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Förord 
Inom ett uppdrag från Naturvårdsverket – ”Beräkningsmodell – bilavgaser” – har 
VTI utvecklat ett PC-baserat datorprogram med tillhörande programdokumenta-
tion och användarhandledning. Arbetet har letts av en grupp med följande med-
lemmar: 
• Larsolov Olsson, Naturvårdsverket 
• Erik Kutscher, Motortestcenter inom AB Svensk Bilprovning 
• Svante Nordlander och Håkan Johansson, Vägverket 
• Ulf Hammarström, VTI. 

Arbetet inom VTI har fördelats enligt följande: 
• Ulf Hammarström, projektledning, modellutformning och dokumentation 
• Bo Karlsson, programmering 
• Siv-Britt Franke, utskrift av föreliggande dokument. 

Föreliggande dokumentation innehåller utöver användarhandledning en 
översiktlig programbeskrivning. 

Inför publiceringen av detta dokument hölls ett granskningsseminarium på VTI 
med Reino Abrahamsson, Naturvårdsverket, som lektör. 

 
Linköping, december 1998 

 
Ulf Hammarström och Bo O. Karlsson 
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EMV – ett PC-program för beräkning av vägtrafikens avgasemissioner 
Programbeskrivning och användarhandledning 
 
av Ulf Hammarström och Bo O. Karlsson 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  LINKÖPING 
 
 
Sammanfattning 
Vägtrafikens totala utsläpp kan inte mätas, de måste beräknas. Det har 
funnits stora brister både i använda beräkningsmodeller och dataunderlag. 
Den här presenterade modellen bör kunna medföra en förbättring av den 
tidigare situationen. 

 
De av Riksdagen beslutade målen ifråga om utsläppsförändringar exempelvis 
avseende kväveoxider förutsätter tillgång till uppföljningsmetoder. Om separata 
uppföljningar görs för olika delar av samhället måste det använda måttet vara 
mängd utsläpp, dvs. det är per delsektor inte tillräckligt att arbeta med 
procentuella förändringar. Mängderna per delsektor måste kunna summeras till en 
total mängd på nationell nivå vars relativa förändring kan jämföras med 
Riksdagsmålen. 

Ett traditionellt sätt att beräkna vägtrafikens avgasutsläpp är med underlag i 
form av trafikdata och trafikspecifika avgasutsläpp. Sådana beräkningar kan 
utföras med olika ambitionsnivåer. 

Behovet av att förbättra uppföljningen av vägtrafikens avgasutsläpp är mycket 
stort. Den blandning av metoder och utförare som hittills förekommit har medfört 
en stor spännvidd i beräknade reduktioner där ytterligheterna kan innebära att 
man antingen ligger långt ifrån att klara målen eller att man skulle ha klarat målen 
med bred marginal. 

Ett syfte med den här redovisade EMV-modellen är att få en metod som kan 
accepteras och användas av många. Därmed skulle tillgången på användbara 
dataunderlag kunna förbättras liksom att diskussioner om vad som är rätt och fel 
skulle kunna minska åtminstone sådana som varit en följd av olika definitioner 
och former av data. 

Med modellen beräknas och redovisas utsläpp av följande ämnen: HC; CO; 
NOX; Partiklar; CO2; SO2 och Pb. 

Dessa utsläpp särredovisas bl.a. enligt följande: 
• sju olika fordonstyper inklusive uppdelning på kravnivåer 
• tätort eller landsbygd 
• motortyp: bensin, diesel alkohol eller gas. 

En viktig typ av utdata för bl.a. validering är totala drivmedelsvolymer. 
I modellen beräknas emissioner ner till en nivå bildad av kombinationen: 

fordonstyp; motortyp; årsmodell; kravnivå och bränslekvalitet. 
Framtida årsmodellfördelningar beräknas som funktion av senast inmatade 

årsmodellfördelning, skrotningssannolikhet och trafikutveckling. 
Modellen har utsatts för en omfattande utprovning. Den används bl.a. av 

Naturvårdsverket och Vägverket för redovisning av och uppföljning av väg-
trafikens totala årliga avgasutsläpp. 
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EMV – a PC programme for calculating exhaust emissions from road traffic 
Programme description and user guide 
 
by Ulf Hammarström and Bo O. Karlsson 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95  LINKÖPING  Sweden 
 

 
Summary 
The total exhaust emissions from road traffic cannot be measured: they must 
be calculated. Major shortcomings have occurred both in earlier calculation 
models and basic data. The model described here should lead to an 
improvement in the situation. 

 
The goals set up by the Swedish Parliament regarding changes in emissions, for 
example nitrogen oxide, assume access to monitoring methods. If separate 
monitoring is performed for different parts of the community, the measure used 
must be the amounts of emissions, i.e. it is inadequate to work with percentage 
changes per sub-sector. The amounts per sub-sector must be summated to a total 
amount on the national level whose relative change can be compared with the 
goals set up by Parliament.   

A traditional method of calculating emissions from road traffic is to use basic 
data in the form of traffic data and traffic-specific emissions. Such calculations 
can be performed with different ambition levels. 

The need to improve monitoring of road traffic emissions is very great. The 
variety of methods and agencies hitherto involved has led to a wide range in 
estimated reductions, with extremes that may imply that the goals are either very 
far from being met or that they could have been met by a broad margin.   

One of the aims of the EMV model described is to arrive at a method which 
can be accepted and used by a large number of organisations. Access to a usable 
data platform would thereby be improved, while discussions on what is correct or 
incorrect could reduce at least discussions resulting from different definitions and 
forms of data. 

The model is used to calculate and report emissions of the following 
substances: HC, CO, NOX, particulates, CO2, SO2 and Pb. 

These emissions are described individually as follows:   
• Seven different vehicle types, including sub-division by requirement level   
• Urban or rural area   
• Type of engine: petrol, diesel, alcohol or gas.   

The total volumes of fuel are an important type of output data for validation and 
other purposes.   

The model calculates emissions down to a level formed by the combination: 
vehicle type, engine type, year model, requirement level and fuel quality.   

Future year model distributions are calculated as a function of the most 
recently entered year model distribution, scrapping probability and traffic 
development.   
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The model has been subjected to extensive testing. It is used by organisations 
such as the Swedish Environmental Protection Agency and the Swedish National 
Road Administration for reporting and monitoring total annual exhaust emissions 
from road traffic. 
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1  Introduktion 
Hur stora är vägtrafikens totala avgasutsläpp antingen regionalt eller nationellt? 
Den här beskrivna modellen benämnd EMV skall kunna användas för att besvara 
denna typ av frågor. Beräkningarna kan antingen avse en historisk eller framtida 
beskrivning. En historisk beskrivning söks för uppföljning av Riksdagens miljö-
mål ifråga om exempelvis CO2 fr.o.m. år 1990 eller för att ta fram miljöstatistik. 
Olika framtidsscenarior kan behöva utvärderas som underlag för utvärdering av 
miljö- och trafikpolitiska beslut. 

Genom en användarvänlig och problemanpassad programutformning är för-
hoppningen att en mera allmän acceptans för EMV skall kunna uppnås. 

Kravet på användaren av datorprogrammet är minimalt. Det räcker att kunna 
skriva in önskat beräkningsår om den medföljande basdatafilen kan accepteras. Ju 
flera avvikelser från basfilen som ingår i ett beräkningsscenario desto större 
insatser krävs av användaren. Primärt gäller det att ta fram alternativa underlag 
men också kunskap om själva EMV-modellen. En grundläggande princip i 
programutformningen har varit att ”alla” beräkningsförutsättningar skall kunna 
ses. Ett alternativ skulle kunna vara att istället integrera data utanför modellen. 
Exempelvis skulle man kunnat ha valt Vägverkets (VV) alternativ för personbilars 
emissionsfaktorer i referens (Vägverket, 1993) med medelvärden inom större 
grupper enligt följande för bensindrivna bilar: 
• gruppen av bilar utan katalysator, vilken valts till årsmodellerna fram t.o.m. 

1986 (A) 
• gruppen av bilar med katalysator motsvarande ett tidigt teknikskede, vilken fått 

representeras av årsmodell 1990 (B) 
• gruppen av bilar med mera avancerad reningsteknik, vilken fått motsvaras av 

årsmodell 1997 (C).  

Utvecklingen inom kategori A, mellan olika årsmodeller inom klassen, syns där-
med inte till skillnad från beskrivningen i den till EMV medföljande basfilen. I 
basfilen beskrivs utvecklingen för personbilar t.o.m. årsmodell 1986 med fem 
uppsättningar emissionsfaktorer.  

Med den nya modellen kan man själv välja hur detaljerad beskrivning man vill 
arbeta med inom programmets begränsningar. Det är inget som hindrar att välja 
VV-alternativet. I basfilen har vi dock valt att försöka beskriva ”alla” årsmodeller 
och kravnivåer, vilket ingick i uppdragsgivarens önskemål. 

Den medföljande basfilen (scenario nr 1) är skrivskyddad och kan inte av 
misstag ändras av användaren. Basfilen kan enkelt kopieras som bas för egna 
scenarier. En speciell dokumentation finns med källredovisning till alla använda 
indata i basfilen (Hammarström och Henriksson, 1997). 

Programmet är speciellt inriktat på utvärdering av förändring ifråga om 
trafiken, fordonsflottan och drivmedelsanvändningen. Vad som inte kan beskrivas 
direkt är förändringar av vägnät, trafikreglering och körbeteende. Skall man 
exempelvis utvärdera effekten av förändrade hastighetsgränser så får nya 
”varmutsläpp” till bilden Fordonsbeskrivning tas fram i annat sammanhang, 
exempelvis med datorprogrammet VETO1. Samma sak gäller för ”kallstarttillägg” 
där man exempelvis skulle kunna vilja utvärdera ökad användning av 
motorvärmare. Då får nya kallstarttillägg eller egentligen korrektionsfaktorer 
                                                 
1   Programmet har dokumenterats i VTI-meddelande nr 501. Detta program har använts för att ta 
fram de utsläppsfunktioner som används av Vägverket. 
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beräknas med programmet COLDSTART (Hammarström och Edwards, 1998). 
Med COLDSTART kan det även vara aktuellt att beräkna regionalt anpassade 
korrektionsfaktorer. 
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2  Översiktlig programbeskrivning 
 

 
 
Bild 2.1 Översiktlig programstruktur. 
 
