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Denna rapport redovisar i första hand vägtrafikens avgasutsläpp i
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olika antaganden om. bilars emissionsnivåer, ekonomisk tillväxt,
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Riksdagen har ställt upp mål för utsläppen av bland annat kväveoxider
i denna rapport berör dessa

mål:

- Det kommer sannolikt att vara lättare att infria kväveoxidmålet än
koldioxidmålet.

- För att dessa mål skall infrias fordras det ytterligare
mot utsläppen än vad som hittills har beslutats.

åtgärder

Med de handlingsmöjligheter som står till buds finns det dock goda
förutsättningar att infria inte bara de politiskt uppsatta målen utan
även på längre sikt miljöforskarnas strängare krav.
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Trafik och avgasutsläpp - utblick mot 2015
av Börje Thunberg, Ulf Hammarström, Bo Karlsson,
Staffan Möller och Harald Perby

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING

FÖRORD

Denna rapport har utarbetats på uppdrag av Transportforsknings-

beredningen (TFB) och Bilindustriföreningen. Rapporten utgör en

del av underlaget till den övergripande TPB-studien "Ett miljö-

anpassat transportsystem" (TFB dnr 62/89-23). Denna studie har

genomförts som ett samarbetsprojekt mellan TFB, Transportrådet

(TPR) och Statens väg- och trafikinstitut (VTI).

TFB har svarat för uppläggning och samordning av huvudprojektet.

Redovisade avgasutsläpp fram till år 2015 grundas på beräkningar

för olika kombinationer av trafiktillväxt och emissionsnivåer -

s k scenarier. TPR har genomfört trafikprognosberäkningar med

varierande antaganden om, ekonomisk utveckling, avgifter och

kollektivtrafikutbud. VTI har bedömt möjliga framtida specifika

emisSioner inom vägtrafiken och även beräknat de totala ut-

släppen i de olika studerade scenarierna. VTI-uppdraget har även

innefattat en sammanställning av kunskapsläget beträffande väg-

trafikens miljöeffekter.

Synpunkter på projektets uppläggning och genomförande har

lämnats av en referensgrupp med representanter från TPB, VTI,

Statens Naturvårdsverk (SNV), TPR och Bilindustriföreningen.

Föreliggande rapport har skrivits av Börje Thunberg i samråd med

Ulf Hammarström, Bo Karlsson, Staffan Möller och Harald Perby.

VTIs arbete har resulterat i följande publikationer:

0 Trafik och avgasutsläpp - utblick mot 2015. Beräkning av av-

gasutsläpp under olika förutsättningar. VTI-meddelande 618.
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o Vägtrafikens miljöeffekter. Ett kunskapsunderlag om mål,

orsaker och åtgärder, VTI-meddelande 619.

0 Beräkning av samband mellan fordonsålder och trafikarbete för

'.några olika fordonstyper. Notat T 74.

0 Trafik och avgasutsläpp - utblick mot 2015. Emissions- och

bränslefaktorer för vägtrafik. Notat T 84.

0 Trafik och avgasutsläpp - utblick mot 2015. Avgasutsläpp från

vägtrafik för olika år och scenarier. Resultattabeller.

Notat T 85.
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Trafik och avgasutsläpp - utblick mot 2015
av Börje Thunberg, Ulf Hammarström, Bo Karlsson,
Staffan Möller och Harald Perby

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

 

1. Frågan är enkel - men inte svaret!

 

Denna rapport skall i första hand besvara frågan:

'Klarar transportsektorn miljömålen vad gäller luft-

föroreningar?'

Det finns inget enkelt och entydigt svar på vår fråga. Svaret

beror på: _

o vilken förorening det är fråga om,

0' hur miljömålen är formulerade,

o valet av beräkningsförutsättningar,

0 om transportsektorn behandlas som en helhet eller ej.

Det 'är viktigt att framhålla att uppgifterna om avgasutsläppen

enbart skall uppfattas som mätetal för troliga framtida utsläpp

under förutsättning att våra scenarier, d v 3 våra beräknings-

förutsättningar, blir uppfyllda. Innehållet i skilda scenarier

är ett försök att spegla några uppfattningar om.tänkbara fram-g

tida förutsättningar. Det är således läsaren som måste ta ställ-

ning till vilket scenario som skall betraktas som mest rimligt.

2. Hüljöarbetet är en process med ständiga förändringar

Vidgade och fördjupade kunskaper leder ofta till att problemsyn,

hotbilder och tänkbara åtgärdsprogram ändras: Miljöarbetet måste

ses som en process, där nya resultat från exempelvis utredningar

och forskning kan komma att förändra innehållet i och genom-

förandet av aktionsplaner mot luftföroreningar.
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De resultat och slutsatser som presenteras i denna rapport skall

således uppfattas som ett bidrag till denna process. Med säker-

het krävs fortsatt analys och ytterligare kalkyler baserade på

nya beräkningsförutsättningar.

3. Huvüdstrategin är klar!

 

"Att rena vid källan", d v 3 minska fordonens specifika avgas-

utsläpp, är den naturliga och i särklass mest verkningsfulla åt-

>gärden. Det gäller att ta vara på de möjligheter som fortsatt

fordonsteknisk utveckling och alternativa bränslen erbjuder.

Lägre fordonshastigheter, minskat trafikarbete och/eller över-

flyttning från individuellt till kollektivt resande påverkar

också avgasutsläppen, men effekterna är av en annan storleks-

ordning.

4. Att ?göra saker rätt är bra. Msn det är bättre att

göra de rätta sakerna!

Förutom ett krav på kostnadseffektiva lösningar måste kampen mot

luftföroreningar baseras på kunskap om :år föroreningskällorna

finns och storleken på respektive delutsläpp. Vi ser det som

viktigt att behandla vägtrafik, sjöfart, flyg, järnvägstrafik

separat och studera avgasutsläppens utveckling inom respektive

delsektor - eventuellt med en ytterligare uppdelning. Fortsatt

kartläggning av olika utsläppskällor är en angelägen uppgift.

gm, som preliminära uppgifter tyder på, utsläpp av kväveoxider

från arbetsmaskiner och liknande är av samma storleksordning som

transportsektorns utsläpp måste aktionsplanerna beakta detta

faktum" Vi tror nämligen att trovärdigheten i och acceptansen av

åtgärdsprogram ökar om man vet att alla förorenare medverkar i

arbetet för enbättre miljö.

VTI MEDDELANDE 618



III

5. Beräkningsresultaten och deras förutsättningar

5.1 Våra beräkningsförutsättningar

Trafikens avgasutsläpp bestäms i allt väsentligt av två om-

ständigheter: (l) fordonens specifika avgasutsläpp (gram utsläppi

per fordonskilometer för olika fordonsslag), (2) trafikarbetets

storlek för olika fordonsslag. Trafikarbetets storlek och för-

delning på olika fordonsslag antas i sin tur bero av : (a) nivån

för landets ekonomiska tillväxt, (b) utbudet av kollektivtrafik

samt (c) storleken av de skatter och avgifter som trafiken skall

bära.

Fordonens specifika avgasutsläpp (emissionsfaktorerna). Emis-

sionsfaktorerna för äldre bilar - årsmodell 1987 eller äldre -

bygger på uppmätta faktiska värden. För nya bilar antas fyra

tänkbara nivåer för det specifika avgasutsläppet.

Alternativen 1 och 2 förutsätter att inga andra förändringar av

fordonsparken kommer att ske än sådana som följer av gällande

beslut. Skillnaden mellan alternativ 1 och 2 begränsas till

personbilar som följer bestämmelserna fr 0 m årsmodell 1989 och

tillhörande övergångsbestämmelser. Enligt alternativ 1 har man

antagit att 5 år gamla personbilar av den nämnda gruppen kommer

att ha utsläpp motsvarande gällande gränsvärden medan i alter-

nativ 2 ett försök har gjorts att uppskatta utfallet med

resultat från kontrollmätningar. Alternativet 3 motsvarar ett

förväntat utfall som följd av en miljöklassning av fordonsparken

enligt Miljöavgiftsutredningens förslag. Nivå 4, som har de

lägsta ei-värdena, förutsätter en övergång till alternativa

bränslen baserade på biomassa samt fortsatt fordonsteknisk

utveckling.

De scenarier som presenteras i sammanfattningen förutsätter att

fordonen har specifika utsläpp enligt nivå 1, 3 eller 4.
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Trafikarbetet. Transportrådet har för vägtrafiken utarbetat

 

prognoser över trafikarbetets storlek och fördelning på olika

färdmedel. Dessa prognoser grundas på antaganden om ekonomisk

tillväxt (2 alternativa nivåer), trafikavgifter (3 alternativa

nivåer) samt utbud av kollektivtrafik (2 alternativa nivåer).

Scenariobegreppet. Våra antaganden om alternativa nivåer för

 

emissionsfaktorerna, ekonomisk tillväxt, bilavgifter och utbudet

av kollektivtrafik ger 48 tänkbara kombinationer. Varje sådan

kombination utgör ett scenario - en tänkbar bild - av våra be-

räkningsförutsättningar. Den referensgrupp som varit knuten till

projektet har bestämt att beräkningar av framtida avgasutsläpp

skall begränsas till 16 av dessa 48 scenarier.

I sammanfattningen redovisas och kommenteras i första hand två

av dessa scenarier - nämligen scenarierna REFERENS och MILJÖ.

Dessa två kan ses som ett försök 'att påvisa och illustrera den

stora inverkan på beräkningsresultatet av olika antaganden om

den framtida utvecklingen. För att än tydligare markera beräk-

ningsresultatens beroende av beräkningsantagandena visas för år

 

 

2015 utsläppens storlek för ytterligare två scenarier - scenario

5 "HÖG" och scenario 16_ LÅG". Dessa två senare scenarier

illustrerar den stora variationsbredden då utvecklingen be-

träffande trafiktillväxt och emissionsfaktorer förväntas förlöpa

i en för miljön mycket ogynnsam respektive mycket gynnsam rikt-

ning.

Scenario nummer 1 'REFERENS'

REFERENS-scenariot - den övre begränsningslinjen i det skuggade

fältet i figur l-4 - skall uppfattas som ett alternativ, där -

förutom en årlig trafiktillväxt - inga förändringar sker jämfört

med dagens förhållande beträffande biltrafikens sammansättning,

utbud av kollektivtrafik, avgifter och skatter för trafiken m m;

I scenario REFERENS förutsätts, i likhet med tidigare kalkyler,

att nya fordon har avgasutsläpp motsvarande gränsvärden enligt

nu gällande beslut, d v 3 utsläppsnivå nr 1.

VTI MEDDELANDE 6l8



Scenario nummer 14 'MILJÖ'

 

Detta scenario - undre begränsningslinjen i det skuggade fältet

- räknar med att nya bilars avgasutsläpp är betydligt lägre än i

REFERENS-scenariot.' Utsläppsnivå 3 antas gälla för scenario

MILJÖ samtidigt som utbudet av kollektiva transporttjänster ökat

och biltrafikens avgifter och skatter höjts. Jämfört med

REFERENS-scenariot innebär detta scenario att vi ändrat såväl

trafikens storlek och sammansättning som nivån på specifika ut-

släppet. Sådana förändringar torde kräva stimulansåtgärder från

samhällets sida. "

Scenario nummer 5 'HÖG'

 

Detta scenario skall återspegla en situation med stora avgas-

utsläpp. Här har vi antagit att fordonens specifika avgasutsläpp

inte förbättras utan liggerkvar på nivå 1 Samtidigt som tra-

fiken ökar kraftigt (den högre ekonomiska tillväxttakten).

Scenario nummer'lö 'LÅG'

 

Detta utgår från samma trafikmängder som REFERENS-scenariot.

Fordonens specifika utsläpp antas däremot i detta scenario ligga

på nivå 4, d v 3 mycket låga emissionsfaktorer. Scenario LÅG

representerar således ett för miljön gynnsamt utvecklingsalter-

nativ.
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5.2 Vägtrafikens avgasutslâpp

 

Figur 1-4 visar hur vågtrafikens avgasutsläpp i Sverige, ut-

vecklas fram till år 2015 under olika beräkningsförutsättningar.

I diagrammen har de av riksdagen angivna miljömålen utritats.

Vidare har i figurerna markerats de utsläppsnivåer som enligt

ekologer/forskare inte får överskridas i ett långsiktigt per-

spektiv.

= avgasutsläpp enligt scenario REFERENS.

---- = avgasutsläpp enligt scenario MILJÖ.

= Riksdagens miljömål. 4

-----0- = Miljömål enligt ekologer/forskare.

* = utsläpp år 2015 enligt scenario HÖG.

G) = utsläpp år 2015 enligt scenario LÅG.
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Figur 1. Vägtrafikens NOK-

utsläpp.

De av riksdagen angivna miljömålen
- reduktion med 30% till år 1995
och 50% till år 2000 - går att upp-
nå för vägtrafikens del i scenario
MILJÖ. Scenario LÅG klarar till år 2015
även av ekologernas betydligt strängare
krav. Scenario REFERENS ligger däremot
över riksdagens miljömål. 30%-målet nås
dock före år 2000. Scenario HÖG - högre
trafiktillväxt än övriga scenarier -
uppfyller inget av de uppställda miljö-
målen. .
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Figur 2. Vägtrafikens
COz-utsläpp.

För att långsiktigt möta riksdagens
krav på en oförändrad utsläppsnivå
relativt utsläppen år 1988 krävs för-
ändringar i en riktning som till sin
effekt ligger emellan förutsätt-
ningarna i scenario REFERENS och MILJÖ.

Scenario LÅG ger stor effekt och klarar
riksdagens miljömål. Borträknas kol-
dioxid som härrör från biobränslen
kommer nettotillskottet i Gcz-utsläpp
år 2015 att minska med cirka 50% rela-
tivt 1988 års utsläpp. I detta scenario
fortsätter COZ-utsläppen att minska
även efter 2015.
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Figur 3. Vägtrafikens HC-
. utsläpp.

3990 ->
11 (KTON/ÃR)

 

  

0 19480 1905 2000 2035 :ÅR

Figur 4. Vägtrafikens CO-utsläpp.

 

När det gäller utsläpp av kolväten (HC) och kolmonoxid (CO) har

riksdagen samma sättinte på
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VIII

preciserat miljömålen. Enligt figur 3 och 4 minskar utsläppen av

kolväten och kolmonoxid kraftigt. Beträffande utsläpp av kolmon-

oxid ger scenarier som utgår från utsläppsnivå 2, jämför sid

III, högre totala utsläpp än scenario REFERENS.

5.3 Transportsektorns avgasutsläpp

 

För att kunna avgöra om transportsektorn som helhet klarar

miljömålen behövs - förutom uppgifter om vägtrafikens avgas-

utSläpp - även beräkningar av framtida utsläpp från flyg, sjö-

fart och järnväg. Med tanke på konsistens och konsekvens bör

dessa 'beräkningar förskilda transportslag utgå från gemensamma

antaganden om. ekonomisk utveckling, konkurrensförutsättningar

mellan olika transportmedel, prognosår osv.

En meningsfull bedömning av transportsektorns möjligheter att

klara miljömålen förutsätter dessutom att utsläppsvärdena föra

basåret - d v 3 år 1980 - ligger fast. I tidigare utredningar

antas sjöfartens utsläpp av kväveoxider uppgå till cirka 4 kton

år 1980. Detta värde är troligen en kraftig underskattning. Ett

korrekt värde torde ligga i intervallet 30-40 kton. Skulle bas-

årets utsläpp öka med 25-35 kton p g a attusjöfartens utsläpp

underskattats, innebär detta att NOK-utsläppen måste minska med

ytterligare cirka 10 kton för att 30%-målet till 1995 skall upp-

fyllas. Detta ökade krav på utsläppsreduktionen är inte margi-

nellt.

Med hänvisning till det föregående är det i nuläget inte

meningsfullt att komma med bestämda uttalanden om transport-

sektorns möjligheter att klara miljömålen. Beträffande sjö-

fartens utsläpp måste vi avvakta resultaten från pågående ut-

redningar. Nu tillgängliga preliminära data säger dock att fram-

tida utsläpp från flyg och sjöfart kommer att ligga över riks-

dagens miljömål. Förmodligen är minskningen i vägtrafikens ut-

släpp inte tillräcklig för att transportsektorn som helhet skall

uppfylla riksdagens miljömål enbart med hjälp av åtgärder inom

vägtrafiken.
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För

lingen visas i figur 5 utsläppen av kväveoxider för personbilar,

lastbilar, bussar och flyg.

 

 

   

 

 

 

att likväl få en viss överblick över den framtida utveck-

 

  

Vi vet att trafikens avgasutsläpp kan påverkas av exempelvis

förbättrad förbränning i

beteendet

färdmedel.

minsta gemensamma nämnare för alla de åtgärder och åtgärdsför-

motorn, alternativa bränslen, kör-

samt trafikarbetets storlek och fördelning på olika

Diskussionen i kapitel 2 visar att det finns en

slag som förekommer i debatten mot trafikens luftföroreningar. I

slutändan är det alltid värdet på (1) emissionsfaktorn och/eller

 

(2) trafikarbetets storlek och fördelning på olika färdmedel som

måste förändras för att avgasutsläppen skall minska.

Vår utredning behandlar i praktiken enbart vägtrafikens avgas-

utsläpp. Vi har studerat hur förändringar i nivån för emissions-

faktorerna, ekonomiska tillväxten, bilavgifter och utbud av

kollektivtrafik påverkar avgasutsläppen. Dessutom har vi analy-

serat inverkan av lägre fordonshastigheter.
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Figur 5. Utsläpp av kväveokider från olika färdmedel. Scenario
REFERENS och MILJO. -

6. Vilka åtgärder är mest verkningsfulla?



För att få en grov bild av hur pass verkningsfulla olika typer

av förändringar är, visas i figur 6 och tabell 1 hur utsläppen

av kväveoxider från 1980 till 2015 påverkas av olika faktorer.

AVGASUTSL'ÄPPENS MINSKNWG PÅ GRUND Av
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Figur 6.' Vägtrafikens utsläpp av kväveoxider. Inverkan av
. miljöavgifter, ökat utbud av kollektivtrafik samt

nivå på emissionsfaktorerna.

Tabell 1. Den relativa verkan på vägtrafikens NOx-utsläpp av
olika förändringar/åtgärder. Tabellvärdena visar
variationsbredden i de 16 studerade scenarierna.

Möjlig reduktion
Förändring/åtgärd (procentenheter)

från 1980 till
1995 2015

o Sänkning av fordonens specifika
avgasutsläpp (ei-värden enl nivå 1-4) -20-25% -40-80%

Därutöver ger

0 Slopade reseavdrag plus miljöavgifter *1-7%

0 Ökat utbud av kollektiv trafik "9% «l-2%

0 Lägre eller högre trafikarbete -5-10%

0 Lägre fordonshastigheter -5-7% -1-5%

   

  

När det gäller kväveoxidutsläppen är det framför allt "rening

vid källan" som ger stora effekter. Lägre emissionsfaktorer

skulle kunna sänka vägtrafikens utsläpp år 2015 med uppemot 80%

relativt 1980 års utsläpp. Därutöver kan miljöavgifter, ökat

utbud av kollektivtrafik och lägre hastigheter sammantaget

bidra med ytterligare cirka 15 procentenheter,

1980 används som bas.
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trafikarbetet är också betydelsefull för utsläppens storlek.

Om den årliga trafiktillväxten skulle vara högre än vad som

antas gälla för REFERENS-scenariot (cirka 15% mer trafik år

2015), kommer utsläppen år 2015 att öka med cirka 10 procent-

enheter.

Värdena i tabell 1, som är en jämförelse 1980 till 1995 respek-

tive 2015, tyder på att en minskning av fordonshastigheter med

upp till 20 km/h - vilket f n torde vara svårt att få acceptans

för - ger en sänkning av NOx-utsläppen med upp emot 7 procent-

enheter beroende på förutsättningarna.

Tabell 1 och figur 6 åskådliggör också att betydelsen av miljö-

avgifter, utbud av kollektivtrafik samt ändrade hastigheter av-

tar med förbättringen i emissionsfaktorerna.

