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Förord

Föreliggande studie har genomförts med stöd från Trafikkontoret Göteborgs stad,
VINNOVA, Vägverket Region Väst, Göteborgsregionens kommunalförbund och
Stiftelsen IVL. Civilingenjörsförbundet har bidragit till inköpet av IVLs FEAT-
instrument.
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Sammanfattning

Genom föreliggande projekt har ett nytt system testats för att medvetandegöra enskilda
bilister om deras respektive bilars miljöpåverkan. Information om miljöskadliga ämnen
i avgaserna kommunicerades direkt till den enskilde bilföraren via en stor skylt intill
vägbanan. Detta kombinerade mät- och informationssystem bygger på den s k FEAT-
tekniken. FEAT (Fuel Efficiency Automobile Test) är en väl beprövad teknik för
fjärranalys av bilavgaser från vägkanten som har använts i ett flertal olika sammanhang
runt om i världen. För vägkantsinformation har dock FEAT-tekniken tidigare bara
använts i USA. Utrustningen har under 2001 och 2002 prövats på tre olika platser i
Göteborg. I samband med mätningarna har beteendestudier genomförts för att
undersöka skyltens effekt på bilförarnas attityder och körbeteende. Mätdata som tagits
fram i samband med skyltkampanjerna har också använts för att undersöka hur utsläpp
av kolmonoxid (CO), kväveoxid (NO) och kolväten (HC) beror av parametrar som
fordonstyp, drivmedel, årsmodell, fabrikat och körmönster.

Mätningarna visar att den tekniska lösningen med ett FEAT-instrument kopplat till en
ljusskylt är ett effektivt verktyg för att förse trafikanter med realtidsinformation om
deras fordons utsläpp av CO och NO. På de tre mätplatserna St Eriksgatan,
Brantingsmotet och Gullbergsmotet har totalt 714 000 fordonspassager registrerats och
för ca 90 % av dessa har ett mätresultat presenterats på skylten. På de mätplatser där
även NO-kanalen varit aktiv (Brantingsmotet och Gullbergsmotet) har en lyckad
mätning av både CO och NO kunnat genomföras för över 70 % av fordonen.

Beteendestudien visade att 40-50 % av de bilförare som uppfattat skylten ansåg att
informationen om den egna bilens utsläpp var mycket värdefull. Dessutom uppgav 20 %
av förarna att skylten faktiskt hade fått dem att ändra körbeteende. Däremot kunde
studien inte visa att ljusskyltens budskap hade någon effekt på bilisternas inställning till
miljöfrågor generellt.

Analysen av utsläppssamband visade att de viktigaste parametrarna för utsläppen är
fordonstyp, drivmedel och reningsutrustning (katalysator). För katalysatorbilar
studerades också effekterna av acceleration respektive bilmärke på utsläppen.
Resultaten visade på ett visst samband mellan uppmätta bränslespecifika utsläpp och
acceleration, men sambanden är inte enkla eller entydiga. För CO och NO ökar
bränslespecifika utsläpp med ökande acceleration. Ett liknande samband för HC har
dock inte kunnat konstaterats. För att analysera skillnader i utsläppsprestanda mellan
olika bilmärken så studerades andelen ”high-emitters” av CO för katalysatorbilar av
varje märke. Det upptäcktes då vissa statistiskt signifikanta skillnader mellan bilmärken.
Dessa skillnader kvarstod även efter att man tagit hänsyn till märkenas individuella
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åldersfördelning och skillnader i körmönster mellan olika märken. I vissa fall kunde
resultaten bekräftas av statistik från bilprovningen.

Genom att använda mätresultat från FEAT-mätningarna genomfördes en verifiering av
emissionsfaktorerna i utsläppsmodellen COPERT III. Denna jämförelse visade för
bensindrivna personbilar på god överensstämmelse mellan mätningar och modell för
NOx-utsläpp. För CO var överensstämmelsen sämre och resultaten indikerade att
modellen överskattade utsläppen. HC-jämförelsen för bensinbilar resulterade i en hyfsad
överensstämmelse även om modellen också vid denna jämförelse hade en tendens att
överskatta de verkliga utsläppen. För dieseldrivna personbilar gjordes en jämförelse för
NOx-utsläpp och en relativt god överensstämmelse erhölls. För tunga fordon gjordes
också en jämförelse för NOx men här gav COPERT III genomgående betydligt lägre
emissionsfaktorer än FEAT-mätningarna. Modellen hade också predikterat en betydligt
större minskning av utsläppen mellan kravnivå EURO 2 och EURO 3 än som kunde
bekräftas med mätningarna.
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1. Inledning
Vägtrafiken har under lång tid stått i fokus när det gäller åtgärder för att minska
luftföroreningarnas effekter på såväl hälsa som miljö. Betydande förbättringar av
avgasreningen för framför allt nyare bensinbilar men även i viss mån nyare dieselfordon
har resulterat i en fordonsflotta med mycket skiftande utsläppsprestanda. Till denna
variation tillkommer de effekter som orsakas av varierande underhåll och körmönster.
Denna situation gör att den enskilde bilistens val av fordon, körmönster och underhåll är
viktiga för hur stora de totala utsläppen blir. Genom föreliggande projekt har ett nytt
system testats för att medvetandegöra enskilda bilister om deras respektive bilars
miljöpåverkan. Information om miljöskadliga ämnen i avgaserna kommuniceras direkt
till den enskilde bilföraren via en stor skylt intill vägbanan. Projektets övergripande
syfte var att öka den enskilde förarens medvetenhet om den egna bilens utsläpp och dess
miljöpåverkan, och på frivillig väg få till stånd till åtgärder som minskar
avgasutsläppen. Exempel på sådana åtgärder kan vara att ändra körsätt, intrimning av
motor och avgasreningsutrustning eller att byta till en miljövänligare bil.

Detta kombinerade mät- och informationssystem bygger på den s k FEAT-tekniken.
FEAT står för Fuel Efficiency Automobile Test och är en väl beprövad teknik för
fjärranalys av bilavgaser från vägkanten som utvecklades i USA i slutet av 80-talet.
Tekniken har använts i ett flertal olika sammanhang runt om i världen, men för
vägkantsinformation tidigare bara i USA. Utrustningen har under 2001 och 2002
prövats på tre olika platser i Göteborg. I samband med mätningarna har beteendestudier
genomförts för att undersöka skyltens effekt på bilförarnas attityder och körbeteende.

