ECN-C--04-002

Januari 2004

ONTWERP TRAFFIC DECISION SUPPORT SYSTEM
Eindrapportage en handleiding voor de TDSS-demo

P. Domburg, H.P.J. de Wilde, F.W.A. Tillemans (ECN)
S.C. van der Zee, E.P. Weijers, J.H. van Wijnen (GG&GD Amsterdam)
J. Feld, P. Siderius (IVV Amsterdam)

Revisies
A
B
Opgesteld door:

Goedgekeurd door:

P. Domburg
Geverifieerd door:

G.J. de Groot
Vrijgegeven door:

J.W. Erisman

ECN-Schoon Fossiel
Luchtkwaliteit en
Klimaatverandering

Verantwoording
Dit project is uitgevoerd als ECN projectnummer 7.2825. De looptijd van het project was
1 januari 2003 tot en met 31 januari 2004.
Bij de start van dit project is een klankbordgroep opgericht, waarin naast de projectpartners
vertegenwoordigers van de milieuafdelingen van de gemeenten Groningen, Nijmegen, Utrecht
en Tilburg plaats hadden. Wij willen op deze plaats de deelnemers aan deze klankbordgroep
bedanken voor hun interesse en betrokkenheid bij het project: dhr. H. Verhaar (gemeente
Groningen), dhr. H. Nijhuis (gemeente Nijmegen), dhr. P. Segaar (gemeente Utrecht) en
dhr. M. Keijman (gemeente Tilburg).

Abstract
Recent decades have shown a large increase in road traffic, which especially affects the air
quality in inner cities. An important air quality parameter related to road traffic is fine dust or
PM10. Epidemiological studies have shown causal relationships between the concentration of
PM10 and public health (especially hart and lung diseases). Introduction of cleaner forms of
transport will help to reduce levels of PM10 and so help to improve public health. One way local
governments in the Netherlands can introduce the use of cleaner transport is by stimulating use
of new techniques for public transport and in particular transport by bus.
This report presents the results of a joined project of ECN, GG&GD Amsterdam (Municipal
Health Service Amsterdam) and IVV (the Department of infrastructure, traffic and transport of
the city of Amsterdam) aimed at the development of a Traffic Decision Support System
(TDSS). TDSS is an instrument to assist local councils in the choice of cleaner techniques for
transport by bus. It enables evaluation of the environmental (air quality), epidemiological
(public health) and financial (investments in technology versus savings related to improved
health) impacts of a specified scenario in comparison with the current situation.
A prototype of TDSS has been developed and tested with four case studies, also presented in
this report.
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SAMENVATTING
Het vervoer van personen en goederen is de afgelopen decennia enorm toegenomen. Dit heeft
vooral in stedelijk gebied een grote invloed op de luchtkwaliteit en daardoor ook op de
volksgezondheid. Eén van de parameters die inzicht geeft in de luchtkwaliteit is de concentratie
PM10. PM10 is 'fijn stof': een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes. Voor PM10
zijn in Europees verband normen gesteld en bestaat er een directe relatie met de
volksgezondheid. Deze gezondheidseffecten betreffen met name hart- en longaandoeningen. De
concentratie PM10 kan worden teruggedrongen door de overgang naar schoner vervoer. Een
belangrijke vervoerscategorie in steden waaraan vanuit het gemeentelijk beleid aandacht wordt
besteed, is het lokale openbaarvervoer en wel specifiek het busvervoer.
Bij de keus voor (stimuleren van) schonere vervoerstechnologie in een stad, is het voor
gemeenten vaak moeilijk om de epidemiologische effecten van verschillende alternatieven te
kwantificeren en zo te kunnen vergelijken. Daarnaast bestaat ook niet altijd een goed overzicht
van de investeringen die samenhangen met vervanging van het wagenpark.
In het kader van de subsidieregeling SSZ (Stiller, Schoner en Zuiniger verkeer en vervoer in
stedelijk gebied) is in 2003 door ECN in samenwerking met de GG&GD en de dienst IVV
(Infrastructuur, Verkeer en Vervoer) van de gemeente Amsterdam een project gestart gericht op
het ontwerp van het Traffic Decision Support System (TDSS). Het TDSS is een
beleidsondersteunend instrument gericht op de evaluatie van de inzet van schone
vervoerstechnologie in steden, waarbij de effecten op luchtkwaliteit en de daaraan gekoppelde
epidemiologische en financiële consequenties doorgerekend kunnen worden. Hiervoor is
informatie en kennis vanuit verschillende vakgebieden bij elkaar gebracht en geïntegreerd in een
eerste prototype van TDSS:
- emissiefactoren en kostenaspecten van verschillende bustypen (diesel, diesel met roetfilter,
aardgas, LPG en brandstofcel)
- kennis over de epidemiologische effecten van PM10 in de buitenlucht
- een methode voor de kostenwaardering van gezondheidsschade .
Een schematisch overzicht van de werking van TDSS is te zien in Figuur 1. Gegeven een door
de gebruiker gedefinieerde basissituatie (algemene en verkeersspecifieke kenmerken) en een
gespecificeerd scenario (keus 'schoon' bustype met bijbehorende emissiefactor) voert het
systeem een evaluatie uit. De effecten van de overgang naar schoner openbaar vervoer voor een
stadsdeel of voor de stad als geheel worden uitgedrukt in termen van:
1. luchtkwaliteit: afname van de concentratie PM10;
2. epidemiologie: uitgedrukt als gewonnen levensjaren ten gevolge van langdurige
(verandering in de) blootstelling
3. financiën: i) investeringskosten in nieuwe technologie (bij bepaalde afschrijvingstermijn en
rentepercentage) op basis van een studie van prijsontwikkelingen voor de jaren 2005 tot
2015, ii) meerkosten voor investering in nieuwe technologie in vergelijking met kosten voor
vervanging van het huidige buspark door bussen van hetzelfde type (bij een zelfde
afschrijvingstermijn en rentepercentage), iii) financiële waardering voor de gewonnen
levensjaren op langere termijn ten gevolge van de verbeterde luchtkwaliteit. Voor dat laatste
wordt gebruik gemaakt van de DALY-methodiek, Disability Adjusted Life Years, van de
WHO. Deze methodiek maakt het mogelijk een indicatie te geven van de maatschappelijke
kosten (of baten) van verloren (of gewonnen) levensjaren.
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Figuur 1

Overzicht van de werking van het TDSS

Bij de ontwikkeling van de demonstratie versie van het systeem zijn in overleg met de
gemeenten Groningen, Utrecht en Amsterdam voorbeeld studies gedefinieerd en doorgerekend.
De betrokkenheid van gemeenten tijdens de ontwikkeling van het eerste prototype is van groot
belang om een instrument te kunnen ontwerpen dat aansluit bij de praktijk. Verdere
ontwikkeling van het TDSS zal ook in samenwerking met andere partijen, waaronder
overheden, plaats moeten vinden.
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1.

INLEIDING

1.1

Aanleiding

De diversiteit, hoge flexibiliteit en lage kosten zijn de oorzaken dat gemotoriseerde
wegvoertuigen de markt voor personen- en vrachtvervoer in de westerse wereld domineren.
Daarnaast zorgde economische groei voor een enorme toename van het wagenpark in de
afgelopen decennia. Ondanks een verschuiving in vervoersvormen zal het gemotoriseerde
verkeer in de nabije toekomst een dominante positie op de markt behouden. Een toename van
het aantal voertuigen betekent meer verkeersdrukte en waarschijnlijk een toename in
bijvoorbeeld het aantal ongelukken, files, geluidsoverlast en uitstoot aan broeikasgassen en
luchtvervuilende emissies. Als er niet wordt ingegrepen op de effecten die vervoer met zich mee
brengt dan zal dat groot effect hebben op de luchtkwaliteit en daaruit volgend het leefklimaat in
met name steden.
Het nieuwe Besluit Luchtkwaliteit (Staatsblad, 2001), in werking getreden op 19 juli 2001,
verplicht gemeenten en provincies de lokale luchtkwaliteit in kaart te brengen. Het besluit is een
uitwerking van Europese richtlijnen voor de luchtkwaliteit die mens en milieu dienen te
beschermen tegen de schadelijke effecten van de vervuilende stoffen als zwaveldioxide, lood,
stikstofoxide, fijn stof (PM10), koolmonoxide en benzeen. Als blijkt dat de grenswaarden uit het
besluit zijn overschreden of naar verwachting zullen worden overschreden, moeten er
maatregelen worden getroffen.
De verwachting is dat de in de EU vastgestelde norm voor stikstofdioxide in stedelijk gebied
langs zeer drukke snelwegen overschreden zal worden. De nieuwe norm voor PM10 wordt in een
groot deel van Nederland overschreden langs zeer drukke snelwegen en stedelijke
verkeersaders. Er bestaat nog veel onzekerheid over luchtverontreiniging door fijn stof, zoals
wat zijn precies de bronnen, welke chemische reacties in de lucht dragen eraan bij, en hoe
kunnen we het niveau verlagen. Daarom wordt nader onderzoek verricht. De Europese
Commissie evalueert op dit moment de richtlijn voor fijn stof (CAFE, 2003) wat zeker gevolgen
zal hebben voor de bijbehorende normstelling ten aanzien van PM10.
Als geconstateerd wordt dat een plandrempel(1) is overschreden dan moet de gemeente een plan
van aanpak opstellen ter verbetering van de luchtkwaliteit. In een recent verschenen rapport van
CE (2000) worden drie oplossingsrichtingen genoemd: verkeersmaatregelen nemen, schermen
plaatsen of in het uiterste geval huizen afbreken. Een (zeer) uitgebreid overzicht van mogelijke
oplossingen is te vinden op de internetsite van Infomil (http://www.infomil.nl). Eén van de
andere oplossingen die daar genoemd worden, is de invoering van schoner vervoer.
Andere technologieën en brandstoffen kunnen de uitstoot aan schadelijke stoffen reduceren. De
overgang naar alternatieve brandstoffen of andere aandrijvingen zal echter zeer geleidelijk gaan.
Hoge kosten en onbekendheid met de alternatieven zijn twee punten die de snelheid van de
implementatie kunnen belemmeren. Overheden kunnen hierbij een belangrijke sturende taak
vervullen, door bijvoorbeeld nieuwe technologieën te implementeren en te demonstreren in het
openbaar vervoer. Deze rol vereist de beschikbaarheid van kennis.

1

Plandrempel: een kwaliteitsniveau van de buitenlucht dat bij overschrijden aanleiding geeft tot het opstellen van een
plan van aanpak. Die plannen zijn erop gericht om aan de grenswaarden voor PM10 en stifstofdioxide te voldoen in
respectievelijk 2005 en 2010. Het niveau van de plandrempels ligt boven dat van de grenswaarden, en wordt jaarlijks
aangescherpt tot het jaar waarin de plandrempels op hetzelfde niveau liggen als de grenswaarden.
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1.2

Doelstelling

Een belangrijke doelstelling van de subsidieregeling SSZ (stimuleren van Stiller, Schoner en
Zuiniger verkeer en vervoer in stedelijk gebied), is informatie en inzichten over het gebruik van
andere technologieën en brandstoffen onder de aandacht te brengen van relevante doelgroepen.
Het in dit rapport beschreven Traffic Decision Support System (TDSS) biedt daartoe
mogelijkheden. Met het systeem kunnen vergelijkingen gemaakt worden tussen verschillende
vervoerstechnieken. Implementatie van een nieuwe techniek zal leiden tot een verbetering van
de luchtkwaliteit en hieraan gekoppeld een gezonder leefmilieu en naar verwachting besparing
op gezondheidskosten. Uitgaande van een basissituatie, bijvoorbeeld de bevolkings- en
verkeerssituatie in een bepaalde gemeente in het jaar 2000, kunnen met behulp van het TDSS
verschillende vervoersscenario's worden vergeleken naar de gevolgen voor Luchtkwaliteit,
Epidemiologie (gezondheid) en Financiën (LEF-evaluatie). De uitkomsten kunnen worden
gebruikt ter ondersteuning bij het oplossen van beleidsvraagstukken door overheden en andere
instanties werkzaam op de raakvlakken van vervoer, mobiliteit en milieu.
Het doel van het TDSS is in het onderstaande kader kort omschreven.

Het TDSS is een instrument voor het ondersteunen van beslissingen met betrekking tot de
inzet van duurzame ("schone") vervoerstechnologie in steden.
Het TDSS richt zich op de evaluatie van de inzet van duurzame ("schone")
vervoerstechnologie in steden, waarbij de effecten op luchtkwaliteit en de daaraan
gekoppelde epidemiologische en financiële consequenties doorgerekend worden.

De doelstellingen van dit project zijn:
- Het ontwikkelen van een raamwerk (structuur) voor het TDSS
Voor de ontwikkeling van een beslissingondersteunend systeem is inzicht in de structuur
van het besluitvormingsproces vereist. Het gaat hierbij om de verschillende taken die met of
door het systeem uitgevoerd kunnen worden en de daarvoor benodigde informatie
(parameters). Een conceptueel ontwerp van het systeem definieert de verschillende taken en
parameters binnen het systeem eenduidig.
-

Het verzamelen en integreren van kennis vanuit verschillende vakgebieden
Het toepassingsgebied van het TDSS omvat een combinatie van meerdere disciplines
(milieu/luchtkwaliteit, vervoerstechnologie, epidemiologie en economie). Daarvoor moet
informatie en kennis van verschillende disciplines bij elkaar worden gebracht en worden
geïntegreerd:
• Kennis van vervoerstechnologieën en bijbehorende emissies
• Kennis van de kosten van investeringen in en gebruik van nieuwe
aandrijvingstechnologieën en brandstoffen
• Kennis van de gezondheidseffecten van veranderingen in luchtkwaliteit
• Kennis over de kostenwaardering van gezondheidsschade.

