
  

VTInotat

  

Nummer: T 90 Datum: 1990-08-14

Titel: Utredning beträffande samhälls- och miljökostnader vid

transporter av grusmaterial

Författare: Ulf Hammarström

Avdelning: Trafikavdelningen

_Projektnummer: 753 27-7

Projektnamn: Samhällsekonomisk analys avseende läge för grustäkt

Uppdragsgivare: Företagarförbundet

Distribution: ;Ei/nyförvärv/begränsad/

. Pa: 5__81 01 Linköping. Tel:.013-2(.) 4000. Telex 50125 VTISG/S. Telefax 013-14 14 36

Inst/tu Besok. Olaus Magnus vag 3ZLInkop/ng

vi Vägval amp Statens vag- och trafiklnstltut



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 BAKGRUND

2 MÅLSÄTTNING

3 METOD

4 RESULTAT

REFERENSLISTA

BILAGA

Sid





l BAKGRUND

Genom beslut den 28 mars 1989 har länsstyrelsen i Östergötlands

län avslagit en ansökan om tillstånd till fortsatt och utvidgad

grustäktverksamhet på fastigheten Högby 1:8 i Mjölby kommun.

Länsstyrelsens beslut har därefter överklagats. Överklagandet

har avslagits av regeringen.

VTI tillfrågades under våren 1990 av K-G Rosendal, ombud för

Hulje Sand & Grus AB, om att genomföra en utredning avseende

miljökonsekvenser och övriga samhällskostnader kopplade till

olika alternativ till den nuvarande grustäkten i Mjölby.

I en offert till Företagarbundet (dnr 161/90-75) lämnas ett

förslag från VTI om lämplig uppläggning av en studie. Ur under-

handskontakter med K-G Rosendal framkom att det belopp som kunde

satsas på en utredning var förhållandevis litet, motsvarande ca

1 manvecka på VTI. VTI's förslag till uppläggning av en studie

skall ses mot bakgrund av kostnadsramen.



2 MÅLSÃTI'NING

Ur den nämnda offerten från VTI och en bekräftelse på att den

offererade studien skall genomföras framgår målsättningen. En-

ligt offerten skall följande uppskattas för år 1990:

o avgaser per år av typerna: kolväten (HC): kolmonoxid (CO):

koldioxid (C02); kväveoxid (NOX)

o fordonskostnader per år

0 restidskostnader per år.



3 METOD

Att uppskatta representativa kostnader för grustransporter

kräver egentligen tillgång till speciella data. Grustransporter

skulle kunna uppdelas i följande moment:

0 lastning

o transport ut ur själva grusgropen och dess närområde

o körning, i det aktuella fallet, på vägar med något lägre
standard

o körning på vägar med bättre standard

o körning under tätortsliknande förhållanden

o kort körning på byggarbetsplats

o lossning.

För beräkning av en representativ totalkostnad borde uppgifter

om olika delkostnader finnas för de uppräknade momenten.

Uppgifter om samtliga dessa moment finns ej tillgängliga, vare

sig i form av data som beskriver själva transportmomenten eller

kostnader för dessa. Om uppgiften begränsas till att uppskatta

kostnadsskillnader mellan olika alternativ till den befintliga

grusgropen krävs ej uppgifter om hela transportkedjan. Det är

tillräckligt med uppgifter om avstånd mellan leveransplats och

olika "konsumtionsplatser". I bilaga 1 redovisas det beräknings-

underlag som framtagits av uppdragsgivaren. Vad som redovisas är

de kommuner till vilka grus levererats från den aktuella grus-

gropen, antal levererade m3 grus 1988, antal levererade ton grus

1988 och avstånd från grustäkten till kommunen.

Förklaring till att det skulle vara tillräckligt med ett totalt

transportavstånd är att det i huvudsak enbart är längden av

"körning på väg med bättre standard" som förändras vid ett byte

av grustäkt eller liknande. Detta bygger också på förutsättning-

en att standarden och därmed kostnaden per sträckenhet är lika



för olika sträckor med "bättre standard". Här har förutsatts att

standarden generellt motsvarar väg med 13 m bredd, hastighets-

gräns 90 km/h och bästa linjeföringsstandard. Bästa linjen

föringsstandard motsvarar siktklass 1 enligt referens (89-1).

