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Vpliv na onesnaženost zraka in zunanje stroške prometa
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Ozadje

Onesnažen zrak je eden poglavitnih okoljskih dejavnikov, ki negativno vplivajo na javno zdravje
po vsem svetu.

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) ocenjuje, da je izpostavljenost onesnaženemu zraku
po svetu vsako leto razlog za sedem milijonov prezgodnjih smrti, hkrati pa tudi za več milijonov
poslabšanih zdravstvenih stanj. Cestni promet je zaradi izpustov toplogrednih plinov (TPG) eden
izmed največjih virov onesnaževanja zraka.

V prejšnji raziskavi, predstavljeni oktobra 2020, je CE Delft za Evropsko zvezo za javno zdravje
(EPHA) izračunal skupne stroške, povezane z onesnaževanjem zraka zaradi cestnega prometa v
članicah EU. V Ljubljani in Mariboru so zunanji stroški znašali 271 milijonov evrov letno.

Cilj raziskave “Naftni derivati in pogonske možnosti v cestnem prometu”

Tokratna raziskava nadgrajuje raziskavo o vplivu onesnaženega zraka na javno zdravje iz leta
2020 ter še nadalje raziskuje zdravstvene in družbene prednosti dodatnega zmanjšanja
dizelskih izpustov v cestnem prometu. Osredotoča se na dva glavna elementa:

1. Napovedi na področju goriv in pogonov. Raziskava analizira, kakšen bi bil vpliv na količine
izpustov toplogrednih plinov iz cestnega prometa, če bi uporabo dizelskega goriva nadomestili z
alternativami: elektrika, stisnjen zemeljski plin (CNG), tekoči zemeljski plin (LNG), utekočinjeni
naftni plin (LPG), biogoriva ter pogoni, kot so plug-in hibridna vozila in vozila s prilagodljivim
tipom goriva (ki delujejo samo z visoko vsebnostjo nadomestkov fosilnih goriv).

2. Razširitev obsega zunanjih stroškov. Raziskava poleg zunanjih stroškov zaradi NOx in trdih
delcev (PM) upošteva tudi druge zunanje stroške, kot so stroški zaradi izpustov CO2, hrupa,
varnosti v cestnem prometu in cestnih zastojev.



Obstaja veliko različnih kombinacij goriv in pogonov, ki lahko nadomestijo dizelska goriva.
Raziskava preučuje vplive nadomestkov za dizelsko gorivo, ki se jih lahko spodbuja z vidika
zmanjšanja onesnaženosti zraka in blaženja podnebnih sprememb. Namen napovedi je
preučitev vplivov nadomeščanja dizelskega goriva z alternativnimi možnostmi na onesnaženost
zraka in še posebej na zdravje.

Treba se je zavedati, da so napovedi zgolj hipotetične narave in so narejene za preučevanje
maksimalnega potenciala nadomestkov za dizelska goriva. Napovedi ne odražajo realističnega
razvoja voznega parka. Zaradi zaokroževanja se lahko zgodi, da se seštevki v razpredelnicah ne
ujemajo.

Vplivi na onesnaženost zraka zaradi izpustov TPG iz cestnega prometa

Napovedi nakazujejo na naslednje vplive na izpuste NOx in trde delce:

– Nadomeščanje dizelskih vozil z vozili brez izpustov (popolnoma električna vozila) je
najučinkovitejša napoved za zmanjšanje izpustov NOx in trdih delcev (tako pri izpustih “od
rezervoarja do kolesa” kot pri izpustih “od izvora do kolesa”).

– V manjšem obsegu se izpusti NOx “od rezervoarja do kolesa” lahko zmanjšajo z
nadomestitvijo dizelskih vozil s plug-in hibridnimi vozili ali vozili na zemeljski plin (npr. CNG ali
LNG). Zmanjšanje izpustov trdih delcev “od rezervoarja do kolesa” je pri CNG in LNG v primerjavi
z električnimi vozili veliko manjše. Poleg najučinkovitejše možnosti, tj. zamenjava z vozili brez
izpustov, bi količine trdih delcev lahko zmanjšali tudi z zamenjavo starejših dizelskih vozil z
najnovejšimi vozili standarda Euro 6 in Euro VI oz. s plug-in hibridnimi vozili.

– Potencial utekočinjenega naftnega plina (LPG), etanola (E85) in z vodikom obdelanega
rastlinskega olja (HVO; nadomestek za dizel) je pri zmanjšanju izpustov NOx in trdih delcev “od
izvora do rezervoarja” omejen. Pri slednjih dveh so izpusti “od izvora do kolesa” celo večji.

Vplivi na zunanje stroške

V raziskavi je predvideno, da bodo stroški teh izpustov v letu 2030 za članice EU znašali 14
milijard evrov, v primerjavi s 63,8 milijarde evrov v letu 2016. To pomeni, da bodo obstoječe
politike zmanjševanja oz. spreminjanja uporabe dizelskih goriv zmanjšale njihov negativni



finančni vpliv, ne bodo pa jih odpravile (glej tabelo 1). Več kot 90 % teh stroškov je zdravstvenih
stroškov.

Zmanjšanje zunanjih stroškov je mogoče z nadomestitvijo dizelskih goriv z alternativnimi gorivi
in pogoni. Nadomestitev dizelskih vozil z vozili brez izpustov (popolnoma električna vozila) bi
leta 2030 z vidika onesnaženosti zraka predstavljala zmanjšanje stroškov za 10,1 milijarde
evrov, kar je več kot 70-% zmanjšanje v primerjavi z osnovo.