-

Het leveren van een demonstratie versie van het TDSS
Binnen het huidige project met een looptijd van 1 jaar, is een demonstratie versie van het
TDSS ontwikkeld, waarmee een beperkt aantal voorbeelden zijn doorgerekend. Dit
prototype is bedoeld om toekomstige gebruikers inzicht te verschaffen in de mogelijkheden
van het TDSS en om discussie over de verder gewenste ontwikkeling van het systeem te
stimuleren.
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Bij de ontwikkeling van een beslissingondersteunend systeem is het van groot belang om te
zorgen voor een goede aansluiting bij de praktijk. Om regelmatige terugkoppeling en discussie
met vertegenwoordigers van de beoogde gebruikersgroep te garanderen is aan het begin van dit
project een klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers van de gemeenten Amsterdam,
Groningen, Nijmegen, Utrecht en Tilburg. Een aantal van deze gemeenten is betrokken geweest
bij het opstellen en uitwerken van de case studies. Daarnaast heeft tijdens projectbijeenkomsten
binnen de klankbordgroep discussie plaatsgevonden tussen het projectteam en de gemeenten.

1.3

Projectteam

Dit project is uitgevoerd door een projectteam afkomstig van drie organisaties:
- ECN: afdeling Luchtkwaliteit en Klimaatsverandering en afdeling Systemen en
Technologie-Assessments
- GG&GD Amsterdam: afdeling Medische Milieukunde
- Gemeente Amsterdam: dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (IVV).
Het ECN was als initiatiefnemer verantwoordelijk voor de projectleiding en ontwikkeling van
het TDSS. Daarnaast is ook de kostenontwikkeling van nieuwe technologieën en de
kostenwaardering van een verbetering in de volksgezondheid door het ECN onderzocht en in
kaart gebracht.
De GG&GD heeft op basis van literatuurstudie en eigen onderzoek een uitwerking gemaakt van
de wijze waarop de epidemiologische relaties tussen luchtkwaliteit en volksgezondheid in het
TDSS opgenomen kunnen worden.
De dienst IVV van de gemeente Amsterdam heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het
uitwerken en doorrekenen van de case studies voor Amsterdam. De gewenste aansluiting van
het TDSS op verspreidingsmodellen en de mogelijk toekomstige integratie daarvan in TDSS is
ook in samenwerking met IVV nader bekeken.

1.4

Opbouw rapportage

Hoofdstuk 2 van deze rapportage beschrijft de structuur van het TDSS en de afbakening van de
demoversie. Vervolgens gaan hoofdstukken 3 en 4 in op de inhoud van het systeem: kennis die
in het systeem wordt geïmplementeerd betreffende duurzame vervoerstechnologie (emissies en
kostenaspecten) en gezondheidseffecten in relatie tot luchtkwaliteit. Vervolgens zijn in
hoofdstuk 5 een aantal case studies uitgewerkt die zijn gebruikt bij de ontwikkeling van het
systeem. Deze cases, die in overleg met de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Groningen zijn
omschreven en uitgewerkt, dienen in de eerste plaats als hulpmiddel om aansluiting bij de
praktijk te waarborgen. Daarnaast moeten de cases het toepassingsgebied voor het TDSS zo
goed mogelijk bestrijken. Hoofdstuk 6 gaat tenslotte in op de mogelijke verdere ontwikkeling en
uitbreiding van het systeem. Een gebruikershandleiding van de demoversie TDSS is te vinden in
Hoofdstuk 7.
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2.

STRUCTUUR EN AFBAKENING VAN HET SYSTEEM

2.1

Toepassingsgebied

Op grond van gesprekken met vertegenwoordigers van verschillende gemeenten is vastgesteld
dat inzet van het TDSS in eerste instantie nuttig is voor dat deel van de stedelijke verkeersvloot
waarop gemeenten relatief veel invloed hebben, te weten het lokale openbaar vervoer en dan
specifiek het busvervoer. De ontwikkelde demonstratie versie van het TDSS richt zich daarom
met name op de vervanging van traditionele (diesel)bussen door bussen met een schonere
aandrijvingstechniek (bijvoorbeeld voorzien van een roetfilter of rijdend op LPG).
Hoewel de verspreidingsberekeningen uitgevoerd kunnen worden op het niveau van straat, wijk
of stad, is de evaluatie die met het systeem uitgevoerd kan worden met name relevant op het
niveau van een stad als geheel of een wijk. In de eerste plaats omdat de evaluatie van
gezondheidseffecten vooral zin heeft als deze uitgevoerd wordt voor een gebied met een
behoorlijk inwoneraantal. Daarnaast zullen investeringen in schonere technologie niet
toegerekend kunnen worden aan een specifieke locatie (straatniveau). De effecten in termen van
een verbeterde luchtkwaliteit werken ook door in een groter gebied.
De evaluatie met TDSS heeft als doel de effecten van de inzet van verschillende typen vervoer
(in eerste instantie busvervoer) in stedelijk gebied te vergelijken (zie 1.2). De effecten van
vervanging van het huidige buspark worden hiervoor over een langere periode, 16 jaar,
beschouwd. TDSS kan worden ingezet bij beleidsvoorbereiding op strategisch niveau. Er zijn
een aantal keuzen (parameters) die voor de beschouwde periode moeten worden vastgesteld,
zoals de keus voor een aandrijvingstechniek, de afschrijvingsperiode en het geldende
rentepercentage. Deze keuzen worden vervolgens gedurende de gehele vervangingsperiode
constant verondersteld. De huidige versie van TDSS is niet direct bedoeld als
planningsinstrument. De instrumenten IMOVA (Instrument Milieueisen Openbaar Vervoer
Aanbestedingen voor concessieverleners) (Novem, 2003a) en MES (Milieu-EfficiencyScan)
(Novem, 2003b), die ook in het kader van projecten van Novem zijn ontwikkeld, zijn meer
gericht op inzet op het operationele niveau.

2.2

Conceptueel ontwerp en afbakening

De structuur van het TDSS is schematisch weergegeven in Figuur 2.1. De inzet van schonere
vervoerstechnologie leidt tot een afname van de verkeersemissies en daarmee tot een
verbetering van de luchtkwaliteit. Deze betere luchtkwaliteit heeft positieve effecten op de
volksgezondheid - epidemiologisch effect - en zal daardoor een afname van (bepaalde)
gezondheidskosten tot gevolg hebben. Daartegenover zijn voor de overgang naar een andere
technologie investeringen vereist. Met behulp van het TDSS kan een LEF-evaluatie
(Luchtkwaliteit - Epidemiologie - Financiën) voor verschillende scenario's worden
doorgerekend.
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Figuur 2.1

Structuur van het TDSS

Figuur 2.2 geeft een overzicht van de werking van het TDSS. De eerste drie stappen hebben
betrekking op gegevens en informatie die door de gebruiker aan het systeem aangeleverd
moeten worden. Vervolgens rekent het systeem op basis van deze input de LEF-evaluatie door.
Hiervoor is kennis over relaties tussen vervoerstechnieken, luchtkwaliteit, gezondheid en kosten
in het systeem opgenomen. De uitkomsten van deze evaluatie worden ten slotte aan de
gebruiker gerapporteerd. De verschillende stappen zijn hieronder nader beschreven. De
gebruikershandleiding van de ontwikkelde demo-versie staat in Hoofdstuk 7.
(1)

(2)

(4)

(5)

(3)

(6)

(7)

Figuur 2.2 Overzicht van de werking van het TDSS
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Stap 1
In de eerste stap dienen gegevens met betrekking tot de uitgangssituatie of basissituatie te
worden vastgelegd en ingevoerd in het TDSS. Het gaat hierbij om een beschrijving van de
status quo in een basisjaar. Bij de beschrijving van de basissituatie wordt onderscheid gemaakt
tussen algemene gegevens:
- betrokken locatie (stad, wijk)
- jaartal
- bevolkingsgegevens (omvang, sterfte, ziekenhuisopname)
en actuele verkeerskenmerken van het wagenpark:
- samenstelling (type voertuigen, techniek, aantal)
- emissiefactoren.
Stap 2
Op grond van de uitgangssituatie wordt vervolgens de heersende luchtkwaliteit berekend. Voor
deze berekening wordt gebruik gemaakt van de gangbare modellen die bij de gemeenten in
gebruik zijn. In de praktijk is dit doorgaans CAR II (TNO, 2003) of een model dat hiervan is
afgeleid. Uitvoer van CAR II zal in eerste instantie als input voor het TDSS dienen. De
rekenregels betreffende de verspreiding van verkeersemissies die in CAR II zijn opgenomen
zijn voorlopig niet integraal in het TDSS opgenomen.
Luchtkwaliteit kan met behulp van verschillende parameters worden weergeven, bijvoorbeeld
NOx, PM10 of Zwarte Rook. In het TDSS is in eerste instantie uitgegaan van het gebruik van de
concentratie PM10 als aanduiding van de luchtkwaliteit. Voor deze parameter zijn er vanuit
Europees verband normen opgesteld (EC, 1999) en zijn er vanuit de epidemiologie duidelijke
relaties met de volksgezondheid gevonden (zie Hoofdstuk 4).
Met het CAR-model worden berekeningen per wegvak uitgevoerd. Voor een stad of wijk levert
dit een aantal luchtconcentraties op voor de belangrijkste wegen. De luchtconcentratie waarmee
voor de stad of wijk als geheel verder gerekend kan worden binnen het TDSS, is het gewogen
gemiddelde van deze concentraties waarbij de lengte van het wegvak als wegingsfactor dient.
Naast een berekening van de luchtkwaliteit in de basissituatie, dient ook een berekening te
worden uitgevoerd, waarbij de emissie van het actuele aantal bussen op nul wordt gesteld (ofwel
waarbij er geen bussen rijden). Het verschil tussen deze twee berekeningen geeft inzicht in de
bijdrage van de bussen aan de totale gemiddelde PM10-concentratie in de basissituatie. Dit is
tevens de maximale verbetering van de luchtkwaliteit die ten gevolge van overgang op schonere
bussen bereikt kan worden, als de verkeerssituatie en verkeersbelasting verder onveranderd
blijven.
Stap 3
In de derde stap kan de gebruiker op grond van een gedefinieerde uitgangssituatie één of
meerdere scenario's definiëren. In de eerste opzet van TDSS heeft een scenario met name
betrekking op de keuze voor de inzet van schone technologie voor het openbaar vervoer per bus.
Het totale aantal bussen waarop de berekeningen in stap 2 zijn uitgevoerd worden verondersteld
te worden vervangen door bussen met de aangegeven schonere aandrijvingstechniek. In eerste
instantie is een beperkt aantal schonere technieken met bijbehorende emissiefactoren en
kostenverloop opgenomen in de demo-versie van TDSS (zie Hoofdstuk 3). De emissiefactor van
bussen met de verschillende aandrijvingstechnieken kan uit de database in het systeem worden
gehaald, maar het is ook mogelijk zelf een emissiefactor in te voeren.
Stap 4
Het TDSS berekent voor de gespecificeerde scenario's de verbetering van de luchtkwaliteit ten
opzichte van de basissituatie. Belangrijke parameters in deze berekening zijn de emissiefactoren
voor de basissituatie en het scenario (stap 1 en 3), en de ingevoerde uitkomsten van de
verspreidingsberekeningen (stap 2). De relaties tussen emissiefactoren voor PM10,
voertuigaantallen en luchtkwaliteit die zijn opgenomen in CAR II zijn lineair. Op basis van de
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twee resultaten van CAR II - berekeningen die in stap 2 worden ingevoerd in het systeem kan de
verbetering van de luchtkwaliteit worden afgeleid voor andere situaties waarvoor de 'nieuwe'
emissiefactor bekend is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de volgende relatie:

∆L =

( E b - Es )
* ( Lmax − Lmin ) waarbij
Eb

∆L = verbetering van de luchtkwaliteit, uitgedrukt als afname PM10-concentratie in µg/m3
E b = emissiefactor behorende bij de basissituatie (g/km)
Es = emissiefactor behorende bij het scenario (g/km)
Lmax = maximale concentratie PM10, behorende bij de berekende luchtkwaliteit in de
basissituatie (µg/m3)
Lmin = minimale concentratie PM10, behorende bij een situatie met 0-emissie bussen (µg/m3)
Deze maximale verbetering van de luchtkwaliteit bij overgang naar een schonere technologie
geldt voor vervanging van alle bussen uit de basissituatie. De relatie met het aantal voertuigen
dat is vervangen is ook lineair, dus op een vergelijkbare manier zou ook de verbetering van de
luchtkwaliteit bij vervanging van een deel van het buspark kunnen worden afgeleid. Figuur 2.3
is een grafische weergave van deze lineaire relaties.

Figuur 2.3 Lineaire relaties tussen emissiefactoren, voertuigaantallen en luchtkwaliteit
Stap 5
De uitkomsten van stap 4 vormen samen met de ingevoerde gegevens over de bevolking (stap 1)
de input voor de epidemiologische evaluatie. Gezondheidseffecten worden geschat aan de hand
van statistische relaties tussen immissieconcentraties en gegevens over de bevolking (zoals
gemiddelde levensduur en jaarlijkse sterfte). Deze relaties liggen vast in het systeem. De
methode komt uitgebreid aan de orde in Hoofdstuk 4.
Stap 6
De financiële evaluatie heeft betrekking op twee aspecten:
- een inschatting maken van de kosten die te relateren zijn aan de gezondheidseffecten (stap
5). Dit komt aan de orde in Hoofdstuk 4.
- een inschatting van de meerkosten voor het opzetten en runnen van een bussenpark dat
gebaseerd is op een andere vervoerstechnologie (zie Hoofdstuk 3).
Stap 7
De resultaten van de LEF-evaluatie van één of meerdere scenario's worden ten slotte door het
TDSS aan de gebruiker gerapporteerd.
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3.