En översiktlig programbeskrivning ges av den under Hjälp ingående struktur-
bilden, se bild 2.1. Strukturen omfattar: 
• en arkivdel 
• en beräkningsdel 
• en utdatadel 
• en hjälpdel. 

Dessutom ingår Avsluta som ett alternativ. Arkivdelen omfattar i princip två 
delar, en scenariodel och en del med data- eller korrektionsfiler. Scenarier defini-
eras av användaren utifrån data- och korrektionsfiler, 

En beräkning avser utsläpp under ett av användaren valt år och för valt 
scenario. 

Resultaten av den senaste utförda beräkningen finns alltid tillgängliga under 
Utdata. Under Utdata kan användaren välja mellan olika typer av utdata. 

Ett begrepp som återkommer både i Filer och Beräkning är Scenario. När 
beräkning skall utföras görs detta för ett Scenario. 

Det finns två grupper av filer: Datafiler och Korrektionsfiler. Det finns åtta 
olika filtyper under Datafiler och tre stycken under Korrektionsfiler. 
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Ett Scenario bildas genom att per filtyp välja en fil. En och samma fil kan åter-
komma i flera olika scenarier. Ett krav för de filer som skall utgöra ett scenario är 
att de har samma definitioner av fordonsnivå 2, se vidare avsnitt 5.1.2. I 
programmet indelas fordonen i två nivåer, dvs. nivå 1 som är fast och 2 som kan 
definieras fritt. Nivå 1 används ifråga om att ge indata avseende trafik i grövre 
fordonsklasser. Nivå 2 kan antingen vara identisk med nivå 1 eller motsvara en 
finare indelning. 

Om man exempelvis i en fil av typ Fordonsbeskrivning valt att göra en 
underindelning av personbilar i olika viktklasser men att samma indelning inte 
återfinnes i filtypen Antal fordon så kan dessa filer inte kombineras i ett och 
samma scenario. 

Man skulle kunna säga att det finns två parallella strukturer av filer: 
• en efter filtyp 
• en efter scenario. 

Då beräkning skall göras väljer man ett scenario och anger för detta vilket år som 
beräkningarna skall avse. Man kan för närvarande endast få utdata för ett år per 
beräkning. Efter att beräkning slutförts finns resultaten tillgängliga under Utdata. 
För Utdata finns fem huvudalternativ att välja mellan. Dessa kan i sin tur ha olika 
underalternativ. 

Vid fel lämnas information till användaren om typ av fel, vilket i de flesta fall 
borde vara tillräckligt för att kunna avhjälpa felet. Hjälptexter kan även anropas 
direkt av användaren. 

Programmet kan, med undantag för indatabilderna, i huvudsak betraktas som 
en renodlad administrativ rutin. Några egentliga modeller för just avgaser ingår 
inte med något undantag. Skulle man istället för avgaser ge indata i form av någon 
annan trafikspecifik effekt så får man naturligtvis utdata i form av den inmatade 
effekten. 

Programmet arbetar för närvarande med utsläpp per år. Indata bör därför även 
vara på denna form. Detta berör endast trafikdata. Orsaken till att man då inte kan 
ge trafikdata för valfri tidsperiod och därmed även få utsläpp för samma 
tidsperiod är beskrivning av avdunstning från parkerade bilar. För denna 
beräkning förutsätts tidperiodens längd vara ett år.2

Huvuddragen i den interna beräkningsgången är följande: 
• fördela inmatad trafikdata på alla förekommande delgrupper av fordon 
• bestäm utsläppsfaktorer för varje sådan delgrupp under beräkningsåret 
• multiplicera trafikdata med utsläppsfaktorer och räkna samman. 

Beräkningarna kompliceras av att antalet delgrupper kan bli stort genom uppdel-
ning på: 
• olika fordonstyper 
• olika årsmodeller 
• olika drivsystem 
• olika kravnivåer 
• olika drivmedelskvaliteter. 

                                                 
2   Programmet skulle enkelt kunna kompletteras med möjligheten att arbeta med valfri 
periodlängd. Utöver avdunstningen skulle antalsfördelningen på årsmodeller kunna behöva 
anpassas till vald periodlängd. I detta fall skulle även periodens läge under året behöva vara känd. 
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Dessutom görs uppdelning i: 
• kortväga och långväga trafik 
• med och utan släp 
• tätort och landsbygd. 

Det kan förtjänas att upprepa att den finindelade programstrukturen skall ses som 
en möjlighet. Utnyttjandet av strukturpotentialen bestäms av användaren. 

Många av de ingående datatyperna är sådana som används mera allmänt som 
underlag för transportplanering. Dessa datatyper är: trafikdata; antalsbeskrivning 
av bilparken samt fordonsanvändning. Programmet innehåller dessutom en enkel 
prognosmodell för antal fordon baserad på utvecklingen inom givna trafikdata. 
Den framtida årsmodellfördelningen påverkas även av årsmodellfördelningen för 
det senast inmatade året med antalsdata. Modellansatsen för antalsprognoser inne-
bär bl.a. att om trafikutvecklingen ökas från en nivå till en annan mellan två år, så 
kommer också antalet nya bilar för det senare året att vara högre än för det första 
året. 
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3  Datatekniska frågor 
3.1  Installation av EMV 
Programmet är skrivet i Visual Basic. Beräkningsdelen och utdatadelen är för 
datorn ganska tidskrävande, så användning av Pentium-datorer rekommenderas. 
Helst bör man använda en 17” skärm med upplösningen 1024*768 eller bättre. 
Utrymmesbehovet på hårddisken är ca 4 Mb. Installationsdisketterna till version 
2.0 är anpassade till Windows 95 och Windows NT och består av tre 
programdisketter (EMV 1–3) och en data-diskett (EMV-data). 

För installation av programmet görs följande: 
• kör a:\setup från Windows och från EMV-diskett 1 
• ändra det förslag till directory som setup-programmet ger c:\EMV till 

c:\bilavgas 
• kopiera in innehållet på EMV-data-disketten till c:\bilavgas. 
 
3.2  Avinstallation av EMV 
Av de filer som kopieras till c:\windows\system\ kan följande tas bort med delete-
kommandot vid en eventuell avinstallation: 
delete *.vbx (Om de inte används av annat program skrivet i Visual Basic). 
delete vbrun300.dll (Om de inte används av annat program skrivet i Visual 
Basic). 
delete mhrun400.dll (Om de inte används av annat program skrivet i Visual 
Basic). 
delete crpe.dll 
delete crxlate.dll 
delete gwdll.dll 
delete vtssdll.dll 
 
Directoryt c:\bilavgas\ kan slutligen också tas bort. 
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4  Kommandoknappar generellt 
Med kommandoknapp avses här i bilderna inlagda tangenter: 
Avsluta: Avslutar aktuell bild. 
Hjälp: Hjälptext. För varje bild finns en hjälptext. En mera fyllig hjälptext per 
bild fås genom F1. 
Lagra: Lagrar bildens data i minnet. För att spara data på hård-disken, se 
”Spara” nedan. 
Print: Skriver ut data på i Windows definierad aktuell skrivare. 
Spara: Sparar aktuell fil på hård-disken. 
Spara som: Sparar aktuell fil på hård-disken med valfritt namn. 
Ta bort fil/scenario: Ställ markören på aktuellt nummer och tryck in denna 
kommandoknapp. Måste följas av intryckning av Spara-knappen. 
Visa fil: Visar innehållet i filen, dvs. en översikt av vilka poster som ingår. 
Visa poster: Visar vilka poster som finns i filen, dvs. samma bild som föregående 
kommandoknapp ger. Man står i en postbild och förflyttas till bilden med över-
sikten av ingående poster/bilder. Alternativet avsluta ger samma resultat. 
Kopiera: Kopierar det utvalda området till klippbordet. Kan sedan klistras in på 
annan plats. 
Klistra: Klistrar in innehållet från klippbordet på den plats där markören står. 

Vid all inmatning av data måste man trycka på retur-tangenten då data skrivits in. 
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5  Scenariobildning 
5.1  Scenariolista 
 

 
 
Bild 5.1 Scenariolista, en sammanställning av samtliga bildade scenarier. 
 
I bild 5.1 redovisas befintliga scenarier och de möjligheter som finns att bilda nya 
scenarier. Till denna bild kommer man från funktionen Filer i startbildens (= 
omslagsbilden) överkant. 

Med programmet följer alltid ett scenario nr 1 i form av en fil per filtyp. För att 
skapa nya scenarier finns två alternativ: 
• Kopiera gammalt till nytt: 

− baserat på ett gammalt scenario 
− baserat på en ny komposition av gamla filer 

• ”Allt” nytt. 

Kopiera gammalt till nytt: 
• Baserat på ett gammalt scenario, se 5.1.3. Detta kan exempelvis motsvaras av 

att ett nytt scenario bildas med t.ex. scenario nr 1 som bas. Naturligtvis kan 
även andra scenarier användas som bas. 

• Baserat på en ny komposition av gamla filer. Gå in i bilden I scenariot ingå-
ende filer och bilda ett nytt scenario från gamla filer. Till denna bild kommer 
man genom att trycka på Visa scenario. 

Allt nytt: Skriv in nummer, kommentar m.m. i scenariolistan och spara scenario-
listan. Ge en ny definition av fordonsnivå 2, se 5.1.2. Därefter får man ange en ny 
fil per filtyp. 

Användaren kan välja att skrivskydda varje upplagt scenario. 
Om man vill se vilka filer som ingår i ett scenario markerar man aktuellt num-

mer i listan och trycker på Visa scenario. Man får då upp bilden I scenariot ingå-
ende filer. 
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Genom att ställa markören på visst scenario och trycka på Ta bort scenario så 
tas scenariodefinitionen bort. Alla filer som är unika för scenariot tas också bort. 
Gemensamma filer för flera scenarior påverkas inte utan lämnas kvar. 

Om något är nytt i scenariolistan skall man alltid trycka på Spara scenario-
listan innan bilden lämnas. 

Exempel på tänkbara scenarior skulle kunna vara: 
• nationellt basscenario 
• regionala basscenarier 
• olika ekonomisk tillväxt 
• ökad kollektivtrafik 
• ökade vägsatsningar 
• stor satsning på alternativa drivmedel 
• snabbare utskrotning av gamla bilar. 

 
5.1.1  I scenariot ingående filer 
 

 
 
Bild 5.2 I scenariot ingående filer. 
 
Ur I scenariot ingående filer, bild 5.2, framgår vilka filer som ingår i ett 
scenario. Till denna bild kommer man via bilden Scenariolista och funktionen 
Visa scenario. 

