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Sammanfattning 
 
Örnsköldsvik kommun vill förbättra luftkvalitetssituationen i tätorten. Både trafiken och 
uppvärmningssystemen är betydande källor till utsläpp av luftföroreningar. För att minska 
utsläppen från trafiken förespråkar kommunen dels en ändrad dragning av E4, och för att 
minska utsläppen från uppvärmningssystemen planeras fjärrvärmenätet att byggas ut. 
 
I dagsläget går E4 genom centrum. Genom att bygga en förbifart i form av en tunnel vid sidan 
av centrum förväntas trafiken i centrum minska med ca 30 %, och därigenom minska 
utsläppen och risken för att överskrida miljökvalitetsnormer (MKN). 
 
I dag är de flesta bostadsområden i tätorten inte anslutna till fjärrvärmenätet, utan värms upp 
av enskilda system. Kommunens planerade utbyggnad av fjärrvärmenätet innebär att fler kan 
gå över från t ex oljeförbränning och därigenom bidra till minskade lokala utsläpp av 
luftföroreningar. 
 
Syftet med detta examensarbete är att uppskatta hur dessa trafik- och 
energiplaneringsalternativ påverkar utsläppen av luftföroreningar. De föroreningar som 
studerats är kväveoxider (NOX), partiklar, bensen och koldioxid. För trafikdelen har 
beräkningar gjorts med Vägverkets planeringsverktyg EVA 2.31 och Trivector ABs 
emissions- och spridningsmodell AIG/S. Uppvärmningssystemens utsläpp har beräknats med 
hjälp av emissionsfaktorer som hämtats från litteraturen. 
 
Slutsatser som kan dras av resultatet är att utsläppen kommer att minska dels lokalt, men 
också totalt sett, om E4-tunneln byggs och fler ansluter till fjärrvärme. Trafikminskningen i 
centrum bidrar starkt till att underskrida MKN för kvävedioxid och de lokala utsläppen från 
enskilda uppvärmningssystem minskar kraftigt vid en utbyggnad av fjärrvärmenätet. 
Utsläppen av fossil koldioxid minskar också kraftigt, till stor del på grund av att villaolja 
ersätts med biobränsle (fjärrvärmens främsta energikälla i framtiden) men också på grund av 
den drivmedelminskning E4-tunneln innebär. 
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Abstract 
 
Aiming to improve air pollution situation in the population centre, the municipality of 
Örnsköldsvik has to reduce emissions, both from traffic and heating systems, which are 
significant sources of air pollutions. By advocating a new lining of European highway E4 the 
municipality hopes the emissions of air pollution from traffic would be reduced. And by 
expanding district heating system, the municipality believes that the emissions from heating 
systems would become less. 
 
In present, the road E4 goes straight through the city centre of Örnsköldsvik. By building a 
turn off tunnel beside the city centre, the traffic flows in the centre is expected to be reduced 
with approximately 30 %, and by that means a reduction of air pollution emissions, and also a 
reduction of a risk of exceeding environmental quality objectives. 
 
Most of residential areas in the population centre are not connected to district heating systems, 
but each house has their own individual heating systems and the planned expansions of the 
district heating system means that more houses will be able to convert from for example oil 
incineration systems to the district heating systems. Thus contribute to reduce air pollution 
emissions in the local area. 
 
The aim with this Master thesis is to estimate the effect these traffic and energy planning 
alternatives will have on the emissions of air pollutions. The air polluters which are included 
in the study are nitrogen oxides, particles, benzene and carbon dioxide. Calculations for the 
traffic part of the study are made by The Swedish National Road Administration’s planning 
tool called EVA 2.31 and the transmission model AIG/S from Trivector AB. The emissions 
from the heating systems are calculated by emission factors from specialist technical 
literature. 
 
Conclusions from the thesis are that the air pollutions will decrease both locally, and over all, 
with the alternative E4 lining and increased numbers of connectors to the district heating 
system. The decrease of traffic flow in the centre is strongly contributing to fulfil the 
environmental quality objectives for nitrogen dioxide, and the local emissions from the 
individual heating systems decreases substantially due to the expansion of the district heating 
system. The emissions of fossil carbon dioxide would also decrease substantially mostly due 
to the decrease of petrol demand the planned E4 tunnel would cause. 
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Förord 
Detta examensarbete har genomförts på initiativ från Örnsköldsviks kommun, i syfte att 
vidare utreda olika trafik- och energiplaneringsalternativs påverkan på utsläppen av 
luftföroreningar. I och med Örnsköldsviks kommun och Luleå tekniska universitetets 
deltagande i Energimyndighetens program Uthållig kommun fanns en naturlig kontaktyta, där 
en frågeställning till ett examensarbete kunde formuleras. 
 
Examensarbetet är den avslutande uppsatsen för civilingenjörsprogrammet 
Samhällsbyggnadsteknik och omfattar 20 högskolepoäng.  Examinator har varit Glenn 
Berggård på avdelningen för trafikteknik, vid institutionen för Samhällsbyggnadsteknik på 
Luleå tekniska universitet. Arbetet påbörjades i september 2004 och avslutades i februari 
2005 och har genomförts i Luleå. 
 
Vi vill tacka Glenn Berggård för handledning, inspiration och tålamod. Vi vill även särskilt 
tacka våra handledare i Örnsköldsvik. Ett stort tack riktas till Jan Nyman på Örnsköldsviks 
kommunledningskontor, som varit vår främsta kontaktperson och informationskälla inom 
kommunen, för handledning och de idéer som han bidragit med under arbetets gång. Ett stort 
tack riktas också till Greger Berglund, Övik Energi AB, för all hjälp och alla svar när det 
gäller uppvärmningssystem. 
 
Det finns många fler personer, bl a på Örnsköldsviks kommun, Vägverket region mitt och 
Skellefteå kommun, som bidragit med värdefull hjälp. Ingen nämnd ingen glömd. 
 
 
 
Luleå den 22 februari 2005 
 
Gustav Ramfjell och Airis Sae-Tang



 5

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning 7 

1.1 Uthållig kommun 8 
1.2 Rapportens upplägg 8 
1.3 Nationella mål 8 
1.4 Kommunala mål 9 
1.5 Miljökvalitetsnormer 9 

2. Luftföroreningar och dess ursprung 11 
Viktiga begrepp 11 

2.1 Luftföroreningars miljöpåverkan 11 
Partiklar 12 
Kväveoxider (NOX) 12 
Kolväten (HC), Bensen (VOC) 12 
Koldioxid (CO2) 13 
Svaveldioxid (SO2) 13 
Marknära ozon (O3) 13 

2.2 Planindikatorer allmänt 14 
3. Del 1 Trafik i centrala Örnsköldsvik 15 

3.1 Bakgrund 15 
Tidigare utredningar 15 
Allmänt om trafikorsakade luftföroreningar 16 

3.2 Syfte 17 
3.3 Metod 17 

Modellbeskrivning EVA 2.31- Utsläpp från biltrafik 18 
Värderingar i EVA 18 

3.4 Avgränsningar 19 
3.5 Nulägesbeskrivning 20 

Botniabanan 20 
3.6 Scenarion 21 

Biobränsletransporter 22 
3.7 Resultat 23 

Emissioner 23 
Samhällsekonomisk nytta 24 
Övriga effekter 24 

3.8 Analys 25 
Planindikatorer trafik 25 
NO2-halter i Centrum 26 

3.9 Slutsatser och diskussion 28 
4. Del 2 Uppvärmning i centrala Örnsköldsvik 30 

4.1 Bakgrund 30 
4.2 Allmänt om uppvärmningssystemorsakade luftföroreningar 32 
Uppvärmningssystem och dess miljöpåverkan 32 
4.3 Syfte 35 
4.4 Avgränsningar 35 
4.5 Metod 36 

Beräkningsgång 36 
4.6 Förutsättningsanalys 38 

Nulägesbeskrivning 38 
Scenariobeskrivning 39 



 6

Nollscenario 39 
Planscenario 39 

4.7 Resultat 40 
Utsläpp Lokalt 40 
Utsläpp Centralt 41 
Utsläpp Totalt 41 
Oljepannaregister/Sotararregister 42 

4.8 Analys 43 
Planindikatorer uppvärmning 43 

4.9 Slutsatser och diskussion 46 
5. Jämförelse mellan trafik och uppvärmning 46 
Referenser 49 
Bilaga 1 Beräkningsprinciper EVA 2.31 52 
Bilaga 2 Beräkning av ökade transporter 53 
Bilaga 3 Beräkning av planindikatorer-trafik 55 
Bilaga 4 Effektkalkyl- EVA 58 
Bilaga 5 Beräkning av AVGASER i Gaturummet, AIG/S version 2.1 66 



 7

 

1.  Inledning 
 
Örnsköldsvik kommun har sedan länge haft problem med luftkvaliteten i tätorten. Plan- och 
miljökontoret bedömer att Kommunen på några av vägarna i tätorten inte kommer att kunna 
uppfylla miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och bensen som kommer att införas 2006 
respektive 2010 [21]. Det är därför i kommunens intresse att undersöka vilka bidragskällor till 
luftföroreningar som kan vara särskilt intressanta att försöka reducera.  
 
En sådan källa bedömer kommunen vara E4n, som är genomfartsled och i dagsläget går 
genom centrum. Att i stället dra motorvägen i en tunnel genom Åsberget vid sidan av 
centrum, på samma sätt som Botniabanan, anses bland annat kunna bidra till en bättre 
luftkvalitet i tätorten. Tidigare studier har visat att en tunnel kan innebära en minskning av 
trafikflödet på ca 30 % i centrala Örnsköldsvik [10]. 
 

  
Figur 1: Nuvarande E4 och den tilltänkta E4-tunneln. 
 
Det är bland annat detta som denna rapport syftar till att svara på. Det vill säga: Hur mycket 
luftföroreningar emitterar trafiken i centrum idag? Och hur skulle en ändrad dragning av E4 
påverka emissionerna?  På grund av begränsningar i tillgången på modelleringsprogram ligger 
fokus i detta arbete på emissioner, alltså den totala mängden generad luftförorening (t ex kg 
NOX/år). De luftföroreningar som utreds är kväveoxider (NOX), koldioxid (CO2), bensen och 
partiklar. 
 
En annan betydande källa till luftföroreningar i tätorten är de enskilda 
uppvärmningssystemen. Gamla oljepannor och andra förbränningssystem påverkar den lokala 
luftkvaliteten på ett negativt sätt. I Örnsköldsvik är en stor del av bebyggelsen villaområden 
som inte är anslutna till fjärrvärmenätet. Det kommunala energibolaget har för avsikt att i 
framtiden bygga ut det befintliga nätet till så många som möjligt av dessa villaområden.  
Detta kan leda till att fler väljer fjärrvärme och på så vis bidra till mindre emissioner av 
luftföroreningar i bostadsområdena och därmed leda till en bättre närmiljö. På samma sätt 

Nuvarande E4 
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som för trafiken ska emissionerna av luftföroreningar från enskilda uppvärmningssystem 
utredas utifrån olika scenarion, med olika anslutningsgrad till fjärrvärmenätet. 
 
Sammanfattningsvis kan Examensarbetet sägas vara en utvärdering av hur emissionerna av 
luftföroreningar kan komma att påverkas vid olika trafik- och 
uppvärmningssystemutvecklingar i Örnsköldsvik tätort.  
 
De föroreningar med främst lokal miljöpåverkan som utreds är kväveoxider, bensen och 
partiklar, men också koldioxid som dessutom har global påverkan. 
 
En ambition är att vid analys och konsekvensbedömning använda planeringsverktyg som 
planindikatorer och GIS för att visualisera resultatet. Utgångspunkten är scenarion som 
formulerats tillsammans med kommun och energibolag. 
 
Det är också en ambition att ställa trafikens och uppvärmningssystemens utsläpp i relation till 
varandra. 
 

1.1 Uthållig kommun 
Örnsköldsvik kommun deltar tillsammans med de fyra övriga fallstudiekommunerna Borås, 
Solna, Ulricehamn och Vingåker i Energimyndighetens program Uthållig kommun. 
Programmet startade 2003 och stäcker sig över 2007. Linköpings universitet analyserar de 
fem kommunernas möjlighet till energiomställning medan Luleå tekniska universitet 
genomför en studie om fysisk planering för resurshushållning samt följer upp processen under 
de fem åren programmet pågår. Linköpings universitet har under hösten 2004 presenterat 
energianalysen för Örnsköldsvik, vilken också varit till stor nytta i detta arbete.  
Examensarbetet har ingen formell koppling till Uthållig kommun programmet men behandlar 
ändå ämnen som rör uthållig samhällsplanering då det är trafik- och energiplaneringsalternativ 
som utvärderas ur ett miljöperspektiv. Förhoppningsvis kan arbetet bidra med ökad kunskap 
till nytta för både den fysiska planeringen och energiomställningen i kommunen.  
 

1.2 Rapportens upplägg 
Eftersom arbetet egentligen utgår från två skilda frågeställningar är också rapporten uppdelad 
i två separata delar; del 1 som behandlar trafikfrågeställningen och del 2 som behandlar 
energifrågeställningen. Då båda frågeställningarna har samma syfte och utgångspunkt d v s 
minskning av luftföroreningsutsläpp inleds rapporten med en gemensam teoridel med allmän 
information om luftföroreningar och deras problematik. Teoridelen beskriver också 
planeringsverktyget planindikator som används i analysen av båda frågeställningarna. 
Därefter följer de båda utredningsdelarna där bakgrund, syfte, avgränsningar, metodik, 
resultat och analys. Varje del avslutas med slutsatser och diskussion. 

1.3 Nationella mål 
Riksdagen har beslutat om fyra nationella transportpolitiska mål för utsläpp av 
luftföroreningar (koldioxid, kväveoxider, svavel och flyktiga organiska ämnen). I flera län har 
dessa också omformats till regionala mål. Nedbrytning till de olika trafikslagen har ännu inte 
gjorts [6]. 
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Utöver dessa mål har såväl miljömålskommittén som klimatkommittén föreslagit nya 
nationella miljömål på lite längre sikt. För utsläpp till luft är det framförallt följande mål som 
är av intresse: 

• Miljökvalitetsmål 1 Frisk luft 
• Miljökvalitetsmål 6 Ingen övergödning 
• Miljökvalitetsmål 7 Bara naturlig försurning 
• Miljökvalitetsmål 15 Begränsad klimatpåverkan 

1.4 Kommunala mål 
Örnsköldsviks kommuns målsättningar när det gäller luftkvalitet och utsläpp till luft 
presenteras i dokumentet Klimatstrategi för Örnsköldsviks kommun [1], men också i 
handlingsplanen för projektet Uthållig kommun som nämnts tidigare [2]. Klimatstrategin har 
sin utgångspunkt i att minska kommunens bidrag till växthuseffekten. I de båda dokumenten 
har transporter och energileveranser identifierats som särskilda insatsområden och som givits 
egna delmål utifrån de övergripande målen. Nedan presenteras några av målen. 
 
Transporter: 

• Minska det fossila koldioxidutsläppet från transportsektorn (Uthållig kommun) 
• Utsläppen av växthusgaser från fasta anläggningar inom Örnsköldsvik kommun ska år 

2010 vara 10 % lägre än utsläppsnivån 1990 (Klimatstrategi)  
• Förbrukningen av bensin och diesel ska inte öka fram till 2010 jämfört med 1990 nivå 

(Klimatstrategi) 
• Etanol eller andra biobränslen har år 2010 ersatt 8 % av bensin- och diesel 

förbrukningen (Klimatstrategi) 
 
Energileveranser:  

• Öka antalet fastigheter som värms upp med icke fossil råvara (Uthållig kommun) 
• Minska de fossila koldioxidutsläppen i bostadshus genom energieffektivisering och 

omställning (Uthållig kommun) 
• Minska elförbrukningen genom omställning och effektivisering (Uthållig kommun) 
• Den specifika elförbrukningen ska minska kontinuerligt fram till 2010 genom 

effektiviseringar och besparingar inom industrin och i bostadssektorn (Klimatstrategi) 
 

1.5 Miljökvalitetsnormer 
Regler om miljökvalitetsnormer (MKN) infördes i svensk lagstiftning när miljöbalken trädde i 
kraft 1998. En miljökvalitetsnorm ska fastställas utifrån vad människan kan utsättas för utan 
fara för olägenheter av betydelse, och/eller vad miljön kan belastas med utan fara för 
påtagliga olägenheter. Miljökvalitetsnormer meddelas av regeringen och därefter ska statliga 
myndigheter och kommuner vid planering, tillståndsprövning, tillsyn och liknande, iaktta att 
normerna uppfylls. Idag finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, kväveoxider, 
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft (SFS 
2001:527). För alla normer har en tidpunkt fastställts då den ska vara uppfylld. 
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Tabell 1. Beslutade miljökvalitetsnormer för kväveoxider, partiklar och bensen. För 
kväveoxider och partiklar presenteras de MKN som gäller från och med 1 januari 2005.  
MKN för bensen får inte längre överträdas efter 1 januari 2010. 
MKN NOx Partiklar (PM10) Bensen 
Timmedelvärde, 
µg/m3  

90 - - 

Dygnsmedelvärde, 
µg/m3 

60 50 - 

Årsmedelvärde, 
µg/m3 

40 40 5 

 
Tabellen visar de miljökvalitetsnormer som finns för de studerade föroreningarna. MKN för 
kväveoxider och partiklar måste uppfyllas från och med årsskiftet 2004/2005, medan bensen 
har ytterligare 5 år kvar innan MKN måste uppfyllas [22]. 
 
