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Sammanfattning 
I dagens samhälle får miljöfrågor allt större betydelse i den offentliga debatten. Detta 

gör att mer och mer fokus läggs på metoder att begränsa de miljöfarliga utsläppen som 

förekommer runt omkring oss. Det gäller inte minst fordonsindustrin där stor vikt läggs 

vid att begränsa avgasemissionerna som fordonen ger upphov till.  

För att kunna begränsa ett fordons emissioner är det viktigt att känna till motorns 

emissionsegenskaper vid verklig drift på väg. Detta examensarbete behandlar 

möjligheterna att komplettera emissionsprovning på väg med enklare metoder i syfte att 

skatta och/eller bekräfta dessa egenskaper. 

Den referensmetod som valts vid undersökningen är prov på ett fordon underdrift på 

väg, med en emissionsmätutrustning från Horiba. De metoder som sedan jämförts med 

referensmetoden är:  

 Prov på väg med data från motorstyrsystemet  

 Prov på chassidynamometer 

 Prov i motorprovcell 

 Simulering i STARS. 

Undersökningen visar att metoden att mäta emissioner på väg med data från fordonets 

styrsystem har stor potential för goda skattningar av motorns emissionsegenskaper, för 

god skattning av absoluta emissionsnivåer krävs dock att en kalibrerad sensor används. 
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De prov som genomförts på chassidynamometer har i denna undersökning inte givit 

konsekvent resultat på grund av reglerproblem, och metodens egenskaper har ej kunnat 

fastställas. 

Prov i motorprovcell har visat viss potential för skattningar av emissionsegenskaper, 

men i dagsläget krävs en bättre kunskap om hur i första hand de dynamiska 

emissionsegenskaperna påverkas av de termiska skillnader som i många fall existerar 

mellan prov på väg och i motorprovcell. 

Det visar sig också att simuleringsprogrammen inte är tillräckligt välutvecklade för att 

kunna ge bra skattningar av emissionerna vid de dynamiska lastförlopp som 

kännetecknar drift på väg. Den förarmodell som används för den simulerade körningen 

skapar också vissa problem om inte de vägdata som används är av tillräckligt hög 

kvalitet. 

Prov med alternativa provmetoder kräver därför djupare kunskap om hur de skillnader i 

omgivningsmiljö som finns påverkar en motors dynamiska emissionsegenskaper. Störst 

skillnad ses mellan metoderna under perioder med lågt medeleffektuttag, detta beror till 

största delen på de resulterande skillnaderna i omvandlingsgrad i fordonets katalysator. 

En god kännedom om efterbehandlingens uppvärmings- och avsvalningsförlopp under 

dynamisk drift vid varierande omgivningstemperatur skulle troligtvis kunna ge goda 

möjligheter att kompensera för de omgivningsberoende skillnaderna. 
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Abstract 
Environmental issues are given an increasing focus in today’s public debate. This 

increases the need for methods to limit the hazardous emissions around us. This applies 

especially to the automotive industry, in which a significant importance is taken to limit 

vehicle exhaust emissions. 

To limit a vehicle's emissions, it is important to know the engine's emission 

characteristics in actual on-road operation. This thesis deals with the potential to 

streamline on-road emissions testing with complementary methods to estimate and / or 

confirm these properties. 

 

Actual on-road testing with a portable emissions measurement system (OBS-2200) from 

Horiba is chosen as reference method. The methods compared to the reference method 

are: 

 

 On-road test with data logged from the engine management system (EMS) 

 Test on chassis dynamometer 

 Test on engine test bed 

 Simulation in STARS. 

The study shows that on-road emissions testing with data from EMS have a good 

potential for estimates of engine emissions characteristics. However, in order to be able 
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to acquire an absolute measurement of emissions levels, the on-board NOx-sensor 

should be calibrated. 

Dynamic emissions testing in engine test-bed has shown some potential for on-road 

emission characteristics estimation, but more knowledge is required to be able to cope 

with deviations due to thermal differences compared to actual on-road tests. On-road 

test cycles during low ambient temperatures and low average power usage is especially 

prone to deviation due to heavy cooling of the emissions after-treatment system 

compared to measurements on an engine test bed. 

Tests conducted on chassis dynamometer have experienced problems with throttle 

control, and it has not been possible to establish a stable emissions baseline for the 

method during this study. 

The simulations in STARS show potential as a middle route to generate engine torque 

and speed data from measured GPS-data for further use as input in test bed 

measurements. It is however required to implement an effective way counteract the 

effects on the driver model from the often noisy output from GPS-measurements to be 

able to fully utilize this possibility. Direct emissions estimates from simulations in 

STARS are not possible due to lack of compliance with actual emissions characteristics. 

It is clear that significant advantages can be gained with alternate test methods if certain 

factors could be taken into account. Especially the thermal differences can cause 

significant deviations from actual on-road emissions, and it is important that the limits 

of alternate test methods usability is known if it is to be used as a method to predict 

emissions characteristics   

Samples with alternative test methods therefore requires deeper knowledge of how the 

differences in the ambient environment that is affecting an engine dynamic emission 

characteristics. Good knowledge of the emissions post-treatment system’s heating and 

cooling dynamics at varying ambient temperatures would likely be able to provide good 

opportunities to evaluate the validity of complementary emissions testing. 

 

  



ix 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................ 1 

1.2 Syfte och mål ..................................................................................................... 2 

1.3 Avgränsning ....................................................................................................... 2 

2 Metod ........................................................................................................................ 3 

2.1 Emissioner och emissionsberäkning .................................................................. 3 

2.2 Provmetoder ....................................................................................................... 5 

2.3 Mätsystem .......................................................................................................... 8 

2.4 Provmetodik ..................................................................................................... 10 

3 Resultat ................................................................................................................... 13 

3.1 Vägprov ........................................................................................................... 13 

3.2 Prov på chassidynamometer ............................................................................ 19 

3.3 Prov i motorprovcell ........................................................................................ 21 

3.4 Simulering ........................................................................................................ 27 

4 Prov på annan motortyp/Verifiering ....................................................................... 32 

4.1 Vägprov ........................................................................................................... 32 

4.2 Chassidynamometer ......................................................................................... 33 

4.3 Simulering ........................................................................................................ 34 

4.4 Prov i motorprovcell ........................................................................................ 35 

5 slutsatser och diskussion ......................................................................................... 36 

5.1 Slutsatser .......................................................................................................... 36 

5.1.1 Vägprov med OBS-2200 .......................................................................... 36 

5.1.2 Vägprov med EMS-data ........................................................................... 36 

5.1.3 Prov i motorprovcell. ................................................................................ 37 

5.1.4 Prov på chassidynamometer ..................................................................... 37 

5.1.5 Simulering ................................................................................................ 38 

5.2 Utveckling av provmetoderna .......................................................................... 38 

5.2.1 Vägprov med EMS-data ........................................................................... 39 

5.2.2 Prov i motorprovcell ................................................................................. 40 

5.2.3 Prov på chassidynamometer ..................................................................... 40 

5.2.4 Simulering ................................................................................................ 41 

5.3 Rangordning av provmetoder .......................................................................... 42 

6 Referenser ............................................................................................................... 43 



x 

 

 



1 

 

1 Inledning 
I dagens samhälle får miljöfrågor allt större betydelse i den offentliga debatten. Detta 

gör att mer och mer fokus läggs på metoder att begränsa de miljöfarliga utsläppen som 

förekommer runt omkring oss. Det gäller inte minst fordonsindustrin där stor vikt läggs 

vid att begränsa avgasemissionerna som fordonen ger upphov till.  

1.1 Bakgrund 

Avgasemissioner från fordon består av de fasta och gasformiga ämnen som bildas vid 

förbränning av bränsle i en förbränningsmotor. Till de gasformiga hör bland annat 

kväveoxider, kolmonoxid och oförbrända kolväten, medan de fasta består av olika typer 

av partiklar. Gemensamt för avgasemissioner är att de på ett eller annat sätt är skadliga 

för människa och miljö och förekomsten av dem behöver därför minimeras. Detta görs 

främst via lagstiftning. 

En fordonstillverkare som vill sälja sina fordon inom EU måste visa att fordonen 

uppfyller de emissionsgränsvärden som EU-länderna gemensamt har lagstiftat om. 

Dessa lagkrav uppdateras regelbundet och under 2013 införs Euro VI. Euro VI innebär 

förutom en skärpning av gränsvärdena även att fordonstillverkare för första gången 

måste följa upp emissionskraven vid drift på väg. 

Överensstämmelsen med lagkraven vid drift på väg kallas In Service Conformity, ISC, 

och är satt till 1,5 gånger gränsvärdet för respektive emission i provcykeln WHTC, 

World Harmonized Transient Cycle. De gränsvärden som är aktuella i Euro VI 

redovisas i Tabell 1.
i
,
ii
 

Tabell 1: Euro VI emissionsgränsvärden 

    
      
 

CO THC NOx PM PN 

 
mg/kWh mg/kWh mg/kWh mg/kWh #/kWh 

WHTC 4000 160 460 10 6.0*10^11 

ISC 6000 240 690 - - 

 

ISC-gränsvärdena skall uppehållas för drift som är representativ för det aktuella 

fordonet eller fordonstypen som provas, kontroll av detta kommer dock endast ske inom 

vissa specificerade förhållanden. Kraven gäller inte enbart vid certifiering av nya 

motorer utan de ska uppfyllas under en period av sju år eller 700 000km från ett fordons 

försäljningsdatum. Fordonstillverkaren har ansvar för att kraven följs och skall 

regelbundet genomföra efterkontroller och redovisa resultaten av dessa för 

myndigheterna. Efterkontrollerna skall genomföras enligt en eskaleringsplan fastslagen 

av EU-kommissionen
iii

 



2 

 

1.2 Syfte och mål 

Kraven på överensstämmelse under drift leder till att det behövs bättre kunskap om hur 

emissionsprovning på väg förhåller sig till alternativa provmetoder och mätsystem. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur alternativa metoder kan användas för att 

konfirmera en motors emissionsegenskaper. 

Målen med arbetet är 

 Att identifiera hur simulering, prov i motorprovcell, prov på 

chassidynamometer samt data från motorns styrsystem överensstämmer 

med provning på väg med emissionsmätsystemet OBS-2200 från Horiba. 