Genom att trycka på respektive filtyp kan man se tillgängliga filer per typ. Här 
framgår både vilken fil som ingår i aktuellt scenario och alla som finns 
tillgängliga för att bilda nya scenarier med. 

Eftersom samma filinnehåll kan förekomma med många olika filnummer borde 
det vara rationellt att alltid ge en klargörande kommentar per fil. 

Observera åter att endast filer med samma definition av fordonsnivå 2 kan 
sammankopplas till ett scenario. Man får för närvarande ingen varning om 
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otillåten filkombination direkt vid filvalet. Vid försök till beräkning, om kravet ej 
är uppfyllt, uppstår fel.3

Två filtyper är oberoende av fordonsnivå 2, dvs. kan kombineras med alla 
andra filer: trafikdata och drivmedelsbeskrivning. Dessa två är givna på fordons-
nivå 1. Övriga filtyper är givna på fordonsnivå 2. 

I bildens övre vänstra hörn står det scenarionummer som bilden avser. Det 
finns en bild per scenario av denna typ. 

 
5.1.2  Fordonsdefinition 
 

 
 
Bild 5.3 Fordonsdefinition dvs. definition av fordonsnivå 2 utgör en 
underindelning av de fasta fordonstyperna (nivå 1). 
 
Fordonsdefinition, bild 5.3, nås via bilden Scenariolista och funktionen 
Definiera fordon. Fordonstyper definieras på två nivåer, 1 och 2. Nivå 1 är fast 
och omfattar följande:4

                                                 
3   För varje fil borde det egentligen framgå vilken fordonsnivå 2 som filen motsvarar. För 
närvarande framgår detta inte på annat sätt än att beräkningarna kan misslyckas. Användaren får 
för närvarande själv hålla reda på vilka filer som hör till viss fordonsnivå 2. Enklast är naturligtvis 
att hålla sig till en definition genomgående. 
4   I den till EMV medföljande basfilen har valts att använda de definitioner av fordonstyper, på 
nivå 1, som ingår i Vägtrafikkungörelsen. 
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  Nr 
• personbil (1) 
• lätt lastbil (2) 
• lastbil (3,5)–16 ton (4) 
• lastbil 16 – ton (5) 
• buss  (3) 
• moped  (6) 
• motorcykel (7) 

Denna numrering skall alltid användas på nivå 1. 
Nivå 2 utgör en möjlighet till en uppdelning per fordonstyp inom nivå 1. 

Exemplet i bild 5.3 innebär en underindelning av lätta lastbilar i tre grupper. 
Observera att användaren för varje scenario måste ge definitioner för nivå 2 

även om dessa skulle vara identiska med nivå 1. Scenariots nummer framgår ur 
bilden. 

Om användaren vill arbeta med en finare struktur än nivå 1 så kan en sådan 
bildas på nivå 2. I basscenariot har både lätt lastbil och buss indelats i tre under-
grupper på nivå 2. Det skulle också kunna vara aktuellt att indela personbilar efter 
olika viktklasser. 

På nivå 1 arbetar man med nummer per typ medan man på nivå 2 arbetar med 
valfri alfanumerisk benämning. 

Att arbeta med olika parallella definitioner på Fordonsnivå 2 minskar möjlig-
heten att kombinera olika filer till nya scenarier. 

Då en definition skall göras skrivs den alfanumeriska benämningen in i fältet 
efter Fordonsnivå 2 – namn. Därefter skall definitionen på nivå 2 kopplas till 
nivå 1 i Vilken fordonsnivå 1 tillhör den nya fordonsnivå 2. Då markering görs 
på denna text eller på det fält där uppgifterna skall ges får man upp en tabell med 
samtliga tillgängliga alternativ på nivå 1. Man markerar i tabellen aktuellt alter-
nativ. 
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5.1.3  Nytt scenario 
 

 
 
Bild 5.4 Bilda nytt scenario med utgångspunkt från ett gammalt. 
 
Nytt scenario, bild 5.4, används för att bilda ett nytt scenario baserat på ett 
gammalt. Till denna bild kommer man från bilden Scenariolista och genom 
funktionen Skapa nytt scenario utifrån ett gammalt. Välj det scenarionummer 
som skall vara utgångsscenario. Skriv in det nya scenarionumret, scenarionamn 
och datum för uppläggning. Tryck på OK. Scenariot är nu skapat kommer upp. 
Alla filer som behövs i det nya scenariot skapas automatiskt med samma 
filnummer som scenariot. Observera att angiven operationsordning måste följas. 
Datafilerna i det nya scenariot kan nu ändras enligt önskemål. 
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6  Datafiler 
Under denna rubrik finns följande bildtyper: 
• Fil-typ 
• Fil-lista 
• Fil-innehåll 
• Post-beskrivning 

Postbeskrivningen kan för vissa filtyper ges som både en bild A och en bild B. 
Bild B innebär en utvidgning av den första bilden dvs. bild A. 
För att lägga upp en fil, med undantag för Trafikdata och Drivmedels-

beskrivning, krävs att man först definierat fordonsnivå 2 och dessutom ett 
scenario5. Nya filer kan bildas på följande sätt: 
• bilda ett nytt scenario 
• direkt skriva in en ny fil i fillistan. 

De datafiler som utgör ett scenario bör avse samma geografiska område. 

Det finns per fil en övre gräns för maximalt antal poster. Det enda fall vi vet där 
detta kan bli ett praktiskt problem är för Drivmedelsanvändning, se vidare 6.4.6. 
 

                                                 
5   Den gemensamma nämnaren för andra filtyper än Trafikdata och Drivmedelsbeskrivning är 
Fordonsnivå 2. Ett förslag till förbättring skulle därmed kunna vara att organisera dessa filer så 
att varje fil innehöll nr på Fordonsnivå 2 samt ett unikt filnummer per definition av Fordonsnivå 
2. Därmed skulle man enkelt kunna se vilka filer som kan kombineras till ett scenario. 
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6.1  Filtyper 
 

 
 
Bild 6.1 Filtyper, ”växlingspunkt” för att komma till önskad filtyp. 
 
Till bild 6.1 kommer man via funktionen Filer/Datafiler i startbildens 
(=omslagsbilden) överkant. 

Det finns åtta olika filtyper att välja bland: 
• Trafikfiler 
• Fordonsbeskrivning 
• Antal fordon 
• Fördelning på kravnivåer 
• Fordonsanvändning 
• Drivmedelsanvändning 
• Drivmedelsbeskrivning 
• Skrotning. 

Filtyp: Genom att trycka på en av de åtta textboxarna kommer man till fil-listan 
för den begärda filtypen och därefter kan man välja fil i den presenterade fillistan. 
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6.2  Fillista 
 

 
 
Bild 6.2 Ett exempel på fillista. En fillista finns per typ av fil. 
 
Till Fillista, bild 6.2, kommer man via Filtyper. 
För varje filtyp finns en fillista. Varje fil måste ha ett unikt nummer inom listan. 

Samma filinnehåll kan förekomma under olika filnummer. 
För att se eller uppdatera en fil markeras aktuell fil. Visning sker genom att 

antingen dubbelklicka på Nr eller trycka på Visa fil efter markering av önskat Nr. 
Vid uppläggning av en ny fil skall ges ett nytt unikt filnummer samt en 

kommentar, dvs. om inte ny fil bildas genom Scenariolistan. Det kan vara bra att 
fylla i datum för uppläggning när man skapar en fil och datum för uppdatering när 
man ändrar något. Filerna kan vara skrivskyddade genom Scenariolistan. Detta 
framgår endast ur Scenariolistan. 

Nr: Varje fil har ett unikt nummer inom filtypen. 

Fil: Här anges egna nyckelord för identifikation av respektive fil. 

Datum uppläggning: Ges manuellt. 

Datum uppdatering: Ges manuellt. 

Visa fil: Innebär att den markerade filen, en postöversikt, kommer upp. 

Ta bort fil: Se kommandoknappar, avsnitt 4. 

Spara: Se kommandoknappar, avsnitt 4. 
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6.3  Filinnehåll 
Exempel på bildtypen Filinnehåll ges i bild 6.3. 
 

 
 
Bild 6.3 Exempel på bildtypen Filinnehåll. 
 
Till Filinnehåll, bild 6.3, kommer man normalt från Fillistan. 

Samtliga filtyper med undantag för trafikdata har en bild med filinnehåll, dvs. 
med i filen ingående poster. För trafikdata kommer man direkt från fillistan till 
dataposterna. Övriga filtyper kan grupperas i sådana som är fordonsorienterade 
och övriga. Övriga utgörs endast av filtypen drivmedelsbeskrivning. Beträffande 
de fordonsorienterade filtyperna ingår generellt fordonsnivå 2 som en indelnings-
grund. 

Samtliga poster ingående i filen listas i en tabell i bildens vänstra halva. Den 
högra halvan innehåller verktyg för att förändra filinnehållet. I bildens övre högra 
del ges postidentifikation. 

Tangenterna i bilden har följande funktioner: 
• Lägga till posten kan användas: 

– för att lägga till en helt ny post 
– för att kopiera en gammal post 

• Ändra posten 
– någon del av postidentifikationen har ändrats 

• Ta bort posten, markera i tabellen vilken post och klicka på tangenten. 

För att lägga till en post markeras denna tangent. I bildens nedre högra del kom-
mer fram en tabell med tillgängliga alternativ ifråga om fordonsnivå 2. Välj något 
av dessa. Därefter skriver man in aktuella uppgifter. 

Spara som används för att bilda en ny fil utifrån en gammal. Man har i detta 
läge redan valt en fil, vilken kan sparas under nytt nummer i fillistan. Den gamla 
filen kommer att finnas kvar parallellt med den nya. 
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Då man skall avsluta bilden efter ändring måste först Spara tryckas in, om 
man vill behålla inlagd information. 

 
6.4  Postbeskrivning 
Exempel på postbeskrivningar ges i underavsnitten till 6.4. 

För att nå nivån postbeskrivning markeras aktuell post i aktuell bild av Fil-
innehåll. 

Identifikation i postbeskrivning ges i bildens övre del. Denna identifikation kan 
inte ändras från denna bild. All annan data i bilden kan ändras. 

För att skriva in ny data eller ändra gamla så skrivs nya data in i respektive fält. 
Tryck sedan på Lagra, med undantag för Trafikdata där alternativet är Spara. 
Denna skenbara inkonsekvens beror på att trafikdatabilden ligger på samma nivå i 
datastrukturen som Filinnehåll. 

