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- Trafikkonsult Per Kjellman. Trafikprognoser enligt Trans-

portrådets prognossystem.
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samt samråd beträffande beräkningsmetoder och -resultat.

- Jan Westerberg och Sven Ernedal, Luftfartsverket. Emissions-

och energifaktorer för flygtrafik samt uppgifter om flyg-

plansflottans sammansättning.

- Lars Johansson, Statens Järnvägar. Energifaktorer för per-

sontransporter med järnväg.

- Peter Huledal, Vägverket. Beläggningstal för långväga bil-
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ledare och författare till rapporten har varit Magnus Lenner.

Ulf Hammarström och Bo Karlsson har bidragit vid planeringen
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SAMMANFATTNING

Utbyggd busstrafik och förbättrad tågtrafik, enligt gällande

planer, medför en ändrad färdmedelsfördelning för långväga per-

sontransporter. Statens väg- och trafikinstitut har beräknat

förväntade miljökonsekvenser i form av avgasemissioner och

ändrad energiåtgång. Arbetet har skett på uppdrag av Kommunika-

tionsdepartementet och i samråd med Statens Naturvårdsverk.

Transportrådets prognossystem användes för att förutsäga hur

ändrat utbud för persontransporter med buss och järnväg påverkar

fördelningen av det långväga persontransportarbetet mellan buss,

tåg, flyg och personbil. Prognoserna omfattade år 1995 med

snabbtåg på sträckorna Stockholm - Göteborg och Stockholm - Malmö

samt år 2000 med snabbtåg även på sträckan Göteborg - Malmö. I

båda fallen förutsattes avreglerad busstrafik. Prognosresultaten

ligger till grund för de redovisade miljö- och energiberäkning-

arna.

Med utgångspunkt från år 1989 samt prognosticerade framtida

transportvolymer för de olika färdmedlen beräknades, 'grund' -

emissioner av kolväten (HC), kolmonoxid (CO), koldioxid (CO,)

och kväveoxider (NO,) och energiåtgång för basåret 1989 samt

beräkningsåren 1995 och 2000. Vid beräkningen användes bästa

möjliga aktuella och framtida emissions- och energifaktorer,

beläggningstal etc. Passageraromfördelningar mellan trafik-

slagen, som förutsagts i transportrådsstudien applicerades för

att beräkna nya värden. Jämförelse mellan nya värden och grund-

värden möjliggjorde därefter utvärdering av de miljömässiga kon-

sekvenserna för de planerade förändringarna i trafikutbud för

buss och järnväg. För 1989 gjordes beräkningar för hur avreg-

lering av busstrafiken, med såväl oförändrad prisnivå som med

10 % prisreduktion, påverkar energiåtgång och förorenings-

emissioner. För 1995 och 2000 beräknades inverkan av, dels

utbyggd busstrafik i kombination med förbättrad tågtrafik, dels

av enbart förbättrad tågtrafik. Slutligen beräknades miljökonse-

kvenser av ökat buss- och järnvägsutbud på nio viktiga länkar

för 1995 och 2000.
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II

De beräknade förändringarna är procentuellt små men i huvudsak

positiva. Förbättrat trafikutbud för både tåg och buss innebär,

i fråga om föroreningsmängder från vägtrafik på riksnivå såväl

1995 som 2000, minskningar med någon (NO,) eller några (HC, CO

och CO) tiondels procent. Om beräkningarna omfattar enbart för-

oreningsmängder från vägtrafik med långväga persontransporter,

rör sig minskningarna om några procent. Förändringarna i ener-

giåtgång är av samma typ (minskningar) och samma relativa stor-

leksordning. Beräkningarna för enskilda länkar visar större pro-

centuella föroreningsreduktioner på upp till ca 10 %, och i vis-

sa fall, för NO,, ökningar om några procent.
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III

SUMMARY

Extended bus traffic and improved railway traffic, according to

current plans, will entail changes in people's choice of trans-

portation mode for long range travel. The Swedish Road and

Traffic Research Institute, comissioned by the Swedish Ministry

of Transport, has calculated the environmental consequences of

these changes pertaining to exhaust emissions and altered energy

consumption. The work was carried out in consultation with the

Swedish Environmental Protection Agency (SNV) .

The Swedish Board of Transport prediction model was

employed to estimate how changed offerings in passenger trans-

port by bus and railroad will influence the distribution of long

range passenger travel between bus, train, air and passenger

car. The predictions were made for 1995 with express trains on

the Göteborg -Stockholm and Stockholm - Malmö links, and for the

year 2000, with express trains on the Göteborg - Malmö link as

well. Deregulated bus traffic was assumed for both cases. The

results from the prognoses constitute a basis for the calcula-

tions of environmental consequences and energy consumption,

which are presented.

Using 1989 as base, predicted future passenger transport volumes

for the various travel modes and the most recent emission and

energy factors, booking levels etc. were used to compute basic

emissions of hydrocarbons (HCs), carbon monoxide (CO), carbon

dioxide (CO,) and nitrogen oxides (NO,) as well as energy

consumption totals, for the base year 1989 and estimates for the

years 1995 and 2000. The redistributions between different

tranåport modes, stated in the TPR study, were then used to

calculate new values. Comparison between these ralues and the

base figures made possible an evaluation of the environmental

consequences to be expected from the improved offerings in bus

and railway service, according to current plans.