Mätdata som tagits fram i samband med skyltkampanjerna har använts för att undersöka
hur utsläpp av kolmonoxid (CO), kväveoxid (NO) och kolväten (HC) beror av
parametrar som fordonstyp, drivmedel, årsmodell, fabrikat och körmönster. Denna
kunskap är av betydelse för att planera olika åtgärder som syftar till att minska
vägtrafikens miljöpåverkan samt för att följa upp effekten av redan införda åtgärder. En
jämförelse har gjorts mellan mätresultaten och de emissionsfaktorer som finns i
utsläppsmodellen COPERT III som är en mycket använd modell inom EU-området för
uppskattningar av utsläpp från vägtrafiksektorn.
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2. Trafikantinformation i realtid

2.1 Metod

FEAT-tekniken möjliggör mätning av enskilda bilars avgasutsläpp i realtid direkt från
vägkanten (figur 1). Med hjälp av IR- och UV-ljus kan avgasernas sammansättning av
olika komponenter som CO, HC, NO och CO2 (koldioxid) mätas och räknas om till
utsläpp i gram per liter förbrukat bränsle eller volymshalter i de outspädda avgaserna.
Tekniken möjliggör att avgasutsläppen från tusentals fordon kan mätas på några timmar
utan att fordonen behöver stoppas.

Figur 1. Principskiss över FEAT-tekniken.

IVL har tagit hem FEAT-tekniken till Sverige från USA genom ett långvarigt samarbete
med upphovsmännen vid universitetet i Denver. FEAT-mätningarna i denna studie har
genomförts med ett AccuScan RSD 3000-instrument från Environmental Systems
Products Inc. Tucson, Arizona.

Under 2001 och 2002 var IVLs FEAT-instrument installerat för kontinuerlig drift på tre
olika platser i Göteborg, St Eriksgatan, Brantingsmotet samt Gullbergsmotet.
Instrumentet var kopplat till en ljusskylt som indikerade halter i förbipasserande fordons
avgaser (figur 2). FEAT-instrumentet registrerade koncentrationen av CO2, CO, HC och
NO (vid St Eriksgatan dock ej NO) i förbipasserande fordons avgaser. Ljusskylten
visade resultatet från mätningarna av CO och NO (St Eriksgatan endast CO) uppdelat på
fem olika nivåer.
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Figur 2. Ljusskylten uppställd vid St Eriksgatan.

Uppdraget att genomföra långtidsmätningar med ett FEAT-instrument kopplat till en
ljusskylt innebar vissa tekniska utmaningar. Genom att mätningarna var obemannade
krävdes en strategi för att skydda instrumenten från väderpåverkan, skadegörelse och
stöld. För detta ändamål tillverkades specialanpassade skåp av rostfritt stål med uttagna
hål för ljusstrålen (figur 3). Stålskåpen placerades sedan innanför ett byggstaket och
fästes i marken. Denna lösning visade sig mycket funktionell och instrumenten har
klarat sig mycket bra under de tre mätperioderna. Den största oron före projektstart
gällde risken för skadegörelse men endast smärre incidenter inträffade. Man kan tolka
detta som att mätningarna har upplevts som något positivt och roligt som man inte velat
förstöra.

En teknisk lösning för överföring av mätdata från instrument till skylt samt för styrning
av skylten behövde också utvecklas. Genom en modifiering av instrumentets mjukvara
lades mätresultaten i realtid ut på en av instrumentets serieportar. Detta meddelande
togs emot av en s.k. PLC (en slags industridator) vilken programmerats av Infracontrol
AB. PLC:n översatte från ett numerärt mätvärde till ett skyltutslag och skötte styrningen
av skylten. Genom denna PLC skickades även mätresultat via SMS till en hemsida
(www.avgastest.nu) där mätningar på enskilda fordon kunde läsas av i realtid. PLC:n
användes även för driftövervakning och larmade via SMS personal när driftsstopp
inträffade. Ljusskylten levererades och monterades på mätplatserna av Focus Neon AB.

FEAT-instrumentet genomför avgasmätningen under ca. 0.7 sekunder direkt bakom
varje fordon. Resultatet från mätningen vidarebefordrades till en PLC-dator som
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översatte mätresultatet till ett skyltutslag och skickade aktuell signal till skylten. Datorn
skickade även mätresultat via SMS till en hemsida (www.avgastest.nu) där mätningar
på enskilda fordon kunde läsas av i realtid.

Figur 3. Instrumentskåp

För att anpassa visningen av resultatet till respektive förare i rätt ögonblick lades en
fördröjning in mellan avslutad FEAT-mätning och upptändningen av skylten.
Tidsfördröjningen anpassades efter förhållandena på respektive mätplats.
Upptändningstiden för skylten var ca 1.5 s.
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2.2 Mätplatser

2.2.1 St Eriksgatan

Figur 4. Mätuppställning på St Eriksgatan. Ljusskylt och mätinstrument är markerade med vita
ringar.

Mätningarna på St Eriksgatan genomfördes under perioden 21/5 - 21/6 2001. St
Eriksgatan kan betecknas som en innerstadsgata, är enkelriktad och har en
hastighetsgräns på 50 km/h. Vid mätplatsen råder ett svagt uppförslut.
Experimentuppställningen på St Eriksgatan framgår av figur 4. Till skillnad från de två
övriga mätplatserna så användes vid mätningarna på St Eriksgatan inte FEAT-
instrumentets NO-kanal.

2.2.2 Brantingsmotet

Den andra mätperioden genomfördes vid Brantingsmotet 3/9-10/10 2001. Ur mätteknisk
synpunkt var den aktuella vägsträckan vid Brantingsmotet mycket lämplig (figur 5).
Väglutningen är svagt uppför och vid mättillfället kommer fordonen precis ut ur en
skarp högerkurva vilken rätar ut sig till en längre raksträcka. Dessa förhållanden gör att
de flesta fordon gasar ut ur kurvan, och därför erhölls för de allra flesta fordon
tillräckligt mycket avgaser för en lyckad mätning.
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Figur 5. Mätuppställning vid Brantingsmotet

Karaktären på mätplatsen är något annorlunda jämfört med St Eriksgatan. Den aktuella
vägsträckan ligger en bit utanför centrum och tjänar som förbindelselänk mellan två
större leder (Hjalmar Brantingsgatan och Lundbyleden). Hastighetsbegränsningen på
sträckan är 50 km/h.

2.2.3 Gullbergsmotet

Figur 6. Mätuppställning vid Gullbergsmotet

Gullbergsmotet utgjorde också en lyckad mätplats med hög andel godkända mätningar
av CO och NO. Mätningar genomfördes vid Gullbergsmotet 22/4 – 9/6 2002 (figur 6).
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Till karaktären liknade mätplatsen den vid Brantingsmotet. På båda platserna stod
instrumentet placerat i en uppförsbacke strax efter en skarp kurva. Båda vägsträckorna
tjänar dessutom som förbindelselänkar mellan stora leder - i detta fall E6 och E45.
Hastighetsbegränsningen vid Gullbergsmotet är 70 km/h.

2.3 Resultat

Datatillgängligheten var för alla mätperioderna god (tabell 1). Huvudanledningen till
bortfall i avgasmätningarna var regn. Regn eller våt vägbana försvårar avgasmätningen
främst genom den spray som bildas efter fordonen. Under torra dagar var de största
anledningarna till databortfall att fordon låg för nära inpå varandra, otillräckliga
avgasplymer bl.a. till följd av retardation förbi instrumentet eller att fordonens avgasrör
var placerade för högt över vägbanan.

