägg.

I den version av COLDSTART som här redovisas tilldelas varje motorstart ett

fullt kallstarttillägg för aktuell motortemperatur.

4.3 Egeneffekter av motorvärmare

Själva temperaturutvecklingen med motorvärmare och därav följande effekter på

utsläppen från bilmotom har beskrivits i avsnitten 4.1 och 4.2. Vad som också

söks är effekter i övrigt, egeneffekter, av motorvärmare.

För elvärmare beskrivs elanvändningen och kostnaderna för dessa både i

direkta elkostnader och indirekta i form av eventuella avgasutsläpp vid elproduk-

tion.

Genom att tiden för inkoppling av elvärmare är känd både avseende tid på året

och tid på dygnet så skulle fördelningen på olika kraftverkstyper kunna beskrivas

med god säkerhet, åtminstone historiskt. Denna fördelning kan naturligtvis vari-

era från år till år som följd av ett stort antal faktorer. Viktigt är att elförbruk-

ningen beskrivs timme för timme. Med ett sådant underlag kan sedan ambitions-

nivån väljas fritt ifråga om med vilken noggrannhet som effekterna skall beskri-

vas. Generellt kan man säga att detta eluttag skulle kunna förväntas vara sämre ur

miljösynpunkt än för det genomsnittliga eluttaget för alla elanvändare under året.

Detta skulle förklaras av att elvärmare i större utsträckning än genomsnittlig

elanvändning under året används i anslutning till toppbelastningar under dygnet

och under året. Koncentrationen i tiden av eluttaget skulle kunna ha mer än

marginell betydelse för det svenska energisystemet.

Bensinvärmare förbrukar drivmedel och släpper ut avgaser. Dessa effekter kan

enkelt beskrivas om representativa dataunderlag finns tillgängliga.

4.4 Effekter vid uppvärmning av varmgarage

De reduktioner av kallstarttillägg som följer av användning av varmgarage sker

på bekostnad av miljöeffekter för uppvärmning. Denna uppvärmning kan

förväntas ge väsentligt mycket större miljökostnader än uppvärmning med

elvärmare, genom att ett garage värms upp under dygnets alla timmar. I tabell 6.1

framgår hur vanlig parkeringsformen varmgarage
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Skall hela uppvärmningseffekten relateras till bilen eller skall fördelning ske

på olika användningsformer för varmgarage?

För närvarande beaktas inte den sannolikt betydande effekten av garageupp-

Värmning.
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5 Programstruktur
Syftet med vald struktur är en anpassning till de processer som skall beskrivas,

behovet av att kunna förse modellen med relevanta indata och att kunna redovisa

utdata enligt önskemål. Utdata omfattar i huvudsak följ ande typer:

0 kallstarteffekter i motorn

egeneffekter för motorvärmare

olika mellanresultat, främst för kontroll

underlag för bestämning av optimal användning av motorvärmare

resulterande årlig användning av motorvärmare fördelad över årets timmar.

Utdata har primärt indelats enligt följ ande:

0 geografiskt: nationellt eller regionalt

startplats: bostad; arbete eller övrigt

parkeringsform: varmgarage; annan ordnad parkeringsform eller gatuparkering

med eller utan motorvärmare inklusive en uppdelning på el- eller bensindrivna

med motorvärmare och en uppdelning på starter med alternativt utan inkopp-

ling

0 tekniknivå för fordon omfattande tre nivåer.

Indata kan grupperas enligt följande:

0 startemas fördelning geografiskt, på startplats och över årets timmar inklusive

parkeringstider

väderstatistik med en geografisk uppdelning och för årets timmar

förekomst av parkeringsformer

förekomst och användning av motorvärmare

användning av timer

parametervärden till temperaturfunktioner och funktioner för kallstarteffekter

ekonomiska värderingar.

De objekt som skall hanteras av modellen är starter. I princip skall varje start

under ett år beskrivas för alla tänkbara förhållanden av någon betydelse för kall-

starttilläggen.

Indata i form av starter har beskrivits med följande tabeller:

0 en fördelning på regioner och typ av startplats för första resan och övriga

0 en fördelning över månader för första resan och övriga

0 en fördelning på dygnets timmar och parkeringstider för följande variabel-

kombinationer:

- vanlig månad eller semestermånad

- första resa eller annan resa

- platstyp: arbete, bostad och övrig

- dagtyp: vardag, lördag eller söndag

0 en separat fördelning av starter med parkeringstider kortare än 1 timme på 5-

minutersintervall.

Varje kombination av förutsättningar enligt ovan skall delas upp i ett antal ytter-

ligare fall motsvarande:
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0 parkeringsformer

0 med eller utan motorvärmare

- tekniknivå/kravnivåö.
Genom att varje start är bestämd i tiden och att parkeringstiden är känd så kan de

yttre förhållandena beskrivas tidsteg för tidstegunder parkeringstiden.

Strukturen motsvarar att fördelningen på startplats och första respektive Övriga

starter är regionsberoende medan månadsfördelning, dagtypsfördelning, start- och

parkeringstidsfördelning är oberoende av region. Den separata fördelningen för

parkeringstider kortare än 1 timme på 5-minutersintervall förutsätts vara obero-

ende av alla andra förutsättningar.

Uppdelningen av starter på första resa och övriga resor har motiverats av att

parkeringstidens längd inte är känd för första resorna. Vad man vet är att parke-

ringstiden har en längd av minst tiden från kl. 00.00 fram till start. Hur parke-

ringstidens längd uppskattats för denna grupp framgår ur avsnitt 6.1. Genom upp-

delningen på första resan och övriga resor kan användaren efter behov någorlunda

enkelt variera parkeringstidens längd för första resorna. Beträffande övriga starter

avser avsnitt 6.1 helt empiriska skattningar till skillnad från första resorna.

Med den indelning av olika förutsättningar som ovan beskrivits fås ett stort

antal fall för vilka kallstarteffekter skall beräknas. Alla dessa fall skall slutligen

sammanviktas till medelvärden. Då effekten söks för någon delmängdexempelvis

för parkering vid bostaden så nollställs alla andra vikter. Den sammanviktade

summan delas slutligen med summan av samtliga vikter där då alla som relateras

till parkering på andra platser än bostaden är nollställda.

Ett av de större problemen med utvecklingen av COLDSTART har varit den

komplexa strukturen. Antalet förgreningar i programstrukturen måste bli stort.

Till problembilden hör även i vilken ordning som förgreningarna skall göras.

Den geografiska indelningen omfattar tre regioner: Götaland, Svealand och

Norrland. Dessutom beskrivs den nationella nivån som en sammanviktning av de

regionala nivåerna.

Typ av startplats är av betydelse som följd både av att parkeringsformerna

varierar och att utdata söks med en sådan uppdelning. Platserna omfattar arbete,

bostad och övriga.

Parkeringsform avser vilka möjliga parkeringsformer som finns för olika start-

platser och hur dessa används. Data ges enligt följande struktur:

0 region

0 startplats

0 parkeringsform:

- varmgarage

- kallgarage med elanslutning

- kallgarage utan elanslutning

- privat utomhusparkering med elanslutning

- privat utomhusparkering utan elanslutning

- gatuparkering.

 

6 Kravnivåema definieras i Naturvårdsverkets författningssamling enligt följ ande:

0. F40, årsmodellerna 1976-1984, ej katalysator

0 A12, årsmodellerna 1989- , katalysator

0 Mkl (A14), en del av årsmodellerna 1993- , katalysator.
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Uppgifter om parkeringsform styr mellan fem olika beskrivningar av motortempe-

raturemas utveckling. De två utomhusparkeringarna utan elanslutning behandlas

lika ifråga om temperaturutveckling. Att ändå ha kvar en uppdelning av dessa två

motiveras ur åtgärdssynpunkt.

Motorvärmare omfattar tre olika kategorier: med elvärmare, med bensin-

värmare och utan motorvärmare. Dessa uppgifter ges per region, per startplats och

per kall parkeringsform med och utan elanslutning.

Användning av motorvärmare beskrivs separat för el- och bensindrift mot bak-

grunden av följande:

. parkeringstid

0 lufttemperatur

0 region.

Användning av timer inklusive inkopplingstid beskrivs separat för el- och

bensindrift mot bakgrund av:

0 parkeringstid

0 region

0 lufttemperatur.

Om inte timer används till elvärmare blir inkopplingstiden vid användning lika

lång som parkeringstiden.

I vilken ordning skall de olika indelningsgrundema genomföras? Sådana indel-

ningsgrunder som är beroende av andra indelningsgrunder bör placeras efter de

senare. Om något beroende inte förekommer är det en smaksak i vilken ordning

förgreningarna görs.

De loopar i programmet som ger beräkningsgången motsvarar följande struktur:

region

månad

startplats

dagtyp
första resa eller annan resa

timme på dygnet

parkeringstid.

Per timme görs följ ande ytterligare uppdelningar:

0 parkeringsform

0 typ av uppvärmning inkl. avsaknad av motorvärmare

0 kravnivå

0 olika deleffekter.

Som ett mycket ambitiöst alternativ skulle man kunna tänka sig att beräkna repre-

sentativa utsläppsnivåer för bilparken dvs. med beaktande av alla tekniknivåer

och åldersnivåer. Istället har ambitionen begränsats till att beskriva kallstarttillägg

för vad som skulle kunna kallas för enskilda fordonsindivider.

För närvarande kan beräkningar genomföras för tre sådana individer paral-

lellt. Nivån på tilläggen bestäms av användaren genom att som indata ge nivån

vid ca 20°C. Tilläggen, vilka ges som indata, förutsätts motsvara prov enligt

FTP 75 men utan motoravstängning före den tredje delen av tätortskörcykeln.
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6 Dataunderlag
Underlagen omfattar följande typer av data:

resvanor

väderstatistik

parkeringsformer

förekomst av motorvärmare

användning av motorvärmare

användning av timer

parametervärden till temperaturfunktioner

parametervärden till kallstartfunktioner

egeneffekter för motorvärmare

värderingar av effekter.

6.1 Resvanor

De använda underlagen utgörs av material ur SCB:s resvaneundersökningar. De

befintliga beskrivningarna av resstarter har som underlag RVU 84/85 och RVU

94-. Grundmaterialet avseende RVU 84/85 har bearbetats och resultat samman-

ställts i referens (Henriksson, l993(a)). Bearbetningen och redovisningen ingår

som ett led i utvecklingen av COLDSTART-programmet. De exempel på utdata

som redovisats i avsnitt 8 baseras på RVU 94-.