Tabell 2. Jämförelse mellan uppmätta halter i Örnsköldsvik tätort år 2001/2002 och gällande 
miljökvalitetsnormer för årsmedelvärde [26].  Mätpunkten för partiklar och bensen är vid 
urban-mätpunkten, d v s där bakgrundshalten mäts. Halten kvävedioxider är mätt vid 
Badhushusparkeringen och är den mätpunkt som ligger närmast E4. 
Årsmedelvärde 
µg/m3 

NOx Partiklar (PM10) Bensen 

Örnsköldsvik  31 (NO2) 10,2 2,7 
MKN 40 40 5 
 
Liksom alla andra svenska tätorter har Örnsköldsvik värden som underskrider 
miljökvalitetsnormen för årsmedelvärde. I trafiksammanhang är miljökvalitetsnormerna för 
korttidsexponerning i samband med tidpunkter av högre trafikflöde mer intressanta.  
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2. Luftföroreningar och dess ursprung 
 
Luftföroreningar kan ha olika skadeverkningar beroende på ur vilket perspektiv de betraktas. 
De kan betraktas ur ett lokalt, regionalt eller globalt perspektiv. 
 
I ett lokalt perspektiv avses luftföroreningarnas direkta inverkan på den plats de släpps ut. I 
detta perspektiv är det främst föroreningarnas hälsoeffekter som ger problem, dessutom kan 
skador ske på växter och byggnader etc. Exempel på ämnen som har lokala skadeverkningar 
är kväveoxider (NOX), koloxid (CO), partiklar, kolväten (CHX) och ozon (O3) [3]. 
 
I ett regionalt perspektiv avses det totala nedfallet eller halten av luftburna föroreningar i en 
hel region. Det är föroreningar som uppstår lokalt och sedan transporteras för att sedan falla 
till marken antingen genom att tas upp av mark och vegetation eller genom regn. Det är alltså 
inte bara de föroreningar som bildas lokalt inom regionen som är intressanta eftersom 
luftföroreningar som blåst in från angränsande regioner också bidrar. I detta perspektiv är det 
effekter på ekosystemen i skogarna och sjöarna som ger problem. De mest skadliga 
luftföroreningarna i ett regionalt perspektiv är kväveoxider som bidrar till försurning och 
övergödning och svaveldioxid som tillsammans med kväveoxider är den största bidragande 
orsaken till försurningen. 
 
I ett globalt perspektiv avses luftföroreningarnas effekter som inverkar på hela jorden, här har 
det ingen betydelse var källan är lokaliserad. Exempel på sådana luftföroreningar är 
koldioxid, metan, freoner m fl som bidrar till växthuseffekten. 

Viktiga begrepp 
Tre grundläggande begrepp som är nödvändiga för att beskriva en luftföroreningssituation är 
emission, immission och transmission. Nedan följer en definition av var och ett av orden: 
 
Emission: Det som kommer ut ur fordonens avgasrör eller det som kommer ur skorstenen. 
 
Immission: Den skadliga mängd eller halt som individerna utsätts för. 
 
Transmission: Spridningen av de emitterade föroreningarna. 
 
I denna utredning undersöks de lokala effekterna i form av emissioner av kväveoxider, 
partiklar och bensen. Utöver detta undersöks den globala påverkan i form av utsläpp av 
koldioxid, som representerar bidraget till växthuseffekten. 
 

2.1 Luftföroreningars miljöpåverkan 
Nedan följer korta beskrivningar av olika luftföroreningar vad gäller källa, skadeverkning och 
anknytning till trafik och uppvärmningssystem. 
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Tabell 3. Översikt av de studerade föroreningarnas skadeverkningar. 
Förorening Miljö- och hälsopåverkan 

NOx Irritation i luftvägarna, försurning och övergödning 

CO2 Växthuseffekten 

Partiklar Andningsvägarna 

Bensen Nervsystem, cancer 

 

Partiklar 
Stora källor till partiklar/stoft är dieselavgaser och vedeldning. Partiklar från trafik och 
uppvärmningssystem kan bestå av sot och andra förbränningsrester samt gummipartiklar från 
däckslitage, men också vattendroppar med lösta ämnen (t ex svavelsyra). Beroende på 
partiklarnas storlek och kemiska innehåll kan de orsaka olika skada. Partiklar med en 
aerodynamisk diameter större än ca 10 µm kan orsaka irritation i näsa, mun och svalg, medan 
mindre partiklar s k PM10 kan ta sig längre ned i andningssystemen till lungornas allra finaste 
förgreningar och in i lungblåsorna och orsaka skada [3, 4]. I Sverige uppskattas de årliga 
utsläppen av partiklar från vedeldning till mellan 9000 och 60 000 ton, vilket kan jämföras 
med utsläppen från trafikavgaser som uppskattas till 9000 ton [15]. 

Kväveoxider (NOX) 
Kväveoxider kan delas in i kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). Kväveoxid är en färglös, 
luktfri gas. Kvävedioxid är guldbrun och har en irriterande lukt. Det är framför allt 
kvävedioxid som är hälsofarlig och har en skadlig effekt på andningsorganen och kan t e x 
förstärka symptomen hos astmatiker. Kväveoxidutsläppen är också tillsammans med 
svaveldioxid den största orsaken till försurningen. NOX bidrar även till övergödningen. 
 
Vid nästan all form av förbränning bildas kväveoxid, dels ur luftens syre och kväve och dels 
från kväveinnehållet i bränslet. I luften reagerar kväveoxid med mer syre (O2) och bildar 
kvävedioxid. 85-92 % av NOX-utsläppen från avgasröret är NO [3]. 
 
Den övervägande delen av kväveoxiderna i luften kommer från trafiken, men även 
värmepannor och vissa industrier bidrar. En stor del av det kväve som faller ner över oss 
kommer ifrån utlandet. Genom införandet av katalytisk avgasrening för personbilar har 
kvävedioxidhalterna minskat i de flesta tätorter [20]. 
 

Kolväten (HC), Bensen (VOC) 
Kolväten kallas en grupp gasformiga ämnen som mest består av kol- och väteatomer. 
Beroende på sammansättningen har de olika benägenhet att reagera med andra ämnen och 
utgör därmed olika stor miljö- och hälsorisk. Kolväten kan vara både lättflyktiga 
(VOC=Volatile organic compound) som till exempel eten och bensen eller bundna till 
partiklar som exempelvis vissa polyaromatiska kolväten (PAH=PolyAromatic Halogens).  
Vissa kolväten har kraftig lukt. Många kolväten är fettlösliga och kan därför påverka 
nervsystemet. Några är kända för att ge allergiska reaktioner. En del kolväten kan påverka 
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arvsanlagen (genotoxiska effekter) och i vissa fall även ge upphov till cancer. Bensen som bl 
a finns i bensin kan ge leukemi. Den negativa påverkan på hälsa och miljö förvärras om flera 
olika kolväten samverkar.  
 
VOC bidrar till bildandet av marknära ozon. Utsläppen sker främst från trafiken (avgaser samt 
avdunstning från bensin) och vedeldning, men även industrin lämnar ett betydande bidrag. 
Det största problemet är sotande dieselmotorer. Vägtrafiken bidrar med ca 28 % av 
kolväteutsläppen i landet. När det gäller kolväten är kunskaperna mycket bristfälliga. Ur 
avgasröret kommer minst ett tusental olika kolväten [20]. 
 

Koldioxid (CO2) 
Koldioxid är en lukt- och färglös gas och har inga hälsoskadliga effekter eftersom det är en av 
atmosfärens naturliga beståndsdelar. Koldioxiden i atmosfären tar upp en del av den värme 
som strålar ut från jorden. Värmen hålls kvar och jordytan blir varmare, man får en 
växthuseffekt.  
Koldioxid bildas vid all förbränning av organiskt material som olja, kol, gas, torv och ved. 
Koldioxid går inte att rena bort då syftet med rening är att omvandla föroreningar till just 
koldioxid och vatten. För att minska koldioxidutsläppen måste därför t ex den bensin- och 
dieseldrivna trafiken och antalet oljeeldade värmepannor minska [20].  

Svaveldioxid (SO2) 
Svaveldioxid är en färglös gas med stickande lukt vid höga halter. Hälsoeffekter av 
svaveldioxid har observerats på andningsorganen främst hos speciellt känsliga grupper, t ex 
astmatiker. Det är främst de övre luftvägarna som påverkas av svaveldioxid. Kortvariga 
perioder med höga halter av SO2 kan leda till ökat luftvägsmotstånd på grund av att de fina 
luftrören dras samman. Svaveldioxiden bildar svavelsyra tillsammans med vatten och syre i 
atmosfären, vilket orsakar det sura regn som försurar mark och vatten. Svaveldioxid och 
svavelsyra ger direkta skador på skogar och växter, korrosion av metaller och andra material. 
  
Många fossila bränslen som kol, olja och naturgas innehåller svavel. Vid förbränning 
omvandlas svavlet till svaveldioxid. Den övervägande andelen av svaveldioxiden i atmosfären 
kommer från värmepannor och kraftverk, där man eldar med fossila bränslen, trafiken 
(dieselbilar och fartyg) samt industrin. En stor del av de svavelföroreningar som faller ner 
över oss kommer ifrån utlandet [20]. 

Marknära ozon (O3) 
Ozon är ett starkt oxiderande ämne som finns naturligt i stratosfären (10-50 km ovan 
markytan) där det skyddar oss mot skadlig ultraviolett strålning. Troposfäriskt ozon finns från 
marknivån och upp till 10 km och kallas därför marknära. Det är på låg höjd, i vår omgivning, 
som ozon är en luftförorening. Ozon är skadligt i höga halter för biologisk vävnad, framför 
allt hos växter. Men ozonet är också ett hälsoproblem, med nedsatt lungfunktion och ökad 
infektionsrisk som följd. Ozon inverkar irriterande på andningsvägarna och ger i högre 
koncentrationer upphov till vävnadsskador. Ozon är mindre vattenlösligt än SO2 och NO2 och 
når därför längre ner i luftvägarna.  
 
Ozon är en naturligt förekommande gas, som bildas genom att luftens syre oxideras i närvaro 
av kolväten, kväveoxider och solljus. Trafikens utsläpp bidrar till ökade mängder marknära 
ozon. Det mesta kommer från kontinenten. Trots att ozon är väldigt reaktivt kan det 
transporteras långa sträckor i höga koncentrationer. Av den anledningen är ozonhalterna i 
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Norrland faktiskt bara obetydligt lägre än i södra Sverige. Särskilt på sommaren då det är 
soligt och varmt förekommer vad man brukar kalla ozonepisoder, då "ozonmoln" kommer 
drivande [20]. 

2.2 Planindikatorer allmänt 
Indikatorer är verktyg som gör det möjligt att mäta/kvantifiera tillståndet i ett större system. 
Genom att följa indikatorns utveckling får man en uppfattning om hur det större systemet 
utvecklas. En planindikator är en indikator som underlättar avläsning av miljökonsekvenser i 
fysiskt-rumsliga planer och som kan utläsas ut dessa, t ex genom GIS. Begreppet 
planindikator innebär att det ställs vissa krav på indikatorn. Planindikatorn måste uppfylla 
fyra kriterier [23]: 
 
Framtidskriteriet: Planindikatorn ska kunna vara möjlig att uppskatta och utläsas ur ett 
planscenario. 
 
Rumslighetskriteriet: Planindikatorn ska ha en rumslig dimension, en geografisk anknytning. 
 
Riktningskriteriet: Planindikatorn ska kunna visa på förändringar i tiden från dåtid till nutid 
och in i framtiden. 
 
Målkriteriet: Planindikatorn ska ha en tydlig koppling till ett miljömål eller något annat mål 
som är relevant i sammanhanget. Den ska kunna relateras till både måluppfyllelse och olika 
fysiskt-rumsliga strukturer eller alternativ.  
 
Planindikatorer kan ha formen av kvantiteter (t ex kg NOX) och kvoter (ex kg NOX/km2) men 
också mer kvalitativa när det är något som inte går att mäta. 
 
Planindikatorerna i denna rapport är framtagna i syfte att användas vid utvärderingen och 
jämförelsen av de olika planscenariona. De har inte sin grund i någon specifik kommunal 
målsättning, men kan kopplas till flera av de nationella miljökvalitetsmålen t ex frisk luft, god 
bebyggd miljö och begränsad miljöpåverkan. Planindikatorer för trafik och uppvärmning 
presenteras i respektive avsnitt. 
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3. Del 1 Trafik i centrala Örnsköldsvik 

3.1 Bakgrund 
Kommunen har sedan länge förespråkat en ändrad dragning av E4. I dag går den genom 
centrum och anses generera onödigt mycket trafik som i sin tur försämrar stadsmiljön på olika 
sätt. Med hjälp av en förbifart i form av en tunnel genom Åsberget vid sidan om centrum 
hoppas man kunna minska störningar såsom luftföroreningar och buller, samtidigt som 
genomfarten genom tätorten kan gå snabbare då antalet stopp blir färre, och en högre 
hastighet kan hållas på den nya sträckan. 
 
Angående att bygga tunnlar i tätbebyggt område som åtgärd i luftkvalitetssyfte skriver 
vägverket följande i deras handbok för vägtrafikens luftföroreningar [4]: 

 
Lokalt kan åtgärden innebära väsentliga förbättringar vad gäller trafikens hälsopåverkan, främst då 
en tunnel innebär att en högtrafikerad väg i en tätbefolkad omgivning avlastas eller helt kan 
stängas för biltrafik.  
 
I själva tunneln, vid in- och utfarterna och särskilt vid ventilationstorn kan luftkvaliteten innebära 
hälsoproblem, åtminstone för känsliga trafikanter, t ex astmatiker och allergiker. 

 
Det finns naturligtvis andra åtgärder som kan bidra till minskade utsläpp i centrum, och 
komplettera en tunnel genom att öka andelen bilar som väljer tunneln, eller förändring av 
transportsätt. Detta kan ske genom skyltning och upplysning med fördelarna i tids-, utsläpps- 
och bensinförbrukningsminskningar att välja tunneln. Genom att förbättra kollektivtrafiken 
och gatu- och cykeltrafiknätet kan fler personer komma att välja alternativa färdsätt än bilen 
och därigenom bidra till minskade utsläpp inte minst i en stad med etanoldriven 
kollektivtrafik såsom Örnsköldsvik. 
 
I den här utredningen har endast hänsyn tagits till den påverkan tunneln i sig förväntas ha, 
alltså utan kompletterande åtgärder. Däremot vägs den påverkan i form av ökade 
biobränsletransporter som kommunens planerade expansion av fjärrvärmenätet in i 
beräkningarna.   
 
Vägverkets investeringsprogram som stäcker sig fram till och med år 2015 innefattar inte 
någon förbifart i Örnsköldsvik. Därför är år 2015 en lämplig utgångspunkt för de utvärderade 
framtidsscenariona. 