 Att identifiera begränsningar och brister som finns hos respektive 

provmetod och under vilka kriterier provningen är jämförbar samt hur 

god repeterbarhet metoderna har. 

 Att visa hur överensstämmelsen med vägprov påverkas vid provning på 

annan motortyp. 

 Att visa hur kostnad och tidsåtgång för en alternativ provmetod förhåller 

sig till prov på väg med OBS-2200. 

 Att beskriva hur metoderna kan användas för skattning av emissions-

egenskaperna på väg och att presentera detta som ett komplett 

provförfarande tillsammans med rekommenderade indata och en 

uppskattad noggrannhet hos resultatet. 

1.3 Avgränsning 

De avgasemissioner som är svårast att begränsa är i dag NOx samt partiklar. I dagsläget 

saknas myndighetsbeslut om vilka mätmetoder och vilken utrustning som kommer 

godkännas för utvärdering av partikelutsläpp på väg och därför behandlas endast NOx-

emissioner i undersökningen. 

Fokus kommer att ligga på utvärdering och analys, så det kommer inte genomföras 

någon djupare funktionsbeskrivning av mätutrustning, mjukvara och andra verktyg än 

vad som krävs för att kunna använda dem i arbetet.   

Analysen av mätdata kommer att ta hänsyn till och om nödvändigt bortse från uppstarts- 

och stabiliseringstider hos mätutrustning. Då ISC-kraven är utformade så att mätvärden 

loggade innan motortemperaturen nått 70°Cinom 20 minuter från provstart eller inte 

stabiliserats inom ett intervall på ±2ºC under en period på 5 minuter inte räknas till de 

slutgiltiga emissionsresultaten kommer uppstartsfenomen i praktiken inte påverka ett 

mätresultat inom Euro VI-kraven. 

Denna undersökning kommer inte att gå djupare in på produktegenskaper hos motorn 

utan undersökningen kommer att begränsas till skillnader som direkt beror på 

provmetoden. Motor och efterbehandling anses vara korrekt adapterade och provresultat 

antas vara representativa för den metod som provas. 
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2 Metod 
Då arbetet kommer att innebära en provbaserad undersökning med vägprov som grund 

krävs det kännedom om hur denna typ av provning går till. Det krävs även kännedom 

om de övriga provmetoder som ingår i jämförelsen. För att kunna genomföra 

jämförelsen krävs det kunskap om vad som behöver mätas och/eller beräknas. Det är 

också viktigt att känna till hur sambandet mellan de parametrar som mäts påverkar de 

beräknade emissionerna. 

2.1 Emissioner och emissionsberäkning 

De emissioner som är av intresse vid en utvärdering av Euro VI-kraven uttrycks som en 

arbetsspecifik massa. Arbetsspecifika emissioner innebär att man tittar på förhållandet 

mellan emissionsmassa och utfört arbete under det genomförda provet. 

De arbetsspecifika emissionerna bestäms av förhållandet mellan utsläppt 

emissionsmassa och utfört arbete enligt ekvation (1). 

𝑒 =
𝑚

𝑊
   (1) 

𝑒 = emission [g/kWh] 

𝑚 = emission [g] 

𝑊 = totalt utfört arbete [kWh] 

 

Total utsläppt massa beräknas med hjälp av en summering av avgasflöde och 

volymkoncentration multiplicerat med en masskoefficient enligt ekvation (2) 

𝑚 =
𝑢

𝑓
∗   𝑐𝑖 ∗ 𝑚 𝑎𝑣𝑔 ,𝑖

𝑛
𝑖=1    (2) 

𝑚 = total utsläppt emissionsmassa [kg] 

𝑢 = masskoefficient [1] 

𝑐𝑖  = momentan emissionskoncentration [ppm] 

𝑚 𝑎𝑣𝑔 ,𝑖  = momentant avgasmassflöde [kg/s] 

𝑓=samplingsfrekvens [Hz] 

𝑛=antal samplingar i provet 

𝑖= momentant sampelnummer 

Masskoefficienten u bestäms av förhållandet mellan molmassa för den sökta emissionen 

och molmassan för dieselavgaser, alternativt genom förhållandet mellan emissionens 

densitet och avgasdensiteten. Då alla ingående gaser kan anses vara ideala används dock 

ett tabellvärde på masskoefficienten. 
iv
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Är avgasflödet mätt som volymflöde används avgasdensiteten för beräkning av 

massflödet enligt ekvation (3) 

𝑚 𝑎𝑣𝑔 ,𝑖 = 𝑄𝑎𝑣𝑔 ,𝑖 ∗ 𝜌𝑎𝑣𝑔    (3) 

𝑚 𝑎𝑣𝑔 ,𝑖  = momentant avgasmassflöde [kg/s] 

𝑄𝑎𝑣𝑔 ,𝑖  = momentant avgasvolymflöde  [m
3
/s] 

𝜌 avg = Avgasdensitet [kg/m
3
] 

 

För att beräkna det utförda arbetet beräknas först effektuttaget enligt ekvation (4)  

𝑃𝑖 =
2𝜋𝑁𝑖

60∗1000
𝑀𝑖    (4) 

Därefter beräknas arbetet enligt ekvation (5) 

𝑊 =
1

3600 f
∗  𝑃𝑖

𝑛
𝑖=1    (5) 

𝑃𝑖= effekt [kW] 

𝑊 = totalt utfört arbete [kWh] 

𝑁𝑖=motorvarvtal [min
-1

] 

𝑀𝑖= Vridmoment på vevaxeln, ISO-netto [Nm] 

Dessa ekvationer leder till ett antal parametrar som är nödvändiga att mäta för att kunna 

beräkna de arbetsspecifika emissioner som efterfrågas i Euro VI.  
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2.2 Provmetoder 

Vid provning av emissioner finns ett antal tillgängliga provmetoder. Dessa skiljer sig åt 

genom olika behov av provobjekt, provmiljö samt mätsystem. Beroende på vilken 

provmetod som väljs varierar även det indata som krävs till provet. 

För att uppfylla Euro VI-kraven under drift krävs att certifieringsprov genomförs på 

väg. Vid dessa prov skall emissionerna mätas med ett godkänt och kalibrerat 

mätsystem. Detta är även fallet vid den kontroll som skall göras med jämna 

mellanrumunder fordonens livslängd.  

Vägprov 

Vid vägprov så provas ett komplett fordon under drift på väg.  Den stora fördelen med 

detta är att provningen ger direkt information om fordonets verkliga emissionsprestanda 

under de förhållanden som gällt för det aktuella provet, under förutsättning att en 

tillräckligt noggrann mätutrustning använts. 

Proven genomförs på väg och medför därför en del svårigheter, till exempel kan 

förhållanden hos både omgivning och trafiksituation skilja mycket mellan olika prov, 

något som medför att det kan vara svårt att härleda orsakerna till eventuella avvikelser. 

Provning av specifika körförhållanden kan också bli problematiskt om inte de krävda 

typerna av väg finns tillgängliga i närområdet. Det kan till exempel gälla prov av 

emissionsegenskaper vid färd på backiga bergsväger. 

En annan nackdel med vägprov är att det krävs tillgång till kompletta fordon vid 

provning, något som begränsar möjligheten till provning under de tidiga delarna av 

utvecklingsarbetet. 

Prov på chassidynamometer 

Prov på chassidynamometer innebär att ett fordon körs på en rullande landsväg vars 

motstånd regleras för att motsvara det färdmotstånd som det provade fordonet skulle 

upplevt vid färd på vägsträckan som simuleras. Önskad hastighet under provet regleras 

genom variation av gaspådraget. 

Provning på chassidynamometer möjliggör provning av helfordon under repeterbara 

former. Till skillnad från provning på väg så kan provspecifika variationer i form av 

trafiksituation elimineras, vilket gör det lättare att isolera de motor- eller 

fordonsegenskaper som påverkar emissionerna. Det är också möjligt att simulera 

vägtyper som inte finns tillgängliga för prov på väg. 

En nackdel som uppstår vid provning på chassidynamometer är dock att det inte går att 

täcka upp alla möjliga driftsfall som kan uppstå i verkligheten då det i regel saknas 

möjlighet att fritt variera omgivningsförhållanden i form av temperatur, lufttryck och 

luftfuktighet. Fordonet utsätts inte heller för fartvind, något som kan påverka den 

temperaturkänsliga efterbehandlingen. 
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Chassidynamometerprov är precis som vägprov beroende av kompletta fordon för 

möjligheten att genomföra prov och har därför också vägprovens begränsning av när i 

utvecklingsprocessen provningen kan utföras. 

Prov i motorprovcell 

I en motorprovcell kopplas vanligtvis den fristående motorn till en dynamometer. Då ett 

vägprov simuleras sker regleringen mot den last och varvtal som motsvarar det motorn 

skulle upplevt under färd på den simulerade vägsträckan. 

En fördel med prov i cell är att man inte är beroende av fysisk tillgång till den 

vägsträcka som emissionsprovet genomförs på, utan motorn regleras mot det varvtal 

och vridmoment som motorns skulle upplevt om den varit monterad i en bil som kört 

den önskade vägsträckan. Det gör det möjligt att kombinera alla möjliga typer av körfall 

så länge som man har tillgång till relevant last och varvtalsdata. 

Provning i motorprovcell medför också en mycket kontrollerad provmiljö. Det gör att 

det finns stora möjligheter att isolera de egenskaper som önskas provas. En nackdel med 

cellprov är att det precis som på chassidynamometer inte är möjligt att återskapa alla de 

omgivningsförhållanden som den färdiga motorn kan tänkas uppleva när den används i 

verklig drift. Vid dessa prov är dessutom motorn helt frikopplad från transmission och 

övriga fordonet och det gör att eventuell påverkan som dessa ger upphov till inte 

kommer att ses på resultatet. 

Simulering 

Scania använder det egenutvecklade simuleringsprogrammet STARS, Scania Truck 

And Road Simulation vid simulering av fordon och motorer. 