De regioner som ingår är: Götaland; Svealand och Norrland. Platserna utgörs

av: arbete;bostad och övrigt.

Månadsfördelningen av starter beskrivs endast som funktion av om det är

första resa eller övrig resa. Observera att det även finns en grövre månadsindel-

ning i semestermånad eller annan månad.

Den mest omfattande delen av underlaget avser de tabeller som beskriver starter-

nas fördelning per timme och parkeringstid. Dessa kan kommenteras enligt

följande:

0 att ett månadsberoende ingår i form av om det är en semestermånad eller

annan månad

att ett beroende av första eller annan resa ingår

att ett platsberoende ingår

att tre dag-kategorier ingår: vardag; lördag eller söndag

att startid beskrivs genom indelning av dygnet i tolv 2-timmarsintervall

att parkeringstid beskrivs med 25 tidsintervall av olika längd.

I bilaga 3 redovisas samtliga fördelningar utom för startemas fördelning per

timme och på parkeringstid. För dessa ges endast exempel för 2 av totalt 36 situa-

tioner.
Det material som används avser tre års tid fr.o.m. tredje kvartalet 1994 och har

normerats så att totalen motsvarar antal starter med personbil nationellt under ett

år.

Starterna fördelas på region, startplats samt första eller annan resa baserat på

tabellerna 1 och 2 i bilaga 3. Fördelningen av starter över årets månader har anta-

gits bero enbart av om det är första resa eller annan. I tabell 3 i bilaga 3 redovisas

fördelningarna.

VTI rapport 438 39



För första resorna finns inga direkta uppgifter om parkeringstidens längd. Denna

tid har uppskattats genom att antaga att tidpunkt för avslutande av sista resa

under mätdygnet även är representativ för dygnet före. Därmed kan

parkeringstiden för förstaresan tilldelas ett värde. Detta motsvarar en systematisk

underskattning av parkeringstiden genom att dygn då bil inte används ej beaktas.

I tabellerna 4 och 5 i bilaga 3 ges exempel på startemas fördelning över dygnets

timmar för en normal månad, icke semester, under vardag vid bostad. Indelningen

av parkeringstider är olika för första och andra resor enligt följ ande:

0 första resan:

- inga parkeringstider under en 1 timme

- indelning i entimmesintervall mellan 1 och 8 timmar

- indelning i halvtimmesintervall mellan 8 och 16 timmar

- maximal parkeringstid 24 timmar

0 andra resor än första:

- indelning i halvtimmesintervall upp till 5 timmar

- indelning i entimmesintervall mellan 5 och 11 timmar

- maximal parkeringstid 24 timmar.

En stor andel av startema sker med parkeringstid kortare än 1 time. I detta

tidsintervall sker den snabbaste temperaturutvecklingen i motorn. Det är därmed

viktigt med en högre tidsupplösning i detta tidsintervall. Av bl.a. utrymmesskäl

har valts att betrakta denna fördelning som varande oberoende av alla andra förut-

sättningar än startplats. De tre fördelningarna, en per startplats, redovisas i tabell

6 i bilaga 3.

6.2 Väderstatistik

Väderstatistiken baseras på underlag från SMHI. Materialet omfattar lufttempera-

tur, vindstyrka och luftfuktighet timme för timme under entioårsperiod för olika

mätplatser i Sverige, se (Henriksson, 1993b). Medelvärden av dessa data har först

bildats på timnivå per mätplats dvs. medelvärden baserade på tio observationer.

Slutligen har också timmedelvärden bildats för mätplatser i samma region dvs.

inom Götaland, Svealand eller Norrland. En nackdel med att Väderdata utgörs av

medelvärden är att mera extrema förhållanden inte framgår. Det skulle kunnat ha

varit av intresse att kunna bilda olika percentilvärden baserade på temperatur-

fördelningar. Det tillgängliga underlaget från SMHI kan användas för att ta fram

temperaturbeskrivningar även för kalla och varma år.

6.3 Parkeringsformer

Beskrivning av tillgång till olika parkeringsformer baseras på en opublicerad

VTI-studie, vilken i sin tur baseras på Konsumentverkets enkät Bilunderhåll

genomförd under 1995 (Konsumentverket, 1996).

Att beskriva parkeringsmöjligheter är definitionsmässigt en komplicerad fråga.

Vad som komplicerar en sådan beskrivning är bl.a. följande:

0 Var skall man sätta den geografiska gränsen för tillgängliga möjligheter. Skall

man betrakta möjligheterna inom en radie av 100, 200 eller 300 meter altema-

tivt på ändå större avstånd?
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0 Skall enbart sådana möjligheter medräknas som man har för närvarande genom

hyra m.m. eller skall även sådana möjligheter ingå som man skulle kunna

betala för?

0 Man kan ofta ha flera alternativ. Exempelvis medför tillgång till varmgarage

ofta även möjlighet till parkering utanför direkt framför garageporten osv.

Möjligen har det ovan beskrivna problemet lösts genom att frågan om parkering i

enkäten formulerats som Hur brukar du parkera vid hemmet respektive vid arbe-

tet? Respondenterna har kunnat ge flera parkeringsformer per svar. Vid bearbet-

ningen av datamaterialet har flera parkeringsformer per svar ersatts med ett

huvudaltemativ.

I tabell 6.1 redovisas data med uppdelning på region och plats.

Tabell 6.1 Andel bilar med tillgång till olika parkeringsformer för olika
regioner och siartplatser *.

   

Parkeringsform Götaland Svealand Norrland

Bostad Arbete Övrig Bostad Arbete Övrig Bostad Arbete Övrig_

Varmgarage 0,191 0,038 - 0,234 0,093 - 0,243 0,03 -

Ka 9ara99 med 0,231 0,016 _ 0,24 0,021 _ 0,327 0,051 _
elanslutning

Ka 9ara9_e Utan 0,111 0,028 _ 0,061 0,039 _ 0,013 0,04 _
elanslutning

Privat parkeriüg 0,195 0,169 _ 0,292 0,289 _ 0,373 0,628 _
med elanslutning

Privat Parker"19 0,185 0,491 _ 0,098 0,339 _ 0,023 0,157 _
utan elanslutning

Gatuparkering 0,087 0,257 1,000 0,074 0,218 1,000 0,021 0,094 1,000

Totalt 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

 

* För kategori Övrig finns inga uppgifter om parkeringsformer tillgängliga. Här förutsätts all

parkering ske som gatuparkering.

Uppgifterna baseras på en ännu odokumenteradVTI-studie, vilken i sin tur baseras på Konsu-

mentverkets enkät Bilunderhåll genomförd under 1995.

6.4 Förekomst av motorvärmare

Tillgång till motorvärmare har beskrivits separat per region och startplats, se

tabell 6.2. Redovisade data ingår i en ännu odokumenterad VTI-studie baserad på

Konsumentverkets enkät Bilunderhåll.

Tabell 6.2 Andel bilar med elva'rmare då eluttag finnsför olika regioner och
starl*platser*.

 

Parkeringsform Götaland Svealand Norrland

Arbete Bostad Övrig Arbete Bostad Övrig Arbete Bostad Övrig_

Ej uppvärmd
p-form med 0,474 0,54 - 0,77 0,733 - 0,91 0,912 -

elanslutning

Övriga p-former 0,146 0,243 - 0,497 0,338 - 0,868 0,838 -

 

Enligt en ännu odokumenterad VTI-studie baserad på Konsumentverkets enkät Bilunderhåll

genomförd under 1995.
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För kategorin Övrig förutsätts inga elanslutningar finnas tillgängliga.

Förekomst av bensinvärmare har beskrivits på motsvarande sätt som elvärmare

och baserats på samma underlag, se tabell 6.3.

Tabell 6.3 Andel bilar med bensinvärmare för olika regioner och start-

  

platser*.

Parkeringsform Götaland Svealand Norrland

Arbete Bostad Övrig Arbete Bostad Övrig Arbete Bostad Övrig_

Ej uppvärmd
p-form med 0,056 0,055 0,042 0,047 0,055 0,051 0,034 0,043 0,042

elanslutning

Övriga p-former 0,042 0,032 0,042 0,045 0,046 0,051 0,094 0,037 0,042

* Enligt en ännu odokumenterad VTI-studie baserat på Konsumentverkets enkät Bilunderhåll
genomförd under 1995.

Värdena i tabell 6.3 under platstypen övrig motsvarar total förekomst. En lämp-

ligare indelning än i tabell 6.3 för beskrivning av förekomst av bensinvärmare

skulle ha varit efter inom- och utomhusparkering eftersom bensinvärmare endast

används för utomhusparkering enligt modellen.

Den refererade studien innehöll frågor om parkeringsförhållanden vid arbete

och bostad men ej för övriga platser. Detta får då betydelse för beskrivning av

förekomst av motorvärmare i anslutning till olika startplatser och parkerings-

former.

Konsumentverkets enkät har avgränsats till ägare av bilar inom årsmodellinter-

vallet 1980-1995. Detta skulle kunna ha en marginell inverkan på skattade före-

komster av motorvärmare dvs. en avvikelse från de sanna värdena. Eftersom före-

komsten enligt tabell 3.2 ökar med ökande ålder är det sannolikt att

begränsningen till maximalt 15 år gamla bilar har medfört en underskattande

tendens ifråga om förekomst.

För uppskattning av total elanvändning för uppvärmning av bensindrivna bilar

krävs även underlag om förekomst även av kupévärmare. En av VTI genomförd

bearbetning av Bilunderhåll 95 gav data enligt tabell 6.4.

Tabell 6.4 Förekomst (%) av kupe'va'rmare bland den grupp som har motor-
värmare totalt.

   

Region Årsmodellklass Totalt

-1987 1988-

Götaland 0,304 0,519 0,407

Svealand 0,524 0,538 0,531

Norrland 0,745 0,802 0,771

Totalt 0,510 0,595 0,551

 

6.5 Användning av motorvärmare

Det underlag som använts för beskrivning av användning av motorvärmare ingår i

en ännu opublicerad VTI-studie baserad på Konsumentverkets enkät Bilunder-

håll. Bilunderhålls frågor om användning var avgränsade till elvärmare.
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I underlaget beskrivs relativ användningsfrekvens av elvärmare enbart som funk-

tion av region, startplats och lufttemperatur. Några data som direkt beskriver

parkeringstidens betydelse har ej funnits tillgängliga. Indatastrukturen till

COLDSTART ger möjlighet att beskriva inverkan av parkeringstid. Här finns två

alternativ:

0 att välja användningsfrekvens oberoende av parkeringstid

0 att baserat på en blandning av antaganden och viss annan empirik beskriva

parkeringstiders betydelse.