Andelen lyckade CO-mätningar i tabell 1 ligger genomgående högre än andelen lyckade
NO-mätningar. Den viktigaste orsaken till att NO är svårare att mäta än CO är att NO-
halten i avgaserna oftast är mycket lägre än CO-halten (ppm-nivå för NO och
procentnivå för CO). En lägre halt gör att den relativa betydelsen av mätbrus m.m. ökar
och risken för att en mätning skall förkastas ökar då också.

Tabell 1. Antal registrerade fordon per mätplats och andelen lyckade mätningar av CO och NO

St Eriksgatan Brantingsmotet Gullbergsmotet

Totalt antal förbipasserande fordon 209 000 219 000 286 000
Andel lyckade CO-mätningar 86 % 92 % 90 %
Andel lyckade NO-mätningar - 73 % 74 %

De villkor som användes för att styra utslaget på ljusskylten redovisas i tabell 2.



Direkt mätning av bilavgaser i trafiken - Trafikantinformation IVL rapport B1609
 i realtid och analys av utsläppssamband

12

Tabell 2. Styrvillkor för ljusskylt samt fördelning av antalet fordon på de fem skyltutslagen vid St
Eriksgatan (STE), Brantingsmotet (BRM) och Gullbergsmotet (GBM).

CO NO1 STE (%) BRM (%) GBM (%)

<0.01% <25 ppm 16 15 14

0.01-0.05% 25-100 ppm 40 13 23

0.05-0.3% 100-500 ppm 27 30 30

0.3-1% 500-2000 ppm 10 23 20

>1% >2000 ppm 7 19 12

1NO kriterierna användes inte på St Eriksgatan.

För att kunna redovisa mätningarna av två olika komponenter i ett enda skyltutslag
beslutades att alltid låta det ”högsta” värdet styra. Om t.ex. en bil passerade med CO-
halt 0.03% och NO-halt 800 ppm så skulle, enligt CO-kolumnen i tabell 2, skyltutslaget
bli ”Gult 1” men enligt NO-kolumnen skulle det bli ”Rött 1”. Systemet valde då det
”högre” värdet och det var alltså ”Rött 1” som visades på skylten. I tabell 2 syns det hur
fördelningen förskjuts mot de röda skyltutslagen då NO-villkoren tillkommer vid
Brantingsmotet och Gullbergsmotet. I vissa fall erhölls vid Brantingsmotet och
Gullbergsmotet endast lyckad CO-mätning men ingen lyckad NO-mätning. Då styrdes
skyltutslaget endast av CO-halten på samma sätt som vid St Eriksgatan.

2.4 Beteendestudie

I samband med FEAT-kampanjerna vid St Eriksgatan och på Brantingsmotet
genomförde VTI beteendestudier med syfte att undersöka vilken effekt skylten hade
haft på förbipasserande bilister (Forward, 2002). Genom att passerande fordons
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registreringsnummer tidvis registrerades med videokamera (se nedan) kunde man ta
kontakt med bilister som passerat skylten och skicka ut enkäter.

Vid mätningarna på St Eriksgatan skickades enkäter till ägare av fordon som passerat
mätplatsen både före och under skyltkampanjen. För Brantingsmotet skickades endast
enkäter till fordonsägare vars fordon passerat mätplatsen under tiden skylten varit
uppsatt. Svarsfrekvenserna vid enkätutskicken var 40-50 % och sammanlagt erhölls ca
1100 enkätsvar.

När det gällde skyltens synbarhet så fanns uppenbara skillnader mellan mätplatserna.
Vid St Eriksgatan hade 42 % av förarna observerat skylten medan denna andel vid
Brantingsmotet var 60 %. En trolig förklaring till skillnaden är att trafikmiljön vid
Brantingsmotet är ”lugnare” och det finns inte så mycket annat som drar förarnas
uppmärksamhet från skylten (figur 4 och 5).

Av de förare som sett skylten upplevde det stora flertalet att skylten varit mycket tydlig.
När det gäller värdet av informationen som skylten förmedlade uppgav ungefär 40-50 %
av förarna som sett skylten att informationen var mycket värdefull medan ca 20 % ansåg
att informationen inte alls var värdefull. Över hälften av förarna ansåg att resultatet från
mätningen överensstämde mycket väl med de egna kunskaperna om den egna bilens
utsläpp. Vidare uppgav ca 20 % av förarna att de ändrade sitt körbeteende efter att ha
sett skylten.

Det gick inte att påvisa några direkta skillnader mellan de förare som sett skylten och de
som inte sett skylten vad gäller medvetenhet om eller inställning till transporters
miljöpåverkan.

Vid en första anblick av resultaten kan skyltens förmåga att påverka bilförare verka
begränsad. Det är dock viktigt att betänka att den viktigaste styrkan med tekniken är det
stora antalet förare som exponeras för skyltens budskap. Vid de tre aktuella
mätplatserna har ca 700 000 fordonspassager registrerats. Om man då t.ex. lyckats
påverka körbeteendet hos 20 % av dessa bilförare som VTIs studie antyder, så är
effekten av skylten inte på något sätt oansenlig.

3. Analys av utsläppssamband

3.1 Genomförande och syfte

I anslutning till de tre mätkampanjerna med ljusskylt genomfördes intensivare
mätkampanjer som innehöll videofilmning av passerande fordon samt mätning av
körmönster (hastighet och acceleration). Syftet med dessa mätningar var att närmare
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analysera hur utsläppen av CO, HC och NO för fordon som passerade mätplatsen
påverkades av faktorer som fordonsålder (årsmodell), körbeteende samt fordonsfabrikat.

3.2 Antal fordon och fördelning på fordonskategorier

De fordon som kunde identifieras från mätningarna med videokamera fördelade sig på
olika fordonskategorier enligt tabell 3. Tabell 4 redovisar personbilarnas fördelning på
drivmedel och katalysatorrening.

Tabell 3. Fordonssammansättning på de tre mätplatserna.

Fordonskategori St Eriksgatan Brantingsmotet Gullbergsmotet

Alla fordon 10994 st (100 %) 15398 (100 %) 18848 (100 %)
Personbilar 90 % 87 % 81 %
Lätta lastbilar < 4 ton 8 % 11 % 13 %
Lastbilar > 4 ton 1 % 1 % 4 %
Bussar 0,3 % 0,6 % 1,0 %

Tabell 4. Antal dieseldrivna personbilar och antal icke-katalysatorbilar från kameramätningar på de
tre mätplatserna.