Denna provmetod skiljer sig från de övriga genom att provningen frikopplas helt från 

både provobjekt och provmiljö. Det är möjligt att fritt välja parametrar hos både fordon, 

motor och den vägsträcka man vill simulera. Tidsåtgången vid simuleringar är mycket 

kortare än vid andra typer av provning och det går att genomföra prov utan att fysiskt 

vara beroende av den hårdvara som skall provas. Detta gör det enkelt att variera de prov 

som genomförs. Det är även enkelt att variera omgivningsförhållandena vid simulering, 

även till värden som kan vara svåra att prova i verkligheten. 

De begränsningar som finns ligger istället i hur väl simuleringsalgoritmerna beskriver 

motorns, fordonets och förarens egenskaper. Det innebär också att vissa effekter som 

påverkar emissionerna vid verkliga prov helt kan utebli. Skall resultatet jämföras med 

emissioner från andra provmetoder bör simuleringens motorkalibrering vara så lik den 

som används vid den andra provmetoden som möjligt. 

Simuleringar kan genomföras utifrån flera olika typer av indata. Det är möjligt att utgå 

från en inspelad hastighets- och vägprofil där en förarmodell simulerar hur en verklig 

förare skulle framfört fordonet på den aktuella vägsträckan. Det är också möjligt att 

styra simuleringen med hjälp av last och varvtalsdata som motsvarar det prov man vill 

simulera.  
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Simuleringar kan användas för att snabbt genomföra ett stort antal prov för att 

undersöka trender vid förändringar av fordons- eller motorparametrar. 

En stor potential med simulering är att använda det som ett verktyg för att generera 

indata till provning i provcell och på chassidyn genom att simulera färd på en önskad 

vägsträcka. Detta kan vara mycket användbart om man saknar last och varvtalsdata från 

önskad motortyp på en specifik vägsträcka och där det inte finns möjlighet att logga 

detta vid verklig drift. 
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2.3 Mätsystem 

Det finns ett antal mätsystem tillgängliga vid emissionsprovning, dessa varierar från 

utrustning som är fast monterad i motorprovcell till insamling av data från motorns 

styrsystem. De mätsystem som använts i denna undersökning är 

 OBS-2200 – mobilt emissionsmätsystem från Horiba 

 EMS-data – data från standardmonterade sensorer och fordonets styrsystem 

 Fast mätutrustning – mätutrustning i motorprovcell och på chassidynamometer 

 Simuleringar – med förarmodell samt med last och varvtalsdata. 

2.3.1 OBS-2200 

HoribasOBS-2200 är ett renodlat PEMS, Portable Emissions Measurement System, där 

all utrustning som krävs för att mäta emissioner enligt Euro VI är samlat till en enhet. 

Detta mätsystem är godkänt att använda vid certifiering och uppföljningsprov på väg 

och monteras då på fordonet som ska provas. Det är även möjligt att använda detta 

system i motorprovcell och på chassidynamometer. Utöver OBS-2200 är även AVLs 

M.O.V.E. samt Sensors SEMTECH godkända för certifiering enligt ISC-kraven. 

OBS-enheten innehåller en gasanalysator för att mäta halterna av de emissioner som är 

intressanta ur ett Euro VI-perspektiv, en flödesmätare för mätning av avgasflöde samt 

ett antal tryck och temperaturmätare.  

NOx-koncentrationen mäts enligt kemiluminiscensprincipen med en noggrannhet inom 

±2.5% av aktuellt mätområde.  

Avgasflödet mäts enligt principen med pitotrör där flödet ges av skillnaden mellan 

uppmätt stagnations- och dynamiskt tryck. Avgasflödet normeras mot 

standardtemperatur och tryck. 
v
Noggrannheten vid dessa mätningar är specificerad till 

±2% av mätarens maximala mätbara flöde som är ca 30m
3
 per minut. Detta volymflöde 

räknas om till ett normerat massflöde vid en nominell avgasdensitet på 1,2kg/m
3
.
vi

 

OBS-enheten kopplas också till fordonets serviceuttag och loggar där bland annat 

vridmoments- och varvtalsdata. 
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2.3.2 EMS-data 

Vid provning med enbart EMS-data används information från fordonets styrsystem för 

beräkning av emissionerna. NOx-koncentration mäts i detta fall med hjälp av en NOx-

sensor placerad efter fordonets katalysator. NOx-sensorn har ett individberoende fel 

som förväntas ligga inom ±15 % av aktuell NOx-koncentration i avgaserna. Utöver den 

individberoende spridningen är sensorn känslig för hur avgasflödet ser ut och får därför 

ett fel orsakat av placering och aktuellt avgasflöde. Den reagerar förutom på NOx även 

på ammoniak i avgaserna, något som kan innebära mätfel om SCR-katalysatorn 

överdoserar den urea som används för att reducera NOx-innehållet. Detta kallas 

ammoniaslip och innebär en överskattning av NOx-koncentrationen i avgaserna. 

Avgasflödet beräknas från det luftmassflöde som mäts av motorns luftmassemätare 

tillsammans med det bränslemassflöde som styrsystemet begär. Vid vägprov loggas 

EMS-data från fordonets CAN-system och det kan göras antingen på plats via en laptop 

eller genom att montera en fjärransluten så kallad flightrecorder som kontinuerligt 

loggar EMS-data och laddar upp detta på en server.  

2.3.3 Fast mätutrustning 

Vid provning i motorprovcell och på chassidynamometer finns möjligheten att använda 

fast mätutrustning för mätning av emissionsparametrarna. 

NOx-mätning görs med gasanalysatorn MEXA-7000 från Horiba. Denna mäter 

koncentrationen av avgasemissioner med hög noggrannhet. På chassidyn finns 

möjligheten att mäta avgasflödet med en flödesmätare från Sensors medan avgasflödet i 

cell beräknas från uppmätt luft- och bränslemassflöde. 

Momentmätning genomförs både vid prov i motorprovcell och på chassidynamometer. 

På chassidynamometer mäts momentet på bakhjulen och därefter beräknas 

vevaxelmomentet genom att korrigera för drivlineförluster. I motorprovcellen mäts 

svänghjulsmomentet och sedan beräknas vevaxelmomentet genom att addera 

vridmomentsförluster hos vissa aggregat. 

2.3.4 Simulering 

Vid simuleringar så beräknas de olika motorparametrarna utifrån en kombination av 

data som mappats genom prov i motorprovcell och modellerade samband. 

Överensstämmelsen blir därmed helt beroende på hur bra simuleringsprogrammets 

modeller och mappar beskriver motorn och fordonet. 
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2.4 Provmetodik 

Av de möjliga kombinationerna av provmetoder och mätsystem provas ett urval. De 

kombinationer som provas är de som enkelt kan användas tillsammans och som ger en 

bra möjlighet att identifiera metodens för- och nackdelar. Vägprov med OBS-enheten 

ses i denna utvärdering som referens för dynamisk emissionsprovning. 

En anledning till att flera mätsystem kombineras är också för att de medför en kontroll 

av mätsystemens prestanda under olika förutsättningar. EMS-data är en väldigt 

mångsidig metod men den är å andra sidan en metod som har stora inneboende fel. 

Simulering är den mest lättanvända metoden men den är också den som är svagast 

kopplad till verkligheten i och med att provningen är helt frikopplat från provobjektet. 

De kombinationer som undersökts visas i Tabell 2 

Tabell 2 Provade kombinationer av mätsystem och provmetod 

 

OBS EMS Fast utr. 

beräknad 

EMS-data 

Vägprov A B - - 

Chassidynamometer - C D - 

motorprovcell - E F - 

Simulering - - - G1,G2 

 

Fler kombinationer än de angivna är möjliga att prova, men då noggrannheten hos de 

fasta instrument som används vid prov på chassidynamometer och i motorprovcellerna 

är minst lika noggranna som OBS-enheten medför det inget mervärde ur provsynpunkt. 

Vägproven genomfördes med en lastvikt som motsvarar ca 60 % av maximal tillåten 

nyttolast. Denna last valdes för att ligga inom det spann som Euro VI-direktiven 

godkänner vid ISC-provning och det kan även anses motsvara en representativ 

belastning för fordonstypen.
vii

 

För att skapa en bra referens för olika typer av trafik innehåller vägslingan som kördes 

både landsväg, motorväg och stadskörning. Slingan kördes sedan totalt fem gånger 

under två dagar för att få ett mått på repeterbarheten under denna typ av provning och 

vilka variationer som kan förväntas mellan vägprov som genomförts under likartade 

förhållanden. Den körda sträckan visas i Figur 1. 
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Figur 1 Ungefärlig översikt av Järnaslingan. Siffrorna motsvarar ordningsföljden. 

Järnaslingan är ungefär 114km lång och tar ca två timmar att köra. Fördelningen av 

vägtyper framgår av figur 2 där siffrorna i bredvid hastighetsprofilen motsvarar 

siffrorna i figur 1 

 

 

 

Figur 2 Järnaslingans hastighetsprofil. Siffrorna motsvarar kartan i figur 1 

För att minimera risken för provcykelberoende skillnader så strävades det hela tiden 

efter att genomföra proven med indata och förutsättningar som var så lika de 

genomförda vägproven som möjligt.  

Detta genomfördes genom att utgå från data uppmätt under referensproven på väg som 

indata till de övriga proven. Kopplingen ses i Figur 3: 
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Figur 3 Koppling mellan provmetoder och indata. Streckade linjer visar möjliga 

kopplingar som inte utnyttjats eller där provresultatens validitet varit ifrågasatt. 

De uppmätta last- och varvtalsprofilerna från vägproven användes som indata till prov i 

motorprovcell och ett av simuleringsalternativen. Till det andra simuleringsalternativet 

använde hastighets och vägprofilsdata som loggats med GPS-systemet VBOX under 

vägproven. 

Den enda provmetoden som inte har någon direkt koppling via indata till de vägprov 

som genomförts är proven på chassidynamometer. Där användes istället en vägslinga 

som mätts upp vid ett tidigare tillfälle. Detta innebär ingen praktisk skillnad då det till 

största delen är samma vägsträcka som körts. 

  

Vägprov 

motorprovcell 

Chassidyn 

Last 
varvtal 

Hastighet 
vägprofil 

Simulering 
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3 Resultat 
Provningen inleddes med vägprov för att fastställa referensprov samt mäta upp de data 

som skulle användas som indata till de övriga provmetoderna. 