Beträffande koldioxidutsläppen betyder införandet av ,miljö-

 

avgifter och ökat utbud av kollektivtrafik - som framgår av

figur 7 - relativt sett mycket mer än för kväveoxidutsläppen. Om

förutsättningarna för emissionsfaktornivå 4 uppfylls kommer

OCZ-utsläppen att minska drastiskt.

(KTON/ÃR)

   
MINSKNING PGA.:

\ . miljönvgiffcr (nivå högre)I

     

15000 . --..=.-.-:r.:.-.: "..'.'..T. . -- - n -- (nivå högst)
__ o n -- (niVå

\\ . __ __. .. ökmL utbud av koll.frc1fik

/
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Figur 7. Vägtrafikens utsläpp av koldioxid.
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7. Kommentarer

 

De resultat som redovisats ovan och i huvudtexten utgår från ett

antal förutsättningar som bedömts som intressanta. Givetvis kan

andra scenarier vara lika eller mer intressanta. Studier av den

typ som redovisats i denna rapport måste uppfattas som ett

bidrag till diskussionen om val av lämpliga motåtgärder. Vid

behov upprepas kalkylerna fast med andra beräkningsantaganden.

Vi har förståelse för önskemål om enkla och "raka" svar på

frågor av typen Klarar transportsektorn miljömålen?" Vår analys

visar dock som väntat, att ämnesområdet "trafik och luftföro-

reningar" är mycket komplicerat. Därför går det knappast att

besvara den aktuella frågan på ett enkelt och entydigt sätt. Vi

menar att det finns risk för missförstånd och misstolkningar av

det föregående. Därför känns det nödvändigt att - såsom sker i

följande avsnitt - kommentera och förtydliga resultaten av våra

beräkningar.

7.1 variationsbredden i beräknade avgasutslâpp

Det är inte möjligt att i statistisk mening ange osäkerheten i

beräknade värden. Genomgången i kapitel 5 visar att felkällorna

kan vara betydande. Vi anser att beräkningarna i första hand

skall uppfattas som ett__mått på relationerna mellan olika

 

scenarier. Skattningen av absolutnivåerna torde således vara mer

osäkra än de relativa skillnaderna.

Beräkningsresultatet är mycket känsligt för olika beräknings-

antaganden. Enligt figur 1 varierar NOK-utsläppen från väg-

trafiken år 2015 från 95 kton (scenario REFERENS) till 54 kton

(scenario MILJÖ), vilket ger en relation på nära 2:1 för ut-

släppen. Jämför vi HÖG-scenariot med LÅG-scenariot erhålls

relationstalet 4:1!
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7.2 Formuleringen av miljömål måste beakta sambandet 'av-

gasutslâpp - skadeeffekt'

Det är en komplex process som ligger bakom skador på hälsa och

miljö till följd av trafikens avgasutsläpp. Avgasernas effekt på

hälsa och miljö är således ett resultat av många delprocesser

som vetenskapligt sett studeras inom skilda discipliner. Man kan

urskilja följande huvudkomponenter i processen.
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Figur 8. Förenklat exempel på orsak-verkan samband.

Ur risk- och skadesynpunkt är det storleken på avgashalter eller

nedfall som är av primärt intresse. Med tanke på detta samt att

den svenska trafiken svarar för en mindre del av detta nedfall

bör riksdagens mål om tillåtna utsläpp ses som ett nödvändigt

men inte tillräckligt villkor.

7.3 Många dimensioner och kopplingar mellan mål, medel

och intressenter

 

Trafik och miljö är ett problem - och ämnesområde med många

dimensioner. Det finns som regel inga enkla, entydiga och

okontroversiella svar och lösningar när det gäller att välja

åtgärder/aktionsplaner mot luftföroreningar. Man kan peka på
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flera omständigheter som förklarar detta förhållande. En

huvudorsak torde vara att de flesta - för att inte säga alla -

åtgärder och ingrepp i syfte att minska trafikens emis-

sioner/immissioner ofta leder till konsekvenser utöver den

primärt önskade. Högre bensinskatt - för att ta ett exempel -

medför säkerligen minskade avgasutsläpp samtidigt som man

riskerar motverka arbetsmarknads- och regionalpolitiska mål och

ambitioner.

Kapitel 1 behandlar mer _utförligt komplexiteten i vår fråge-

ställning. Sammanfattningsvis menar vi att vid valet av åtgärder

mot luftföroreningar måste man bl a beakta följande omständig-

heter.

o Mångfalden vad gäller intressenter och aktörer med åtföl-

jande skillnader beträffande värderingar, mål ochval av

motåtgärder.

0 Problemfokus ändras med tiden. Från att ha varit ett bly-

och kolmonoxidproblem. har problemfokus i stigande grad

riktats mot utsläppen av kväveoxider och koldioxid. Vad

kommer härnäst? Förhoppningsvis blir man mer angelägen att

anlägga en helhetssyn på problemen, varvid åtgärder i

Sverige mot trafikens luftföroreningar ses i perspektivet av

vad som görs dels i fråga om andra inhemska förorenings-

källor, dels på det internationella planet.

7.4 Behov av fortsatt utrednings- och forskningsarbete

Mot bakgrund av ovanstående vill vi understryka behovet av

fortsatta och intensifierade forskningsinsatser. I princip bör

arbetet ske på bred front och omfatta de i kapitel 1 angivna

frågeställningarna. Vi tror att arbetet i första hand bör

fokuseras mot följande frågeställningar.

0 Trafikarbetets storlek och fördelning på olika färdmedel.

Samordnad analys och modellering för hela transportsektorn.

Tonvikt på studier av effekten av s k åtgärdsvariabler.
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0 Analys och bedömning av emissionsfaktorerna för flyg, sjöfart

och järnväg. Nuläge och utvecklingsmöjligheter.

0 Fördjupade kunskaper om fordons utsläpp under verkliga

driftsförhållanden.

o Skattning av emdssioner i samband med produktion, leverans

och hantering av drivmedel.

0 Kostnads/intäkts-analys av olika åtgärdspaket i syfte att

finna samhällsekonomiskt optimala lösningar mot transport-

sektorns luftföroreningar.

0 Utveckla användarvänliga modeller för beräkning av transport-

sektorns, emissioner med stora möjligheter att variera åt-

gärdsparametrarna. Dessa modeller bör även beakta energi-

systemets utformning och beskriva energianvändningen inom

andra samhällssektorer än transportsektorn.

8. Vår bedömning och våra slutsatser

 

Vi, som inom VTI arbetat med denna rapport, ser såväl möjlig-

heter som osäkerheter och risker med att planera och genomföra

åtgärder mot transportsektorns avgasutsläpp. Vår uppfattning

sammanfattas i följande punkter.

Möjligheter

0 "Att rena vid källan" d v 3 fordonsrelaterade förändringar är

det centrala inslaget i arbetet mot trafikens avgasutsläpp.

Därutöver skall man också beakta de miljövinster som kan er-

hållas via trafikreglering,_planering av väg- och gatuleder,

bättre utnyttjande av fordonen (högre beläggningsgrad) m m.

0 Genom att ta tillvara de möjligheter som erbjuds, dels via

känd teknik vid utformningen av fordonet - drivsystem, avgas-

system, kaross m m - dels genom en övergång till biobränslen,
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kan vägtrafikens avgasutsläpp reduceras kraftigt och komma

att ligga under riksdagens miljömål. Vi tror att en utsläpps-

nivå enligt alternativ 3 är möjlig att nå och ett realistiskt

alternativ med tanke på kostnader och genomförande. Vi menar

också att utsläppsnivåer enligt alternativ 4 är realistiska

samhälle som enskilda

individer i tid agerar för en sådan utveckling.

på sikt under förutsättning att såväl

Våra kalkyler över framtida avgasutsläpp är en beräkning av

vad som kan inträffa om vissa förutsättningar rörande exem-

pelvis trafiktillväxt och emissionsnivåer uppfylls.

Om utfallet i ett

måste man tillse att det verkliga utvecklingsförloppet styrs

scenario inte tillgodoser våra miljömål

bort från de förutsättningar som gäller för det aktuella och

oönskade scenariot och i stället riktas in mot önskade

resultat.

Risker och osäkerheter

Uppskattade värden för avgasutsläppen är mycket osäkra. Det

finns alltså en risk för att vi under- respektive överskattar

problemet med avgasutsläppen med åtföljande risk för felak-

tiga resursinsatser mot avgasutsläppen.

Risk för att miljöaspekten, som är viktig, blir alltför domi-

nerande och skymmer helhetsperspektivet.

risk iÅ andra sidan finns en att kravet på en allsidig

konsekvensanalys kan leda till handlingsförlamning. Dilemmat

-är att de åtgärder, som vi genomför nu utgående från nu-

varande kunskapsbas, kan - efter ytterligare analys och

forskning - Visa sig vara ineffektiva eller rent av felaktiga

i förhållande till andra åtgärder.

Risk för att analys- och forskningsarbetet får för små resur-

ser.
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Traffic and exhaust emissions - a forecast up to the year 2015
by Börje Thunberg, Ulf Hammarström, Bo Karlsson, Staffan Möller

and Harald Perby

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

3-581 01 LINKÖPING
Sweden

SUMMARY

1. The question is a simple one - the answer isn't!

This report seeks in the first place to answer the question:

"Will the transportation sector be able to satisfy environmental

demands on air pollution?"

There is no simple and unambiguous answer to this question. It

depends on:

0 what pollution is involved,

xo how the environmental targets are formulated,

o which assumptions are made in the calculations,

o whether or not the transportation Sector is treated as a

single entity.

It is important to emphasize that the information on emissions

is only to be regarded as a reference for probable future

emissions on the assumption that our scenarios, i.e. our bases

for calculation, are fulfilled. The content of different

scenarios is an attempt to reflect a number of views on

conceivable future conditions. Thus it is the reader who has to

decide which scenario is to be regarded as most likely.

2. Environmental work is a process subject to continuous

change

Extended and deepened knowledge often leads to a revised

approach to problems, threat scenarios and conceivable action

programs. Environmental work must be regarded as a process in

which new results from studies and research, for example, may

change the content and implementation of action plans against

air pollution.
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The results and conclusions presented in this report must

therefore be seen as a contribution to this process. In all

certainty, further analysis and calculations based on new

assumptions will be required.

3. Main strategy established!

"Purification at the source" i.e. reducing the specific

emissions of vehicles, is the natural and by far the most

effective measure. This is a matter of making use of the

potential offered by further automotive development as well as

alternative fuels.

Lower vehicle speeds, reduced trafficmileage and/or changing

over from individual travel to public transport also affects

emissions, although the effects in this case are of a different

order of size. '

4. Doing things the right way_is good - doing the right

things is better!

Apart from the demand for cost-efficient solutions, the fight

against air pollution must be based on knowledge of where the

sources of pollution are to be found and the volume of each

emission. We consider it important to deal with road traffic,

shipping, aviation and rail transport separately and to study

the trend in emissions within each sector - possibly with a

further subdivision. Further charting of different sources of

pollution is an urgent task.

If, as preliminary information indicates, emissions of nitrogen

oxides from industrial plant and similar sources are of the same

order of size as those of the transport sector, the action plans
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must take this factor into account. We believe that the

credibility and acceptance of action programs will increase if

it is known that all polluters are taking part in the work

towards a better environment.

5. Calculation results and assumptions

 

5.1 Our calculation basis

The emissions from road traffic are largely determined by two

variables: (1) the specific emissions of vehicles (grams of

emdssions per vehicle kilometre for different types of vehicle)

and (2) the traffic mileage of various types of vehicle. The

traffic mileage and distribution of different types of vehicle

are in turn assumed to depend on: (a) the level of the country's

economic growth, (b) the range of public transport services

offered and (c) the level of taxes and tolls that traffic has to

carry. '

§pecific emissions of vehicles (emission factors). Emission

factors for older cars - models dated 1987 or older - are based

on actual measured values. For new cars, four conceivable levels

are assumed for specific emissions.

Alternatives 1 and 2 assume that no changes in the vehicle fleet

will take place other than those resulting from regulations

already in force. The difference between alternatives 1 and 2 is

limited to passenger cars that conform to the regulations from

and including 1989 models and related transitional regulations.

In alternative l, it has been assumed that S-year-old cars of

the abovementioned group will ;have emissions corresponding to

current limits, while in alternative 2 an attempt has been made

to estimate the outcome using results from on-the-spot

measurements. Alternative 3 corresponds to an expected outcome
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as a result of an environmental Classification of the vehicle

fleet in accordance with the proposals of the Environmental

Pollution Committee. Level 4, which has the lowest ei values,

assumes a transition to alternative biomass-based fuels and

continued automotive development.

The scenarios presented in the summary assume that vehicles have

specific emissions in accordance with levels l, 3 or 4.

Traffic mileage. The Board of Transport has produced forecasts

for road traffic regarding both the volume and distribution of

traffic mileage among different modes of transport. These

forecasts are based on assumptions of economic growth (2

alternative levels), traffic tolls (3 alternative levels) and

the range of public transport services offered (2 alternative

levels).

The scenario concept. Our assumption of alternative levels for

emission factors, economic growth, vehicle tolls and the range

of public transport offered leads to 48 conceivable

combinations. Each such combination constitutes a scenario - a

conceivable picture_ - of the basis for calculation. The

reference group that has been linked to the project has decided

that calculations of future emissions are to be limited to 16 of

these 48 scenarios.

The summary mainly documents and comments on two of these

scenarios - REFERENCE and ENVIRONMENT. These two can be seen as

an attempt to demonstrate and illustrate different assumptions

about future development.In order to emphasize the dependence

of the calculation results on the calculation assumptions, the

 

volume of emissions in the year 2015 is shown for a further two

scenarios - No. 5 "HIGH" and No. 6. "LOW". These two scenarios

illustrate the great variation when development in traffic

growth and emissions factors is assumed to take place in a

highly unfavourable and highly favourable direction

respectively.
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Scenario No. 1 'REFERENCE'

The REFERENCE scenario - the upper boundary in the shaded area

in Figures 1-4 - is to be seen as one alternative where, apart

from annual growth in traffic, no changes take place compared to

today's situation regarding the composition of traffic, the

range of public transport offered, traffic taxes and tolls etc.

In the REFERENCE scenario it is assumed, as in earlier

calculations, that new vehicles have emissions similar to

current regulations, i.e. emission level No. 1.

Scenario No. 14 'ENVIRONMENT'

This scenario - the lower boundary in the shaded area - assumes

that emdssions from new cars are considerably lower than in the

REFERENCE scenario. Emissions level No. 3 applies to the

ENVIRONMENT scenario at the same time as the range of public

transport offered expands and traffic taxes and tolls are

raised. In comparison with the REFERENCE scenario, this scenario

means that we have altered both the volume and composition of

traffic, as well as the level of specific emissions. Such

changes would probably require stimulatory action from the-

community.

Scenario No. 5 'HIGH'

 

This scenario reflects a situation with large volumes of

emissions. Here, we have assumed that the specific emissions of

vehicles do not improve but remain at level l, at the same time

as traffic increases heavily (the higher rate of economic

growth).
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Scenario No. 16 'LOW'

 

This is based on the .same traffic volumes as the REFERENCE

Scenario. On the other hand, the specific emissions of vehicles

are assumed to be on level 4, i.e. very low emissions factors.

The LOW scenario thus represents' a development that is

favourable to the environment.

5.2 Emissions fram road traffic

 

Figures 1-4 show how emissions from road traffic in Sweden are

calculated to develop up to the year 2015 under different

assumptions. The environmental targets set by the Swedish

Parliament have been entered in the diagrams. In addition, the

diagrams show the emissions levels that, in the view of

ecologists and researchers, must not be exceeded _in the

long-term perspective.

----= emissions according to the REFERENCE scenario

--- = emissions according to the ENVIRONMENT scenario

= environmental targets set by Parliament

---- --= environmental targets according to
ecologists/researchers

* = emissions in the year 2015 according to the HIGH

scenario

C) '= emissions in the year 2015 according to the LOW

scenario
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The environmental targets set by the
Swedish Parliament - a reduction of
30% by the year 1995 and 50% by the

mnmsdmm year 2000 - can be achieved by road
traffic in the ENVIRONMENT scenario.
The LOW scenario would also meet the
considerably more stringent require-
ments of ecologists by the year
2015. However, the REFERENCE
scenario is above the environmental
target set by Parliament, although
the 30% target would be met before

zñç=ymm 2000. The HIGH scenario - which has
higher traffic growth than other
scenarios - meets none of the

Figure 1. NOx emissions from environmental targets set.
road traffic.
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In the case of emissions of hydrocarbons (HC) and carbon

monoxide (CO) Parliament has not defined the environmental

targets in the same way as for NOx and C02. According to Figures

3 and 4, the emdssions of hydrocarbons and carbon monoxide are

heavily reduced. In the case of emissions of carbon monoxide,

scenarios based on level of emissions No. 2, of p. XIX, give

higher total emissions than the REFERENCE scenario.

5.3 Emissions from the transport sector

In order to be determine whether the transport sector as a whole

meets the environmental targets set up, it is necessary to have

information both on road traffic emissions and on calculated

future emissions from aviation, shipping and railways. To be

consistent, these calculations should be based on 'identical'

assumptions concerning economic growth, competition between

different modes of transport, year to which the forecast '

relates, and so on.

Furthermore, a worthwhile evaluation of the possibilities of the

transport sector to meet the environmental targets demands that

emissions for the base year, i.e. 1980, be fixed permanently.

Earlier studies assumed that the emissions of nitrogen oxides

from shipping were about 4 ktons in 1980. This value is probably

heavily underestimated. A correct value is likely to be in the

range 30-40 ktons. If the emissions in the base year increaseby

25-35 ktons because emissions from shipping have been

underestimated, NOx emissions must be reduced by a further 10

ktons to achieve the target of a 30% reduction by 1995. This

increased demand on reduced emissions cannot be regarded as

marginal.
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In view of the above, it is currently pointless to make any

definite statements about the possibilities of the transport

sector to meet the environmental targets set up. In regard to

emissions from shipping, we must await the results of ongoing

studies. However, the preliminary data available indicate that

future emissions from.aviation and shipping will be above the

environmental targets set by Parliament. Probably, the reduction

in road traffic emissions will be insufficient for the transport

sector as a whole to meet the environmental targets through

actions applied to road traffic alone.

Nevertheless, to provide a certain overview of future

development, Figure 5 shows the emissions of nitrogen oxides for

passenger cars, trucks, buses and aviation.

   

  

 

TRUCKS + BUSES AVIATION
(KTONS/YEAR) (KTONS/YEÅR) 1 (KTONS/YEAR)

:m« 1%"

A Å Ä L _______ø_______
1900 19% 2000 2015 ;m 0 1900 1995 2000 zois ' mm 0 19330 1595 2000

Figure 5. Emissions of nitrogen oxides from various modes of
transport. REFERENCE and ENVIRONMENT scenarios.

6. What action is most effective?

 

We know that traffic emissions can be influenced by factors such

as improved combustion in the engine, alternative fuels, driving

behaviour and the volume and distribution of traffic between

different modes of transport. The discussion in Chapter 2 shows

that there is a smallest common denominator for all the actions

and proposed actions that occur in argumentation against air
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pollution from traffic. In the final outcome, it is always the

value of (1) the emissions factor and/or (2) the volume of

 

 

traffic and its distribution between different modes of

transport that must be changed in order for emissions to be

reduced.

Our study deals in practice only with emissions from road

traffic. We have investigated how changes in the level of

emissions factors, economic growth, vehicle tolls and the range

of public transport offered affect emissions. In addition, we

have analysed the influence of lower vehicle speeds.

To obtain a rough picture of how effective various types of

change are, Figure 6 and Table l show how emissions of nitrogen

oxides from 1980 to 2015 are influenced by different factors.