I sådana fall som det finns både en bild A och en bild B framgår detta av att 
bildrubriken har ett tillägg med A eller B. Direkt under raden med bildrubriken 
står i förekommande fall ”…B”. Genom att markera detta fält nås bild B. Syftet 
med att per post kunna ha en bild A och en bild B är att kunna få plats med mera 
information än vad som skulle rymmas i enbart en bild. 

 
6.4.1  Trafikdata 

 
 
Bild 6.4 Trafikdata. 
 
För Trafikdata utgör bild 6.4 en kombination av Filinnehåll och Post-
beskrivning. 
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Användaren bestämmer vilket geografiskt område som trafikdata avser. 
Exempel på områden kan vara: nationell nivå; ett län; en kommun osv. 

Beräkningar kan utföras fr.o.m. första och t.o.m. sista år med trafikdata. Data 
behöver inte anges för alla åren mellan det första och det sista i en serie. Genom 
interpolering kan beräkning ändå genomföras för sådana mellanår. 

Data bör minst ges för år som utgör brytpunkter för utvecklingen, även om 
detta inte är ett krav. 

Varje bild motsvarar en fordonstyp definierad som fordonsnivå 1. I bildens 
övre vänstra hörn står fordonstyp 1. Genom att klicka på detta fält kommer en 
tabell upp med de tillgängliga fordonstyp 1-alternativen. Genom att markera viss 
fordonstyp 1 fås den sökta posten med trafikdata. Som default-läge ligger for-
donstypen personbil. 

Kortväga/Långväga resor: Gränsen mellan kortväga och långväga brukar nor-
malt vara 100 km. Denna gräns är valfri. Uppdelningen motiveras av att följande 
data beror på denna variabel: andel körning med släp; beläggningsgrad och andel 
körning i tätort. Dessutom kan det vara av stort intresse att få utdata med en upp-
delning på kortväga och långväga.6 Även olika underindelningar till fordonstyp 
kan tänkas vara beroende av reslängd. 

Utan respektive med släp: Alla fordonstyper kan enligt modellen till viss del 
köras med respektive utan släp. 

År: Det år som trafikdata avser. Data behöver inte ges för alla år. Samma år måste 
återfinnas både under kortväga och långväga. 

Antal resor (Giga st)7: Antal resor eller starter per år. Här finns en koppling till 
korrektionsfaktorerna för kallstart. Det viktiga är att samma definition av resa och 
därmed start används både för korrektionsfaktorer (kallstart) och till resa i 
Trafikdata. Vad som bör användas är en resdefinition som medför att antal resor 
blir lika med antal motorstarter. 

Fkm (Gfkm): Trafikarbete per år för aktuell fordonstyp (nivå 1). 

Tätort (%): Procentuell andel körning i tätort. Tätortsdefinitionen för trafikdata 
skall motsvara tätortsbeskrivningen som emissionsfaktorerna för tätort i fordons-
beskrivningen avser. Vilken tätortsdefinition som väljs är upp till användaren. En 
lämplig definition skulle kunna vara den som används av SCB. Denna borde 
också vara ändamålsenlig om kostnaderna för avgasutsläppen skall uppskattas. 
Man har då olika värderingar för landsbygd och tätort. Detta motsvarar i sin tur en 
uppdelning efter om människor exponeras för utsläppen eller inte. 

Beläggning (% av max): Genomsnittligt procentuellt utnyttjande av maxlast 
(vikt) eller max antal åkande. Detta påverkar resulterande emissionsfaktorer 
genom bild B i fordonsbeskrivningen. 

                                                 
6   En sådan utdatamöjlighet har ännu ej implementerats. 
7   Giga motsvarar 109. 
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6.4.2  Fordonsbeskrivning 
Fordonsbeskrivning A 

 
 
Bild 6.5 Fordonsbeskrivning A med emissions- och drivmedelsfaktorer. 
 
I Fordonsbeskrivning A, bild 6.5, beskrivs alla drivmedels- och avgasfaktorer, 
dvs. mängd drivmedel eller avgasutsläpp per körd sträckenhet, per motorstart eller 
per tidsenhet under parkering. Posttypen omfattar både en bild A och B. Bild B 
nås genom att markera Fordonsbeskrivning B längst upp till vänster. 

Ett krav är att det finns minst en bild per Fordonsnivå 2, Drivsystem och 
Kravnivå. Om förändringar sker på årsmodellnivå inom en sådan grupp så kan en 
sådan utveckling beskrivas, dvs. med flera bilder per kombination enligt före-
gående mening. 

Angivna faktorvärden skall motsvara angiven beläggning i bilden Samband 
mellan emissionsfaktorer och last (B). 

Om beläggning ändras i trafikdata justeras de resulterande emissionsfaktorerna 
för varmutsläpp automatiskt med korrektionsdata, enligt bild B, då sådana finns. 

Faktorvärden i Fordonsbeskrivning är beroende av korrektionsfaktorerna 
enligt avsnitt 7 och av valda definitioner för trafikdata enligt avsnitt 6.4.1. 
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Bränsleförbrukning anges i liter/km, vilket även gäller för gasdrift.8

Användningen av faktorvärden i programmet är normalt självklar, dvs. sträck-
specifika värden multipliceras med antal fordonskilometer och startspecifika 
värden med antal starter. Ett undantag är avdunstning av typ diurnal. Faktorvärdet 
motsvarar utsläpp per dygn varigenom ett timspecifikt värde kan beräknas. Antal 
parkeringstimmar uppskattas genom att utgå från en årlig körsträcka av 15 000 km 
med en hastighet av 60 km/h. Antal körtimmar subtraheras från antal timmar per 
år, vilket ger parkeringstiden. Parkeringstiden i kombination med diurnal-värdet 
per timma ger slutligen ett dygnsvärde och ett årsvärde. 

Fordonsnivå 2: Följer automatiskt av vad som angetts under filinnehåll. 

Drivsystem: Följer automatiskt av vad som angetts under filinnehåll. 

Kravnivå: Följer automatiskt av vad som angetts under filinnehåll. 

Årsmodell: Följer automatiskt av vad som getts under filinnehåll. Om flera års-
modeller beskrivs per kravnivå kommer interpolering att ske för eventuella 
mellanår utan indata i form av fordonsbeskrivning. 

Om beskrivning endast ges för en årsmodell per kravnivå och denna kravnivå 
omfattar flera årsmodeller så får angivna data gälla för samtliga årsmodeller inom 
kravnivån. 

Last max (kg): Anges både för bil och släp. Skulle kunna utnyttjas för att relatera 
emissioner till transportarbete. Någon sådan funktion har för närvarande ej 
installerats. Därmed inget krav på att ge data. 

Resande max antal: Personbil inklusive förare och för buss exklusive förare. 
Samma förhållande som föregående punkt. 

Varmutsläpp (g respektive l/km): Nivå motsvarande nytt fordon. För de olika 
kombinationerna av utan och med släp respektive landsväg och tätort ges nivåer 
motsvarande nytt fordon och exklusive kallstarteffekter. Givna värden skall mot-
svara en beläggningsgrad enligt bild B. 

Försämring, varmutsläpp (%/år): Angivet värde skall vara i förhållande till nytt 
fordon för varmfasen. Här kan endast ett gemensamt värde för tätort och 
landsbygd ges. 

Kallstarttillägg (g respektive l/start): En nivå motsvarande nytt fordon vid 20°C 
skall ges. Om tillägget baseras på FTP75 så är det följande skattning som söks: 

                                                 
8   Densiteten för de drivmedel som fordonsbeskrivningen motsvarar förutsätts vara följande: 
     –  bensin: 0,755 kg/dm3

     –  diesel: 0,840 kg/dm3

     –  alkohol: 1,0 kg/dm3 (konstruktion) 
     –  gas: 1,0 kg/dm3 (konstruktion). 
   För blandbränsle skall det finnas separata emissionsfaktorbilder för de ingående delbränslena. 
Resulterande emissionsfaktorer bildas baserade på andelarna av de olika bränslena. Detta har inte 
implementerats. 
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(Bag 1) – (Bag 3 med reduktion för 10 minuters stopp). Väljs annan definition 
måste även korrektionsfilen för kallstarttillägg uppdateras.9

Försämring, kallstarttillägg (%/år): Angivet värde skall vara i förhållande till 
nytt fordon för kallstarttillägget. 

Avdunstning. Nivå motsvarande nytt fordon. De olika delarna motsvarar 
följande: 
• Hot soak (g/resa), den förhöjning av utsläppen som följer direkt efter parke-

ring genom att bränslet värmts upp. 
• Running losses (g/km), den avdunstning som sker under färd. 
• Diurnal (g/dygn), den avdunstning som sker från en parkerad bil som följd av 

temperaturväxlingar. 

Försämring, avdunstning (%/år): Angivet värde skall vara i förhållande till nytt 
fordon för all avdunstning. 

Tid med försämring (antal år): Alla emissionsfaktorer förändras med angiven 
försämring per år upp t.o.m. det angivna antalet år. Därefter ligger utsläppsnivån 
kvar oförändrad.10

 

                                                 
9    De i den medföljande basfilen inlagda kallstarttilläggen motsvarar körcykeln för Yct och Yht i 
FTP75. Enligt (Sérié och Joumard, 1996) är kallstarttilläggen en funktion av körcykel dvs. det är 
troligen inte tillräckligt att arbeta med en generell uppsättning kallstarttillägg. Genom 
korrektionsfaktorerna för kallstarttillägg, se 7.2, finns möjlighet att frångå basvärdena. Man kan 
naturligtvis själv välja egna värden att lägga in direkt i Fordonsbeskrivningen men dessa måste 
alltid vara anpassade till korrektionsfaktorerna. 
10    Är det realistiskt att förutsätta samma antal år med försämring för samtliga faser och ämnen? I 
programstrukturen är det inget principiellt hinder mot att arbeta med olika antal år för olika faser. 
En komplettering måste först göras på indatasidan. För basfilen är det sannolikt inget problem 
genom att någon försämring inte kunnat påvisas för avdunstning. Basfilens värden avser därför 
enbart varmutsläpp och kallstarttillägg. 
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Fordonsbeskrivning B 

 
 
Bild 6.6 Fordonsbeskrivning B med korrektionsfaktorer för avvikande last-
förhållande relativt vad Fordonsbeskrivning A avser. 
 