For 1989, environmental impacts, in the form of altered energy

consumption and emissions of pollutants, assuming deregulated
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IV

bus traffic, were evaluated both for the current cost level and

also for a situation with a 10 % price reduction in bus fares.

For 1995 and 2000, effects of extended bus traffic in combina-

tion with improved railway traffic and also of improved railway

traffic by itself, were calculated. Finally, the environmental

consequences of improved offerings for bus and railway traffic

on nine important traffic links for the years 1995 and 2000 were

computed.

The calculated changes are small on a percent basis and are

mainly of a positive nature. Extended bus and railway traffic

will reduce nationwide road traffic emissions of pollutants by

one (NO,) or a few (HCs, CO and CO,) tenths of a percent in 1995

and 2000. If the changes are related instead to emissions

emitted from interregional passenger traffic, the relative

reductions will amount to a few percent. Energy consumption will

also be reduced and the relative changes will be of a similar

magnitude as for the emissions of pollutants. The calculations

for separate traffic links yield larger percent reductions of

pollutants and in some cases (for NO,) increases of a few

percent.
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1 BAKGRUND

Frågan om hur en liberalisering av busstrafiken skulle påverka

järnvägstrafiken behandlas i rapporten Avreglering av långväga

busstrafik - resultat enligt transportrådets prognossystem (1).

Rapporten belyser hur utbyggd busstrafik och förbättrad tåg-

trafik skulle påverka fördelningen av långväga (> 100 km enkel

resa) resande mellan buss, tåg, flyg och personbil i Sverige.

Regeringen uppdrog i en skrivelse daterad 1991-12-19 åt Statens

väg- och trafikinstitut att i samråd med Statens naturvårdsverk

beräkna miljöeffekter, i form av Aavgasemissioner och ändrad

energiåtgång, av den ändrade färdmedelsfördelning som redovisas

i ovan nämnda rapport.
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2 MÅLSÄTTNING

Uppdragets innebörd är i korthet att för långväga persontrans-

porter beräkna energiåtgång samt emissioner av kolväten (HC),

kolmonoxid (CO), kväveoxider (NO,) och koldioxid (CO,) på års-

basis i de scenarier som definieras i referens (1). Ur resul-

taten från dessa beräkningar skall sedan de förändringar av

emissions- och energivärden, som är hänförbara till förbättrade

trafikutbud för buss- respektive tågtrafik, fastställas. De

situationer som skall beskrivas är:

- Basåret 1989 dels med oförändrat trafikutbud och dels med

avreglerad busstrafik såväl vid oförändrad prisnivå som vid

10 % prisreduktion på långväga bussresor

- Beräkningsåren 1995 och 2000 med oförändrat trafikutbud och

med förbättrat trafikutbud för buss och tåg samt vid enbart

förbättrad tågtrafik

Uppdraget omfattar beräkningar enligt ovan, på riksnivå samt för

ett antal av de största interregionala trafiklänkarna.

VTI MEDDELANDE 681



3 METOD

3.1 Beräkningsunderlag

Underlagssiffror av skilda slag för de avsedda beräkningarna som

inhämtats från trafikverk, SNV, TPR etc omfattar bl a följande:

- Prognoser för hur det långväga persontransportarbetet omför-

delas mellan olika trafikslag vid förändringar i trafikutbud

- Transport/trafikarbete totalt och uppdelat på trafikslag och

resetyper för åren 1989, 1995 och 2000

- Emissions- och bränsle/energifaktorer för buss-, tåg-, flyg-

och biltrafik

- Beläggningstal för långväga bil- och bussresor

- Fordonsåldersfördelningar för vägtrafik

- Flygplansflottans sammansättning

- Faktorer för omräkning av energi/bränsleförbrukning till av-

gasemissionsmängder

3.1.1 Scenarier och resandefördelningar

De scenarier som studerats är med samma nomenklatur som i refe-

rens (1):

- scenario 1000 = basår, dvs speglar privatresandet enligt

transportrådets matriser för 1989

-= scenario 1001 = busscenario "plus", dvs privatresandet med

ökat bussutbud vid avreglering

- scenario 1011 = busscenario '"plus' med 10 % lägre biljettpris

än i övriga scenarier

-= scenario 1002 = busscenario "plus! med förbättrad tågtrafik

enligt järnvägsscenario '" jvg95'

-= scenario 1003 = busscenario '"plus' med ytterligare förbättrad

tågtrafik enligt järnvägsscenario ' jvg00'

- scenario 2102 = busstrafik enligt basår med tågtrafik enligt

järnvägs-scenario ' jvg95'

-= scenario 2103 = busstrafik enligt basår med tågtrafik enligt

järnvägs-scenario ' jvg00'

VTI MEDDELANDE 681



Dessutom har för vardera 1995 och 2000 ett "scenario 1000" räk-

nats fram genom att basårets 1989 resandevolymer räknats upp

till förväntade grundvolymer för dessa årtal.