St Eriksgatan Brantingsmotet Gullbergsmotet

Alla personbilar 9858 13341 15438
-varav dieseldrivna personbilar 598 (6 %) 864 (6 %) 1222 (8 %)
-varav bensinbilar utan katalysator1 699 (7 %) 1138 (9 %) 1088 (7 %)

1Som bilar utan katalysatorrening definieras alla bilar av årsmodell 1986 och äldre, och som bilar med

katalysatorrening alla av årsmodell 1989 och senare. För årsmodellerna 1987 och 1988 var katalysatorinförande

frivilligt bland bilfabrikanterna, men ur bilregistret framgår inte huruvida bilar av dessa årsmodeller är utrustade

med katalysatorrening eller inte. Enligt försäljningsstatistiken var som riksgenomsnitt ca. 25% av 87:orna och 85%

av 88:orna utrustade med katalysatorrening. I statistiken över bilar med eller utan katalysatorer i föreliggande

rapport räknas genomgående inte 87:orna och 88:orna med.



Direkt mätning av bilavgaser i trafiken - Trafikantinformation IVL rapport B1609
 i realtid och analys av utsläppssamband

15

3.3 Mätresultat

3.3.1 Utsläpp som funktion av fordonskategori och bränsle

Genom fordonsidentifieringarna har skillnader i genomsnittliga utsläpp med avseende
på uppmätta ämnen mellan ett antal olika huvudkategorier av fordon kunnat jämföras.
Figur 7 till 10 visar uppmätta genomsnittsutsläpp för åtta olika fordonskategorier:

pb-kat = bensindrivna personbilar med katalysator

pb-ikat = bensindrivna personbilar utan katalysator

pb-diesel = dieseldrivna personbilar

lb X-Yt = lastbilar med totalvikt mellan X och Y ton

buss = bussar

Utsläppen i figur 7 till 10 har räknats om till enheten gram per liter förbrukat bränsle.
FEAT-instrumentet levererar normalt utsläppsdata i form av volymskoncentrationer i de
outspädda avgaserna. För att beräkna bränslespecifika (gram per liter förbrukat bränsle)
utsläpp användes följande formler (bränslet antogs ha molekylformel CH2):

[ ] [ ] [ ] [ ]( )HCCOCOM
COMglCO

CH

fuel
CO 6

)(
2

1

2
++

=− ρ

[ ] [ ] [ ] [ ]( )HCCOCOM
NOMglNO

CH

fuel
NO 6

)(
2

1

2
++

=− ρ
(1)

[ ] [ ] [ ] [ ]( )HCCOCOM
HCMglHC

CH

fuel
HC 6

)(
2

1

2
++

=− ρ

där M betecknar molekylvikt, ρfuel är bränslets densitet (ca 740 g/l för bensin och ca 814
g/l för diesel) och [CO], [HC] o.s.v. är volymskoncentrationer i de outspädda
avgaserna. För de allra flesta fordon är CO2 den helt dominerande termen i summan av
koncentrationer i nämnaren på ekvation 1.
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Figur 7. Genomsnittliga utsläpp av CO (g/l bränsle) för olika fordonsklasser.
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Figur 8. Genomsnittliga utsläpp av HC (g/l bränsle) för olika fordonsklasser.
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Figur 9. Genomsnittliga utsläpp av NO (g/l bränsle) för olika fordonsklasser.

Som väntat har bensindrivna personbilar utan katalysator relativt sett höga
genomsnittliga utsläpp av CO (figur 7). De dieseldrivna personbilarna har ett lågt
genomsnittligt CO-utsläpp. De tunga dieseldrivna fordonen har också låga CO-utsläpp
men det finns en viss tendens till ökande av CO-utsläpp med ökande totalvikt för dessa
fordon. Resultaten är mycket samstämmiga mellan mätplatserna.

Utsläppen av HC uppvisar ett mönster som är  likartat det för CO (figur 8). När det
gäller samstämmigheten mellan mätplatserna så är den god mellan St Eriksgatan och
Brantingsmotet medan resultaten från Gullbergsmotet avviker med betydligt högre HC-
utsläpp för icke-katalysatorbilar och betydligt lägre utsläpp för övriga
fordonskategorier. Orsaken till dessa avvikelser har inte kunnat spåras.

Mönstret för NO (figur 9) skiljer sig från CO och HC genom att utsläppen för
dieseldrivna fordon, som väntat, ligger betydligt högre relativt bensindrivna fordon. Det
är också intressant att notera att dieseldrivna personbilar har betydligt lägre NO-utsläpp
än de tunga fordonen. Resultaten är samstämmiga mellan mätplatserna.
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Figur 10. Genomsnittliga opacitetsvärden för avgaserna från olika fordonsklasser.

Opaciteten eller röktätheten (figur 10) är ett mått på partikelmängden i avgaserna.
Denna parameter är den minst beprövade och sannolikt den behäftad med störst
osäkerhet av de som mäts med FEAT-instrumentet. Dock visar figur 10 det förväntade
mönstret för partiklar med de högsta värdena för dieselfordon. Den branta stegringen för
tunga fordon på St Eriksgatan beror på att stickprovet för opacitet är ganska litet (41 st
lastbilar >4 ton) och att ett extremt högemitterande fordon (10,8% opacitet) fanns i den
tyngsta lastbilsklassen. För de fordonsklasser där det finns mätdata för större antal
fordon så visar resultaten på en god överensstämmelse mellan mätplatserna.
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3.3.2 Resultat som funktion av årsmodell för bensindrivna personbilar
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Figur 11. Fördelning på skyltutslag för bensinbilar som passerade Brantingsmotet uppdelat på
årsmodeller. Gränsvärden för skyltutslagen ges av tabell 2.

I figur 11 visas närmare hur stor andel av olika årsmodeller av bensinbilar som erhöll de
olika skyltutslagen vid mätningarna på Brantingsmotet (se också tabell 2). Av figuren
framgår generellt att ju äldre bilarna är, desto större andel passerar på rött och desto
mindre andel på grönt.

Figur 12-14 redovisar genomsnittliga utsläpp som funktion av årsmodell för
bensindrivna personbilar. Av figurerna framgår att den största skillnaden i utsläpp för
samtliga tre komponenter är mellan bilar utan respektive med katalysator, men det är
också ganska stora skillnader i utsläpp mellan äldre och nyare katalysatorbilar. Den
senaste årsmodellen har genomgående de lägsta utsläppen. För de äldsta årsmodellerna
är dataunderlagen ganska små och därför blir genomsnittsutsläppen inte lika ”stabila”
och samstämmiga mellan mätplatserna som för nyare årsmodeller.
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Figur 12. Genomsnittliga CO-halter per årsmodell för bensindrivna personbilar vid de tre
mätplatserna.
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Figur 13. Genomsnittliga HC-halter per årsmodell för bensindrivna personbilar vid de tre
mätplatserna.
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Figur 14. Genomsnittliga NO-halter per årsmodell för bensindrivna personbilar vid de tre
mätplatserna.