De fordon som används för transporter från grusgropen i Mjölby

kan beskrivas enligt följande:

0 totalvikt 23.5 ton

0 med boggie d v 3 totalt 3 axlar

o last 12 ton.

Antal transporter har uppskattats genom att dela total levererad

mängd med 12.

Bilarna har förutsatts köra tomma till grustäkten. Stödaxeln har

förutsatts vara nersänkt med last och upphissad vid tomkörning

d v 3 i genomsnitt har 2.5 axlar eller 1.25 axelpar markkontakt.

Hastigheten för en tung lastbil utan släp på rak och horisontell

väg med 13 m bredd och hastighetsgräns 90 km/h kan enligt VTI's

uppföljande hastighetsmätningar uppskattas till 87 km/h. Om hän-

syn tas till backar och kurvor blir den resulterande hastigheten

86 km/ho Restidskostnaden har uppskattats som funktion av 86

km/h. Enligt referens (89-1) är tidskostnaden för en chaufför

130 kr/h 1990. Observera att kostnaderna _inte direkt motsvarar

exempelvis företagets totalkostnad för en chaufför utan är en

speciell värdering som används i VV's samhällsekonomiska kal-

kyler. Samma sak gäller för övriga kostnadsuppskattningar. I

referens (89-1) beskrivs hur värdering av olika storheter har

tillgått.

För uppskattning av fordonskostnader och avgasutsläpp har i ett

första steg medelhastighet på aktuell vägtyp uppskattats. Medel-

hastigheten, för hela trafikflödet av lätta och tunga fordon,

har ur referens (89-1) uppskattats till ca 90 km/h. Fordonskost-

naderna för tunga fordon blir för 90 km/h, enligt referens

(89-1), 2.78 kr/kmi



Uppgifter om avgasemissioner redovisas i referens (89-2). För

medelhastigheten 90 km/h blir avgasutsläppen för tunga fordon

följande:

0 HC, 1.04 g/km

o CO, 3.55 g/km

o NOX, 12.8 g/km

0 C02, 785 g/kmr

Observera att både beträffande fordonskostnader och avgasutsläpp

så avSer redovisade data inte en typisk grusbil utan i stället

ett genomsnittligt tungt fordon på landsväg.

I uppdraget ingick inte direkt att beräkna hur kostnaderna för

trafikolyckor påverkas. I och med att sådana uppgifter finns

lätt tillgängliga har även dessa redovisats. Kostnaden för aktu-

ell vägtyp anges till:

0.61 x 425 000 kr/M axelparkm.

Om kostnaden i stället uttrycks per M fordonskm blir värdet

324 000 kr. '



4 RESULTAT

I bilaga 1 redovisas tre olika alternativ:

0 1, situationen under 1988 d v 5 leveranser från Hulje Sand &
Grus AB i Mjölby

0 2, leveranser från Dansby

o 3, leveranser från Olivehult.

Uppgifterna i bilaga 1 har i sin helhet framtagits av uppdragsø

givaren d v 3 VTI kan inte ta något ansvar för rimligheten av

redovisade data i bilaga 1.

Det totala trafikarbetet per alternativ kan uppskattas till

följande:

0 1, 261 821 fkm/år

0 2, 579 680 fkm/år

o 3, 504 672 fkm/år.

Uppskattade avgasutsläpp per alternativ redovisas i tabell 1.

Tabell 1. Totala avgasutsläpp per år för grustransporter från
Hulje Sand & Grus AB i Mjölby och från olika alteru
nativ.
Beräkningsâr l990*)o

  

 

Leverans HC C0 NQX 002

från kg/år kg/år kg/år kg/år

Hulje Sand/Mjölby*) 272 930 3 350 206 000
Dansby**) 603 2 060 7 420 455 000
Olivehult **) 525 1 790 6 460 396 000

 

     

*) Leveranser för 1988
**) Om leveranserna för 1988 i stället skulle kommit från detta

alternativ



De beräknade avgasutsläppen skall i första hand användas för

uppskattning av absoluta differenser mellan olika alternativ

till skillnad från relativa skillnader eller att utnyttja abso-

lutnivån för visst alternativ. I tabell 2 redovisas förändringar

av avgasutsläpp som följd av leveranser från alternativ till

Hulje Sand & Grus i Mjölby.