I tabell 1 nedan, hämtad från referens (1) visas på riksnivå hur

ett fixt antal privatresor enligt prognosmodellen omfördelar sig

trafikslagsvis vid skilda trafikutbud för buss och järnväg.

 

Tabell 1 Antal privatresor (tusental) per år i hela riket vid

de olika scenarierna.

Scenario Bil Tåg Flyg Buss Totalt

1000 74199, 5 8513,0 2363,0 2602,0 87677,5

1001 73348,0 2322,5 3807,0 87677,5

1011 73279,0 8180,0 2316,5 3902,0 87677,5

1002 72611 , 0 9119,5 2210,0 3737,0 87677,5

1003 71367,0 2128,5 3647,0 87677,5

2102 73395,0 2243,5 2557,0 87677,5

2103 72137,0 _10876,5 2162,0 2502,0 87677,5

3.1.2 Transport /trafikarbete

Transportvolymer (långväga persontransporter) för basår och de

båda beräkningsåren valdes enligt TPR (2).

miljarder personkm redovisas i tabell 2.

Värdena uttryckta i

Inför följande emis-

sionsberäkningar räknades dessa transportarbeten för bil och

buss om till trafikarbete, se avsnitt 3.1.4.

Tabell 2 Persontransportarbete i miljarder personkm.

1989 1995 2000

Personbil > 100 km 24 , 8 27 , 9 31,2

Järnväg > 100 km 4 ; 3 5; 1 6 ; 5

Flyg 3,3 4 , 0 5,5

Buss > 100 km 1,9 2 , 0 2 ; 3

från VTI notat T 84 (3)

enligt alternativ 1, motsvarande SNV:s ansatser.

Trafikarbete för övrig vägtrafik togs

VTI MEDDELANDE 681



3.1.3 Emissions- och bränsle/energifaktorer

3.1.3.1 Vägtrafik

Emissions- och bränslefaktorer samt fordonsåldersfördelningar

för vägtrafik togs från referens (3) enligt alternativ 1. For-

donsåldersfördelningen för långväga bussar enligt SNV:s ansatser

justerades dock vad beträffar '"plus'scenariet för buss, så att

75 % av det tillkommande trafikarbete som en avreglering av

långväga busstrafik skulle medföra, antogs komma att utföras av

nya fordon.

3.1.3.2 Flyg

För inrikes flygtrafik inhämtades uppgifter avseende emissions-

och energifaktorer för olika flyplanstyper samt om flygplans-

flottans sammansättning från Luftfartsverket (4).

3.1.3.3 Järnväg

Vid persontrafik med järnväg är enligt SJ medelenergiåtgången

0,13 kWh/personkm. Stora variationer uppträder dock, t ex mellan

kortväga och långväga trafik och mellan tåg med hög respektive

låg beläggning, så att man i gynnsammaste fall kan uppnå en

energiförbrukning om 0,06 kWh/personkm. För de föreliggande

beräkningarna har värdet 0,10 kWh/personkm bedömts vara rimligt.

Specifika emissioner uttryckta i gram/Joule för kolväten, kol-

monoxid, kväveoxider och koldioxid från elproduktion togs ur

referens (3).

3.1. 4 Beläggningstal för vägtrafik

De siffror för långväga persontransportarbete med bil och buss

som ges i avsnitt 3.1.2 räknades om till trafikarbete genom

applicering av följande beläggningsgrader: För långväga bilresor

VTI MEDDELANDE 681



antogs värdet 2,0 angivet av Vägverket (5) som medelbeläggnings-

tal. Vid omräkning, på motsvarande sätt som för personbilar, av

transportarbete till trafikarbete för landsvägsbussar förutsat-

tes medelbeläggningstalet för en framtida utbyggd busstrafik bli

20. Medelbeläggningssiffran för landsvägsbussar i dagsläget

torde vara något lägre, omkring 15.

3.1.5 Energi/avgasekvivalenter

Vid beräkning av energiåtgång togs energiekvivalenter (kWh/per-

sonkm) omräknade för ovannämnda beläggningstal för vägtrafik

från VTI meddelande 567 (6). Specifika avgasemissioner (g/Joule)

från elproduktion för beräkning av järnvägsrelaterade förore-

ningsutsläpp beräknades enligt referens (6).