VERVOERSTECHNOLOGIE VOOR STADSBUSSEN

3.1

Schone vervoerstechnologie

De belangrijkste conventionele brandstof voor stadsbussen is diesel. Dieselmotoren leveren een
grote bijdrage aan de totale hoeveelheid PM10 in de buitenlucht (http://www.cbs.nl). In deze
studie is de inzet van de volgende schonere technologieën verder uitgewerkt: toepassing van
roetfilters op dieselbussen, of vervanging van conventionele bussen door voertuigen die rijden
op LPG, aardgas of waterstof. Deze technologieën worden hieronder kort toegelicht. Daarna
gaat 3.2 in op de kostenaspecten die samenhangen met de diverse vervoerstechnologieën.

3.1.1 Roetfilters op dieselbussen
Een aanpassing van het buspark, waarbij geen directe aanpassing in de aandrijvingstechniek is
vereist maar waardoor wel een verbetering van de luchtkwaliteit wordt bereikt, is het
aanbrengen van roetfilters. De investeringen die hiermee gemoeid gaan zijn relatief laag. Het
type brandstof (diesel) voor de bussen verandert niet, maar de uitstoot wel. Uit metingen in het
centrum van Leiden is gebleken dat roetfilters op stadsbussen leiden tot een vermindering van
het aantal stofdeeltjes (Weijers et al., 2003).

3.1.2 Stadsbussen op LPG
Het toepassen van LPG als brandstof voor stadsbussen heeft een gunstig effect op de stedelijke
luchtkwaliteit. Het RIVM (Feimann et al., 2000) schat in dat LPG-bussen een lagere uitstoot
aan de luchtvervuilende emissies (NOx, SOx, fijn stof, CO en VOS) zullen hebben. De NOx
uitstoot zal tot 2009 lager zijn dan die van dieselbussen, daarna zal deze door de ontwikkelingen
bij de dieselmotor gelijk zijn. De grootste voordelen worden behaald bij de reductie van SOx en
fijn stof, waarbij respectievelijk een 100% en een 90% lagere uitstoot wordt verwacht.
Mede dankzij dit potentieel heeft de overheid de meerkosten voor de aanschaf van LPG-bussen
gesubsidieerd. Vijf jaar na de invoering van de subsidie zeggen de openbaar vervoerbedrijven
geen toekomst te zien in LPG-bussen (Stichting Natuur en Milieu, 2003). Redenen hiervoor zijn
dat ze vaker defect zijn dan dieselbussen en door de hoge onderhoud- en aanschafkosten zijn ze
veel duurder. Dit laatste punt is recent meer gaan spelen door de afschaffing van de
rijkssubsidie, waardoor de meerkosten van 10.000 tot 25.000 euro niet meer worden vergoed
(Feimann et al., 2000). Door de afnemende vraag naar LPG-bussen is ook de productie van
nieuwe voertuigen stil komen te liggen. Dit houdt in dat bij de keus voor LPG overgegaan moet
worden tot de aanschaf van tweedehands bussen.

3.1.3 Stadsbussen op aardgas
De Europese Commissie heeft als doelstelling om in 2020 twintig procent van de fossiele
brandstoffen te vervangen door schonere alternatieven, die minder CO2 uitstoten. Aardgas kan
hierbij een belangrijke rol spelen. Belastingvoordelen en regelgeving voor schonere
brandstoffen zijn middelen die de EU gebruikt om de maatregel vorm te geven
(http://www.engva.nl). Het voordeel van het gebruik van aardgas als brandstof is dat het gebruik
ervan in bestaande technologie al resulteert in lagere emissies. De gemeente Haarlem heeft
plannen om in 2006 zulke strenge normen te stellen aan de uitstoot, dat alleen aardgasbussen die
normen kunnen halen (Stichting Natuur en Milieu, 2003). Nu al is deze gemeente bezig om
aardgasvoertuigen te stimuleren door middel van een subsidie op de voertuigen (Verkeerskunde,
2002; Verkeerskunde, 2003).
De beste gas-aangedreven motoren hebben een rendement van 36-37%, dat hoger is dan de
benzine- (±30%) maar lager dan de dieselmotor (43%). Toch kan er een redelijke reductie aan
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emissies worden bereikt. Ten opzichte van een benzinemotor bijvoorbeeld stoot een
aardgasvoertuig 10% minder CO2 uit, 90% minder CO, 95% fijn stof en 99% minder SO2 uit. In
vergelijking tot een dieselmotor is het verschil voor CO2 kleiner, vanwege het lagere rendement.
Een probleem bij de introductie van aardgasvoertuigen is het ontbreken van een infrastructuur.
Voor de introductie van deze voertuigen is het dan het eenvoudigste om uit te gaan van een
centraal tankstation. Dit is echter alleen een haalbare optie als de voertuigen ook regelmatig op
deze locatie terugkeren, zoals bij zogenaamde 'fleet owners'. Hierbij kan worden gedacht aan
gemeentelijke en regionale vervoersbedrijven, maar ook aan bedrijven die vanuit regionale
centra met lichte vrachtwagens de distributie van goederen in de stedelijke omgeving verzorgen.
Een centrale tankfaciliteit is dan voldoende om een relatief groot aantal voertuigen van aardgas
te voorzien.

3.1.4

Stadsbussen op waterstof

Vrijwel alle grote autoconcerns hebben op dit moment prototypen van brandstofcelvoertuigen
waarmee wordt geëxperimenteerd. Enkele hebben reeds een kleine serie personenauto's
waarmee ervaring wordt opgedaan in de praktijk. De weg naar een commercieel product is
echter nog lang. Marktintroductie van bussen op brandstofcellen lijkt wat dat betreft dichterbij.
In de Verenigde Staten en in Duitsland zijn al demonstratieprojecten geweest waarbij enkele
bussen deel uit maken van reguliere dienstregelingen. Daarnaast is in 2003 een belangrijke stap
gezet met de introductie van een dertigtal bussen in tien verschillende Europese steden,
waaronder Amsterdam, in het kader van het EU-project CUTE (European Communities, 2002).
Dat marktintroductie waarschijnlijk eenvoudiger is bij deze categorie heeft twee belangrijke
redenen:
- Op het gebied van infrastructuur geldt voor brandstofcelvoertuigen hetzelfde als voor de
aardgasvoertuigen. Het extra probleem van waterstof is echter, dat dit gas niet direct
voorhanden is zoals bij aardgas. Waterstof moet dus eerst geproduceerd worden uit een
andere bron, waarbij aardgas een belangrijke rol kan vervullen. Ook in dit geval betekent het
dat de haalbaarheid ervan wordt vergroot als de voertuigen regelmatig op dezelfde locatie
terugkeren, zoals het geval is bij ‘fleet owners’.
- Het opslaan van waterstof is tot op heden nog een probleem. Op dit moment biedt
waterstofopslag onder hoge druk (300-600 bar) het meeste perspectief. Nadeel is wel de
relatief lage energiedichtheid per volume-eenheid, maar dit nadeel is voor bussen minder
van belang dan voor personenvoertuigen. Bij bussen kunnen de hoge druk waterstofcilinders
op het dak van het voertuig geplaatst worden.

3.2

Kostenberekening schoon vervoer

3.2.1 Inleiding
Een schoner bussenpark kan worden bereikt door de inzet van bussen met alternatieve
brandstoffen of aandrijvingen. Op de korte termijn lijkt de inzet van roetfilters of de overgang
naar LPG- en aardgasbussen een serieus alternatief te zijn voor de huidige dieselbussen. Op de
lange termijn wordt gedacht aan brandstofcelbussen. Vooral uit het oogpunt van milieu kunnen
deze alternatieven een behoorlijke milieuwinst halen ten opzichte van de huidige conventionele
bussen. Toch hangt de haalbaarheid van dit soort alternatieven ook af van de hoogte van de
investeringen die ermee gemoeid zijn. Deze investeringen beperken zich niet alleen tot de
aanschaf van nieuwe bussen, maar ook tot het aanleggen/uitbreiden van het pompstation. Beide
investeringsposten zijn in de analyse meegenomen.
Hieronder volgt een beschrijving van de methode voor het bepalen van de meerkosten van de
alternatieve brandstoffen en bussen ten opzichte van de huidige technologie. Het verloop van de
investeringskosten is in detail uitgewerkt voor de casus Inzet van brandstofcelbussen in
Amsterdam (zie 5.2). Vervolgens zijn op basis van deze studie algemeen geldende relaties
afgeleid voor gebruik in het TDSS.

18

ECN-C--04-002

3.2.2 Afbakening
Voor de berekening van de meerkosten is als voorbeeld genomen een nieuw te bouwen
pompstation voor het Amsterdamse bussenpark. De totale vloot bestaat uit 300 stadsbussen die
dagelijks de reguliere lijndiensten van Amsterdam verzorgen. In Tabel 3.1 staat het overzicht
van de belangrijkste gegevens voor dit bussenpark weergegeven.
Tabel 3.1 Gegevens van de bussenvloot in Amsterdam
Omschrijving
Hoeveelheid
Aantal bussen
300
Brandstofverbruik (bus)
0,43 liter diesel/km
Brandstofverbruik (vloot) 9 000 000 liter diesel/jaar
Gemiddelde afstand (bus) 70.000 km/jaar
Voor deze vloot worden de berekeningen van de meerkosten gemaakt voor de vervanging van
het huidige park door LPG, aardgas- of brandstofcelbussen. De aannamen die voor het uitvoeren
van deze berekeningen zijn gemaakt, staan weergegeven in Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Belangrijkste aannamen voor de economische berekeningen
Omschrijving
Hoeveelheid
Aanvangjaar implementatie bussen
2005
Eindjaar
2020
Levensduur
7 jaar (Toussaint, 2003)
Opbouwsnelheid park nieuwe bussen
11 jaar (2005 - 2016)
In de volgende paragrafen wordt de achtergrond van de kosten van de LPG-, aardgas- en
brandstofcelbussen en de kosten van de pompstations beschreven.

3.2.3 Kosten bussen
Om een indruk te krijgen van de hoogte van de extra investeringen die gedaan moeten worden
voor de aardgas of waterstofbussen is het nodig om de kosten van de 'diesel referentiebus' te
weten. De prijs van een gemiddelde stadsbus ligt tussen de €250 000 en €300 000 per bus
(Norton et al., 2000). In de berekeningen is uitgegaan van de gemiddelde prijs van €275 000
voor een dieselbus. Aangenomen is dat de investeringskosten voor dieselbussen constant blijven
in de periode 2005 -2020.
Tabel 3.3 geeft een overzicht van het geschatte verloop van de investeringskosten voor de LPG-,
aardgas- en brandstofcelbussen in de periode van 2005 - 2015 in vergelijking met de kosten
voor dieselbussen. Voor de kosten na 2015 is aangenomen dat deze constant blijven.
Tabel 3.3 Kostenschatting LPG-, aardgas- en brandstofcelbus in vergelijking met de dieselbus
Jaar
Kosten per dieselbus Kosten per bus (miljoen €) op
(miljoen €)
LPG
aardgas
waterstof
2005 0,28
0,29
0,32
1,25
2010 0,28
0,28
0,29
0,50
2015 0,28
0,28
0,28
0,30
De meerkosten van het installeren van een LPG-installatie ten opzichte van diesel liggen tussen
de 10000 en 25000€ (Feimann et al., 2000). Bij het inschatten van het kostenverloop is
verondersteld dat wanneer deze bussen in grotere hoeveelheden geproduceerd worden, de prijs
in tien jaar tijd zal dalen tot het niveau van de huidige dieselstadsbus. Gezien het relatief kleine
verschil in meerkosten is aangenomen dat deze afname lineair is.

ECN-C--04-002

19

Een aardgasbus is op dit moment ongeveer €40.000 tot €50.000 duurder dan een dieselbus
(Norton et al., 2000). Uitgaande van de startdatum van 2005, is aangenomen dat de
aanschafkosten van de bus tot 2016 lineair zullen afnemen tot € 275 000.
Brandstofcelbussen zijn op dit moment alleen nog verkrijgbaar in conceptuitvoeringen en
derhalve behoorlijk duur. Toch is het perspectief van de bussen erg gunstig. Introductie van
grote aantallen bussen zal waarschijnlijk al plaatsvinden in de periode tussen 2007 en 2010
(Allied Business Intelligence, 2001). Ballard verwacht dat de prijs van de bussen in die periode
rond de €500 000 zal liggen. Voorwaarde hierbij wel is dat er dan meer dan 1000 bussen
geproduceerd zijn. In de periode daarna (2010 - 2015) zal de prijs verder dalen tot € 300 000 per
bus en kan dan concurreren met dieselvoertuigen (http://www.hfcletter.com/archives/oct95chicago.html).
De totale kosten per kilometer (€/km) kunnen worden berekend op basis van de jaarlijkse
brandstofafname en het brandstofverbruik per kilometer van deze bussen. Het verbruik voor de
verschillende typen bussen staat hieronder weergegeven Tabel 3.4.
Tabel 3.4 Brandstofverbruik
Dieselbus
Brandstofverbruik 0,43 dm3/km

LPG-bus
0,87 dm3/km

Aardgasbus

Brandstofcelbus
(waterstof)
0,50 Nm3/km 1 Nm3/km

(2 )

Bron: De Groot et al. (2001), Pelkmans et al. (2001) en http://www.lpgas.nl

3.2.4 Kosten pompstation
Voor het pompstation is voor elke beschouwde brandstof uitgegaan van een nieuw te bouwen
station. In deze paragraaf worden de belangrijkste onderdelen en kosten van het diesel-, LPG-,
aardgas- en waterstofpompstation beschreven.
Dieselpompstation
Het dieselpompstation bestaat uit een opslagvat voor de diesel, een pomp en een afleverzuil. De
kosten voor installatie en gebruik zijn inbegrepen in de brandstofprijs. Voor het bepalen van de
meerkosten van de alternatieve opties is de huidige dieselkostprijs (in €/liter) daarom
voldoende. Wel wordt een belangrijk deel van de prijs aan de pomp bepaald door de belasting
die op de brandstof wordt geheven. De prijzen van 20 mei 2003 staan vermeldt in Tabel 3.5.
Tabel 3.5 Dieselprijzen (20/05/2003)
Dieselprijzen (€ct/liter)
Pompprijs Belasting Belastingvrije prijs
74
44
30
Bron: http://www.shell.nl
LPG vulstation
Voor het tanken van LPG is een aparte vulinstallatie nodig die de brandstof vanuit de
opslagtank in het voertuig brengt. Omdat het hierbij om een "vloeibaar gas" gaat zijn er extra
veiligheidsaanpassingen nodig om calamiteiten (zoals explosies) te voorkomen. De kosten voor
deze aanpassingen zijn meegenomen in die van het vulstation. De totale kosten voor een
vulstation
(opslag,
afleverzuil,
veiligheidsaanpassingen)
bedragen
€ 588.000
(http://www.lpgas.nl). De opbouw van het vulstation zal parallel lopen met de opbouw van het
bussenpark. Elke drie jaar wordt het vulstation verder uitgebreid om aan de groeiende
brandstofvraag te voldoen.