Undantaget HC vid Gullbergsmotet är det intressant att notera hur samstämmiga
resultaten är - dels mellan mätplatserna, men även mellan de tre gaserna CO, HC och
NO. T.ex. så kan man för alla tre komponenter se hur det sker en ganska markant
förbättring av den genomsnittliga katalysatoreffektiviteten för årsmodellerna runt 1993.
Fr.o.m. årsmodell ca 1994 avtar halterna i avgaserna i princip linjärt med minskande
fordonsålder för samtliga tre parametrar. Detta kan bero på att nybilsutsläppen
successivt minskat med tiden eller på åldringseffekter. Tidigare studier med FEAT-
teknik har visat att förklaringen är en kombination av båda dessa effekter (Sjödin,
2000).

3.3.3 Resultat som funktion av årsmodell för dieseldrivna personbilar

Eftersom dieseldrivna personbilar står för en ganska liten del av personbilsflottan är
dataunderlaget för dessa fordon mycket mindre än för bensindrivna personbilar (tabell
4). Å andra sidan gör frånvaron av efterreningsutrustning för NOx på dieselbilar att det
inte förekommer ”high-emitters” med drastiskt förhöjda utsläpp på samma sätt som för
bensinbilar. Därför kan representativa genomsnittsutsläpp erhållas med färre fordon.  I
figur 15 redovisas NO-utsläpp från dieseldrivna personbilar som funktion av årsmodell.
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Figur 15. Genomsnittliga NO-halter per årsmodell för dieseldrivna personbilar

Det framgår av figur 15 att för alla tre mätplatser så är bränslespecifika NO-utsläpp
något högre för årsmodellerna runt 98-99 än för övriga år. De sista årsmodellerna har
dock inneburit en markant sänkning av utsläppen. Det skall också påpekas att figur 15
inte tar hänsyn till eventuella förändringar av bränsleförbrukningen som kan ha
förekommit under perioden.

3.3.4 Utsläpp som funktion av körmönster

Under videofilmningarna mättes även enskilda fordons hastighet och acceleration, vilket
gav möjlighet att studera bilarnas körmönster/körbeteende och inverkan av detta på
utsläpp av CO, HC och NO. I denna rapport redovisas resultaten som erhållits för
personbilar med katalysator.

Tabell 5 redovisar genomsnittsvärden för uppmätta körmönsterparametrar vid de bägge
mätplatserna. I tabellen redovisas också produkten av hastighet och acceleration. Denna
produkt är intressant eftersom den är kopplad till effektuttaget ur motorn.
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Tabell 5. Uppmätta körmönsterrelaterade parametrar vid St Eriksgatan och Brantingsmotet på formen
medelvärde±standardavvikelse.

St Eriksgatan Brantingsmotet Gullbergsmotet

Hastighet (km/h) 43±8 41±8 46±8
Acceleration (m/s2) 0,0±0,4 0,3±0,4 0,8±1,3
Hastighet x acceleration (m2/s3) 0,0±5,2 3,7±4,5 2,9±4,9

Uppmätta samband mellan utsläpp och acceleration för katalysatorbilar beskrivs i
figurerna 16-18. Där redovisas genomsnittliga utsläpp av CO, HC och NO för olika
accelerationsintervall. CO- och HC-utsläppen är i allmänhet som lägst vid konstant fart
eller måttlig positiv acceleration. Vid kraftiga positiva accelerationer stiger i genomsnitt
utsläppen av CO och NO medan HC-utsläppen i genomsnitt är låga. För CO och HC
erhölls förhöjda utsläpp också vid måttligt negativ acceleration (retardation). Denna
effekt observerades ej för NO.
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Figur 16. Uppmätta genomsnittliga CO-utsläpp för katalysatorbilar som funktion av acceleration
(staplar) och antalet bilar med godkänd CO-mätning i varje accelerationsintervall (streckad
linje).
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Figur 17. Uppmätta genomsnittliga HC-utsläpp för katalysatorbilar som funktion av acceleration
(staplar) och antalet bilar med godkänd HC-mätning i varje accelerationsintervall (streckad
linje).
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Figur 18. Uppmätta genomsnittliga NO-utsläpp för katalysatorbilar som funktion av acceleration
(staplar) och antalet bilar med godkänd NO-mätning i varje accelerationsintervall (streckad
linje).
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Figur 16-18 visar inte på några enkla linjära samband mellan acceleration och utsläpp.
Sådana enkla samband är ej heller att vänta vid mätningar på katalysatorbilar.
Avgasreningen är normalt optimerad för vissa körförhållanden och därför blir den
viktigaste faktorn för utslaget vid FEAT-mätningarna om bilen vid mättillfället har en
hastighet och en acceleration som ligger nära de ”optimala” värdena.

Det är viktigt att i samband med figur 16-18 erinra om den distinktion som måste göras
mellan å ena sidan de bränslespecifika utsläppen (gram per liter) och å andra sidan det
massflödet (gram per sekund). Massflödet är produkten av bränslespecifikt utsläpp och
bränsleförbrukning. I många sammanhang är bränslespecifika utsläpp tillräckliga för att
få ett mått på fordons massflödesutsläpp. Exempel på detta är jämförelser mellan
årsmodeller (se avsnitt 3.3.2 och 3.3.3) eller när man jämför större fordonskategorier
med varandra (se avsnitt 3.3.1). Bränsleförbrukningen kan då vara antingen ganska
konstant (årsmodellsjämförelser) eller relativt enkel att uppskatta (ungefär proportionell
mot fordonsvikt). När man däremot studerar utsläppens beroende av körmönster,
särskilt för enskilda fordonsindivider, så är bränsleförbrukningen i allra högsta grad
variabel. Således kan man påstå att FEAT-instrumentet visar halva sanningen om
utsläppens beroende av körmönster. Ett visst körbeteende som leder till en ökning av
bränslespecifika utsläpp kan samtidigt leda till att massflödet ökar, minskar eller är
konstant beroende på hur bränsleförbrukningen påverkas.

Genomsnittliga bränslespecifika CO- och HC-utsläpp är ganska höga vid negativa
accelerationer (figur 16 och 17). Dock är det inte troligt att dessa halter motsvaras av
proportionellt högre massflödesutsläpp. Eftersom negativa accelerationer motsvaras av
inget eller mycket lågt gaspådrag blir bränsleförbrukningen mycket liten och det
resulterande utsläppet därigenom litet (se föregående stycke). Motsvarande resonemang
kan föras för positiva accelerationer. De stigande bränslespecifika utsläpp av CO och
NO som uppmätts vid höga accelerationer (figur 16 och 18) kommer i samverkan med
sammanhängande ökad bränsleförbrukning att leda till högre massflödesutsläpp än vad
som framgår ur figurerna.

Det är också viktigt att notera att figur 16-18 beskriver genomsnitt för de ca 30 000
katalysatorbilar som finns i dataunderlaget. En enskild bil behöver inte alls följa de
kurvor som redovisas i figurerna. Dock beskriver bilderna hur de bränslespecifika
utsläppen från hela kollektivet katalysatorbilar beror av acceleration.