3.2 Beräkningar

De framräknade trafikarbetstalen för vägtrafik gavs som indata

till det i referens (3) beskrivna PC-baserade avgasberäknings-

programmet . Därvid fick långväga persontransporter med bil re-

spektive buss utgöra separata klasser utbrutna från övrig väg-

trafik. För järnväg och flyg beräknades på motsvarande sätt

årliga emissioner av föroreningar från inrikes långväga person-

transporter genom multiplikation av energi- och emissionsfak-

torer med respektive persontransportvolymer. Därefter kunde

årliga utsläppsmängder summeras för de olika trafikslagen, sce-

narierna och beräkningsåren. Årlig energiåtgång för långväga

persontransporter på riksnivå uttryckt i kilowattimmar beräk-

nåades för samtliga scenarier. Avgasberäkningar gjordes även för

nio stora interregionala länkar (Stockholm - Göteborg, Göteborg -

Malmö etc) .
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& RESULTAT

4 . 1 Energiförbrukning

Total eneriåtgång/år, uppdelad på trafikslag, för långväga per-

sont i samtliga scenarier redovisas nedan:

Tabell 3 Energiförbrukning (miljarder kWh)

1989 Sc 1000 Sc 1001 Sc 1011

Bil 9 ,; 92 9,81 9,80

Buss 0 ; 40 0 ; 56 0; 58

Flyg 1; 98 1,94 1; 94

Järnväg 0 , 43 0 , 41 0 ; 41

Summa 12,73 12,72 12,73

1995 Sc "1000" Sc 2102 Sc 1002

Bil 11,16 11,04 10,92

Buss 0 ; 42 0 ; 41 0 ; 58

Flyg 2 , 40 2,30 2 , 20

Järnväg 0 ; 51 0; 57 0; 55

Summa 14 , 49 14,32 14,25

2000 Sc "1000" Sc 2103 Sc 1003

Bil 12,48 12,13 12,00

Buss 0 ; 48 0 , 44 0 ; 65

Flyg 3,30 3,00 3 ; 00

Järnväg 0 ; 65 0 , 83 0 ; 80

Summa 16,91 16, 40 16, 45

Vid : en avreglering av busstrafiken och en förbättring av järn-

vägstrafiken enligt gällande planer skulle alltså den totala

energiåtgången för långväga persontransporter jämfört med oför-

ändrade trafikutbud minska med ca 1,6 % och 2,7 % för åren 1995

respektive 2000.
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4 , 2 Avgasemissioner

4 , 2.1 Utsläppsmängder på riksnivå 

I tabell 4 nedan ges sammanställningar av utsläppsmängder på

riksnivå av föroreningar från långväga persontransporter för

olika beräkningsår och scenarier med procentuella förändringar

avgivna.

Tabell 4 Årliga emissioner på riksnivå av föroreningar

från långväga persontransporter

1989 HC cO NO, CO,

Scenario (ton/år) (ton/år) (ton/år) (kton/år)

1000 26 440 97 021 28 007 2 911

1001 26 210 96 008 28 315 2 903

(-0;9 %) (-1;0 %) (+1;,1 %) (-0,3 %)

1011 26 193 95 925 28 365 2 903

1995 HC co NO, CO,

Scenario (ton/år) (ton/år) (ton/år) (kton/år)

"1000" 13 713 51 789 18 066 3 167

2102 13 545 51 150 17 795 3 122

(=-1;,2 %) (=1;,2 %) (-1;5 %) (-1;,4 %)

1002 13 474 50 689 17 938 3 113

(-1 , 7 %) (-=2,1 %) ( 0/7 %) (-1,7 %)

2000 HC cO NO, CO,

Scenario (ton/år) (ton/år) (ton/år) (kton/år)

"1000" 6 148 20 525 12 588 3 689

2103 5 938 19 799 12 132 3 582

('3r4 %) ( 315 %) (_316 %) (-219 %)

1003 5 957 19 681 12 494 3 571

(-3;1 %) (-4;,1 %) (-0;7 %) (-3;,2 %)

'Plus'scenariet för busstrafik i kombination med förbättrad tåg-

trafik innebär alltså, jämfört med oförändrade trafikutbud, för

år 1995 (jvg95) minskningar i emissionerna av kolväten, kolmono-

xid och koldioxid med ca 2 % medan kväveoxiderna minskar med

0,7 %. För år 2000 (jvg00) skulle minskningarna bli procentuellt

ännu större (3-4 %) för de tre förstnämnda föroreningarna och

kväveoxidutsläppen skulle liksom 1995 sjunka med en knapp pro-

Ett fullständigtcentenhet . siffermaterial uppdelat på olika
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i tabellbilaga 1. Om

de framräknade differenserna i stället relateras till de årliga

trafikslag etc för samtliga scenarier ges

utsläppen från hela vägtrafiken blir de procentuella förändring»

arna en storleksordning mindre. En sådan beräkning med samtliga

basvärden normaliserade till 100 redovisas nedan.

Tabell 5 förändringar i emissioner av förore-

ningar från långväga persontransporter all vägtrafik

inkluderad.