REDUCTION IN EMISSIONS DUE T0:

   

. - - -ENVIRONMENTAL CHARGES (LEVEL HIGHER) DIFFERENT LEVELS OF EMISSIONS
,, . (LEVEL HIGHEST) FACTORS (CONSTANT TRAFFIC MILEAGE)

---o- n (LEVEL HIGHESTP BETTER PUBLIC TRANSPORT

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

EMISSIONS LEVEL 1 EMlSSlONS LEVEL 3
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A i H

i m1 '4
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Figure 6. Nitrogen oxide emissions from road traffic. The
influence of environmental charges, expanded range of
public transport offered and the level of emissions
factors.
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Table 1. The relative effect on the NOx emissions of road
traffic resulting from different changes/actions. The
values in the table indicate the variation among the
16 scenarios studied.

 

Possible reduction

 

Change/action (per cent units)
fram 1980 to
1995 2015

o Reduction in specific emissions 20-25% 40-80%
(ei values according to level 1-4)

The following give additional reductions:

   

o Withdrawal of travel allowances plus -1-7%
introduction of environmental tolls _9%

0 Expanded range of public transport al-2%

o Lower or higher traffic mileage -5-10%

0 Lower vehicle speeds -5-7% *1-5%

  

In the case of nitrogen oxide emdssions, it is especially

"purification at source" that leads to major effects. Lower

emissions factors could reduce traffic emissions in 2015 by up

to 80% compared to emissions in 1980. In addition, environmental

tolls, expanded public transport and lower speeds together would

contribute a further 15 per cent units, based on emissions in

1980. A changed level of future traffic mileage is also

significant for the volume of emissions. If annual traffic

growth is higher than assumed for the REFERENCE scenario (about

15% more traffic in 2015), emissions in 2015 will increase by

about 10 per cent units.

The values in Table 1, which provide a comparison between the

periods 1980-1995 and 1980-2015, indicate that a reduction of up

to 20 km/h in vehicle speeds - which it would be difficult for

the public to accept at present - would lead to a reduction in

NOx emissions of up to 7 per cent units, depending on the

assumptions made.

Table 1 and Figure 6 also illustrate that the significance of

environmental tolls, range of public transport and changed

speeds diminishes with improvement in the emissions factors.
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In the case of carbon dioxide emissions, the introduction of

 

_environmental tolls and expanded public transport - as shown in

Figure 7 m would be of much greater significance than in the

case of nitrogen oxide emissions.. If the assumptions for

emissions factor level 4 are met, carbon dioxide emissions would

fall dramatically.

  ( KTONS/ YEAR) Anm REDUCTION 005 T0:
I SC' ----ENV|RONMENTAL TOLLS (LEVEL HIGHER)

......- '- H (LEVEL HIGHEST)

15 000 ' ___.. u n (LEVEL HIGHEST)+

\" __ __ EXPANDED PUBLlC TRANSPORT

. ENWRMAÃT SCENAWO

10000 " TOTAL co2
EMISSIONS

' NET ADDlTION T0 I
5000 -- COZEMISSIONS

0 se

  

1980 1905 2000 2015' YEAR

Figure 7. Road traffic emissions of carbon dioxide.

7. Comments

The results recorded above and in the main text are based on a.

number of conditions which are regarded as being of interest.

Naturally, other scenarios may be of similar or greater

interest. Studies of the type described in this report must be

seen as a contribution to the discussion on the choice of

suitable countermeasures, Where necessary, the calculations are

repeated, but on the basis of different assumptions.
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We understand the desire for simple and straightforward answers

to questions of the type "Will the transport sector be able to

meet the environmental targets?" However, our analysis shows, as

expected, that the subject of "Traffic and air pollution" is

extremely complex. Therefore, it is hardly possible to answer

this question in a simple and straightforward way. We believe

that there is a risk of misunderstanding and misinterpretation

of what has been stated in the above. Therefore, we consider it

necessary to comment on and clarify the- results of our

calculations, which we have done in the following section.

0

7.1 variation in calculated emissions

It is not possible to state the level of uncertainty of the

calculated values in a statistical manner. The survey in Chapter

5 shows that the *sources of error may be considerable. We

consider that the calculations must in the first hand be

regarded as a measure of the relations between different

scenarios. The estimation of the absolute levels thus appears

more uncertain than the relative differences.

The result of the calculation is highly sensitive to the

particular assumptions made. According to Figure l, NOx

emissions from road traffic could vary in the year 2015 between

95 ktons (REFERENCE scenario) and 54 ktons (ENVIRONMENT

scenario), which gives a ratio of almost 2:1 for these

emissions. If we compare the HIGH scenario with the LOW

scenario, a ratio of 4:1 is obtained!

7.2 The formulation of environmental targets must take

into account the relation between emissions and

harmful effects

A complex process lies behind harmful effects on health and the

environment as a result of traffic emissions. The effects of

emissions on health and the environment are the result of many
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sub-processes that have been scientifically studied within

various disciplines. We can distinguish the following principal

components in the process.
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FORMATION CONVERSION ECOLOGICAL ECONOMlC AND

(TRAFFM AND SYSTEM(HUMANS,> SOUAL

EMISSIONS) DEPOSITION FLORA,'FAUNA, CONDITIONS

OF GROUND WATER  
EMISSIONS ETC )

 

Figure 8. Simplified example of cause and effect relations.

From the aspect of risk and injury, it is the level of emissions

contents or deposition that is of primary interest. Therefore,

and also because Swedish road traffic accounts for only a small

part of this deposition, the targets set up by Parliament for

permissible emissions should be seen as necessary but

insufficient.

7.3 Many dimensions and cross-connections between

targets, resources and interested parties

 

.Traffic and the environment is a problem and subject area with

many dimensions. In general, there are no simple,

straightforward and uncontroversial answers or solutions when it

comes to choosing countermeasures or action programmes against

air pollution. Several explanatory circumstances may be pointed

out in this context, oneof the main ones being that most - if

not all - countermeasures and actions aimed at reducing the

effects of emissions/imissions often have consequences apart
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from those which are primarily intended. A higher gasoline tax,

to take one example, would almost certainly lead to reduced

emissions, at the same time as there would be a risk of

counteracting objectives and ambitions in labour market and

regional development policy.

Chapter 1 deals in more detail with the complexity of our

problem" In general, we consider that in choosing

countermeasures against air pollution we must take into account

the following circumstances.

0 The variety of interested parties and actors each with their

own different valuations, targets and choice of counter-

measures .

0 The changing nature of the problem From being a problem of

lead and carbon monoxide, the focus has more and more become

emissions of nitrogen oxides and carbon dioxide. What will be

the next development? Hopefully, there will be more interest

in a general approach to the issues, so that countermeasures

in Sweden against air pollution from traffic will be seen in

the perspective both of other domestic sources of pollution

and also in the international context.

7.4 The need for further study and research

In the light of the above, we must emphasize the need for

further, intensified .research. In general, work should be

carried out on a broad front and address the issues mentioned in

Chapter 1. We believe that in the first place work should be

concentrated on the following issues:

0 The volume and distribution of traffic among different modes

of transport. A coordinated analysis and modelling for the

entire transport sector. The emphasis should be on studies of

the effects of action variables".
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o Analysis and evaluation of emissions factors for aviation,

shipping, and railways. Present situation and possible

development.

0 In-depth knowledge of vehicle emissions under actual

operating conditions;

o Estimation of emissions in connection with production,

delivery and handling of fuels.

o Cost/revenue analysis of different action packages aimed at

finding solutions to air pollution from the transport sector

that are optimal from the aspect of welfare economics.

0 Develop user-friendly models for calculating' emissions from

the transport sector with extensive potential for varying the

action parameters. These models should also take into account

the design of the energy system and describe energy usage

within other sectors of the community besides transport.

8. Dnr evaluation and conclusions

Those who have been working on this report at the VTI envisage

both potentials and risks in the planning and implementation of

actions against emissions from the transport sector. A summary

of our views and opinions is given in the following points:

gotentials

o "Purification at source", i.e. vehicle-related changes, are

the central feature of work in reducing traffic emissions. In

addition, attention must also be paid to the environmental

benefits that can be obtained through traffic control,

highway planning, better utilization of vehicles (higher load

factor) etc.
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o By making use of the possibilities offered, both through

known technology in the design of the vehicle - transmission,

exhaust system, bodywork etc - and also a changeover to

biofuels, it will be possible to greatly reduce traffic

emissions so that they are below the environmental targets

set by Parliament. We believe that it is possible to reach an

emissions level as in Alternative 3 and that this is a

realistic alternative with regard to costs and

implementation. We also consider that emissions levels in

Alternative 4 are realistic in the long term, provided that

both the community and individuals act to carry out such

development in time.

o Our calculations for future emissions show what may happen if

certain assumptions concerning for example traffic growth and

emissions levels are fulfilled.

If the outcome in a scenario does not satisfy our environmental

targets, the actual sequence of events must be directed away

from the assumptions applying to the particular, undesired

scenario and instead oriented towards the desired result.

Biâkå ens. Ensezteieties

0 The estimated values for emissions are very uncertain. There

is always a risk of underestimating or overestimating the

problem of emissions, with the accompanying risk of incorrect

use of resources against emissions.

0 The risk that the environmental aspect, which is important,

becomes too dominant and obscures the view of the whole.
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On the other hand, there is a risk that the demand on a all-

round analysis of the consequences may lead to a state of

paralysis. The dilemma is that the actions that we are executing

§93 on the basis of our present knowledge may, after further

analysis and research, prove to be ineffective or even incorrect

in relation to other actions.

0 The risk that analysis and research receive insufficient

resources .
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l. PROBLEMUPPFATTNING OCH PROBLEMAVGRÃNSNING

1.1 Vår frågeställning

Olika typer av luftföroreningar som exempelvis kväveoxider och

kolväten utgör bevisligen ett hot mot vår miljö och hälsa.

Senare års forskning visar att hotet mot miljön kan komma att

bli mycket allvarligt om det inte sker några förändringar. Luft-

föroreningar härrör från flera källor. Trafikens avgasutsläpp

spelar en stor roll i detta sammanhang. Att åtgärder mot vägtra-

fikens utsläpp av miljöpåverkande ämnen är motiverade visar

följande sammanställning (cirka-värden) av vägtrafikens relativa

andel av utsläppen i Sverige som gäller tiden närmast före

introduktionen av katalysatorn (l).

- 60% av kväveoxidutsläppen 1987.

- 40% av de summerade kväveoxid- och ammoniakutsläppen 1987.

- 50% av kolväteutsläppen 1985.

- 70% av kolmonoxidutsläppen 1982.

- 30% av koldioxidutsläppen 1987.

- 5% av svaveldioxidutsläppen 1987.

- 15% av tillförseln av nyfixerat kväve till luft, mark och

vatten 1987.

- Drygt hälften av utsläppen av ozongenererande gaser.

Utgångspunkten för denna rapport är således att trafik och

transporter för närvarande är en betydande föroreningskälla samt

att vi vill Veta vilka åtgärder och förändringar som bör genom-

föras för att avgasutsläppen skall kunna minskas så att uppsatta

miljömål nås.
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Det finns flera parter som formulerat miljömål. I vår utredning

utgår vi primärt från de av riksdagen formulerade målen och

undersöker i vilken utsträckning dessa mål kan uppfyllas om

vissa åtgärder/förändringar kommer till- stånd. Flera biologer.'

och klimatforskare hävdar att riksdagens miljömål är otill-

räckliga ochefterlyser påtagligt hårdare villkor. Även dessa

senare kravnivåer behandlas i denna studie.

En genomgång av de för trafiken relevanta kravnivåerna kan

sammanfattas på följande sätt (1)

anrikådagen
geglgtêdg giljgmåli - KVâveoxidmålet innebär att kväveoxidut-

släppen i Sverige skall minska med 30%

från 1980 till 1995. Det bör studeras

vilka åtgärder som fordras för att

minska kväveoxidutsläppen med 50% mellan.

.1980 och 2000.

- Svaveldioxidmålet innebär att svavel-

dioxidutsläppen skall minska med 65%

mellan 1980 och 1995 och med 80% mellan

1980 och 2000.

- Koldioxidmålet innebär att ett delmål är

att utsläppen inte skall öka över "dagens

nivå", vilket är liktydigt med att ett

tak sattes vid 1988 års utsläpp.

Vidare finns det ett par uttalade miljö-

politiska intentioner (proposition

1987/88z85) som berör trafikpolitiken:

- Kolvâteutslâppen bör minska.

- Tungmetallutslâppen bör kraftigt be-

gränsas.
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Biologer och klimatforskare har preciserat sin uppfattning om

hur stora utsläpp av kväveoxider och koldioxid som kan tolereras

med tanke på dessa ämnens effekter. Dessa krav kan summeras som

(1):

gogskagnas_k§ag: - En nedskärning av dagens kväveoxid- och

ammoniakutsläpp i Europa med 50 till 75%.

Syftet med detta krav är att nedfallet

per hektar med marginal skall vara lägre

än vad.som ger kvävemättnad i skogsmark.

- En nedskärning av de globala utsläppen av

koldioxid med 50% inom 50 år. Krav på en

nedskärning med 70% har också framförts.

I I-länderna bör utsläppen av fördel-

ningspolitiska skäl minskas med 85%.

Enligt den trafikpolitiska propositionen (SOU 1987/88z50) avser

kraven på utsläppsminskningar transportsektorn som helhet.

OvanStående ger en bakgrund och motivering till huvudfrågan för

denna studie:

'Klarar transportsektorn miljömålen vad gäller
luftföroreningar?'

Denna studie har inriktats på att visa hur transportsektorns

utsläpp av avgaser kan komma att utvecklas fram till år 2015

under olika antaganden om trafikens utveckling och dess speci-

fika emissioner. Våra beräkningar avser årliga utsläpp av kväve-

oxider (NOK), kolväten (HC), kolmonoxid (CO) och koldioxid (C02)

och gäller Sverige som helhet och dessutom två riksområden - se

figur 9..
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Figgr 9. Aktuella riksområden.

1.2 Några principer för val av åtgärder mot luftförore-

ningar

Det är naturligt och rimligt att utgå från att nödvändiga för-

ändringar inte infinner sig självmant utan att det krävs på-

verkan i någon form för att uppnå erforderlig minskning av av-

gasutsläppen. Det finns mycket olika uppfattningar om hur be-

greppet förändring skall uttolkas och vad som kan vara lämp-

lig/rimlig" förändring samt vilka åtgärder som krävs för att

åstadkomma önskade förändringar. Vi återkommer till begreppen

"förändring, påverkan, åtgärd" i kapitel 2.

De förändringar/åtgärder som är tänkbara för att' reducera av-

gasutsläppen måste klara följande tre krav.

:orsaklvgrkan . Det måste finnas ett logiskt och påvisbart sam-

band mellan den aktuella förändringen/åtgärden

och dess effekt på trafikens avgasutsläpp. Detta

orsakssamband må gärna bestå av enkedja med

flera "orsak-verkan"-länkar. Jämför figur 16 på

sidan 22.
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:Kostnadseffektivitet". Kostnaden för förändringens/åtgärdens

genomförande måste stå i rimlig proportion till

dess effekt. Med "kostnad" menas de samhällseko-

-nomiska konsekvenserna och inkluderar således

eventuella effekterutöver önskade miljöeffekter

och kostnaderna för desamma. Behovet av en all-

sidig konsekvensanalys behandlas i avsnitt 1.3.6.

Observera att vissa åtgärder kan påverka olika

avgastyper på olika sätt. Begreppet kostnads-

effektivitet måste beakta detta förhållande.

:Opinionsagceptags". Det är svårt att definiera detta begrepp

' men troligen måste hänsyn tas till aspekter

utöver de som kan inrymmas i ovanstående två

hkrav. Som exempel på vad som åsyftas kan nämnas

"lägre fordonshastigheter". Här finns det för-

modligen en gräns för vad folk kan acceptera

trots att det kan finnas rationella skäl för att

gå längre.

En aktionsplan för bättre luftkvalitét, där bl a målet om maxi-

malt tillåtna avgasutsläpp inrymmes, innefattar säkerligen ett

antal åtgärder/förändringar. Vid det slutliga valet av åtgär-

der/förändringar i ett samlat program för bättre luftkvalitét

måste de politiska beslutsfattarna hantera, bedöma och väga in

alla ovanstående tre krav. Denna uppdelning i tre kravtyper an-

knyter till den turordning som ofta visat sig vara lämplig i ett

utredningsarbete. Första steget innebär att man urskiljer de

åtgärder som tekniskt och logiskt är möjliga för att uppnå

önskade mål. I utredningssteg nummer två analyseras kostnads-

effektiviteten i intressanta åtgärder/förändringar. Till sist -

tredje steget - bedöms vilka åtgärder som i ett samlat perspek-

tiv - teknik, ekonomi, opinion - är mest lämpliga.
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Vår rapport behandlar i princip åtgärder/förändringar som åt«

minstone uppfyller det första kravet. Vi begränsar oss alltså

till .att enbart studera och påvisa några tänkbara kombinationer

av åtgärder/förändringar som innebär att - tekniskt sett - det

finns möjligheter att uppnå uppställda miljömål. Frågor som rör

kostnadseffektivitet, behov av en samlad konsekvensanalys och

Opinionsacceptans får avhandlas i annat sammanhang.

Vi återgår nu till vår huvudfråga och ser den som en synonym

till frågeställningens "Vilka förändringar krävs för att trans-

portsektorns avgasutsläpp inom en region skall understiga en

given nivå?"
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Figgr 10. Tänkbara utvecklingsförlopp, (principskiss).

Figur 10 anger tänkbara avgasutsläpp år för år under en över-

blickbar period - t ex fram till 2015. Begreppsmässigt antar vi

att det finns en nivå som kan betecknas som tillåten utsläpps-

nivå". Nivån för tillåtet avgasutsläpp kan variera över tiden.

Absolutvärdet för den tillåtna utsläppsnivån kan givetvis disku-

teras, men vi förutsätter likväl att detta begrepp existerar.

Som en första ansats utgår vi från de av riksdagen formulerade

målsättningarna - se sid 2. Vårt problem är nu att beräkna och

analysera effekten på avgasutsläppen av en viss åtgärd eller en

kombination av åtgärder.
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Begreppet scenario används i fortsättningen som en sammanfatt-

ning på de beräkningsförutsättningar som ligger till grund för

att skatta framtida avgasutsläpp. Ett scenario anger således de

uppgifter och data som är relevanta och 'nödvändiga för att be-

räkna avgasutsläppen; t ex uppgifter om trafikens årliga ökning

och introduktionstakten för katalysatorbilar. Eftersom framtiden

kan tänkas utvecklas på många olika sätt måste vi urskilja och

definiera de fall som bedöms som.intressanta i denna studie.

Detta sker i avsnitt 3.2-3.4.

1.3 Ett perspektiv på vår problemnppfattning

Det finns många aspekter på luftföroreningsproblematiken. Åtgär-

der för att minska trafikens avgasutsläpp bör också ses i ett

större och bredare perspektiv. Det känns nödvändigt - såsom sker

i avsnitt 1.3.1 till 1.3.6 - att redovisa olika infallsvinklar

på vår frågeställning före redogörelsen för beräkningsmetodik,

beräkningsförutsättningar och resultat.

1.3.1 Vår frågeställning en bland många

 

Som framgått av avsnitt 1.1 skall denna rapport i första hand

behandla transportsektorns möjligheter att klara miljömålen.

Denna frågeställning är en delfråga i ett vidare perspektiv.

Debatten om trafik och luftföroreningar kretsar bland annat

kring följande delfrågor, där vår frågeställning sammanfaller

med tredje och fjärde frågorna i figuren.
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referens

Figur 11. Exempel på aktuella frågeställningar.

ll hänvisas till

(1). Fråga 3 och 4 behandlas delvis i kapitel 3 och 4.

första och andra frågan i figur

De fråge- och problemställningar som tillhör fråga 5 i figur 11

är centrala men innefattas inte i vår studie.

Frågorna

1,3.2-1.3.

i figur ll ger

6 behandlar

i sig ett visst perspektiv. Avsnitten

några ytterligare aspekter på våra

möjligheter att minska avgasutsläppen.

1.3.2

Det

och miljö till följd av trafikens avgasutsläpp.

Sambandet

cerad kedja

"avgasutsläpp - skadeeffekt" är en kompli-

 

är en komplicerad process som ligger bakom skador på hälsa

Avgasernas

effekt på hälsa och miljö är således ett resultat av många del-

processer som vetenskapligt sett studeras inom skilda discipli-

ner. Man kan urskilja följande huvudkomponenter i processen.
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Figur 12. Förenklat samband mellan avgasutsläpp och skade-
effekt.