2

Het verbruik wordt aangeduid in Nm3/km. Nm3 staat voor het aantal m3 gas bij normale standaard condities (T =
25°C en p = 1 atm).
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Aardgasvulstation
Het tanken van aardgas vereist een andere techniek dan het tanken van een vloeibare brandstof
(zoals diesel), omdat aardgas onder druk wordt opgeslagen in het voertuig. Om dit te realiseren
bestaat een aardgasvulstation uit de volgende componenten:
- Meerdere, vaak elektrische compressoren
- Gasbuffer
- Afleverzuil ("pomp").
Een indicatie van de kosten voor compressoren, opslag etc. voor een bussenpark wordt gegeven
op het internet (www.engva.org) en bedraagt minimaal € 910.000. Het Vlaamse onderzoeksinstituut Vito geeft een wat meer gerichte prijs voor een aardgasstation voor 100 bussen,
namelijk € 830.000 (http://www.vito.nl). Voor de Amsterdamse casus is aangenomen dat deze
investering gedaan moet worden voor het beschouwde bussenpark van 300 bussen. Omdat ook
de aardgasbussen geleidelijk worden ingevoerd, zal de opbouw van het pompstation in
verschillende stappen plaatsvinden. Bij de berekening van de jaarlijkse (afschrijvings)kosten is
uitgegaan dat er elke drie jaar weer een deel wordt uitgebreid totdat in 2015 de volledige grootte
is bereikt.
De bijbehorende variabele kosten worden met name bepaald door het aardgasverbruik en het
elektriciteitsverbruik van de compressor. Een schatting voor de laatste is op basis van een
eerdere ECN studie (Schol et al., 1992) geschat op 0,19 kWh/Nm3 aardgas.
Waterstofstation
De brandstof voor brandstofcelbussen is waterstof. Net als bij aardgas wordt de waterstof onder
hoge druk (350 bar) opgeslagen in het voertuig. Een waterstoftankstation bevat dan ook
dezelfde onderdelen als een aardgasvulstation, namelijk een compressor, een opslagfaciliteit en
een afleverzuil. In tegenstelling tot aardgas is de waterstof niet direct beschikbaar en moet het
eerst geproduceerd worden. Dit heeft de nodige consequenties voor de infrastructuur.
Waterstofproductie kan op het tankstation zelf gedaan worden, maar het kan ook worden
aangevoerd vanaf een verder gelegen (centralere) locatie. In dat laatste geval wordt de waterstof
via een pijpleiding of vrachtwagen naar het pompstation gebracht. Voor deze studie is uitgegaan
van de lokale productie van waterstof door middel van twee technologieën: (1) uit elektriciteit
(elektrolyse) of (2) uit aardgas (reforming). Bij elektrolyse wordt de waterstof uit water met
behulp van stroom geproduceerd. Bij reforming wordt het waterstofgas uit aardgas gevormd
bijvoorbeeld met behulp van stoom. Een schatting voor de kosten van beide typen pompstations
(elektrolyse of reformer), zoals nodig zou zijn voor het hele buspark van Amsterdam (ca. 300
bussen), is gemaakt aan de hand van een eerdere ECN studie (De Groot et al., 2001). De kosten
van de verschillende componenten staan weergegeven in Tabel 3.6.
Tabel 3.6 Kosten voor het waterstofpompstation
Eenheid
Kosten per eenheid
(M€)
Elektrolyse-eenheid
Aardgasreformer
Opslagvaten
Compressor
Afleverzuil

2,01
2,46
0,94
0,96
0,51

De belangrijkste kostenbepalende factoren bij het pompstation zijn de kosten voor de productieeenheden (elektrolyse of reformer). Net zoals bij het eerder genoemde aardgasstation worden de
investeringen gespreid over meerdere jaren. Elektrolyse-eenheden zijn reeds te koop en zijn
modulair op te bouwen. Elke twee jaar wordt er daarom een nieuwe eenheid bijgeplaatst om de
toenemende waterstofvraag te dekken. Een soortgelijke redenering geldt ook voor de reformer.
ECN-C--04-002
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Er is echter wel een verschil met de elektrolyse, namelijk de manier waarop waterstof wordt
verkregen in de beginperiode. Aangenomen is namelijk dat de waterstof in de eerste twee jaar
apart wordt ingekocht. De motivatie hiervoor is dat kleinschalige productie van waterstof uit
aardgas door reforming, in tegenstelling tot grootschalige productie door reforming, met behulp
van stoom nog een onderwerp van onderzoek is. Inmiddels zijn er al wel reformers die op
redelijk kleine schaal waterstof produceren maar die zijn nog relatief duur. Het is dus
aantrekkelijk om bij de aanleg van een tankstation meteen uit te gaan van een grotere reformer.
Het produceren van relatief weinig waterstof met een grotere reformer betekent dat de reformer
op deellast moet werken. De reformer kan echter niet onbeperkt worden "teruggeschakeld" en er
is dus een ondergrens aan de waterstofproductie. Door in de beginperiode waterstof extern in te
kopen, kan er na bijvoorbeeld twee jaar (wanneer er al redelijk wat bussen zijn) direct een
grotere reformer worden aangeschaft.

3.2.5 Meerkosten alternatieven
De hoogte van de jaarlijkse kosten per gereden kilometer wordt bepaald door het totaal aan
vaste en variabele kosten voor de bussen en het pompstation. Om een indicatie te krijgen hoe
aardgasbus en brandstofcelbus zich financieel verhouden ten opzichte van de dieselbus, zijn de
meerkosten per gereden kilometer berekend. Het overzicht van de gebruikte gegevens en de
berekende meerkosten staan weergegeven in Tabel 3.7 voor het jaar 2005 als het eerste jaar
waarin de nieuwe bussen worden aangekocht.
Tabel 3.7 Meerkosten voor het eerste jaar (2005)

Kosten brandstof
Kosten bus (€)
Afschrijving
(annuïteit)(a)
Jaarlijks brandstofverbruik
per
bus
(inclusief kosten pomp)
Verbruik per km
Kosten (€ct /km)
Meerkosten (€ct /km)
a

Diesel

LPG

Brandstof
Aardgas

0,74 €/liter
275.000
18,23%

0,40 €/liter
292.500
18,23%

0,26 €/Nm3
310.000
18,23%

30.000 liter

63.640 liter

36.802 Nm3 73.500 Nm3 73.500 Nm3

0,43 liter
104
-

0,87 liter
108
4

0,50 Nm3
84
-20

Berekend op basis van een rente van r = 6,50% met formule: annuiteit = r ⋅

Waterstof
(elektrolyse)
0,52 €/Nm3
1.250.000
18,23%

1 Nm3
360
256

(r + 1)7
(r + 1)7 − 1

Waterstof
(reforming)
1,01 €/Nm3
1.250.000
18,23%

1 Nm3
411
307

De tabel geeft alleen de kosten weer voor het eerste jaar van de opbouw van het park. Op basis
van de gepresenteerde gegevens kan nog geen uitspraak worden gedaan over een voorkeur voor
een van de opties. Dit geldt met name voor de waterstofopties, omdat de technologieën in het
begin voor de waterstofproductie nog nieuw en de bussen erg duur zijn. Met name de prijs van
de brandstofcelbussen is een dominante factor, omdat ongeveer 80% van de kosten in het eerste
jaar hierdoor worden bepaald. Daarnaast zijn de kosten voor de 'reforming'-optie relatief hoog,
omdat waterstof in de eerste twee jaar apart wordt ingekocht. De reden hiervoor is dat de waterstofvraag in die periode te klein is om een reformer te laten draaien. Voor het verkrijgen van een
eerlijk beeld is het dan ook nodig om het verloop van de kostenontwikkeling uit te zetten in de
tijd. In Figuur 3.1 staan de meerkosten per gereden kilometer weergegeven voor de alternatieve
opties ten opzichte van de huidige belaste dieselprijs.
Uit de figuur blijkt dat de LPG-bus tegen lage meerkosten al een aantrekkelijk alternatief kan
zijn voor de dieselbus. Met name de lage brandstofkosten maken deze optie aantrekkelijk. Ook
de aardgasaandrijving blijkt concurrerend te zijn met de dieselaandrijving. Dit voordeel is voor
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het belangrijkste deel het gevolg van de vrijstelling van belasting waarvan is uitgegaan. Het is
natuurlijk mogelijk dat op termijn aardgas ook belast zal worden en dit zal ervoor zorgen dat het
verschil met de dieselaandrijving kleiner zal worden. Als dezelfde belasting wordt geheven op
aardgas als diesel dan moeten de brandstoffen concurreren op kostprijs, maar het verschil tussen
beide zal erg klein zijn.

350.00
H2 elektrolyse
300.00

H2 aardgas
Aardgas

Meerkosten (€ct/km)

250.00

LPG
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
2005

2007

2009

-50.00

2011

2013

2015

2017

2019

Tijd (jaar)

Figuur 3.1 Verloop van de meerkosten (€/km) alternatieve aandrijvingen stadsbussen in de tijd
Na 2017 wordt het aantrekkelijker om brandstofcelbussen te nemen. Elektrolyse is dan vanuit
economisch oogpunt de minst aantrekkelijke optie, omdat vooral de kosten voor elektriciteit erg
hoog blijven. - Uit het oogpunt van duurzaamheid kan wel gekozen worden voor elektrolyse
met duurzaam geproduceerde elektriciteit. - Lokale productie van waterstof uit aardgas is dan
de meest waarschijnlijke optie. Wel is ook hier aangenomen dat er geen brandstofbelasting
wordt geheven op de geproduceerde waterstof. Voor het stimuleren van waterstof zal zeker voor
de beschouwde periode de belastingvrijstelling moeten blijven gelden.

3.2.6 Conclusies
-

Zowel LPG- als aardgasbussen kunnen concurreren met de huidige conventionele
dieselbussen. Ook brandstofcelbussen worden na 2017 aantrekkelijker om aan te schaffen.
Belangrijk criterium hierbij is wel dat aardgas, maar in het bijzonder waterstof, vrijgesteld
moeten zijn van brandstofbelasting.

-

Uit de berekeningen blijkt dat de kosten voor het pompstation (op basis van de geschatte
levensduur, afschrijving e.d.) niet de bepalende factor zijn voor de totale kosten. De bussen
zijn relatief duur en worden ook over een (veel) kortere periode afgeschreven. De totale
kostprijs per kilometer wordt grotendeels bepaald door de kosten van de bussen.

-

Zowel elektrolyse als aardgasreforming zijn waterstofproductie technologieën die de
concurrentie met diesel aan kunnen gaan na 2017. Elektrolyse is hierbij de minst gunstige
van de twee in verband met de hoge elektriciteitskosten.

3.3

Voertuigkosten in het TDSS

De in het voorgaande gepresenteerde resultaten zijn van toepassing op de casus van Amsterdam.
Echter, extrapolatie van deze gegevens naar andere busvloten in Nederland is gewenst om zo
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een indicatie te krijgen van de jaarlijkse kosten voor een specifiek park. Op grond van de
conclusies in 3.2.6 is besloten voor de demo-versie van TDSS voorlopig alleen uit te gaan van
de investeringskosten in nieuwe bussen en de investeringen in nieuwe infrastructuur buiten
beschouwing te laten. De berekening van de benodigde investeringskosten voor de pompstations
is verder uitgewerkt in Bijlage A.
Voor het berekenen van de prijsontwikkeling van de verschillende typen nieuwe bussen zijn de
onderstaande formules gefit op de kostengegevens die zijn gevonden in de literatuur.
Voor de prijs van een LPG-bus ( PLPG ) in jaartal j geldt:

PLPG = −1750 * j + 3801250
De prijs van een aardgasbus ( Paardgas ) kan worden weergegeven door:

Paardgas = −4500 * j + 9342500
Een brandstofcelbus kost ( Pbrandstofcel ):

Pbrandstofcel = 11000 * j 2 − 44315000 * j + 44632546000
Met bovenstaande formules kan de kostprijs in euro's (€) worden berekend. De formules zijn
geldig voor de jaren 2005 - 2015, daarna worden de kosten constant verondersteld. Uitspraken
over de prijsontwikkelingen op langere termijn kunnen met minder zekerheid worden gedaan.
Het prijsverloop van de verschillende bustypen is grafisch weergegeven in Figuur 3.2.
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Figuur 3.2 Prijsontwikkeling van de verschillende bustypen: 2005 - 2020
Rechts: detail van kostenverloop voor LPG, diesel, aardgas en diesel met roetfilter
De grootste bijdrage aan de jaarlijkse kosten wordt geleverd door de afschrijvingkosten van de
bussen. Het verhogen van bijvoorbeeld de levensduur van de bussen zorgt ervoor dat de bussen
later vervangen hoeven te worden. Daarnaast resulteert een hogere leeftijd in lagere jaarlijkse
kosten. Het verhogen van de levensduur kan met name een voordeel zijn tijdens de
opbouwperiode van het park. Het gelijktijdig aanschaffen van nieuwe bussen voor zowel de
opbouw van het park als voor het vervangen van afgeschreven bussen kost veel geld. Het is dus
aantrekkelijk om de overgang naar een nieuwe technologie voor het hele buspark te voltooien
voordat de eerste bussen met deze technologie aan vervanging toe zijn. In hoeverre dit haalbaar
is hangt af van de grootte van het park en de beschikbare financiële middelen voor de aanschaf
van de bussen.
De hoge mate van interactie van deze parameters maakt de kostenfunctie voor de bussen
complex. De meest eenvoudige manier om de jaarlijkse kosten voor de bus te bepalen is door uit
te gaan van een kostenmatrix (Figuur 3.3). Hierin wordt het verband tussen vier parameters
duidelijk gemaakt:
- de kostprijsontwikkeling van de bussen in de tijd
- de grootte van het bussenpark
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het aantal bussen dat per jaar wordt aangekocht/vervangen
de levensduur van de bussen
Investering #bussen