Zamenjava uporabe dizelskega goriva s stisnjenim zemeljskim plinom oz. tekočim zemeljskim
plinom (CNG/LNG), plug-in hibridnimi vozili ali novimi dizelskimi vozili (Euro 6 in Euro VI) bi
zunanje stroške onesnaženosti zraka v primerjavi z osnovo zmanjšala za približno 30–45 %.
Nadomestki za dizelska in bencinska goriva (z vodikom obdelano rastlinsko olje in etanol) ne
zmanjšujejo zunanjih stroškov.

Tabela 1 – Glavni izsledki raziskave: stroški neposredne onesnaženosti zraka zaradi cestnega prometa v
članicah EU v letu 2016 in 2030 glede na različne napovedi (v milijardah EUR).

Skupni stroški
(milijarda EUR)

Zmanjšanje v primerjavi
z osnovo za leto 2030

Zdravstveni stroški
(milijarda EUR)

Zdravstveni stroški
(% od skupnega zneska)

2016

63,8 58,5 91,7 %

2030

Osnova 14,0 12,8 91,4 %

CNG/LNG 9,1 –35 % 8,5 93,5 %

LPG 12,2 –13 % 11,3 92,2 %

HVO 14,0 0 % 12,8 91,4 %

Plug-in hibridi 8,0 –43 % 7,4 92,7 %

E85 10,7 –23 % 9,9 92,1 %

Euro 6/VI dizel 9,5 –32 % 8,7 91,8 %

Elektrika 3,9 –72 % 3,7 94,4 %



Skupna raven zunanjih stroškov se je v letu 2016 povečala s 64 milijard na 721 milijard evrov, ko
so bili upoštevani zunanji vplivi, kot so izpusti “od izvora do rezervoarja”, izpusti CO2, zastoji,
hrup in varnost v cestnem prometu (glej tabelo 2). Posledično napovedi na področju goriv in
pogonov kažejo na večja zmanjšanja zunanjih stroškov, in sicer od 5 do 45 milijard evrov,
medtem ko se zunanje stroške izključno zaradi onesnaženosti zraka lahko zmanjša za od 0 do
10 milijard evrov.

Tabela 2 – Zunanji stroški zaradi uporabe bencina in dizla v prometu v letu 2016 in 2030 glede na
različne scenarije (v milijardah evrov)

Onesnaženost
zraka od

rezervoarja do
kolesa

Onesnaženost
zraka od izvora
do rezervoarja

CO2 od
izvora do

rezervoarja

CO2 od
rezervoarja
do kolesa

Nesreče Hrup Zastoji v
2016*

Zunanji
stroški
skupaj

Zmanjšanje
v primerjavi z
letom 2030

2016

64 6 22 72 261 56 241 721

2030

Osnova 14 4 17 54

236

54

221

600

CNG/LNG 9 2 10 46 54 578 3,6 %

LPG 12 4 13 51 54 592 1,3 %

HVO 14 6 10 18 54 559 6,8 %

Plug-in
hibridi 8 4 19 45 54 588 2,0 %

E85 11 8 18 41 54 589 1,8 %

Euro 6/VI
dizel 9 4 17 53 54 595 0,9 %

Elektrika 4 3 27 17 46 555 7,4 %



Glavne ugotovitve

Nadomestitev dizelskih cestnih vozil z električnimi vozili je najučinkovitejši način za
zmanjšanje izpustov “od rezervoarja do kolesa” in z njimi povezanih zunanjih stroškov. To je
skoraj dvakrat učinkovitejše kot zamenjava dizelskih vozil s plug-in hibridnimi vozili, novimi
dizelskimi vozili (Euro 6/VI) in CNG/LNG. Ta ugotovitev velja tudi za izpuste “od vira do
rezervoarja”, tj. pri onesnaženosti zraka zaradi proizvodnje goriv/nosilcev energije.

Tako z vodikom obdelano rastlinsko olje (HVO) kot tudi etanol (E85) imata pri nadomeščanju
dizelskega goriva z zdravstvenega vidika omejene prednosti. Pri HVO to velja zato, ker se lahko
uporablja pri današnjem voznem parku, izpusti izpušnih plinov pa so praktično enaki ne glede na
to, ali se uporablja dizelsko gorivo ali HVO. Če se HVO proizvaja iz resnično obnovljivih virov, ima
lahko pomembno vlogo pri zmanjševanju izpustov “od izvora do kolesa”. V bolj oddaljeni
prihodnosti, ko pričakujemo, da bo proizvodnja električne energije v večjem deležu temeljila na
obnovljivih virih energije, se bo relativna prednost HVO zmanjšala.

Če pri izračunih zunanjih stroškov upoštevamo še dodatne zunanje vplive, kot so npr.
onesnaževanje s hrupom, zastoji in varnost v cestnem prometu, ugotovimo, da imamo od
nadomestitve dizelskih goriv z alternativnimi gorivi in pogoni z vidika zmanjšanja teh stroškov
še več koristi. Nadaljnja zmanjšanja zunanjih stroškov so možna z netehničnimi ukrepi, kot je
npr. spodbujanje aktivne mobilnosti (hoja in kolesarjenje), kar pomeni manj motoriziranih vozil v
prometu. Uporaba aktivne mobilnosti lahko vpliva na zmanjšanje zunanjih stroškov zaradi
cestnega prometa tudi zaradi manj cestnih zastojev in nesreč.