- Bildningen av avgaser är en teknisk fråga om hur mycket varje

fordon släpper ut per kilometer samt en politisk-ekonomisk

fråga om hur samhället reglerar och planerar och hur indivi-

derna handlar.

- Transporten, omvandlingen och depositionen av avgaserna och

de föroreningar som bildas från dem studeras av atmosfärs-

kemister, hydrologer occh meteorologer.

- Effekterna på ekosystemen och de levande organismerna stu-

deras av biologer, agronomer och miljömedicinare.

- Samhällsekonomiska effekter är ett samlingsbegrepp för kompa-

rativ analys och ekonomisk värdering av luftföroreningarnas

samhällsekonomiska kostnader. Ekonomer och samhällsvetare

studerar detta.

Det föregående visar att många kunskapsområden är berörda sam-

tidigt som spännvidden mellan områdena är stor. Detta innebär i

sin tur att det egentligen krävs en både bred och djup kunskap

om orsakssambanden för att få :god förståelse av varför skador

uppstår och vilka åtgärder som därmed är effektiva för att und-

vika skador på miljö och hälsa. Nedan redovisas ett exempel på

nyttan av kunskaper om dessa orsak-verkan-samband.
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I den tidiga debatten i Tyskland om skogsskador och trafik

noterade man att det fanns några vägavsnitt med stora trafik-

mängder, där intilliggande skogspartier inte var skadade trots

den livliga trafiken. Skogsskadorna uppträdde en bra bit från

vägen. Slutsatsen blev då, menade många, att trafikens avgas-

utsläpp inte kunde orsaka skogsdöd eller skogsskador. Felet med

detta synsätt är att man inte tog hänsyn till atmosfärkemiska

processer. De leder till att avgasernas giftighet ökar under de

första timmarna, varför skador ofta uppträder på stort avstånd

från källan.

1.3.3 Problemet styr valet av åtgärder

 

Det är något av entruism att påstå att valet av åtgärder styrs

av det problem man vill lösa. Likafullt finns det anledning att

kommentera kopplingen mellan åtgärder och luftförorenings-

problem.

För det första måste vi komma ihåg att trafikens avgasutsläpp

innehåller ett mycket stort antal substanser och föreningar. I

och med att vår kunskapsbild om vad som är farligt vidgas,

följer att problemfokus förskjutes. För några år sedan stod bly-

och kolmonoxidproblemet i centrumq Numera vet forskarna att ut-

släppen av kolväten, kväveoxider och partiklar är nog så pro-

blematiska och kräver motåtgärder. Under de senaste åren har

koldioxidutsläppen fått en alltmer dominerande roll i miljö-

debatten. Det har vidare ifrågasatts om inte HC är ett alltför

grovt samlingsbegrepp för kolväteutsläppen. Tunga kolväten, t ex

polyaromatiska kolväten, är mer cancerframkallande än lätta

dito. Detta faktum att hotbilden är dynamisk medför också att vi

måste vara beredda att revidera vår uppfattning om vad som är

effektiva motåtgärder.
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För att få fram effektiva åtgärdsprogram måste vi således ha ett

bra grepp om hotbilden. Att vidta åtgärder mot luftföroreningar

utan en allsidig kunskap om olika substansers skadeeffekter

medför en risk för ineffektiva satsningar och därmed en risk för

.slöseri med resurser. Samtidigt kan vi inte, om skadorna är

irreversibla och förvärras med tiden, skjuta upp åtgärderna till

dess att kunskapsläget klarnat. Vårt dilemma är att vi måste

handla nu och vidta åtgärder på nuvarande kunskapsbasis, trots

att den fortsatta forskningen kan komma att ge oss ett annat

perspektiv på hotbilden och därmed en annan bedömning av vad som

är ändamålsenliga motåtgärder. Då det gäller vissa' uppmärk-

sammade miljöproblem är dock kunskapsläget sådant att konstruk-

tiva åtgärder kan vidtas redan nu.

Om vi enbart ser till bilavgasernas hälsorisker pekar vårt nu-

varande kunskapsläge på att vi i första hand har ett lokalt

problem (1). Vi bör således prioritera åtgärder som sänker av-

gashalterna i gaturummet. Köp av miljövänliga bussar, jämnare

och smidigare trafikavveckling samt omdirigering av trafiken i

tid och rum är viktiga exempel på åtgärder som kan beslutas och

.genomföras på det lokala planet. Utöver lokalt verkande åtgärder

är. det också angeläget att genomföra åtgärder och förändringar

av mer generell natur, t ex bättre _fordonsprestanda vad gäller

specifika avgasutsläpp, samt ett miljövänligare körbeteende.

Dessa "generella" förändringar är givetvis också gynnsamma för

de lokala utsläppen.

Beträffande de ekologiska effekterna av bilarnas avgasutsläpp -

risk för skogsskador, försurning av vattendrag, klimatförändring

- framstår det globala och det regionala perspektivet som det

angelägna. Här krävs insatser på såväl det internationella som

det nationella planet. I första hand måste utsläppen minskas.

Fordonens specifika avgasutsläpp måste pressas ned genom bättre

fordonstekniska egenskaper. Bättre bränslekvalitét, effektivare

förbränning i motorn, förbättrad katalysatorfunktion, lägre for-

donsvikt, lägre rull- och luftmotstånd är exempel på fordons-
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tekniska förändringar, som var för sig eller i kombination ger

lägre utsläpp per fordonskilometer. Vid sidan av fordonsrela-

terade förändringar uppnås lägre totala emissioner via bl a

bättre' körbeteende, högre beläggningsgrad, bättre transport-

planering och övergång till miljövänliga transportslag.

Förutom den rumsliga dimensionen -är det angeläget att beakta

tidsaspekten. Med tanke på ackumuleringseffekter är det bety-

delsefullt att aktuella åtgärder är verkningsfulla på såväl kort

som lång sikt. Lägre fordonshastigheter är dåett exempel på en

åtgärd/förändring som. - teoretiskt sett - kan få omedelbar

effekt under det att introduktionen av katalysatorer kräver

flera år innan den stora reduceringspotentialen blir förverk-

ligad.

1.3.4 ' Miljömålen - formulering och ambitionsnivå

 

Som tidigare nämnts har riksdagen angett målen för utsläpp av

kväveoxider och koldioxid. Med hänvisning till avsnitt 1.3.2

inses att formulering av miljömål måste ha sin utgångspunkt i

vad människor och miljö tål. Saklogiskt bör man sätta upp gräns-

värden för immissionerna för att sedan - ur dessa värden - här:

leda gränserna för emissionerna, d v 3 avgasutsläppen. En

komplicerande faktor är att olika mark- och vegetationstyper är

olika känsliga för exempelvis kvävenedfall.

Forskare hävdar att utsläppen av kväveoxider bör minska med

minst 75% jämfört med 1980 års utsläppsnivå. Krav på nittio-

procentiga reduktioner har också framförts. Beträffande C02-

utsläppen finns uppfattningar om att det krävs upp till 70-85%

minskning av nuvarande utsläpp i ett längre tidsperspektiv.

Det finns all anledning att återigen påminna om kopplingen

mellan hotbild och motåtgärder. Förutom en viss osäkerhet om vad

som är farliga substanser i avgaserna måste vi inse att uppfatt-

ningarna om tillåtna utsläppsnivåer är starkt skiljaktiga.
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Skillnaderna i åsikter går i första hand mellan företrädare för

olika "branscher". Biologerna är ganska eniga om vad som är

acceptabelt (l). Dessa omständigheter försvårar givetvis

beslutssituationen än mer vad gällermotåtgärder.

1.3.5 Fördelnings- och rättvisefrågor

Ingen vet hur dyr notan kommer att bli för att genomföra erfor-

derliga åtgärder och förändringar mot luftföroreningar. Allt

talar för att alla kommer att behöva bidra på något sätt för en

bättre miljö. En viktig del i kommande aktionsplaner mot luft-

föroreningar gäller den enskilde människans förståelse för och

acceptans av föreslagna åtgärder.

Debatten om en sänkning av hastighetsgränserna för att minska

avgasutsläppen avslöjar bl a att aktuella åtgärder/förändringar

måste ' upplevas som meningsfulla och rättvisa för att få

acceptans och därmed full genomslagskraft. Det jämförande

perspektivet är för många viktigt. Med detta menas att beslut om

motåtgärder bör föregås av en noggrann och jämförande analys av

kostnadseffektiviteten för olika alternativ. Det är också

väsentligt att kartlägga vilka föroreningskällor som ligger

bakom nedfallet och storleken av deras andel så att mot-

åtgärderna får en adekvat fördelning.

1.3.6 Vår verklighetsuppfattning e ett försök till helhets-

§12

 

Att kunna förflytta människor och gods är viktigt i det samhälle

vi lever i. Efterfrågan på transporttjänster speglar hur en-

skilda individer, företag, myndigheter etc söker tillgodose sina

olika behov vad gäller boende, förvärvsarbete, fritidsliv, pro-

duktion av varor och tjänster 0 s v. Bortsett från utflyktsresor

och liknande har transporter inget egenvärde. I de flesta fall

är nämligen transporterna ett medel för att uppnå andra mål.
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Antalet intressenter och aktörer på transportscenen är stort och

innefattar bl aøolika trafikantgrupper, transportköpare, trans-

portörer, myndigheter. Deras samlade krav på transportsystemet

har en stor spridning både i fråga om kvantitet (t ex transport-

nätets utsträckning) och kvalitet (t ex säkerhet och kostnads-

effektivitet). Utöver dessa aktörer finns det även andra som.

ställer krav på transportsystemet. Boende intill större trafik-

leder är exempelvis en viktig grupp för vilka buller och avgaser

från trafik kan innebära stora störningar.

För att möta den samlade kravbilden från alla berörda måste man

i praktiken acceptera en kompromiss som mer eller mindre till-

godoser olika intressenters primära önskemål och krav. Såväl

dagens transportsystem som det framtida är och kommer att vara

en kompromiss mellan motstridiga önskemål och värderingar. Exem-

pelvis handlar avvägningen) mellan privatbilism och kollektiv-

trafik till stor del om ideologiska bedömningar, där individens

frihet att kunna resa efter egna önskningar ställs mot samhäl-

lets ansvar att ordna transportförsörjningen för handikappade,

ekonomiskt svaga grupper etc. Ett annat exempel på intrikata

avvägningsfrågor gäller insatser för att främja trafiksäkerheten

för oskyddade trafikanter kontra åtgärder för att öka trafik-

kapaciteten. Uttalat eller ej finns det hela tiden en konkurrens

beträffande användningen av tillgängliga medel.

För att transporterna skall fungera enligt uppställda mål kan de

olika aktörerna tillgripa olika åtgärder. Således kan väghålla-

ren höja Vägarnas bärighet och åkerierna köpa lastbilar med

större lastkapacitet för att höja produktiviteten i närings-

livets transporter. För att öka säkerheten kan trafikanten träna

halkkörning och köpa dubbade vinterdäck under det att samhället

(myndigheterna) kan införa hastighetsbegränsningar, bygga nya

vägar och salta vägarna vid halka. Dessa exempel på åtgärder kan

alltså uppfattas som en diskussion om mål och medel. Aktuella

åtgärder (medel) kan sammanföras i olika grupper, vilka riktar

sig dels mot trafiksystemet som helhet, dels mot systemets

huvudkomponenter: trafikanten, fordonet och vägen.
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Ekonomisk utveckling, trañkpolitik . .. l
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llllilllillliilli
Ekonomiska, administrativa, organisatoriska åtgärder.
T ex: skattenavgifter, lagar, trafikregler . ..

   

 

  

  

 

 

 

Effekter (konsekvenser) för olika intressenter

(exempel)

 

0 Trafikant, TranSponförerag

. ReStid

. Bränsleförbrukning
. Däckslitage 0 Omgivning (Människor,
. Säkerhet ' . Buller natur,byggnader)

. Komfort . Avgaser

0 Näringsliv 0 "Samhället"
_ Konkurrensförmåga Sysselsafming

Transoonkostnader RegiOnal utveckling
Skatter, fordelningselfekmr

 

 

 

Figur 13. Transportapparaten sedd som ett åtgärds-effekt-
system", där förändringar - t ex mindre avgasutsläpp
eller ökad säkerhet - åstadkommes genom olika åtgär-
der. Dessa åtgärder berör direkt eller indirekt en
mångfald intressenter.

Figur 13 visar att vårt trafik- och transportsystem kan upp-

fattas som ett komplex av åtgärds-effektsamband" med många

olika intressenter. Figuren skall enbart ses som ett försök att

exemplifiera en helhetssyn där bilavgaserna är en komponent

bland många. Man kan givetvis diskutera ordval och under vilken

rubrik som respektive nyckelord skall placeras. Detta får dock

inte skymma det faktum att antalet infallsvinklar är mycket

stort då det gäller trafik och transporter samt att åtgärder och

ingrepp i transportsystemet kan få många konsekvenser - både

direkt och indirekt.

Även om figur 13 är en starkt förenklad beskrivning av verklig-

heten ger den grund för följande påståenden.

- Avgasutsläpp är en av många effekter/konsekvenser som upp-

står på grund av trafik och transporter.
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- En förändring av transportsystemet medför konsekvenser ut-

över den primärt avsedda. Principiellt måste vi alltid

eftersträva en allsidig konsekvensbeskrivning. I praktiken

är detta ofta svårt, eftersom det kan vara vanskligt att

urskilja och kvantifiera sidoeffekter.

I vårt fall, där den primära uppgiften är att behandla åt-

gärder för att minska avgasutsläppen, inses att aktuella

åtgärder i tabell 2 på sid 24 som regel kan ge många sido-

effekter.

- Det kan finnas inbördes beroenden på åtgärdssidan, som för-

stärker eller försvagar den eftersträvande effekten. En

högre vägstandard vad gäller vägens geometriska utformning

(t ex mindre lutningar och större radier) ger en lägre

bränsleförbrukning och mindre avgasutsläpp "under förut-

sättning att alla andra faktorer är konstanta. Emellertid

håller bilförarna en högre hastighet vid förbättrad väg-

standard och därmed finns risk för att nettoeffekten blir

liten eller kanske till och med negativ.

- För att minska avgasutsläppen är det ofta -möjligt att

samtidigt vidta flera olika åtgärder. Problemet är då att

avgöra vilka åtgärder och "hur mycket" av respektive åtgärd.

- En annan aspekt är ansvaret för åtgärdens genomförande och

betalningsskyldigheter. Sammanställningen i tabell 2 visar

att fördelningen av genomförandeansvaret och betalnings-

ansvaret kan åvila samhället och/eller den_enskilde fordons-

ägaren. Vid beslut om åtgärder bör en diskussion också föras

om vad som kan vara rimligt beträffande fördelningen av

betalnings- och genomförandeansvaret.

Även om redovisningen ovan är kortfattad och förenklad inses,

att beslut om investeringar, underhåll och driftformer beträf-

fande transporter innehåller svåra avvägningsproblem, där hänsyn

måste tas till många faktorer och ett stort antal intressenter.
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Våra Ökade kunskaper om och värderingar av avgasutsläppens

hälso- och miljörisker måste återspeglas i vårt handlande - både

hos myndigheter, företag och enskilda individer. Den stora ut-

maningen ligger i att väga samman motstridiga behov och krav.

Förutom att transportfrågorna är mångfasetterade vill vi också

framhålla en annan omständighet som bidrar till komplexiteten.

Det finns nämligen en tidsdynamik som vi har svårt att hantera,

en föränderlighet i fråga om våra värderingar beträffande dels

vilka faktorer som skall ingå i vår konsekvensanalys, dels den

inbördes graderingen mellan aktuella faktorer. Med tanke på att

investeringar i gator, vägar och andra transportanläggningar har

lång livslängd och skall tillgodose behov och krav under flera

decennier framöver känns det extra angeläget att försöka vara

framsynt. En blick i den historiska backspegeln visar dock att

våra besluts- och planeringsmodeller ofta ligger ett steg efter

utvecklingen.

Inom vägtrafikområdet har planerarna tvingats att beakta fler

och fler aspekter i sitt arbete. Detta breddade hänsynstagande

har dock som regel skett först efter det att problemen infunnit

sig 'på allvar. Väg- och trafikplanerarens uppgift under 30- och

40-talet var att ordna bäriga vägar, d v 3 en vägkropp och

vägbana som inte gick sönder. Därefter accentuerades problemen

rörande gatunätets kapacitet, trafiksäkerhet och

energiförbrukning. Alla dessa aspekter har kommit för att stanna

och innefattas numera i dagens planeringssystem. Miljöfrågorna -

i första hand buller och luftföroreningar - är 70- och 80-talets

stora utmaning varvid uppmärksamheten allt mer och mer riktats

mot luftföroreningarna. En logisk följdfråga blir: "Vilken

kunskapsmassa bör byggas upp nu för att möta planeringsproblemen

nästa århundrade?".

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att luftföroreningarna in-

går som en komponent bland många i underlaget för beslut om väg-

och trafikåtgärder.
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2 . BERÃKNINGSMETOD IK

2.1 Beräkningsansats - beräkningsmodell

Antag att vi kunde mäta och ange det totala avgasutsläppet från

varje individuellt fordon i Sverige under ett år. Antag vidare

att vi redovisar avgasutsläppet för varje körd km såsom figur 14

visar.

u UTSLÄPP
(g/km)

/Täi'orfskör' ning

   

 

 

Landsbygds-

*s-'* 'k°rm 9 KÖRSTBÄCKA

  

1.2:3:4:5;6;7:

Figur 14. Avgasutsläpp (g/km) för ett individuellt fordon för
varje körd kilometer under ett år - principskiss.

Ytan under kurvan i figur 14 är ett mått på det totala avgasut-

släppet från ett enskilt fordon. Man bör observera att körning i

tätortstrafik som regel ger betydligt högre utsläpp än körning

under landsbygdsförhållanden. Om vi - såsom figur 14 anger -

känner utsläppskurvorna för varje enskilt fordon inom en region

är det i princip enkelt att beräkna det totala utsläppet inom

regionen under ett år.

En jämförelse mellan olika fordonsindivider visar att nivån på

avgasutsläppen kan variera mycket starkt. Vi vet att det är ett

stort antal faktorer som inverkar på det specifika utsläppet

(gram utsläpp per fordonskm). Fordonets tekniska egenskaper,

speciellt motorns och avgassystemets konstruktion, är den mest

betydelsefulla faktorn. Andra faktorer och omständigheter kan

också inverka i hög grad. Förarens körbeteende, väglag och

väderlek och drivmedlets sammansättning och kvalitét är andra

exempel på viktiga faktorer. För en mer ingående redogörelse

hänvisas till referens (3, 6).
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Självfallet kommer vi aldrig att veta hur utsläppskurvorna ser

ut i detalj för varje enskilt fordon. Vi måste tillgripa

förenklingar. En första förenkling är att dela upp körsträckan

under ett år i två delar - körning i tätortstrafik och körning i

landsbygdstrafik. Härvid antas att det - beroende på fordpnstyp

- finns ett värde på det specifika avgasutsläppet som är repre-

sentativt för körning i tätort respektive på landsbygdsvägar. En

annan förenkling gäller sättet att bestämma värdet på det speci-

fika avgasutsläppet. I laboratoriet utgår man från en körcykel

som skall representera förhållandena för tätortskörning och

landsbygdskörning. Data från dessa två körcykler styr sedan det

simulerade körförloppet på chassidynamometern och uppmätta mät-

värden för avgasutsläppen anses representera verkliga förlopp.

Ovanstående diskussion avser primärt vägtrafik. Principiellt

gäller ett likartat resonemang för alla transportslag. Det

totala avgasutsläppet från transportsektorn inom en region

beräknas enligt formeln

U=§eixTAi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..(1)

U = avgasutsläpp [ton/år] inom en viss region

ei = emissionsfaktor för transportmedel/fordonstyp "i"
[gram/fordonskilometer]

TAi = trafikarbete inom en viss region för transportmedel/for-
donstyp "i" [Miljon fordonskilometer/år]

Indelningen i transportmedel/fordonstyper kan göras med olika

ligheterna att få uppgifter om trafikarbetet med önskad detal-

jeringsgrad.
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Som formeln anger finns det bara två sätt att påverka utsläppen,

antingen genom att ändra emissionsfaktorerna ei eller trafik-

arbetena TAi.