Tidigare utredningar 
Frågan om en förbifart i form av en tunnel genom Åsberget har utretts tidigare av vägverket, 
senast 2002. I det fallet utreddes en tunnel med motorvägsstandard med två körfält i vardera 
riktningen och med en hastighetsgräns på 90 km/h. I den utredningen antogs att avlastningen 
för centrala Örnsköldsvik blir ca 40 %. En samhällsekonomisk kalkyl gjordes som visade att 
nyttan var ca 40 % större än investeringen, den största bidragande orsaken var den minskade 
restiden. Kalkylen visade också på minskade utsläpp [28] 
 
Planeringen för att lösa trafikproblemen i centrala Örnsköldsvik har dock pågått en längre tid, 
där olika alternativ har diskuterats. Vägverket gjorde ”Utredningsplan Väg E4 genom 
Örnsköldsvik” 1993 och Örnsköldsvik kommun gjorde en annan utredningsplan året innan. I 
kommunens utredning beräknades trafiken i centrum minska med ca 30 %. Där beräknades 
också att ”luftföroreningarna” (ej närmare beskrivning) skulle minska från ca 120 µg/m3 till 
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90 µg/m3. Det är också denna utredning som legat till grund för antaganden om trafikflödena 
kommer att ändras i detta arbete [10]. 
 
Det har alltså gjorts vissa utredningar men tunneln ingår inte i nu gällande Nationell plan för 
vägtransportsystemet och ingen förstudie är gjord.  
 
Även i andra Norrländska städer har denna fråga utretts eller är under utredning. Skellefteå bl 
a är i en liknade situation som Örnsköldsvik, och utvärderar en förbifarts påverkan 
trafikströmmarna. I deras fall beräknas trafiken i centrum avlastas med ca 25 % [30]. 
 
Övriga förändringar i centrala Örnsköldsvik som kommer att påverka trafiksituationen är 
byggandet av Botniabanan. Den passerar staden genom en tunnel i Åsberget på samma sätt 
som det är tänkt att E4 ska göra. Två nya resecentra kommer att byggas i anslutning till 
Botniabanan, en strax norr om och en strax söder om centrum. Inom kommunen finns det 
också planer på en hastighetssänkning till 30 km/h på alla lokalgator i tätorten [8].  
 
Det planeras att också byggas en ny arena i hamnområdet i centrala Örnsköldsvik. I 
planeringen för arenan har utredningar gjorts som visat på att den trafikökning som kommer 
att följa på vissa gator under evenemangstider inte kommer att försämra 
luftkvalitetssituationen nämnvärt. Man konstaterar dock att MKN för bensen och kväveoxider 
riskerar att överskridas och att skälet till det är den stora trafikbelastningen som Örnsköldsvik 
har genom E4-ans dragning genom centrum [11]. 

Allmänt om trafikorsakade luftföroreningar 
Trafiken genererar luftföroreningar dels genom avgaser som uppkommer i samband med 
förbränningen men också partiklar som slits från däck och vägyta. Faktorerna som påverkar 
trafiken emissioner av luftföroreningar kan indelas i trafikarbetet, fordonsparken, 
hastighetsnivån och körmönstret. 
 
Trafikarbetet: Trafikarbetet eller det totala antalet fordonskilometer som tillryggaläggs på 
vägen har en direkt inverkan på totala mängden avgasutsläpp. Utsläppen av fossil koldioxid är 
direkt proportionella mot bensinförbrukningen. 
 
Fordonsparken: Olika typer av fordon släpper ut olika mycket av olika ämnen. 
Fordonsparkens sammansättning d v s hur stor andel av de fordonen som är personbilar, 
lastbilar eller bussar, påverkar i hög grad de totala utsläppsmängderna. Tunga fordon släpper t 
ex ut 30-75 ggr mer kväveoxider än en personbil [24]. Åldersfördelningen på fordonen har 
också stor betydelse med avseende på den tekniska standarden (avgasrening, 
förbränningseffektivitet, bränsletyp mm). Antalet kallstartade fordon är av betydelse då 
emissionerna från fordonet innan motor och avgasrening nått normal driftstemperatur är ofta 
mycket högre än när fordonet är varmkört. 
 
Hastighetsnivån: Ett fordon släpper ut olika mängder föroreningar vid olika hastigheter 
beroende på att tekniken inte kan fungera optimalt vid alla hastigheter. 
 
Körmönster: Fordonets hastighetsvariationer påverkar hur mycket avgaser som släpps ut. Ett 
jämt tempo i körningen är fördelaktigt jämfört med mycket accelerationer, retardationer och 
tomgångskörning. 
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3.2 Syfte  
Syftet med arbetet är att uppskatta trafikens generering av luftföroreningar i Örnsköldsviks 
centrum samt att bedöma hur mycket dessa kan komma att minska vid byggnation av den 
planerade förbifarten av E4 genom Åsberget. Detta görs genom modelleringar för en 
nulägesbeskrivning samt ett nollscenario och ett planscenario (med tunnel).  Särskild hänsyn 
tas för den ökning av biobränsletransporter i området som den planerade 
fjärrvärmeutbyggnaden kan innebära. 

3.3 Metod 
Det finns många olika metoder som kan vara användbara för beräkningen av avgasutsläpp. 
Olika datorprogram och manuella metoder kan uppskatta utsläppsmängden och/eller 
föroreningshalten för en specifik väg eller ett helt vägnät, men också per resa. Ett program 
som kan ha varit användbart för detta arbete är Simair, ett webprogram som utvecklats av 
SMHI. Det är dock inte färdigutvecklat och kan ännu inte tillämpas på Örnsköldsvik. 
 
De metoder som har stått till förfogande är nomogrammetoden samt datorprogrammen AIG/S, 
Avgas v1.1 och EVA 2.31.  
 
Nomogrammetoden är en mycket schablonmässig metod som främst används som ett 
hjälpmedel för att bedöma om en väg kräver ytterligare utredning i form av noggranna 
beräkningar eller mätningar. Med uppgifter om trafikflödet (ÅDT) samt emissionsfaktorn 
(g/fordons km) för en viss gatubredd och vägtyp kan en föroreningshalt (g/m3) uppskattas. 
Denna halt relateras sedan till miljökvalitetsnormen för respektive förorening för att avgöra 
om ytterligare utredning krävs. 
 
AIG/S är ett datorprogram som är utvecklat av Trivector och som bygger på en 
gaturumsmodell d v s en väg med nära bebyggelse på båda sidor om vägen. Modellen ger 
halten CO och NO2 i en punkt 3 meter över marken, 1-2 meter från husfasad och mitt på 
vägsträckan som antas vara horisontell. Emissionsmatriserna med utsläppsdata och data som 
beskriver fordonsfördelning och åldersstruktur sträcker sig fram till år 2005 [4].  
 
Avgas v1.1 är ett datorprogram som är utvecklat av VBB och bygger på en modell för 
beräkning av avgashalter intill landsvägar som är anpassad för perioden fram till år 2005. 
Modellen är begränsad till att beskriva tillskottet intill en enskild trafikled. Vad som beräknas 
är 98-percentilerna för NO2 d v s tillskott, bakgrundshalt och total halt. Uppgifter om vägens 
emissioner av NOx samt NO2 ges också i enheten g/m*s. Till begränsningarna hör att 
trafikleden förutsätts vara helt rak och har en skyltad hastighet av 90 km/h [4].  
 
EVA 2.31 är det program som används av vägverket vid objektsanalyser. Det är en 
samhällsekonomisk kalkylmodell som väger samman produktionskostnader med värderingar 
av restid, olyckor, fordonskostnader, miljö och komfort. Den samhällsekonomiska 
lönsamheten som en ändring av ett vägobjekt medför kan beräknas. I EVA ingår en modell 
för beräkning av avgasemissioner. För det studerade vägnätet fås utsläppsmängder före och 
efter förändring för CO2, SO2, NOx, HC och partiklar. I vägverkets Handbok för vägtrafikens 
luftföroreningar bedöms EVA vara ”mycket användbart för en representativ beskrivning av 
utsläpp från trafiken i ett väg- eller gatunät”. En begränsning är att modellen inte beräknar 
halter [4]. 
 
Den modell som anses som bäst lämpad, och ge de tillförlitligaste resultaten är EVA 2.31 då 
det är den enda av modellerna som är tillämpbar för ett helt vägnät samt är anpassad för 
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perioden fram till år 2020. Den ger också utsläppsvärden för alla studerade föroreningar, där 
HC representerar bensen. Vid analys av en enskild vägsträcka, t ex tunneln genom Åsberget, 
kan någon av de andra modellerna vara användbar. 

Modellbeskrivning EVA 2.31- Utsläpp från biltrafik 
Vägverkets utsläppsmodeller i EVA 2.31 utgår från att vägnätet delas in i länkar och noder 
och att dessa kan effektbedömas oberoende av varandra [6]. 
 
Utsläppsmodellen i EVA ingår i ett system av program där bl.a. vägdatabanken är en del. 
Vägverkets vägdatabank innehåller data som beskriver väglänkar och noders egenskaper 
(längd, flöde, hastighet mm) i det statliga vägnätet. Normalt skapas indata till EVA genom ett 
uttag ur vägdatabanken. Andra möjligheter är att utnyttja trafikfördelningsmodellen EMME2. 
I beräkningsmodellen hanteras alla de effekter vägverket arbetar med där avgaser och bränsle 
ingår. Modellen innehåller också alla de trafiktekniska delmodeller som krävs för att utnyttja 
avgas- och bränslemodellen fullt ut. EVA-modellen är som tidigare beskrivits både en 
administrativ rutin och ett antal effektmodeller. En av dessa effektmodeller avser 
avgasemissioner [4]. 
 
Effektmodellen för avgasemissioner beräknar och summerar alltså utsläppen från noderna och 
länkarna. För en länk med en viss längd och trafikflöde bestäms utsläppen ett visst år av en 
rad faktorer. Hastighetsbegränsningen ger en årsmedelreshastiget för de olika fordonstyperna. 
Andra vägegenskaper ger uppgifter körförlopp d v s hur hastigheten varierar kring 
medelhastigheten. Tillägg finns för kallstart och hot soak (”varm”-avdunstning), men också 
för väglags och vägytetillstånd. Beräkningsåret styr trafikarbetsandelar, medelålder och total 
körlängd för respektive fordonskategori. Prognoser för de inverkande faktorerna som bestäms 
av beräkningsåret har gjorts fram till år 2020 [6]. 
 
Utsläpp som sker i samband med en korsning beräknas på samma sätt som för en länk, men 
här tillkommer merutsläpp och innefattar i EVA de ökade utsläpp som stopp och väntetid 
samt accelleration och retardation resulterar i. Merutsläppen för respektive fordonstyp i en 
nod styrs av beräkningsåret, andelen stopp/sväng samt reshastigheten för respektive 
fordonstyp [6]. 
 
EVA 2.31 ger utsläppsmängder för CO2, SO2, NOX, HC och partiklar för aktuellt 
beräkningsår från personbilar och lastbilar med och utan släp (inkl. bussar). CO2 och SO2 är i 
programmet proportionella mot bränsleförbrukningen. Utsläppsvärdena avser för personbilar 
bensinmotorer och för lastbilar dieselmotorer (en schablonkorrektion görs för lätta 
dieselfordon) [6]. 
 
Avgasmodellerna har validerats med tunnelmätningar. Mätningarna indikerar 
både under- och överskattningar [4].  För utförligare beskrivning av beräkningsgång se bilaga 
1. 
 

Värderingar i EVA 
Avgasemissioners påverkan på omgivningen värderas dels efter vilka regionala och lokala 
effekter de har. Orsaken till uppdelningen är att i städer utsätts fler människor för cancerrisk 
och andra hälsorisker. I en tätort uppstår både lokala och regionala effekter vilket innebär att 
deras effekter summeras. Förutom hälsorisker värderas också naturskador och 
klimatförändringar [5]. Viktiga faktorer i värderingen är storleken på tätorten, d v s hur många 
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personer som exponeras, samt vilken ventilationsfaktor som gäller. Ventilationsfaktorn 
bestäms av ortens geografiska läge och blir högre ju längre norrut man kommer [6]. 
 
Tabell 4. Värderingar av luftföroreningar i EVA 2.31 för Örnsköldsvik 
Utsläpp Projektvärde, kr/kg 
NOx 68 
HC 44 
CO2 1,5 
Partiklar 2 432 
 
Tabell 3 visar de värden som EVA-modellen använder för Örnsköldsvik tätort i den 
samhällsekonomiska kalkylen.  

3.4 Avgränsningar   
Det är endast Örnsköldsviks centrum som studeras, från Vikingagatans överfart  av E4 i norr 
och hela city till och med Österås i väster. Även en bit av den högtrafikerade länsväg 922 
medräknas. Det är de högtrafikerade stråken som är intressanta, därför studeras endast de gat- 
eller väglänkar med ett trafikflöde på över 4 000 ÅDT1). Enligt nomogram från WHO, 
bedöms vägar med ett mindre flöde än 4000 ÅDT inte vara betydande ur avgassynpunkt. 
Dessa vägar bedöms därmed inte påverka den totala luftkvalitetssituationen nämnvärt. Bild 2 
visar vilka vägar som har extraherats ur väg- och gatunätet och ingår i beräkningarna.  
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Figur 2: Trafikflöden i ÅDT för Nuläge och de två framtida scenariona. 
 
Figur 2 visar det studerade vägnätets omfattning samt de trafikflöden som använts i 
beräkningarna för de olika scenariona. Detta beskrivs mer i detalj i nuläges- och 
scenariobeskrivningarna.  
 
1) Årsdygnstrafik (ÅDT) är ett medelvärde som refererar till ett genomsnittligt dygn under ett 
visst år för ett visst vägavsnitt. 
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3.5 Nulägesbeskrivning 
Då vägdatabanken från vägverket inte innehåller trafikuppgifter för de flesta av vägarna i 
centrala Örnsköldsvik används även kommunens trafikräkningar från åren 1991-95 [9]. Dessa 
siffror räknas sedan upp med 1 % per år. Vidare antas andelen tung trafik vara 10 % där inga 
andra uppgifter finns, ett antagande som är brukligt inom kommunen.  
 
I dagsläget har E4 uppskattningsvis ett trafikflöde på ca 21 000 ÅDT på den högst trafikerade 
och mest centrala delen. Hur stor del av trafiken i det studerade området som är ren 
genomfartstrafik är svårbedömt. En god bedömning om denna trafikfraktion är av stor 
betydelse för att få en riktig uppskattning av de minskade utsläppens storleksordning, då det 
är de som sannolikt kommer att välja en framtida tunnel. 
 
Det studerade vägnätet är totalt 8,2 km och ryms inom centrumområdet som har en yta på ca 
2,2 km2. E4-ans referenshastighet är 50 km/h på de mest centrala delarna, d v s på 
Centralesplanaden och Strandgatan- Viktoriaesplanaden. Vägsträckan nedanför Åsbacken har 
en referenshastighet på 90 km/h, i övrigt är det 70 km/h som gäller. 
 
Vägnätet innefattar av 10 korsningar, varav 6 är signalreglerade. De tre mest centrala av 
dessa, d v s på Centralesplanaden, är samordnade. 
 
År 2005 utgår trafiken på den högst belastade vägsträckan ( Centralesplenaden, från 
cirkulationsplatsen framtill korsningen med Björnavägen) från ett flöde på 21 000 ÅDT. 
Trafikflödet på E4:n mot Härnösand är beräknat till 12 000 ÅDT.  Södra om 
cirkulationsplatsen, på Modovägen trafikeras det 16 000 fordon per dag. Strandgatan som går 
mot sydost om centrum är trafiken beräknad till 10 500 ÅDT. Viktoriaesplenaden har 9 600 i 
ÅDT. Båda Lasarettsgatan och Ångermansgatan har trafikflöden som uppgår till 7 000 ÅDT  
och Vikingagatan 7 200 ÅDT. Uppgifterna för trafikflöden i det studerade vägnätet är 
baserade från tidigare mätningar [9] med rikssnittsökning på 1 % per år. 
 

Botniabanan 
Botniabanan är en 19 mil järnväg med 140 broar och sammanlagt 25 kilometer lång tunnel, 
järnvägen sträcker sig från Ångermanälven norr om Kramfors flygplats, via Örnsköldsvik till 
Umeå. I Örnsköldsvik kommer det att byggas två resecentrum, centralstationen placeras på 
Varvsbergets sluttning i direkt anslutning till stadskärnan och inre hamnen med högskola och 
universitet, som kommer att betjäna Inre Hamnen, universitets- och högskoleutbildningarna, 
stora delar av stadskärnan samt befolkningen i de södra, västra och sydöstra delarna av 
Örnsköldsvik. 
 