3.1 Vägprov 

För att säkerställa att de vägprov som genomförts varit representativa för provmetoden 

kördes provslingan fem gånger. Detta för att tillfälliga avvikelser lättare skall kunna 

identifieras. Vägproven genomfördes under två dagar med likartade förutsättningar, 

temperaturen var vid tillfällena mellan ca 7-10ºC med ett lufttryck på strax under 

103kPa. Luftfuktigheten varierade mellan ca 70-85 % RH. Provgenomförandena tog ca 

två timmar vardera och skillnaden mellan det längsta och kortaste provet var drygt sex 

minuter. 

De likartade förutsättningarna gör att inverkan av omgivningsparametrar får mindre 

effekt på resultatet och gör det möjligt att på ett säkrare sätt identifiera metodens 

spridning. Däremot minskar möjligheterna att se den eventuella påverkan som 

varierande omgivningsförhållanden har på emissionerna då möjligheterna till att prova 

detta inte utnyttjas. Det innebär också en brist vid jämförelsen då 

omgivningstemperaturen vid prov i motorprovcell samt på chassidynamometer 

genomförts vid högre temperaturer. 

En första jämförelse av vägemissionerna mellan provgenomförandena görs för data mätt 

med OBS-enheten, se Tabell 3. På grund av stora skillnader mellan proven under de 

första minuterna efter start ignoreras en period på 500 sekunder efter provstart. Detta 

sker konsekvent vid samtliga jämförelser för de undersökta metoderna.  

Tabell 3 Sammanfattning av vägprov mätt med OBS. Värdet motsvarar avvikelsen från 

medianen i procent. 

Prov # 1 2 3 4 5  

NOx ppm 0 – 10 0 0 13  

NOx g 1 0 – 1 0 14  

avgasflöde 0 0 0 1 2  

arbete kWh 0 1 – 1 – 2 4  

specifik 

NOx 0 – 2 – 1 2 9 

 

 

En första anblick visar stora likheter mellan proven, något som stämmer överens med 

förväntningarna då proven genomförts på samma vägsträcka med liknande förhållanden.  
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En viss skillnad mellan proven är väntad på grund av variationer i trafiksituation och 

dylikt, men totalt är proven mycket likvärdiga. Det utförda arbetet skilde endast enstaka 

kWh mellan de fem proven och innebär att samtliga genomföranden kan anses 

representera provmetodens normalläge under de givna förhållandena. 

Även avgasflödet var mycket lika mellan proven och ses i Figur 4. Det ses dock en viss 

skillnad mellan de värden som mäts med OBS-enhetens flödesmätare och de som 

loggats via EMS. 

 

Figur 4 Ackumulerad utsläppt avgasmassa (vänster) samt exempel på skillnad mellan 

OBS och EMS nivå under en del av provet. (höger) 

EMS visar i vissa lägen ett något högre flöde, som totalt medför en överskattning av den 

utsläppta avgasmassan med ca 3-5%. Då de momentana skillnaderna mellan EMS- och 

OBS-enhetens flödesmätningar inte är linjärt kommer denna siffra variera något 

beroende på hur fördelningen av flödet under det aktuella provet ser ut. Förhållandet 

mellan flödesmätningarna kan också tänkas variera beroende på vilka 

omgivningsförhållanden som råder vid provet. 

Den parameter som skiljer mest mellan mätsystemen är NOx-koncentrationen, där 

EMS-värdet generellt är klart högre. NOx-koncentrationerna med de två mätsystemen 

ses i Figur 5. 



15 

 

 

Figur 5 NOx-koncentration för vägprov mätt med OBS samt från EMS-data 

NOx-emissionerna på väg har ett karakteristiskt utseende där den absoluta majoriteten 

av emissionerna sker under kortvariga toppar. I övrigt ligger NOx-koncentrationen i 

huvudsak stabilt på ett fåtal ppm. De kraftigaste NOx-toppar beror till stor del på att 

perioder med lågt effektuttag medfört att katalysatortemperaturen fallit under optimal 

arbetstemperatur, något som har mycket stor påverkan på omvandlingsgraden. Vid 

stadskörning har detta haft mycket stor påverkan på emissionerna, men även 

landsvägsdelen av proven har påverkats något av detta. 

De arbetsspecifika emissionerna för både OBS-data och EMS-data beräknas sedan 

enligt metoden i föregående kapitel och ses i Figur 6. Figuren visar utvecklingen av det 

totala emissionsvärdet allt eftersom proven framskrider. 

 

Figur 6 Arbetsspecifika emissioner mätt med OBS (nederst) och EMS (Överst) 
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Emissionsvärdena vid varje tidpunkt motsvarar dittills utsläppt NOx-massa delat med 

dittills uträttat arbete. Kurvornas slutvärde visar emissionsvärdet för hela proven. 

Variationen mellan provgenomförandena ses variera i storleksordningen 0.1 g/kWh från 

och med slutet av motorvägsdelen av proven, (vid ca 3500s) innan detta är variationen 

något lägre. Detta innebär att den förväntade spridningen mellan vägprov till stor del 

beror på likheterna mellan provgenomföranden och omgivningsförhållanden. Under 

lands- och motorvägsdelarna av provslingan har genomförandena varit mer konsekventa 

och körningen har inte påverkats av variationer i trafiksituation i lika hög grad som 

delarna i stadstrafik. En stor del av skillnaderna mellan proven tros också bero på att 

temperaturen i efterbehandlingen vid stadstrafik ofta har legat mycket nära brytpunkten 

där dess omvandlingsgrad minskar, något som gör att små variationer mellan 

genomföranden ibland kan få oproportionellt stort genomslag i slutlig emissionsnivå. 

Den huvudsakliga anledningen till fel mellan NOx-sensor och OBS-enheten tros vara 

det individberoende fel som kan förväntas hos NOx-sensorn. Om avvikelsen antas vara 

linjär kan ett approximativt samband mellan mätsystemen beräknas. 

För att tydliggöra en sådan trend medelvärdesbildas de uppmätta NOx-

koncentrationerna över ett rullande intervall enligt ekvation (6) 

𝑐𝐸𝑀𝑆 ,𝑛𝑜𝑥 (t) =
 𝑐𝐸𝑀𝑆 ,𝑛𝑜𝑥 ,𝑖

𝑖=𝑡+250
𝑖=𝑡−250

500
  (6) 

Linjärapproximationen görs sedan med hjälp av de medelvärdesbildade kurvorna. Detta 

visas i Figur 7.  

 

Figur 7 NOx-koncentration behandlad med ett rullande medelvärde till vänster, 

förhållande mellan NOx-koncentration mätt med OBS och EMS-data till höger. 

Vid de undersökta provgenomförandena visar NOx-koncentrationen mätt med EMS en 

nivå i förhållande till OBS-koncentrationen enligt ekvation (7). 

𝑐𝐸𝑀𝑆 ,𝑛𝑜𝑥 = 1,2 ∗ 𝑐𝑂𝐵𝑆 ,𝑛𝑜𝑥 + 14  (7) 

Detta samband är specifikt för den NOx-sensorindivid som är monterad i det fordon 

som använts vid proven, och upprepade prov på andra fordon kommer med stor 

sannolikhet visa andra värden på både faktor och offset.   
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För att verifiera sambandet beräknades de arbetsspecifika emissionerna utifrån EMS-

mätningarna enligt ekvation (8) 

 

𝑚𝑛𝑜𝑥 ,𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑛 =
𝑢

𝑓
∗   

(𝑐𝐸𝑀𝑆𝑛𝑜𝑥 ,𝑖−k1)

k2
∗

𝑚 𝐸𝑀𝑆𝑎𝑣𝑔 ,𝑖

k3

𝑛
𝑖=1   (8) 

 

Där k1och k2 är offsetfel respektive faktorfel mellan EMS och OBS NOx-koncentration, 

och k3 är totala faktorfelet för avgasflödesmätningarna.  

Denna skattning ger tillsammans med utfört arbete de skattade arbetsspecifika 

emissioner som ses i Figur 8. Vid skattningen så har de resulterande NOx-

koncentrationsvärdena använts direkt vid beräkningen av emissionsmassa. I de fall de 

skattade värdena blir negativa används detta som en minskning av totala NOx-massan. 

 

 

Figur 8 Specifik NOx för mätningar med OBS samt skattningar utifrån EMS-värden. 

Skattningens överensstämmelse med referensnivåerna är i storleksordningen 0.01 

g/kWh, vilket är mycket bra. 

Emissionerna vid vägprov kan förväntas variera inom ett spann på ungefär 0.1 g/kWh. 

Detta gäller mellan prov som genomförts under mycket likartade 

omgivningsförhållanden, trafiksituation och där provsträckan som körts varit identisk. 

Variationerna kommer antagligen vara större mellan prov som genomförs under mer 

varierande omgivningsförhållanden. 
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Felet har setts vara linjärt med en offset och en faktor som varierar mellan 

sensorindivider. Detta innebär att emissionsmätningar med EMS-data har mycket stor 

potential till att kunna användas för skattningar av vägemissioner med god 

mätnoggrannhet, med villkoret att den använda NOx-sensorns felbeteende är känt. 
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3.2 Prov på chassidynamometer 

Provningen på chassidynamometer genomfördes utifrån data som spelats in vid en 

tidigare körning av Järnaslingan, alla chassidynamometerprov har utgått från samma 

inspelning.  

Omgivningstemperaturen har varit ca 25ºC, atmosfärstrycket ungefär 98kPa. och med 

en luftfuktighet på ca 50 % RH.  

Resultaten vid prov på chassidynamometer har varierat kraftigt och skillnaderna är stora 

både inbördes och i jämförelse med vägproven. Flera provgenomföranden har haft 

uppenbara problem med att instabil reglering av fordonets gaspådrag vilket resulterat i 

mycket transient drift. Ett exempel på hur vridmomentet påverkats under ett av dessa 

prov ses i Figur 9 

 

Figur 9 Exempel på instabil reglering av vridmoment vid prov på chassidynamometer 

jämfört med vridmoment på samma sträcka vid drift på väg. 

Stora skillnader ses även mellan de prov som inte haft uppenbara reglerproblem. Den 

utsläppta avgasmassan skiljer till exempel upp till 30 % mellan provgenomförandena, 

något som visar att driften inte varit konsekvent även för dessa prov. 
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Samtliga prov har också haft stora inbördes skillnader mellan NOx-koncentrationerna. 