I Fordonsbeskrivning B, bild 6.6, beskrivs samband mellan emissionsfaktorer för 
varmutsläpp och last.11

En bild B finns per bild A. 

Separata korrektioner skall finnas för fyra situationer per ämne. 

Basnivån A motsvarar beläggning (%): Avser den lastnivå (vikt alternativt 
antal) som faktorvärdena i bild A motsvarar. 

Korrektion (% effekt/% avvikelse beläggning): Om angivet värde i viss ruta är 
P så blir den resulterande lastkorrigerade emissionsfaktorn: 
(((Beläggning enligt Trafik) – (Basnivåbeläggning)) × P/100 + 1) × (Basfaktor 
enligt bild A). 

 

                                                 
11   Är det rimligt att enbart korrigera varmutsläppen? På motsvarande sätt som kallstarttillägg är 
en funktion av körcykel är det sannolikt även en funktion av last. Detta har inte beaktats. 
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6.4.3  Antal fordon 
 

 
 
Bild 6.7 Antal fordon per fordonsnivå 2 och år samt fördelning på driv-
system. 
 
Antal fordon, bild 6.7, utgör underlag för fördelning av trafikdata på 
årsmodeller och drivsystem. 

Per Fordonsnivå 2 skall bilder finnas för minst två år. 
Här beskrivs per år antal bilar per årsmodell och fördelning på drivsystem 

(motortyp). 

Fordonsnivå 2: Följer automatiskt av vad som givits i Filinnehåll. 

År: Följer automatiskt av vad som givits i Filinnehåll. 

Årsmodellklass: Totalt 20 klasser. De 19 första klasserna är specifika 
årsmodeller och den sista är en sammanslagning av årsmodeller fr.o.m. den 
tjugonde. Den första klassen blir exempelvis för den 31/12 år 1996 årsmodell 97. 

Antal fordon: Antal 31/12 angivet år per årsmodell för det område som trafikdata 
avser. Den angivna tidpunkten har betydelse eftersom programmet beskriver 
inverkan av att antal fordon per årsmodell förändras under året. Speciellt stor 
betydelse kan detta ha för de två första (= yngsta) årsmodellklasserna när dessa 
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skall tilldelas ett årligt trafikarbete. En summering av Antal fordon över samtliga 
årsmodellklasser ger vad som i fortsättningen benämnes totalantal. För år utan 
inmatade antal sker följande i modellen: 
• om beräkningsår före eller lika med första år med antal: 

– skatta totalantal baserat på trafikdata och första år med antal 
– skatta fördelning på årsmodell baserat på skrotningssannolikhet 

• om beräkningsår mellan två år med antal: 
− totalantal beräknas med interpolering mellan senaste föregående år och 

tidigaste efterföljande år med antalsuppgifter 
– årsmodellantal beräknas på två sätt:  

− med interpolering mellan antalen för aktuell årsmodell för de båda åren 
med antal 

 – med skrotningssannolikheter om interpolering inte kan utföras 
• om beräkningsår senare än senaste år med antal: 

– totalantal uppskattas baserat på trafikens utveckling 
− årsmodellantal för gamla årsmodeller, Årsmodellklass 3 och senare, 

uppskattas baserat på skrotningssannolikhet och senaste år med antal 
− antal nya bilar i de första två årsmodellklasserna bildas som differensen 

mellan totalantal och summan av årsmodellantal enligt föregående punkt. 
Antal per årsmodell av de två första klasserna skall ligga över en rimlig 
miniminivå. Är detta ej uppfyllt genomförs korrektioner, se vidare 9.2.2. 

Med totalantal avses ovan summan av alla årsmodeller per viss Fordonsnivå 2. 
Detta totalantal förutsätts i vissa fall enligt ovan förändras direkt proportionellt 
mot förändring av trafikdata på Fordonsnivå 1. Vad som egentligen borde ha 
använts är trafikdata motsvarande Fordonsnivå 2. Eftersom detta inte finns till-
gängligt används istället Fordonsnivå 1. 

Drivsystem(%): Med drivsystem avses bensin, diesel, alkohol och gas. Fördel-
ningen per årsmodell skall avse 31/12 angivet år. Varje rad skall kunna summeras 
till 100 %. 

Om beräkning skall göras för år utan ”Antal” så beskrivs drivsystemfördelning av 
modellen enligt följande: 
• data finns enbart senare år: 

− om årsmodellen inte finns specificerad senare år så välj fördelning enligt 
tjugonde årsmodellklassen för första efterföljande år med data 

− om årsmodellen finns med senare år så välj fördelning för första år med 
sådana data 

• data finns enbart tidigare år: 
− om årsmodellen inte finns med tidigare år så väljs fördelningen för senast 

redovisade årsmodell 
− om årsmodellen finns med tidigare så välj den fördelning för årsmodellen 

som angivits för senaste år med antalsdata 
• data finns både för tidigare och senare år: 

− aktuell årsmodell finns både tidigare och senare: interpolera mellan dessa år 
− aktuell årsmodell finns tidigare men inte senare: interpolera mellan den tidi-

gare fördelningen och tjugonde klassen för senare år 
− aktuell årsmodell finns senare men inte tidigare: interpolera mellan yngsta 

tidigare årsmodell och för aktuell årsmodell första senare år med indata. 
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6.4.4  Fördelning på kravnivåer 
 

 
 
Bild 6.8 Fördelning på kravnivåer per fordonsnivå 2, drivsystem och års-
modell. 
 
Fördelning på kravnivåer, bild 6.8, utgör underlag för fördelning av trafikdata 
på kravnivåer. 

Det skall finnas en bild per Fordonsnivå 2 och Drivsystem. 
Fördelningen per enskild årsmodell förutsätts vara oberoende av år. 
Data behöver inte ges för varje årsmodell med undantag för sådana med intro-

duktion av en ny kravnivå. Tabellen kan rullas, dvs. det kan finnas ett 
”obegränsat” antal rader. 

Fordonsnivå 2: Följer automatiskt av vad som givits under filinnehåll. 

Drivsystem: Följer automatiskt av vad som givits under filinnehåll. 

Årsmodell: Alla årsmodeller med nya kravnivåer skall anges under given förut-
sättning ovan. 

Kravnivåkod: Koden kan exempelvis vara A10. Samma kod måste återfinnas i 
fordonsbeskrivningen och drivmedelsanvändningen. 

Fördelning (%/kravnivå):. Användaren kan endast ge en fördelning per års-
modell, dvs. fördelningen förutsätts konstant i tiden per årsmodell. Denna lösning 
kommer att ge en avvikelse mot verkligheten. Verkligheten innebär att fördel-
ningen för en och samma årsmodell kan variera år från år. 
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Varje rad skall kunna summeras till 100 %. 
Om beräkningar skall göras för år med årsmodeller vilka inte finns med i 

Fördelning på kravnivåer, används kravnivåfördelning motsvarande den för 
äldsta eller yngsta årsmodell i Fördelning på kravnivåer. 

Sista inmatade fördelning förutsätts gälla för alla efterföljande årsmodeller. 
Om kravnivåfördelning givits för årsmodell n och n + 2 så kommer årsmodell 
n + 1 att tilldelas samma fördelning som årsmodell n. Observera därmed att inter-
polering inte utförs. 

Om man vill testa egna framtida fördelningar i nya scenarier är det tillräckligt 
att lägga in kravnivåfördelningar utan krav på antalsdata för samma år. Man 
skulle exempelvis kunna testa 100 % MK1 från årsmodell 1998 även om sista 
Antalsdata skulle avse 1995-12-31. Det är inget krav på att lägga indata i 
antalsbilden för samma år. 

Om man under innevarande år vill göra en så aktuell beskrivning som möjligt 
skulle denna avse 31/12 föregående år. Den sista (= yngsta) årsmodellen skulle 
vara innevarande års. Eftersom årsmodellen för innevarande år vid denna tidpunkt 
inte är färdigsåld är det stor risk för att fördelningen på kravnivåer för denna års-
modell med tiden kommer att förändras mer än marginellt. När filen kompletteras 
med nya årsmodeller borde det åtminstone vara rimligt att uppdatera de tre senast 
inlagda årsmodellerna. Förtydligande: om den senast inlagda årsmodellen är 1996 
års modell och att man vid nästa uppdatering har underlag fram t.o.m. årsmodell 
1997 så skulle även 1994, 1995 och 1996 behöva uppdateras eftersom försäljning 
av samtliga dessa årsmodeller kan förväntas pågå under år 1996. Hur skall man 
göra när äldre årsmodellers fördelningar förändras i tiden mera generellt? Ett 
alternativ skulle kunna vara att bilda olika scenarier där ett scenario exempelvis 
skulle kunna ha fördelningen för 1993-12-31 och ett annat fördelningen för 1995-
12-31. Skall man göra beräkningar för 1993 års utsläpp väljer man scenariot med 
fördelningen från 1993-12-31 osv. 
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6.4.5  Fordonsanvändning12

 

 
 
Bild 6.9 Fordonsanvändning (A) per år, fordonsnivå 2 och drivsystem. 
 
Fordonsanvändning, bild 6.9, utgör underlag för fördelning av trafikdata per 
Fordonsnivå 2, Drivsystem och Årsmodell. 

Årlig körsträcka som funktion av ålder beskrivs per Fordonsnivå 2, Driv-
system och År. 

Ett minimikrav är minst en bild per Fordonsnivå 2 och Drivsystem. 
För föreår respektive efterår, se Antal fordon, väljer programmet första 

respektive sista beskrivning i indata av Fordonsanvändning. 

År: Följer automatiskt av vad som givits i Filinnehåll. 

Fordonsnivå 2: Följer automatiskt av vad som givits i Filinnehåll. 

Drivsystem: Följer automatiskt av vad som givits under Filinnehåll. 
                                                 
12   Här finns ett stort behov av att komplettera med en bild B. Om någon kravnivå har en 
fördelning av körförhållanden som markant avviker från genomsnittet per Fordonsnivå 1 så skulle 
detta beskrivas här. Exempelvis så skulle tunga fordon i miljöklass 1 kunna tänkas ha större andel 
kortväga körning och tätortskörning jämfört med övriga tunga. De nya miljözonerna skulle kunna 
ha betydelse för detta förhållande. 
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Ålders-klass: Den klass som avses framgår under rubriken Fkm/år nedan. Den 
sista klassen (20) avser 19 år och uppåt. 