1989 HC ($%) CO (%) NO, (%) CO> ($%)

Sc 1000 100,00 100,00 100,00 100,00

Sc 1001 99,86 99,88 100,18 99,96

Sc 1011 99,85 99,88 100, 21 99,96

1995 HC ($%) CO (%) NO, ($) CO; ($)

Sc"1000" 100,00 100,00 100,00 100,00

Sc 2102 99,82 99,88 99,78 99,71

Sc 1002 99,74 99,79 99,89 99,65

2000 HC (%) CO (%) NO, (%) CO; (%)

Sc"1000" 100,00 100,00 100,00 100,00

Sc 2103 99,60 99,74 99,51 99,36

Sc 1003 99,63 99,70 99,90 99,29

Förändringarna är givetvis samstämmiga med de som redovisas i

tabell 4, men framstår som obetydligare när landets totala väg-

trafik, där även kortväga bil- och bussresor, godstransporter på

väg m m tillkommer, inkluderas i jämförelsen. Ånyo kan man note-

ra att förbättrat trafikutbud för både buss och tåg medför redu-

cerade emissioner av HC, CO och CO, medan emissioner av NO, för-

ändras obetydligt.
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4 , 2 . 2 Utsläppsmängder på interregionala länkar

Resandeomfördelning>" från referens (1) av samma typ, som de för

hela riket, avseende enskilda länkar användes för emissionsbe-

räkningar på de nio nedan uppräknade interregionala trafik-

länkarna:

* Stockholm - Göteborg * Stockholm - Malmö

* Göteborg - Malmö * Stockholm - Örebro

* Göteborg - Kalmar * Stockholm - Norrköping

* Stockholm - Sundsvall * Stockholm - Borlänge

Stockholm - KarlstadX-

Nedan ges beräkningsresultat avseende emissioner från långväga

persontransporter för relationen Stockholm - Örebro. Motsvarande

tabeller för samtliga ovan uppräknade relationer återfinns i

tabellbilaga 2.

Tabell 6 Föroreningar från långväga persontransporter

A-regionsrelationen Stockholm - Örebro.

Scenario HC CO NO, CO

(ton/år) (ton/år) (ton/år)

1000 166 606 163 15

1989

1001 159 578 164 15

(-4,2 %) %) %) (-3;,4 %)

"1000" 84 316 97 16

1995

1002 80 298 100 15

"1000" 35 113 58 18

2000

1003 33 105 61 17

(-5;,1 %) %) %) (-4,5 %)

Scenario 1000 = Referensvärde

Scenario 1001 innebär tillkommande busslinjer enligt '"plus' -

scenario

Scenario 1002

enligt jvg95

Scenario 1003

enligt jvg00

'plus'!-scenario för buss och förbättrad järnväg

'plus'-scenario för buss och förbättrad järnväg
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Resultaten för enskilda trafiklänkar uppvisar som synes större

procentuella förändringar för emissionerna och i vissa fall en

ökning av kväveoxidutsläppen. Absolutbeloppen är jämförelsevis

små och behäftade med betydligt större osäkerhet än emissions-

mängderna på riksninvå. Beräkningarna för enskilda interregio-

nala länkar uppvisar dock i huvudsak samma tendenser som de

riksomfattande resultaten.
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Föregående avsnitt ger vid handen att planerade förändringar av

trafikutbud för buss och järnväg, för beräkningsåren 1995 och

2000 skulle innebära smärre reduktioner i utsläppen av kolväten,

koloxid och koldioxid. Även den totala energiåtgången sjunker

enligt beräkningarna ett par procentenheter medan reduktionen av

kväveoxider är nära noll. Resultaten för nio interregionala tra-

fiklänkar är likartade men här erhålls i några fall en liten

höjning av kväveoxidutsläppen. Tillförlitligheten hos redovisade

resultat vilar på det underlag och de antaganden som använts för

beräkningarna.

5.1 Resandefördelningar

Resandefördelningarna har genererats via Transportrådets prog-

nossystem (1) . Prognossystemet tar hänsyn till faktorer som

kostnad, turtäthet och restid för olika färdmedel, biltillgång i

hushållet, avstånd till station/flygplats etc och består av

modeller som är skattade på material från mitten av 1980-talet.

Modellerna har kalibrerats mot resandematriser baserade på res-

vaneundersökningar och annan statistik för 1989. Förutsatt att

modellerna är giltiga bör de prognosticerade relativa fördel-

ningarna av resandet mellan olika trafikslag spegla verklig-

heten.

5 . 2 Emissionsfaktorer för vägtrafik

De emissionsfaktorer för vägtrafik som använts vid beräkningarna

togs från referens (3) enligt alternativ 1, dvs ett alternativ

motsvarande SNV!s ansatser. För landsvägsbussar förutsattes dock

att 75 % av det långväga trafikarbetet med buss, som tillkommer

enligt "'"plus'-scenariet, kommer att utföras av nya bussar. För

katalysatorbilar finns även ett alternativ 2, dvs ett försök att

[uppskatta det verkliga utfallet. Detta alternativ, som baserar

sig på den begränsade mängd mätdata för katalysatorbilar som
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finns tillgänglig i dagsläget, antyder bättre emissionsvärden

men sämre åldringsfaktorer för katalysatorbilar, jämfört med

alternativ 1.

5.3 Övriga antaganden

Fördelningen av personbilstrafikarbetet förutsättes enligt VTI

vara 30 % tätort och 70 % glesbygd. Denna fördelning skiljer sig

något från den 50/50-fördelning som SNV använder. Vidare har

ingen uppdelning tätort/glesbygd av långväga bil- och bussresor

gjorts, utan 100 % trafikarbete på landsväg antogs. Slutligen

förutsattes att medelbeläggningsgraden för interregionala buss-

resor i en framtida utvidgad busstrafik blir 20.
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BILAGA 1

Sid 1 (9)

Föroreningsemissioner och energiförbrukning.