Figur 10 visar detta tillsammans med värdet NOx-koncentrationen summerat enligt 

 NOx t =   cnox (t)t
n=1    (9) 

 

 

Figur 10 Ackumulerad NOx-koncentration för prov med fungerande gasreglering. 

Då proven på chassidynamometer utförts med identisk indata bör skillnaderna vara små. 

Två av de prov som ses i Figur 10 är dessutom genomförda på samma fordonsindivid 

och skillnaderna bör därför inte heller kunna förklaras av en eventuellt stor 

individspridning hos provfordonen.  

NOx-koncentrationerna i avgaserna har totalt varit i storleksordningen 2-5 ggr högre än 

motsvarande vägemissioner och det anses inte motsvara rimliga värden om proven 

genomförts korrekt.  

Då skillnaderna mellan de genomförda proven är så pass stora går det inte att fastställa 

en referens för vad som kan anses representativt för metoden, det är därmed inte heller 

möjligt att dra några slutsatser om en eventuell överensstämmelse med vägprov utifrån 

de prov som genomförts.  

De genomförda proven tyder på att det i nuläget inte är möjligt att genomföra 

dynamiska emissionsprov på chassidynamometer på ett tillfredsställande sätt. En 

översyn av provmetoden krävs för att i första hand säkerställa att drift av de provade 

fordonen är representativ för drift på väg.  
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3.3 Prov i motorprovcell 

Provningen i motorprovcell genomfördes utifrån indata i form av motorvarvtal och 

vridmoment som loggats vid vägproven. På grund av begränsningar hos metoden har 

dessa prov genomförts vid omgivningsförhållanden som avviker från de under 

vägproven. Omgivningstemperaturen har varit ca 25ºC, atmosfärstrycket ungefär 98kPa 

och luftfuktigheten ca 50 % RH. Speciellt temperaturen skiljer stort jämfört med 

vägproven, något som potentiellt har en stor betydelse för överensstämmelsen. 

Regleringen av vridmoment och varvtal fungerar mycket bra och bör inte orsaka några 

större avvikelser hos metoden vid jämförelse med verkliga vägprov. Den totala 

skillnaden i arbete mellan provmetoderna är totalt i storleksordningen enstaka kWh.  

Skillnaderna mellan de parametrar som beräkningsmässigt styr de absoluta NOx-

emissionerna är däremot större. Skillnaderna i avgasflöde ger totalt ca7 % lägre utsläppt 

avgasmassa i cell jämfört med vägprov. Skillnaderna i flöde för ett delintervall av en 

körning ses i Figur 11.  

 

Figur 11 Exempel på avgasflöde för prov på väg och i motorprovcell 

En trolig orsak till dessa avvikelser är att den omgivningsskillnad som finns mellan 

provmetoderna påverkar både densiteten hos omgivningsluften och även regleringen av 

motorn. 

NOx-koncentrationen visar stora skillnader i beteende mellan provmetoderna.  En 

jämförelse av de summerade NOx-koncentrationskurvorna enligt ekvation (9) ses i 

Figur 12 och ger en uppfattning om skillnaderna i emissionsbeteende. 
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Figur 12 Summerad NOx-koncentration för väg- och motorprovcell 

Den summerade NOx-koncentrationen i motorprovcell har en klart jämnare derivata 

vilket innebär att koncentrationen inte har samma stora variation mellan vägtyper som 

setts vid de verkliga vägproven.   

För att få ett mått på hur väl proven överensstämmer med vägprov beräknas provens 

korrelation för delmängder av provgenomförandet. En korrelationskoefficient nära 1 

innebär en fullständigt linjär korrelation, medan en koefficient nära 0 innebär att ingen 

korrelation ses.  Korrelationen mellan provmetoderna har beräknats på 1000s långa 

delintervall med MATLAB- funktionen corrcoef och ses i Figur 13. 
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Figur 13 Korrelation mellan NOx-koncentrationer för väg- och cellprov, beräknat för 

delintervall på 1000 sekunder 

Det ses att korrelationen mellan provmetoderna varierar kraftigt beroende på vilken typ 

av driftsfall som körs, men är generellt sett låg. Särskilt svag är korrelationen under 

perioden motsvarande motorvägskörning, något som ses tydligt i Figur 14. 

 

Figur 14 NOx-koncentration under motorvägsdelen vid väg- och motorprovcell 

Dessa skillnader innebär att det kommer att vara svårt att skatta emissioner för prov som 

innehåller stora andelar driftsfall motsvarande motorvägskörning. Landsvägskörning 
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innehåller delar som påminner om motorvägskörningen men med något större andel 

transient beteende som troligtvis är en kombination av ett mer transient gaspådrag i 

kombination med bitvis lägre efterbehandlingstemperaturer. 

Trots stora nivåskillnader är korrelationen starkast under den del av provet som 

motsvarar stadskörning, Detta beteende visas i Figur 15. 

 

Figur 15 NOx-koncentration under en del av stadskörningen för väg- och motorprovcell 

Korrelationen vid stadskörning är relativt stark, men däremot är de absoluta skillnaderna 

mycket stora. Detta beror troligtvis till stor del på att låga temperaturer hos 

efterbehandlingen vid vägprov har påverkat dess effektivitet. Drift motsvarande 

stadstrafik har medfört låga katalysatortemperaturer även vid prov i motorprovcell och 

en del av emissionerna är troligtvis en direkt följd av detta även om NOx-

koncentrationen inte nått upp till de nivåer som setts vid vägproven. 

Temperaturens påverkan på katalysatorns omvandlingsgrad innebär att det kommer vara 

svårt att skatta vägemissioner vid driftsfall där efterbehandlingstemperaturen generellt 

är låg, då små temperaturskillnader kan ge stora skillnader i emissioner. Den starkare 

korrelationen tyder dock på att det kan finnas möjligheter till en bättre skattning av 

emissionerna under stadskörning så länge som avgasefterbehandlingen befinner sig i 

samma temperaturområde.  

Figur 14 och Figur 15 visar förutom skillnaderna mellan väg- och motorprovcell även 

exempel på repeterbarheten hos den senare metoden. Figurerna visar NOx-

koncentration från två prov i motorprovcell som genomförts med samma indata och 

överensstämmelsen mellan dessa är som förväntat mycket bra. Skillnaden mellan dessa 

genomföranden är i genomsnitt endast enstaka ppm. 
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De arbetsspecifika emissionerna beräknas och jämförs med vägprov i Figur 16 och även 

här ses skillnaderna i beteende mellan provmetoderna.  

 

Figur 16 Specifik NOx för vägprovens medelvärde samt för de prov som genomförts i 

motorprovcell. 

Här ses precis som i Figur 12 att NOx-emissionerna i motorprovcell är stabilare än på 

väg. Trots att emissionsnivåerna är relativt likvärdiga är detta inte ett tecken på bra 

överensstämmelse mellan metoderna utan det beror i första hand på fördelningen av 

vägtyp under provslingan som körts. Om slingan hade haft större andel motor- och 

landsväg i förhållande till andelen stadskörning hade förhållandet varit annorlunda. Det 

krävs därför en bättre kännedom om anledningarna till att emissionsbeteendet skiljer 

innan metoden kan användas mer än till att få en ungefärlig uppfattning om 

emissionsnivåerna. 

Med en god kunskap om hur de termiska skillnaderna påverkar emissionerna finns det 

potential för att korrigera de största avvikelserna. Främst bör omgivningstemperaturens 

och fartvindens påverkan på avkylning och uppvärmning av katalysatorn studeras. En 

sådan kunskap skulle då kunna användas för att skatta katalysatorns omvandlingsgrad 

som funktion av omgivningsförhållanden, hastighet och effektuttag och därmed 

identifiera de delar av körningen där de största avvikelserna mellan metoderna uppstår. 

Skillnaden mellan de olika proven i motorprovcell är upp till ungefär 0,1g/kWh. Dessa 

skillnader är i samma storleksordning som spridningen mellan de olika vägproven och 

ger en indikation om att motorns känslighet för små skillnader i driftsfall inte skiljer 

stort beroende på provmetod.  Repeterbarheten mellan två prov i motorprovcell utförda 

med samma indata är också mycket god och skillnaderna är då endast i 

storleksordningen några hundradels g/kWh. 
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Vid proven i motorprovcell mättes emissionerna även med EMS-data och en 

undersökning av dessa visar precis som vid vägproven att överensstämmelsen är god. 

NOx-koncentrationen mätt med NOx-sensorn har även här en linjär överensstämmelse 

med MEXA 7000 och ses i Figur 17 

 

Figur 17 NOx-koncentration behandlad med ett rullande medelvärde till vänster, 

förhållande mellan NOx-koncentration mätt med Horiba och EMS-data till höger. 

Precis som vid vägproven är sambandet mellan gasanalysatorn MEXA 7000 och NOx-

sensor linjärt och förhåller sig enligt ekvation (8) 

𝑐𝐸𝑀𝑆 ,𝑛𝑜𝑥 = 1,1 ∗ 𝑐𝑃𝑈𝑀𝐴 ,𝑛𝑜𝑥 + 9  (10) 

Koefficienterna skiljer sig som väntat från det som setts vid jämförelsen mellan OBS- 

och EMS-data. Den största delen av dessa skillnader beror troligtvis på individspridning 

mellan NOx-sensorerna, men även skillnader i installationen eller olika grad av ureaslip 

kan ha påverkat resultatet. 

Avgasflödet mätt med EMS och av provcellens styrsystem är i stort sett identiskt, och 

innebär en bekräftelse på det samband som setts mellan uppmätt och beräknat flöde vid 

vägproven. 

Vridmomentet som beräknas av EMS stämmer bra med det som beräknas utifrån det 

moment som bromsas i provcellen och de skillnader som finns innebär inga signifikanta 

avvikelser vid beräkningen av arbetsspecifika emissioner. De små skillnader som ses 

bör inte medföra någon praktisk emissionsmässig skillnad beroende på om motorn 

regleras mot cellmomentet eller utifrån EMS momentberäkning.  
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3.4 Simulering 

Simuleringarna har genomförts utifrån de genomförda vägproven enligt de två metoder 

som beskrivits tidigare, dels med indata i form av uppmätt hastighet och vägprofil och 

dels med indata i form av vridmoment och varvtal. 