Totale NG park
# bussen kopen
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0,32
0,32
0,31
0,31
0,30
0,30
0,29
0,29
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28

0
25,00
50,00
75,00
100,00
125,00
150,00
175,00
200,00
225,00
250,00
275,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

Totale
investering
0

8,00
7,89
7,78
7,66
7,55
7,44
7,33
14,43
14,20
13,98
13,75
13,75
6,88
6,88
6,88
6,88

2005
25
25
1,46

2006
50
25
1,46
1,44

2007
75
25
1,46
1,44
1,42

2008
100
25

2009
125
25

1,46
1,44
1,42
1,40

1,46
1,44
1,42
1,40
1,38

2010
150
25

2011
175
25

1,46
1,44
1,42
1,40
1,38
1,36

1,46
1,44
1,42
1,40
1,38
1,36
1,34

2012
200
50

2013
225
50

0,00
1,44
1,42
1,40
1,38
1,36
1,34
2,63

2014
250
50

0,00
0,00
1,42
1,40
1,38
1,36
1,34
2,63
2,59

2015
275
50

0,00
0,00
0,00
1,40
1,38
1,36
1,34
2,63
2,59
2,55

0,00
0,00
0,00
0,00
1,38
1,36
1,34
2,63
2,59
2,55
2,51

2016
300
50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,36
1,34
2,63
2,59
2,55
2,51
2,51

2017
300
25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,34
2,63
2,59
2,55
2,51
2,51
1,25

Figuur 3.3 Schematische weergave van de kostenmatrix voor bussen
In de tweede kolom van Figuur 3.3 staan de aanschafkosten van de bussen in de loop der jaren,
zoals berekend met bovengenoemde kostenfuncties. De totale investering (kolom 4) in jaar j
hangt af van de prijs van de bus in dat jaar en het aantal bussen dat jaar aangeschaft moet
worden. Op basis van deze totale investering kunnen de annuïteiten worden berekend, oftewel
de afschrijvingskosten per jaar. Voor deze annuïteiten is uitgegaan van een rentepercentage van
6,5% en een levensduur van de bussen van zeven jaar. Indien dit voor elk van de jaren in de
periode 2005 - 2020 wordt herhaald, ontstaat het investeringsschema zoals in de matrix
weergegeven. In het bovenstaande investeringsschema is het aantal bussen dat per jaar wordt
vervanging niet constant gedurende de gehele beschouwde periode. In de demo-versie van het
TDSS is in eerste instantie uitgegaan van vervanging van een constant aantal bussen per jaar.
Het te vervangen aantal bussen wordt hierbij bepaald door de omvang van het buspark en de
gewenst gemiddelde leeftijd of afschrijvingstermijn. In sectie 3.2 is in eerste instantie uitgegaan
van een toekomstige gemiddelde leeftijd van bussen van 7 jaar. Dit is een optimistisch
uitgangspunt en niet een weergave van de huidige praktijk. Binnen de TDSS-demo kan
voorlopig worden gekozen voor een afschrijvingstermijn van 7 of van 10 jaar.
Figuur 3.4 toont het verloop van de jaarlijkse investeringskosten voor de verschillende bustypen
bij aanschaf van één nieuwe bus per jaar, gedurende de periode 2005 - 2020. Bij de gekozen
afschrijvingstermijn (10 jaar) en een rentepercentage van 6,5% liggen de jaarlijkse
investeringskosten voor de meeste bustypen vrij dicht bij elkaar. Duidelijk afwijkend is het
niveau van de investeringen voor de branstofcelbus.
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Figuur 3.4 Investeringskosen per jaar voor één nieuwe bus.Afschrijvingstermijn: 10 jaar; rente:
6,5%
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4.

GEZONDHEIDSWINST DOOR BETERE LUCHTKWALITEIT

4.1

Inleiding

De introductie van schonere voertuigen dient te leiden tot een verbetering van de luchtkwaliteit
en daarmee tot gezondheidswinst. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe effecten van
luchtverontreiniging op de gezondheid kunnen worden gekwantificeerd en welke aannames
daarvoor nodig zijn. Een en ander resulteert in een rekenkundig framework dat in TDSS is
geïmplementeerd teneinde een gezondheidseffect behorende bij een afname in de
luchtverontreiniging te berekenen (met bijbehorende onzekerheden).

4.2

Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging

Effecten van luchtverontreiniging kunnen optreden na kortdurende blootstelling aan verhoogde
concentraties (acute effecten) en na langdurige blootstelling (chronische effecten). Naar het
optreden van acute effecten van luchtverontreiniging wordt al tientallen jaren uitvoerig
epidemiologisch onderzoek gedaan. De effecten van langdurige blootstelling aan
luchtverontreiniging zijn minder goed bekend.
Gezondheidseffecten die kunnen optreden na kortdurende blootstelling aan verhoogde gehaltes
luchtverontreiniging zijn: afname in longfunctie, toename in het aantal luchtwegklachten (zoals
astma-aanvallen), toename in het aantal ziekenhuisopnames voor hart- en longaandoeningen, en
een toename in het aantal sterfgevallen. Met name bij oudere mensen met al bestaande hart- of
longaandoeningen kan kortdurende piekbelasting acuut overlijden aan deze aandoeningen tot
gevolg hebben. In het algemeen wordt aangenomen dat het gaat om een aantal dagen tot enkele
weken eerder overlijden dan het geval was geweest wanneer er geen piekbelasting was
opgetreden.
Recente studies suggereren dat langdurige blootstelling aan met name stofvormige
luchtverontreiniging leidt tot een veel substantiëlere verkorting van de levensverwachting in een
populatie. Mensen die gedurende een lange periode aan hogere concentraties zijn blootsgesteld,
hebben een grotere kans om in deze periode te overlijden aan met name hart- en
longaandoeningen dan mensen die aan lagere concentraties zijn blootgesteld.
Verschillen tussen ‘acute’ sterfte na kortdurende en ‘chronische sterfte’ na langdurige
blootstelling hangen dus samen met de duur van de blootstelling en het concentratieniveau. Bij
acute sterfte overlijden mensen vlak na een kortdurende blootstelling (1 of enkele dagen) aan
een piekbelasting. Bij chronische sterfte overlijden mensen na langdurige (jarenlange)
blootstelling aan gemiddeld hogere concentratieniveaus.

4.3

Methode schatting gezondheidseffecten

4.3.1 Selectie van gezondheidseffecten en componenten
Bij het berekenen van de gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan
luchtverontreiniging wordt dus onderscheid gemaakt tussen acute en chronische effecten. Er is
een keuze gemaakt in de effecten die in TDSS worden doorgerekend. Het selecteren is gedaan
op basis van epidemiologisch bewijs, de ernst van het effect alsmede de beschikbaarheid van
gegevens. Zo is, ondanks het bewijs voor afname van de longfunctie (zowel bij kortdurende als
bij langdurende blootstelling), dit effect hier niet meegenomen. Acute afname van de capaciteit
van de longen bij kortdurende blootstelling herstelt zich meestal na verloop van tijd: de
gezondheidsschade is niet blijvend. Blijvende longfunctievermindering bij chronische
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blootstelling is ernstiger maar dit effect is indirect meegewogen in de toename van chronische
luchtwegaandoeningen en uiteindelijk sterfte hieraan.
Vanuit het oogpunt van (financiële) waardering van gezondheidseffecten behoren
ziekenhuisopnames (als gevolg van cardio-vasculaire en respiratoire klachten) zeker
meegenomen te worden. De benodigde gegevens met betrekking tot de verderop beschreven
case studies zijn weliswaar voorhanden, maar konden niet binnen het tijdsbestek van dit project
in de TDSS-demo geimplementeerd worden. Wel worden hier de bijbehorende risicowaarden
gegeven zodat in een vervolg deze meegenomen kunnen worden.
De berekeningen worden uitgevoerd voor verkeersgerelateerde componenten waarvoor:
- overtuigend epidemiologisch bewijs bestaat voor het optreden van negatieve effecten op
de gezondheid bij in Nederland optredende concentraties
- emissiefactoren bekend zijn zodat het effect van schone voertuigen op de concentratie
van de betreffende stof kan worden doorgerekend
Fijn stof, gedefinieerd als PM10, en stikstofdioxide (NO2) voldoen aan deze bovenstaande
criteria. Daarbij moet worden opgemerkt, dat de directe bijdrage van het verkeer aan de
concentraties PM10 relatief gering is. Deze bijdrage is veel groter voor zwarte rook (dieselroet),
een fractie van het fijn stof waarvan de negatieve effecten ook in een groot aantal studies is
aangetoond. Vanwege het ontbreken van emissiefactoren voor zwarte rook is deze component
echter niet in de verdere analyses meegenomen.
In de analyse van acute en chronische effecten zal alleen worden gerekend met PM10. De relatie
tussen langdurige NO2 blootstelling en sterfte is wel in één Nederlandse cohortstudie onderzocht
(Hoek et al., 2002). Hierin werd een verband gevonden tussen blootstelling aan NO2 en
toegenomen sterfte, maar dit resultaat was (net) niet statistisch significant. Wellicht kan deze
component in een later stadium, bij meer ‘bewijs’, alsnog worden meegenomen.
Hetzelfde geldt voor ozon. Er is weliswaar bewijs voor het optreden van aan ozon gerelateerde
acute effecten maar de relatie met het verkeer is complex. Ozon wordt niet rechtstreeks door
bronnen uitgestoten, maar in de atmosfeer gevormd uit stikstofoxiden en vluchtige
koolwaterstoffen, onder invloed van zonlicht. Dichtbij de bron (het verkeer) is de
ozonconcentratie lager maar op afstand van de bron wordt ozon juist gevormd uit
verkeersgerelateerde componenten. In steden is de ozonconcentratie dan ook lager dan in de
omringende landelijke gebieden. Het is moeilijk vast te stellen hoe de introductie van schonere
voertuigen de ozonniveaus zal beïnvloeden. Daarom is deze component in de berekeningen niet
meegenomen.

4.3.2 Keuze van relatieve risico’s
Kwantitatieve resultaten van epidemiologisch onderzoek worden doorgaans uitgedrukt als
Relatief Risico (RR). Een RR is gekoppeld aan een bepaalde blootstelling en een daaraan
verbonden gezondheidseffect. In het onderzoek naar effecten van luchtverontreiniging worden
RR’s voor elke combinatie van component en effect uitgedrukt voor een bepaalde toename in de
luchtconcentraties. Bijvoorbeeld: de RR voor het effect van PM10 op de dagelijkse sterfte is in
een bepaalde studie 1,07 per 100 µg/m3 toename in PM10 concentratie. Dit betekent dat op een
dag met een PM10 concentratie van 120 µg/m3 1,07 keer meer mensen overlijden (+7%) dan bij
20 µg/m3. Het RR wordt standaard gerapporteerd met een 95% betrouwbaarheidsinterval.
Voor de analyse van dagelijkse sterfte en ziekenhuisopnames is gebruik gemaakt van Relatieve
Risico’s afkomstig uit twee grote Nederlandse studies. Voor de analyse van dagelijkse sterfte is
het RR gebruikt dat is gevonden in een groot, in Nederland uitgevoerd onderzoek (Hoek et al.,
1997). Daarbij werd de relatie tussen luchtverontreiniging en het aantal totale en oorzaakspecifieke dagelijkse sterfgevallen in heel Nederland geanalyseerd voor de periode 1986 tot
1994. In het TDSS systeem zal alleen het RR voor totale sterfte worden gebruikt omdat
oorzaakspecifieke doodsoorzaken niet voor alle gemeentes eenvoudig te achterhalen zijn.
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Voor de analyse van ziekenhuisopnames is het RR gebruikt dat is gevonden in een ander groot,
in Nederland uitgevoerd, onderzoek (Vonk en Schouten, 1998). Daarbij werd de relatie tussen
luchtverontreiniging en het aantal ongeplande, dagelijkse ziekenhuisopnames voor
cardiovasculaire en voor respiratoire aandoeningen in heel Nederland geanalyseerd voor de
periode 1986-1995.
Voor de analyse van chronische effecten (levensduur) is het gecombineerde RR gebruikt dat is
berekend door Künzli et al. (2000) op basis van de op dat moment beschikbare studies naar
langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging en sterfte.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de geselecteerde Relatieve Risico’s
Tabel 4.1 Geselecteerde Relatieve Risico’s
Gezondheidseffect

Auteur

Sterfte
na
kortdurende
blootstelling
(alle doodsoorzaken)
Ziekenhuisopnames
(luchtwegaandoeningen)
Ziekenhuisopnames
(hart- en vaatziekten)
Sterfte
na
langdurige
blootstelling
(alle doodsoorzaken)

Hoek (2002)

Vonk
en
Schouten (1998)
Vonk
en
Schouten (1998)
Künzli (2000)

RR voor PM10
( 95% btbhid)
1,021 (1,002 – 1,040)a

RR voor NO2
( 95% btbhi)
1,025 (1,016 – 1,034)b

1,027 (0,998 – 1,056)a

1,055 (1,040-1,070)b

1,022 (1,001 – 1,043)a

1,027 (1,017 – 1,037)b

1,043 (1,026-1,061)c

-

a

RR berekend voor een toename van 80 µg/m3 in PM10 concentratie
RR berekend voor een toename van 10 µg/m3 in PM10 concentratie
c
RR berekend voor een toename van 30 µg/m3 in NO2 concentratie
d
btbhi: betrouwbaarheidsinterval
b