3.3.5 Skillnader i utsläppsprestanda mellan bilmärken och bilmodeller

För mätningarna vid St Eriksgatan och Brantingsmotet har en analys gjorts avseende
skillnader i utsläppsprestanda mellan bilmärken. I analysen ingick endast bensindrivna
katalysatorbilar, d.v.s. bilar med årsmodell nyare än 1988.
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Det finns flera tänkbara sätt att jämföra utsläppsprestanda mellan bilmärken. I detta fall
valdes att jämföra andelen ”high-emitters” av CO d.v.s. den andel av bilarna av ett
specifikt märke som överskrider en given avgashalt av CO. Gränsen för high-emitters
sattes till 0,3 % CO vilket motsvarar gränsen för det första röda utslaget på skylten
(tabell 2) och ungefär gränsen för underkännande av katalysatorbilar i den årliga
kontrollbesiktningens tomgångsprov vid förhöjt varvtal. I rent statistiska termer så
definierades ett antal populationer som består av alla katalysatorbilar av ett visst märke.
Ur dessa populationer hade man stickprov, d.v.s. de bilar som ingick i mätningarna.
Antalet bilar i detta stickprov med CO>0.3% var då en binomialfördelad variabel1 som
kunde användas för att skatta sannolikheten att en slumpmässigt vald bil av ett visst
märke är en high-emitter. Genom att tillämpa normalapproximation kunde också
konfidensintervall med 95%-signifikans för denna sannolikhet beräknas2. I figur 19 och
20 redovisas resultatet av dessa skattningar för de mest vanligt förekommande
bilmärkena i mätningarna vid St Eriksgatan respektive Brantingsmotet.

Vid jämförelser av utsläppsprestanda mellan olika bilmärken är det viktigt att beakta att
det föreligger en variation mellan olika märken när det gäller fördelning på årsmodeller,
och att bilens ålder har betydelse för utsläppshalterna (se avsnitt 3.3.2). För att
kompensera för effekter av varierande åldersfördelningar mellan märken så har ett
”åldersviktat jämförelsevärde” beräknats för varje märke. Detta jämförelsevärde baserar
sig på motsvarande sannolikheter för high-emitters per årsmodell för alla märken i
datamaterialet. Dessa årsmodellsvärden har viktats och summerats för varje märke för
att motsvara åldersfördelningen för det aktuella märket3. Det åldersviktade
jämförelsevärdet ses som staplar i figur 19 och 20. T.ex. så kan man se i figur 19 att

                                                
1 En binomialfördelad variabel beskriver antalet ”lyckade” utfall i ett försök som upprepas ett antal gånger Detta försök ska endast
ha två möjliga utfall: ”lyckat” och ”misslyckat”. T.ex. så är antalet klave vid 100 slantsinglingar en binomialfördelad variabel med
sannolikhet 0.5 och med 100 upprepningar.

2 ni = totala antalet undersökta bilar av märke i,
xi = antalet bilar av märket i med CO>0.3%
pi = sannolikheten att en slumpmässigt vald bil av märke i har CO>0.3%
95%-igt konfidensintervall för pi ges av:
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3 På samma sätt som för märken skattas för varje årsmodell, i, en sannolikhet för att CO-halten för en slumpmässigt vald bil med
årsmodell i skall överstiga 0.3%. Denna skattade sannolikhet benämns p(i). För varje bilmärke beräknas också vilken andel varje
årsmodell utgör av det totala antalet bilar av märket. Denna andel benämns x(i). Det åldersviktade jämförelsevärdet för märket
ifråga, pmärke, beräknas sedan enligt följande formel (89 är första och 02 sista årsmodellen i datamaterialet):
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BMW:s åldersfördelning gör att BMW förväntas ha en relativt låg andel fordon med
CO>0,3% (stapel i figuren), men det uppmätta värdet (punkt i figuren) ligger betydligt
högre.

Vissa konfidensintervall i figurerna är sinsemellan inte överlappande vilket betyder att
det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan dessa märken. I figurerna finns också
redovisat andelen bilar med CO>0.3% för hela populationen bensindrivna
katalysatorbilar i FEAT-mätningarna.
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Figur 19. Skattade sannolikheter med 95%-igt konfidensintervall (punkter med streck), härledda från
FEAT-mätningarna vid St Eriksgatan, att en slumpmässigt vald katalysatorbil ska ha
CO>0.3%. Uppdelat på olika bilmärken och för samtliga katalysatorbilar. Siffror i parentes
anger det totala antalet unika bilar av varje märke som ingått i mätningarna. Staplarna är ett
åldersviktat jämförelsevärde.
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Figur 20. Skattade sannolikheter med 95%-igt konfidensintervall (punkter med streck), härledda från
FEAT-mätningarna vid Brantingsmotet, att en slumpmässigt vald katalysatorbil ska ha
CO>0.3%. Uppdelat på olika bilmärken och för samtliga katalysatorbilar. Siffror i parentes
anger det totala antalet unika bilar av varje märke som ingått i mätningarna. Staplarna är ett
åldersviktat jämförelsevärde.

Inga dramatiska skillnader föreligger mellan St Eriksgatan och Brantingsmotet. Den
inbördes ordningen mellan märkena håller sig relativt konstant mellan mätplatserna (se
även figur 21) vilket borde stärka observationens riktighet. Nissan uppvisar relativt sett
bättre resultat på St Eriksgatan jämfört med Brantingsmotet, likaså gör Volkswagen.
Om man jämför uppmätta resultat med det åldersviktade jämförelsevärdet så uppvisar
Mazda, Mercedes, Toyota, Saab och Volvo bra resultat vid båda mätplatserna. Generellt
sett så är andelen katalysatorbilar med CO>0,3% något högre vid Brantingsmotet.
Denna förhöjning kan inte förklaras med en högre genomsnittsålder för
katalysatorbilarna vid Brantingsmotet. I stället borde förklaringen finnas i mätplatsernas
egenskaper och skillnader i körmönster.

Nedan följer en redogörelse på modellnivå för några av de bilmodeller som i FEAT-
mätningarna uppvisar från medelbilen avvikande värden. En översiktlig jämförelse görs
samtidigt med Bilprovningens ”Bilar starka sidor och svaga punkter” (2000). De
antalssiffror som ges inom parentes nedan motsvarar det antal bilar av namngiven
bilmodell som totalt uppträtt i FEAT-mätningarna vid St Eriksgatan och
Brantingsmotet.
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BMW uppvisar en förhöjd andel bilar med CO>0.3% på båda mätplatserna. Främsta
orsaken är BMW:s 5-serie (253 st). Ovanligt hög frekvens för problem med
avgasreningen för 5-serien har också rapporterats från Bilprovningen.

Honda, särskilt Honda Civic (76 st), uppvisar också en förhöjd andel bilar med
CO>0.3% vid bägge mätplatserna. I Bilprovningens resultat har Hondas modeller dock
normala värden.