3.4.1 Simulering från vägprofil 

Den största skillnaden i drift mellan de genomförda simuleringarna och verkliga prov är 

att förarmodellens reglering av gaspådraget är mycket mer transient och detta ses i Figur 

18. 

 

Figur 18 Del av vridmomentskurva för simuleringar från vägprofil i jämförelse med 

verklig drift på väg. 

Simuleringens transienta beteende beror på att mätningarna med det GPS-system som 

använts vid loggning av vägprofilen är relativt oexakt och innehåller stora mängder brus 

och andra mätfel som påverkar simuleringen. En filtrering har genomförts i STARS, 

men det har inte varit tillräckligt effektivt för att undvika instabilitet hos förarmodellens 

reglering av gaspådraget. 

NOx-koncentrationens beteende avviker också kraftigt från det som ses på väg och 

simuleringens NOx-koncentration är starkt kopplad till vridmomentet. 

Vid simuleringarna är det främst två parametrar som påverkar beteendet hos NOx-

koncentrationen. Den första är momentuttaget, som har en nästan hundraprocentig 

korrelation med NOx-koncentrationen under stora delar av proven och den andra är 

temperaturen i efterbehandlingen. I Figur 19 visas korrelationen mellan vridmoment och 

NOx-koncentration. 
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Figur 19 Korrelation mellan vridmoment och NOx-koncentration för en simulering från 

vägprofil 

Den starka korrelationen mellan vridmomentet och NOx-koncentration får 

konsekvensen att de arbetsspecifika emissionerna kommer att vara i stort sett konstanta 

så länge som effektuttaget är tillräckligt för att hålla temperaturen i efterbehandlingen.  

Dessa samband innebär att det inte är möjligt att använda simuleringar för att jämföra 

hur NOx-emissionerna varierar mellan olika provslingor. De skillnader i arbetsspecifika 

emissioner som ses kommer i praktiken endast bero på skillnader i effektuttag, där lägre 

medeleffekt innebär en ökning av utsläppta emissioner.  Även om simuleringar inte är 

lämpade för att direkt skatta vägemissioner så skulle de kunna användas tillsammans 

med prov i motorprovcell för att avgöra om provet skulle påverkas av termiska effekter 

om det hade genomförts på väg.   
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3.4.2 Simuleringar från vridmoment och varvtal 

Simuleringarna från last och varvtal har också vissa avvikelser jämfört med vägproven. 

Det simulerade vridmomentet når inte upp till den önskade nivån utan ses i Figur 20 

vara ungefär 8 % lägre vid denna typ av simulering.  

 

Figur 20 Vridmoment på väg och vid simulering från last/varvtal 

Anledningen till denna nivåskillnad är inte fastställd. 

Den största skillnaden i jämförelse med vägproven är precis som för simuleringarna från 

vägprofil beteendet hos NOx-koncentrationen. Även här är emissionerna starkt 

kopplade till det uttagna vridmomentet och det innebär att inte heller denna 

simuleringsmetod ger någon information om hur emissionerna varierar beroende på 

driftsfall. En anledning till de högre NOx-koncentrationerna vid denna typ av 

simulering är troligtvis att det lägre effektuttaget påverkat den simulerade 

avgastemperaturen och därmed också katalysatorns omvandlingsgrad. Vridmoment och 

NOx-koncentration ses i Figur 21 för ett delintervall av ett av proven. 

 

Figur 21 Vridmoment och NOx-koncentration för simulering från last/varv 
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3.4.3 Generellt för simuleringar 

När de simulerade emissionerna undersöks med avseende på specifika emissioner ses 

som väntat att variationen under proven är små på grund av den höga korrelationen med 

vridmomentet. Exempel på detta ses i Figur 22 där de arbetsspecifika emissionerna 

beräknas för delintervall av proven. 

Den topp som ses för flera simuleringar efter ca 1500sekunder beror på ett område med 

lågt effektuttag som gör att NOx-emissionerna blir höga.  

 

Figur 22 Specifik NOx för båda simuleringsmetoderna tillsammans med medelvärdet 

från vägproven beräknat för delintervall av proven.  

Här ses även vilka delar av simuleringen som tydligt påverkats av de termiska 

effekterna. Den första delen av proven från vägprofil har en tydlig avvikelse där 

katalysatortemperaturerna har varierat. Temperaturskillnaderna är små mellan proven 

men visar på hur stor påverkan små skillnader kan ha på NOx-emissionerna. 

Eftersom ingen av simuleringsmetoderna har emissioner som påverkas av hur den slinga 

som provas är uppbyggd finns i dagsläget inget mervärde i att använda simuleringar för 

emissionsprov på specifika vägslingor då modellerna av NOx-bildning och 

avgasefterbehandling är allt för enkelt uppbyggda för dynamiska emissionsprov. 

Figuren visar dock att simuleringarna trots de stora skillnaderna i beteende ändå till stor 

del skattar emissioner i samma storleksordning som verkliga vägprov. Det tyder på att 

simuleringar som metod ändå kan ha potential till skattning av vägemissioner om 

modellerna av NOx-bildning och omvandlingsgradförbättras. Ett möjligt 

användningsområde för simuleringar skulle kunna vara att beräkna efterbehandlingens 

omvandlingsgrad för att skatta vid vilka omgivningstemperaturer ett genomfört cellprov 

kan användas för giltiga jämförelser med vägprov.  
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Känsligheten för brusig indata begränsar också möjligheterna att använda simuleringar 

för att generera data till motorprovcell. Simuleringar är en approximativ metod och om 

allt för höga krav ställs på dess indata minskar fördelarna med metoden. 

För att kunna utnyttja denna metod till att simulera fram indataför vidare prov i 

motorprovcell på ett effektivt sätt är det därför önskvärt att metoden fungerar även med 

indata av lägre kvalitet, alternativt att STARS kompletteras med möjligheter att själv 

konvertera indata i form av hastighet och höjdprofil till den form programmet kräver. 

Detta skulle innebära större möjligheter till att använda metoden för generering av 

indata till prov i motorprovcell.  
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4 Prov på annan motortyp/Verifiering 
Prov utfördes även med en femcylindrig motor på 9 liter och 280hk för att undersöka 

om emissionerna följde samma beteenden vid de olika provmetoderna som för proven 

med 13-liters 480hk motorn. Dessa prov har utförts med lägre prioritet än de övriga 

proven. De mätningar som gjorts på väg har till exempel genomförts på en annan 

provslinga i samband med andra mätningar och proven i cell har genomförts med indata 

som simulerats fram från en vägprofil som mätts vid ett tidigare tillfälle. 

4.1 Vägprov 

Den provade vägslingan är anpassad för att följa de krav som Euro VI ställer på en 

godkänd certifieringsslinga och har därför startats med kall motor. Detta innebär att den 

första tiden av provet inte kan jämföras med övriga metoder på grund av att motor och 

efterbehandling inte har uppnått arbetstemperatur. Detta innebär att största delen av 

stadstrafiken inte anses vara jämförbar med de övriga prov som genomförts i 

undersökningen. 

Efter att motorn blivit varm är dock det huvudsakliga beteendet likvärdigt med det som 

setts vid vägproven på 13-litersmotorn. Generellt är NOx-koncentrationen mycket låg 

och med de huvudsakliga emissionerna är koncentrerade till kortvariga toppar vid 

gaspådrag, vilket ses i Figur 23. 

 

Figur 23 NOx-koncentration och hastighet vid vägprov med 9-litersmotorn 
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4.2 Chassidynamometer 

Proven på chassidynamometer genomfördes med ett fordon som genomfört samma 

provcykel fem gånger. Regleringen av gaspådraget har fungerat bra och de 

genomföranden av provslingan som gjordes har varit mycket konsekvent. 

NOx-koncentrationens beteende skiljer sig från det som ses vid de verkliga vägproven 

och ses i Figur 24.  

 

Figur 24 NOx-koncentration och hastighet på chassidynamometer 

Trots bra inbördes överensstämmelse mellan de prov som genomförts på 9-litersmotorn 

är det inte fastställt om dessa prov är representativa för provmetoden som helhet eller 

om de också vart utsatta för några av de problem som setts vid proven på 13-

litersmotorn. 

De prov som genomförts med 9-litersmotorn visar dock att det finns mycket goda 

möjligheter till bra repeterbarhet om bara de problem som orsakat avvikelserna mellan 

olika provtillfällen kan åtgärdas och prov av fordonen kan ske på ett representativt sätt. 
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4.3 Simulering 

Dessa simuleringar innehåller precis som simuleringarna av 13-litersmotorn ett 

beteende som är mer transient än verklig drift på väg. Däremot är detta beteende inte 

lika framträdande som vid simuleringarna på 13-litersmotorn. Simuleringarna av 9-

litersmotorn har gjorts vid en totalvikt på 17 ton. 

Simuleringen av 9-litersmotorn genomfördes utifrån en vägprofil som mätts upp med 

GPS vid tidigare körningar på grund av att det ej genomförts några prov på järnaslingan 

med denna motortyp. NOx-koncentrationen under denna simulering ses i Figur 25.  

 

Figur 25 NOx-koncentration och hastighet vid simulering 

 

Det är oklart vad den höga och mycket transienta NOx-koncentrationen beror på vid 

dessa simuleringar, men det är tydligt att beteendet inte är representativt för drift på väg. 
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4.4 Prov i motorprovcell 

Då inga vägprov med 9-litersmotorn genomfördes så har indata till proven i 

motorprovcell simulerats fram med hjälp av vägdata som samlats in vid ett tidigare 

tillfälle. De tidigare kända problemen med oönskade momenttransienter vid 

simuleringar har medfört att de genomförda proven i motorprovcell inte kan ses som 

representativa för verklig drift på väg. Det emissionsbeteende som ses vid de 

genomförda proven i motorprovcell är därmed inte heller representativt för motortypens 

emissionsegenskaper vid drift på väg och kan därför inte heller garanteras representera 

metodens möjlighet att skatta motorns emissionsegenskaper. 

Proven i motorprovcell visar precis som vid proven på 13-litersmotorn ett klart 

annorlunda emissionsbeteende jämfört med vägprov. NOx-koncentrationen ses i Figur 

26. 