Uppgifter om trafikarbetets storlek har tagits fram av Trans-

portrådet (TPR). De av TPR beräknade prognosvärdena beskriver

inverkan av olika ekonomisk utveckling, miljöavgifter och sats-

ningar på kollektivtrafik. Samtligadessa förändringar påverkar

trafikarbetets totalnivå eller fördelning mellan olika trans-

portmedel/fordonstyper. TPRs beräkningsförutsättningar redovisas

i avsnitt 3.2.

När det gäller värdena på ei-faktorn kan dessa ändras på många

olika sätt. Bakom varje ändring av ett ei-värde finns en orsak

eller ett antal orsaker. Som regel kan vi urskilja en åtgärd -

t ex teknisk/fysisk förändring eller ett administrativt ingrepp

- som förklaring till att ei-värdet ändras. I avsnitt 2.2 disku-

teras åtgärdsbegreppet och kopplingen till valet av ei-värde.

2.2 Åtgärdsbegreppet

Vi vet att värdet för eil beror på ett stort antal faktorer/om-

ständigheter. Det är viktigt - för att ta ett exempel - att

klarlägga på vilket sätt denna inverkan sker. Om vi utgår från

att vi skall studera olika alternativ för att transportera fyra

personer från A till B så kan vi formulera ett antal alternativ

för hur detta kan ske. Figur 15 visar några möjliga alternativ.

1. I fortsättningen avser alltid värdet på ei enheten gram per
fordonskilometer [g/fkm], såvida inte annat sägs.
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A ?SENAG 1 8 Exempel på alternativ för att lösa
Ck<i.ø///ø___§ä\" j%3 transportuppgiften: "Förflytta

° ' n\\§\\.__døød/I,/ fyra personer fran A till B .

RESÄGZ
Alt 1. En person i varje bil, d v 3 4 personbilar: Resväg 1.

Gamla bilar med höga ei-värden.

-"- 2. Samåkning. Fyra personer i en bil. Resväg 1. Gammal
bil med höga ei-värden.

-"- 3. Samma som alt 1, men modern bil med lågt ei.

-"- 4. Två personer i buss. De två andra i personbil med
lågt ei. Resväg l.

_n_ 5. Alla fyra åker med buss. Resväg l.

-"- 6. Samma som alt 5, men resväg 2.

-"- 7. Samma som alt 1, men lägre reshastighet.

  

 

'Figur 15. Exempel på några tänkbara förflyttningsalternativ och
därmed troligen olika värden på det totala avgasut-
släppet vid en given transportuppgift.

Självklart finns ett stort antal alternativ utöver exemplen i

figur 15. Jämför vi alternativ 1 med alternativ 2 blir det

totala avgasutsläppet mindre eftersom det totala trafikarbetet

är lägre vid samåkning än vid individuella transporter. Faktorn

"grad av samåkning spelar således en roll i detta sammanhang.

Vid jämförelse mellan alt 1 och 7 är det givetvis faktorn

"hastighet" som är av betydelse för ei-värdet. Ser vi på alt 5

och 6 så är det skillnaden i TAi-värde som inverkar på det

totala avgasutsläppet. I det senare fallet är det faktorn

"reslängd" som inverkar.

Redovisningen ovan, som utgår från exemplen i figur 15, är en-

bart en beskrivning av några tänkbara situationer. Trots att

våra exempel i figur 15 är få och inte representerar alla typer

av förändringar vågar vi ändå påstå att det till slut alltid är

frågan om att genom en åtgärd eller ett ingrepp påverka ei -
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eller TAi-värdet i ekvation (1) sid 19 för att därigenom minska

det totala avgasutsläppet. Alla de åtgärder och förändringsför-

slag som förekommit i debatten leder nämligen till att det är

just ei- och/eller TAi-värdet som förväntas bli påverkat.

Nya bränsletyper är intressanta därför att deras ei-värden kan

skilja sig påtagligt från vad som gäller för bensin och diesel.

Ökat utbud av kollektiva transporter (såväl kvantitativt som

kvalitativt) är intressant därför att konkurrensförhållandet

mellan personbil och kollektivt färdmedel blir gynnsammare för

det senare. Eftersom avgasutsläppen för kollektiva färdmedel -

mått som utsläpp per personkm - som regel är lägre än för

personbilar bör det totala avgasutsläppet bli mindre under

förutsättning att trafikarbetet förblir detsamma.

Det är alltså mycket viktigt att klarlägga hur en tänkt åt-

gärd/förändring förmodas verka. Frågan om orsak-verkan måste

penetreras och presenteras tydligare. Figur' 16 vill illustrera

hur sådana orsak-verkan-kedjor kan fungera. Ofta saknar vi empi-

risk kunskap om sambanden och stödjer oss på hypoteser om

orsakssambanden. Observera att vissa faktorer inverkar på både

ei- och TAi-värdet.

ÖKAD DETALJERlNGSGRAD U

NIVÃ1 NIVÃ 2 NIVÃ 3 N|v° 4

DET TOTALA / KALLSTART
A " H
VGASUTSLAPP' _á_- BRANSLETYP

e- o
// '\7 SAMAKNINGR BESKATTNINGS-U /7REGLER\ >HASTIGHET ..

/ . POLISOVERVAKN.
\ TAi

Figur 16. Pildiagram med exempel på kedjan "orsak-verkan".

\ FÄRDMEDELSVAL

\ BlLlNNEHAV
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Vi vill alltså anlägga ett funktionellt synsätt och se till

orsaksmekanismerna.

I den allmänna debatten figurerar många idéer och förslag om hur

trafikens avgasutsläpp skall kunna-reduceras. Många av dessa har

en detaljeringsgrad som.motsvarar nivå 3, 4 eller högre i figur

16. Vi ifrågasätter det meningsfulla i att för t ex är 2015 be-

räkna värdet på U som.en följd av en ändrad faktor i slutet av

en längre orsakskedja. När det gäller att bedöma situationen i

framtiden tror vi att det är mer korrekt att bedöma värden för

än att bedöma/gissa värden för enskilda faktorer på nivå 3ei

och 4.

Mot bakgrund av ovanstående diskussion tror vi att det är mer

rationellt att undvika en genomgång av faktor för faktor och

dess inverkan på avgasutsläppen. Vi föreslår att man för år 2015

anger fyra tänkbara nivåer för ei-värdena för nya fordon plus en

argumentering för varför just dessa nivåer valts. Argumente-

ringen går då ut på att man i ett samlat perspektiv bedömer de

valda ei-värdena som rimliga.

I avsnitt 3.3 kommenteras och motiveras valet av ei-värden.

2.3 Åtgärdsperspektivet

Det finns ett stort antal åtgärder/förändringar som kan påverka

fordonens specifika avgasutsläpp (g/fkm). Tabellen på nästa sida

innehåller en sammanställning med exempel på tänkbara åtgär-

der/förändringar.
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Tabell 2. Tänkbara

utsläppen.
åtgärder/förändringar för att minska avgas-

 

Åtgärdsgrupp (med exempel) Kommentarer

 

1. Fordonstekniska åtgärder
- motorns konstruktion
- bränslesystem
- ställ- och styrparametrar
- avgassystem
- bränsletillförsel
- hela fordonet
- alternativa bränslen

Dessa åtgärder syftar
främst till att reducera
fordonets specifika av-
gasutsläpp.

 

2. Förarrelaterade åtgärder
- mjukare körning (accelera-

tions- och retardationsnivåer
- lägre hastighetsnivåer
- vägval och val avtransport-
medel

Dessa åtgärder ger lägre
avgasutsläpp per körd km

Kan ge färre antal for-
donskm

 

3 . Vâgåtgârder
- Vägens geometriska utformning
- Beläggningstyp
- Underhåll av gator och vägar

Dessa åtgärder ger lägre
avgasutsläpp per körd km

 

4. Trafikplanering och samhällsplanering
- Trafikreglering (hastighetsbegräns-

ning, trafiksignaler, förbud för
viss trafik osv)

- parkeringspolitik
- markanvändning (lokalisering av be-
byggelse och andra aktiviteter)

- utformning och uppbyggnad av trafik-
nät

- ändrade konkurrensförutsättningar
mellan olika transportmedel

Åtgärderna i denna grupp
kan verka i flera av-
seenden:
- minska det specifika

utsläppet
- omfördela utsläppen i

rummet och därmed
lägre immissioner för
människor och natur

- minska den totala expo-
neringen (t ex mindre

* trafikarbete)
- överföring till emis-

sionsvänligare trans-
portmedel

 

5. Ekonomiska och administrativa
åtgärder
- Avgifter

Skatter

Påbud
Förbud
Stimulanser

Åtgärderna i denna grupp
syftar i huvudsak till
att antingen minska det
totala trafikarbetet
eller överföra transpor-
terna till miljövänligare
färdmedel genom ändrade
konkurrensförutsättningar

 

6. Substitut

- Telekommunikation

- Nya och alternativa transport-
system

Ersätta fysiska transpor-
ter och därmed eliminera
avgasutsläppen
Miljövänligare transport-
medel
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De tre första åtgärdsgrupperna i tabell 2 knyter an till den

vanliga indelningen i "komponenterna" fordonet, föraren och

vägen. Åtgärder tillhöriga grupp 4 är mer av "system"-karaktär

och riktar sig mot själva transport- och trafikprocessen, där

fordonen, förarna interagerar på ett vägnät. Åtgärder inom.grupp

l-4 leder till förändringar, som direkt påverkar avgasutsläppen,

eftersom det finns en fysisk/fysikalisk förklaring till varför

den aktuella åtgärden ger en påverkan. Grupp 5 - ekonomiska och

administrativa styrmedel - har en indirekt inverkan på emissio-

nerna på så sätt att de ger incitament till att någon eller

några av åtgärderna i grupp 1-4 kommer till stånd.

Änalysen i avsnitt 2.2 leder fram till att det inte är menings-

fullt att definiera och beskriva innehållet i olika scenarios

för åren fram till 2015 alltför detaljerat. Eftersom alla tänk-

bara åtgärder/förändringar enligt tabell 2 direkt eller indirekt

innebär en påverkan på e- och/eller TA-värdet definieras och

beskrivs respektive scenario genom att precisera e- och TA-

värdena och ange argumenten varför just dessa vården är tänkbara

och intressanta för respektive scenario.

När 'det gäller verkningssättet är det viktigt att komma ihåg

tids- och rumsdimensionen. Vissa åtgärder (t ex hastighets-

sänkningar) kan, teoretiskt sett, ge effekt omedelbart under det

att det krävs flera år innan verkan av en annan åtgärd/föränd-

ringar (t ex introduktion av renare motorer) slår igenom fullt

ut.

Det slutliga valet av åtgärder och förändringar ingående i enf-

aktionsplan mot luftföroreningar måste baseras på överväganden

beträffande bl a kostnadseffektivitet, åtgärdens verkan i ett

tids-- och rumsperspektiv, risken för eventuella bieffekter samt

fördelningen av ansvaret för genomförande och betalning.
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3 . BERÄKNINGSFÖRUTSÃTTNINGAR

3.1 Från teoretiska förutsättningar till praktisk till-

lämpning

Enligt kapitel 2 gäller - idealt sett - beräkningsformel (1) på

sid 19 för alla typer av fordon och farkoster. Index "i" skall

tolkas på det sättet att alla individer tillhörande gruppen "i"

förs samman och behandlas som om de vore identiska. Det speci-

fika avgasutsläppet för enskilda individer ingående i grupp "i"

antas alltså vara detsamma för alla - nämligen värdet ei. Om vi

behandlar utsläppen från flyget utgör SAAB 340 en grupp under

det att flygplan Boeing 727 bildar en annan grupp. Ett likartat

resonemang gäller för vägtrafik, sjöfart och järnvägstrafik.

Avgasutsläppen från transportsektorn erhålles genom att beräkna

utsläppen separat för vägrafik, sjöfart, luftfart och järnvägs-

trafik för att sedan summera erhållna värden.

Som framgår av beräkningsformeln krävs uppgifter om dels det

specifika utsläppet, dels trafikarbetet för varje grupp "i".

Dessa uppgifter måste vara tidsrelaterade. I vårt fall valdes år

1980, 1987, 1995, 2000 och 2015 som beräkningsår. Årtalen 1980,

1995 och 2000 är kopplade till riksdagsbeslutet från år 1985 om

bättre luftkvalité. Årtalet 1987 valdes för att få så dags-

aktuella värden som möjligt under det att år 2015 får spegla en

situation som tidsmässigt ligger efter det planerade slutåret

för kärnkraftsavvecklingen.

Beträffande den rumsliga avgränsningen bestämdes att avgas-

utsläppen skall avse hela landet och två regioner - jämför figur

9 sid 4. Att relatera utsläppen till hela Sverige är naturligt

med tanke på riksdagsbeslutet år 1985. Det är vidare - som

framhållits på sid 9 - viktigt att inte enbart diskutera i ut-

släppstermer (emissioner) utan också att beakta skillnaden
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mellan nedfall (immissioner) och utsläpp. Då vi inte har till-

gång till beräkningsmodeller som kan översätta utsläpp till ned-

fall får vi nöja oss med att jämföra utsläppen per ytenhet för

hela landet med motsvarande för två regioner,s k riksområden.

Riksområde 4 är exempel på en region med förhållandevis hög

immissionsnivå under det att riksområde 8 representerar det mot-

satta förhållandet.

Merparten av vårt arbete har kommit att gälla vägtrafikens av-

gasutsläpp. Det finns två skäl till detta. För det första har vi

enbart haft tillgång till a-jourförda uppgifter om vägtrafikens

utveckling fram till år 2015. Luftfartsverket har beräknat och

redovisat data för flygets utsläpp. Beträffande utsläpp från

sjöfarten pågår ett arbete med att fastställa storleken av dessa

utsläpp, vilket beräknas vara slutfört våren 1990. För det andra

torde vägtrafiken även år 2015 svara för merparten av transport-

sektorns utsläpp av kväveoxider och koldioxid, varför uppgifter-

na om flygets och sjöfartens utsläpp spelar en mindre roll rela-'

tivt sett.

När det gäller att ansätta värden på storheterna TAi och ei i

ekvation (1) på sid 19 antar vi att dessa två faktorerkan be-

handlas som av varandra oberoende storheter. Riktigheten och

relevansen i detta antagande liksom i övriga beräkningsantagan-

den diskuteras närmare i kapitel 5.

I fortsättningen koncentreras intresset till vägtrafiken. Först

redovisas och kommenteras - avsnitt 3.2. - valet av TAi-Värden

,under det ei-värdena redovisas i avsnitt 3.3. Till sist - av-

snitt 3.4 - preciseras innehållet i de scenarier som ger beräk-

ningsförutsättningarna för olika tänkbara utvecklingsförlopp.
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3.2 Trafikens och transporternas utveckling inom väg-

trafikområdet

Det finns ett flertal faktorer som avgör den framtida trafik-

och transportutvecklingeno Vi vill veta såväl absolutnivån för

det totala trafik- och transportarbetet som fördelningen mellan

olika transportslag med viss uppdelning på undergrupper. Som

exempel på det senare kan nämnas behovet av data om lastbils-

trafikarbetets fördelning på olika lastbilsstorlekar.

Bestämmande för den kommande utvecklingen är bl a den ekonomiska

tillväxten, teknologiska förändringar och innovationer samt ut-

budet av transporttjänster. Vissa av dessa faktorer går att på-

verka (styra) under det att andra bör uppfattas som opåverkbara.

Skatter och avgifter är exempel på styrmedel som förändrar kost-

nadsrelationen mellan olika färdmedel. Högre bensinskatter gör

det mer attraktivt för resenärerna att utnyttja kollektiva färd-

medel och samtidigt förväntas ett högre bensinpris dämpa det

totala resandet. Vidare bör man observera att det ofta finns

inbördes kopplingar mellan aktuella faktorer. Till exempel kan

lägre hastighet för bilar också komma att inverka på för-

delningen mellan individuellt och kollektivt resande genom att

den relativa generaliserade kostnaden påverkas till kollektiv-

trafikens fördel. Uppenbarligen är det en svår och komplicerad

uppgift att beräkna framtida trafik. Transportrådet (TPR) har

svarat för prognosberäkningarna (8).

För. denna utredning har TPR studerat två ekonomiska tillväxt-

takter, tre avgiftsnivåer och två utbud av kollektivtrafik.

äkgngmisk tillväxttakt. Den ena ekonomiska tillväxttakten för

landet (BAS) innebär att ungefär hittillsvarande

utveckling bibehålls fram till sekelskiftet.

Utvecklingstakten bedöms därefter bli något

lägre. Detta innebär exempelvis att bruttonatio-
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nalprodukten (BNP) ökar med 1,6% per årv fram

till år 2000 och därefter med 1,3% per år. Den

privata konsumtionen antas öka med 1,4% per år

fram till sekelskiftet och sedan med 1,0% per

ar.

För den andra behandlade tillväxttakten (HÖG)

förutsätts BNP öka snabbare eller med 2,5% per

år fram till år 2000 och därefter med 1,8% per

år. Motsvarande siffror för den privata konsum-

tionen är 2,3 respektive 1,8% per år._

Den första av de avgiftsnivåer som studerats

(BAS) förutsätter för

transportkostnadsrelationer

långväga resor dels att

nuvarande mellan

olika transportslag inte ändras, dels att kost-

naderna blir realt oförändrade i framtiden. Bil-

Stockholms

orter och reseavdragen slopas för kortare resor

och Göteborgs tät-

än 1 mil enkel resa, samt begränsas till ca 10

kr/mil för längre.

Vid en högre avgiftsnivå (HÖGRE) antas bl a att

avdraget för bilresor till och från arbetsplat-

sen slopas för kortare resor än 3 mil enkel resa

och begränsas till 5 kr/mil för längre. Dessutom

ökar kostnaden för tjänsteresor med bil relativt

resor med andra färdmedel. För lastbilstranspor-

ter ökar kostnaderna till år 2015 med 14% realt

genom bl a miljöavgifter och ökad beskattning på

dieselbränsle medan järnvägen har realt oför-

ändrade kostnader.
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Vid en ännu högre avgiftsnivå (HÖGST) förutsätts

att kostnaderna enligt avgiftsnivå HÖGRE ökar

realt sett med 30 procentenheter för personbilsu

resor och lastbilstransporter, medan övriga

färdmedel/transportslag ligger kvar på avgifts-

nivå HÖGRE. Detta innebär att kostnaderna för

privatresor och tjänsteresor med bil ökar med ca

50 respektive ca 65% till år 2015 medan

kostnadsökningen för persontåg, flyg och buss

stannar vid 20-25%. På godssidan ökar kostnaden

till år 2015 med ca 45% för lastbil och blir

oförändrad för tågo

gtgug av__kgllektivtrâfik. Kollektivtrafikutbudet BAS innebär

bl a att vägnätet byggs ut och förbättras fram

till år 2015 och att investeringar görs i ett

antal nya järnvägslänkar. Dessutom införs snabb-

tåg till år 2000 på linjerna Stockholm-Göteborg,

StockholmrMalmö, StockholmrSundsvall och Malmö-

Göteborg. Ett flertal nya linjer upprättas också

för tåg-, buss- och flygtrafik.

I det andra studerade kollektivtrafikutbudet

(HÖG) upphör nyinvesteringar i vägnätet år 2000

samtidigt som utbyggnaden av nya järnvägslänkar

ökar jämfört med utbudet BAS. Antalet nya järn-

vägslinjer, både regionala och nationella, ökar

i förhållande till BAS-utbudet och snabbtåg in-

förs på sträckan Stockholm-Luleå. Den regionala

och lokala kollektivtrafiken förutsätts utbyggd

till en sådan omfattning jämfört med BAS att

t ex turtätheten blir 5 min eller kortare för

flertalet resenärer i alla större tätorter och

förbättras med 10-15% för den regionala tra-

fiken. Även restiderna för lokala och regionala

kollektivresor antas bli kortare med minskningar

på 10-20% jämfört med BAS-utbudet.
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För utförligare beskrivning av dessa grundförutsättningar för

TPRs trafikprognoser hänvisas till referens (8).