4.3.3 Berekening acute effecten
Voor ieder gezondheidseffect wordt een zogenaamd Attributief Risico (AR) bepaald, dat wil
zeggen het percentage van een effect dat kan worden toegeschreven aan luchtverontreiniging.
Daarbij wordt de actuele concentratie (bijv. van PM10) vergeleken met een concentratie die 10
µg/m3 lager is. Omdat de relatie tussen blootstelling en effect (voor PM10) zo goed als lineair is,
kan de AR worden bepaald voor elke verschilconcentratie. Het attributieve risico AR is
gedefinieerd als:
AR = 100*SUM{[RR(c)-1]*p(c) / SUM [RR(c)*p(c)]},

(1)

met AR het attributief risico, RR(c) het relatief risico voor het gezondheidseffect behorend bij
concentratie c, en p (c) = percentage van de tijd dat de blootstelling gelijk is aan concentratie c.
Wanneer het effect van een verlaging van de jaargemiddelde concentratie wordt bekeken, kan
formule (1) worden vereenvoudigd tot:
AR = 100 * (RR-1)/RR,

(2)

omdat p(c) =1. Wanneer het RR dichtbij 1 ligt, is AR bij benadering gelijk aan 100*(RR-1).
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Rekenvoorbeeld:
het RR voor het effect van PM10 op de dagelijkse sterfte is 1,0074 (1,0062-1,0086) per 10 µg/m3
toename in PM10 concentratie. De getallen tussen haakjes geven de onder- en bovengrens aan van het
95% betrouwbaarheidsinterval. De bijbehorende AR is dan volgens formule (1): 0,73% met een
ondergrens van 0,62% en een bovengrens van 0,85%.
Dit betekent dat bij een jaargemiddelde PM10 concentratie van 50 µg/m3 de dagelijkse sterfte 0,73%
hoger is (0,62-0,85%) dan bij een jaargemiddelde concentratie van 40 µg/m3; bij 60 µg/m3 is deze weer
0.73% hoger dan bij 50 µg/m3, etc..
De uitkomst van het AR wordt gecombineerd met de bekende incidentie van het geselecteerde
gezondheidseffect in de populatie, in dit voorbeeld het aantal sterfgevallen per jaar; in formule:
AA = I * AR,

(3)

waarbij AA staat voor het Attributieve Aantal en I voor de incidentie van het gezondheidseffect.
Indien het jaarlijks aantal sterfgevallen in Amsterdam wordt genomen (6665) dan kan op basis van
formule (3) worden berekend dat een toename van 10 µg/m3 in PM10 concentratie in Amsterdam
gepaard gaat met 0,0073*6665=48,7 extra doden per jaar (met een 95% btbhi van 41,3 tot 56,7).
Omgekeerd kun je ook zeggen dat een reductie in de jaargemiddelde PM10 concentratie met 10 µg/m3
48,7 levens zou sparen.

In een Excel programma worden de RR’s voor de diverse combinaties van component en
gezondheidseffect ingevoerd, en vervolgens herleid tot een RR voor de gewenste ‘range’
uitgedrukt in µg/m3. Tevens wordt de incidentie voor de diverse gezondheidseffecten ingevoerd.
Met behulp van formule (3) wordt het aantal gevallen berekend dat kan worden bespaard door
de concentratie met dat bepaalde aantal µg/m3 (die ‘range’) terug te brengen.

4.3.4 Berekening chronische effecten
De rekenmethode om de extra kans op sterfte door langdurige blootstelling te vertalen naar
verloren levensjaren is beschreven door Brunekreef (1997). Hieronder volgt een samenvatting
van deze methode.
Methode Brunekreef
De schatting van het RR is gebaseerd op twee cohortstudies uit de VS. In de eerste studie
(Dockery et al., 1993) zijn 8.111 volwassenen uit 6 Amerikaanse steden gedurende 15 jaar
gevolgd. Bij het begin van dit onderzoek zijn deze personen tussen de 25 en 74 jaar oud. In de
tweede studie (Pope et al., 1995) zijn 552.000 volwassenen uit 50 Amerikaanse steden, bij begin
van de studie ouder dan 30 jaar, gedurende 7 jaar gevolgd.
Uitgangspunt is de overlevingstafel van een cohort van 100.000 pasgeborenen. Ieder jaar
overlijden er een aantal; op 25-jarige leeftijd zijn nog 98.150 personen in leven. Deze
overlevingstafel is ontleend aan het CBS (http://www.cbs.nl); voor het TDSS systeem zijn
gegevens uit het jaar 2002 gebruikt. Verder is uitgegaan van een RR van 1,043 (1,026-1,061)
voor de kans op sterfte bij een toename in PM10 concentratie van 10 µg/m3. Dit is een
gecombineerde schatting op basis van de studies van Dockery et al. (1993) en Pope et al. (1995)
zoals berekend door Künzli et al. (2000) in een in de Lancet gepubliceerde methode om de
gezondheidseffecten van fijn stof te schatten.
Voor de berekening is uitgegaan van een follow up van 15 jaar en een bevolking die bij begin
van deze periode tussen de 25 en de 75 jaar oud was. Met behulp van de overlevingstafel kan
voor elke leeftijd en voor elke periode van 15 jaar worden berekend hoeveel personen er komen
te overlijden in de eerstvolgende 15 jaar. Dit aantal wordt vergeleken met de hypothetische
leefsituatie van een PM10 concentratie die 10 µg/m3 lager is en een aantal sterfgevallen die een
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factor, gelijk aan RR, lager is. Doordat het aantal sterfgevallen lager is, is het aantal
overlevenden 15 jaar later in de hypothetische overlevenstafel eenzelfde aantal hoger. Aldus kan
een overlevingstafel worden geconstrueerd die zou gelden in een situatie met schonere lucht.
Vervolgens kan het aantal ‘geleefde jaren’ worden berekend in de reële en schonere situatie.
Daartoe worden alle overlevenden in elke leeftijdsklasse bij elkaar opgeteld. In beide situaties
kan de levensverwachting worden berekend door het totale aantal geleefde jaren van het cohort,
te delen door het aantal levenden bij het begin. Het verschil in levensverwachting kan daarna
eenvoudig worden uitgerekend. Onderstaande tabel, ontleend aan het artikel van Brunekreef
(1997), geeft een voorbeeld.
Tabel 4.2 Schatting van de levensverwachting van Nederlandse mannen bij blootstelling aan
PM10
Uitgangssituatie
Leeftijd
[25,30>
[30,35>
[35,40>
[40,45>
[45,50>
[50,55>
[55,60>
[60,65>
[65,70>
[70,75>
[75,80>
[80,85>
[85,90>

overlevenden
98177
97752
97232
96503
95335
93414
90231
84967
76545
64078
47681
29849
14066

Verwachting bij 'schone' lucht situatie
aantal doden in 15 jaar
1674
2417
3818
6272
10368
16869
26153
37268
46696
50012

aantal doden in 15 jaar
1522
2197
3471
5711
9447
15392
23963
34352
43462
47525

overlevenden
98177
97752
97232
96655
95555
93761
90944
86108
78369
66981
51756
34907
19456

Totaal aantal
levensjaren:
4929150

Levensverwachting
Levensverwachting
Totaal aantal
tussen 25 en 90:
tussen 25 en 90:
levensjaren:
4929150 / 98359
5038265 / 98359
5038265
=50.11
=51.22
NB aangenomen is dat de effecten pas gaan optreden bij die personen die aan het begin een leeftijd tussen
25-30 hadden, en na 15 jaar dus tussen 40-45 jaar oud zijn.

4.4

Aannames en onzekerheden

4.4.1 Acute effecten
Keuze van relatieve risico’s
De Relatieve Risico’s die in de diverse studies worden gevonden voor een bepaalde combinatie
van blootstelling en acuut effect, wijzen doorgaans in dezelfde richting maar kunnen in grootte
behoorlijk variëren. Dat is logisch omdat de studies verschillen in tijd, plaats, onderzochte
populatie, niveaus en bronnen van luchtverontreiniging, statistische analysemethode, en vaak
ook in de exacte definitie van blootstelling en effect.
De WHO adviseert om bij risicoschatting van effecten van luchtverontreiniging indien mogelijk
gebruik te maken van Relatieve Risico’s afkomstig uit lokale studies. In Nederland zijn
epidemiologische studies van goede kwaliteit uitgevoerd naar de acute effecten van
luchtverontreiniging op zowel sterfte als ziekenhuisopnames. Daarom zijn de risicoschattingen
uit deze studies in het TDSS systeem gebruikt.
Het Relatieve Risico, per definitie met een bepaalde mate van onzekerheid vastgesteld, is echter
een cruciale variabele bij het vaststellen van het attributieve risico. Om dit te illustreren is de
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risicoschatting ook uitgevoerd met de gecombineerde schattingen van het Relatieve Risico zoals
berekend door de WHO (1999) en door Katsouyanni (2001). De schatting van de WHO is
gebaseerd op alle t/m 1999 in de internationale literatuur gepubliceerde studies. De schatting
van Katsouyanni is een gecombineerde schatting uit een multi-center studie in 29 Europese
steden, waaronder een aantal Nederlandse. Multi-center studies hebben als voordeel dat de
relatie blootstellingeffect in alle centra gedurende dezelfde periode en op exact dezelfde wijze
wordt onderzocht, zodat verschillende uitkomsten beter kunnen worden vergeleken.
Onderstaande tabel geeft op de bovenbeschreven wijze afgeleide Relatieve Risico voor de
relatie tussen PM10 blootstelling en acute sterfte, en de manier waarop dit doorwerkt in de
risicoschatting van het aantal acute sterfgevallen in het TDSS systeem uitgaande van een
verlaging van de PM10 concentratie met 5 µg/m3.
Tabel 4.3 Gevoeligheidsanalyse van de relatie PM10-acute sterfte. Doorgerekend wordt hoe op
drie manieren bepaalde Relatieve Risico’s resulteren in de bijbehorende ‘winst’ in
het aantal sterfgevallen bij verlaging van PM10 concentratie van 5 µg/m3 en 6665
doden per jaar
Vermindering
Auteur
Relatief Risico(a)
aantal sterfgevallen
(b)

Hoek (1997)
Katsouyanni
(2001)
WHO (1999)
(a)
(b)

1,026 (1,003-1,050)
1,060 (1,040-1,080)

9 (1-16)
19 (13-26)

1,074 (1,062-1,086)

25 (21-28)

met 95% betrouwbaarheidsinterval, voor een toename van 100 µg/m3 in PM10 concentratie
met 95% betrouwbaarheidsinterval

Uit de tabel blijkt dat de Nederlandse schattingen op basis van Hoek wat lager zijn dan de beide
op basis van gecombineerde Relatieve Risico’s verkregen schattingen. In de multi-center
(Katsouyanni) werd voor de Nederlandse steden ook een wat lager RR gevonden dan gemiddeld
voor Europa, maar het verschil was niet significant. Dit illustreert dat de keuze van het RR een
cruciale factor is bij de berekening van de gezondheidswinst, en dat dit RR met de nodige
onzekerheid is vastgesteld.
Lineariteit van de dosis-effect relatie
De belangrijkste aanname bij de berekening van de gezondheidswinst is dat het verband tussen
blootstelling en effect lineair is. Met andere woorden, het maakt voor de beoogde
gezondheidswinst geen verschil of de concentratie daalt van 120 µg/m3 naar 110 µg/m3, of van
40 µg/m3 naar 30 µg/m3. Voor fijn stof lijkt dit verband, volgens de huidige stand van
wetenschap inderdaad lineair te zijn: er bestaat geen veilige drempelwaarde waar beneden geen
effecten optreden, en er zijn ook geen aanwijzingen dat bij hogere concentraties de effecten
uitgedrukt per µg/m3 sterker zijn.
Voor NO2 zijn wel aanwijzingen voor een drempelwaarde van 40 µg/m3 voor het ontstaan van
sommige acute effecten. Deze drempelwaarde is in de berekeningen genegeerd, ten eerste omdat
bij gevoelige mensen beneden deze concentratie nog steeds effecten kunnen optreden, en ten
tweede omdat de sterfteanalyse van Hoek geen duidelijke aanwijzingen geeft voor het bestaan
van deze drempelwaarde. We zijn er dus van uitgegaan dat ook het effect tussen NO2
blootstelling en sterfte lineair is, maar het is niet onmogelijk dat dit heeft geleid tot
overschatting van de berekende gezondheidswinst.
Verschillen in blootstelling
Een andere impliciete aanname is dat iedereen aan dezelfde concentratie blootgesteld is
geweest. Uiteraard zullen er tussen individuele bewoners verschillen in blootstelling bestaan.
Mensen wonend langs drukke wegen bijvoorbeeld zijn hoger blootgesteld aan bijvoorbeeld
stikstofdioxide en bij de introductie van schonere voertuigen zal hun blootstelling meer dalen
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dan bij bewoners van rustige wijken. Hetzelfde geldt voor mensen wonend in grote steden en in
de Randstad.
Het is mogelijk om binnen het TDSS systeem voor bepaalde subpopulaties, bijvoorbeeld voor
mensen wonend langs drukke wegen, een grotere verlaging van de concentratie door te rekenen,
wanneer gegevens over blootgestelde populatie en (een schatting van) het aantal sterfgevallen
bekend zijn.
Overigens wordt de blootstelling van mensen aan luchtverontreiniging niet alleen bepaald door
de concentratie in de buitenlucht, maar ook door de concentratie in de binnenlucht.
Aangenomen is dat, binnen één gemeente, de fouten in de blootstellingsschatting random over
de inwoners verdeeld zijn met andere woorden dat de fout niet-differentieel is.