Det andra alternativet har valts. Avser de tillgängliga användningsfrekvensema

baserade på Bilunderhåll ett genomsnitt för alla parkeringstider eller är de repre-

sentativa för längre parkeringstider? Här har antagits följande:

0 att användningsfrekvensen för parkeringstider mellan 0 och 1 timmar är 0 %

0 att användningsfrekvensen för parkeringstider mellan 1 och 2 timmar är 0,5

gånger användning enligt ovan nämnda studie
0 att användningsfrekvensen för parkeringstider över 2 timmar är lika med

värdena i ovan nämnda studie.

Den ovan beskrivna konstruktionen har lett fram till de användningsfrekvenser

som redovisas i tabell 6.5. För elvärmare avses situationer då både elvärmare och

eluttag är tillgängliga.

Tabell 6.5 Andel starter med användning av el- och bensinvärmareför olika
situationer *.

 

Lufttemperatur
Parkeringstid Region < _10°C -10°C-0°C 0°C-10°C >10°C

(h)
Norrland 0 0 0 0

0-1 Svealand 0 0 0 0

Götaland 0 0 0 0

Norrland 0,445 0,37 0,085 0

1-2 Svealand 0,44 0,38 0,165 0

Götaland 0,365 0,315 0,125 0

Norrland 0,89 0,74 0,17 0

2-4 Svealand 0,88 0,76 0,33 0

Götaland 0,73 0,63 0,25 0

Norrland 0,89 0,74 0,17 0

4-18 Svealand 0,88 0,76 0,33 0

Götaland 0,73 0,63 0,25 0

>18 Norrland 0 0 0 0

Svealand 0 0 0 0

Götaland 0 0 0 0

 

Enligt en ännu opublicerad VTI-studie baserad på Konsumentverkets enkät Bilunderhåll i kom-

bination med antaganden om parkeringstidens betydelse. Enligt enkäten skulle användning före-
komma även för temperaturer >10°C, vilket här antagits vara ett uttryck för felaktiga svar dvs.
ingen användning över 10°C. Den tillgängliga empiriken är avgränsad till elvärmare.
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Det utnyttjade dataunderlaget avser enbart användning av elvärmare. Här har

antagits samma användning även för bensinvärmare.

Någon användning av elvärmare förutsätts ej ske på annan plats än bostad och

arbete. Bensinvärmare däremot används på samtliga platser och enbart för utom-

husparkering.

Om timer inte används blir inkopplingstiden vid användning lika med parke-

ringstiden. För bensinvärmare har förutsatts att all användning sker med timer.

6.6 Användning av timer

Vad som skall beskrivas är användning av timer då man beslutat om att använda

motorvärmare. Denna användning skall beskrivas som funktion av region, luft-

temperatur och parkeringstid då elvärmare används. Någon empirik med en sådan

indelning finns inte tillgänglig.

Inför följ ande beteckningar:

iMVanvä: andelen med en användningstid av motorvärmare i tidsintervall (i)

r-MVansl: andelen med en parkeringstid i tidsintervallet (i) av desom anslutit

motorvärmare.

1

Om ingen anvande timer skulle riMVam och riMVans kunna forvantas vara llka.

Användning av timer kan förväntas ge en systematisk justering av fördelningen

riMVanvá medförande ökande värden för låga värden på i och minskande värden
på riMVanvä för höga värden på i.

Skillnaden mellan riMVanvä och riMVansl kan då tas som uttryck för användning av
timer enligt följ ande:

o. l

rti = I _ (riMVanva/rIMVans)

rti: andel som använder timer om parkeringstiden tillhör tidsintervallet (i)

I (IFS, 1997) redovisas under hur lång tid man har på motorvärmare under en dag

dvs. den fördelning som betecknats riMVanvä En fördelning över parkeringstider då
motorvärmare är anslutna dvs. nMVansl enligt ovan har bildats enligt följande:
0 utgå från en parkeringstidfördelning avseende perioden september till maj för

starter vid arbetet och bostaden baserad på data ur RVU 84/85

0 justera fördelningen enligt föregående punkt baserat på tabell 6.4 varigenom

en resulterande fördelning av parkeringstider för de som använder motor-

värmare erhålles.

Om riMVanvä och mmm jämförs för samtliga tidsintervall (i) finner man att rlMVamä
är mindre än r-MVMZ för parkeringstider längre än 4 timmar. Detta har tolkats som
att timer i huvudsak används för parkeringstider längre än 4 timmar.

I tabell 6.6 redovisas skattade användningsfrekvenser för timers enligt

beskriven metod.
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Tabell 6.6 Andel starter med användning av timer till elva'rmare utav totala
antalet starter med ansluten elvärmare *.

  

Lufttemperatur

Parkeringstid (h) < -10°C -10°C-0°C O°C-10°C >10 °

0-4 0 0 0 0

4-8 0,26 0,26 0,26 0,26

8-16 0,77 0,77 0,77 0,77

16-24 0,92 0,92 0,92 0,92

>24 0,92 0,92 0,92 0,92

 

* Uppskattning baserad på både empirik och antaganden.

Några uppgifter om inkopplingstider vid användning av timer finns inte tillgäng-

liga. De i tabell 6.7 redovisade tiderna bygger på samma förutsättningar som

tabell 6.6. Detta skulle motsvara att en Övre gräns för inkopplingstiden skulle vara

ca 4 timmar dvs. en genomsnittlig inkopplingstid av ca 2 timmar kan väljas.

Tabell 6. 7 Inkopplingstid av elva'rmare vid användning av timer *.

  

Parkeringstid (h) Inkopplingstid (h)

0-4 0

>4 2

 

* Antagande.

För bensinvärmare har förutsatts att man alltid använder timer. I tabell 6.8 redo-

visas antagen inkopplingstid för bensinvärmare.

Tabell 6.8 Inkopplingstid av bensinva'rmare *.

 

Parkeringstid (h) lnkopplingstid (h)

1 0

>1 1

* Antagande

6.7 Motortemperatur

Det använda dataunderlaget avseende temperaturutveckling i bilmotorer ingår i

en ännu opublicerad VTI-studie.

I studien har temperaturutveckling kartlagts genom mätningar på tre olika

bilar, vilka närmare beskrivs nedan. Kalibrering av de olika temperatur-

funktionerna enligt avsnitt 4.1har gjorts mot det nämnda empiriska underlaget.

Som tidigare beskrivits kan avsvalningen indelas i tre faser. I den första fasen

ökar först temperaturen för att sedan åter sjunka. Enligt mätningarna tar det 5-9

minuter efter stopp av motorn innan temperaturen åter är nere på nivån under

drift. Någon beskrivning av temperaturutvecklingen under denna första fas görs

inte i programmet. Istället är det tiden fram till dess att temperaturen åter är nere

på driftnivån som söks och används i modellen. En driftvarm motor förutsätts

generellt ha en temperatur av 80°C.,
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Kalibrering av avsvalningsfunktionen har genomförts för den andra och tredje

fasen enligt följ ande:

0 lägen med (kylvattentemperatur) - (lufttemperatur) > 40°C

0 lägen med (kylvattentemperatur) - (lufttemperatur) S 40°C.

I använda kalibreringsdata ingår utöver temperaturer även vindstyrka, Inte

oväntat har en effekt av vind på avsvalningen kunnat påvisas.

Funktioner för uppvärmning med elvärmare har kalibrerats mot mätdata för

endast en personbil. Vad som förbättrar situationen är att mätbilen , en Volvo 940

av 1992 års modell, är mycket vanlig och bidrar därmed till en förbättrad repre-

sentativitet. Här finns sannolikt inga tyngre skäl att förvänta sig någon betydande

inomvarians . Effektenpå den använda elvärmaren har kontrollmätts och uppgår

till 520 W.

För bensinvärmare har några direkta mätdata inte funnits tillgängliga. Istället

har uppgifter om att det tar ca 20 minuter att nå upp till en vattentemperatur av

80°C utnyttjats. Uppvärmning med lÅt-effekt har beskrivits genom att dela para-

metervärdet för lll-effekt med 4.
Ibilaga 1 redovisas temperaturfunktionerna med tillhörande parametervärden.

För avsvalningsfunktionerna är korrelationen mellan predikterad och observerad

temperatur genomgående strax under 1.0. Kalibreringsunderlaget innebär mätning

av kylvattentemperaturen i tre punkter i motorblocket. Kylvattentemperaturen har

fått motsvara en medelvärdesbildning av dessa tre temperaturer.

För att skatta representativa parametervärden för en medelbil per tekniknivå

används motoreffekt som argument i funktionen. Motoreffektema för de bilar

som avsvalningsfunktionerna avser är kända liksom de genomsnittliga motor-

effektema per tekniknivå. Parametervärden finns tillgängliga för följande bil-

modeller och motoreffekter:

0 Volvo 240 av 1982 års modell och med 78 kW

0 Volvo 940 av 1992 års modell och med 96 kW

0 Volkswagen Golf av 1982 års modell och med 55 kW

De genomsnittliga motoreffektema inom bilparken per tekniknivå är:

0 67,2 kW för bilar utan katalysator

0 80,9 kW för bilar med katalysator i miljöklass 3

0 93,1 kW för bilar med katalysator i miljöklass 1.

Exempel på temperaturutveckling i motorns kylvatten under avsvalning redovisas

i figur 6.1. Exemplet avser en lufttemperatur av +10°C och en vindstyrka av 3

m/sek.
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Figur 6.1 Exempelpå avsvalning med kalibreradefunktioner.
Lufttemperatur: 1 0°C
Vindslyrka: 3 m/sek

Ett exempel på uppvärmning med elvärmare redovisas i flgur 6.2. Exemplet avser

en lufttemperatur av -8°C och en Vindstyrka av 0 m/sek. Eftersom parameter-

Värden endast finns tillgängliga för en bil får dessa representera alla bilar inom

olika tekniknivåer.
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Figur 6.2 Exempelpå uppvärmning med elvärmare.
Lufttemperatur: -8°C
Vindstyrka: 0 m/sek

Värmeejfekt: 520 W

Mätbz'l: VOLV0 940.
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Ett exempel på uppvärmning med bensinvärmare redovisas i figur 6.3. I detta fall

har en lufttemperatur av -10°C och en vindstyrka av 2 m/s valts.
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Figur 6.3 Exempelpå uppvärmning med bensinvärmare.