Fkm/år: Här anges årlig körsträcka för tids- eller åldersintervallen. Konstruk-
tionen i programmet är sådan att angiven körsträcka är den förväntade under ett år 
för ett fordon i början av varje klass, dvs. för första klassen körsträckan under det 
kommande året för ett helt nytt fordon. För sista klassen väljs en årlig körsträcka 
representativ för alla bilar minst 19 år gamla. 
 
6.4.6  Drivmedelsanvändning 
Syftet med filtypen är en beskrivning av hur olika kombinationer av Fordonsnivå 
2 och Drivsystem använder olika drivmedelstyper och drivmedelskvaliteter enligt 
beskrivning av drivmedel i avsnitt 6.4.7. Genom den ökade förekomsten av bland-
bränslefordon kan olika drivmedelstyper förekomma per drivsystem. Exempelvis 
kan blandning av bensin och alkohol beskrivas. Olika fördelningar kan beskrivas 
för olika kravnivåer. 

I den s.k. basfilen ingår inte blandbränslealternativet utan enbart att viss kom-
bination av Fordonsnivå 2, Drivsystem och Kravnivå kan köra på olika driv-
medelskvaliteter. 

Drivmedelsanvändning och Drivmedelsbeskrivning har en stark koppling till 
Korrektion för bränslekvalitet. 

Bilden används för att fördela ut trafikdata på körning med olika drivmedels-
kvaliteter. Posttypen omfattar både en bild/formulär A, bild 6,10 och B, bild 6.11. 

Minst en bild skall finnas per Fordonsnivå 2 och Drivsystem. 
Varje introduktion av ett nytt drivmedel eller drivmedelskvalitet för fordons-

gruppen kräver ett nytt bildpar (A och B). 
Det maximala antalet poster per fil är 105. 
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Drivmedelsanvändning Formulär A 

 
 
Bild 6.10 Drivmedelsanvändning (A) per år, fordonsnivå 2 och drivsystem. 
 
I Drivmedelsanvändning Formulär A, bild 6.10, beskrivs procentuell andel 
körning på olika Drivmedel per Kravnivå/gruppkod. 

Drivmedelskoderna (1–12) är samma som i definitionen av blandbränslegrupp 
och i drivmedelsbeskrivningen, se bild B. 

Observera att exempelvis drivmedelskod (3) inte behöver motsvara bränsle i 
miljöklass 3 utan ingår i en löpande kod för alla beskrivna drivmedel. 
Drivmedelskod (3) skulle också kunna innebära olika drivmedelsbeskrivning för 
olika år. Det viktiga är att definitionerna i drivmedelsanvändning och 
drivmedelsbeskrivning hänger ihop. 

Vad man skall ange i bildens kolumner är andel körning på olika bränslen per 
kravnivå. Data kan enklast fås från drivmedelsleverantörerna om hur driv-
medelsleveranserna fördelas på olika typer och kvaliteter. Observera att detta inte 
motsvarar exakt vad som söks. I brist på bättre kan det ändå bli så att man får 
basera fördelningarna på leveranser. I programmet viktas emissionsfaktorer för 
drivmedlen enligt inmatad fördelning. 

Per fält anges andel körning i % per drivmedelstyp. Varje kolumn med värden 
skall kunna summeras till 100 %. 

VTI meddelande 849  41



 

Kravnivå/gruppkod: Enligt Drivmedelsanvändning i bild/formulär B. Syftet är, 
med att bilda grupper av kravnivåer, en reduktion av utrymmesproblem. 
Alternativet skulle vara en tabell med lika många kolumner som förekommande 
kravnivåer under aktuellt beräkningsår. 

Bensin (1–4): Kvalitet enligt drivmedelsbeskrivning. 

Diesel (5–8): Kvalitet enligt drivmedelsbeskrivning. 

Alkoholer F (9–10): Kvalitet enligt drivmedelsbeskrivning. F: fossilt. 

Alkoholer B (11–12): Kvalitet enligt drivmedelsbeskrivning. B: biomassa. 

Gas F (1–2): Kvalitet enligt drivmedelsbeskrivning. F: fossilt. 

Gas B (3–4): Kvalitet enligt drivmedelsbeskrivning. B: biomassa. 

Blandbränsle: Sammansättning enligt Drivmedelsanvändning bild/formulär B. 
Blandbränslegrupp används för fordon som kör på blandbränslen (se bild/formulär 
B). Om användning av blandbränsle anges måste emissionsfaktorer för respektive 
bränsletyp beskrivas under Fordonsbeskrivning. 

 
Drivmedelsanvändning Formulär B 

 

 
 
Bild 6.11 Drivmedelsanvändning (B) per år, fordonsnivå 2 och drivsystem. 
Definition av kravnivågrupper. Här kan grupper av kravnivåer och av bland-
bränslen definieras. 
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I Drivmedelsanvändning Formulär B, bild 6.11, definieras kravnivågrupper och 
blandbränslen. 

Kravnivå/gruppkod: Det finns möjlighet att gruppera kravnivåer i fyra 
grupper per drivsystem och år. Om alla kravnivåer samlas i en grupp skriver man 
in ”ALLA”. 

Eftersom antalet kravnivåer förändras med tiden kan olika kravnivågrupper bil-
das olika år. I basfilen har ”alla” använts generellt eftersom ingen drivmedels-
kvalitet har någon speciell inverkan på drivmedels- och avgasfaktorerna. Den 
enda inverkan på avgasfaktorer som beskrivits i basfilen är via aromathalten i 
diesel. Den relativa effekten är dock densamma för alla kravnivåer, dvs. även i 
detta fall är alla tillräckligt. 

Drivmedelskod/Blandbränslegrupp13: Funktionen ej implementerad. 
 

6.4.7  Drivmedelsbeskrivning 
Drivmedelsbeskrivning A 

 
 
Bild 6.12 Drivmedelsbeskrivning (A) per år och förekommande drivmedels-
typer och -kvaliteter. 
 
Bilden 6.12 används som underlag för korrektion av emissionsfaktorer mot 
bakgrund av aktuell drivmedelssammansättning. Ifråga om Svavel och Bly kan 
dessa användas direkt i kombination med drivmedelsfaktorer för beräkning av 
utsläpp av SO2 och Pb. Genom att kombinera uppgifterna i Driv-

                                                 
13  Här anges om det finns fordonsgrupper som körs på blandbränsle. 
Exempelvis skulle man kunna ha låginblandning av alkohol (10) i bensin (1). Sätt exempelvis i 
blandbränslegrupp 1 95 (%) i drivmedelskod 1 och 5 (%) i drivmedelskod 10. Effekten av en 
sådan beskrivning blir för att faktorvärdena i fordonsbeskrivning för alkohol (ej inlagd i basfilen) 
och bensin sammanviktas enligt angiven fördelning baserat på volym. 
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medelsbeskrivning med uppgifterna i Korrektion för bränslekvalitet, bild 7.3, 
kan drivmedels- och avgasfaktorerna påverkas och därmed de resulterande 
utsläppen. Drivmedelskoderna är samma som för drivmedelsanvändning. 
Posttypen omfattar både en bild A och B. 

Beteckningarna (w) står för viktsprocent och (v) står för volymsprocent. En rad 
i tabellen motsvarar en drivmedelskvalitet. 

En bild skall finnas för varje år då någon förändring inträffat. Data behöver 
endast ges för det drivmedel som förändrats. Minst en bild skall finnas. 

De ämnen som enligt basfilen har betydelse för resultaten är aromater, svavel 
och bly. Användaren kan själv förändra detta förhållande genom att bilda ett nytt 
scenario med alternativa korrektionsfaktorer för drivmedelskvalitet, se vidare 
under 7.3 
 
Drivmedelsbeskrivning B 

 
 
Bild 6.13 Drivmedelsbeskrivning (B) per år med diverse uppgifter per driv-
medelstyp och -kvalitet. 
 
Drivmedelsbeskrivning B, bild 6.13, avser diverse uppgifter. För varje bild A 
skall finnas en bild B. 

För närvarande är endast drivmedlets densitet obligatorisk. Vad som påverkas i 
utdata är drivmedelsförbrukning. Denna inverkan beskrivs genom att 
bränsleförbrukning i Fordonsbeskrivning förutsätts ha fasta tätheter enligt 
följande: 
• bensin, 0,755 kg/dm3 
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• diesel, 0,840 kg/dm3 
• alkohol, 1,0 kg/dm3 (konstruktion) 
• gas, 1,0 kg/dm3 (konstruktion). 

Syftet med övriga typer av data är på sikt följande: 
• energiinnehåll, att få ett generellt användbart mått för jämförelser mellan 

fordon med olika framdrivningssystem både inom vägtrafiksektorn och mellan 
fordon inom vägtrafiksektorn och andra sektorer 

• ångtryck, att förbättra beskrivningen av avdunstning 
• pris, att antingen kunna beskriva privatekonomiska eller samhällsekonomiska 

kostnader för förbrukade drivmedel 
• miljökostnader, att som utdata kunna redovisa de totala utsläppskostnaderna. 

En uppdelning behöver göras på landsbygd och tätort 
• de totala kostnaderna för vägtrafiken avseende skatter och avgifter på 

drivmedel. 

 
6.4.8  Skrotning 
 

 
 
Bild 6.14 Sannolikhet för skrotning per åldersklass och år. 
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Bilden 6.14, se följande beskrivning, utgör underlag för antalsbeskrivning per 
årsmodell i vissa fall då dessa ej givits som indata, se följande beskrivning. Minst 
en bild skall finnas per fordonsnivå 2. 

För år före första år med tillgänglig antalsbeskrivning används skrotnings-
sannolikhet generellt för bestämning av antal per årsmodellklass. 

För mellanår dvs. antal per årsmodell finns både före och efter beräkningsåret, 
görs interpolering då detta är möjligt. I annat fall, dvs. då antal för en årsmodell 
enbart finns för det ena omgivande året, utnyttjas skrotningssannolikhet för 
beskrivning av mellanåren. 

För prognosår, år efter sista år med antalsbeskrivning, används skrotning gene-
rellt för beskrivning av antal per årsmodell. 

I basfilen avser den senaste bilden för antal fordon och personbilar år 1995. 
Om beräkning skall göras för år 1996 måste antal per årsmodell 1996-12-31 upp-
skattas. Man utgår då från antalsdata 1995-12-31 och skrotningssannolikhet för 
senaste år. Antal bilar av exempelvis årsmodell 1991 år 1996 uppskattas genom 
att utgå från antalet år 1995 och skrotningssannolikheten i det sjätte elementet i 
Skrotning. 