4.4.2 Chronische effecten
Het relatief risico van 1,043 dat is gebruikt om de effecten van langdurige blootstelling van
PM10 op sterfte te schatten is een gecombineerde schatting gebaseerd op slechts twee
Amerikaanse studies (Künzli et al., 2000). De beschikbare database is dus relatief klein en het is
waarschijnlijk dat de Relatief Risico’s zullen worden aangepast wanneer meer informatie
beschikbaar komt.
In de enige Nederlandse cohortstudie waarin het lange termijn effect van luchtverontreiniging
op sterfte is onderzocht, is PM10 als blootstellingsvariabele niet meegenomen (Hoek et al.,
2002). Andere Europese studies zijn nog niet beschikbaar. Resultaten van in de VS uitgevoerde
studies zijn voor het TDSS systeem dus rechtstreeks toegepast op de Nederlandse situatie.
Uiteraard zijn er verschillen in bronnen en niveaus van PM10 tussen de beide landen. De PM10
concentraties zijn in Nederland hoger dan op de meeste plaatsen in de VS en de bijdrage van het
verkeer aan de PM10 concentratie is groter. Binnen de VS komen echter grotere contrasten in
concentratie voor dan de contrasten tussen Nederland en gemiddeld in de VS. Bovendien
worden de effecten op lange termijn sterfte in de VS gevonden zowel in het oosten als in het
westen gevonden, terwijl ook tussen deze delen van de VS grote verschillen bestaan. Resultaten
naar acute effecten van luchtverontreiniging tenslotte laten zien dat de Relatieve Risico’s van in
Nederland en in de VS uitgevoerde studies redelijk vergelijkbaar zijn.
Evenals voor de acute effecten, geldt ook voor de chronische effecten dat de keuze van het
Relatieve Risico het eindresultaat in hoge mate beïnvloedt. Wanneer wordt uitgegaan van een
RR van 1,10 zoals dat door de WHO wordt voorgesteld, neemt de levensverwachting bij 5
µg/m3 lagere PM10 concentratie toe met 4,5 maand in plaats van 2 maanden.
De schatting van de afname in levensverwachting door hogere PM10 concentratie wordt
beïnvloed door de keuze van de leeftijdsgroepen waarbij effecten optreden. In het TDSSsysteem is uitgegaan van een populatie die aanvankelijk tussen de 25 en de 75 jaar oud was en
waarbij pas na een periode van 15 jaar effecten optreden. De keuze voor deze leeftijdsrange en
follow up periode is gemaakt omdat dat overeenkomt met de in de cohort studies onderzochte
populatie. Het is echter niet onmogelijk dat het effect zich uitstrekt buiten deze leeftijdsgrenzen.
In een aantal in Oost Europa uitgevoerde studies is een verband gevonden tussen blootstelling
aan fijn stof en zuigelingensterfte (Bobak en Leon, 1999). Wanneer dit verband ook in
Nederland zou bestaan zou dat de levensverwachting sterk beïnvloeden omdat het aantal
verloren levensjaren bij jonge kinderen groot is.
Tenslotte moet bij de interpretatie van de schattingen van gewonnen levensverwachting als
gevolg van invoering van schonere voertuigen worden bedacht dat dit effect pas na jarenlange
lagere blootstelling aan PM10 optreedt.
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4.5

Kostenschatting gezondheidsschade

4.5.1 Kostenwaardering sterfte
Op basis van een uitgevoerde literatuurstudie blijkt duidelijk dat voor het kwantificeren van aan
luchtverontreiniging gerelateerde ziekte en sterfte zeker niet volstaan kan worden met een
rationele methode waarbij alleen gekeken wordt naar de weggevallen of verminderde
economische bijdrage van de overleden of ziek geworden individuen. Vrijwel alle
geraadpleegde literatuur hanteert een methode waarin zo goed mogelijk wordt gekwantificeerd
hoeveel waarde de maatschappij hecht aan het verloren gaan van het leven van een individu,
waarbij deze waardering verder verfijnd kan worden op basis van de leeftijd en
gezondheidstoestand van het getroffen individu. Deze economische waardering door de
maatschappij wordt geschat uit 'Willingness to pay' studies, die gebaseerd zijn op diverse
statistische onderzoeken (o.a. interviews) ten aanzien van de bedragen die men bereid is te
betalen om een bepaalde kans op bijvoorbeeld een verkeersongeluk te voorkomen. In het geval
van overlijden door verkeersongelukken worden ook veel jonge mensen, met een lange
levensverwachting, getroffen. Het is belangrijk te beseffen dat door luchtverontreiniging vooral
ouderen sterven, en dat de 'verloren levensjaren' - dus de tijdspanne waarmee het leven bekort
wordt als gevolg van de luchtverontreiniging - voor deze groep in de orde ligt van enkele
maanden tot enkele jaren. De economische waardering uit 'Willingness to pay' studies voor het
overlijden van jonge gezonde volwassenen, zoals in het geval van verkeersongelukken, moet
dus 'vertaald' worden naar de situatie voor overlijden van oudere en zwakke volwassenen ten
gevolge van luchtverontreiniging. Hiervoor wordt in diverse studies gebruik gemaakt van
'kwaliteitsgewogen' verloren levensjaren. In de literatuur uitgedrukt in eenheden als QUALY's
(QUality Adjusted Life Years) (Hartley et al., 1998) of DALY's (Disability-Adjusted Life
Years) (http://www.who.int/ionizing_radiation/research/GBD4web.pdf). Beide methodieken waarin beredeneerd wordt hoe het overlijden van ouderen gewogen kan worden ten opzichte
van de bereidheid van de maatschappij om de dood van een gezonde volwassene te voorkomen worden in de onderstaande kaders nader toegelicht.
QUALY's: QUality Adjusted Life Years
Indicatief
rekenvoorbeeld
economische
verkeersgerelateerde luchtverontreiniging, op
levensjaren. Bedragen zijn indicatief.

waardering
gezondheidskosten
van
basis van 'kwaliteitsgewogen' verloren

Basis:
- 'Willingness to pay' (WTP) van de maatschappij ter voorkomen van overlijden van een
individu als gevolg van een oorzaak die men niet zelf in de hand heeft (zoals stedelijke LUVO):
ca. 3 miljoen euro voor een gemiddelde persoon van 40 jaar.
- Het zijn vooral 65-plussers die overlijden. De WTP voor deze individuen is 70% van de WTP
van een gemiddelde persoon van 40 jaar: 0,7 * 3 = 2,1 miljoen euro.
- De gemiddelde levensverwachting van een 65-plusser is 12 jaar. Echter de meest getroffen
populatie heeft al een zwakke gezondheid en een (lagere) geschatte levensverwachting in de
orde van een maand tot een jaar. De WTP van 2,1 miljoen euro voor 12 verwachte levensjaren
(144 maanden) van een gemiddelde 65 plusser dient dus naar beneden geschaald te worden
met een factor 12/144 tot aan 1/144.
NB: Deze aanpak gaat maar ten dele op, omdat ook (maar in veel mindere mate) individuen uit
jongere leeftijdsgroepen worden getroffen door luchtverontreiniging.
- Tenslotte kan beargumenteerd worden dat de getroffen 65-plussers een verminderde kwaliteit
van leven hebben vergeleken met een gemiddeld persoon. Gemiddeld genomen wordt de
kwaliteit van leven voor een 65-plusser gesteld op 76 % van die van een gezonde volwassene.
Voor de door de luchtverontreiniging getroffen groep kan beargumenteerd worden dat hun
kwaliteit van leven lager ligt, namelijk in de range van 20% tot 70% van de kwaliteit van een
gezonde volwassene. De in de vorige paragraaf bepaalde WTP dient dus nog een naar beneden
bijgesteld te worden met een factor 0,2 tot 0,7. (Hartley et al., 1998)
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DALY's: Disability-Adjusted Life Years, Methodiek van WHO
als maat voor verloren gezonde levensjaren
DALY = YLL + YLD
Waarbij:
1 DALY = één verloren levensjaar in goede gezondheid
YLL (years of life lost): verloren levensjaren door voortijdige sterfte
YLD ( years of life lived with disability): aantal geleefde jaren met een handicap
- Dood van een man van 50 jaar = 30 DALY
L

YLL = ∑ N x ( L − x)
x =0

Waarbij
YLL
= verloren levensjaren door voortijdige sterfte
x
= leeftijd
Nx
= aantal overledenen op een leeftijd van x
L
= standaard levensverwachting (jaren)

YLD = ∑ I i * DW * l
i

Waarbij:
YLD = aantal geleefde jaren met een handicap
Ii
= aantal voorkomende gevallen (incidentie) van conditie i
DW
= gewicht van de handicap (0-1)
l
= duur van de handicap (jaren)
Bron: http://www.who.int/ionizing_radiation/research/GBD4web.pdf
De door de WHO gebruikte DALY methodiek hanteert vergelijkbare principes voor het
kwantificeren van de 'levenskwaliteit' van de verloren levensjaren, maar zit iets anders in elkaar
(zie kader). Voor de Nederlandse situatie is op basis van de geraadpleegde literatuur besloten
om gebruik te maken van de resultaten van een WHO studie uit 1999, waarin een schatting is
gegeven van de gezondheidskosten van verkeersgerelateerde luchtverontreiniging voor
Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland. De belangrijkste conclusie uit deze studie is dat elke
µg/m3 PM10 concentratiestijging de levensverwachting van de gehele populatie met ongeveer 2
weken verkort. Dings en Haffmans (2002) hebben eveneens voor deze aanpak gekozen. Ervan
uitgaande dat in Nederland de PM10 bijdrage aan het verkeer, net als in Oostenrijk, Frankrijk en
Zwitserland, ook ca. 8 µg/m3 bedraagt, betekent dit dat Nederlanders gemiddeld 3 tot 4
maanden eerder overlijden ten gevolge van langdurige blootsstelling aan verkeersemissies.
Op basis van de 'Willingness to pay' gegevens in de ExternE studies van de EU (Bickel et al.,
1999) komen Dings en Haffmans (2002) uit op een bedrag van 80.000 euro per DALY voor de
Nederlandse situatie, waarbij rekening is gehouden met inflatie en de Nederlandse discontovoet.
Uit het bovenstaande volgt dus voor het eerder genoemde voorbeeld van Amsterdam, dat
verkeersmaatregelen die leiden tot een verlaging van de PM10 concentratie met 1 µg/m3, op
termijn resulteren in een jaarlijkse sterfteafname van ongeveer 256 DALY's (i.e jaarlijks 6666
sterfgevallen, die gemiddeld 2 weken eerder overlijden). Met een waardering van 80.000 euro
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per DALY, komt dit overeen met een potentiële besparing van maatschappelijke kosten van
ongeveer 20 miljoen euro.

4.5.2 Kostenwaardering ziekte
De kosten ten gevolge van ziekte bestaan onder meer uit:
- Kosten voor doktersbehandeling en/of ziekenhuisopname
- Reiskosten patiënten en kosten t.g.v. gedragsverandering (onbekend)
- Kosten verloren werkprestatie (indien nog niet met pensioen)
- Kosten toegerekend aan pijn en ongemak van de ziekte
Alles samenvoegend (WHO, 1999) blijkt de maatschappelijke schade van de door
verkeersemissies geïnduceerde ziekten ongeveer 1/3 te bedragen van de kosten die aan de
sterfte-effecten kunnen worden toegekend. De inschatting van de financiële effecten in relatie
tot ziektekosten die het gevolg zijn van een verbetering van de luchtkwaliteit is nog niet in de
demonstratie versie uitgewerkt.
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5.

BESCHRIJVING CASE STUDIES

5.1

Inleiding

Bij de ontwikkeling van het TDSS is vanaf het begin gebruik gemaakt van een aantal op de
praktijk gebaseerde cases. Case 1 en case 4 zijn grotendeels uitgevoerd voordat de demo-versie
van het TDSS was ontwikkeld. De gevolgde methode is hierbij gelijk aan de werking van het
ontwikkelde prototype. Cases 2 en 3 zijn tijdens de ontwikkeling van de TDSS-demo opgesteld
en uitgewerkt. Het betreft in alle gevallen studies die enigszins zijn vereenvoudigd ten opzichte
van de werkelijkheid.

5.2

Case 1: inzet van brandstofcelbussen in Amsterdam

5.2.1 Achtergrond
Het Amsterdamse Gemeentelijk Vervoer Bedrijf (GVB) kent een bedrijfsbrede inzet van
milieuvriendelijke technieken; de uitrusting van al haar bussen met roetfilters in combinatie met
zwavelarme diesel was de eerste stap. Het interessante vervolg is de deelname aan het CUTE
project, Clean Urban Transport for Europe (European Communities, 2002) dat financiële
ondersteuning krijgt van gemeente, rijk en Europese Commissie. Hierin worden in 10 Europese
steden stadsbussen ingezet die hun energie betrekken uit een brandstofcel; in elke stad gaan er
drie rijden. Mede naar aanleiding hiervan is de inzet van brandstofcelbussen in de gemeente als
onderwerp gekozen voor de eerste case studie: een inschatting maken van de effecten op de
luchtkwaliteit na vervanging van de bussen van het GVB door brandstofcelbussen. Vervolgens,
via statistische verbanden, inschattingen maken van de effecten voor de gezondheid van
stadsbewoners en mogelijke kostenbesparingen.
De berekening van de effecten op de luchtkwaliteit is op twee manieren uitgevoerd. Als
inleiding op deze studie is eerst een 'grove' methode toegepast op basis van de verhouding
tussen het aandeel afgelegde kilometers door het Amsterdamse busvervoer en het totaal aantal
kilometers gereden door verkeer in Amsterdam voor een eerste inschatting (Weijers en de
Wilde, 2003). De tweede methode maakt gebruik van modelberekeningen die door de dienst
Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (IVV) van de gemeente Amsterdam zijn uitgevoerd.