Stadens andra resecentrum ligger inom bekvämt avstånd från de viktiga målpunkterna 
Örnsköldsviks sjukhus och Alvis Hägglunds och kommer att betjäna ett stort antal boende i de 
norra stadsdelarna.Norr om Åsberget byggs en regionaltågstation med gångavstånd till de 
norra stadsdelarna.  
 

År 2009 är beräknad att hela sträckan av Botniabanan kommer att vara klar. 
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3.6 Scenarion  
De utvärderade framtidsscenariona utgår från samma tidpunkt år 2015 och samma 
trafiksammansättning.  Nollscenariot ska representera ett scenario där de enda förändringarna 
är såna som säkert ska ske, medan planscenariot beskriver den undersökta förändringen av E4 
dragning. 
 
Hur Botniabanan kommer att påverka trafikflöden och trafiksammansättning är mycket svårt 
att bedöma. Det är sannolikt att t ex fjärrbussbehovet kommer att minska och även 
godstrafiken på vägarna. Det kommer också att genereras nya resor till de båda nya 
resecentrumen i form av buss- och biltrafik. Den nuvarande busstationen kommer att 
användas till något annat. 
 
Hastigheten i centrum planeras av säkerhetsskäl för gående och cyklister att reduceras till 30 
km/h på lokalgator [8]. Effekterna av detta kan inte inkluderas i beräkningarna, eftersom 
EVA-modellen inte gör någon skillnad i beräkningarna. Det är bara ca 500 m i vägnätet som 
påverkas. 
 
Utgångspunkten i denna rapport är att jämföra de olika scenarionas påverkan på luftkvaliteten 
med varandra. Botniabanans påverkan är densamma i alla scenarion, det gör därför ingen 
skillnad om man tar med den i beräkningarna.  
  
Nollscenario 
E4 och övriga vägar har samma sträckning som idag och med samma 
hastighetsbegränsningar. Målpunktsfördelningen i området antas inte heller förändras, därmed 
antas också trafikflödena på olika gator ha samma förhållanden till varandra som idag. 
Trafikmängden antas öka enligt rikssnittet med 1 % per år. Andelen tung trafik såsom lastbilar 
och bussar antas utgöra 10 % av totala trafiken om inga andra uppgifter finns, enligt 
kommunens standardantagande [32]. 
 
År 2015 kommer trafikflödet på Centralesplenaden att öka till 23 000 ÅDT. På E4 mot 
Härnösand ökar trafikmängden från 12 000 till 13 300 ÅDT. Modovägen blir trafiken detta år 
17 700 ÅDT. Trafikflödet på Strandgatan är beräknat till 11 600 ÅDT. Båda Lasarettsgatan 
och Ångemansgatan uppgår trafiken till 7 700 ÅDT och Vikingagatan med något högre, 8 000 
ÅDT. På Viktoriaesplenaden ökar trafikmängden till 10 500 ÅDT. 
 
Planscenario  
E4 går i tunnel genom Åsberget på samma sätt som Botniabanan.  Den nya vägsträckan blir ca 
1,3 km lång med 90 km/h hastighetsbegränsning. Vägen håller motorvägsstandard med 2 
körfält i vardera riktning och med planskilda korsningar vid anslutningarna till befintlig väg. 
Den nya vägen sträcker sig från Åsbacken i söder till korsning med länsväg 352 i norr.  
 
Prognoserna för trafikökningen i utredningen från 1992 för år 2000 stämmer väl med 
uppmätta värden. Trafiksituationen i övrigt, med avseende på målpunkter och nya eller 
borttagna vägar, inte har ändrats nämnvärt. Utredningens slutsatser om en förbifarts påverkan 
på trafikströmmarna är därför också sannolikt korrekta. Tunneln antas innebära att nuvarande 
sträckning av E4 kommer att avlastas med 30 % trafikflödet på den högst trafikerade 
delsträckan i centrum. 
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I detta scenario kommer trafiken på Centralesplanaden att minska till 16 000 ÅDT. Den 
tilltänkta tunnelns trafikflöde är beräknat till 13 200 ÅDT som motsvarar 57 % av trafiken i 
den mest trafikerade länken i nollscenariot.  Vid avfarten från centrum mot Härnösand 
kommer trafiken att minska till 11 900 ÅDT. Trafiken kommer däremot att öka i anslutning 
till tunneln till 15 100 ÅDT. De resterande väglänkar som är med i beräkningen, är 
trafikflöden det samma som i nollscenariot. 

Biobränsletransporter 
Byggnationen av den nya biobränslepannan och utökningen av fjärrvärmenätet som är 
planerad innebär att den tunga trafiken kommer att öka på grund av fler leveranser med 
biobränsle. Antalet leveranser är starkt beroende av vilken kvalitet biobränslet har, ett bränsle 
med högt värmevärde tar mindre plats och behöver färre leveranser. Ett lågt uppskattat 
värmevärde på 10 MJ per kg motsvarar 55-72 ton biobränsle per dygn. En sådan mängd 
innebär i praktiken en ökning av lastbilstrafiken med ca 12-14 ÅDT (bilaga 2). 
 
I takt med att biobränsletransporterna ökar, minskar också leveranserna av villaolja. Totalt 
uppskattas ca 1 900 oljeeldade småhus gå över till fjärrvärme. Det motsvarar ett genomsnitt 
på ca 8 leveranser per dag. Detta innebär 16 ÅDT i värsta fall, d v s med tur- och returresa 
genom centrum (bilaga 2). 
 
Det kan alltså antas att den förväntade ökningen av biobränsletransporter vägs upp av 
minskningen av oljetransporter. Det bör påpekas att detta är en grov uppskattning och bara 
gäller för det studerade vägnätet.  
 
Vidgas perspektivet, utanför de avgränsningar som gjorts i detta arbete, inser man att 
miljövinsten blir ännu större. Biomassan transporteras i regel inte längre än 10 mil, medan 
olja transporteras flera hundra mil [17]. 
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3.7 Resultat 
När alla indata är satta och kontrollerade av programmet kan en beräkning göras. I EVA 2.31 
resulterar beräkningarna i tre stycken rapporter som skapas i färdiga Word och Officemallar 
(se bilaga 4): en Grundrapport, en Samhällsekonomisk bedömning och en Strategisk analys. 
Det är Grundrapporten som innehåller effektanalysen och som redovisar effekter i 
trafikarbete, restidseffekter, drivmedelseffekter, TS-effekter (olyckor) och Miljöeffekter-
utsläpp. Även värderingarna av effekterna presenteras. 

Emissioner 
I Effektanalysen presenteras emissionerna i tabeller där det totala utsläppet av de olika 
föroreningarna redovisas. Emissionerna ges för Basvägnätet (utan tunnel) och 
Utredningsvägnätet (med tunnel), samt differensen mellan dem, för år 2005 och 2015.  
 
Nuläge 
Enligt beräkningarna släpps det ut 57 ton kväveoxider år 2005, 34 ton kolväten, 13 kiloton 
fossilt koldioxid samt 1 ton partiklar. Tabell 5 visar resultatet såsom det presenteras i 
Effektanalysen. Basvägnätet i denna tabell motsvarar nulägesbeskrivningens emissioner, 
medan Utredningsvägnätet motsvarar de emissioner som skulle vara aktuella om tunneln togs 
i drift år 2005. 
 
Tabell 5. Emissioner beräknade i EVA 2.31 för år 2005. 
Effekter år 2005 
Miljöeffekter-utsläpp 
Totalt 

Basvägnät Utredningsvägnät Differens 
(Utredningsvägnät – Basvägnät) 

- kväveoxider, NOx 
(ton) 

57,489 54,435 -3,055 ton 

- kolväten, HC (ton) 33,627 31,181 -2,446 ton 
- koldioxid, CO2 
(kiloton) 

13,471 11,802 -1,669 kiloton 

- partiklar (ton) 1,011 0,836 -0,175 ton 
 
Tabellen visar att utsläppen av kväveoxider och kolväten skulle minska med ca 5 resp. 7 % 
om tunneln redan var på plats. Emissionerna av fossil koldioxid och partiklar skulle minska 
med ca 12 resp. 17 %. 
 
Nollscenario 
Med oförändrade trafiksituation ges en emission på 27 ton av kväveoxider år 2015, 9 ton 
kolväten, 12 kiloton fossilt koldioxid och 0,5 ton partiklar. Trots en trafikökning på 1 % per år 
minskar utsläppen drastiskt jämfört med nuläget, detta beror på EVA-modellens prognoser 
angående trafiksammansättning och den tekniska utvecklingen.  
 
Planscenario 
Planscenariot ger ett resultat på 25 ton kväveoxider i utsläpp år 2015, 8 ton kolväten, 11 
kiloton fossilt koldioxid och 0,4 ton partiklar. Jämfört med nollscenariot minskar utsläppen av 
kväveoxider och kolväten med ca 6 %, koldioxid och partiklar minskar med  ca 12 resp. 22 %. 
Nollscenariet motsvaras i tabell 6 av Basvägnätet, och Utredningsvägnätet motsvarar 
Planscenariot. 
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Tabell 6. Emissioner beräknade i EVA 2.31 för år 2015. 
Effekter år 2015 
Miljöeffekter- utsläpp 
Totalt 
 

Basvägnät 
Nollscenario 

Utredningsvägnät
Planscenario 

Differens 
(Utredningsvägnät – Basvägnät) 

- kväveoxider, NOx (ton) 26,670 25,200 -1,470 ton 
- kolväten, HC (ton) 8,754 8,241 -0,512 ton 
- koldioxid, CO2 
(kiloton) 

11,985 10,502 -1,483 kiloton 

- partiklar (ton) 0,491 0,383 -0,108 ton 
 
Noterbart är att minskningen i emissioner av partiklar är något större för år 2015 än för år 
2005, relativt totalutsläppen i Basvägnätet. Skulle tunneln tas i drift i år (2005) blir 
minskningen av partiklar 17 % under första året jämfört med de 22 % som minskningen blir 
för år 2015. Vad det beror på är svårt att säga. I övrigt är minskningarna proportionella mot 
totalutsläppen.  
 
Minskningarna i utsläpp som tunneln innebär beror främst på den ökade framkomligheten 
som innebär minskade start/stopp, ökad medelhastighet och jämnare hastighetsvariation.  

Samhällsekonomisk nytta 
I Effektkalkylen presenteras också de samhällsekonomiska kostnader som utsläppen värderas 
till. I tabell 7 jämförs kostnaderna för Nollscenariot och Planscenariot. 
 
Tabell 7. Tabellen visar att en tunnel skulle innebära en miljövinst på 2,6 miljoner kronor år 
2015, till största delen beroende på de minskade utsläppen av koldioxid. 
Ekonomi Prognosår 1 2015 
EVA-värderade 
effekter 
Miljökostnader, varav 

Basvägnät 
Nollscenario 

Utredningsvägnät
Planscenario 

Samhällsekonomisk nytta 

- kväveoxider, NOx 
(Mkr) 

1,8 1,7 0,1 Mkr 

- kolväten, HC (Mkr) 0,4 0,4 0,0 Mkr 
- koldioxid, CO2 (Mkr) 18,0 15,8 2,2 Mkr 
- partiklar (Mkr) 1,2 0,9 0,3 Mkr 
Totalt 21,3 18,7 2,6 Mkr 
 
Den totala miljökostnaden för Nollscenariot är 21,3 Mkr och något mindre, 18,7 Mkr, för 
Planscenariot. Det betyder att Planscenariot skulle innebära en miljövinst på 2,6 Mkr.  Med 
nulägesbeskrivningens förutsättningar uppskattas den samhällekonomiska kostnaden till 27,9 
Mkr per år 2005 (se bilaga 4). Den totala miljövinsten blir naturligtvis som störst ju tidigare 
en tunnel/förbifart kan komma till stånd. 

Övriga effekter 
Förutom de minskade utsläppen visar EVA-beräkningarna på även andra effekter i vägnätet 
som kan vara intressanta i sammanhanget: 
 

• Det totala trafikarbetet minskar med ca 1 100 000 fordonskilometer per år. 
• Den totala restiden minskar med ca 930 000 timmar per år 
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• Förbrukningen av drivmedel (olja och diesel) minskar med över 600 m3 per år  
 
Den kanske mest dramatiska effekt som tunneln medför är minskningen i restid som nästan 
halveras. Detta beror på att medelhastigheten i vägnätet ökar från 17 km/h till 34 km/h. 

3.8 Analys 

Planindikatorer trafik 
Som planindikatorer för att belysa skillnaderna i utsläpp mellan nulägesbeskrivningen och 
scenariona har följande använts: 
 

1. Antal boende/lägenheter inom en radie av 100 m från E4 i centrala Örnsköldsvik. 
2. Utsläppsmängd per meter vägsträcka och sekund (totalt eller gatvis) µg/m*s 
3. Utsläppsmängd per ytenhet och år för centrumområdet, t x mg/m2 NOX. 

 
Planindikator nr 1 kan ge en uppfattning om hur många personer som kommer påverkas i 
form av ökad eller minskad exponering av de luftföroreningar som en motorväg genererar. 
Den är också ett mått på annan miljöpåverkan såsom exponering av buller och olycksrisker. 
 
Planindikator nr 2 kan användas för att jämföra dels skillnader i utsläppsgenerering mellan 
scenariona, men också mellan enskilda delsträckor av det studerade vägnätet för varje 
sceanario. Enheten är µg/m*s, alltså antalet mikrogram som vägen släpper ut i genomsnitt per 
meter och sekund av en viss förorening. 
 
Planindikator nr 3 kan, förutom att jämföra olika alternativ med varandra, också jämföra olika 
utsläppskällors bidrag av föroreningar med varandra. Både trafiknätet och de enskilda 
uppvärmningssystemen är i regel relativt jämnt utspridda inom ett område, och är aktiviteter 
som ger upphov till luftföroreningar. Därför kan en jämförelse vara intressant. 
 
Tabell 8. Jämförelse mellan de beräknade planindikatorerna (bilaga 3). 
Förorening Planindikator 

(P) 
Nuläge (2005) Nollscenario 

(2015) 
Planscenario 
(2015) 

P1, inv. 500 500 200 
P2, mg/m*s 0,220 0,103 0,085 

NOX 

P3, mg/m2 26 131 12 123 11 455 
P1, inv. 500 500 200 
P2, mg/m*s 0,130 0,034 0,028 

HC 

P3, mg/m2 15 285 3 979 3 746 
P1, inv. 500 500 200 
P2, mg/m*s 0,004 0,002 0,001 

Partiklar 

P3, mg/m2 460 223 174 
 
Tabellen visar att antalet personer som bor i närheten av en motorväg, kommer 
uppskattningsvis att minska med 300 (=60 %) om en tunnel byggs. Det är mycket 
betydelsefullt, särskilt om kommunen med övriga medel, trafiktekniska och andra, kan 
motivera de enskilda bilisterna att välja förbifarten i än högre grad än vad som här antagits. 
 
De båda andra indikatorerna är starkt beroende av EVA-beräkningarna och visar på 
utsläppsminskningar i paritet med de resultaten. Planindikator nr 2 ger en något kraftigare 
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minskning, relativt sett, eftersom den förutom de totala utsläppsmängderna också beror av den 
totala väglängden. 
 
Beräkningar i programmet Avgas v1.1 gör det också möjligt att göra jämförelser med 
planindikator nr 2 för NOx. Dock bara för år 2005, detta p g a begränsningar i programmets 
effektmodell. Beräkningar har gjorts dels för utsläppen från förbifarten (tunneln), men också 
för den hårdast trafikerade delsträckan av E4 i Örnsköldsviks centrum (bilaga 3). 
 
Tabell 9. Jämförelse av beräknad generering av kväveoxider från vägnätet genomsnittligen 
och de högst trafikerade centrala delarna, samt tunneln. 