Lufttemperatur: -10°C

Vindsøzrka: 2 m/s.

Bil: generell.

6.8 Kallstarttillägg - starttemperatur

Kalibrering av funktionerna för kallstarttillägg har gjorts mot följande dataunder-

lag:

0 (Lundin et al., 1991):

- en katalysatorbil

- ingen motorvärmare

- starttemperaturer: -10, 4 och 20°C

0 (Blomros , 1993):

- en katalysatorbil

- ingen motorvärmare

- starttemperaturer: -15, -7, 0, 10 och 20°C

(Egebäck et al., 1984):

- fem bilar utan katalysator

- ingen motorvärmare

- starttemperaturer: -7, -5, O, 5, 10 och 20°C

i (Laveskog, 1990):

- sex bilar med katalysator

- fyra med motorvärmare

- starttemperaturer: -3 och 20°C

(Ahlvik, 1996):

- fem bilar varav tre med och två utan katalysator7

 

7 En av bilarna uteslöts ur kalibreringsunderlaget beroende på mycket avvikande utsläpp.
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- samtliga med motorvärmare

- starttemperaturer: -15, 5 och 22°C

0 (Laurikko, 1989):

- två bilar med katalysator och en utan

- ingen med motorvärmare

- starttemperaturer: -20, -7 och 20°C

0 opublicerade data från Saabs:

- tre katalysatorbilar

- samtliga med motorvärmare

- starttemperaturer: -7 och 20°C.

Ett krav för att ta med data i kalibreringen av funktionerna i avsnitt 4.2 har varit

att det per fordon skall finnas mätningar vid minst två temperaturer. Detta krav

har motiverats av den stora variationen i utsläpp mellan olika fordon allt annat

lika. Även om ett mätfordon har en avvikande utsläppsnivå fås ett informations-

bidrag avseende temperaturberoende genom valt urvalsförfarande. Någon

vetenskaplig grund för det beskrivna urvalskriteriet finns inte tillgänglig.

Dataunderlaget är genomgående baserat på mätningar enligt Federal Test

Procedure (75), vilket innebär att bilen före prov är uppställd i provmiljön under

10-36 timmar. Det skulle kunna vara så att uppställningstiden har inverkat på

utsläppen. Under förutsättning av att det inte finns någon samvariation mellan

provtemperatur och uppställningstid så borde detta inte ha någon betydelse i detta

sammanhang. Några uppgifter om uppställningstid per prov har inte funnits till-

gängliga.

Kalibreringen av funktionerna för kallstarttillägg, se avsnitt 4.2, har gjorts i två

steg:

0 mätdata direkt enligt FTP 75, det första delprovets utsläpp minus det tredje

0 justering för motoravstängningen före tredje delen av tätortskörcykeln.

Kalibreringen enligt den första punkten ovan har genomförts enligt följ ande:

0 NOX: samtidig kalibrering av hela funktionsuttrycket ek + ekMV enligt avsnitt 4.2

0 övriga ämnen: kalibrering av ek och ekMV var för sig.

Det finns inget som talar emot att generellt välja den metod som använts vid kali-

brering av NOX.

Separata kalibreringar har gjorts för bilar utan och med katalysator.

Hur väl beskriver funktionerna i bilaga 2 de observerade kallstarttilläggen?

Bland annat framgår detta ur figurerna i bilaga 4, men även av de korrelations-

värden som redovisas i tabell 6.9. Dessa korrelationer avser vad som ovan beskri-

vits som mätdata direkt enligt FTP 75 dvs. utan korrektion för stoppet på 10

minuter före det tredje delprovet.

 

8 Data lämnade av Uno Nyman, SAAB.
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Tabell 6.9 Korrelationskoefficienter mellan predikterade och observerade
kallstarttillägg.

  

Ämnen Utan katalysator Med katalysator
Utan Med* Utan Med*

Motorvärmare motorvärmare motorvärmare motorvärmare

HC 0,84 0,58 0,92 0,85

CO 0,74 0,25 0,87 0,73

NOx 0,52 -0,064 0,25 0,30

Bränsle 0,77 0,53 0,89 0,074

 

* Funktionen ekMV, se avsnitt 4.2.

De valda funktionsansatsema med tillhörande parameterskattningar skulle i de

flesta fall kunna bedömas som åtminstone acceptabla. Två undantag utgör

följande fall:

0 NOx för bilar utan katalysator och med motorvärmare

0 Bränsle för bilar med katalysator och motorvärmare.

Här ges några förklaringar till de dåliga korrelationsvärdena:

0 NOX för bilar utan katalysator och med motorvärmare:

- en extrem observation. Om denna utgår ur korrelationsberäkningen fås

istället 0,21

0 bensin för bilar med katalysator och med motorvärmare:

- två markant avvikande observationer. Om dessa utgår ur korrelationsberäk-

ningen fås istället 0,28.

I figur 6.11 beskrivs sambanden avseende bensin för bilar utan katalysator. Dessa

samband kan jämföras med bränslesambanden för katalysatorbilar i figur 6.7.

Slutsatsen av denna jämförelse är att skillnaden mellan sambanden är mera

marginell, vilket skulle kunna förväntas. Därmed skulle sambanden för bilar med

katalysator och motorvärmare kunna förväntas ge en acceptabel beskrivning trots

den låga korrelationen.

Några data om kallstarttillägg med bensinvärmare har inte funnits tillgängliga.

Istället har kalibreringen av ekMV baserad på elvärmare använts även för bensin-

värmare. Därmed skulle man kunna antaga att kallstarttilläggen med bensin-

värmare överskattas åtminstone för HC, CO, bränsle och partiklar.

I avsnitt 4.2 har en korrektion beskrivits avseende det stopp på 10 minuter som

föregår säck 3 i FTP 75.
Olika korrektionsfaktorer, se avsnitt 4.2, kan förväntas för bilar med och utan

katalysator.

Följande Värden har uppskattats för katalysatorbilar:

HC: k = 0, 0328

CO: k = 0, 0306

NOX: k = 0,269

B f: k = 0,000

Part: k = 0, 0306.

De skattade värdena baseras på underlagsmaterial till en referens (Kutscher,

1991).
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För bilar utan katalysator har något empiriskt underlag ej funnits tillgängligt

avseende 10-minutersstoppet. Någon korrektion utförs därför inte avseende denna

grupp-
De resulterande funktionerna för kallstarttillägg efter implementering har

beskrivits i ñgurema 6.4-6.1l. I varje figur redovisas tillägg utan motorvärmare

och med inkopplad elvärmare. Som exempel redovisas inverkan av två inkopp-

lingstider, 0,5 och 1,0 timmar.

De angivna motortemperaturerna motsvarar för elvärmare den temperatur

motorn skulle haft utan inkopplad elvärmare.
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Figur 6.4 Samband mellan kallstarttilla'gg (HC) och kylvattentemperatur vid
start. Temperatur är den som skulle varit utan elvärmareg. Bilar utan
katalysator. Ålder: 10 år
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Figur 6.5 Samband mellan kallstarttillägg (C0) och kylvattentemperatur vid
start. Temperatur är den som skulle varit utan elvärmareg. Bilar utan
katalysator. Ålder: 10 år

 

9 För temperatur under 20°C motsvaras kylvattentemperaturen av lufttemperaturen i exemplen.
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Figur 6.6 Samband mellan kallstarttillägg WOX) och kylvattentemperatur
vid start. Temperatur är den som skulle varit utan elvärmareg. Bilar utan
katalysator. Ålder: 10 år
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Figur 6. 7 Samband mellan kallstarttilla'gg (Bensin) och kylvattentemperatur
vid start. Temperatur är den som skulle varit utan elvärmareg. Bilar utan kataly-
sator. Ålder: 10 år

 

9 För temperatur under 20°C motsvaras kylvattentemperaturen av lufttemperaturen i exemplen.
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Figur 6.8 Samband mellan kallstarttilla'gg (HC) och kylvattentemperatur vid
start. Temperatur är den som skulle varit utan elvärmare9. Bilar med
katalysator. Ålder: 6,5 år
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Figur 6.9 Samband mellan kallstarttillägg (CO) och kylvattentemperatur vid
start. Temperatur är den som skulle varit utan elvärmare9. Bilarmed
katalysator. Ålder: 6,5 år

 

9 För temperatur under 20°C motsvaras kylvattentemperaturen av lufttemperaturen i exemplen.
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Figur 6.10 Samband mellan kallstarttillägg (NOX) och kylvattentemperatur
vid start. Temperatur är den som skulle varit utan elvärmareg. Bilar med
katalysator. Ålder: 6,5 år
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Figur 6.11 Samband mellan kallstarttilla'gg (Bensin) och kylvattentemperatur
vid start. Temperatur är den som skulle ha varit utan elvärmare9. Bilar med
katalysator. Ålder: 6,5 är.

6.9 Egeneffekter för motorvärmare

Elektriska värmare. Motorvärmare tillverkade av Calix AB fanns 1994 till-

gängliga med två effektnivåer, 400 och 550 W. Den elektriska värmaren värmer

normalt enbart kylvattnet. Det finns dock även värmare för motoroljan inom det

totala utbudet av motorvärmare. Här har valts att använda 550 W för kylvatten-

värmare, vilket är en avvikelse från den effekt som elvärmarfunktionen i avsnitt

6.7 kalibrerats för. Någon uppvärmning av oljan beskrivs inte i modellen.

Bensinvärmare. I tabell 6.10 redovisas bränsleförbrukning för drift av motor-

värmare samt utsläpp från själva värmaren. Underlag för beskrivning av

uppvärmningseffekten har redovisats i avsnitt 6.7.

 

9 För temperatur under 20°C motsvaras kylvattentemperaturen av lufttemperaturen i exemplen.
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Tabell 6.10 Avgasutslápp och bränsleförbrukningför drift av bensinvärmare *.

 

Uteffekt co g/dm3 HC gldms NoX g/dm3 Bensin dm3/h

 

1/1 0,3 0,44 0,12 0,68

kr 0,13 0,76 0,21 0,17

 

* Uppgifter från Ebersprächer.