 

Figur 26 NOx-koncentration och hastighet vid prov i motorprovcell 

Det är oklart hur stor del av emissionsbeteendet som kan härledas till transienter som 

uppstått i samband med simuleringarna och vad som beror på provmetoden. 

Det bör undersökas närmare hur känsliga prov i motorprovcell är för avvikelser i det 

indata som används och hur stora krav som bör ställas på simuleringar när de används 

till att generera indata till prov i motorprovcell. 
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5 slutsatser och diskussion 
Undersökningarna visar att det är stora skillnader mellan hur emissionerna beter sig vid 

prov med de olika metoderna. Generellt så har vägproven mycket låga NOx-

koncentrationer där de mesta utsläppen sker under korta intensiva toppar, till största 

delen i samband med gaspådrag när katalysatortemperaturen samtidigt är låg. Den 

absolut största delen av emissionerna uppkommer vid stadskörningen där körningen är 

transient samtidigt som ett lågt medeleffektuttag medfört låga katalysatortemperaturer. 

Troligtvis kommer emissionerna att variera kraftigt mellan i övrigt identiska vägprov 

som genomförs vid olika temperaturer. Det medför att överensstämmelsen med de 

provmetoder där omgivningstemperaturen inte kan styras fritt troligtvis kommer att 

variera kraftigt beroende på vägprovens temperatur. 

5.1 Slutsatser 

5.1.1 Vägprov med OBS-2200 

Vägprov kan utföras vid varierande temperaturförhållanden och visar direkt 

emissionerna hos det provade fordonet. Den största nackdelen med vägprov är att det är 

en tidskrävande och otymplig provmetod, grovt räknat kräver ett prov av en specifik 

vägsträcka ungefär tre dagar från att förberedelserna påbörjas till att fordonet är 

återställt till ursprungligt skick efter att provet är genomfört. 

Det finns dock ingen alternativ metod som direkt kan ge den mätnoggrannhet vid prov 

av vägemissioner som prov med OBS-enheten ger, och därför är det den enda metod 

som kan användas för att bestämma ett fordons vägemissioner med god kvalitet. 

5.1.2 Vägprov med EMS-data 

Vägprov med EMS-data har goda möjligheter att på ett enkelt och billigt sätt kunna 

komplettera prov med OBS-enheten. 

Det finns stora möjligheter att utföra vägprov med goda resultat utan att behöva 

använda extern mätutrustning då fordonets NOx-sensor har bra korrelation med de 

nivåer som mäts med OBS-enheten. Även det avgasflöde som rapporteras av EMS 

stämmer mycket bra överens med det flöde som mätts. Problemet med att använda 

EMS-data till emissionsmätning är den förväntade individspridning som är kopplad till 

NOx-sensorn. Denna individspridning är ofta är relativt stor i förhållande till de 

koncentrationer den skall mäta. Avvikelsen från de ”verkliga” emissionerna är däremot i 

det närmsta linjär och möjliggör enkel användning av kalibrerade sensorer. 

Felkällor som kan uppstå vid mätning med NOx-sensorn även om den kalibrerats kan 

vara fel som beror på hur den placerats i avgasströmmen och medför att den mäter på ett 

inhomogent flöde, fel på grund av att efterbehandlingen råkar ut för ammoniaslip, eller 

om sensorn har åldrats sedan kalibreringstillfället. Problemet med placeringsberoendet 

kommer troligtvis inte ha någon större betydelse vid den typ av dynamisk provning som 

en vägslinga innebär. En efterbehandling som fungerar tillfredsställande bör inte heller 

påverkas av ammoniaslip i någon större utsträckning. Fel på grund av åldrande NOx-

sensorer undviks genom att fastställa en giltighetstid för kalibreringen. 
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Den största fördelen med denna metod är att den största delen av förberedelse- och 

återställningstiden innan och efter ett prov kan minimeras i jämförelse med vägprov 

med OBS-enheten. Om en kalibrerad sensor används bör mätningarna också visa ett 

resultat som i praktiken inte ger några signifikanta avvikelser jämfört med en mätning 

med OBS-enheten. 

5.1.3 Prov i motorprovcell. 

De högre omgivningstemperaturerna vid cellprov medför att provningen är termiskt mer 

gynnsam i cell och proven påverkas därmed inte lika lätt av driftsberoende variationer. 

Emissionerna har varit stabilare än vid de verkliga vägproven och det beror troligtvis på 

att motorns emissionsegenskaper är känsligare för driftsvariationer vid lägre 

omgivningstemperaturer och/eller avsaknaden av termisk påverkan från fartvinden. 

Skillnaderna mellan provmetoderna har varit som störst under de delar där 

medeleffektuttaget varit lågt och detta kommer att begränsa möjligheterna att prova 

vissa typer av drift.  

Prov som motsvarar till exempel stadsbuss- eller distributionsbilsslingor har i regel stor 

andel stadstrafik och lågt effektuttag och är därför mindre lämpade för prov i cell än 

slingor som motsvarar long-haulage drift, där fordonen typiskt har ett högre 

medelleffektuttag. Den effektnivå som krävs för att undvika de temperaturberoende 

avvikelserna kommer att variera beroende på vid vilken omgivningstemperatur det 

tänkta vägprovet skulle utförts vid och ju högre effektuttaget är desto lägre blir denna 

omgivningstemperatur. Detta beteende innebär stora nackdelar eftersom det i första 

hand är under drift vid låga effektuttag och temperaturer som det är svårast att klara de 

emissionsgränsvärden som ställs vid ISC-provning. Det är därför vid dessa förhållanden 

som det är mest angeläget att kunna prova vägslingor med alternativa metoder. 

Emissionerna avviker även under perioder med högre effektuttag och ses genom att 

beteendet hos NOx-koncentrationen inte följer samma mönster vid de båda metoderna. 

En del av avvikelsen är troligtvis en direkt följd av den påverkan som skillnaderna i 

omgivningsförhållanden har på motorns egenskaper medan en del av skillnaden bör 

bero på skillnader i regleringen av motorn. 

Prov i cell är dock mycket tidseffektiva i jämförelse med ett verkligt vägprov och om 

anledningarna till de avvikande resultaten kan bestämmas finns det eventuellt möjlighet 

att utnyttja detta för att kunna förutsäga vägemissioner. I dagsläget finns det dock för 

många okända parametrar för att med säkerhet kunna skatta vägemissioner med hjälp av 

prov i cell. 

5.1.4 Prov på chassidynamometer 

Metoden har brister som medför att dynamiskemissionsprovning med konsekvent 

resultat inte är möjligt att genomföra i dagsläget. 

Proven på chassidynamometer har totalt sett varit väldigt inkonsekventa och det har 

varit stora skillnader mellan de olika provgenomförandena. Vissa fall har varit lätta att 

förklara då regleringen av gaspådraget har varit mycket ostabilt, men även under de fall 
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där regleringen verkar ha fungerat bra har provtillfällena haft stora inbördes skillnader. 

Denna inkonsekvens mellan provtillfällen måste åtgärdas om det skall vara möjligt att 

genomföra vägprov på chassidynamometer. Proven som genomfördes på 9-litersmotorn 

har körts i en följd vid samma installationstillfälle och visar att det ändå finns möjlighet 

för god repeterbarhet. 

Det har inte varit prioriterat att undersöka överensstämmelse mellan prov på 

chassidynamometer och prov på väg på grund av den inkonsekvens som setts mellan 

proven. Samtliga prov som genomförts på chassidynamometer har haft mycket höga 

emissionsnivåer i jämförelse med motsvarande vägprov. Då omgivningsförhållandena 

vid både prov på chassidynamometer och i motorprovcell är snarlika så bör 

emissionsbeteendet vara snarlikt mellan provmetoderna, så har dock inte varit fallet.  

Tidsåtgången för prov på chassidynamometer är låg i jämförelse med verkliga vägprov 

och ett fordon kan göras klart för prov på några timmar. Provmetoden har även potential 

för god repeterbarhet men det krävs i första hand en förbättring av metodens dynamiska 

prestanda. 

5.1.5 Simulering 

Den simulerade NOx-koncentrationen är till största delen linjär i förhållande till 

vridmomentet med följd att de arbetsspecifika emissionerna i stort sett är konstanta 

oavsett hur motorn körs. Simuleringarna kan därför inte användas till att skatta 

vägemissioner för specifika vägslingor. Effektuttaget under simuleringarna påverkar 

emissionsnivåerna i de lägen där det är så pass lågt att efterbehandlingen påverkas av 

låga avgastemperaturer. I framtiden skulle detta kunna användas för att komplettera 

provcell med simulerade skattningar av vid vilka omgivningstemperaturer provningen 

kan tänkas överensstämma med vägprov. 

Simuleringar i syfte att generera indata till cellprov är inte heller felfria i dagsläget utan 

det behöver fastställas hur de avvikelser i last och varvtal som simuleringen ger upphov 

till påverkar motorn när dessa data används vid prov i cell. Denna känslighet avgör i sin 

tur hur väl simuleringarna måste överensstämma med verkligheten och hur stora krav 

som måste ställas på insamlande av vägdata till STARS. 

I dagsläget kan inte de tidsmässiga fördelarna med simuleringar uppväga bristen på 

överensstämmelse och simuleringar är inte ett realistiskt komplement till verkliga 

vägprov. 

Simuleringar med syfte att generera indata till cellprov måste också verifieras mot 

cellprov med indata från verkliga vägprov för att bestämma vilka krav som måste ställas 

på indata från vägslingan som skall simuleras. I dagsläget är simuleringarna för känsliga 

för brus i vägslingorna för att lastkurvorna skall kunna anses representativa för verklig 

drift på väg. 

5.2 Utveckling av provmetoderna 

Då ingen av de övriga provmetoderna i dagsläget är lämpade att användas direkt för att 

skatta vägemissioner så diskuteras vilka möjligheter som finns för att förbättra de 
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undersökta metoderna och hur en fortsatt provning kan läggas upp för att möjliggöra en 

framtida användning av dessa metoder. 

Om prov av vägemissioner skall kunna genomföras med andra provmetoder kommer 

det i första hand att krävas en god förståelse för hur dessa provmetoder förhåller sig till 

varandra. Det måste också undersökas vilka parametrar det är som orsakar de skillnader 

som ses för att eventuellt kunna ta hänsyn till dessa vid en jämförelse mellan 

provmetoderna. 

