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Föroreningar:        NOx PM10 SO2 ……

Växthusgaser:                                                                        CO2 CH4  ……               N2O               

Luftmiljö & Hälsa Klimat

Luftvårdsförbundets utsläppsdatabas och spridningsmodeller:

- status och resultat från 2021

presentation 08 mars 2022

av Lars Gidhagen (konsult) 
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Status EDB 2020 (uppdateringar från EDB 2019) 

utsläppskällor luftföroreningar växthusgaser kommentar

vägtrafik vägnät för Heby inlagt
uppdaterade emissionsfaktorer

busstrafik databas för 2019 används för 2020
uppdaterade emissionsfaktorer

sjöfart SMED-information 1x1 km2 inlagd

industri: energiproduktion kontakt tagen med företag och kommun

Industri: process kontakt tagen med företag och kommun

småskalig uppvärmning (vedeldning) SMED-information 1x1 km2 inlagd
metodik testad för detaljerad databas

NMVOC-utsläpp: bränslehantering bensinstationer inlagda (obs: EDB 2021!) 

NMVOC-utsläpp: lackering, kemtvätt etc SMED-information 1x1 km2 inlagd

arbetsmaskiner SMED-information 1x1 km2 inlagd

djurhållning databas för 2019 används för 2020
komplettering med fjäderfä
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Uppdaterade emissionsfaktorer för vägtrafik (källa: Slb)

förorening förändring i emission 2020 jämfört med 2019

NOx (kväveoxider) 66%

CO (kolmonoxid) 88%

NMVOC (flyktiga organiska ämnen) 72%

Partiklar avgas 55%

Partiklar ej avgas (vägslitage m m) (100%) 

CO2 (koldioxid) 95%

CO2ekv (totala växthusgaser) (100%) 

Foto: Patrik Åström/       
Sveriges Radio

Att göra:

a) Föra in mer trafikdata för kommunala vägar

b) Föra över Västerås lokala trafikdata till NVDB/Airviro
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Sjöfartsemissioner: första version från SMED inlagd, mer detaljerad 

information kommer att läggas in under 2022

Västerås

PM2.5: 5.45 ton/år

(övriga: 5.86 ton/år)

Arboga

PM2.5: 0.16 ton/år

(övriga: 2.31 ton/år)

Utsläpp vid kaj speciellt intressanta för Västerås och Köping 

Att göra för Västerås och Köping: 

via hamnkontor söka information 

om tider när fartyg ligger vid kaj
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Industriella utsläpp från energiproduktion och process

Köping

Skorstenshöjder 

givna av kommun

Antalet punktkällor i U_lvf_2020 och källa

till utsläppsinformation:

• SMP 2019/2020: 18

• NV 2020 portal: 13

• internet övrigt: 8 

• gamla databaser:  47 

Att göra i alla kommuner: 

a) kontrollera information från ”gamla databaser”

b) fortsätta komplettera med skorstensdimensioner
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Småskalig uppvärmning (vedeldning): SMED-information inlagd

För att få en uppfattning om storleken på utsläppen från småskalig vedeldning så har SMED-

information med upplösning 1x1 km2 lagts in.

Denna information är dock inte tillräcklig 

för att med modellberäkning uppskatta 

de halter som utsläppen ger upphov till.
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Exempel villaområde i Norberg baserat på fastighetsregister och utbyggnad 

av fjärrvärme

Småskalig vedeldning: metod etablerad, kommer att läggas in under 2022

MKN: 1.0 ng/m3

NUT:  0.4 ng/m3

Att göra i alla kommuner: 

Läsa in fastighetskoordinater och indikera områden 

med och utan fjärrvärme
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Bensinstationer och utsläpp av NMVOC och bensen (EDB 2021)

(L) ton/år ton/år

station klass volym/år NMVOC/år bensen/år

A 6666667 1.267 0.013

B 4166667 0.792 0.008

C 2500000 0.475 0.005

D 1250000 0.238 0.002

E 625000 0.119 0.001

F 416667 0.079 0.001

NMVOC 190  g/1000 L lagrad bensin (diffust läckage från tankar på stationerna)

bensen 1%  av NMVOC ==> 1.9  g/1000 L

Antagande: en ”normalstor” bensinstation (ÅDT = 15 000) säljer

ca 2.5 miljoner liter bensin och diesel per år.
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Utsläppsdatabas (EDB) för 2020: utsläpp per sektor

Pil indikerar sektor där information tagits direkt från SMED

Att göra:

Komplettera med CO2ekv 

för industri/energi
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Utsläppsdatabas (EDB) för 2020: jämförelse med SMED
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Utsläppsdatabas (EDB) för 2020: relativa bidrag från olika sektorer
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Dokumentation av utsläppsdatabasen

EDB 2019

(U_lvf_2019)
EDB 2020

(U_lvf_2020)

Detaljfrågor går bra 

att ställa till:

lars.gidhagen@telia.com