6.10 Värderingar av effekter

För utvärdering av åtgärder avseende reduktion av kallstarttillägg är det ofta inte

tillräckligt med att beskriva utsläppens storlek. Istället krävs ett totalt mått. Ett

exempel på ett sådant behov utgör optimal användning av motorvärmare. Härvid

jämförs den merkostnad som följer vid användning av motorvärmare med den

kostnadsreduktion som följer av förändrade utsläpp. I COLDSTART kan samtliga

kostnader summeras till en totalkostnad. Optimal användning av motorvärmare

skulle då motsvara den inkopplingstid som ger lägst totalkostnad. För samhälls-

ekonomiska analyser kan det vara lämpligt att använda samma värderingar som

används av Vägverket. Sådana värderingar har redovisats i tabell 6.11.

Tabell 6.11 Exempelpå värderingarför användning i COLDSTART.

  

Ämne Värdering Referens
HC 66 kr/kg (W, 1996)
CO -

NoX 92 kr/kg
C02 0,38 kg/kr

PM 1 084 kr/kg

Bensin 2,86 kr/kg

EI 0,31 kr/kwh* (Hammarström, 1999)

 

* Samhällsekonomiskt medelvärde över årets timmar.
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7 Datorprogrammet
COLDSTART har utvecklats i PC-miljö och med en användarvänlig utformning.

Till programmet finns en manual, se (Edwards et al., 1996).

Indata till programmet ges på två nivåer:

0 en användarvänlig nivå där man enkelt kan förändra mindre utrymmes-

krävande beräkningsförutsättningar

0 en basnivå med stora filer som startfördelning, väderstatistik mm.

För varje formulerad indatauppsättning bildas en datafil på den användarvänliga

nivån, vilken även finns kvar efter beräkning. I denna fil framgår vilken stor fil

som använts. Inför beräkningar väljer man enkelt mellan olika indatafiler för

modifiering alternativt bildar helt ny fil. Resultaten av en programköming läggs

upp i en resultatfll med samma beteckning som för använd indatafil.

För resultatgenomgång väljer man mellan alla tidigare sparade resultatfiler. Då

viss resultatfil valts kan olika typer av utdata väljas genom en meny i bildens

vänsterkant. Varje val av utdata ger en presentation av resultaten i tabellform i

samma bild.

Utdata kan något förenklat grupperas enligt följande:

0 kallstarttillägg

fördelning av starter

starttemperaturer

andel som använder elektriska motorvärmare under olika timmar

olika kontroller.

Kallstarttilläggen redovisas på följande sätt:

0 inklusive motorvärmarnas egeneffekter

0 exklusive motorvärmarens egeneffekter

0 fysiska storheter respektive monetära.

De fysiska storhetema omfattar: bensin; el; HC; CO; NOX och partiklar. Redovis-

ningar av kallstarttillägg kan göras med följ ande uppdelningar:

0 regioner

0 startplatser

0 månad

° dagtyr3
0 tid på dygnet

0 med eller utan motorvärmare inklusive uppdelning på värmartyp.

Starter kan redovisas med följ ande indelning:

0 kylvattentemperatur

0 region

0 startplatser.

Modellen innehåller inte någon rutin som automatiskt uppsöker optimala inkopp-

lingstider ifråga om motorvärmare. Istället genomförs serier av beräkningar med

en systematisk variation av deviktigaste variablerna. Bland dessa beräkningar

väljer användaren ut de kombinationer som medför vinst.

I avsnitt 8 ges exempel på utdata från COLDSTART.
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Bland tillämpningar av COLDSTART hittills kan nämnas följande:

0 i den s.k. basñlen som medföljer EMV-modellen (Hammarström et al., 1997)

ingår korrektionsfaktorer för kallstarttillägg beräknade med COLDSTART

0 bestämning av optimala inkopplingstider av motorvärmare (Hammarström,

1998).
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8 Exempel på utdata
COLDSTART medför mycket stora möjligheter ifråga om tillgång till olika

utdata. Korstabellering kan göras med olika kombinationer av följande indel-

ningsgrunder:

kravnivåer för fordon

olika uppvärmningsforrner av motorn

region

startplats

parkeringsform

månad

dagtyp
tid på dygnet

utsläpp m.m. uttryckta som fysiska storheter

utsläpp m.m. uttryckta monetärt

andra storheter än utsläpp.

För olika kombinationer av punkterna ovan kan redovisning fås av: kallstart-

tillägg; olika temperaturer; andel starter mm.

I det följande ges exempel på olika utdata från COLDSTART. Exemplen

baseras på statistik över starter och parkeringstider enligt SCB:s resvaneunder-

sökning fr.o.m. 1994-07-01 och tre år framåt i tiden samt på statistik över

parkeringsformer och motorvärmare enligt (Hammarström och Henriksson,

1997).

Starternas fördelning på region och typ av startplats redovisas i tabell 8.1.

Tabell 8.1 Starternas fördelningpå region och plats.

   

Region Plats

Bostad Arbete övrig Totalt
Norrland 5,95 2,29 7,65 15,9
Svealand 12,6 5,54 16,6 34,7
Götaland 18,3 7,84 23,3 49,4

Totalt 36,8 15,7 47,5 100

 

Regionen med störst andel av det totala nationella antalet starter per år är Göta-

land, följt av Svealand och Norrland. Startplatserna med störst andel starter är av

typ övrig följda av bostad och arbete.

Fördelningen av starter per plats och uppvärmningsform redovisas i tabell 8.2

per region respektive nationellt.
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Tabell 8.2 Starternas fördelning på plats och uppvärmningsform per region
och nationellt. *

Motorvärmare Använd Bostad Arbete Övrig Totalt
Norrland

Utan Nej 2,59 0,72 3,13 6,44
Elektrisk Nej 25,8 9,98 43,0 78,8
Elektrisk Ja 7,54 2,92 0,00 10,5
Bensin Nej 1,34 0,554 1,79 3,68
Bensin Ja 0,21 0,213 0,232 0,653

Totalt - 37,5 14,4 48,1 100

Svealand
Utan Nej 14,5 5,95 18,8 39,3
Elektrisk Nej 16,0 8,23 26,6 50,9
Elektrisk Ja 3,82 1,05 0,00 4,86
Bensin Nej 1,60 0,558 2,18 4,34
Bensin Ja 0,235 0,170 0,257 0,662

Totalt - 36,2 15,9 47,8 100

Götaland
Utan Nej 24,8 10,4 31,6 66,8
Elektrisk Nej 9,19 4,43 13,6 27,3
Elektrisk Ja 1,36 0,296 0,00 1,66
Bensin Nej 1,41 0,586 1,84 3,84
Bensin Ja 0,131 0,121 0,137 0,389
Totalt 36,9 15,9 47,2 100

Nationellt

Utan - 17,8 7,35 22,7 47,8
Elektrisk Nej 14,2 6,62 22,7 43,5
Elektrisk Ja 3,19 0,970 0,00 4,16
Bensin Nej 1,47 0,571 1,95 3,99
Bensin Ja 0,179 0,152 0,193 0,525
Totalt 36,8 15,7 47,6 100

 

* Samma fördelning på bostad, arbete och övrigt använd för samtliga regioner.
Förekommande skillnader i redovisningen mellan regionerna är en följd av avrundning.

Vad som bl.a. kan kommenteras i tabell 8.2 är den förhållandevis stora andelen

starter med inkopplad elvärmare för starter vid arbetet i Norrland.

Till varje grupp av starter finns i programmet en tillhörande fördelning av

parkeringstider. I figur 8.1 redovisas fördelningar av starter på parkeringstider vid

bostad, arbete och övrig. Det problem som beskrivits i avsnitt 6.1 med att tilldela

första resorna per dygn en representativ parkeringstid framgår ur figur 8.1.

Flerdygnsparkeringar beskrivs för närvarande inte i modellen. För kallstart-

tilläggen bedöms detta förhållande ha en mycket marginell betydelse. För

parkeringstidens längd har i COLDSTART satts en övre gräns av 16 timmar.
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Figur 8.1 Starternas fördelning på parkeringstider för olika typer av start-
platser.
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Den resulterande fördelningen av starter på olika parkeringsformer per region

redovisas i tabell 8.3.

Tabell 8.3 Fördelning (%) av starter på parkerings- och uppvärmnings-
former per region.

   

Form Norrland Svealand Götaland

Utomhusparkering utan uppvärmning av motorn 68,7 73,8 77,5

Varmgarage 9,5 10,2 7,7

Kallgarage utan uppvärmning av motorn 10,4 10,4 12,7

Elektrisk motorvärmare inkopplad 10,6 4,9 1,7

Bensinvärmare inkopplad 0,68 0,66 0,39

Totalt 100 100 100

 

Indata till COLDSTART omfattar b1.a. utomhustemperaturer för olika orter över

årets samtliga timmar. Som ett exempel redovisas i ñgur 8.2 variation i

utomhustemperatur över årets månader per region och för parkering på platstyp

Övrig, den vanligaste startplatsen.
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Figur 8.2 Medeltemperatur utomhus under parkeringper region och månad.
Platszyp Övrig.

Den största temperaturskillnaden mellan regioner gäller för januari då tempera-

turen i Norrland är 8,5°C lägre än i Götaland. Man kan förvänta olika

fördelningar per startplats som följd av olika tider på dygnet för parkering.

Genomsnittliga kylvattentemperaturer vid start för olika parkeringsformer

redovisas i tabell 8.4.

Tabell 8.4 Genomsnittliga kylvattentemperaturer (°C) vid start.

  

Form Norrland Svealand Götaland

Utomhusparkering utan motorvärmare 39,4 38,3 36,7

Varmgarage utan motorvärmare 25,7 26,3 26,0

Kallgarage utan motorvärmare 20,8 20,5 19,4

Elektrisk motorvärmare inkopplad 31,7 34,5 35,0

Bensinvärmare inkopplad 73,9 72,5 72,1
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Att utomhusparkering utan motorvärmare inkopplad i genomsnitt har högre start-

temperatur än starter med inkopplad elektrisk motorvärmare beror på att parke-

ringstidema för den första gruppen av starter är kortare än för den andra gruppen.

Den högre starttemperaturen i Norrland jämfört med Götaland och Svealand för

kategorin Utomhusparkering utan uppvärmning av motorn i tabell 8.4 kan

förväntas bero på kortare parkeringstider i Norrland än för övriga regioner.

I ñgur 8.3 redovisas fördelning av samtliga starter nationellt på kylvatten-

temperatur. Den genomsnittliga starttemperaturen har beräknats till 34,5°C.
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Figur 8.3 Fördelning av samtliga starter nationellt på kylvattentemperatur
vid start. (A12).

I det följande redovisas figurer med kallstarttillägg enligt olika förutsättningar.

Dessa kallstarttillägg är alltid inklusive motorvärmarnas egeneffekter dvs. bl.a.

utsläpp från bensindrivna motorvärmare om inget annat anges.