År: Som fördelningen avser (31/12). 

Fordonsnivå 2: Som tidigare. 

Ålder (år): Årsmodellklass, dvs. samma klasser som i Antal fordon. 

Sannolikhet skrotning (%): För skrotning inom den j:e årsmodellklassen då 
åldern ökar med ett år. I modellen skrotas inga bilar under de första tre åren. I 
bilden står något felaktigt ”Ålder (år)” istället för årsmodellklass, där det senare 
alternativet är det som skall användas. Skillnaden blir dock i de flesta fall liten. 
Om man skulle hålla fast vid antal år borde den första kolumnen istället innehålla 
följande: 0,25(0); 0,75(1); 1,75(2) osv. 

 VTI meddelande 849 46 



 

7  Korrektionsfiler 
För korrektion med avseende på luftfuktighet, kallstarter och bränslekvalitet finns 
speciella korrektionsfiler. Filerna nås via startbildens överkant. 

För kallstarttillägg och bränslekvalitet finns fillista på motsvarande sätt som 
under filer.14. Antalet poster i dessa två filtyper ges av innehållet i Definition av 
fordonsnivå 2, Antal fordon och Fördelning på kravnivå. 

Blankt tolkas genomgående som 1 i korrektionsfilerna. 
 

7.1  Korrektion för luftfuktighet 
 

 
 
Bild 7.1 Korrektion för luftfuktighet av NOX. 
 
Vid mätning av NOX i laboratorium görs normalt korrektion till en referenssitua-
tion. Syftet med EMV-modellen är att beskriva avgasutsläpp på svenska vägar för 
representativa temperaturer och luftfuktigheter. Därmed behöver laboratoriedata 
korrigeras till normala svenska förhållanden från referenssituationen. Om viss 
korrektion exempelvis anges för bensin kommer all NOX från bensindrift att 
korrigeras med angivet värde generellt. 

Denna filtyp har ingen koppling till scenario för närvarande. Man kan därmed 
inte ha olika värden för olika scenarier dvs. samma korrektioner gäller för alla 
scenarier. 

För varje drivmedelstyp anges i bild 7.1 den faktor som NOX-faktorerna skall 
multipliceras med. 

Bensin: korrektionsfaktor 

Diesel: korrektionsfaktor 

Alkohol: korrektionsfaktor 

Gas: korrektionsfaktor. 

                                                 
14 Eftersom korrektionerna med undantag för luftfuktighet hanteras på samma sätt som filer borde  
det var mera tilltalande att lägga in även korrektioner under filer. 
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7.2  Korrigering av kallstarttillägg 
 

 
 
Bild 7.2 Korrigering av kallstarttillägg per fordonsnivå, drivsystem, krav-
nivå och ämne. 
 
Kallstarttillägg uppmätta i laboratoriemiljö avser normalt en starttemperatur av ca 
20°C. Fordonsbeskrivningens kallstarttillägg avser också 20°C. Starter i verklig 
trafik sker med andra motortemperaturer som funktion av lufttemperatur, parke-
ringsalternativ, användning av motorvärmare m.m. 

Inverkan av dessa förhållanden kan beskrivas genom en korrektion av kall-
starttilläggen, bild 7.2. 

Korrektionen skall avse ”tillägg” och inget annat. VTI har ett beräknings-
program benämnt COLDSTART, vilket beaktar ”alla” relevanta faktorer av större 
betydelse för korrektionen. Med detta kan representativa korrektionsfaktorer 
beräknas för valfria förhållanden som exempelvis: olika geografiska områden; 
olika startplatser; olika tidsperioder under året; olika typer av motoruppvärmning 
m.m. 

Det finns en fil per scenario, dvs. filnummer och scenarionummer är alltid 
samma.  

Själva postidentifikationen, dvs. de tre första kolumnerna, fylls automatiskt 
med data som en funktion av inmatade poster i Antal fordon och Kravnivå. 

Observera att filtypen inte ingår i bilden ”I scenariot ingående filer”. 

För att fylla en ny fil med data finns två alternativ: 
• att man i scenariolistan (bilden) utnyttjat Skapa nytt scenario utifrån ett 

gammalt 
• att man skapat ett ”helt” nytt scenario. 

I det första fallet har korrektionsfilen automatiskt tilldelats data. Det andra 
alternativet innebär att en ny korrektionsfil skapats men att den saknar innehåll. 
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Filen måste då manuellt fyllas med data enligt ovan given beskrivning. Det är 
inget krav på att använda just COLDSTART för att ta fram korrektionsfaktorer. 

Fordonsnivå 2: Som tidigare. 

Drivsystem: Som tidigare. 

Kravnivå: Som tidigare. 

Korrektion/ämne: Angivet värde multipliceras med kallstarttillägg enligt 
Fordonsbeskrivning A. Blankt tolkas som 1. Observera att även 0 tolkas som 
blankt och resulterar i en 1. Om man skulle behöva använda 0 som 
korrektionsfaktor blir alternativet att ge ett mycket litet värde. 
 
7.3  Korrektion för bränslekvalitet 
 

 
 
Bild 7.3 Korrektion av avgasfaktorer då använd drivmedelskvalitet avviker 
från det bränsle som avgasfaktorerna motsvarar. 
 
Syftet med bilden 7.3 är att kunna beskriva att emissionsfaktorerna för ett och 
samma fordon kan förändras mellan olika år som följd av körning på annan 
bränslekvalitet än den Fordonsbeskrivningen avser. 

Det finns en uppsättning data per Fordonsnivå 2, Drivsystem och Kravnivå. 
Nya filer bildas på samma sätt som för korrigering av kallstarttillägg. 

Data har grupperats i: 
• Emissionsfaktorerna avser 
• Effektändring som följd av procentuell avvikelse (%/%). 
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I den första gruppen ges en beskrivning av den bränslekvalitet (provbränslet) som 
emissionsdata i fordonsbeskrivning (bilden) i samma scenario avser.15

I den andra gruppen beskrivs hur varje avgastyp (HC, CO, NOX och partiklar) 
förändras då använt drivmedel avviker från det som fordonsbeskrivningen avser. 

Blankt tolkas av programmet som 1. 
Exempelvis. låt för provbränslet ri1 beteckna innehåll (%) av visst ämne (i) och 

ri2 innehållet av samma ämne i det bränsle som beräkningen avser. 
Låt Pij vara den procentuella förändringen för avgastyp (j) av ämne nr (i) i 

bränslet då använt bränsle för ämne (i) avviker med en procentenhet från 
provbränslets innehåll av ämne (i), vilket emissionsfaktorerna i 
Fordonsbeskrivning motsvarar. 

Resulterande korrektionsfaktor för avgastyp (j): 
((r12 − r11) × (P1j/100) + 1) × .... × ((r92 − r91) × (P9j/100) + 1). 
I ”basfilen” är det endast aromathalt som ger effekt. De avgastyper som påver-

kas är, i samma fil, NOX och partiklar. 
Någon empirisk grund för att arbeta med en multiplikativ effekt av olika 

ämnen per avgastyp finns ej tillgänglig. Eftersom basfilen endast innehåller effekt 
av aromater så är detta för närvarande inte något problem. För aromater, det fjärde 
ämnet, blir korrektionen uttryckt i symboler. 

((r42 − r41) × P4j/100) + 1) 
Indexet j är begränsat till NOX och partiklar för närvarande i basfilen. 
 

                                                 
15   En mera tilltalande lösning borde vara att beskriva provbränslet under Fordonsbeskrivning 
dvs. i mera direkt anslutning till de sammanhängande emissionsfaktorerna. 
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8  Beräkning 
 

 
 
Bild 8.1 Välj Scenario och starta beräkning. 
 
Med Beräkning, bild 8.1, styrs beräkningarna. Bilden nås via funktionen 
Beräkning i startbildens överkant efter att ha markerat scenario (Nr) och angivit 
Beräkningsår startas beräkningarna genom att dubbelklicka på önskat scenario 
eller trycka på Starta. Det måste finnas trafikdata för alla fordonstyper under 
beräkningsåret eller för ett årtal efter och före beräkningsåret. Om det sista 
alternativet gäller beräknas först ”indata” för valt beräkningsår genom interpole-
ringar i de flesta fall. 

I programmet finns en mängd kontroller av indata. Om t.ex. indata saknas för 
att genomföra en beräkning, skrivs en text med felbeskrivning ut och beräkningen 
avbryts.16

                                                 
16   En kontroll som också borde finnas är om inmatade fördelningar kan summeras till 100 %. 
Denna kontrolltyp har dock inte implementerats. 
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9  Utdata 
Utdata, som nås via funktionen Utdata i startbildens överkant, har grupperats i en 
generell del och i en speciell. Den generella delen innehåller sådana data som 
vanligen söks med uppdelning på: 
• avgaser (tätort/landsbygd) 
• trafik  
• avgaser (drivsystem) 
• drivmedel 
• effekter per kravnivå. 

Den speciella delen avser: 
• varningar om extremt låga årsmodellantal vid prognosticering17 
• prognosticerade årsmodellantal olika år 
• internt beräknat trafikarbete. 

Som mest redovisas i utdatabilderna följande ämnen: HC; CO; NOX; CO2; par-
tiklar; SO2 och bly. För bilderna med uppdelning på områdestyp respektive driv-
medelstyp ingår generellt samtliga fordonstyper på nivå 1. I Effekter per 
kravnivå görs även en uppdelning på fordonsnivå 2. 
 
9.1  Generella utdata 
 

 
 
Bild 9.1 Specificering av utdata. 
 
Totalt finns fem alternativ som nås genom att markera respektive punkt enligt bild 
9.1. För samtliga tabeller under denna rubrik redovisas en scenarioidentifikation, 
år som beräkningen avser samt tidpunkt för beräkning. 

Då avgaser och drivmedelsförbrukning redovisas uppdelade på tätort och 
landsbygd baseras uppdelningen på följande förutsättningar: 
• att varmutsläppen i tätort och på landsbygd följer av trafikarbetet (fkm) och 

emissionsfaktorer i tätort och på landsbygd 
• att samtliga kallstarttillägg avser tätort 

                                                 
17   På motsvarande sätt borde kontroll göras av extremt höga årsmodellantal. En sådan kontroll 
har inte implementerats. 
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• att avdunstning i form av running losses fördelas motsvarande trafikarbets-
fördelning på tätort och landsbygd 

• att avdunstning i form av diurnal avser tätort 
• att avdunstning i form av hot soak avser tätort. 