De ovan angivna ekonomiska tillväxttakterna, avgiftsnivåerna och

kollektivtrafikutbuden kan kombineras till tolv alternativ. Det

har emellertid beslutats att bara behandla fem av dessa. Vidare

ska alla dessa fem endast studeras för år 2015. Bilaga 1 visar

vilka kombinationer som utvalts vad gäller tillväxttakt, av-

giftsnivå, kollektivtrafikutbud och beräkningsår. För varje

utvald kombination har TPR arbetat fram trafikprognoser. Av

bilaga 1 framgår även att varje prognos kommer att anges på två

geografiska nivåer, dels riksnivå, dels regional nivå. Det sagda

innebär således att följande begränsningar beslutats:

1. De regionala avgasberäkningarna görs bara för två av de åtta

riksområdena, .nämligen Sydsverige (K+L+M län) och Övre

Norrland (AC+BD län).

2. För scenario nummer 1, 6 och 11 görs beräkningar på riksnivå

och regionalnivå för alla år.

3. För scenario nummer 4, 9 och 14 görs beräkningar på riksnivå

och regional nivå för år 1995, 2000 och 2015.

4. För övriga scenarier görs beräkningar endast på riksnivå.
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De angivna begränsningarna reducerar antalet resultattabeller

till 82 stycken.

Återstående beräkningsalternativ gör det möjligt att belysa

följande: '

* Utsläppsmängder år 1980, d v 3 utgångspunkten för riksdagens

mål om NOK-minskning med 30 % till 1995 och med 50 % till år

2000.

* Utsläppsmängder år 1987, d v 5 ungefärlig beskrivning av

dagsläget.

* Vilka eventuella ytterligare avgasminskningar som krävs för

att uppfylla riksdagens NOx-mål till 1995 respektive 2000.

Jämförelsen kan göras för landet som helhet och för två

riksområden, givet solidarisk minskning i alla regioner.

* Avgasreduktionerna till 2015 på riksnivå för samtliga

scenarier och på regional nivå för scenarierna nr 1, 6 och 11

respektive nr 4, 9 och 14 som beskriver två ytterligheter

för trafikarbetets bestämningsfaktorer d v 3

- fortsatt, likartad utveckling

- extrem kollektivtrafikinriktning i kombination med extrema

miljöavgifter.

3.3 Emissionsfaktorer

Beräknade avgasutsläpp gäller utsläppen under ett helt år och

avser primärt bränslets energiomvandling i motorn samt avdunst-

ning. Våra beräknade utsläpp inkluderar inte utsläpp i samband

produktion, distribution och hantering av drivmedel. Emissions-

faktorerna, d v 3 utsläppet per fordonskilometer, skall således

representera förhållandena under hela året och dessutom avse
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avgasutsläppen vid verklig körning och i princip för varje års-

modell fram till år 2015. Värdet på emissionsfaktorn för dagens

bilar bestäms genom att fordonet körs i ett laboratorium på en

chassidynamometer med ett körförlopp som skall efterlikna kör-

ning på landsväg respektive i tätort. Före mätningen i chassi-

dynamometern har fordonet servats. För att det i laboratoriet

uppmätta avgasutsläppet skall kunna representera ett genomsnitt-

ligt årsvärde under verkliga förhållanden krävs korrigering för

luftfuktighet, kallstartandel, yttertemperatur, åldersförsämring

och fordonets underhållsstandard. Hänsyn måste också tas till

eventuella förändringar i bränslets kvalité. I denna studie

antas att bränslekvalitén är stabil och lika med dagens.

Åsikterna om vad som skall anses vara korrekta ei-värden för

nyproducerade bilar är starkt skiljaktiga. Alternativ 1 och 2 på

nästa sida speglar denna diskussion. Bedömningarna blir än

svårare då det gäller att bestämma nivån på ei-värdena år 2000

och 2015. Det finns argument både för och emot olika alternativa

ei-värden. I delrapporten "Trafik och avgasutsläpp - utblick mot

2015. Emissions- och bränslefaktorer för vägtrafik" (3)

redovisas det underlag som använts och de bedömningar som gjorts

för att bestämma ei-värdena för såväl befintliga som nya bilar.

Skattning av avgasutsläpp från bilar, av årsmodell -87 eller

äldre, utgår - vad gäller HC, CO och NOx - från naturvårds-

verkets mätdata.

Beträffande nyproducerade bilar räknar vi i denna utredning med

fyra alternativ för emissionsfaktorerna.

Alt 1: Värdena i detta alternativ förutsätter att fordonens

avgasutsläpp motsvarar gränsvärden enligt gällande

beslut för NOX, HC och CO. Motivet för denna utsläpps-

nivå är att få ett referensalternativ som överens-

stämmer med de beräkningar som naturvårdsverket gjorde

1986 och som utgår från att gränsvärdena precis uppnås

för 5 år gamla personbilar. Denna nivå kan också tolkas

VTI MEDDELANDE 618



Alt 2:

Alt 3:

Alt 4:

För att få ett mer

fyra

34

så att fabrikanterna väljer att producera bilar som

klarar gällande krav och inte mer. Vid sammanvägningen

av emissionsfaktorerna för tätorts- och landsbygds-

körning har SNV och VTI använt olika vikter. SNV utgår

från fördelningen 50/50 under det att VTIs beräkningar

bygger på TERs bedömning, d v 3 fördelningen 30/70.

Detta alternativ utgår - liksom alternativ 1 m från

gällande beslut men beaktar att faktiska utsläpp för

personbilar avviker från gränsvärdena. Samma värden

antas gälla fram till år 2015.

Detta alternativ förutsätter att bilarnas avgasutsläpp

överensstämmer med gällande och kommande Kalifornia-

krav. Värdet på

till

(3) redovisar närmare detaljer om utsläpps-

emissionsfaktorerna ansluter i detta

alternativ miljöavgiftsutredningens förslag.

Referens

introduktionstakten för bilar som klarar

utsläpp enligt alt 3.

nivåer och

Denna nivå förutsätter fortsatt fordonsteknisk utveck-

ling där man utnyttjar dagens kunskap och känd teknik

beträffande alternativa bränslen, motorns konstruktion

med tillhörande styr- och reglersystem, lägre lufta och

rullmotstånd. Jämför referenserna (3) och (6).

konkret grepp om innebörden av ovanstående

alternativ visas i tabell 3 värdet på emissionsfaktorn för

nya personbilar till år 2015.
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Tabell 3. Tänkbara emissionsfaktorer (g/fkm) för nya person-
bilar är 1980, 1995 och 2015. Tabellvärdena avser
sammanvägda emissionsfaktorer för tätorts- och lands-
bygdskörning. (Se även bilaga 2).

Alternativa AVGASTYP
emissions- HC C0 HDX

fakt°rnlvaer 1980 1995 2015 1980 1995 2015 1980 1995 2015

Alt 1 2,6 0,31 0,31 13 2,2 2,2 2,2 0,40 0,40

Alt 2 2,6 0,24 0,24 13 1,4 1,4 2,2 0,19 0,19

Alt 3 2,6 0,27 0,24 13 2,0 2,0 2,2 0,17 0,17

Alt 4 2,6 - - 13 - - 2,2 - 0,10

   

 

 

  

    

Utsläpp enligt alternativ 1 skall uppfattas som ett referensmått

som knyter an till tidigare beräkningar av avgasutsläpp och den

uppfattning som SNV hade 1985-86 och som i sin tur utgick från

det

satorbilarnas

dag vet vi att kataly-

betydligt

värdena enligt alternativ 1. Bilindustrins företrädare menar att

underlag som då var tillgängligt. I

faktiska NOx-utsläpp ligger under

erfarenheterna från USA, där katalysatorbilar funnits alltsedan

1970átalet,

fortlöpande produktions- och efterkontroll sammantaget pekar på

att

för bilar med dagens konstruktionsutformning. Det finns dessutom

resultaten från certifieringsproven i Sverige samt

ei-värdena för NOx-utsläppen enligt alternativ 2 är rimliga

grund för enoptimistisk syn på den tekniska utvecklingen varför

alternativ 4 kan vara rimliga ingångsvärden för beräkning av

avgasutsläpp för årsmodeller efter sekelskiftet. SNV har en mer

försiktig bedömning och menar att fabrikanterna i princip nöjer

sig med att tillgodose uppställda kravniváer. Utsläppsnivån för

skall

som för närvarande bedöms troliga, d v 3 utsläpp en-

ligt alternativ 3.

framtidens personbilar i så fall överensstämma med de

kravnivåer

VTI MEDDELANDE 618

 



36

Utsläpp enligt alternativ 1 och 2 ligger inom ramen för redan

fattade beslut. En utveckling enligt alternativ 3 och 4 torde

kräva aktiva insatser från samhällets sida för att både stimu-

lera och tvinga fram renare fordon. Det är viktigt att skapa

incitament till fordon med låga specifika utsläpp.

Eftersom det tar lång tid att förnya fordonsparken dröjer det

lång tid - 10-15 är a innan effekten av förbättrade ei-värden

slår igenom fullt ut. Tabell 4 visar hur värdet på den genom-

snittliga emissionsfaktorn utvecklas med tiden för delpopula-

tionerna personbil, lastbil och buss.

Tabell 4. Genomsnittliga emissionsfaktorer (g/fkm) för skilda
fordonsgrupper år 1980, 1995, 2015. Tabellvärdena
avser sammanvägda emissionsfaktorer för tätorts- och
landsbygdskörning. Se även bilaga 3.

   

År Emissions- Personbil Lastbil Buss
faktornivå HC* C0 NOx HC CO NOx HC - C0 NOx

1980 1=2=3=4 3,8 22 2,4 2,6 13 11 2,2 3,6 19

1995 1 1,3 8,7 1,1 1,9 11 8,6 1,8 2,7 17

-"- 2 1,3 9,6 0,94 1,9 11 8,6 1,8 2,7 17

""- 3 1,3 8,6 1,0 1,9 11 8,1 1,8 2,7 16

2015 1 0,40 3,1 0,61 1,1 7,9 6,0 1,7 2,3 12

-"v 2 0,42 5,3 0,38 1,1 7,9 6,0 1,7 2,3 12

"= 3 0,27 2,5 0,21 0,71 5,4 4,6 1,3 2,3 9,4

a."- 4 - I_ " " 2,7 - _ 4,0

 

 

 

 

      

 

 

._-

Värdena i tabell 3 och 4 avser det specifika avgasutsläppet

under ett år vid blandad körning tätort/landsbygd inkluderande

effekten av kallstart, yttertemperatur m m, d v 5 i princip ut-

släpp vid körning under verkliga förhållanden. Tabellvärdena kan

således inte direkt jämföras med certifieringskraven.
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Transportrådets beräkning av trafikarbetet på gator och vägar

ger värden för olika typer av personbilar, lastbilar och bussar

med samtidig uppdelning på tätorts- och landsbygdskörning. Vid

beräkningen av avgasutsläpp måste den totala fordonspopulationen

indelas i grupper, där alla individer inom en grupp har samma

specifika avgasutsläpp. Vid denna indelning i undergrupper tas

hänsyn till fordonstyp och årsmodell. Den genomsnittliga emis-

sionsfaktorn för t ex huvudgrupperna personbilar, lastbilar och

bussar ett visst år erhålles sedan genom att väga samman emis-

sionsfaktorerna för respektive undergrupp med vikttal som är

proportionella mot motsvarande trafikarbetestal. Referenserna

(2, 3, 4) ger närmare detaljer om beräkningsförfarandet.

3.4 Beskrivning av studerade scenarier

Storheterna TAi (trafikarbetet) och ei (emissionsfaktorn) i

beräkningsformel (1) på sid 19 förutsätts vara inbördes obe-

roende i våra kalkyler. Transportrådet har - som framgår av

avsnitt 3.2 - för vägtrafiken utarbetat prognoser över trafik-

arbetets storlek och fördelning på olika färdmedel. Dessa prog-

noser grundas på antaganden om ekonomisk tillväxt (två alterna-

 

tiva nivåer), avgifter och andra kostnader för att resa (tre

alternativa nivåer) samt utbud av kollektivtrafik (två alter-

 

nativa nivåer). Beträffande emissionsfaktorerna antar vi fyra

alternativa nivåer för nya bilar enligt avsnitt 3.3.

Teoretiskt medför våra antaganden om alternativa nivåer för

bestämningsfaktorerna att vi får 2 - 3 o 2 o 4 = 48 tänkbara

kombinationer av beräkningsförutsättningar. Varje sådan kombi-

nation konstituterar ett scenario. För att begränsa antalet

datatabeller har referensgruppen bestämt att resultattabeller

skall tas fram för 16 av dessa kombinationer/scenarier. Tabell 5

nedan definierar innehållet i respektive scenario.
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Tabell 5. Numrering och benämning av scenarier samt beräknings-
förutsättningarna för respektive scenario. (Ett X
anger vilket nivåvärde som ingår i respektive
scenario). -

  

  

  

   

 

 

 

 

    

 

  

     

   

 

Alternativa nivåer för Alternativa nivåer för emissionsfaktorerna

trafikarbetets bestäm- _
ningsfaktorer Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4

Ekonomisk Bas X X X X X X X X X X X X X

tillväxt

Hög X X X

Bas X X X X X X X

; Avgifts-
nivå Högre X X X

Högst x x x x x x

Utbud av Bas X X X X X X X X X X X X X

kollektiv- -

trafik Hög X X X

Nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SCEHARIO .

mmámüng Rum- - - - så; - - - - - - - - anno - IÅG
REHS

 

Referensgruppen har vidare bestämt att resultattabeller för alla

16 scenarierna enbart skall tas fram för år 2015 och gälla hela

landet. Tabellredovisningen för övriga beräkningsår - d v 3

1980, 1987, 1995 och 2000 - begränsas också. Bilaga 1 samman-

fattar vilka tabeller som redovisas med avseende på beräknings-

år, scenarier och geografisk uppdelning (riket respektive riks-

områden).

Referens

tabeller.

tabellernas

(4) innehåller samtliga beräkningsresultat - totalt 82

Bilaga 4 i denna rapport exemplifierar resultat-

redovisa beräknade utsläpps-

och MILJÖ fram till år 2015.

uppbyggnad genom att

värden för scenarierna REFERENS

Bilagan innehåller också skattade utsläppsvärden för år 1980.
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4. BERÃKNADE AVGASUTSLÃPP FRÅN TRAFIK OCH TRANSPORTER

I detta kapitel jämte tillhörande bilagor redovisa beräknade

avgasutslåpp från vägtrafik och flyg. Av utrymmesskål redovisas

i texten enbart de resultat som bedöms vara av störst intresse

och detta sker i huvudsak i diagramform. För en mer fullständig

resultatredovisning hänvisas till tabellerna i bilaga 4 och till

referens (4), som innehåller resultattabeller från samtliga

scenarier. I redovisningen har vi försökt påvisa den betydelse

som beräkningsförutsättningarna har för själva slutresultatet.

I redovisningen begränsar vi oss till att i första hand behandla

utfallen för scenario 1, '5, 14 och 16, d v 3 scenarierna

REFERENS, HÖG, MILJÖ och LAG, Att redovisa resultaten av beräk-

ningarna för dessa fall är ett försök att "gaffla in" varia-

tionsbredden i de förväntade framtida avgasutsläppen. Vi

koncentrerar oss på utfallet från scenario 1 REFERENS och 14

MILJÖ, eftersom vi bedömer att de bakomliggande beräknings-

förutsättningarna fångar in en variationsbredd som förekommer i

den allmänna debatten.

4.1 Vågtrafikens avgasutslâpp

4.1.1 Totala avgasutsläpget i Sverige

 

Figur 17 och tabell 6 illustrerar hur avgasutsläppen kommer att

förändras fram till år 2015 enligt olika scenarier. De av riks-

dagen fastställda miljömålen - jämför sid 2 - har markerats med

tunn heldragen linje. Streckprickad tunn linje anger ekologernas

kravnivå.
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I MON/ÅR) KW/ÅR). .7:52:12 I (KTON/ÃR) i (KTON/ÃR)
i \ 130001- /l/Px 100»

\\\ __ ä' TOTALT (01/

i _I_ _.-._._WÃLÖZ._/.i

ñäüääå'*
-..L._.._._._...._,._._.._O __ ________________

° 1900 19952000 20'15 ÅR 1900 19952000 2015 ÄR 0 1950 19952000 2015 ÄR 0 1900 19952000 2015

---- - avgasutslâpp enligt scenario REFERENS.

--- - - avgasutslåpp enligt scenario MILJÖ.

* - utsläpp år 2015 enligt scenario HÖG.

C>- utsläpp år 2015 enligt scenario LAG.

Figur 17. Vägtrafikens avgasutsläpp enligt 4 olika scenarier
(1 000 ton/år).

Observera att uppgifterna om vägtrafikens avgasutsläpp inte

inkluderar utsläpp från utländska fordon. År 1987 uppskattas

NOK-utsläppen från utländska bilar till ca 10 000 ton, d v 3

cirka 5% av utsläppen från den inhemska trafiken.

Tabell 6. Vägtrafikens avgasutsläpp enligt fyra olika scenarier
(1 000 ton/år).

Kblvåten Kolmonoxid Kvâveoxider Koldioxid

År Scenario nr Scenario nr Scenario nr Scenario nr
1 5 14 16 1 5 14 16 1 5 14 16 1 5 14 16

1980 179 179 179 179 1002 1002 1002 1002 161 161 161 161 13200 13200 13200 13200

1987 180 180 180 180 1011 1011 1011 1011 183 183 183 183 15100 15100 15100 15100

1995 93 70 561 413 128 105 15200 12200

2000 52 35 336 219 99 69 15800 11900

2015 41 47 22 274 319 148 95 114 54 36 17500 20700 12800 10600*

  

* Totala COZ-utsláppet. Varav nettotillskottet
7200 kton/år.

(fossil C02) är

Med hjälp av figur 17 och tabell 6 kan vi nu - vad gäller väg-

trafiken

portsektorn miljömålen?" Det finns inget

svar .

- besvara vår

Svaret beror dels på vilken förorening det är

ursprungliga huvudfråga "Klarar trans-

enkelt och entydigt

fråga om,

dels hur miljömålen är formulerade, dels valet av beräknings-

förutsättningar, d v 3 val av scenario.
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scenario 14 eller 16 ligger

Enligt

Om vi tror på enutveckling enligt

vägtrafikens avgasutsläpp under riksdagens miljömål.

scenario 16 reduceras kväveoxiderna med mer än 75% och därmed

villkoren för

scenariet kan uppfyllas. En koldioxid-

utsläpp från trafiken med 85% fram till år 2015 är inte möjligt

klaras även detta krav under förutsättning att

reduktion av nuvarande

med de scenarieförutsättningar som behandlats i denna rapport.

En

ringar än de som övervägts i denna studie.

sådan drastisk sänkning kräver helt andra åtgärder/föränd-

Det är givetvis av stort intresse att veta vilka åtgärder/för-

ändringar som betyder mest för att minska utsläppen. I figur 18

och tabell 7 illustreras hur utvecklingen blir enligt scenario

1-4 samt 11-14. Skillnaden mellan dessa scenarier är olika

insatser för att påverka trafikarbetets storlek och fördelningen

mellan transportslagen, dels olika nivåer på emissionsfakto-

*rerna.

AVGASUTSLÄPPENS MINSKNING PÅ GRUND AV

 

 

 

---- - MlLJÖAVGIFTER (NIVÃ HÖGRE)

(NlVÃ HÖGST)

 

c a 00 o na 0 a o n o u n0 o .-
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EMISSJONSNIVÃ 3

(NIVÃ HÖGST)+ BÄTTRE KOLLTRAFIK.

  

 

 

 

OLIKA NIVÃER PÅ 51113310113-
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Figur 18.
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Tabell 7. Den relativa verkan på vägtrafikens NOK-utsläpp av
olika förändringar/åtgärder. Tabellvärdena visar
variationsbredden i de 16 studerade scenarierna.