De genomsnittliga kallstarttilläggen för olika kravnivåer redovisas i ñgur 8.4a

och 8.4b på nationell nivå per årsbasis.
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Figur 8.4a Genomsnittliga kallstarttillägg per år för olika kravnivåer på
nationell nivå. (F40: utan katalysator och medfull försämring; A12 och MKI:
med katalysator och med 6,5 årsförsämring).
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Figur 8.4b Genomsnittliga kallstarttillägg per år för olika kravnivåer på
nationell nivå. (F40.' utan katalysator och medfullförsämring; A12 och MK1:
med katalysator och med 6,5 årsförändring).

Då de olika kravnivåerna jämförs måste man beakta den s.k. försämringen i kom-

bination med fordonsålder. F40 har i beräkningsförutsättningarna uppnått full för-

sämring medan katalysatorbilama nätt halvvägs. För de reglerade ämnena ligger

A12 högre än F40 med undantag för HC. Med full försämring även för A12 ökar

HC-Värdet, men det skulle fortfarande ligga betydligt lägre än för F40.

I figurerna 8.5 och 8.6 redovisas regionala variationer i kallstarttillägg för

kravnivå F40 och A12.

0,12

0, 105

0, 09

0, 075

0, 06

0, 045

0, 03

0, 015

d
m
3
l
s
t
a
r
t

 

gl
st

ar
t

O
-
l
e
-
h
O
I
O
N
G

HC NOx Bränsle

El Norrland I Svealand EI Götaland

Figur 8.5 Genomsnittliga regionala kallstarttillägg per år för bilar i
kravnivå F40 (utan katalysator och medfullförsämring).

VTI rapport 438 63



0,12

0,105

0,09

0,075

0,06

0,045

0,03

0,015

gl
st

ar
t

0
-
l
N

0
0
h

U
I

O
)

N
I

o
o

d
m
3
l
s
t
a
r
t

 

HC NOx Bränsle

Norrland .Svealand ElGötaland

Figur 8.6 Genomsnittliga regionala kallstartseffekter per årför bilar i krav-
nivå A12 (med katalysator och 6,5 års försämring).

Ur figurerna framgår att de regionala variationerna är små.

Betydelsen av startplats för kallstarttilläggen framgår ur figur 8.7 för A12-bilar

i Svealand.
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Figur 8. 7 Genomsnittliga kallstarttillägg per årför olika startplatser i Svea-
land. Kravm'vå A12 (med katalysator och 6,5 års försämring).

Startplats av typ Övrig avviker genom lägre utsläpp betydligt från de andra

platserna. Startplats övrig är också den plats som har flest starter. Skillnaderna

mellan startplatser förklaras av att parkeringstiden för startplats övrig är betydligt

kortare än för övriga startplatser, se figur 8.1.

De redovisade totala kallstarttilläggen är inklusive motorvärmarnas egen-

effekter. I figur 8.8 redovisas hur stora dessa egeneffekter är i olika regioner.

Eftersom indatabeskrivningen för närvarande är lika för olika kravnivåer ifråga

om förekomst och användning av motorvärmare så blir också egeneffektema lika

för de olika kravnivåerna.

64 VTI rapport 438



gl
st

ar
t

 

0,25

 

0,0018 0,0045
o_oo15 0,00405 f'

0,0014 0,0036 ° 2 5' Norrland

0,00315
0,0027 å §0'15 .Svealand

00008 000225 ,2 3
0,0018 5 0,1 DGötaland

0,0006 000135 '0

°'°°°4 0,0009 0,05
°v°°°2 0,00045

o

  

 

  

0 "'
EI

HC NOx Bränsle

ElNorrland .Svealand EIGötaland

Figur 8.8 Genomsnittliga egenejfekter för motorvärmare utslaget på årets
alla starter både för bilar med och utan motorvärmare (exklusive avgasutslapp
jrån elproduktion).

Allt annat än kWh/start avser bensinvärmare. Ur ñgur 8.8 framgår tydligt de stora

skillnaderna i användning av elvärmare mellan regionerna där den genomsnittliga

elanvändningen per start i Norrland skulle vara ca sex gånger större än i

Götaland. De avgasutsläpp som kan ske vid elproduktion beskrivs inte direkt,

men kan beaktas genom kostnad per kWh.

Betydelsen av motorvärmare beskrivs i ñgurema 8.9 och 8.10. Kallstarttill-

läggen med motorvärmare inkluderar både el- och bensinvärmare.
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Figur 8.9 Genomsnittliga kallstarttt'lläggper år med och utan motorvärmare
för kravnivå F40 (utan katalysator och medfullförsämring).9

 

9 NOX-utsläppet med motorvärmare är ca 4 % högre än utan.
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Figur 8.10 Genomsnittliga kallstarttilläggper år med och utan motorvärmare
för kravm'vå A12 (med katalysator och med 6,5 årsförsämring).

Samtliga typer av tillägg minskar med motorvärmare, undantaget el och NOX.

Kallstarttilläggen i form av HC och bränsle varierar Över årets månader och

dagtyper enligt ñgur 8.11 och 8.12. Redovisningen har begränsats till kravnivå

A12 (med katalysator och med 6,5 års försämring).
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Figur 8.11 Genomsnittliga kallstarttillägg i form av HCför olika månader

och dagtyper. Kravm'vå A12 (med katalysator och med 6,5 årsförsämring).
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Figur 8.12 Genomsnittliga kallstarttillägg i form av bränsle för olika
månader och dagtyper. Kravnz'vå A12 (med katalysator och med 6,5 års
försämring).

Ur figur 8.11 och 8.12 framgår att HC-utsläpp generellt är störst i januari och

minst i juli. Normalt sett är kallstarttilläggen störst för söndagar och minst för

vardagar. Bränsleförbrukningen uppvisar samma mönster som för HC.

Kallstarttilläggens, HC och bränsle, variation med tid på dagen och typ av dag

beskrivs i ñgurema 8.13 och 8.14 för kravnivå A12 (med katalysator och med 6,5

års försämring).
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Figur 8.13 Genomsnittliga kallstarttillägg i form av HC för olika tid på
dygnet och dagtyp. Kravnivå A12 (med katalysator och med 6,5 årsförsämring).
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Figur 8.14 Genomsnittliga kallstarttillägg i form av bränsle för olika tid på

dygnet och dagtyp. Kravnivå A12 (med katalysator och med 6,5 års försämring).

HC-tilläggen i figur 8.13 kan kommenteras enligt följ ande:

0 att det största tillägget beräknats för söndag kl. 01.00 och det minsta för

vardag kl. 19.00

0 att det största tillägget för vardag beräknats för kl. 03.00 och det minsta för kl.

19.00

0 att det största tillägget för lördag beräknats för kl. 05.00 och det minsta för kl.

13.00

0 att det största tillägget för söndag beräknats för kl. 01.00 och det minsta för kl.

19.00.

Bränsletilläggen i figur 8.14 kan kommenteras enligt följande:

0 att det största tillägget beräknats för söndag kl. 01.00 och det minsta för

vardag kl. 13.00 och kl. 19.00

0 att det största tillägget för vardagar beräknats till kl. 05.00 och det minsta till

kl. 13.00 och kl. 19.00

0 att det största tillägget för lördagar beräknats till kl. 05.00 och det minsta till

kl. 13.00

0 att det största tillägget för söndagar beräknats till kl. 01.00 och det minsta till

kl. 19.00.

En annan typ av utdata är elanvändning. Per start redovisas genomsnittlig elan-

vändning för drift av motorvärmare avseende bensindrivna bilar. Alla indata avse-

ende parkeringsförhållanden och användning av motorvärmare avser bensin-

drivna bilar. Om totala antalet starter per år med bensindrivna bilar är känt kan

den totala elanvändningen beräknas. Användning av motorvärmare har också en

direkt koppling till användning av kupévärmare. För kupévärmare gäller bl.a.

följande:

0 att 32 % av alla bilar är utrustade med kupévärmare enligt (Konsumentverket,

1996)
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0 att ca 60 % av alla bilar med elvärmare också är utrustade med kupévärmare

(Konsumentverket, 1996)

0 att fasta installationer innebär att både motor- och kupevärmare regleras av

samma timer

0 att uppskattningsvis ca 60 % av alla bilar med elvärmare också har

grenledning för kupévärmare11

0 att ett normalt effektuttag för en eldriven kupévärmare skulle kunna vara ca

1 500 W .

Därmed kan den totala elförbrukningen per år för uppvärmning av lätta fordon

uppskattas till följ ande12 :

0 0,316 TWh för motorn

0 0,833 TWh för motorn och kupén.

En annan typ av utdata beskriver antal motorvärmare som samtidigt är

inkopplade timme för timme . Den tid då flest motorvärmare är inkopplade är

mellan kl. 06.00 -07.00 under vardagar. I figur 8.15 redovisas det totala

effektuttaget för drift av enbart motorvärmare respektive för både motor- och

kupévärmare.
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Figur 8.15 Nationellt effektuttag, el, för drift av elvärmare under
vardagsdygn mellan kl. 06. 00-07. 00, maxtimmen.

Det maximala effektuttaget skulle enligt figuren vara 195 MW respektive 510

MW för enbart motorvärmare respektive för båda värmare-formema. De redo-

visade effektuttagen är utan beaktande av Överföringsförluster mellan kraftverk

och elvärmare.