1989. Scenario 1000

 

 

ategori HC CO NO; CO Energi

ton/år ton/år ton/år kton/år 109 kWh

Vägtrafik exkl. bil

0. buss > 100 km 133 881 814 704 144 706 12 813

Bil > 100 km 25 930 95 083 24 495 2 156 9,92

Buss > 100 km 180 262 1 531 17 0,40

Vägtrafik totalt 159 991 910 049 170 732 15 046

Flyg 330 1 650 1 749 564 1,98

Järnväg >100 km - 26 232 114 0,43

Utsläpp/år totalt 160 321 911 725 172 713 15 724
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BILAGA 1

Sid 2 (9)

Föroreningsemissioner och energiförbrukning

1989. SCENARIO 1001

 

 

Kategori HC CO NO; CO2 Energi

ton/år ton/år ton/år kton/år 109 kWh

Vägtrafik exkl. bil

0.buss>l00km 133882 814704 144706 12 814

Bil > 100 km 25633 93994 24 214 2 131 9,81

Buss > 100 km 253 369 2160 108 0,56

Vägtrafik totalt 159768 909067 171080 15 053

Flyg 324 1 620 1717 554 1,94

Järnväg >100 km - 25 224 110 0,41

Utsläpp/år totalt 160092 910712 173021 15 717

VTI MEDDELANDE 681



BILAGA 1

Sid 3 (9)

Föroreningsemissioner och energiförbrukning

1989. Scenario 1011

 

 

Kategori HC CO NO; CO Energi

ton/år ton/år ton/år kton/år 109 kWh

Vägtrafik exkl. bil

0. buss> 100 km 133882 814704 144 707 12 814

Bil > 100 km 25 607 93 902 24 190 2 129 9,80

Buss > 100 km 263 383 2 240 112 0,58

Vägtrafik totalt 159752 908989 171 137 15 055

Flyg 323 1 615 1712 552 1,94

Järnväg >100 km » 25 223 110 0,41

Utsläpp/år totalt 160075 910 629 173072 15 717
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BILAGA 1

Sid 4 (9)

Föroreningsemissioner och energiförbrukning

1995. Scenario "1000"

 

 

Kategori HC CO NO; CO2 Energi

ton/år ton/år ton/år ktonjår 109 kWh

Vägtrafik exkl. bil

0. buss > 100 km 77 899 481 513 103 312 12 520

Bil > 100 km 13 130 49 511 14 225 2 269 11,16

Buss > 100 km 183 247 1 446 78 0,42

Vägtrafik totalt 91 212 531 271 118 983 14 867

Flyg 400 2000 2 120 684 2,40

Järnväg >100 km - 31 275 136 0,51

Utsläpp/år totalt 91 612 533 302 121 378 15 687
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BILAGA 1

Sid 5 (9)

Föroreningsemissioner och energiförbrukning

1995. Scenario 2102

 

 

ategori HC CO NO; CO2 Energi

ton/år ton/år ton/år kton/år 109 kWh

Vägtrafik exkl. bil

0. buss > 100 km 77 899 481 513 103 312 12 519

Bil > 100 km 12 987 48 975 14 071 2 245 11,04

Buss > 100 km 178 240 1 403 76 0.41

Vägtrafik totalt 91 064 530 728 118 786 14 840

Flyg 380 1 900 2 014 650 2,30

Järnväg >100 km - 35 307 151 0,57

Utsläpp/år totalt 91444 532663 121 107 15 641
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BILAGA 1

Sid 6 (9)

Föroreningsemissioner och energiförbrukning

1995. Scenario 1002

 

 

Kategori HC CO NO; CO Energi

ton/år ton/år ton/år kton/år 109 kWh

Vägtrafik exkl. bil

0. buss > 100 km 77 899 481 513 103 312 12 520

Bil > 100 km 12 848 48 450 13 920 2 221 10,92

Buss > 100 km 252 336 1 741 108 0,58

Vägtrafik totalt 90 999 530 299 118 973 14 848

Flyg 374 1 870 1 982 639 2,20

Järnväg >100 km - 33 2095 145 0,55

Utsläpp/år totalt 91373 532202 121 250 15 632
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BILAGA 1

Sid 7 (9)

Föroreningsemissioner och energiförbrukning

2000, Scenario "1000"

 

 

Kategori HC CO NO; CO2 Energi

ton/år ton/år ton/år kton/år 109 kWh

Vägtrafik exkl. bil

o. buss>100 km 45797 260222 -- 80 282 13 133

Bil > 100 km 5 390 17 467 7937 2 486 12,48

Buss > 100 km 208 2608 1 385 89 0,48

Vägtrafik totalt 51395 277957 89 604 15 708

Flyg 550 2 750 2915 941 3,30

Järnväg >100 km - 40 351 173 0,65

Utsläpp/år totalt 51945 280 747 92 870 16 822
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BILAGA 1