 
9.1.1  Avgaser (Tätort/Landsbygd) 
 

 
 
Bild 9.2 Avgasutsläpp per områdestyp med exemplet tätort. 
 
Bildtypen 9.2 omfattar tre olika bilder avseende: 
• totalt 
• tätort 
• landsbygd. 

Som default-bild används totalalternativet, dvs. summan av tätort och landsbygd. 
Genom markering kan sedan de andra alternativen göras tillgängliga. 
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9.1.2  Trafikarbete per fordonstyp och område 

 
 
Bild 9.3 Trafikarbete per fordonstyp och område. 

 
I bild 9.3 redovisas de trafikdata som givits som indata fast med annan struktur. 
Syftet med bilden är att ge en överskådlig bild av det totala trafikarbetet för 
beräkningsåret. 

I punkt 9.2.1 redovisas trafikarbetet på en finare fordonsnivå. 
 
9.1.3  Avgaser per fordonstyp och drivmedelstyp 

 
 
Bild 9.4 Avgaser per fordonstyp och drivmedelstyp med bensin som 
exempel. 
 
Syftet med bild 9.4 är att ge en särredovisning av utsläpp per drivmedelstyp. 

Information om tidpunkt för beräkning redovisas i tabellhuvudet. 
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Man hamnar alltid först i en totalbild. Därefter kan man välja fritt mellan de 
fyra beskrivna drivmedelstyperna (bensin, diesel, gas, alkohol). En mera 
detaljerad redovisning ges under 9.1.5. 

 
9.1.4  Drivmedelsförbrukning per fordonstyp och område 
 

 
 
Bild 9.5 Drivmedelsförbrukning per fordonstyp alternativt område. 

 
Drivmedelsförbrukning per fordonstyp alternativt områdestyp redovisas med bild 
9.5. Bränslevolymer redovisas för den täthet som angetts i Drivmedelsbeskriv-
ning, bild B. 

VTI meddelande 849  55



 

9.1.5  Effekter per kravnivå 
 

 
 
Bild 9.6 Trafik och utsläpp per kravnivå och drivmedelstyp. 
 
Trafikarbete och avgasutsläpp per fordonstyp (nivå 2), drivsystem och kravnivå 
redovisas enligt bild 9.6. Man väljer först alternativ under fordonsnivå 2 varvid en 
redovisning fås med data per kravnivå och drivsystem. Någon uppdelning på 
årsmodell görs ej. Här redovisas trafikarbete och utsläpp för alla drivsystem och 
kravnivåer inom vald fordonsnivå 2. 
 
9.2  Speciella utdata 
Dessa uppgifter återfinns i biblioteket BILAVGAS i filhanteraren. 

 
9.2.1  Varningar om extrema årsmodellantal 
 
Fordon Moped 1:a, 2:a åldersklasserna justerade
 Klasser 1 2
 Före justering -794 -4435
 Efter justering 1893 12606
 
Bild 9.7 Varning om att prognosticerad andel fordon i årsmodellklass 1 och 
2 är mindre än för alla inmatade historiska år före justering. 

 
Den använda beräkningsrutinen för beskrivning av antal per årsmodell för sådana 
år för vilka antalsdata ej givits av användaren kan vara känslig för inlagda trafik-
data. En ”kraftig” förändring av fkm från ett år till ett annat regleras med den 
valda modellansatsen av nybilsförsäljningen, dvs. antal bilar i årsmodellklass 1 
och 2. Hur dessa antal beräknas har beskrivits i avsnitt 6.4.3. För att inte dessa 
skall anta för extrema värden har en jämförelse lagts in med den historiska 
utvecklingen. Om den beräknade nybilsförsäljningen, andelen av totala antalet 
bilar av aktuell typ, blir mindre än den historiskt minsta andelen så ersätts den 
beräknade andelen med den historiskt minsta andelen enligt indata. Med andel 
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avses här andel bilar i årsmodellklasserna 1 och 2. Om en sådan justering har 
genomförts har också en varningstext skrivits ut. Texten har lagts i en fil med 
beteckningen VARNING.TXT under biblioteket BILAVGAS i filhanteraren. Här 
redovisas för årsmodellklass 1 och 2 de först18 beräknade antalen samt antal efter 
justering. I bild 9.7 redovisas ett exempel med en varning för fordonstypen 
moped. 

 
9.2.2  Prognosticerade årsmodellantal olika år 
 
Personbil 1998

1 67537
2 237779
3 197147
4 215549
5 154640
6 130245
7 106716
8 173038
9 147425

10 240519
11 201988
12 414748
13 267073
14 201892
15 200519
16 161150
17 132378
18 107043
19 72543
20 408221
 
Bild 9.8 Prognosticerade årsmodellantal. 

 
För beräkningsår utan antalsangivelser prognosticeras antal bilar per årsmodell på 
motsvarande sätt som i exemplet i bild 9.8. Speciellt ur kontrollsynpunkt kan det 
vara aktuellt att granska dessa antal. Man kan också tänka sig en situation där 
användaren vill ge en egen antalsfördelning. I ett sådant fall skulle den av 
programmet prognosticerade antalsfördelningen kunna användas som bas för en 
egen beskrivning. Dessa data ligger med beteckning ANTAL.TXT under 
biblioteket BILAVGAS i filhanteraren. 
 

                                                 
18   Årsmodellklass 1 och 2 avser för år n årsmodell n + 1 och n. 
På motsvarande sätt som justering för extremt liten andel borde en rutin finnas avseende extremt 
stor andel. 

VTI meddelande 849  57



 

9.2.3  Beräknat trafikarbete 
 
Beräkningsår: 2000
 Tra-arb: Antal-fordon * körstr  Buss -29 pass 1.120867E+08
 Tra-arb: Antal-fordon * körstr  Buss 30-59 pass 1.777742E+08
 Tra-arb: Antal-fordon * körstr  Buss 60- pass 4.797769E+08
 Tra-arb: Antal-fordon * körstr  L lb A  8.628467E+08
 Tra-arb: Antal-fordon * körstr  L lb B 1.327768E+09
 Tra-arb: Antal-fordon * körstr  L lb C 9.325873E+08
 Tra-arb: Antal-fordon * körstr  Moped 3.123059E+08
 Tra-arb: Antal-fordon * körstr  Motorcykel 5.393204E+08
 Tra-arb: Antal-fordon * körstr  Personbil 4.81179E+10
 Tra-arb: Antal-fordon * körstr  Tung lastbil -16 ton 5.460377E+08
 Tra-arb: Antal-fordon * körstr  Tung lastbil 16- ton 2.347226E+09

 
Bild 9.9 Internt beräknat trafikarbete baserat på antal bilar och årlig kör-
sträcka. 
 
Det trafikarbete som ges som indata fördelas i modellen ut på olika ”celler” 
genom att beräkna trafikarbete per cell baserat på antal och årlig körsträcka, se 
exempel i bild 9.9. Beräkningen beaktar att antal bilar per årsmodell förändras 
under beräkningsåret liksom att fordonsanvändning per tidsenhet och årsmodell 
förändras under beräkningsåret. Detta av modellen beräknade trafikarbetet kan 
vara av intresse bl.a. som en rimlighetskontroll av trafikdata enligt indatafilerna. 
Dessa data ligger med beteckning TRAAKD.TXT under biblioteket BILAVGAS i 
filhanteraren. 
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10  Hjälptexter 
Som ett alternativ på den översta programnivån, se bild 2.1, finns möjlighet att 
välja hjälp. Följande alternativ till hjälp finns tillgängliga: 
• att söka på visst ord 
• att via innehållsrubrik få tillgång till längre undertexter 
• att via en strukturbild få en översikt av programmet. 

Hjälp avseende visst ord fås med bild 10.1. 
 

 
 
Bild 10.1 Hjälpavsnitt: EMV hjälpfil. Sökning på inmatat ord alternativt 
markerat ord. 
 
Det finns hjälptexter för de flesta databilder, se exempel i bild 10.2. 
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Bild 10.2 Exempel på hjälptext per bild. 
 
Man markerar det aktuella begreppet och en mera omfattande hjälptext presen-
teras. 

Även den översiktliga programstrukturen i bild 2.1. räknas till ”Hjälp”. 
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11  Förbättring och ajourhållning av EMV 
På uppdrag av NV har VTI utrett hur EMV-programmet skall ajourhållas m.m., se 
referens (Hammarström, 1996). I denna referens lämnas förslag på följande: 
• modellförbättringar: 

− avseende datorprogram och beräkningsmodeller 
− avseende indata 

• att få en modell som alla använder 
• det långsiktiga ansvaret för modellen 
• totala resursinsatser för beskrivning av vägtrafikens avgasutsläpp 
• marginalkostnader för ajourhållning m.m. av EMV-modellen. 

Den användarvänliga utformningen ifråga om hantering av indata medför att alla 
användare någorlunda enkelt kan ge egen indata. I huvudsak måste detta betraktas 
som något positivt. Viktigt är naturligtvis att indata av samma typ för olika år tas 
fram enligt samma metod för att undvika att olika metoder ger systematiska fel 
vid beskrivning av utveckling. Detta skulle kunna tala för att ett ansvar för att ta 
fram ny data läggs på en part per datatyp. Därmed skulle av denna part använda 
metoder kunna bli vägledande för andra användares metodval för 
indatabeskrivning. Den betydelse ordet ansvar här givits är inte att enbart en part 
skall ta fram indata utan istället att vad denna part tar fram skall kunna bli 
vägledande för andras metodval avseende indata. Beträffande trafikdata har redan 
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) ett ansvar för att ta fram 
trafikdata för denna typ av beräkningar. 

Ifråga om prognoser borde det vara viktigt att alla datatyper hänger ihop, dvs. 
att exempelvis ett högtillväxtalternativ med en större ökning av trafiken även 
innehåller en representativ beskrivning av förändring av fordonspark m.m. mot-
svarande ett högtillväxtalternativ. Ett annat alternativ skulle kunna avse förbätt-
rade bränslekvaliteter vilka bl.a. skulle kunna åtföljas av förändrade försämrings-
faktorer m.m. för katalysatorbilar. På prognossidan skulle det därmed kunna vara 
motiverat att någon part svarade för ett helhetsansvar. Även här avses primärt ett 
metodansvar. Det primära är naturligtvis inte att en part ansvarar för viss del utan 
att man undviker icke önskvärda metodförändringar. Detta kan naturligtvis lika 
gärna uppnås genom att använda metoder som är väldokumenterade. 
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