 

11 Enligt uppgifter från Calix AB.
12 Antalet starter för personbilar år 1996 har uppskattats till 3,55 X 109. En del av detta antal avser

dieseldrivna bilar. Det totala antalet starter med lätta lastbilar har uppskattats till 0,180 x 109. Om

man antar att antalet starter med dieseldrivna personbilar är av samma storleksordning som antalet

starter med bensindrivna lätta lastbilar kan 3,55 x 109 användas som mått på antal starter med

bensindrivna lätta fordon är 1996.
Den genomsnittliga elanvändningen av motorvärmare per start uppgår till 0,089 kWh.
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En viktig information som kan fås ur programmet är underlag för bestämning

av optimal användning av motorvärmare. I utdata redovisas kallstarteffekter som

funktion av: lufttemperatur; vindstyrka; parkeringstid; inkopplingstid och krav-

nivå. Användaren specificerar vilka värden som skall testas för de uppräknade

variablema. Genom att alla effekter är prissatta kan en kostnad per start beräknas

både utan och med användning av motorvärmare. Gruppen av starter där motor-

värmare medför lägre kostnad än utan motorvärmare motsvarar en lönsam

användning. Med detta underlag kan optimala användningsstrategier utformas

och testas. Ett exempel på en sådan tillämpning beskrivs i (Hammarström, 1998).
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9 Diskussion

För att beskriva representativa kallstarttillägg krävs mycket omfattande data-

underlag. Trots att omfattande arbetsinsatser lagts ner på detta problem, både av
VTI och andra, finns fortfarande ett mycket stort behov av förbättringar exempel-

vis avseende följande:

0 att genomföra en speciell intervjuundersökning avseende användning av

motorvärmare och timer som samtidigt relaterar till lufttemperatur och parke-

ringstid

0 att utöka underlaget i form av mätdata avseende temperaturutvecklingen i

motorer

0 att kraftigt utöka underlaget i form av avgasmätningar med kallstarttillägg

avseende följ ande:

- allmänt

- speciellt för kortare parkeringstider

- speciellt för inverkan av körförlopp

- speciellt för tilläggets fördelning över körsträcka

- speciellt för inverkan av bensinvärmare

0 att komplettera med prognosticerade samband för framtida fordonstekno-

logier.

I programmet ingår för närvarande tre typer av startplatser: arbete, bostad och

övrig. För startplats av typ övrig, den största gruppen, finns för närvarande inga

data om parkeringsformer tillgängliga trots att detta är platsen för flest starter

enligt tabell 8.1.

Tillgång till varmgarage behöver inte medföra att garaget alltid utnyttjas. Detta

är naturligtvis beroende av om möjlighet finns till annat parkeringsaltemativ.

Valet mellan olika parkeringsaltemativ kan förväntas bero på bl.a. följande:

tillgängliga parkeringsformer

motorvärmare: eldriven; bensindriven alternativt utan

möjlighet till anslutning av elvärmare

temperaturförhållande

parkeringstid
antal bilar i hushållet.

Utrymme för flera parkeringsaltemativ kan i huvudsak förväntas avseende sådana

som har tillgång till varm- eller kallgarage. Vid bostaden kan dessa förväntas ha

tillgång till alternativ parkering utomhus. Vid arbetet är tillgången till kall- eller

varmgarage så liten att företeelsen bör ha mindre betydelse. Problemet kan där-

med avgränsas till en beskrivning av hur stor andel av desom har valmöjlighet

vid bostaden som väljer att utnyttja varm- eller kallgarage. Det gäller att beskriva

andelen bilar som parkeras i varmgarage som funktion av parkeringstid och luft-

temperatur för olika förutsättningar. Dessa förutsättningar är följande:

0 bilar med elvärmare:

- utan eluttag på uteparkering

- med eluttag på uteparkering

0 bilar med bensinvärmare

0 bilar utan värmare.
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Detta ställer naturligtvis också krav på vidare utveckling av COLDSTART.
En noggrann kartläggning av motorvärmaranvändning som funktion av tempe-

ratur och parkeringstid borde vara angelägen bl.a. mot bakgrund av destora spar-

vinster som finns ifråga om användning av elvärmare relativt nuvarande använd-

ning enligt (Hammarström, 1998). För bensinvärmare har VTI för närvarande inte

tillgång till några bensinvärmardata med undantag för vad som redovisats i tabell

6.10. Uppgifter om användning av motorvärmare borde kartläggas parallellt med

uppgifter om förekomst av parkeringsformer och motorvärmare.

Den hittills viktigaste källan för beskrivning av förekomstav motorvärmare,

Konsumentverkets Bilundershållsstudie, skulle också kunna behöva förbättras. I

den senast genomförda enkäten kan frågan besvaras genom en markering om

motorvärmare finns. Om markering saknas motsvarar detta antingen att motor-

värmare saknas eller att frågan inte besvarats. Den i avsnitt 6.4 redovisade före-

komsten kan därmed förväntas vara en underskattning av verklig förekomst.

Det kan också ha betydelse när en intervjuundersökning genomförs.

Bilunderhåll 95/96 genomfördes med ett utskick av frågeformulär i november

1995. Frågeformulär som inkommit efter 29/2 1996 har inte tagits med i den
statistiska bearbetningen. För frågor som är säsongsberoende skulle denna

avgränsning kunna medföra risk för att lämnade resultat inte är representativa för

hela året.

Användning av elvärmare kan förutsättas vara beroende av pris på el och på

fordonets drivmedel. De användningsfrekvenser som redovisats avser vissa pris-

nivåer på bensin och el. Planeringssituationer handlar om framtiden. De scenarier

som skall utvärderas skulle kunna motsvara helt andra prisnivåer och därmed

annan användning än vad här använd empirik representerar. Behovet avser lika

mycket en nulägesbeskrivning eftersom det kan finnas stora skillnader i kostnads-

nivå och det sätt som kostnaderna debiteras på mellan olika användare.

Tillgången till mätdata som beskriver temperaturutveckling i motorer både

under avsvalning och uppvärmning är något överraskande en bristvara. Naturligt-

vis finns mycket sådana data eftersom de rutinmässigt mäts under de flesta

motorprov. Bristen gäller istället publicerade data och data som kan betraktas

som representativa för verkliga förhållanden. Till saken hör dessutom att denna

typ av mätning kan utföras till en låg kostnad. Att utnyttja befintlig teori inom

området borde också kunna ge denna del ett lyft.

Avgasdata är huvudsakligen tillgängliga för bensindrivna personbilar och för

effekterna HC, CO, NOX och bränsleförbrukning. Kunskapsnivån skulle i första

hand behöva förbättras avseende partiklar men också för andra ämnen såsom

olika typer av kolväten, andel N02 mm. Behovet av att mera allmänt utöka

avgasmätningar omfattar:

0 skillnader mellan olika kravnivåer inom gruppen av katalysatorbilar

0 flera drivmedel än bensin

0 korta parkeringstider motsvarande att motorns temperatur inte anpassats till

temperaturen på omgivande luft

0 en utökning av antal observationer per cell

0 skillnader mellan olika körcykler

0 fördelning av kallstarttillägget över kallfasens längd.
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Eftersom det kan finnas brytpunkter i kallstarttilläggens temperaturberoende

borde mätningar planeras för att kunna kartlägga dessa punkter. För beskrivning

av katalysatorbilars kallstarttillägg vid korta parkeringstider skulle valet att

relatera tillägg till kylvattentemperatur kunna vara olämpligt dvs. temperaturer på

flera komponenter än kylvatten bör registreras parallellt med avgaser. Om

kompletterande mätningar genomförs för kortare parkeringstider bör också

funktioner för kallstarttillägg ses över.

Det finns risk att den nya provmetoden för avgascertiñering kommer att med-

föra att underlagen för beskrivning av kallstarttillägg påtagligt kommer att minska

dvs. behovet avspeciella kallstartmätningar kommer att öka.

Vilka effekter kan uppnås med bensindrivna motorvärmare? För närvarande

har VTI inte tillgång till några sådana mätdata.
Det är naturligtvis inte enbart bensindrivna personbilar som har kallstart-

effekter utan alla motordrivna fordon oberoende av drivsystem. Här finns ett stort

utrymme för vidareutveckling. Beträffande bensindrivna bilar borde dessutom

komplettering ske med bilar i miljöklass 1 genom att dessa ju har speciella kall-

startskrav. Även mera generellt kan man förvänta att utvecklingen av renings-

tekniken kommer att fokuseras på kallfasen varav kallstartutsläppens andel av de

totala utsläppen kommer att förändras.

Själva datormodellen, som den här beskrivits, skulle kunna behöva förbättras på

följande punkter:

0 att kunna beskriva motortemperatur vid avstängning

0 att kunna beskriva effekten av att alla fordon inte körs tillräckligt långt för att

uppnå ett fullt kallstarttillägg3

0 att kunna beskriva effekten av olika medelhastigheter eller körförlopp på kall-

starttillägg3
0 att se över datastrukturen avseende beskrivning av startemas fördelning över

årets timmar inklusive parkeringstider3
0 att göra tidsupplösningen finare3

0 att arbeta med separata fördelningar över startplatser per region (jfr. tabell

8.2)

0 att komplettera med val av parkeringsform som funktion av olika förhållanden

då alternativ förekommer

0 att komplettera med uppvärmningseffekter av varmgarage

0 att kunna beskriva förekomst av motorvärmare relativt fordonsålder och

kanske även andra fordonsvariabler som fordonsstorlek m.m.

att komplettera med kupévärmare

0 att komplettera med olika elpris över årets timmar3.

Kallstarttilläggens storlek beror bl.a. på körsträckans längd. Uppgifter om kör-

sträcka/körtid kan läggas in på motsvarande sätt som parkeringstid.

Enligt (Serie et al.,l996) beror kallstarttilläggens storlek av medelhastighet

under kallfasen. Den befintliga kalibreringen av COLDSTART avser körning på

stadsmotorvägar enligt provmetod FTP 75. För starter i centrumområden kan den

befintliga kalibreringen förväntas medföra en överskattande tendens, åtminstone

 

3 Ingår i ett uppdrag från VV till VTI, vilket avslutats under 1999 (Hammarström, 1999).
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för vissa ämnen. Samma referens innehåller också en kalibrerad modell för

beskrivning av att alla resor inte är tillräckligt långa för ett fullt kallstarttillägg.

En betydande brist i COLDSTART är att för närvarande inga osäkerheter kan

anges för de beräknade värdena. Detta problem är egentligen av generell karaktär

för mera komplexa modeller.

Förekomst av motorvärmare sammanfaller ofta med förekomst av kupe-

värmare. Eftersom detta är en reell effekt för vägtrafiken är det lika befogat med

en beskrivning av kupéuppvärmningen som motoruppvärmningen. Med kupe'-

värmare kan effekten varieras exempelvis upp till 2000 W.

Användning av elvärmare innebär även en potential för uppvärmning av kata-

lysatom, vilket framhålls i referens (ScanTech, X). Med IT-teknik skulle använd-

ning av motorvärmare och andra bilfunktioner kunna optimeras. COLDSTART

eller liknande modell borde kunna vara ett lämpligt verktyg för både utformning

och utvärdering av sådana styrstrategier.
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Bilaga 1

Sid. 1 (2)

Funktionsbeskrivning av temperaturutveckling i kyl-

vattnet, parametervärden

1 Avsvalning

Tut = Tair + (Tin _Tair) 'exp((ai + cwi 'W)

Tabell 1 Parametervärden tillfunktionför avsvalning.