Vägnät, genomsnitt 
(EVA) 

E4-centrum, (EVA) Förorening,
År 

Planindikator 

utan tunnel med 
tunnel 

utan tunnel med 
tunnel 

Tunnel 
(EVA) 

NOx, 2005 P2, mg/m*s 0,220 0,182 0,556 0,234 0,219 
NOx, 2015 P2, mg/m*s 0,103 0,084 0,201 0,093 0,066 
 
Resultatet tyder på att avgasgenereringen på den högst trafikerade sträckan av E4 i centrum 
genererar ca 3 ggr så mycket avgaser som vägnätet i genomsnitt. Detta är sannolikt en 
underskattad siffra eftersom programmet Avgas v1.1, som är anpassad för landsvägar, är 
något enklare och tar inte hänsyn till hastighetsvariationer och start/stopp effekter på samma 
sätt som EVA 2.31.  

NO2-halter i Centrum 
Hur den uppskattade trafikminskningen I centrum kommer att påverka luftkvaliteten har 
beräknats med hjälp av AIG/S som beskrivits tidigare. Begränsningar i programmet gör att det 
är anpassat för beräkningar till och med år 2005. Trafikminskningen på den högst trafikerade 
delsträckan på Centralesplanaden beräknades bli 30 %, skulle innebära en sänkning från 
21 000 ÅDT till 14 700 ÅDT om en förbifart togs i drift i dagsläget. Samtidigt ökar 
medelhastigheten från 30 km/h till 48 km/h. Detta beräknas sänka halten kvävedioxid i luften 
från 118 µg/m3 till 83 µg/m3 (98-percentil). 
 
Tabell 10. Sammanställning av AIG/S-beräkningar för NO2-halten (timmedelvärden) på 
Centralesplanaden i Örnsköldsvik(bilaga 5). Miljökvalitetsnormen får överskridas 175 ggr 
per år (SFS 2001:527). 

E4-Centralesplanaden Beräknad avgashalt 2005 
NO2 (98-percentil) Utan tunnel Med tunnel 
Gatans bidrag: 77 µg/m3 42 µg/m3 
Bakgrundshalt: 41 µg/m3 41 µg/m3 
Summa: 118 µg/m3 83 µg/m3 
Miljökvalitetsnorm: 90 µg/m3 
 
Resultatet tyder på att en tunnel i dagsläget skulle innebära att gällande miljökvalitetsnorm för 
kvävedioxid underskrids. Gatans bidrag halveras nästintill. 
 
Gränsvärden eller miljökvalitetsnormer sätts ofta som 98-percentiler, vilket innebär att 
t.ex. en miljökvalitetsnorm för en timmedelvärden på 90 mg/m3 räknat som 98- 
percentil endast får överskridas 2% av tiden (1 år). 
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Ett år har totalt 8760 timmar [31]. En miljökvalitetsnorm i form av 98-percentil får alltså 
bara överskridas 175 timmar på ett år. 
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3.9 Slutsatser och diskussion 
 
Utifrån resultaten från EVA-beräkningarna och analysen med planindikatorer kan åtskilliga 
slutsatser dras. Liksom tidigare utredningar har visat är alternativet med en tunnel genom 
Åsberget klart fördelaktigt ur miljösynpunkt.  
 
Det s k planscenariot skulle innebära minskade utsläpp av samtliga studerade luftföroreningar 
i centrumområdet. Det skulle leda till en något bättre luftkvalitetssituation för hela tätorten, 
framförallt på de mest trafikerade delarna av centrum som idag har den sämsta luftkvaliteten. 
Det är på dessa vägar som miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas, och där en förbifart 
skulle betyda en minskad risk. 
 
Planscenariot innebär förutom att de totala utsläppen minskar också att den genomsnittliga 
emissionfaktorn för hela huvudvägnätet i centrum sänks. Det betyder att varje genomsnittlig 
meter väg genererar mindre avgaser. Omfördelningen av trafiken innebär också att de 
enskilda väglänkarna i centrumområdet också får minskade avgasutsläpp. 
 
De minskade utsläppen skulle ge en miljövinst på 3,3-2,6 Mkr per år i fallande skala om den 
byggs mellan år 2005 och 2015. Ju tidigare en tunnel byggs, desto större blir den 
ackumulerade miljövinsten ur ett luftkvalitetsperspektiv. 
 
Vidgas perspektivet, ger en tunnel andra fördelar som är intressanta. Framförallt kortas den 
genomsnittliga restiden för hela vägnätet med hälften, detta eftersom förbifarten innebär ökad 
framkomlighet både på E4 och vägarna i centrum.  
 
Det bör påpekas att utredningen bygger på antagandet om inga andra åtgärder än att bygga 
tunneln. Det finns naturligtvis möjligheter att samtidigt med andra trafiktekniska styrmedel 
påverka trafikströmmarna att välja vägen genom tunneln. Därigenom kan de positiva 
effekterna av den planerade förbifarten förstärkas ytterligare. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det ur ett strikt miljö- eller luftkvalitetsperspektiv enbart är 
positivt med en förbifart men att detta måste vägas mot andra aspekter såsom ekonomi 
(investeringskostnader) och sociala faktorer (t ex färre besökare). 
 
Osäkerheter i resultatet ligger främst i de begränsningar som emissionsmodellen i EVA bär 
med sig. Den kan exempelvis inte korrigera för den kuperade terräng som Örnsköldsvik 
centrum har.  
 
Andra antaganden om förändrade trafikflöden kan också göras, dels generellt men också i 
detalj. Exempelvis kan man anta att den tunga trafiken i högre grad än personbilar väljer den 
nya E4-dragningen. Det skulle vara särskilt betydelsefullt att avlasta centrum från dessa 
fordon då en lastbil släpper ut 30-75 ggr mer kväveoxider än en personbil.  
 
För att få trafikanter att välja tunneln kan det finnas en idé att genom skyltning och reklam 
genom miljökontoret, öka motivationen. 
 
Även att den nya dragningen av E4 bidrar till minskning av avgasutsläpp i centrum finns 
problemet ändå kvar. Bebyggelsestrukturen inom kommunen medför att kommunens invånare 
i hög utsträckning blivit beroende av privatbilar. Genom samåkning och bildandet av 
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bilpooler kan persontransporter minska. Bättre vore då att medborgarna väljer att åka 
kollektivt, detta genom samarbete av olika parter för att göra kollektivtrafik attraktivt. Då de 
lokala bussarna i Örnsköldsvik använder etanol som drivmedel minskar de miljöfarliga 
utsläppen avsevärt 
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4. Del 2 Uppvärmning i centrala Örnsköldsvik 

4.1 Bakgrund 
Det kommunala bolaget Övik Energi som står för driften av det befintliga fjärrvärmenätet har 
nyligen beslutat investera i en biobränslepanna som ska ta över värmeproduktionen från stora 
delar av de nuvarande värmesystemen. Den nya pannan förväntas tas i drift år 2008 och 
producera ca 97% av den erforderliga värmemängden i fjärrvärmenätet [33]. 
 
Upprustningen av tekniken och den ökade kapacitet som den innebär också att intresset att 
expandera fjärrvärmenätet ökar. 
 
I dagsläget finns det ett större fjärrvärmenät i centrum samt ett lite mindre i stadsdelen 
Själevad någon kilometer väster om centrum. Dessa båda nät planeras i framtiden att knytas 
samman till ett och samma nät.  
 

 
Figur 3. Karta över Örnsköldsvik tätort med studerade områden samt befintligt fjärrvärmenät 
utmarkerade. 
 
Runt det centrala fjärrvärmenätet finns en hel del stadsdelar/bostadsområden som ligger 
tillräckligt nära för att vara intressanta för anslutning till nätet. Dessa områden utgörs främst 
av enfamiljshus/småhus/villor men också till en mindre del flerbostadshus, industrier och 
offentliga lokaler. Dessa hus har i nuläget enskilda uppvärmningssystem. 
 
En anslutning skulle för de olika bostadsområdena kunna resultera i en förbättrad luftkvalitet 
lokalt i form av minskade emissioner av luftföroreningar. Det kommer även att påverka den 
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globala miljösituationen genom att minska Örnsköldsviks bidrag till växthuseffekten i form av 
minskade koldioxidutsläpp. 
 

Energianvändning i Örnsköldsvik kommun

Transporter; 
29%

Bostäder, 
övrigt; 21%

Industri; 
50%

 
Figur 4: Total energianvändning per invånare i Örnsköldsviks kommun [26]. 
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4.2 Allmänt om uppvärmningssystemorsakade luftföroreningar 
Ett uppvärmningssystems påverkan på den yttre miljön i form av luftföroreningar är starkt 
beroende av vilken typ av tekniskt system som används och vilken effektivitet det har. 
Påverkan på den yttre miljön kan delas in i emissioner och resursförbrukning. Det är 
emissionerna som är intressanta i ett luftkvalitetsperspektiv. Emissioner kan uppstå vid 
produktionen av energislaget, vid byggnation av produktionsenheter och transport av bränsle 
och byggnadsmaterial. Denna rapport behandlar bara emissioner i driftfasen av systemet då 
det är det som ger den lokala påverkan. Den största miljöpåverkan, cirka 90 %, från 
användningen av ett bränsle sker vid själva förbränningen[14]. Fjärrvärme som produceras 
centralt i en tätort där föroreningar släpps ut genom en hög skorsten påverkar huvudsakligen 
miljön globalt och regionalt. Enskilda pannor i småhus kan däremot även genom sina utsläpp 
förorena närmiljön[17]. Faktorer som påverkar emissionerna av luftföroreningar från ett 
uppvärmningssystem är vilket bränsle som används, effektiviteten i bränsleanläggningen, 
värmebehovet samt om det finns någon reningsteknik. 
 
Bränsleslag (energikälla): Bildningen av vissa utsläpp är direkt kopplade till 
elementarsammansättningen i bränslet. Exempel på sådana utsläpp är svaveloxider, koldioxid, 
och tungmetaller. Koldioxid t ex bildas direkt ur kolet i bränslet [14]. 
 
Effektivitet i förbränningsanläggningen: Bildningen av vissa andra ämnen beror på 
förbränningsförutsättningarna. Exempel på sådana ämnen är kolmonoxid, PAH 
(polyaromatiska kolväten). En viktig parameter här är luftinblandningen vid förbränningen. 
Ett för högt eller lågt luftöverskott kan leda till dålig utbränning och ökade utsläpp av 
kolväten och kolmonoxid som följd. Andra orsaker till dålig utbränning kan vara låga 
förbränningstemperaturer p g a fuktigt bränsle eller att uppehållstiderna för rökgaserna i 
pannan är för korta (t ex vid överbelastning) [13]. En förbränningsanläggnings verkningsgrad 
har därför stor betydelse för utsläppen. Gamla vedpannor kan ha en verkningsgrad på ner mot 
50 % medan en modern oljepanna kan ha en verkningsgrad runt 90 %. 
  
 Värmebehov: Ett uppvärmningssystems emissioner är direkt kopplat till hur mycket värme 
som måste produceras. Värmebehovet styrs av många faktorer såsom arean på den uppvärmda 
ytan, innetemperaturen och isoleringen. 
 
Förekomst av reningsteknik: Andelen hus med uppvärmningssystem som har någon form av 
reningsteknik beror till stor del på bostadsområdets ålder. Nyare hus har i regel nyare och 
bättre teknik som emitterar mindre föroreningar.  

Uppvärmningssystem och dess miljöpåverkan 
Ett uppvärmningssystems miljöpåverkan är starkt beroende av ovan beskrivna faktorer. I 
följande kapitel beskrivs olika systems för- och nackdelar på ett översiktligt sätt, både ur 
miljösynpunkt men också ekonomiskt och praktiskt. 
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Tabell 11. Olika uppvärmningssystem och deras för och nackdelar, främst ur 
utsläppssynpunkt men också allmänt. 
Uppvärmningssystem Fördelar Nackdelar 

El enkel, billig installation, inga 
lokala utsläpp 

Känsligt för elavbrott och 
pris, koldioxid 
(marginalprod.) 

Värmepump ”Gratis” värme, inga lokala 
utsläpp 

Investeringskostnader, 
koldioxid 

Oljepanna Flexibel Lokala utsläpp, fossilt 
koldioxid 

Biobränsle CO2-neutral, billigt Arbete, lokala utsläpp 
Kombipanna Flexibel Lokala utsläpp 
Fjärrvärme Inga lokala utsläpp, bättre 

rening och spridning 
Centrala utsläpp 

 
Eluppvärmning: Eluppvärmning kan ske dels med direktverkande el och dels med 
vattenburet system. I ett system med direktverkande el värms huset upp med direktverkande 
elradiatorer. Fördelarna är enkelheten och den låga installationskostnaden. Nackdelen är att 
systemet i sig inte kan lagra någon värme, vilket gör det känsligt för elavbrott. I ett 
vattenburet system värms vatten upp i en ackumulatortank med hjälp av eluppvärmda stavar, 
det är underhållsfritt och styrs av termostater. Vattnet cirkulerar i radiatorer där värmen avges. 
Detta system har en högre installationskostnad och är i likhet med direktverkande el beroende 
av elpriset. 
 
För att kunna göra en bedömning av emissionsutsläppen från ett tekniskt system som 
använder sig av el betraktas elen som en mix av den procentuella sammansättningen av olika 
produktionsenheter. Vilken procentuell sammansättning man skall välja beror på hur man 
betraktar systemet. Anses elanvändningen belasta miljön med den fördelning 
produktionenheter som den har producerats med i  Sverige kallas det för Sverigemix. Ett annat 
exempel är att marginalproduktionen av el sker genom produktion i ett oljekraftverk och att 
minskad elanvändning leder till en minskning i av just detta produktionssätt [15]. Det är detta 
betraktelsesätt som kan anses vara det mest sanna i sammanhanget, eftersom minskningar i 
elanvändningen påverkar just den fraktionen i elproduktionen, samt den minskade 
miljöbelastning som följer. 
 
Värmepump: En värmepump tar ut värmen ur luften, jord, vatten eller berg och med hjälp av 
en eldriven pump höjer den temperaturen så att den kan värma ett hus. Fördelarna med en 
värmepump är att den är ekonomisk i drift eftersom värmen i mark och luft är gratis samt att 
den är miljövänlig, då den inte ger upphov till något utsläpp. Nackdelen kan vara 
investeringskostnaden på ca 20 000 till 150 000 kr [25]. 
 
Oljepanna: En oljepanna för uppvärmning av småhus eldas i regel med Eldningsolja 1-2, som 
är ett destillatbränsle. Större anläggningar använder tyngre återsstodsoljor. Pannan måste 
sotas minst en gång per år. En panna kan hålla i över 25 år men själva brännaren kan behöva 
bytas oftare. Fördelen med en oljepanna är den kan ge hög effekt på kort tid och den klarar av 
att överbelastas under korta perioder. Nackdelen är att den släpper ut mycket luftföroreningar 
och den är en icke förnybar energikälla som bidrar till växthuseffekten då den ger ett 
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nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Vedeldning orsakar stora utsläpp av partiklar och 
flyktiga organiska kolväten (VOC). 
 
Biobränsle: Biobränsle är bränsle som har någon form av biomassa som utgångsmaterial 
såsom ved, pellets, eller träpulver. För uppvärmning av småhus används i princip uteslutande 
trädbränsle och pellets. Fördelarna och nackdelarna varierar beroende på vilket biobränsle 
man eldar. En fördel med vedeldning är att den är billig om man har tillgång till billig ved, 
däremot krävs en stor arbetsinsats. Pellets har de fördelarna att de är billigare än el och olja 
och kräver mindre jobb jämfört med vedeldning.  
 
Kombipanna: Att ha en panna för endast biobränsle eller för endast olja är en företeelse som 
har avtagit. Om dessa pannor ersätts med en ny panna är det vanligtvis en kombipanna. En 
kombipanna är flexibel då den kan drivas med fler än en energikälla. Det kan vara pannor för: 
olja och biobränsle; olja, biobränsle och el; olja och el; biobränsle och el. Generellt kan sägas 
att olika oljekombipannor har en nedåtgående trend medan bio+elkombipannor tenderar att 
öka. 
 
Fjärrvärme: Fjärrvärme produceras i en förbränningsanläggning där hetvattnet värms genom 
förbränning av ett bränsle. Ofta har man, såsom är fallet i Örnsköldsvik, flera typer av 
produktionsanläggningar. Vid kalla vinterdagar kopplas spetslastanläggningar in för att öka 
kapaciteten. Fjärrvärmesystemen består i regel av större anläggningar som både har större 
krav på reningsteknik och högre verkningsgrad än enskilda system. Höga skorstenar ger också 
en bättre transmission (spridning) av föroreningarna. 
 