Nissan uppvisar en förhöjd andel bilar med CO>0.3% framför allt vid Brantingsmotet.
Det rör sig i första hand om Nissan Micra (144 st) och Nissan Sunny (86 st). Dessa är
båda normalbilar hos Bilprovningen. I tidigare FEAT-mätningar i både Göteborg och
Stockholm har dessa bägge modeller uppvisat förhöjda CO-halter jämfört med
medelbilen (Sjödin m.fl., 1998)

Audi 100 (158 st) uppvisar betydligt sämre utsläppsprestanda i FEAT-mätningarna än
övriga modeller från Audi. De uppmätta resultaten skiljer sig från Bilprovningen som
har Audi 100 som en normalbil vad gäller avgaser.

Figur 20 (och i viss mån även figur 19) visar att Mazda får ett resultat som är bättre än
förväntat med tanke på åldersfördelningen. Bilprovningen redovisar också Mazda som
något bättre än medelbilen för avgaser.

Toyota uppvisar i FEAT-mätningarna resultat som är bättre både än genomsnittet bilar
och bättre än sitt åldersviktade jämförelsetal. Bilprovningen har, när det gäller avgaser,
Toyota som en normalbil. Dock uppvisar Toyota Corolla (352 st) bättre resultat än
medelbilen för de tidiga årsmodellerna hos Bilprovningen.

Både Peugeot och Renault har modeller som har ganska många anmärkningar för
avgaser hos Bilprovningen. Dessa bägge märken har dock resultat som ligger ganska
nära sina åldersviktade jämförelsevärden i FEAT-mätningarna.

Volvo har klarat sig bra i förhållande till sitt åldersviktade jämförelsevärde och övriga
märken. Bilprovningen ger stöd för detta när det gäller de äldre modellerna 240 (110 st)
och 740 (408 st).

När jämförelser har gjorts mellan bilmodeller så har ingen hänsyn tagits till de olika
motorvarianterna som kan finnas för varje modell. Det finns två skäl för detta. Det
första är att datamaterialet för de allra flesta motorvarianter skulle bli för litet för att en
meningsfull (statistiskt hållbar) jämförelse skall kunna göras. Det andra skälet är att vi
har önskat jämföra resultaten från FEAT-mätningarna med de resultat som finns i ”Bilar
starka sidor & svaga punkter”, i vilken bilarna är uppdelade endast efter märke, modell
och årsmodell.
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Ett annat möjligt jämförelsematerial till resultaten i denna rapport är Gröna
bilister/Rototests tester. Hittills har dock ingen sådan jämförelse gjorts eftersom Gröna
bilister/Rototests resultat föreligger som beräknade miljöindex och inte som halter av
olika gaskomponenter i avgasströmmen.

Det bör betonas att figur 19 och 20 är en redovisning av de observationer som gjorts på
St Eriksgatan och vid Brantingsmotet. Observationerna visar att det finns skillnader i
utsläppsprestanda, åtminstone vad gäller vissa körmönster, mellan olika bilmärken för
fordon i verklig trafik. Detta bekräftas inte minst av hur lika varandra resultaten från de
bägge platserna är. Vad som inte är fastställt är vad dessa skillnader exakt beror på. I
vissa fall föreligger även överensstämmelser med vad Bilprovningen har funnit, medan i
andra fall saknas sådan överensstämmelse. Man bör dock komma ihåg att
Bilprovningens resultat baseras på ett tomgångsprov, medan denna studie avser
mätningar i verklig drift med fordon under olika belastningsförhållanden.

En tänkbar förklaring till skillnaderna mellan märken i figur 19 och 20 kan vara att det
finns systematiska skillnader i körmönster mellan olika märken. Jämförelser mellan St
Eriksgatan och Brantingsmotet (figur 21) tyder dock på att, för en given mätplats, har
märket en större betydelse för avgashalterna än vad körmönstret har. Den
genomsnittliga motorbelastningen (beräknat som produkten acceleration x hastighet) på
en mätplats varierar ganska lite mellan olika märken. Däremot varierar den beräknade
sannolikheten för CO>0,3% ganska mycket, vilket tyder på att systematiska
körmönstervariationer inte kan användas som huvudförklaring till variationerna i figur
19 och 20. Mellan mätplatserna varierar den genomsnittliga motorbelastningen däremot
avsevärt med högre genomsnittliga belastningar vid Brantingsmotet än vid St
Eriksgatan, se figur 21. Som framgår av figur 21 betyder det för de allra flesta märken
att sannolikheten för att en bil ska ha CO>0,3% är något högre vid Brantingsmotet än
vid St Eriksgatan. Det finns alltså ett visst samband mellan den parameter som testas i
figur 19 och 20 och genomsnittligt körmönster. Dock är denna korrelation inte så stark
att den ensam kan förklara den observerade variationen mellan märken i dessa figurer.
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Figur 21. Skattade sannolikheter härledda från FEAT-mätningarna vid St Eriksgatan och
Brantingsmotet, att en slumpmässigt vald katalysatorbil ska ha CO>0.3%. Uppdelat på
olika bilmärken och som funktion av parametern acceleration x hastighet.

4. Jämförelser med COPERT III-modellen
COPERT III-modellen är för närvarande en mycket använd modell inom EU bland
annat för officiell nationell rapportering av utsläpp från vägtrafik (i Sverige används
dock den s.k. EMV-modellen för nationell utsläppsstatistik). Med utnyttjande av
mätresultaten från mätningarna i Göteborg genomfördes en verifiering av de
emissionsfaktorer som används i COPERT III-modellen. Nedan beskrivs de viktigaste
resultaten från denna jämförelse. En utförligare beskrivning ges i Ekström och Sjödin,
2004.

4.1 Metod

Uppdelningen av fordon i COPERT III följer fordonstyp, storleksklass, drivmedel och
kravnivå (d.v.s. vilken emissionslagstiftning som är tillämplig för fordonet i fråga). För
att dela upp fordonen i FEAT-data på olika kravnivåer utnyttjades tillgänglig
information om fordonens årsmodell och en översättning mellan årsmodeller och
COPERT IIIs kravnivåer som har presenterats i Hammarström, 2002.
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För att erhålla representativa emissionsfaktorer i COPERT III behöver fordonens
medelhastighet och genomsnittlig körsträcka anges. I det här fallet angavs som indata
till modellen medelhastigheten 45 km/h vilket motsvarar medelhastigheten för fordonen
i FEAT-mätningarna. Körsträckor per kravnivå beräknades utifrån tillgänglig svensk
statistik (SIKA, 2003).

För kväveoxider finns det en viss diskrepans mellan FEAT och COPERT III eftersom
FEAT mäter NO och inte NOx. För att kunna jämföra emissionsfaktorer gjordes därför
har en omräkning av uppmätta NO-utsläpp till NO2-ekvivalenter vilket sedan fick gälla
som approximation till NOx. Denna approximation borde ändå ge ganska rättvisande
resultat eftersom andelen NO2 i avgaserna för de allra flesta fordon är liten (<10 %).