 

' Möjlig reduktion
Förändring/åtgärd (procentenheter)

från 1980 till
1995 2015

 

0 Sänkning av fordonens specifika
avgasutsläpp (ei-värden enl alt 1-4) -20-25% »40-80%

Därutöver ger

 

 

  

o Slopade reseavdrag plus miljöavgifter -1-7%

0 Ökat utbud av kollektiv trafik ] "9% »1-2%

0 Lägre eller högre trafikarbete ' *5-10%

0 Lägre fordonshastigheter . -5-7% -1-5%

 

När det gäller kväveoxidutsläppen är det framför allt "rening

vid källan" som ger stora effekter. Lägre emissionsfaktorer

skulle kunna sänka vägtrafikens utsläpp år 2015 med uppemot 80%

relativt 1980 års utSläpp under det att miljöavgifter, ökat

utbud av kollektiv trafik och lägre hastigheter sammantaget

bidrar med cirka 15 procentenheter då utsläppen 1980 används som

bas. Förändringen av nivån för det framtida trafikarbetet är

också betydelsefull för utsläppens storlek. Om den årliga

trafiktillväxten skulle vara högre än vad som antas gälla för

REFERENS-scenariot (cirka 15% mer trafik år 2015), kommer

utsläppen år 2015 att öka med cirka 10 procentenheter.

Värdena i tabell 7, som är en jämförelse 1980 till 1995 respek-

tive 2015, tyder på att en minskning av fordonshastigheter med

upp till 20 km/h, vilket f n torde vara svårt att få acceptans

för, ger en sänkning av NOK-utsläppen med upp emot 7 procent-

enheter beroende på förutsättningarna.

Tabell 7 och figur 18 åskådliggör också att betydelsen av miljö-

avgifter, utbud av kollektivtrafik samt ändrade hastigheter av-

tar med förbättringen i emissionsfaktorerna.
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Beträffande koldioxidutsläppen betyder införandet av miljö-

avgifter och ökat utbud av kollektivtrafik, som framgår av figur

19, relativt sett mycket mer än för kväveoxidutsläppen. Om

förutsättningarna för emissionsfaktornivå 4 uppfylls kommer

COZ-utsläppen att minska drastiskt. Emissionsfaktornivå 4

förutsätter bl a att biobränslen introducerats. Borträknas

koldioxid, som härrör från biobränslen, reduceras det totala

COZ-utsläppet år 2015 med cirka 30%. Detta innebär i sin tur att

nettotillskottet av C02 detta år ligger 50% under 1988 års

   

  

  

  

 

utsläpp.

(MON/AR) \0 :HW- 5 MINSKNING PGA.:
n »W \.mujöovgif+cr(nivá högre)

15000.. ..-. ---------'f 0-... --»-- (niváhögsf)
....... _45-_- (nivö högsf)+

\\_ . __ _. .. ökat utbud av kolumfik

á-jgáümowuo
/

10000" TOTAtT co2
UTSLAPP

NETTOTmLåKOTT
5000'- ICOZUTSLAPP

O : t ; t r: o
_ 1980 1995 2000 2015 AR

Figur 19. Vägtrafikens utsläpp av koldioxid.

4.1.2 Avgasutsläpp på regional nivå

 

Redovisningen ovan gäller Sverige som helhet. I våra beräkningar

har också utsläppsvärden för två större regioner framtagits. Ut-

gående från uppdelningen av landet i åtta riksområden - jämför

figur 9 på sidan 4 - har vi valt att beräkna utsläppet från

vägtrafiken i riksområde 4 (K, L, M län) och riksområde 8 (AC,

BD län). Tanken med detta är att få fram ett underlag som visar

skillnaden mellan regioner. Vi har valt att relatera regionens

totala utsläpp till dess yta och använda måttet kg utsläpp/hek-

tar". Figur 20 nedan åskådliggör situationen för landet som hel-

het och de två riksområdena fram till år 2015.
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NOX-UTSLÄPP
(KG/HA)
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' -- um SENARIO L   
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Figur 20. Vägtrafikens utsläpp av
kväveoxider per ytenhet.
Scenario 1 och 4.

Figur 21. Nedfallet av kväve (9).

Kurvorna i figur 20 får inte övertolkas utan bör ses som en

"kvantitativ illustration" till och bekräftelse på att_ miljö-

problemen är mycket större i södra Sverige än i norr. Kombineras

informationen i figur 20 och figur 21 framstår budskapet än

tydligare. Enligt biologer kan relativt små minskningar i kväve-

nedfallet vara betydelsefulla om nedfallet ligger nära gränsen

(l).

tivt sett, måttlig effekt på avgasutsläppen vara verkningsfulla.

för kvävemättnad I sådana regionerkan åtgärder med, relaw

T ex sänkta fordonshastigheter torde således vara mer angelägna

i landets södra delar än i dess norra. v

 

4.1.3 Reshastighetens betydelse

Reshastighetens betydelse för avgasutsläppen illustreras genom

ett räkneexempel där nuvarande medianhastigheter antas kunna

sänkas med 15-20 km/h. Med medianhastighet menas den hastighet

som hälften av fordonen i trafikströmmen Överskrider och hälften

underskrider.
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Tabell 8. Följande förutsättningar gäller för räkneexemplet.

Vägtyp Modianhastighet (km/h)

Duvarande Sänkt
hastighets- hastighets- Skillnad
nivå nivå

Vägar med hastighets-
gräns 70 km/h 78 65 13

Vägar med hastighets-
gräns 90 km/h 91 75 16

Vägar med hastighets-
gräns 110 km/h, exkl
motorväg och motor- .
trafikled 106 85 21

-Motorväg och motor-
trafikled med hastig- . .
hetsgräns 110 km/h 108 95 13

  

 

 

 

 

De beräknade förändringarna

stående tabell.

i avgasutsläpp framgår av nedan-

 

 

 

 

 

  

 

 

   

Tabell 9. Beräknade avgasutsläpp (kton/år) vid nuvarande
respektive sänkt hastighetsnivå för scenario nr 1
REFERENS och nr 14 MILJÖ.

HC co Hox 002

nuv sänkt nuv sänkt nuv sänkt nuv sänkt
År Scenario hast hast hast hast hast hast hast hast

1995 1. REFERENS 93 96 562 590 128 116 15200 14200

1995 14. MILJÖ 70 72 413 433 105 96 12200 11400

2015 1. REFERENS 41 42 274 281 95 87 17500 16200

2015 14. MILJÖ 23 23 148 151 54 52 12800 12000

  

Som framgår av tabellen innebär den antagna hastighetssänkningen

att (CO) ökar med

2-5%, utsläppen (NOK) minskar med 4-98
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beroende på vilket år och scenario som beräkningarna avser.

Hastighetssänkningen medför också att koldioxidutsläppen (C02)

beräknas minska med 6-7%.

I det följande jämför vi inverkan av lägre hastigheter med högre

kostnader för biltransporten. Om vi utgår från scenario nummer 1

REFERENS år 2015 och jämför hur avgasutsläppen ändras om hastig"

hetsnivån sänks enligt det tidigare räkneexemplet med hur avgas-

utsläppen ändras om scenario nr 2 skulle realiseras kan följande

konstateras. Scenario 2 innebär att bilresandet fördyras. Jämför

översikten i avsnitt 3.4.

- Hastighetssänkningen ökar HC- och CO-utsläppen med ca 3%

medan avgiftshöjningen minskar dem med ca 10%.

- Både hastighetssänkningen och avgiftshöjningen minskar

NOX-utsläppen. Minskningen är något större vid hastighets-

sänkning, ca 8% jämfört med ca 5%,'

- Både hastighetssänkningen och avgiftshöjningen sänker ut-

släppen av C02. Minskningen är större vid avgiftshöjning, ca

11% jämfört med ca 6% för lägre fordonshastigheter.

4.2 Transportsektorns avgasutslâpp

För att kunna svara på om transportsektorn som helhet klarar

miljömålen behövs, förutom uppgifter om avgasutsläpp enligt

tabell 6, även beräkningar av utsläppen från flyg, sjöfart och

järnväg under perioden 1980-2015. Med tanke på konsistens och

konsekvens bör dessa beräkningar för skilda transportslag utgå

från gemensamma antaganden om ekonomisk utveckling, konkurrens-

förutsättningar mellan olika transporter, prognosår osv.

Eftersom vi inte kunnat erhålla sådana uppgifter annat än i

högst begränsad omfattning kan vi tills vidare inte behandla

hela transportsektorn.
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Ett utgör dock tabell 10, som visar

summan .av väg- och flygtrafikens

steg mot detta slutmål

avgasutsläpp. Noggrannheten i

de redovisade siffrorna är emellertid inte särskilt hög eftersom

t ex har extrapolerat vissa av de uppgifter som. luftfarts-

(10).

förändringar av flygets avgasutsläpp som uppkommer när resor

vi

verket lämnat Dessutom har vi inte kunnat beakta de

överflyttas till andra

transportkostnaderna.

Tabell 10. Väg- och flygtrafikens

färdmedel p g a ändrade relationer i

avgasutsläpp enligt 4 olika
scenarier (1 000 ton/år).

  

 

 

 

 

 

 

Kblvâten Kblmnnoxid KVâveoxider Koldioxid

År Scenario nr Scenario nr Scenario nr Scenario nr
1 5 14 16 1 5 14 16 1 5 14 16 1 5 14 16

1980 182 182 182 182 1009 1009 1009 1009 167 167 167 167 14300 14300 14300 14300

1987 184 184 184 184 1017 1017 1017 1017 190 190 190 190 16900 16900 16900 16900

1995 97 74 571 423 138 115 17600 14600

2000 56 39 349 232 112 82 19000 15100

2015 46 52 27 289 334 163 110 129 69 51 21200 24400 16500 14300

  

   

 

  

 

  

  

 

 

 

 

Några vittgående slutsatser bör - av skäl som angivits ovan -

inte dras utifrån utsläppsmängderna i tabell 10. Det verkar dock

klarlagt att flygets förväntade expansion inte förbättrar trans-

portsektorns möjligheter att klara miljömålen.

En uppdelning på olika färdmedel - jämför figur 22 - visar att

gruppen personbilar är bäst på att möta miljökraven.
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5 . TILLFÖRLITLIGHETS- OCH NOGGRANNHETSFRÅGOR

5.1 Olika felkällor

Vår huvuduppgift är att beräkna mängden avgasutsläpp (ton/år)

under ett år i Sverige och två riksområden. Beräkningarna skall

avse åren 1980, 1987, 1995, 2000 och 2015. Beräkningsformeln

presenteras på sid 19. Osäkerheten i beräknade värden härrör i

huvudsak från följande två felkällor.

Modellfel. Med modellfel menas att beräkningsmodellens

struktur är bristfällig. Modellen kan t ex sakna

vissa relevanta faktorer/parametrar. En annan

brist kan vara att en relevant parameter beaktas

på ett felaktigt sätt.

I vårt fall kan man nog hävda att modellstruk-

turen är riktig. Modellens svaghet ligger att den

förutsätter att alla fordon kan indelas i

grupper, där det specifika utsläppet i princip

skall vara lika för alla individer. I praktiken

måste man arbeta med ett begränsat antal grupper,

inom vilka spridningen i specifik emission kan

vara stor. Mer om detta under punkt 5.5 nedan.

Parameterfel. Med parameterfel menas att modellens oberoende

 

variabler vid beräkningarna tilldelas värden som

inte överensstämmer med de faktiska/sanna
,_-

värdena.

Uppgifter om trafikens storlek är - för att ta

ett exempel - en väsentlig ingångsparameter. Vi

vet att vi aldrig kan få ett exakt/sant värde för

denna storlek. Osäkerheten i våra ingångsvärden

blir givetvis större ju längre fram i tiden vi

skall blicka. Vår modell förväntas vara användbar

för att skatta förhållandena fram till år 2015.
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Validitetsfel.

Ovanstående uppdelning i modell,
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Gränsen mellan begreppen modellfel och validiu

tetsfel är flytande. Med validitetsfel menas här

att

egentligen vill veta. Avgasutslåpp i samband med

erhållna värden inte avspeglar vad man

produktion, distribution och tankning av bränsle

ingår inte i våra beräknade värden. Ej heller

»avgasutsläpp från utländska fordon _i

Uttrycket

rimligen också

ingår

redovisade utsläpp. "trafikens"

avgasutsläpp bör inkludera de

utsläpp som uppstår vid hanteringen av drivmedel.

parameter- respektive validi-

tetsfel är ett försök att systematisera diskussionen om tänkbara

felkällor. När det gäller att fastställa felets storlek -

kvantifiering - brukar följande ansatser tillämpas.

Kalisesisgi

äâsslishetåasalY§-

Genom att jämföra det beräknade värdet med det

verkliga (uppmätta) värdet erhålles en skillnad.

Denna skillnad är - under förutsättning att våra

mätvärden är felfria - ett mått på den samlade

effekten av modell- och parameterfel. Kan vi

dessutom anta att värdena på våra oberoende

variabler är felfria ger en jämförelse mellan

uppmätta och beräknade värden ett direkt mått på

modellfelets storlek.

Känslighetsanalys brukar i första 'hand

tillämpas för att få en uppfattning om osäker-

heten i beräkningsresultatet p g a osäkerhet i

någon av de oberoende variablerna. Sålunda kan

man systematiskt förändra ingångsvärdet på varje

oberoende variabel, en efter en, med t ex tio

procent. Man får på så sätt ett utpekande av den

variabel eller de variabler som är av störst be-

tydelse för tillförlitligheten i beräkningsresul-

tatet.
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5.2. Jämförelse mellan tidigare skattningar av trafikens

avgasutslâpp.

Avsikten med detta avsnitt är enbart att exemplifiera och

illustrera osäkerheten i beräkningar av framtida förhållanden.

Eftersom det finns ett antal olika utredningar som redovisat

siffror på framtida avgasutsläpp är det intressant att jämföra

resultaten. Figur 23 visar hur skiljaktiga beräkningarna kan

vara.

Vágtra- /kf ^ Å (l) Trafikarbetet för lastbilar ökar med
fikens NO:- 40* på 15 år, för personbilar med 25*
utsläpp, ' . . på 15 år. i
1000 ton

(2) Trafikarbetet för lastbilar ökar med

25% på 15 år, för personbilar med 15%

 

 

I på 15 år (referensalternativ).

xe ' (3) Ingen trafiktillvâxt. (l), (2) och (3)

g; *2 (gg) hämtade från suv. (Aktionsplan 87 mot
.gt ' . luftföroreningar och försurning.

100 i:___ _ _ _ _ _ __ _:[âuçunmuuu. Rapport 3379).

Ei H' .""'"-uu.(5) (4) VTIs beräkning. (DsK 1987:5).

A, '5) :[_6 > , (S) Bilindustrins beräkning. Sept 1987._ _ _ _ _ __ __ __ __ i ,

50 _ ' [15) ..

 

1980 85 95 2010

Figur 23. Beräknade NOx-utsläpp enligt olika utredningar.

Förklaringen till att kurvorna i figur 23 har olika utvecklings-

förlopp beror självfallet på att beräkningsförutsättningarna

skiljer sig åt. När det gäller beräkningsmodellens struktur har

man i princip samma modellansats. I all enkelhet gäller beräk-

ningsformeln på sid 19.

I huvudsak beror olikheterna i figur 23 på olika bedömningar av

vad som kan uppfattas som rimliga ingångsvärden för modellpara-

 

metrarna ei respektive TAi. Speciellt beträffande ei-värdena går

åsikterna isär.
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5.3 Osäkerheten i värdena för fordonens specifika avgas-

utsläpp

För att ge en bild av de osäkerheter som kan förekomma i själva

figur 24 hur utsläppen i

genomsnitt varierar med körsträckan enligt olika undersökningar.

Som figurerna visar kan skillnaden bli mycket påtagliga! Vilka

värden kan anses vara giltiga för svenska förhållanden och dess-

utom gälla för åren 2000, 2010 och 2015?

AVGASUTSLÄPP FÖR KATALYSATORBILAR

   

NOX- UTSLÄPP Hc - UTSLÄPP co o UTSLÄPP

' scrkm
0.4 4 4

03 d ' ,

g 02'

a' \-32 0.11\\_5

 

   

KÖRSTRÄCKA (1000km)

2'0 Ab 60 '867 20 46 66 8b

KÖRSTRÄCKA (1000km)

20 40

- -- --Max utsläppsnivå enligt gällande bestämmelser.

(1) Utsläpp enligt undersökning av Bilprovningen (48 bilar).
(2) Utsläpp enligt undersökning av Volvo (46 bilar).
(3) Utsläpp enligt undersökning av Bilindustriföreningen.
(4) Utsläpp enligt undersökning av Saab (4 bilar).
(5) Utsläpp enligt undersökning av Volvo (6 bilar).
(6) Utsläpp enligt undersökning av Saab (9 bilar).

Figur 24. Avgasutsläpp för katalysatorbilar (medelvärde) som
funktion av körsträcka enligt olika undersökningar.
A12 prov.

Figur 25 nedan belyser ytterligare hur utsläppsnivåerna kan

variera bland bilar som är utrustade med katalysatorer. Figuren

visar hur storleken av HC- och NOK-utsläpp kan skilja sig åt för

olika motorfamiljer. Figur 25 demonstrerar också att utsläppen

efter 80 000 km körning ligger långt under gällande krav.
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Figur 25. Certifieringsvärden för kolväten och kväveoxider,
1989 års modeller, bensindrivna Ll-bilar. Ett repre-
sentativt värde per motorfamilj efter 80 000 km. (11)

Beträffande vår beräkning av COz-utsläpp bygger den på en beräk-

ning av fordonens bränsleförbrukning. Använd metodik för upp-

skattning av bränslefaktorer har i genomsnitt medfört en för-

hållandevis stor underskattning (ca 20%). Underskattningen är

sannolikt huvudsakligen ett uttryck för att använda körcykler

avviker från de verkliga körförloppen. Observera att detta

medför motsvarande risk för avvikelser för samtliga avgastyper.

5.4 Osäkerheten i skattningen av trafikarbetet

Även skattningen av det framtida trafikarbetet innehåller givet-

vis osäkerheter. Det är svårt att ange nägra värden för modell-

och parameterfel. Tidigare analyser visar dock att skattningar
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av framtida trafik kan vara en betydande felkälla, bl a beroende

på fel i antagandena om ekonomisk tillväxt, relativpriser för

olika energislag m m. Detta påstående styrks indirekt av resul-

taten i kapitel 4. Det faktum att vi får skilda utsläppsnivåer i

olika scenarier kan nämligen uppfattas som en känslighetsanalys.

Tabell ll nedan visar hur vägtrafikens trafikarbete år 2015 kan

tänkas variera för olika scenarier. Skillnaden kan bli bety-

dande. Enligt tabellvärdena kan trafikarbetet variera med upp

emot 100% om.scenarierna MILJÖ och HÖG ställs mot varandra.

Tabell ll. Trafikarbeten för olika år, scenarier och fordons-
typer enligt TPR (miljarder fkm/år).

 
  

  

 

   

 

År Scenario Personbil Lastbil Buss ,Mc + Mbped Summa

1980 REFERENS 42,0 4,5 0,6 0,8 47,9

1987 REFERENS 49,8 6,0 0,7 1,0 57,4

1995 REFERENS 54,6 6,3 0,7 1,0 ' 62,6

" MILJÖ 38,4 5,9 1,3 1,0 46,5

2000 REFERENS 57,7 6,7 0,7 0,9 66,0

" MILJÖ 35,6 6,1 1,5 0,9 44,1

2015 REFERENS 63,7 7,6 0,9 0,9 73,0

" MILJÖ 37,1 7,1 1,7 0,9 46,7

" HÖG 74,2 9,8 _5 0,8 0,9 85,7

5.5 Avslutande kommentarer

 

Avsnitten 5.2-5.4 behandlar osäkerheten i beräkningsunderlaget

för vägtrafikens avgasutsläpp. Motsvarande analys och diskussion

ske beträffande

järnväg och flyg då erforderliga data saknats. Preliminära upp-

har inte kunnat avgasutsläppen från sjöfart,

gifter tyder dock på att osäkerhetsintervallen är väl så stora

för övriga transportslag som 'för vägtrafiken. Somexempel kan
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nämnas att sjöfartens utsläpp av kväveoxider uppskattas till

cirka 35 kton år 1987 mot 4 kton år 1982. En nära lO-faldig

ökning som i huvudsak förklaras av att beräkningsgrunderna

ändrats.