Olika uppvärmningssystem ger olika miljöbelastningar. Biobränslen och olja genererar mest 
luftföroreningar. Båda har stor lokal och regional påverkan vid bildning av marknära ozon., 
övergödning, försurning och emissioner av partiklar. Oljan ger dessutom ett nettotillskott av 
koldioxid till atmosfären som bidrar till växthuseffekten. Elanvändning har ingen större 
påverkan på någon av dessa miljöeffekter om den betraktas som Sverigemix d v s att den 
ansetts belasta miljön med samma fördelning produktionsenheter som den har producerats 
med i Sverige. Men är det marginalproduktionen som avses, som i detta arbete, orsakar 
elanvändningen stora utsläpp av fossil koldioxid [15]. 
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4.3 Syfte  
Syftet med arbetet är att uppskatta de utsläpp av luftföroreningar som orsakas av 
uppvärmningssystemen från de kringliggande bostadsområden i Örnsköldsviks tätort, dels för 
situationen idag och dels för två framtidscenarion, med olika anslutningsgrad till 
fjärrvärmenätet. Frågeställningen är: Hur påverkas utsläppen av luftföroreningar vid en ökad 
anslutning till fjärrvärmenätet, dels lokalt i varje område men också centralt vid 
fjärrvärmeanläggningen? 

4.4 Avgränsningar 

Utredningen begränsas geografiskt till Örnsköldsviks tätort, då det är där en utbyggnad av 
fjärrvärmenätet kan vara aktuellt. 
 
De luftföroreningar som utredningen är avgränsad till är NOX, bensen (VOC), partiklar och 
CO2. De lokala utsläppen beräknas, men också de centrala d v s utsläppen vid 
fjärrvärmeproduktionen. 
 
De uppvärmningssystem som den totala uppvärmningsenergin fördelats på är el, oljepanna, 
ved, pellets och värmepump. Även kombinationer av dessa, s k kombinerade system, tas med 
i beräkningarna. Det är uppvärmningssystemens emissioner i samband med driften som 
studeras. Det är viktigt att påpeka att de antaganden som gjorts rörande fördelningen av 
uppvärmningssystem är de samma för varje enskilt område. 
 
På grund av begränsningar i tillgången på beräkningsverktyg och frånvaron av 
spridningsmodeller är det endast emissioner som beräknas, inte immission (halt) eller 
transmission (spridning). Resultatet går därför inte att direkt relatera till några 
miljökvalitetsnormer som presenteras som halter. 
 
För elanvändningen beräknas endast utsläppen av fossilt koldioxid, utsläppen av de övriga 
studerade föroreningarna som orsakas av elanvändning är inte intressanta då de främst har en 
lokal miljöpåverkan där elen produceras. Utsläppen beräknas efter minskningen i 
marginalproduktionen. För det nordiska elsystemet innebär det kolkondenskraftverk, vilket 
innebär utsläpp på 1 kg koldioxid per kWh [27].  
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4.5 Metod 
Emissionberäkningarna bygger på uppgifter från, i första hand, det kommunala energibolaget 
Övik Energi AB. I andra hand har uppgifter hämtats från litteraturen. Inga nya inventeringar 
har gjorts. 

Beräkningsgång 
Den geografiska indelningen för de studerade områdena är gjord av Övik Energi och 
innefattar alla bostadsoråden i tätorten inom rimligt avstånd till befintligt fjärrvärmenät.  
 
De undersökta scenariona utgår ifrån olika anslutningsgrad till fjärrvärmenätet år 2015 och är 
framtagna i samråd med Övik Energi. Det är scenarion som anses vara tänkbara att infrias. 
 
Värmebehovet har antagits till 25 MWh per villa och år. Det har också antagits att 
värmebehovet i områdena inte kommer att ändras fram till 2015, det är svårbedömt hur det 
kommer att utvecklas.  Detta faktum gör också att det endast är uppvärmningssystemens 
sammansättning som påverkar emissionsmängden. 
 
Fördelningen av uppvärmningssystem har uppskattats med hjälp av information från Övik 
Energi samt uppgifter från undersökningar utförda av Svensk Fjärrvärme [25]. För en del av 
de undersökta områdena har också information om hur många olje- och kombinerade 
oljepannor som finns i området erhållits i form av ett sotarregister. 
 
Emissionerna av en viss förorening (ämne) har för varje område beräknats enligt formeln: 
 

)/()()( MWhmgaktoremissionsfMWhvärmebehovmgEmission område
ämne

områdeområde
ämne ×= , 

där emissionsfaktorn beräknats genom 
gssättuppvärmninområde gssättuppvärmnin

ämne
gssättuppvärmninområde

ämne radverkningsgaktoremissionsfandelktoremisionsfa /)(∑ ×=

 
Beräkningar på de olika bostadsområdenas emissioner av NOX, VOC, partiklar och CO2-
ekvivalenter har skett med hjälp av emissionsfaktorer (mg/kWh) för olika 
uppvärmningssystem som har tagits fram i samband med olika utredningar. Elens emissioner 
beräknas utifrån marginalproduktionen [27]. 
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Tabell 12. Emissionsfaktorer för enskilda uppvärmningssystem. 
x) Se referens. 
* Riktvärden för moderna anläggningar. 
** Biobränslen är CO2-neutrala, d v s ger inget tillskott till atmosfären. 
Värmesystem NOX  

mg/kWh 
CO2  
g/kWh 

Partiklar/PM10 
mg/kWh 

Bensen (VOC) 
mg/kWh 

Direktel 
Elpanna 

 
0 

 
1000 

 
0 

 
0 

Oljepanna 36013) 28113) 5415) 1115) 

Ved 50413) 0** 9013) 12615) 

Pellets 18013*) 0** 10813*) 3615) 

Värmepump 0 330 0 0 
Kombinerade system 
Bio 90 % + el 10% 162  97 32 
Bio 70 % + olja 20 
% + el 10 %  

198 56 86 27 

Olja 90 % + el 10 
% 

324 253 47 10 

Bio 80 % +olja 
20% 

216 56 97 31 

Värdena i tabellen förutsätter en 100 % verkningsgrad för de olika typerna av anläggningar. I 
beräkningarna korrigeras dessa med antaganden om verkningsgrader. Följande 
verkningsgrader(η) har antagits: 
 

• Oljepannor, η=0,85 
• Vedpannor, η=0,65 
• Pelletspannor, η=0,80 

 
Detta är pannverkningsgrader, den verkligt erhållna verkningsgraden för värmesystemet under 
året, verklig årsmedelverkningsgrad, kan vara betydligt lägre. Detta innebär att 
emissionsberäkningarna blir något underskattande. I vilken grad är svårbedömt. 
 
Motsvarande tabell för fjärrvärmen har också hämtats från litteraturen, då inte de verkliga 
utläppsmängderna varit kända [14]. 
 
Tabell 13. Emissionsfaktorer för typer av fjärrvärmeanläggningar som finns i Örnsköldsvik 
[14]. 
Fjärrvärme 
 

NOX 
mg/kWh 

CO2 
g/kWh 

Partiklar/PM10 
mg/kWh 

Bensen 
(VOC) 
mg/kWh 

Oljepannor 353 274 25 11 
Ångkondensor (ånga från 
industri) 

0 0 0 0 

Elpannor 0 1000 0 0 
Biobränslepanna 187 0 10 2 
Biogaspanna 187 0 0 2 
Värmepump (spillvärme 
från industri) 

0 330 0 0 
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Verkningsgraden för oljepannorna och biobränslepanna antas enligt tidigare utredningar vara 
80 % [29]. Denna verkningsgrad antas också gälla för den nya biobränsleanläggningen. 

4.6 Förutsättningsanalys 
En nulägesbeskrivning jämförs med ett nollscenario och ett framtidscenario, de olika 
villaområdena jämförs också sinsemellan. Nulägesbeskrivningen och scenariona baseras på 
uppgifter från det kommunala energibolaget Övik Energi och Svensk Fjärrvärme ABs 
kartläggningar och prognoser samt det sotarregister som tagits fram av kommunen som ger 
antalet oljeeldade pannor. 
 
År 2008 planeras det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket att vara uppställt och drifttaget. I 
samband med driftsättningen kommer delar av dagens anläggningar att försvinna, bl a 
värmepumpar och en ångkondensator. Kraftvärmeverket kommer att producera el, leverera 
ånga till industrin samt värme till fjärrvärmenätet. 

Nulägesbeskrivning 
Fjärrvärme 
Idag produceras fjärrvärmen i Örnsköldsvik från flera olika anläggningar. Totalt beräknas de 
producera 206 GWh/år [29]. Dagens fjärrvärmemix består av värmepumpar som utnyttjar 
spillvärme från Domsjö fabriker, en biobränslepanna, en elpanna och oljepannor. En stor del 
av fjärrvärmen produceras genom kondensering av lågtrycksånga från Domsjö fabriker. 
 

Bränslemix fjärrvärme nuläge

Värmepump 
(spillvärme från 

industri)
41%

Elpanna
1%

Ångkondensor (ånga 
från industri)

32%

Oljepannor
2%

Biobränslepanna
23%

Biogaspanna
1%

 
Figur 5. Bränslemix fjärrvärme 2003[29]. 
 
Dagens fjärrvärmesystem är till stor del beroende av ånga och spillvärme från Domsjö 
Fabriker. Den planerade dragningen av Botniabanan genom centrala Örnsköldsvik medför att 
värmepumparna måste flyttas. Genom att bygga ett kraftvärmeverk eldat med biobränsle kan 
Övik Energi trygga tätortens energibehov, och minska beroendet av att köpa in värme från 
industrin[29].  
 
 
Enskilda uppvärmningssystem  
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Totalt beräknas de studerade områdena producera ca 120 GWh genom sina enskilda 
uppvärmningssystem som har en sammansättning som illustreras i figur 6 [33]. 
 

Enskilda uppvärmnigssystem

Direktel
18%

Elpannor 
(vattenburet)

18%

Oljepannor 
(vattenburet)

50%

Övrig 
uppvärmningsfor

m
14%

 
Figur 6.  Andelar enskilda uppvärmningssystem i Örnsköldsvik [33]. 
 
Områdena innehåller en hög andel oljeeldare och eluppvärmda hus och en mindre del med 
annan uppvärmningsform. Detta är en ungefärlig uppskattning och ska ses som ett medelvärde 
för de studerade områdena. För att kunna göra bedömningar om uppvärmningssystemens 
sammansättning i vart och ett av områdena krävs områdesvisa inventeringar. Fraktionen 
Övrig uppvärmnings fördelning baseras på Svensk Fjärrvärme ABs kartläggningar [25]. 

Scenariobeskrivning 
De scenarion som i denna rapport jämförs med varandra och nulägesbeskrivningen kallas 
nollscenariot och planscenariot.  Nollscenariot ska beskriva den framtidsbild som är mest 
trolig efter förutsättningarna som är kända i dagsläget. Planscenariot beskriver snarare ett 
önskescenario ur fjärrvärmesynpunkt. Båda scenariona förutsätter att det nya 
kraftvärmeverket kommer att vara uppställt och drifttaget år 2008. 
 
Framtidens bränslemix för fjärrvärmen antas få följande sammansättning: 97 % biobränsle, 2 
% olja och 1 % el.  

Nollscenario 
Detta scenario har sin utgångspunkt i kommunala målsättningar/förväntningar, där 54 % av 
villornas totala värmebehov i ett område tillgodoses genom anslutning till fjärrvärme vid 
utbyggnad av fjärrvärmenätet. Av dessa 54 % uppskattas 14 % komma från villor som 
tidigare använt elpanna, de som har ett system med direktverkande el antas behålla det. 
Resterande 40 % antas komma från hus som i dagsläget har oljepannor som 
uppvärmningssystem. [33]. 

Planscenario 
Här antas en större andel, motsvarande 70 % av det totala uppvärmningsbehovet, av villorna 
ansluta sig till fjärrvärmenätet. Jämfört med nollscenariot kommer alltså ytterligare 16 % gå 
över till fjärrvärme. Dessa 16 % antas fördela sig proportionerligt efter den andel varje typ av 
uppvärmningssystem har i det läget. Vidare antas antalet vedpannor bli försumbara samtidigt 
som ökningen av andelen pelletspannor och värmepumpar antas följa Svensk Fjärrvärmes 
prognoser [25].  
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4.7 Resultat 
 
Utifrån ovan beskrivna antaganden och emissionsfaktorer har beräkningar gjorts för att 
uppskatta utsläppen av de studerade luftföroreningarna. Både de lokala och de centrala 
utsläppen har beräknats. Nedan redovisas resultaten. 

Utsläpp Lokalt  
Nuläge 
Enligt beräkningarna släpps det i dagsläget ut 63,4 kiloton fossilt koldioxid sammanlagt per år 
i de studerade bostadsområdena. Det släpps ut 28,6 ton kväveoxider, 5,2 ton partiklar samt 1,2 
ton bensen. 
 
Nollscenario 
Med en anslutningsgrad på 54 % minskar de lokala utsläppen drastiskt. Emissionerna av 
kväveoxider minskar till 6,3 ton per år vilket är en minskning med ca 80 %. Emissionen av 
övriga luftföroreningar minskar också: Fossilt koldioxid går från 63,4 kiloton till 4,4 kiloton, 
partiklar går från 5,2 till 1,3 ton och bensenutsläppen går från 1,2 ton till 300 kg. 
 
Planscenario 
Planscenariot med 70 % anslutningsgrad till fjärrvärmenätet ger naturligtvis minst emissioner 
lokalt. Emissionerna blir för de studerade föroreningarna: 5,8 ton kväveoxider, 4,2 kiloton 
fossilt koldioxid, 1,1 ton partiklar, och 300 kg bensen. 
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Figur 7. Lokala utsläpp av kväveoxider, partiklar och bensen. 
 
Resultatet tyder på att de procentuellt största minskningarna av utsläpp lokalt vid olika 
anslutningsgrader till fjärrvärmen kan göras för kväveoxider. 
 
Variationer av lokala utsläpp över året 
Undersökningar har visat hur energianvändningen för uppvärmning varierar under året i 
Örnsköldsvik [29]. Eftersom värmebehovet är större under vinterhalvåret är även 
emissionerna av luftföroreningar större då. På vintern är det också störst risk för inversion d v 
s att ett ”kalluftslock” lägger sig över staden och gör att luftföroreningar ackumuleras. 
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Utsläppsfördelning av kväveoxider för nollscenario
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Figur 8. Kväveoxidernas utsläppsfördelning över året för Nollscenariot. 
 
Nästan hälften av alla utsläpp sker under vintermånaderna November-Februari. 

Utsläpp Centralt 
För de båda framtidsscenariona innebär anslutningen till fjärrvärmenätet att utsläppen av 
luftföroreningar kommer att öka centralt från energibolagets anläggningar. Det blir inga stora 
skillnader mellan framtidsscenariona, emissioner av NOX är 15,0 ton i nollscenariot och 19,4 
ton i planscenariot. För emissioner av de andra föroreningarna är relationerna; 26,3 kiloton 
CO2 i nollscenariot och 14,1 kiloton i planscenariot, 900 kg resp. 1 100 kg för partiklar och 
100 kg resp. 200 kg bensen. 

Utsläpp Totalt 
Vid summerringen av utsläppsmängderna visar det sig att för NOx, partiklar, och bensen 
minskar emissionerna något jämfört med nuläget men inte mellan de två framtidsscenariona. 
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Figur 9. De lokala och centrala utsläppen summerade för de olika scenariona. 
 
När det gäller koldioxiden minskar de utsläppen radikalt. Något som är mycket väntat då en 
stor del oljeproducerad energi övergår till koldioxidneutral energikälla i form av biobränsle.  