Sid 8 (9)

Föroreningsemissioner och energiförbrukning

2000. Scenario 2103

 

 

Kategori HC CO NO; CO Energi

ton/år ton/år ton/år kton/år 109 kWh

Vägtrafik exkl. bil

0. buss>100 km 45798 260 221 80 282 13 132

Bil > 100 km 5 240 16 981 1717 2 417 12,13

Buss > 100 km 195 252 1 300 84 0,44

Vägtrafik totalt 51233 277454 ' 89 299 15 633

Flyg 503 2 515 2 666 860 3,00

Järnväg >100 km * 51 449 221 0,83

Utsläpp/år totalt 51736 280020 92 414 16 714

VTI MEDDELANDE 681



BILAGA 1

Sid 9 (9)

Föroreningsemissioner och energiförbrukning

2000. Scenario 1003

 

 

tegori HC CO NO; CO Energi

ton/år ton/år ton/år kton/år 109 kWh

Vägtrafik exkl. bil

0. buss>100 km 45798 260222 80 283 13 132

Bil > 100 km 5 184 16 799 7 634 2 391 12,00

Buss > 100 km 278 358 1 802 120 0,65

Vägtrafik totalt 51260 277379 89 719 15 643

Flyg 495 2 475 2 624 846 3,00

Järnväg >100 km - 49 434 214 0,80

Utsläpp/år totalt 51755 279903 92 777 16 703
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BILAGA 2

Sid 1 (9)

Föroreningsemissioner på interregionala länkar

Stockholm - Göteborg

 

 

Scenario 1000 = Referensvärde

Scenario HC CO NO CO

(ton/år) (ton/år) (ton/år) (kton/år)

1000 300 1108 342 43

1989

1001 294 1079 355 43

(-2,0%) (-2,6%) (+3,8%) (+/- 0)

"1000" 158 604 236 48

1995

1002 148 557 236 46

(-6,3%) (-7,8%) (+/-0%) (-4,2%)

"1000" 75 263 187 59

2000

1003 70 236 185 55

(-6,7%) (-10,3%) (-0,9%) (-6,8%)

Scenario 1001 innebär tillkommande busslinjer enligt 'plus -scenario

Scenario 1002 = 'plus'-scenario för buss och förbätttrad järnväg enligt jvg95

Scenario 1003 = 'plus'-scenario för buss och förbättrad järnväg enligt jvg00
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BILAGA 2

Sid 2 (9)

Stockholm - Malmö

Föroreningsemissioner på interregionala länkar

 

  

Scenario HC CO NO; CO2

(ton/år) (ton/år) (ton/år) (kton/år)

1000 200 743 234 32

1001 197 727 236 31

(-1,5%) (-2,2%) (+0,9%) (-3,1%)

1000 106 411 165 36

1002 97 372 155 32

(-8,5%) (-9,5%) (-6,0%) (-11,1%)

1000 53 190 138 43

1003 43 154 121 38

(-18,9%) (-19%) (-12,1%) (-11,6%)

Scenario 1000 = Referensvärde

Scenario 1001 innebär tillkommande busslinjer enligt 'plus'-scenario

Scenario 1002 = 'plus'-scenario för buss och förbätttrad järnväg enligt jvg95

Scenario 1003 = 'plus'-scenario för buss och förbättrad järnväg enligt jvg00
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BILAGA 2

Sid 3 (9)

Föroreningsemissioner på interregionala länkar

Göteborg - Malmö

 

 

Scenario 1000 = Referensvärde

Scenario HC CO NO CO

(ton/år) (ton/år) (ton/år) (kton/år)

1000 139 508 141 13

1989

1001 136 A94 143 13

(-2,2%) (-2,8%) (+1,4%) (+/-0%)

"1000" 71 265 86 14

1995

1002 69 255 88 14

(-2,8%) (-3,8%) (+2,1%) (+/-0%)

"1000" 30 96 54 16

2000

1003 28 87 54 15

('697%) ('899%) (+/'O%) ('393%)

Scenario 1001 innebär tillkommande busslinjer enligt 'plus'-scenario

Scenario 1002 = 'plus'-scenario för buss och förbätttrad järnväg enligt jvg95

Scenario 1003 = 'plus'-scenario för buss och förbättrad järnväg enligt jvg00
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BILAGA 2

Sid 4 (9)

Föroreningsemissioner på interregionala länkar

Stockholm - Örebro

 

 

Scenario 1000 = Referensvärde

Scenario HC CO NO; CO

(ton/år) (ton/år) (ton/år) (kton/år)

1000 166 606 163 15

1989 ,

1001 159 578 164 15

(-4,2%) (-4,7%) (+0,60%) (-3,4%)

"1000" 84 316 97 16

1995

1002 80 298 100 15

(-5,0%) (-5,9%) (+2,5%) (-3,1%)

"1000" 35 113 58 18

2000

1003 33 105 61 17

(-5,1%) (-6,9%) (+5,6%) (-4,5%)