 

Bilmodell ai cwi

 

Utan motorvärmare och med elektrisk motorvärmare

Om Tut - Tai, > 400C a] CW]

Golf _0,5515 -0,0483

V240 -0,4222 -0,07 35

V940 -0,4854 -0,047 3

Om Tut - Tai, S 40°C az sz

Golf -O,43 34 -0,0884

V240 -O,3369 -0,0680

V940 -O,3124 -0,0461

Med bensinvärmare

Alla -O,3124 -0,0461

 

Tm: motortemperatur vid tidsintervallets slut (0C)

Tin: motortemperatur vid tidsintervallets början (OC)

air: lufttemperatur (OC)

vindhastighet (rn/sek)

tid från avsvalningens början inom respektive intervall dvs. för Tut - Tak

> 40°C respektive Tut - Tair S 40°C.

ä
g
a
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Bilaga 1

Sid. 2 (2)

2 Uppvärmning

AT = AIWDCMVW - (I - exp((aj + CW]- -w) -t))

  

AT: uppvärmning efter viss tid (OC)

AlmmMg/(U: maximal uppvärmning med motorvärmare av typ i (OC)

aj: parameter avseende situation j

cwj: vindrelaterad parameter avseende situation j

w: vindhastighet (m/sek)

t: tid från initialtemperatur (min)

Tabell 2 Parametervärden tillfunktionför uppvärmning med motorvärmare.

drama) (OC) aj cwj
Elektrisk motorvärmare

(13 Cw3
36,91 -1,0407 0,0915

Bensinvärmare 100 %

(14 Cw4
99 -2,801 0,090

Bensinvärmare 25 %

05 cw5

99 -2,801/4 0,090/4
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Bilaga 2

Sid. 1 (1)

Funktionsbeskrivning av kallstarttillägg, parametervärden
Bastillägg:

Funktionerna nedan används mellan -20°C och +22°C.

Funktionerna normeras så att 22°C-värdet blir lika med det av användaren givna basvärdet.

Värden < 0 sätts lika med 0.

Mellan +22°C och temperaturen efter 10 minuters stopp (före 3:e säcken i FTP 75) görs en linjär

interpolation (från 22°C-värdet till 0)

De med funktionerna beräknade kallstarttilläggen motsvarar skillnaden i utsläpp mellan säck 1 (th)

och säck 3 (Yht). Därmed fås en underskattning genom att Yht föregås av ett stopp på 10 minuter

med avstängd motor. Hanteringen av detta problem har redovisats i avsnitt 6.8.

FUNKTIONSTYP 1:

ek = (01 + (02 + C3 -exp(c4 -Tut/10))/(1 + C5 =exp(c4 -Tut/10))

FUNKTIONSTYP 2:

ek=01+02 'Tut+C3 'Tur2

ek: kallstarttillägg (mängd/start)

Tm: kylvattentemperatur (°C)

EJ KATALYSATOR-BILAR:

Emission FUtyp C1 02 , C3 c4 C5

HC 1 3,7487 18,8289 3,6003 2,0662 2,3866

CO 1 3,9919 52,6480 38,8967 -0,6670 -0,1 1 16

NOx 1 -21 ,2798 21 ,4379 -1,6731 -1 ,0603 -0,0520

Bf 1 -3,0926 28,8887 -1,8478 0,0111 7,3183

KATALYSATOR-BILAR:

Emission FUtyp C1 C2 03 c4 C5

HC 1 -1,6841 11891,4610 »70,4112 0,4735 1074,7108

CO 1 -76,4914 30,81 19 120,2560 -0,3340 -0,0478

NO)( 2 1 ,3899 -0,0235 -0,0002 - -

Bf 1 -3,4636 28,8002 »1,8692 0,0125 6,4213

Motorvärmartillägg (se ekvation (10)):

ekMV= (exp(06 -A) -1) -07 - exp(08 -ST)

där A = min((Tu,«M(,)) - Tug/ATW'XMVU), 1)

ST = min(TurrMV(w 22 + Mmmm) (°C)
Ej katalysatorbilar

Emission cs c7 cs

HC 0,166 -97,8 -0,188

CO -0,185 650 0

NOX 0,0292 63,2 0

Bf 0,306 -0,415 -0,110

Katalysatorbilar
Emission ca 07 ca

HC 2,14 -7,63 =0,600

CO 1,16 -182 -0,494

NOX -0,0102 -15,0 0,244

Bf -0,0961 0,982 0
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Bilaga 3

Sid. 1 (2)

Resvanedata*

Tabellema 1, 2, 3 och 6 motsvarar kompletta redovisningar av de data som

används i COLDSTART, medan tabellerna 4 och 5 endast utgör exempel på de

data av denna typ som ingår.

  

Tabell 1 Antalförstaresor under ett år.

Region Startplats _ Totalt
Bostad Arbete Övrig

Norr 147246430 2073657 1 1598762 16091 8849

Svealand 326465727 81 951 05 301 66628 364827460
Götaland 466976465 12323973 33481 572 51 278201 0

    

Totalt 940688622 22592735 75246962 1038528319

Tabell 2 Antal andraresor och efterföljande under ett år.

Region Startplats _ Totalt
Bostad Arbete Övrig

Norr 65226660 79592725 261 351 606 406170991

Svealand 12288341 1 18971 1465 563216870 87581 1746
Götaland 1 848631 06 267527575 796642652 1 249033333
Totalt 372973177 536831765 1621211128 2531016070

Tabell 3 Månadsfördelning (%).

   

Månad Första resan Resor efter första Totalt

Januari 8,27 8,20 8,22

Februari 7,48 7,73 7,65

Mars 8,38 8,67 8,59

April 8,41 8,47 8,45

Maj 9,06 9,13 9,11

Juni 8,03 7,85 7,90

Juli 7,72 7,01 7,21

Augusti 8,25 8,02 8,08

September 8,76 8,98 8,92

Oktober 8,95 9,13 9,08

November 8,50 8,88 8,77

December 8,19 7,93 8,00

Totalt 100 100 100

 

* Avser perioden 1994-07-01--1997-06-30

VTI rapport 438



 

Tabell 4
parkeringstider. Resor under normal månad och under vardag ochför bostad

Tabell 5

Fördelning av första

104698
77531
141533

1
184667
1
200145
252749
289369

451
65901

129503
674772

0
0

5202
9572

42185
35163
65156
56959
75724

86484

90612
141
181014
188282
1
1

1070282

Bilaga 3

Sid. 2 (2)

22271

2451
1001

resan

13

över

O
O
O
O
O
O
O
O
O
N

dygnets

19

0

timmar

21

och

 

Fördelning av resor efter den första över dygnets timmar och
parkeringstider. Resor under normal månad och under vardag ochför bostad.

03

1294573

1078413

1692673

1493

116863

1943

14993

8975573

10572843

5063673

15313

54349253

  

   

  

 

      

  

 

  

 

      

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

111 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

(125 0 0 1204 7669 53064 60603 267947 123797 401454 179688 34186 20941 ; 11505533

0Ã75 O O 0 19929 36951 65602 250309 141872 315132 196989 35803 556 ; 10631433

1.25 0 0 2940 0 12449 26460 93372 100449 191291 201766 39573 6636 ; 6749363

1.75 0 0 0 0 8339 43275 47106 99608 90567 205121 45021 6636 ; 5456733

2.25 0 0 0 0 0 22326 55585 56135 91723 143069 11512 3757 ; 3841073

2f75 0 0 0 0 2864 18090 21533 67478 65687 102167 37232 8973 ; 3240243

(125 0 0 0 526 0 19671 37370 29441 88109 100945 30890 0 ; 3069523

3I75 0 0 0 2011 0 3125 31520 46783 46233 56820 23625 4906 ; 2150233

4125 0 0 4428 2960 0 1280 29839 14673 21762 46604 19701 10435 ; 1516823

4275 0 0 0 6889 0 0 13203 37162 30490 25903 5332 0; 1189793

55 0 0 2645 5418 1962 0 13780 36061 53387 32785 29714 1664; 1774163

613 0 0 0 22155 5016 3603 5619 38539 31152 39775 19419 6638; 1719163

7K5 O 0 0 11018 437 0 4192 16390 4928 18116 10435 2647 ; 681633

8.5 0 O 0 0 16192 1444 2690 18502 27521 9319 7164 0 ; 828323

9.5 0 0 0 O 0 8916 4694 0 20320 7629 3862 0 ; 454213

1(15 0 0 O 0 0 2485 0 4901 5423 8111 6342 0 ; 272623

h172 O 0 0 0 0 493 16657 31579 24307 35545 29936 15198; 1537153

Tabell 6 Fördelning av starter med kortare parkeringstid än 60 minuter på

parkerzngstzd, 5-mznuters1ntervall och startplats..

Parkeringstid

Startplats 0-5 540 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60
Bostad 23707452 23166458 25484156 20962633 18280326 33920114 15967248 19224872 27867962 21627743 18699259 25025232
Arbete 12486362 7837428 14390351 6978191 8200738 16310503 4851054 6949187 9435133 4712606 4765990 13961463
övrig 361874773 273206784 188404202 157419677 122824289 151053549 65584959 79185010 71333823 91857949 49685417 90926573
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Sid.1(4)

En jämförelse av predikterade kallstarttillägg med
observerade*

30
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20 /Åx
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.-310 MÅ :m
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Figur 1

med observerade.
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HC för bilar utan katalysator, jämförelse av predikterade värden
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Figur 2

med observerade.

50 100 150 250 350

Observ (glsta rt)

400

C0 för bilar utan katalysator, jämförelse av predikterade värden

Prediktionsmodellen har kalibrerats mot de observerade värdena som ingår i
jämförelsen.
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Bilaga 4

Sid. 2 (4)

                

'E
3
2
3
.i
'U

2
D.

-12 -10 -8 -6 0 2 4 6

Observ(glstart)

Figur 3 NOXför bilar utan katalysator, jämförelse av predikteraa'e värden

med observerade.
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Figur 4 Bränsleförbrukning för bilar utan katalysator, jämförelse av

predikterade värden med observerade.
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Sid. 3 (4)
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Figur 5 HC för bilar med katalysator, jämförelse av predikterade värden

med observerade.
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Figur 6 C0 för bilar med katalysator, jämförelse av predikterade värden

med observerade.
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Sid. 4 (4)
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Figur 7 NOXför bilar med katalysator, jämförelse av predikterade värden

med observerade.
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Figur 8 Bränsleförbrukning för bilar med katalysator, jämförelse av
predikterade värden med observerade.
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