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Lite bakgrundsfakta om emissioner och luftkvalitet
• 1990 var årsenergianvändningen för en bil i Sverige
ungefär lika som för en eluppvärmd villa, 25 000
kWh. I dag är den cirka ¼ av det för en dieselbil.

• Utsläppen har minskat från vägtransportsektorn,
både i Sverige och internationellt.

• Transportsektorn står för en mindre andel av de
totala utsläppen i EU för de flesta luftföroreningar.

Hälsokonsekvensberäkningar av luftföroreningar
• Hälsoeffekterna av partikelexponering i de nordiska
länderna är relativt sett, dödsfall/100000 invånare,
lägst i Europa enligt Europeiska miljöbyrån (EEA).
Källa: Air quality report 2017.

Impact pathway approach.
Source: Bickel and Friedrich, 2005 (2005)

NO2-halter EEA 2018-02-XX

Halter, övervakning och utvärdering i Sverige jämfört med EU
Definitioner och krav enligt EU-direktivet

Varför fokus på diesel och varför i Sverige?
•

Att mäta är att veta…men det spelar roll var och
vad man mäter!

•

Beräkningar av hälsoeffekter baseras på
mätningar i urban bakgrund (se Nerhagen et al.,
2015, VTI notat 4)

•

I Sverige har NO2 använts som indikator för
avgasemissioner

•

Miljökvalitetsnormerna har strängare
gränsvärden än de satta av EU
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•

Diesel har högre utsläpp av NO2 än bensinbilar
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Sverige är ett förhållandevis glest befolkat land –
även i Storstockholm
Sweden

Belgium

Emission modeling

Greater Stockholm
(35x35 km)

Whole country
EU gränsvärde
1.7%
urban metropolitan
areas, 21.1% other urban
areas, 77.2% non-urban areas

Population density

348 inh/km2 (in 2016)

366 inh/km2 (in 2015)

Cost per tonne PM

€183,591

€135,475

Cost per tonne NOx

€8393

€6640

Additional cost diesel

€16 per year

€24 per year

Additional cost fuel efficient diesel

€9 per year

According to Michiels et al. (2012) the average estimate for PM2.5 emissions in
urban areas in Belgium is €432,000 per ton (Brussels ca. 7000 inh/km2).

Sverige är ett förhållandevis glest befolkat land –
och vi har strängare gränsvärde för NO2
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Cost per tonne PM

€183,591

€135,475

Cost per tonne NOx

€8393

€6640

Additional cost diesel

€16 per year

€24 per year

Additional cost fuel efficient diesel

€9 per year

According to Michiels et al. (2012) the average estimate for PM2.5 emissions in
urban areas in Belgium is €432,000 per ton (Brussels ca. 7000 inh/km2).

Olika drivmedels påverkan på energi, luftkvalitet och klimat,
(viktat medel personbil gram per km år 2020 enligt Trafikverket,
Handbok för vägtrafikens luftföroreningar 2017-05-04)
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Diesel framstår som betydligt sämre gällande luftföroreningar förutom HC.
Detta avser dock den genomsnittliga fordonsflottan, inte nya bilar!
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