Scenario 1001 innebär tillkommande busslinjer enligt 'plus'-scenario

Scenario 1002 = 'plus'-scenario för buss och förbätttrad järnväg enligt jvg95

Scenario 1003 = 'plus'-scenario för buss och förbättrad järnväg enligt jvg00
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BILAGA 2

Sid 5 (9)

Föroreningsemissioner på interregionala länkar

Göteborg - Kalmar

 

 

Scenario HC CO NO; CO

(ton/år) (ton/år) (ton/år) (kton/år)

1000 43 156 44 4

1001 41 149 45 4

(-3,3%) (-4,2%) (+1,8%) (+/-0%)

"1000" 22 81 27 4

1002 21 78 28 4

(-3,3%) (-4,3%) (+4,5%) (-2,4%)

"1000" 9 29 17 5

1003 9 27 17 4

(-7,5%) (-9,2%) (+1,6%) (-2,2%)

Scenario 1000 = Referensvärde

Scenario 1001 innebär tillkommande busslinjer enligt 'plus'-scenario

Scenario 1002 = 'plus'-scenario för buss och förbätttrad järnväg enligt jvg95

Scenario 1003 = 'plus'-scenario för buss och förbättrad järnväg enligt jvg00
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BILAGA 2

Sid 6 (9)

Föroreningsemissioner på interregionala länkar

Stockholm - Norrköping

 

 

Scenario HC CO NO; CO

(ton/år) (ton/år) (ton/år) (kton/år)

1000 221 807 216 19

1001 216 792 215 19

('291%) ("I-98%) ("097%) (+095%)

"1000" 112 421 129 21

1002 108 407 127 21

(-3,3%) (-3,2%) (-1,6%) (+1,0%)

"1000" 47 150 77 23

1003 44 141 75 22

(-5,9%) (-5,8%) (-2,7%) (-2,2%)

Scenario 1000 = Referensvärde

Scenario 1001 innebär tillkommande busslinjer enligt 'plus'-scenario

Scenario 1002 = 'plus'-scenario för buss och förbätttrad järnväg enligt jvg95

Scenario 1003 = 'plus'-scenario för buss och förbättrad järnväg enligt jvg00
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BILAGA 2

Sid 7 (9)

Föroreningsemissioner på interregionala länkar

Stockholm - Sundsvall

 

 

Scenario 1000 = Referensvärde

Scenario HC CO NO; CO2

(ton/år) (ton/år) (ton/år) (kton/år)

1000 132 483 150 17

1989

1001 127 461 155 16

(-3,8%) (-4,6%) (+2,9%) (-3,0%)

"1000" 70 263 103 19

1995

1002 66 246 106 18

(-5,0%) (-6,4%) (+2,9%) (-4,9%)

"1000" 33 112 78 22

2000

1003 32 105 82 21

(-3,0%) (-6,4%) (+4,9%) (-5,0%)

Scenario 1001 innebär tillkommande busslinjer enligt 'plus'-scenario

Scenario 1002 = 'plus'-scenario för buss och förbätttrad järnväg enligt jvg95

Scenario 1003 = 'plus'-scenario för buss och förbättrad järnväg enligt jyg00
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BILAGA 2

Sid 8 (9)

Föroreningsemissioner på interregionala länkar

Stockholm - Borlänge

 

 

Scenario HC CO NO; CO

(ton/år) (ton/år) (ton/år) (kton/år)

1000 261 955 263 25

1001 254 926 261 24

(-2,7%) (-3,1%) (-0,5%) (-3,3%)

"1000" 134 502 161 26

1002 126 471 159 24

(-6,1%) (-6,2%) (-1,7%) (-5,8%)

"1000" 56 181 98 29

1003 52 165 97 26

(-7,4%) (-9,1%) (-1,3%) (-8,0%)

Scenario 1000 = Referensvärde

Scenario 1001 innebär tillkommande busslinjer enligt 'plus'-scenario

Scenario 1002 = 'plus'-scenario för buss och förbätttrad järnväg enligt jvg95

Scenario 1003 = 'plus'-scenario för buss och förbättrad järnväg enligt jvg00
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BILAGA 2

Sid 9 (9)

Föroreningsemissioner på interregionala länkar

Stockholm - Karlstad

 

 

Scenario HC CO NO; CO

(ton/år) (ton/år) (ton/år) (kton/år)

1000 136 499 140 14

1001 132 482 146 14

(-2,7%) (-3,3%) (+4,1%) (-0,7%)

"1000" 70 263 88 15

1002 67 251 92 15

(-3,4%) (-4,7%) ___ (+5,3%) (-2,6%)

"1000" 30 99 57 17

1003 29 93 62 17

(-3,0%) (-5,9%) (+8,0%) (-4,0%)

Scenario 1000 = Referensvärde

Scenario 1001 innebär tillkommande busslinjer enligt 'plus'-scenario

Scenario 1002 = 'plus'-scenario för buss och förbätttrad järnväg enligt jvg95

Scenario 1003 = 'plus'-scenario för buss och förbättrad järnväg enligt jvg00
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