 42

Totalutsläpp av koldioxid
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Figur 10. De totala utsläppen av fossilt koldioxid kiloton per år i olika scenarion 
 

Oljepannaregister/Sotararregister 
I samband med denna utredning har även ett ”sotarregister” erhållits. Detta register innehåller 
adresser till hus som har oljepannor eller kombinerade system med olja. Registret täcker dock 
inte hela tätorten, därför har de antaganden som gjorts vad gäller den erforderliga 
värmemängdens fördelning på olika uppvärmningssystem behållits och bedömts vara 
tillräckliga.  Koncentrationen av olje- och oljekombipannor i de områden som registret täcker 
kan ändå användas som ett en indikator på att de kan ha något högre utsläppsmängder. Dessa 
områden kan vara särskilt intressanta att ansluta till fjärrvärmenätet och minska de lokala 
utsläppen. 
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4.8 Analys 

Planindikatorer uppvärmning 
En planindikator som använts för att analysera resultatet är utsläppsmängden av kväveoxider i 
mg per kvadratmeter och år. Den yta som syftas är områdets totala markyta. För de övriga 
föroreningarna skiljer sig inte resultaten nämnvärt mycket, därför presenteras endast resultatet 
för kväveoxider. Planindikatorns värde för de olika områdena sprider sig från noll till 4 000, 
och delas in i olika delintervall efter varje tusental. Varje delintervall illustreras med en färg i 
skalan ljusgult till rött  
 
Bilden för nulägesbeskrivning visar att i områdena Domsjö, Högland och Sund del 1 har de 
högsta utsläppsmängderna i förhållande till arean 
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Figur 11. Visualisering av planindikator som visar emissionstätheten för kväveoxider i 
nuläget. Områden med 0-1000 mg/m2 är ljusgula, 1000-2000 är gula, 2000-3000 är orange 
och 3000-4000 är röda. 
 
Det går också att urskönja en förskjutning åt sydost, som kan indikera att det är de områdena 
som har mest att vinna på en anslutning till fjärrvärme. 
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Med samma resultat visar de båda framtidsscenariona på den kraftiga minskning av 
utsläppsmängder som en anslutning till fjärrvärmenätet skulle medföra. 
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Figur 12. Visualisering av planindikator som visar emissionstätheten för kväveoxider för 
nollscenariot. Områden med 0-1000 mg/m2 är ljusgula, 1000-2000 är gula, 2000-3000 är 
orange och 3000-4000 är röda 
 
Antagandena om fördelningen på olika uppvärmningssystem är lika för alla områden därför är 
det uppskattade värmebehovet i förhållande till områdesarean det som bestämmer 
planindikatorns värde. 
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För de områdena som täcks av sotarregistret kan en jämförelse göras med antalet oljepannor 
per område. Detta kan användas som komplement till ovan redovisade planindikator för att 
belysa skillnader i fördelningen på uppvärmningssystem mellan områden. Genom att redovisa 
de båda planindikatorerna i samma bild förstärks skillnaderna mellan olika områden. 
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Figur 13. Visualisering av planindikator som visar emissionstätheten för kväveoxider i 
nuläget, samt antalet oljeeldare i de områden där uppgifter finns. Områden med 0-1000 
mg/m2 är ljusgula, 1000-2000 är gula, 2000-3000 är orange och 3000-4000 är röda 
 
Denna bild visar liknande förskjutning åt sydost, där Gene och Hörnett utmärker sig som de 
områden med flest antal oljepannor.  
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4.9 Slutsatser och diskussion 
Resultaten visar att en ökad anslutning till fjärrvärmenätet i samband med drifttagandet av den 
planerade biobränslepannan kommer att leda till minskade utsläpp av kväveoxider, bensen, 
och partiklar. Det är visserligen en självklarhet att de lokala utsläppen minskar men även de 
totala utsläppen kommer att minska. 
 
Den största miljövinsten ur ett lokalt perspektiv kan göras för kväveoxider vars utsläpp 
minskar med hela över 80 % för de båda framtidsscenariona. För de andra föroreningarna 
minskar utsläppen också drastiskt men inte i samma grad. Detta beror främst på den minskade 
andelen olje- och vedeldare som antagits, då det är dessa uppvärmningssystem som emitterar 
mest kväveoxider. Det är en minskning av dessa system som framförallt kan bidra till en 
minskad risk att överskrida miljökvalitetsnormer för kväveoxider. 
 
Jämförelsen mellan de framtidsscenariona visar att det totala utsläppet av kväveoxider i 
planscenario är högre än i nollscenario, detta på grund av det stora genomslaget av 
användningen av biobränslen i fjärrvärmenätet, med hela 97 %. I större anläggningar finns 
krav enligt Miljöbalken att använda bästa möjliga teknik, den nya anläggningen kommer 
därför att ha en betydligt bättre rökgasrening än de anläggningar som emissionsfaktorerna till 
beräkningarna hämtats från. 
 
Analysen av resultatet med hjälp av planindikatorer, NOX mg/m2 och antal oljepannor per 
område, indikerar att vissa områden är intressantare än andra när det gäller att minska 
utsläppen. De mest intressanta områdena är Domsjö och Sund men också Hörnett, Varvet och 
Gene som ligger inom samma del av tätorten. Dessa områden har många oljeeldare och stora 
emissioner i förhållande till ytan. Det är sannolikt att en utbyggnad av fjärrvärmenätet till de 
områdena har störst effekt, och därför bör prioriteras. 
 
Då kommunens topografi medför att bebyggelsen ofta är lokaliserad till dalgångar, omgivna 
av höga berg. Vintertid uppstår därför inversionsförhållanden, 
 

5. Jämförelse mellan trafik och uppvärmning 
 
Det kan avslutningsvis göras en jämförelse mellan de båda utredningarnas resultat. Till att 
börja med kan utsläppen av de föroreningar som främst har lokal påverkan jämföras, d v s 
NOX, partiklar och bensen. 
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Figur 14. Diagram över totala utsläpp år 2005 av luftföroreningar med främst lokal 
påverkan. 
 
Det kan konstateras att det studerade trafiknätet står för klart större utsläpp av både 
kväveoxider och bensen/kolväten, medan de enskilda uppvärmningssystemen släpper ut mer 
partiklar. De tidigare presenterade resultaten visade att de totala utsläppen av kväveoxider 
från uppvärmningssystemen kunde minskas med ca 30 % vid en anslutningsgrad till 
fjärrvärme på 54 %. Trafikutredningens resultat visade att med en tunnel som enda 
trafikåtgärd så minskade de totala utsläppen av kväveoxider med ca 5 %. Detta kan tolkas 
som att något av scenariona med en ökad fjärrvärmeanslutning skulle vara det effektivaste 
alternativet för att minska utsläppsmängderna av kväveoxider och partiklar i Örnsköldsvik 
tätort. Det betyder dock inte att en ökad fjärrvärmeanslutnings effekter skulle vara bättre ur ett 
miljö- och hälsoperspektiv jämfört med E4-tunnelns effekter, eftersom det inte säger något 
om exponeringsgraden, d v s hur många människor och hur länge som de exponeras för dessa 
föroreningar samt vilken halt de exponeras för. Trafiken kan som bekant ge upphov till 
momentant väldigt höga och skadliga föroreningshalter medan de enskilda 
uppvärmningssystemens är mer konstante och snarare bidrar till en förhöjd bakgrundshalt.  
 
När det gäller den globala påverkan från de båda utredningsområdena så kan minskningen av 
oljeförbrukning jämföras. Den minskade oljeförbrukningen står i direkt proportion till 
minskade koldioxidutsläpp och därigenom också bidraget till växthuseffekten. 
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Figur 15. Diagram jämförande uppvärmningens nollalternativ med E4-tunnelalternativets 
minskning i oljeförbrukning.  
 
Även här visar sig något av scenariona med en ökad anslutning till fjärrvärmenätet vara ett 
effektivare alternativ för att minska oljeanvändningen och utsläppen av fossilt koldioxid än 
byggnationen av tunneln. 
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Bilaga 1 Beräkningsprinciper EVA 2.31 
Vägverkets Nybyggnad och förbättring – Effektkatalog beskriver utsläppsberäkningarna i 
EVA enligt nedan [6]. 
 
Länk 
EVA 2.31-beräkningen sker efter följande principer för en väglänk: 

• Bestäm årsmedelreshastigheter för personbilar, lastbilar utan och med släp för aktuellt 
år 

• Väglänkstypen ger också ett körförlopp, dvs. en typisk hastighetsvariation kring 
medelhastigheten, som ger ett grundvärde för de olika utsläppen per fordonskategori- 
GLEF 

• Bestäm grundtillägg för kallstart (för CO2, SO2, NOX, HC och partiklar) och 
avdunstning (för CO2, SO2, HC) för personbilar per kategori 

• Bestäm vägkategori och vägfunktion/miljö för skattning av medelreslängd för 
fördelning av kallstarts- och hotsoak-tillägg (”varm”-avdunstning) 

• Bestäm försämringsfaktorer för grundeffekt och för kallstart (för NOX, HC och 
partiklar) för personbilar per kategori 

• Välj beräkningsår, som ger trafikandelar, medelålder och total körlängd för respektive 
fordonskategori för beräkning av resulterande försämringsfaktorer och hopvägningar 
till medeleffekter för respektive fordonstyp 

• Vägkategori och län ger också schablontillägg för väglags- och vägytetillstånd 
• En schablonkorrigering görs slutligen för lätta dieselfordon 

 
Korsning 
EVA 2.31-beräkningen sker efter följande principer för ett anslutande ben i en korsning: 

• Bestäm medelreshastighet för respektive fordonstyp 
• Bestäm andel stopp/sväng för vägbenet i korsningen från korsningsmodellen 
• Välj grundmerutsläpp -GMEF- förrespektive fordonskategori med medelreshastighet 

som ingångsvärde för stoppade/svängande 
• Bestäm försämringsfaktorer för grundeffekt (för , NOX, HC och partiklar) för 

personbilar per kategori 
• Välj beräkningsår, som ger trafikandelar, medelålder och total körlängd för respektive 

fordonskategori för beräkning av resulterande försämringsfaktorer och hopvägningar 
till medeleffekter för respektive fordonstyp 

• Vägkategori och län ger också schablontillägg för väglags- och vägytetillstånd 
• En schablonkorrigering görs slutligen för lätta dieselfordon 
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Bilaga 2 Beräkning av ökade transporter 
Uppskattning av ökade bioenergileveranser 
 
Totalt årligt energibehov för fjärrvärme: 
 

• Nollscenario, 63 666 MWh 
• Planscenario, 82 530 MWh 

 
Den biobränsleandelen i fjärrvärmen förväntas öka från 24 % till 97 %. Då värmebehovet inte 
antas öka blir den totala ökningen av biobränslegenererad energi: 
 

• Nollscenario, 63 666×(0,97-0,24)=46 476 MWh=167,3*106 MJ 
• Planscenario, 82 530×(0,97-0,24)=60 247 MWh=216,9*106 MJ 

 
Genom att dela denna värmemängd med förbränningsanläggningens verkningsgrad fås den 
energimängd som bränslet måste innehålla. Verkningsgraden antas ligga på 0,83 som för 
dagens befintliga anläggning [29]. 
 

• Nollscenario, 167,3×106 /0,83=201,6 ×106 MJ 
• Planscenario, 216,9×106 /0,83=261,3 ×106 MJ 

 
I dag kommer största fraktionen bioenergi från barkförbränning även om också en del 
genereras från träflis och träpulver. Med en fortsatt liknande fördelning kan ett effektivt 
värmevärde på 10 MJ/kg antas. Det effektiva värmevärdet inkluderar inte den energi som 
binds i vattenångorna i rökgaserna [19]. 
 

• Nollscenario, (201,6 ×106/10)/365=55 232 kg per dygn 
• Planscenario, (261,3 ×106/10)/365=71 589 kg per dygn 

 
Det kommer alltså att behövas ytterligare ca 55 respektive 72 ton biobränsle till biopannan. 
Med en maximal bränslevikt per transport på 10 ton innebär det i praktiken 6-7 leveranser. 
Detta motsvarar en ökning av fraktionen lastbilar i trafikflödet med 12-14 ÅDT, om returresa 
räknas in. 

 
Uppskattning av minskade oljeleveranser 
 
De villaägare i Örnsköldsvik som ansluter till fjärrvärme kommer inte längre behöva 
leveranser av villaolja. I nollscenariot ansluts tidigare oljeeldare motsvarande 40 % av den 
totala energimängden. 
 

• 117 900×0,4=47 160 MWh 
 
Varje hus antas ha ett värmebehov på 25 00kWh. 
 

• 47 160/25 000=1 886 villor 
 
Genomsnittsvillan fyller på sin tank 1,5 ggr per år [31]. 
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• 1 886×1,5=2 829 tömningar per år=7,8  tömningar per dag 
 
Om alla leveranser passerar genom centrum tur och retur, d v s värsta fallet, innebär det en 
ökning av tunga transporter i det studerade området med ca 16 ÅDT. 
 
Total minskning av villaolja 
 
I nollscenariot minskar den oljeeldade andelen uppvärmningsenergi med 47 160 MWh. Med 
en genomsnittlig pannverkningsgrad på 80 % fås 47 160/0,8=58 950 MWh=212,2×106 MJ. 
Det motsvarar den energimängd som måste finnas i bränslet. 
 
Eldningsolja Eo1 har ett energiinnehåll på 43 MJ/kg [13]. Användningen av villaolja kommer 
att minska med 212,2×102/43= 4 900 ton per år.  
 
Eldningsolja Eo1 har en densitet på 840 kg/m3. Det ger en volymmässig minskning med 
4,9×106/840=5 800 m3 per år. 
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Bilaga 3 Beräkning av planindikatorer-trafik 
 
Planindikator nr 1- Antal boende/lägenheter inom en radie av 100 m från motorväg 
 
Nuläge/nollscenario: Örnsköldsvik har en genomsnittlig boendetäthet på 12,5 invånare per 
hektar i tätorten [18]. På ca 1,5 km av sträckan E4 genom centrum finns dubbelsidig 
bebyggelse, och på ca 1 km finns ensidig bebyggelse. Det ger 
 
12,5 inv/ha×(1000×100+1500×200)×0,00001 ha/m2=500 invånare 
 
Planscenario: Här uppskattas ca 0,8 km av den nya motorvägssträckan ha dubbelsidig 
bebyggelse. Detta är vid tunnelns mynningar. 
 
12,5 inv/ha×(800×200)×0,00001 ha/m2=200 invånare 
 
 
Planindikator nr 2- Utsläppsmängd per meter vägsträcka och sekund (totalt eller gatvis) 
µg/m*s 
 
Nuläge(2005): Vägnätet består av 8,2 km väg. Utsläppsmängderna per år är 57 489 kg NOX, 
33 627 kg HC och 1 011 kg partiklar. 
 

• NOX: 57 489×106 mg/(8 200m×365×24×3600s)=0,220 mg/m*s 
 

• HC: 33 627×106 mg/(8 200m×365×24×3600s)=0,130 mg/m*s 
 

• Partiklar: 1 011×106 mg/(8 200m×365×24×3600s)=0,004 mg/m*s 
 
Nollscenario (2015): Vägnätet består av 8,2 km väg. Utsläppsmängderna per år är 26 670 kg 
NOX, 8 754 kg HC och 491 kg partiklar. 
 

• NOX: 26 670×106 mg/(8 200m×365×24×3600s)=0,103 mg/m*s 
 

• HC: 8 754×106 mg/(8 200m×365×24×3600s)=0,034 mg/m*s 
 

• Partiklar: 491×106 mg/(8 200m×365×24×3600s)=0,002 mg/m*s 
 
Planscenario (2015): Vägnätet består av 9,5 km väg. Utsläppsmängderna är 23 900 kg NOX, 
7 922 kg HC och 361 kg partiklar. 
 

• NOX: 25 200×106 mg/(9 500m×365×24×3600s)=0,085 mg/m*s 
 

• HC: 8 241×106 mg/(9 500m×365×24×3600s)=0,028 mg/m*s 
 

• Partiklar: 383×106 mg/(9 500m×365×24×3600s)=0,001 mg/m*s 
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Planindikator nr 3- Utsläppsmängd per ytenhet och år för centrumområdet, t ex mg/m2 
NOx 
 
Nuläge (2005): Centrumområdet som det studerade vägnätet ryms inom har en yta av ca 2,2 
km2. Utsläppsmängderna per år är 57 489 kg NOX, 33 627 kg HC och 1 011 kg partiklar. 
 

• NOX: 57 489×106 mg/ 2 200 000 m2=26 131 mg/m2 
 

• HC: 33 627×106 mg/2 200 000 m2=15 285 mg/m2 
 

• Partiklar: 1 011×106 mg/2 200 000 m2=460 mg/m2 
 
Nollscenario (2015): Utsläppsmängderna per år är 26 670 kg NOX, 8 754 kg HC och 491 kg 
partiklar. 
 