Tabell 2. Förändringar i avgasutsläpp som följd av alternativ
till leveranser från Hulje Sand & Grus i Mjölby.
Beräkningsår 1990*).

 

 

     

Alternativ HC C0 NOx C02

kg/år kg/år kg/år ' kg/år

Dansby + 331 + 1 130 + 6 490 + 249 000
Olivehult + 253 + 860 + 3 110 + 190 000

 

 

*) Leveranser för 1989.

De i tabell 2 redovisade förändringarna kan exempelvis relateras

till följande:

0 de totala utsläppen från vägtrafik i Sverige 1987:
- HC 180 000 ton/år

' - CO 1 010 000 ton/år
- NOx 183 000 ton/år
- C02 15 100 000 ton/år

o att sänka hastighetsgränserna till 90 km/h på vissa 110 vägar
enligt referens (89-3):

- HC 254 000 kg/år
- CO 3 100 OOO-kg/år
- NOx 1 620 000 kg/år
- C02 81 400 000 kg/år.

Ett bättre jämförelsematerial vore naturligtvis utsläppen på de

vägar som trafikeras av de aktuella grusbilarna,

Förändringen av utsläpp som följd av alternativ till Hulje Sand

& Grus i Mjölby bör primärt påverka avgasutsläppen på landsväg

d v 3 inte i tätort.

I tabell 3 redovisas fordons-, restids- och olyckskostnader för

de olika alternativen.



Tabell 3. Totala kostnader (kr) per år för grustransporter från

Hulje Sand & Grus i Mjölby och från olika alternativ.
Beräkningsår l990*).

 

 

Leverans Fordons- Restids- Olycks- Totalt
kostnader kostnader kostnader

Hulje Sand/Mjölby 727 000 396 000 84 800 1 210 000

Dansby 1 610 000 876 000 188 000 2 670 000

Olivehult >l 400 000 763 000 164 000 2 330 000

 

 

 

  

  

*) Leveranser för 1988. Värderingar m m enligt referens (89-1).

Förändringen av fordons-, restids- och olyckskostnader skulle

därmed bli följande:

0 för alternativ Dansby, + 1 460 000 kr/år

0 för alternativ Olivehult, + 1 120 000 kr/år.

De här redovisade effekterna skall inte betraktas som en full-

ständig samhällsekonomisk analys utan avser enbart vissa del-

effekter vilka brukar utgöra de dominerande delarna vid väg-

planering.



(89-1)

(89-2)

(89-3)
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Btbga 1
Sid 1(1)

KOMFLETTERING
till underlag för beräkning av samhällskostnader mm i samband
med transport av sand och grus.

Alt I: Normal leverans Hulje Sand & Grus från Aspetorpet enl 1988.
Alt II: Motsvarande leveranser från Dansby.

" III: " " " Olivehult.

 

Transportsträcka anges i km, enkel väg.

Kvantiteter anges i ton, avrundat till närmaste lOO-tal.

   

 

 

Alt.I Alt. 11 Alt. :1:
Leverans till Ton Km Ton Km Ton Km

Mjölby 35.400 10,5 35.400 40 35.400 43

Linköping 27.700 34 27.700 60 27.700 37

Vadstena (Borghamn)6.000 24 6.000 44 6.000 57

Motala* 4.300 23 - -

Boxholm 500 23,4 500 63. 500 66

Ödeshög 100 30,8 100 60 100 73

74.000 74.000 74.000

Väsentligen utgöres leveransen av följande: Gjutsand 0-10 0. Oml8,
leksand (2 olika kornstorlekar), mursand 4mm, putssand 4mm och
slipsand 6mm.
Enklare kvaliteter såsom fyllnadsgrus och sandfyll ha ej särskilts,
då de förekommer endast i liten omfattning i samband med större
beställningar. Å andra sidan har ej heller leksanden särbehandlats,
trots att i synnerhet den finkorniga, sk bakbara, varken finns att
få i Olivehult eller Dansby utan först på betydligt längre håll.

*/ För Motalas del består leveransen väsentligen av just sådan
leksand som varken kan fås från Dansby eller Olivehult. Om
denna kvantitet skall ingå i jämförelsen kan den i de båda
alternativen åsättas samma avstånd som från Mjölby, då inget
rimligt alternativ finnes.

Mjölby 1990 06 13