Mot bakgrund av det föregående kan man fråga sig hur stor

osäkerheten är i de beräknade värdena för transportsektorns to-

tala avgasutsläpp. I dagsläget har vi uppgifter om osäkerheten i

ei-värdena för vägtrafiken. Däremot saknar vi uppgifter om till-

förlitligheten i emissionsvärdena för luftfart, sjöfart och

järnvägstrafik.

Det är inte möjligt att i statistisk mening ange osäkerheten i

beräknade värden.påavgasutsläppen år 1995 till 2015. När det

gäller osäkerheten i absolutvärdena är den en blandning av

modellv och parameterfel. Våra känslighetsanalyser visar att

'parameterfelet torde vara den dominerande felkällan.

Vi vågar tro att vid bedömningen av osäkerheten i beräknings-

'resultaten är det främst en fråga om att ta ställning till rim-

ligheten i ingångsvärdena på parametrarna för år 1995, 2000 och

2015; Vi anser också att resultaten i första hand skall upp-

fattas som ett mått på relationerna mellan olika scenarier.

 

Skattningen av absolutnivåerna torde således vara mer osäker än

dito för de relativa skillnaderna.
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6 . ÖVERVÃGANDEN OCH SLUTSATSER

Denna utredning har i första hand sökt svara på frågan:

"Klarar transportsektorn miljömålen vad gäller

luftföroreningar?"

Svaret är både ja och nej. Svaret som.man får beror på

- den valda ambitionsnivån för miljömålen,

- vilket ämne det är fråga om,

- valet av beräkningsförutsättningar,

- om transportsektorn behandlas som en helhet eller ej.

6.1 miljömålen

Till att börja med kan man fråga sig om de officiella miljö-

målen - reduktion av emissionerna (avgasutsläppen) inom

landet - är tillräckligt relevanta. Lägre avgaSutsläpp bör ses

som ett nödvändigt, men ej tillräckligt, villkor om man ser till

hälsorisker och risk för skador på vegetation, mark och vatten.

Det är i första hand nedfallet (depositionen) som är intressanta

när 'det gäller Skaderisker. Här vet man att den inhemska tra-

fikens andel av nedfallet som regel - utom utmed större tra-

fikleder - utgör en mindre andel. Med detta perspektiv framstår

det internationella samarbetet inom miljöområdet som en mycket

viktig angelägenhet. Förståelse för och acceptans av att man i

Sverige satsar pengar och andra resurser på åtgärder mot tra-

fikens avgasutsläpp torde öka om man vet att motsvarande an-

strängningar görs i andra länder.

Ovanstående kommentar får inte uppfattas som att det skulle vara

meningslöst att minska trafikens avgasutsläpp i Sverige. Tvärtom

är detta en angelägen-uppgift. Kommentaren ovan vill understryka

det betydelsefulla i att miljöarbetet sker på flera fronter.

En annan fråga som är kopplad till formuleringen av miljömål

gäller principer för hur man t ex utkräver den SO-procentiga

-reduktionen av NOK-utsläpp till år 2000. Om transportsektorn

skall svara solidariskt för att detta mål uppnås måste någon
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grupp proportionsvis klara mer än andra. Med tanke på att

flygets utsläpp mått som gram utsläpp per personkm är högre än

för andra transportslag kan man ifrågasätta det rimliga i att

exempelvis vägtrafiken måste kompensera det ökade utsläppet från

flygtrafik. Å andra sidan kan det inte heller vara rimdigt att

fixera sig vid den absoluta utsläppsnivån år 1980 och kräva att

respektive transportmedel skall ha 30-50 % lägre utsläpp i fram-

tiden. För flygets del - som är ett "ungt" transportslag - kan

dess förespråkare hävda att flygtrafikmarknaden fortfarande

befinner sig i ett mycket expansivt skede. Följaktligen kan de

nog också hävda att ett krav på samma procentuella avgasminsk-

ning som gäller för vägtrafiken inte sker med likartade förut-

sättningar.

6.2 Våra beräkningsförutsättningar

Våra beräkningar utgår från att det är trafikarbetets storlek

och fördelning på olika transportslag (TAi-värdena), och värdet

. på emissionsfaktorerna (ei-värdena) som avgör storleken på

framtida avgasutsläpp. Vi vet att det är ett antal grund-

läggande förhållanden som bestämmer TAi- och ei-värdena. T ex

ekonomisk tillväxt, utbudet av kollektiv trafik samt introduk-

tionstakten för nya fordonskoncept och alternativa bränslen. De

scenarier som behandlas i denna studie återger referensgruppens

uppfattning om vilka variationer i förutsättningarna som är'

tänkbara och intressanta. Underkänner man beräkningsförutsätt-

ningarna gäller givetvis inte beräknade värden. I så fall måste

beräkningsgången upprepas, men med nya antaganden om innehållet

i scenarierna.

Vårt uppdrag omfattar enbart beräkning av de utsläpp som härrör

från energiomvandlingen i fordonets motor samt avdunstning från

fordonets bränsleförsörjningssystem. Detta innebär att våra

resultat exkluderar avgasbildning som hänger samman med

produktion och distribution av bränslen. I 'det fortsatta

utredningsarbetet bör det närmare analyseras huruvida dessa

begränsningar riskerar att ge en skev verklighetsbild eller ej.
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6.3 Osäkerheten i beräknade avgasutsläpp

Som framgår av kapitel 4 är spännvidden i avgasutsläppen från

vägtrafiken mycket stor mellan olika scenarier. Skillnaden

mellan olika scenarioförutsättningar ligger i att vi har arbetat

med olika kombinationer beträffande nivåer för det specifika

avgasutsläppet (fyra nivåer), ekonomisk tillväxttakt (två

nivåer), olika grad av utbud av kollektiva transporttjänster

(två alternativ), samt varierat avgiftsnivån för och

kostnadsrelationen mellan skilda transportslag (tre nivåer).

Förutom att beräknade avgasutsläpp för vägtrafiken varierar

p g a alternativa antaganden om framtiden tillkommer andra

osäkerhets- och felkällor. Själva beräkningsförfarandet förut-

sätter tillgång till bl a uppgifter om kallstartsandel och

försämringsfaktorer. Värdena för dessa storheter är osäkra. Det

är inte möjligt att i statistisk mening ange osäkerheten i

wberäknade värden på framtida avgasutsläpp. Frågan om trovärdig-

heten/sannolikheten i respektive beräkningsresultat är till stor

del en fråga om att bedöma rimligheten i förutsättningarna och

ingångsvärdena för respektive scenario.

6.4 var skall åtgärderna sättas in?

Den påtagliga reduktionen av personbilarnas avgasutsläpp beror

på introduktionen av katalysatorteknik. Om emissionsfaktorerna

kan bringas ned till nivå 4 blir trafikens avgasutsläpp mycket

låga vad gäller NOx-, HC- och CO-utsläpp samtidigt som kol-

dioxidmålet innehålla. Emissionsnivå 4 förutsätter inget egent-

ligt teknikgenombrott utan bygger till stor del på känd teknik

både beträffande fordon och bränsle. En fortsatt satsning på att

förbättra och utveckla tekniken torde vara ett väsentligt inslag

i miljöarbetet för alla transportmedel. "Att rena vid källan" är

en sund princip.
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Det är också väsentligt att beakta tidsdynamiken. Givet 1980 års

utsläppsdata framstår vägtrafiken som den stora förorenings-

källan. Enligt den officiella statistiken från 1980 svarade väg-

trafiken för minst 95% av transportsektorns utsläpp av kolväten,

kolmonoxid och kväveoxider i Sverige. År 2000 kommer vägtra-

fikens andel av utsläppen* att ha minskat och förväntas uppgå

till cirka 50% av transportsektorns utsläpp av kväveoxider (7).

År 2015 kommer minskningen att vara än större. Detta förhållande

pekar på att i den fortsatta diskussionen om åtgärder mot avgas-

utsläpp måste större uppmärksamhet ägnas åt sjöfartens och luft-

fartens utsläpp.

Till sist är det också angeläget få ett säkrare och mer full-

ständigt grepp om. storleken av utsläppsbidragen från skilda

källor. Preliminära beräkningar tyder på att kväveoxidutsläppen

från arbetsredskap, traktorer, gräsklippare och liknande

maskiner f n ligger på nivån 70 000 ton/år. Denna utsläppsmängd

är av samma storleksordning som den förväntade mängden från väg-

trafik år 2000! Kampen mot luftföroreningar måste bygga på en

korrekt och allsidig kartläggning av olika utsläppskällor och

deras bidrag till nedfallet för attmotåtgärderna skall få en

optimal fördelning på olika föroreningskällor samt bli kostnads-

effektiva och - vilket är nog så viktigt - bli accepterade av

allmänheten som rättvisa och rationella.

6.5 Krav på en systemsyn

Trafik och transporter samt utvecklingen av desamma vet vi är

grundläggande för att trygga individernas välfärd och ett

effektivt samhälle. Att tillgodose trafik- och transportbehovet

är därför en central uppgift för samhället samtidigt som andra

krav rörande miljö, säkerhet 0.5 V beaktas. Miljökraven är så-

ledes en aspekt bland många i den samlade kravbilden och därmed

en faktor - låt vara en tung sådan - bland många som bestämmer

förutsättningen och förändringen i transportsystemet.
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6.6 Vår bedömning av möjligheterna att klara miljömålen

När det gäller vägtrafikens avgasutsläpp och möjligheterna att

 

klara miljömålen menar vi att resultatet av beräkningarna i

kapitel 4 är lovande. Genom att ta tillvara de tekniska, ekono-

miska och administrativa möjligheter som står till buds, bör

riksdagens miljömål kunna uppfyllas på samma gång som transport-

behovet tillgodoses. Vi bedömer att det är lättare att infria

kväveoxidmålet än koldioxidmålet. Det är dock uppenbart att

ytterligare åtgärder utöver de som har beslutats behövs för att

transportsektorn skall infria riksdagens miljömål.

Införandet av biobaserade bränslen sänker utsläppen till nivåer

som tillgodoser betydligt strängare krav. Det fortsatta utred-

ningsarbetet får visa vilka åtgärder/medel/förändringar som är

mest kostnadseffektiva och som dessutom är lätta att genomföra

med hänsyn till opinion och attityder. De tankar och intentioner

som. ligger bakom naturvårdsverkets aktionsplaner måste full-

följas och omsättas i konkreta handlingsprogram.

Det finns ett viktigt tillägg beträffande slutsatsen i första

stycket. Det tillägget hänger samman med att det fortfarande

finns ett antal frågetecken/risker. För det första kan vi på

intet sätt utesluta möjligheten av att den fortsatta forskningen

kommer att upptäcka nya och i dagsläget okända risker. En

förlängning av denna tankegång är att farhågorna om naturens

tålighet gentemot luftföroreningar är lägre än som för

närvarande antas gälla. Skulle denna typ av farhågorvara

riktiga gäller inte vår tidigare slutsats.

Beträffande avgasutsläppen från hela transportsektorn saknas

 

aktuella data om utsläppen från sjöfarten. Som framgår av redo-

visningen i avsnitt 4.2 är tillgängliga data alltför osäkra för

att man skall kunna uttala sig med bestämdhet om transport-

sektorns möjligheter att uppfylla riksdagens miljömål. Förmod-

ligen är de förändringar som innefattas i våra scenarier inte

tillräckliga för att uppställda mål skall nås.
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6.7 Behov av fortsatt utrednings- och forskningsarbete

Mot bakgrund av ovanstående vill vi till sist understryka be-

hovet av fortsatta och intensifierade forskningsinsatser. I

princip bör arbetet ske på bred front och omfatta de i kapitel 1

angivna frågeställningarna. Vi tror att arbetet i första hand

bör fokuseras mot följande frågeställningar.

o Trafikarbetets storlek och fördelning på olika färdmedel.

Samordnad analys och modellering för hela transportsektorn.

Tonvikt på studier'av effekten av s k åtgärdsvariabler.

0 Analys och bedömning av emissionsfaktorerna för flyg, sjöfart

och järnväg. Nuläge och utvecklingsmöjligheter.

o Fördjupade kunskaper om bilars utsläpp under verkliga drifts-

förhållanden.

0 Skattning av avgasutsläpp i samband med produktion, leverans

ooh hantering av drivmedel.

o CB-analys av olika åtgärdspaket i syfte att finna samhälls-

ekonomiskt optimala lösningar mot trafikens luftföroreningar.

0 Utveckla användarvänliga modeller för beräkning av trafikens

avgasutsläpp med stora möjligheter att variera åtgärdspara-

metrarna. Modellerna bör innehålla en förenklad beskrivning

av det svenska energisystemet samt uppgifter om

energianvändning inom övriga samhällssektorer.

0 Avgasernas kemiska sammansättning. Tonvikt på nya och alter-

nativa bränslen.

0 Skadeeffekter av lågdosexponering under lång tid.
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Bilaga 1

Sid 1 (1 )

Beräkningsförutsättningar för olika scenarier samt omfattningen

av resultatredovisningen

 

Övre

scenarier

markerar det nivåvärde som antas

och

redovisas

trafikarbetets

i avsnitt 3.3

bestämningsfaktorer.

delen av tabellen anger numrering och benämning av olika

samt förutsättningarna för respektive scenario. Ett X

gälla för emissionsfaktorerna

Emissionsfaktorerna

under det att trafikarbetets bestäm-

ningsfaktorer behandlas i avsnitt 3.2.

Tabellens nedre del visar med hjälp av ett X vilka resultat-

tabeller 'som.framtagits vad gäller beräkningsår och geografisk

indelning. Figur 9 i huvudtexten illustrerar indelningen i riks-

områden.

  

 

 

 
 
  

  

  

   

  

  

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

Alternativa nivåer för Alternativa nivåer för emissionsfaktorerna

trafikarbetets bestäm-

ningsfaktorer Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4

ä Ekonomisk Bas X X X X X X X X X X X X

g tillväxt

'E Hog X X X
4-)

4.!

:3 Eks X X X X X X X

*5 AYEBftS' ..
:S5 niva Hogre X X

i; ,
.g Högst X X X X X

C

:gg Utbud av Bas X X X X X X X X X X X

5 kollektiv-
m trafik Hög X X X

Runner 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SCEHARIO

mmamng amn- - - mr - - - - - - - -2anm - mm
RENS

Beräkningsár: 1980 X X X

1987 X X X

w 1995 X X X X X X
'0

C

3 2000 X X X X X X

_2 2015 X X X X X X X X X X X X X X
'0 C7

ä'å Geografisk indelning:
:i: Riket X X X X X X X X X X X X X X
3 6

(å ä Riksomráde 4 och 8 X X X X X X
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Bilaga 2

Sid 1 (1)

Tänkbara emissionsfaktorer (g/fkm) för nya personbilar år 1980-2015.
Tabellvärdena avser sammanvägda emissionsfaktorer för tätorts- och
landsbygdskörning.

  

NO

-95

Emissions- HC
faktornivå -00

-15
-00
-15

-00
-15

 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

2,6

1,9

1,8

1,9

0,31

0,24

0,27

0,31

0,24

0,24

13

13

13

2,2

2,2

2,2

1,7

1,3

1,7

0,40

0,19

0,17

0,40

0,19

210

210

210

180

180

180

180

180

180

mm - -------0,1ö---

        

 

 

 

 

 

 

 

 

   

*) Angivna emissionsfaktorer avser år 2015.
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Genomsnittliga

Bilaga 3

Sid 1 (l)

emissionsfaktorer (g/ fkm) för skilda fordons-
grupper år 1980-2015. Tabellvärdena avser sammanvägda emissions-
faktorer för tätorts- och landsbygdskörning.

 

  

År Emissions- Personbil Lastbil Buss
faktorniva HC CO NOK C02 HC CO NQX C02 HC CO NOx C02

1980 1=2=3 3,8 22 2,4 220 2,6 13 11 710 2,2 3,6 19 1000

1987 1=2=3 3,1 18 2,2 210 2,7 14 9,7 650 2,2 3,6 19 1000

1995 1 1,3 8,7 1,1 190 1,9 11 8,6 640 1,8 2,7 17 950

-"- 2 1,3 9,6 0,94 190 1,9 11 8,6 640 1,8 2,7 17 950

-"- 3 1,3 8,6 1,0 190 1,9 11 8,1 640 1,8 2,7 16 950

2000 1 0,62 4,5 0,72 190 1,4 8,9 7,0 640 1,7 2,3 14 950

-"- 2 0,64 6,5 0,51 190 1,4 8,9 7,0 640 1,7 2,3 14 950

-"- 3 0,57 4,3 0,49 190 1,2 7,8 6,0 640 1,5 2,3 12 950

2015 1 0,40 3,1 0,61 180 1,1 7,9 6,0 630 1,7 2,3 12 940

-"- 2 0,42 5,3 0,38 180 1,1 7,9 6,0 630 1,7 2,3 12 940

-"- 3 0,27 2,5 0,21 180 0,71 5,4 4,6 630 1,3 2,3 9,4 940

-"- 4 - - 0,19 100 - - 2,7 440 - - 4,0 720
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Bilaga 4

Sid 1 (6)

Avgasutsläpp enligt scenario REFERENS och MILJÖ

 

I denna bilaga redovisas beräkningsresultat för scenario nummer

1 REFERENS och nummer 14 MILJÖ. Beräkningsresultaten för samt-

liga scenarier (nr 1-16) återfinns i publikation "Trafik och

avgasutsläpp - utblick mot 2015. Avgasutsläpp från vägtrafik för

olika år och scenarier. Resultattabeller. Notat T 85".

Förklaring till olika beteckningar i resultattabellerna

44/1)
(SCENARIO 14 MILJU

D

:xxx:k:kk*kkikkkikkkkkáik
i

iiiäå********iiiäiåkiiäiä

2015. *ÅR :

l \
\ o;

 

  

 

 

  

 

 

;Qrdan gc Ca Nav 802_) (Liraiit Gro Tra+15)

Po b al 3522 :Sååå 49?4 4273 25430 28?01
Pb b ta §37: 722 27as 5) 2545 - 970a 1017:
En ules 1318 2325 8221 788 1015 1015

Eu åat 884 :43: " 77: §55 :45
n: d Q: :0 :2 a s 1505 54
9: s ta 3 :2 s 4 4ss :0
Lb b ta 815 11388 582 581 1430 1533

Lb d ta 29 207 131 5: 310 :07
La b ni, 370 1227a "4a :as 153= 1851
;a d nl :1 :2: 14% se 3:5 2:3
;3 ;t' ggg ;lån 1335 173 3:7 3??
LL låt 341 458: 341; 23 1033 :GES

;3 5; 2979 5439 *azss :2:: 167a 'Evia .
JF 2207 803; 128 5: 28 428

üed 3285 5825 2: 21 38 38

:tal: 2248? *4824: E4231 12803 45748 48748

1. Scenariots nummer och benämning. Innehållet i respektive
scenario definieras i bilaga 1.

2. Fordonstyper. Pb = personbil b = bensindrift
Bu = buss d = dieseldrift
Lb = lastbil med total- gl'= glesbygdstrafik

vikt 3 3,5 ton ta = tätortstrafik
Lb 7t = lastbil med

totalvikt 7 ton
Lb sl = lastbil med släp

3. Avgastyper. HC = kolväten, CO = kolmonoxid

NOX = kväveoxider, CO2 = koldioxid

4. Uppgifter om trafikarbetets storlek (miljon fordonskilometer
per år). Första kolumnen är TPRs ursprungsvärden. Andra
kolumnen av VTI korrigerade värden.

5. Avgasutsläppets storlek. (HC-, C0- och NOK-värdena anges i
sorten ton/är medan COZ-värdena anges som 1000 ton/år).
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