• NOX: 26 670×106 mg/ 2 200 000 m2=12 123 mg/m2 
 

• HC: 8 754×106 mg/2 200 000 m2=3 979 mg/m2 
 

• Partiklar: 491×106 mg/2 200 000 m2=223 mg/m2 
 
 
Planscenario (2015): Utsläppsmängderna är 23 900 kg NOX, 7 922 kg HC och 361 kg 
partiklar. 
 

• NOX: 25 200×106 mg/ 2 200 000 m2=11 455 mg/m2 
 

• HC: 8 241×106 mg/2 200 000 m2=3 746 mg/m2 
 

• Partiklar: 383×106 mg/2 200 000 m2=174 mg/m2 
 
Beräkning av planindikator 2 med Avgas v1.1 
 
Planindikator nr 2 kan också beräknas för delar av en vägsträcka med programmet Avgas 
v1.1. Det är endast NOX som kan beräknas. Eftersom modellen bara är anpassad för tiden 
fram till och med år 2005, är det bara för nuläget som jämförelser med resultatet i EVA-
kalkylen är meningsfulla. Programmen bygger på olika effektmodeller. Avgas v1.1, som är 
anpassad för landsvägar, är något enklare och tar inte hänsyn till hastighetsvariationer och 
start/stopp effekter på samma sätt som EVA 2.31.  
 
Beräkningar har gjorts dels för utsläppen från förbifarten (tunneln), men också för den hårdast 
trafikerade delsträckan av E4 i Örnsköldsviks centrum. Resultaten presenteras nedan. 
 
E4-tunnel (2005): 0,510 mg/m*s 
 
E4-centrum, med tunnel (2005): 0,449 mg/m*s 
 
E4-centrum, utan tunnel (2005): 0,642 mg/m*s  
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För att kunna värdera resultatet krävs också planindikator 2 för förbifartens potentiella 
effekter i nuläget, från EVA-kalkylen. 
 
Vägnät nuläge, med tunnel 2005: 54 435×106mg/(365*24*3600 s*9500 m)=0,182 mg/m*s 
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Sammanfattning 
Nettonuvärden(basvägnät - utredningsvägnät)      Diskonteringsår 2002
EVA-beräknade effekter Kkr %
Restidskostnader 2 109 466 93%
Fordonskostnader 25 404 1%
Godskostnader 48 473 2%
TS-effekter 33 031 1%
Luftföroreningar(utsläpp) 45 592 2%
Komfort 0 0%
Drift och underhåll -4 509 0%
Summa EVA-beräknade effekter 2 257 457 100%
Manuellt kompletterade effekter

Summa manuellt kompletterade effekter 0 0%
Summa effekter totalt 2 257 457 100%

Nettonuvärdekvot
NNK 562,0

Kostnadseffektivitet (per annuitetsberäknad investerad krona exkl. SF)
Trafiksäkerhet 1 1  Mkr/DSS
Restid 2 0 kr/restimme

Nyckeltal
Väglängd, km
Pris per meter, kr/m
Trafikplatser, st
Broar, st
Kostnad, Kkr
Kapitaliserad inv.kostnad exkl. skattefaktor 3 2 621
Kapitaliserad inv.kostnad inkl. skattefaktor I och II 4 010
Investeringskostnad inkl. SF, annuitetsberäknad 203
Investeringskostnad exkl. skattefaktor 2 800
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1. Detta mått beskriver objektets kostnadseffektivitet vad gäller trafiksäkerhet. Måttet anger hur mycket det kostar att minska en DSS. 
Observera att ingen hänsyn tas till att andra effekter åtgärdas samtidigt.

2. Detta mått beskriver objektets kostnadseffektivitet vad gäller restid. Måttet anger hur mycket det kostar att minska en restidstimme. 
Observera att ingen hänsyn tas till att andra effekter åtgärdas samtidigt.

3. Investeringskostnad inkl. pålägg för central och regional administration samt kapitalisering p.g.a. Byggtid > 1 år. Uppgiften anges exkl. 
skattefaktor.
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Effektredovisning 

Effekter Öppningsår 2005
Basvägnät Utredningsvägnät Differens

(Utredningsvägnät - Basvägnät)
Trafikarbete
Totalt 33,697 34,799 1,102  Mfkm
 - varav personbil 30,280 31,333 1,053  Mfkm
 - varav lastbil 3,417 3,466 0,049  Mfkm
Restidseffekter
Totalt 1 950,0 1 015,7 -934,4  Ktim
 - varav personbil 1 759,9 914,0 -845,9  Ktim

på sträcka 717,9 558,9 -159,0  Ktim
i korsning 1 042,0 355,1 -686,9  Ktim

 - varav lastbil 190,2 101,7 -88,5  Ktim
på sträcka 74,4 62,5 -12,0  Ktim
i korsning 115,7 39,2 -76,5  Ktim

Drivmedelseffekter
Totalt 5 550,0 4 846,5 -703,6  m3
 - bensin 3 477,5 2 822,3 -655,2  m3

på sträcka 3 108,0 2 323,0 -784,9  m3
i korsning 369,5 499,3 129,8  m3

 - diesel 2 072,5 2 024,2 -48,4  m3
på sträcka 1 490,5 1 293,1 -197,5  m3
i korsning 582,0 731,1 149,1  m3

TS-effekter
Totalt dödade och svårt skadade 3,36 3,16 -0,21  personer
På sträcka
 - Olyckor 24,11 22,58 -1,53  olyckor
 - Dödade och svårt skadade 2,19 1,95 -0,23  personer
 - Lindrigt skadade 8,37 7,78 -0,59  personer
 - Egendomsolyckor 15,04 14,15 -0,89  olyckor
I korsning
 - Olyckor 17,96 17,90 -0,06  olyckor
 - Dödade och svårt skadade 1,17 1,20 0,03  personer
 - Lindrigt skadade 4,91 4,90 -0,01  personer
 - Egendomsolyckor 13,06 13,08 0,02  olyckor
Miljöeffekter - utsläpp
Totalt
 - kväveoxider, NOx 57,489 54,435 -3,055  ton
 - kolväten, HC 33,627 31,181 -2,446  ton
 - koldioxid, CO2 13,471 11,802 -1,669  kton
 - svaveldioxid, SO2 0,233 0,194 -0,039  ton
 - partiklar 1,011 0,836 -0,175  ton
Manuellt kompletterade effekter
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Effekter Prognosår 1 2015
Basvägnät Utredningsvägnät Differens

(Utredningsvägnät - Basvägnät)
Trafikarbete
Totalt 33,697 34,799 1,102  Mfkm
 - varav personbil 30,280 31,333 1,053  Mfkm
 - varav lastbil 3,417 3,466 0,049  Mfkm
Restidseffekter
Totalt 1 950,0 1 015,7 -934,4  Ktim
 - varav personbil 1 759,9 914,0 -845,9  Ktim

på sträcka 717,9 558,9 -159,0  Ktim
i korsning 1 042,0 355,1 -686,9  Ktim

 - varav lastbil 190,2 101,7 -88,5  Ktim
på sträcka 74,4 62,5 -12,0  Ktim
i korsning 115,7 39,2 -76,5  Ktim

Drivmedelseffekter
Totalt 4 933,7 4 308,6 -625,1  m3
 - bensin 3 035,1 2 451,8 -583,3  m3

på sträcka 2 717,5 2 022,4 -695,2  m3
i korsning 317,6 429,4 111,9  m3

 - diesel 1 898,6 1 856,8 -41,8  m3
på sträcka 1 360,7 1 181,7 -179,0  m3
i korsning 537,9 675,1 137,2  m3

TS-effekter
Totalt dödade och svårt skadade 3,36 3,16 -0,21  personer
På sträcka
 - Olyckor 24,11 22,58 -1,53  olyckor
 - Dödade och svårt skadade 2,19 1,95 -0,23  personer
 - Lindrigt skadade 8,37 7,78 -0,59  personer
 - Egendomsolyckor 15,04 14,15 -0,89  olyckor
I korsning
 - Olyckor 17,96 17,90 -0,06  olyckor
 - Dödade och svårt skadade 1,17 1,20 0,03  personer
 - Lindrigt skadade 4,91 4,90 -0,01  personer
 - Egendomsolyckor 13,06 13,08 0,02  olyckor
Miljöeffekter - utsläpp
Totalt
 - kväveoxider, NOx 26,670 25,200 -1,470  ton
 - kolväten, HC 8,754 8,241 -0,512  ton
 - koldioxid, CO2 11,985 10,502 -1,483  kton
 - svaveldioxid, SO2 0,205 0,170 -0,034  ton
 - partiklar 0,491 0,383 -0,108  ton
Manuellt kompletterade effekter
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Nyttoredovisning 

Ekonomi
Öppningsår Basvägnät Utredningsvägnät Samhällsek nytta

2005
EVA-värderade effekter
 - restidskostnader 250,7 130,9 119,9  Mkr
     varav personbil 209,7 108,9 100,8  Mkr
     varav lastbil 41,1 22,0 19,1  Mkr
 - komfort grus -> belagd 0,0 0,0 0,0  Mkr
 - fordonskostnader 66,6 64,8 1,7  Mkr
     varav drivmedel 14,5 12,4 2,1  Mkr
     varav personbil 24,4 25,1 -0,6  Mkr
     varav lastbil 27,7 27,4 0,3  Mkr
 - godskostnader 5,9 3,2 2,8  Mkr
 - olyckskostnader 32,5 30,6 1,9  Mkr
 - miljökostnader 27,9 24,7 3,3  Mkr
     varav kväveoxider, NOx 3,9 3,7 0,2  Mkr
     varav kolväten, HC 1,5 1,3 0,1  Mkr
     varav koldioxid, CO2 20,2 17,7 2,5  Mkr
     varav svaveldioxid, SO2 0,0 0,0 0,0  Mkr
     varav partiklar 2,4 1,9 0,4  Mkr
 - drift- o underhållskostnader 1,7 2,0 -0,3  Mkr
Summa EVA-värderade effekter 385,3 256,1 129,3  Mkr

Manuellt kompletterade effekter

Summa manuellt kompletterad effekter 0,0  Mkr

Summa effekter totalt 129,3  Mkr
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Ekonomi
Prognosår 1 Basvägnät Utredningsvägnät Samhällsek nytta

2015
EVA-värderade effekter
 - restidskostnader 250,7 130,9 119,9  Mkr
     varav personbil 209,7 108,9 100,8  Mkr
     varav lastbil 41,1 22,0 19,1  Mkr
 - komfort grus -> belagd 0,0 0,0 0,0  Mkr
 - fordonskostnader 64,9 63,4 1,5  Mkr
     varav drivmedel 12,8 10,9 1,9  Mkr
     varav personbil 24,4 25,1 -0,6  Mkr
     varav lastbil 27,7 27,4 0,3  Mkr
 - godskostnader 5,9 3,2 2,8  Mkr
 - olyckskostnader 32,5 30,6 1,9  Mkr
 - miljökostnader 21,3 18,7 2,6  Mkr
     varav kväveoxider, NOx 1,8 1,7 0,1  Mkr
     varav kolväten, HC 0,4 0,4 0,0  Mkr
     varav koldioxid, CO2 18,0 15,8 2,2  Mkr
     varav svaveldioxid, SO2 0,0 0,0 0,0  Mkr
     varav partiklar 1,2 0,9 0,3  Mkr
 - drift- o underhållskostnader 1,7 2,0 -0,3  Mkr
Summa EVA-värderade effekter 377,1 248,7 128,4  Mkr

Manuellt kompletterade effekter

Summa manuellt kompletterad effekter 0,0  Mkr

Summa effekter totalt 128,4  Mkr
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Projektdata och nyckeltal 

Projektdata
Projektfil: C:\Documents and Settings\Gustav Ramfjell\Mina dokument\X-jobb\NyOVIK\Ovik.vpr
Fellogg är skapad? Nej
Frångått defaultsättning? Ja

Uppskrivningstal: Prognosår 1 Prognosår 2
 pb lb  pb lb

Alla vägkategorier 1,00 1,00 1,00 1,00
eller
Europa- & riksvägar 1,00 1,00 1,00 1,00
Primära länsvägar 1,00 1,00 1,00 1,00
Sek & tert länsvägar 1,00 1,00 1,00 1,00
Övriga vägar 1,00 1,00 1,00 1,00

Nyckeltal
Hela vägnätet Basvägnät Utredningsvägnät Differens
år 2015 (Utredningsvägnät - Basvägnät)
Total väglängd 8,2 9,5 1,30  km
Trafikarbete 33,697 34,799 1,10  Mfkm
Medelhastighet 17,281 34,263 16,98  km/h
Personbil i huvudstråk 0,0 0,0 0,0 sekunder/fordon
Medelhastighet i huvudstråk 0 0 0 km/h
Drivmedelsförbrukning 0,15 0,12 -0,02  liter/fkm
Olyckor 1,25 1,16 -0,09  antal/Mfkm
Skadade 0,25 0,23 -0,01  antal/Mfkm
NOx, kväveoxider 0,79 0,72 -0,07  g/fkm
HC, kolväten 0,26 0,24 -0,02  g/fkm
CO2, koldioxid 0,36 0,30 -0,05  kg/fkm
SO2, svaveldioxid 0,01 0,00 0,00  g/fkm
Partiklar 0,01 0,01 0,00  g/fkm

Kostnader per fkm
Hela vägnätet Basvägnät Utredningsvägnät Differens
år 2015 (Utredningsvägnät - Basvägnät)
Värderade effekter totalt 11,19 7,15 -4,04  kr/fkm
Restidskostnad 7,44 3,76 -3,68  kr/fkm
Fordonskostnad 1,93 1,82 -0,10  kr/fkm
Godskostnad 0,18 0,09 -0,08  kr/fkm
Olyckskostnad 0,96 0,88 -0,08  kr/fkm
Miljökostnad 0,63 0,54 -0,10  kr/fkm
Komfortkostnad 0,00 0,00 0,00  kr/fkm
Drift- o underhållskostnad 0,05 0,06 0,01  kr/fkm  
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Förutsättningar 
Allmänna kalkylförutsättningar Defaultvärde Projektvärde Defaultvärde Projektvärde
basår, trafik 1998 2005 prognosår 1 2010 2015
diskonteringsår 2002 prognosår 2 2025
byggstartår 2002 disk-ränta (%) 4,00
öppningsår 2005 kalkylperiod, år 40

skattefaktor I, II 1,53

Värderingar
Tid och komfort Defaultvärde Projektvärde
 - tjänsteresa personbil 190  kr/tim
 - privatresa personbil 49  kr/tim
 - lastbil 180  kr/tim
 - komfort, grus till belagd 11  kr/tim
Olyckor Defaultvärde
 - Dödsfall 14 300 kkr/st
 - Svårt skadade 2 600 kkr/st
 - Lindrigt skadade 150 kkr/st
 - Egendomsolycka 13 kkr/st
Miljö Landsbygd Tätort

Defaultvärde Projektvärde Riksgenomsnitt Projektvärde
 - utsläpp NOx 60 62 68  kr/kg
 - utsläpp HC 30 34 44  kr/kg
 - utsläpp CO2 1,50 1,50  kr/kg
 - utsläpp SO2 20 38 91  kr/kg
 - utsläpp partiklar 616 2 432  kr/kg

Befolkningsstorlek: 31 041
Ventilationsfaktor: 1,0

Fordon och last Defaultvärde Projektvärde
 - nypris pb 162 000  kr
 - nypris lu 922 000  kr
 - nypris ls 1 957 000  kr
 - bensin 2,80  kr/liter
 - diesel / diesel Pb 1,88 / 3,40  kr/liter
 - däck pb 500  kr
 - däck lu, ls 3 400  kr
 - gods, lu 10  kr/tim
 - gods, ls 50  kr/tim

Beläggningsgrad, pers/fordon Ärendefördelning %
Defaultvärde Projektvärde Defaultvärde Projektvärde

 - tjänsteresa personbil 1,36 16%
 - privatresa personbil 1,89 84%
 - lastbil 1,20

Justeringar Basvägnät Utredningsvägnät
 - Antal länkar
 - Antal noder  
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Bilaga 5 Beräkning av AVGASER i Gaturummet, AIG/S 
version 2.1 

 
Beräknad NO2-halt och indata på centralesplanaden, med tunnel. 
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Beräknad NO2-halt samt indata på centralesplanaden, utan tunnel. 
 