5.2.1 Vägprov med EMS-data 

Undersökningen visar att de parametrar som krävs för att utvärdera NOx-emissioner 

skattas mycket bra med hjälp av EMS-data. Avgasflödet stämmer bra överens med det 

flöde som mäts av OBS-enheten och NOx-sensorn har ett fel som är relativt enkelt att 

korrigera. Detta innebär att emissionsmätning med EMS-data har potential att kunna 

genomföras med mycket bra noggrannhet om den aktuella NOx-sensorns felbeteende är 

känt.  

Felbeteendet kan enkelt bestämmas genom att kalibrera den mot ett avgasflöde med 

känd NOx-koncentration, till exempel genom mätning i provcell tillsammans med 

cellens ordinarie emissionsmätsystem. 

NOx-sensorn kan dock vara känslig för hur den placeras i avgasströmmen och 

kalibreringen skall för bästa resultat genomföras i en rigg där sensorn placeras på ett sätt 

som motsvarar placeringen i det fordon som mätningarna sedan skall utföras. 

Kalibreringen bör också innefatta hela det spann av flöden och NOx-koncentrationer 

som den rimligtvis bör utsättas för vid vägprov.  

Ett exempel på installation i bil är att komplettera avläsning av fordonets ordinarie 

EMS-data med data från en kalibrerad NOx-sensor monterad i ett tilläggsrör efter 

fordonets ordinarie avgassystem. Beroende på dragning av tilläggsröret bör 

strömningsrelaterad påverkan på NOx-sensorn kunna minimeras. En stor fördel med 

denna typ av installation är att kalibreringen av sensorer kan göras oberoende av vilket 

fordon de sedan skall användas i. Denna metod bör lämpa sig bäst vid aktiv provning 

där extra mätutrustning inte påverkar en eventuell ordinarie verksamhet. 

Ett annat exempel är att ersätta fordonets originalmonterade sensor med en kalibrerad. 

En fördel med detta är att slippa extra rördragning under fordonet och att ordinarie 

EMS-loggsystem kan användas utan modifikation. Nackdelen blir att fordonsspecifik 

kalibrering eventuellt kan komma att behövas om den strömningsrelaterade påverkan på 

sensorn bedöms bli för stor. Denna metod bör lämpa sig bäst vid passiv provning på till 

exempel fordon som används till datainsamling, då fordonet förutom sensorbytet kan 

lämnas helt opåverkat. 

Det är känt att NOx-sensorn påverkas av åldring och det innebär att en kalibrering 

troligtvis kommer att ha en begränsad period under vilken den ger tillräcklig 

noggrannhet, detta är dock inget som undersöks i detta arbete. 
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5.2.2 Prov i motorprovcell 

Proven i motorprovcell avviker stort från det emissionsbeteende som ses på väg. En del 

av denna avvikelse är direkt kopplad till att den högre temperaturen i motorprovcellen 

medfört att katalysatorn under vissa delar av proven haft stora skillnader i 

omvandlingsgrad jämfört med vägproven. Detta förklarar dock inte de beteendemässigt 

största skillnaderna som ses under den del av proven som motsvarar motorvägskörning. 

Vid dessa tillfällen har proven i cell ett dramatiskt annorlunda beteende och det krävs 

djupare jämförelser för att klargöra vad detta beror på.  

Innan orsakerna till detta är känt kommer prov i motorprovcell inte att ge en rättvisande 

bild av en motors vägemissioner och den absoluta skillnaden jämfört med prov på väg 

kommer till stor del bero på effektuttaget under provslingan. 

Ett första steg bör vara att jämföra metodernas NOx-koncentration innan 

efterbehandlingen för att avgöra hur och vart i kedjan skillnaderna uppkommer. Det bör 

göras en grundligare jämförelser av efterbehandlingens funktion och de parametrar som 

styr ureadoseringen för att undersöka om det finns konsekventa skillnader i reglering 

mellan de olika metoderna. Jämförelsen bör innefatta vägprov som genomförts vid olika 

omgivningsförhållanden för att undersöka hur detta påverkar emissionerna på väg. Det 

är inte omöjligt att det emissionsbeteende som ses på väg helt enkelt beror de 

förhållanden som rått vid proven då samtliga undersökta vägprov har genomförts vid 

temperaturer mycket under temperaturen vid proven i både cell och på chassidyn. 

5.2.3 Prov på chassidynamometer 

Proven på chassidynamometer har varit väldigt inkonsekventa sett mellan de olika 

provtillfällena, det krävs därför en översyn av provmetoden för att i första hand 

säkerställa att driften av de provade fordonen är representativ för drift på väg. De prov 

som genomförts vid ett och samma tillfälle är dock mycket konsekventa och det visar 

att det trots allt finns potential för att utföra prov med god repeterbarhet. 

Chassidynamometerprov kommer också kunna vara en viktig länk mellan cell- och 

vägprov då både cell och chassidynamometersprov genomförs med liknande 

omgivningsförutsättningar.  

En metod som skulle kunna användas för att få ett bra utgångsläge för att spåra 

avvikelserna är att köra en verklig vägslinga med ett fordon som sedan körs på 

chassidyn, då finns goda möjligheter att identifiera skillnaderna mellan provmetoderna 

utan att introducera onödiga fordonsberoende skillnader.  

Vid dessa prov bör mätningar utföras med samma mätsystem vid båda proven för att 

minimera felkällor. Inledningsvis bör man fokusera på de relativa skillnaderna mellan 

metoderna och då är prov med EMS-data fullttillräckligt för att spåra avvikelser i både 

emissionsbeteende och driften av fordonet. 

 

Med tillräckligt med tid på chassidyn bör man få en god bild av vilka parametrar som 

ger upphov till skillnaderna mellan metoderna. Genomförs detta vid olika omgivnings–

förhållanden bör man också kunna få en bra uppfattning om hur det påverkar 

överensstämmelsen.  
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En förutsättning för möjligheten att genomföra detta är dock att det säkerställs att 

fordonets drift på chassidynamometer verkligen motsvarar drift på väg. Det bör också 

genomföras prov i cell utifrån last och varvtal från ett chassidynamometerprov för att 

säkerställa överensstämmelsen mellan dessa två metoder.  

 

5.2.4 Simulering 

Om simuleringarna skall kunna användas till emissionsskattningar av vägprov måste det 

säkerställas att i första hand motorns NOx-bildning simuleras korrekt. Detta bör i första 

hand verifieras mot prov i cell för att minimera de frihetsgrader som kan påverka 

provningen. 

För att möjliggöra effektiv användning av simuleringar för att generera indata till 

cellprov behövs en bra metod för att hantera uppmätt vägdata. En funktion där STARS 

själv konverterar data till den form som önskas utifrån hastighets- och höjdprofil vore 

önskvärt och skulle medföra större möjligheter att korrigera bristfällig mätdata. En 

sådan möjlighet skulle också underlätta en eventuell framtida funktionalitet för att skapa 

vägdata utifrån kartdata eller liknande källor.  

Det behöver också fastställas hur de avvikelser i last och varvtal som simuleringen har i 

jämförelse med verkliga vägprov påverkar motorn när simulerad data används vid prov i 

cell. Denna känslighet avgör i sin tur hur väl simulerad drift måste överensstämma med 

verkligheten för att vara användbar. 

Innan simuleringar är praktiskt användbara i en process för att skatta vägemissioner 

krävs dock att förhållandena mellan simuleringarna, prov i motorprovcellcell samt 

verkliga vägprov undersöks noggrannare.  

Ett stort potentiellt användningsområde för simuleringar är att det kan ge möjligheter att 

komplettera prov av vägslingor i cell med uppskattningar om hur provet kan komma att 

påverkas av termiska effekter. Ett exempel är stadstrafikdelen av proven där vägproven 

påverkats mycket hårdare av låga temperaturer i efterbehandlingen än cellproven, något 

som innebär stora avvikelser i emissionsnivåer. Simuleringar skulle då kunna hjälpa till 

att avgöra när dessa skillnader riskerar att få signifikant betydelse för 

emissionsresultatet. Detta kräver dock att simuleringarna har en god termisk 

överensstämmelse med vägproven, bland annat med avseende på omvandlingsgrad och 

uppvärmningsförlopp. 
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5.3 Rangordning av provmetoder 

Metoderna är här rangordnade efter deras uppfattade sammanvägda användbarhet. 

5.3.1 Vägprov med OBS-enheten 

+ Hög säkerhet/mätnoggrannhet  

+ Möjlighet att prova vid varierande omgivningstemperaturer 

- Tidskrävande och komplicerad installation och provning 

- Kräver fysisk närvaro på väg 

- Kräver komplett fordon 

5.3.2 Vägprov med EMS-data 

+ Möjlighet till god mätnoggrannhet med kalibrerad NOx-sensor 

+ Möjlighet till insamling av stora mängder emissionsdata från verklig drift på väg 

- Kräver kalibrerad NOx-sensor för användning till emissionsanalys 

- Kräver fysisk närvaro på väg 

- Kräver komplett fordon 

- Mätnoggrannhet kan inte garanteras för alla driftsfall 

5.3.3 Prov i motorprovcell 

+ Kräver inte komplett fordon 

+ Kräver inte närvaro på provad väg 

+ Möjlighet till mängdprov av varianter på driftsfall 

- Svag korrelation till verkliga emissioner 

- Små möjligheter till prov vid varierande omgivningsförhållanden 

5.3.4 Prov på chassidynamometer 

+ Möjlighet till helfordonsprov under repeterbara förutsättningar 

+ Möjlighet att simulera många typer av drift 

- Instabil reglering vid dynamiska emissionsprov 

- Svag korrelation till verkliga emissioner 

- Små möjligheter till prov vid varierande omgivningsförhållanden 

- Kräver komplett fordon 

5.3.5 Simulering 

+ Potential till användning för att skapa vägslingor till emissionsprovning i 

motorprovcell 

+ Potentiell möjlighet att skatta omvandlingsgrad hos till exempel prov i 

motorprovcell för olika temperaturer. 

- Svag korrelation med verkliga emissionsegenskaper 

- Höga krav på indata vid simulering från vägprofil 
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