4.2 Resultat

4.2.1 Bensindrivna personbilar

I figur 22 redovisas jämförelser mellan bränslespecifika emissionsfaktorer för
bensindrivna personbilar från COPERT III-modellen och emissionsfaktorer framtagna
utifrån FEAT-mätningarna (”remote sensing” i fig.). Emissionsfaktorerna i figur 22
utgör ett viktat medelvärde för de tre cylindervolymsklasserna som förekommer i
modellen (vikterna är satta i proportion till fördelningen av fordon vid mätplatsen).

Figur 22 visar på många både större och mindre avvikelser mellan emissionsfaktorerna i
COPERT III-modellen och de ”verkliga” emissionsfaktorer som tagits fram genom
FEAT-mätningarna. För att bedöma effekten av dessa individuella avvikelser på
totalutsläppen gjordes en summering av utsläppen med hjälp av de uppskattningar av
trafikarbete per kravnivå som finns som en biprodukt från FEAT-mätningarna (förutom
utsläppsdata för enskilda fordon innehåller FEAT-data också nummerläsningar). Genom
att multiplicera avvikelser i figur 22 med trafikarbete för aktuell kravnivå, kunde
effekten av individuella avvikelser på totala utsläpp studeras. Det visade sig att för CO
gjorde det stora antalet fordon i de tre nyaste kravnivåerna att COPERT III-modellen
sammantaget överskattade utsläppen av CO från bensindrivna personbilar. För NOx

jämnade över- och underskattningar ut varandra och resultatet blev en mycket god
överensstämmelse för totalutsläpp. I fallet HC överskattar modellen de verkliga NOx-
utsläppen för alla kravnivåer. Följden blir då naturligtvis också en överskattning av
totalutsläppet.
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Figur 22. Jämförelse mellan emisionsfaktorer för bensindrivna personbilar beräknade med COPERT
III och uppmätta med FEAT-teknik (Remote Sensing): (a) CO-emissionsfaktorer, (b) NOx-
emissionsfaktorer, (c) HC-emissionsfaktorer
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4.2.2 Dieseldrivna fordon

En jämförelse mellan COPERT III-modellen och FEAT-data gjordes också för
dieseldrivna personbilar och för tunga lastbilar. Endast emissionsfaktorer för NOx ingick
i jämförelsen.

Det allmänna intrycket för dieseldrivna personbilar (figur 23) är att emissionsfaktorerna
stämmer ganska väl mellan COPERT III och FEAT. För nyare fordon verkar modellen
underskatta utsläppen något medan det motsatta förhållandet gäller för äldre fordon.
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Figur 23. Jämförelse mellan NOx-emissionsfaktorer för dieseldrivna personbilar beräknade med
COPERT III och uppmätta med FEAT-teknik.

Någon uppskattning av betydelsen på totalutsläpp från dieseldrivna personbilar av dessa
avvikelser har inte gjorts.

För tunga fordon var det ganska stora skillnader mellan de resultat som beräknats med
modellen och de som erhållits med FEAT-mätningar (figur 24). Modellen underskattade
de verkliga utsläppen för alla kravnivåer. Eftersom skillnaderna var betydande
jämfördes också med officiella data från Volvo för bränslespecifika emissionsfaktorer,
beräknat utifrån certifieringsdata (Volvo, 2003).
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Figur 24. Jämförelse mellan NOx-emissionsfaktorer för tunga lastbilar beräknade med COPERT III
och uppmätta med FEAT-teknik.

Slutsatsen att COPERT III-modellen underskattar verkliga NOx-utsläpp från tunga
lastbilar stämmer väl överens med resultat som framkommit i tidigare tunnelstudier
(John m.fl., 1999). Noterbart i figur 24 är också att medan både COPERT III och
Volvos data visar på en betydande nedgång i utsläpp mellan EURO 2 och EURO 3
medan FEAT-data indikerar att minskningen är avsevärt mindre.

5. Diskussion och slutsatser
Mätningarna visar att den tekniska lösningen med ett FEAT-instrument kopplat till en
ljusskylt, är ett effektivt verktyg för att förse trafikanter med realtidsinformation om
deras fordons utsläpp av CO och NO. Totalt har på tre mätplatser 714 000
fordonspassager registrerats och för ca 90 % av dessa har ett mätresultat presenterats på
skylten. På de mätplatser där också NO-kanalen varit aktiv (Brantingsmotet och
Gullbergsmotet) har en lyckad mätning av både CO och NO kunnat genomföras för
över 70 % av fordonen.

En beteendestudie som genomfördes visade att 40-50 % av de bilförare som uppfattat
skylten ansåg att informationen om den egna bilens utsläpp var mycket värdefull.
Dessutom uppgav 20 % av förarna att skylten faktiskt hade fått dem att ändra
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körbeteende. Däremot kunde studien inte visa att ljusskyltens budskap hade någon
effekt på bilisternas inställning till miljöfrågor generellt.

Intensivare mätkampanjer som även innehöll mätningar av körmönster och
videofilmning av fordon visade att de viktigaste parametrarna för utsläppen är
fordonstyp, drivmedel och reningsutrustning (katalysator). För katalysatorbilar
studerades också effekterna av acceleration respektive bilmärke på utsläppen.
Resultaten visade på ett visst samband mellan uppmätta bränslespecifika utsläpp och
acceleration, men sambanden är inte enkla eller entydiga. För CO och NO ökar
bränslespecifika utsläpp med ökande acceleration. Ett liknande samband för HC har
dock inte kunnat konstaterats. För att analysera skillnader i utsläppsprestanda mellan
olika bilmärken så studerades andelen high-emitters av CO för katalysatorbilar av varje
märke. Det upptäcktes då vissa statistiskt signifikanta skillnader mellan olika bilmärken
som kvarstod även efter att man tagit hänsyn till märkenas individuella åldersfördelning
och skillnader i körmönster mellan märken. I vissa fall kunde resultaten bekräftas av
statistik från bilprovningen.

Genom att använda mätresultat från FEAT-mätningarna genomfördes en verifiering av
emissionsfaktorerna i utsläppsmodellen COPERT III. Denna jämförelse visade för
bensindrivna personbilar på god överensstämmelse mellan mätningar och modell för
NOx-utsläpp. För CO var överensstämmelsen sämre och resultaten indikerade att
modellen överskattade utsläppen. HC-jämförelsen för bensinbilar resulterade i en hyfsad
överensstämmelse fast med också här med en tendens för modellen att överskatta de
verkliga utsläppen. För dieseldrivna personbilar gjordes en jämförelse för NOx-utsläpp
och en relativt god överensstämmelse erhölls. Också för tunga fordon gjordes en
jämförelse för NOx men här gav COPERT III genomgående betydligt lägre
emissionsfaktorer än FEAT-mätningarna. Modellen hade också predikterat en betydligt
större minskning av utsläppen mellan kravnivå EURO 2 och EURO 3 än som kunde
bekräftas med mätningarna.
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