5.2.2 Berekeningen luchtkwaliteit
Grove methode
In de eerste benadering is uitgegaan van de Amsterdamse situatie in 2000: in Tabel 5.1 staan de
gegevens voor het personen-, vracht- en busvervoer (bron: dienst IVV). Hieruit zijn de fijn-stof
emissies per voertuigcategorie berekend; emissiefactoren zijn die uit 2000 zoals verkregen via
het CBS. Personen- en vrachtvervoer blijken vrijwel evenveel aan fijn stof te emitteren (164,
respectievelijk 172 ton): weliswaar leggen personenauto’s tien keer meer kilometers af maar een
vrachtauto emitteert bijna tien keer meer fijn stof. De bijdrage van GVB-bussen aan de totale
emissie door vrachtvervoer is minder dan 10%. De bijdrage van het verkeer aan fijn stof in een
grote stad is niet erg nauwkeurig bekend3. Daarom is hier een onder- en bovengrens gehanteerd.
Een redelijke aanname voor Nederlandse omstandigheden lijkt 5-25% te zijn (bij een
3
De geschatte verbetering van luchtkwaliteit en 'opbrengst' voor de volksgezondheid is evenredig met de bijdrage
van verkeer aan de stedelijke concentraties. De grootte van deze bijdrage is echter tamelijk onzeker. Het doorrekenen
van de gevolgen van invoering van roetfilters of vervanging met brandstofcelvoertuigen met de grove methode moet
gezien worden als indicatief.
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jaargemiddelde concentratie van 40 µg/m3). Voor de Amsterdamse situatie komt dit dan neer op
een bijdrage ter grootte van 2-10 µg/m3.
Tabel 5.1
Berekende emissies
Amsterdam
Afgelegde weg
2000
(106 km/dag)
Personenauto's
12,1
Vrachtauto's
1,2
GVB bussen (diesel 0,06
zonder roetfilter)

Emissiefactor
(g/km)
0,039
0,374
0,684

Fijn-stof emissies
(ton/jaar)
172
164
15

Totaal 351
Op basis van de berekende emissies (Tabel 5.1) blijken het vrachtvervoer en (ongefilterde) GVB
bussen in Amsterdam samen verantwoordelijk te zijn voor ongeveer 50% van de fijn-stof
concentratie. Indien al het vracht- en busvervoer in Amsterdam gebruik zou maken van
brandstofcelvoertuigen4 met een veronderstelde emissiefactor van 0 g/km, zou de verlaging van
de fijn-stof jaarconcentratie dus hooguit 5 µg/m3 kunnen bedragen. Zoals eerder gemeld, neemt
het GVB-vervoer hiervan 10% voor haar rekening, hetgeen overeenkomt met een halve
microgram per kubieke meter. Let wel, dit getal is bedoeld als representatief voor de hele
gemeente. Lokaal kan de verandering veel groter zijn.
Modelberekening
In de tweede benadering is opnieuw uitgegaan van de Amsterdamse situatie in 2000.
Modelberekeningen zijn uitgevoerd met GENMOD (GENeral MODel). GENMOD is het
verkeersmodel van de gemeente Amsterdam dat voor een breed scala van verkeers- en
vervoersproblemen ingezet wordt. De basis voor het model bestaat uit onderzoeksgegevens uit
verkeersenquêtes, verkeerstellingen, kenmerken van het wegen- en openbaar vervoernet en kennis
over de ruimtelijke ordening in termen van aantallen inwoners en arbeidsplaatsen. GENMOD is in
feite een verzameling van een groot aantal modellen die voornamelijk gericht zijn op het maken en
analyseren van netwerken, toedelingen en prognoses. Verder zijn er binnen GENMOD modules
opgenomen voor het doorrekenen van de belasting van het milieu, de mate van
verkeers(on)veiligheid en de exploitatie van het openbaar vervoer. Voor meer informatie omtrent
GENMOD zie kader. Voor het berekenen van de luchtkwaliteit geeft het model resultaten die
vergelijkbaar zijn met CAR II (TNO, 2003).
De uitkomsten van de GENMOD zijn te zien op de volgende bladzijden. In de eerste figuur
(Figuur 5.1) is de uitgangssituatie afgebeeld: de bijdrage van het totale verkeer in Amsterdam.
Goed is te zien dat de concentraties hoog zijn op de ringweg (A10) en de snelwegen (A9, A4 en
A2) in de directe omgeving, zoals verwacht5. Op de A10 is die bijdrage berekend op minimaal
10 µg/m3 maar met name de zuidas geeft een bijdrage van boven de 20 µg/m3: dit is meer dan
de helft van de jaargemiddelde PM10-concentratie in Amsterdam! Wat verder opvalt is dat de
verkeersbelasting met betrekking tot PM10 vooral te vinden is in binnen de buitenring (A10) en
buiten de binnenring (begrenzing Centrum) en dan vooral in het westen en oosten.
4

Een tweede voorbeeld is de toepassing van roetfilters door vracht- en busvervoer. Zoals boven afgeleid is de
bijdrage van vrachtvervoer en (ongefilterde) GVB bussen aan de fijn-stof concentratie in de stad Amsterdam
maximaal 50%, ofwel hooguit 5 µg/m3. Nu geven fabrikanten van roetfilters een emissiereductie van PM10 op van
90%. Dit is aan de optimistische kant. Filters blijken bij lage en onregelmatige belasting nogal eens hun functie
geheel of gedeeltelijk te verliezen: ze voldoen het beste bij constante snelheden van 50 km/uur of hoger [persoonlijke
mededeling R. van Helden, TNO-Wegtransportmiddelen, Delft]; daarom wordt in deze studie een reductie gehanteerd
tussen de 50 en 90%. De maximaal te behalen afname in het PM10-niveau ligt dan tussen de 2,5 en 4,5 µg/m3, ofwel
een verlaging van 4,5-11%. Hierbij moet nog bedacht worden dat het effect van de inzet van brandstofcelvoertuigen
groter is omdat ook de emissies van andere luchtvervuilende componenten tot nul reduceren (i.t.t. roetfilters!).
5

Bijzonder omgevingskenmerken als een tunnel worden door CAR niet gemodelleerd. In tunnels liggen de
concentratie vele malen hoger dan hier afgebeeld.

38

ECN-C--04-002

GENMOD is een verkeersmodel dat werkt met gegevens over drie perioden. Reeds lang bestaan de
berekeningen voor de periode 16.00-18.00 uur (avondspits), maar ook zijn gegevens voor de ochtendspits
(07.00 – 09.00 uur) en voor een heel etmaal beschikbaar. Het model onderscheidt de vervoerswijzen auto,
fiets en openbaar vervoer, waarbij het openbaar vervoer een verdere opsplitsing naar stelselgroepen
zoals bus, tram, metro en trein kent. Het toedelen van herkomst-bestemmingsmatrices kan op diverse
manieren. Voor alle drie de vervoerswijzen is een kortste routetoedeling mogelijk, gebaseerd op de kortste
route in reisafstand, en een toedeling waarbij rekening gehouden wordt met een alternatieve route. Voor
het autoverkeer is daarnaast een congestiegevoelige toedeling mogelijk. Bij de toedelingen voor het
openbaar vervoer kan rekening gehouden worden met het feit dat er meerdere lijnen over een traject
lopen, waarover de passagiers verdeeld moeten worden.
De toedelingsresultaten in combinatie met de netwerken vormen de bron voor een grote hoeveelheid
informatie die het model kan genereren. Hieronder vallen onder andere het aantal afgelegde kilometers en
gereisde uren, zitplaatsaanbod in het openbaar vervoer, aantal overstappen etc. Bij de auto en fiets is
deze informatie uitgesplitst naar wegtype en bij het openbaar vervoer naar stelsel.
Het prognosemodel binnen GENMOD is een incrementeel model. Dat wil zeggen dat de effecten van
maatregelen en ontwikkelingen individueel doorgerekend kunnen worden, maar ook het gecombineerde
effect hiervan. Dit prognosemodel onderscheidt veranderingen als gevolg van:
•
autonome ontwikkelingen, zoals groei van inwoners en arbeidsplaatsen
•
mobiliteitsontwikkelingen door veranderingen in de netwerken voor auto, fiets en openbaar vervoer
•
pullbeleid, zoals wijzigingen in het aanbod van trein en metro, reistijd en reissnelheid
•
pushbeleid, zoals wijzigingen in de reiskosten, rekeningrijden, betaald parkeren en locatiebeleid.
Omvangrijke projecten en modeltoepassingen waarbij GENMOD tot op heden is ingezet zijn onder
andere het Regionale Verkeers- en Vervoersplan, het Amsterdamse Verkeers- en Vervoersplan, de
Regionale Verkeersmilieukaart, de Noord/Zuidlijn, de IJtram, de IJweg en de Zuidas.

In de tweede Figuur 5.2 is te zien wat er zou gebeuren als al het vrachtverkeer in de stad zou
zijn vervangen door nulemissie-voertuigen (in casu brandstofcelvoertuigen). De grootste
verschillen zijn terug te vinden op de ring en op andere snelwegen in de directe omgeving, niet
verwonderlijk omdat daar het meeste vrachtvervoer plaatsvindt. Een afname van meer dan 10
µg/m3 is niet ongewoon. In het geval van de stadsbussen van het GVB (Figuur 5.3) is hetzelfde
beeld zichtbaar maar is de afname in absolute zin veel geringer.
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Verkeersmilieukaart 2000
Verkeersmilieukaart 2000

Fijnstof referentiesituatie
Fijnstof referentiesituatie

Fijnstof/ PM10 (µg /m3)

0.0-5.0 µg/m³
5.0-10.0 µg/m³
10.0-12.5 µg/m³
12.5-15.0 µg/m³
15.0-20.0 µg/m³
>20.0 µg/m³

Figuur 5.1 Verkeersmilieukaart 2000 (referentiesituatie)

Verkeersmilieukaart
2000 2000
Verkeersmilieukaart
Fijnstof,
bij 100%
vervanging
Fijnstof,
bij 100%
vervanging
vrachtvoe
vrachtvervoer
door rtuigen door
nulemissie voertuigen
0-emissievoertuigen

Fijnstof (afname in µg)

0-1.5 µg
1.5-3.0 µg
3.0-5.0 µg
5.0-7.5 µg
7.5-10.0 µg
>10.0 µg

Figuur 5.2 Afname fijn stof concentraties bij 100% vervanging vrachtvoertuigen door nulemissie
voertuigen
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Verkeersmilieukaart
2000 2000
Verkeersmilieukaart
Fijnstof,
bij 100%
vervanging
Fijnstof,
bij 100%
vervanging
-lijnbussen door
OV-lijnbussenOV
door
nulemissie voertuigen
0-emissievoertuigen

Fijnstof (afname in µg)

0-0.5 µg
0.5-1.0 µg
1.0-1.5 µg
1.5-2.5 µg
2.5-5.0 µg
>5.0 µg

Figuur 5.3 Afname fijn stof concentraties bij 100% vervanging OV-lijnbussen door 0-emissie
voertuigen
Om een concentratie(-verschil) te verkrijgen dat representatief geacht mag worden voor de stad
Amsterdam is het gewogen gemiddelde berekend over alle straten en wegen die zijn afgebeeld in de
figuren. Als weegfactor is genomen de lengte van het wegdeel waarvoor de concentratie geldt.
Resultaat is gegeven in onderstaande tabel waarbij de absolute en relatieve afname is berekend voor
een aandeel van 10% of 100% vervanging van het vrachtvervoer en bij 100% vervanging van bussen
van het openbaarvervoer door voertuigen met 0-emissie.
Tabel 5.2 Absolute en relatieve concentratie van PM10 (µg/m3) bij 10% of 100% vervanging van het
vrachtvervoer of 100% vervanging van het openbaarvervoer (OV) door 0emissievoertuigen
Absoluut
basis 10% vracht 100% vracht 100% OV
Amsterdam
10,21
9,95
7,64
9,89
Agglomeratie
10,31
10,03
7,51
10,07
Relatief (basis=100)
Amsterdam
Agglomeratie

basis 10% vracht 100% vracht 100% OV
100
97,5
74,9
96,9
100
97,3
72,8
97,6

5.2.3 Uitkomsten TDSS-demo
Op grond van de voorgaande beschrijving zijn de gegevens over het openbaarvervoer en de mogelijke
overgang naar brandstofcelbussen ingevoerd in de demo-versie van TDSS. In Tabel 5.3 staan de
resultaten van de berekening weergegeven, waarbij een afschrijvingstermijn van 10 jaar is gekozen en
een rentepercentage van 6,5%.
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Tabel 5.3 Resultaten TDSS-evaluatie case Amsterdam: geleidelijke vervanging van 250 dieselbussen
zonder roetfilter door brandstofcelbussen. Afschrijvingstermijn: 10 jaar; rente: 6,5%
Luchtkwaliteit
- afname PM10 (µg/m3)
Epidemiologie
- korte termijn reductie van
de acute sterfte (personen)
- gewonnen levensjaren
(lange plus korte termijn)
Financiën
Besparing op grond
van gewonnen
levensjarena (€)

0,320
gemiddeld
0,6

ondergrens
0,1

bovengrens
1,0

104,0

63,4

146,3

gemiddeld

minimum

maximum

8.323.080

5.075.651

11.702.527

Investeringskosten in voertuigen, bij vervanging van 25 bussen per jaar
Jaar
Prijs per voertuig (€)
Investeringskosten (€)
Meerkosten per jaarb (€)
2003
1.246.000
4.333.111
3.376.766
2004
1.052.000
7.991.565
6.078.875
2005
880.000
11.051.868
8.182.833
2006
730.000
13.590.528
9.765.149
2007
602.000
15.684.054
10.902.330
2008
496.000
17.408.952
11.670.884
2009
412.000
18.841.730
12.147.317
2010
350.000
20.058.896
12.408.138
2011
310.000
21.136.958
12.529.855
2012
292.000
22.152.422
12.588.975
2013
296.000
18.848.686
9.285.238
2014
296.000
16.219.607
6.656.159
2015
296.000
14.188.679
4.625.231
2016
296.000
12.679.393
3.115.945
2017
296.000
11.615.242
2.051.794
10.919.718
1.356.271
2018
296.000
Totaal
236.721.406
126.741.760
a
De besparing op grond van gewonnen levensjaren is berekend via de DALY-methodiek. Dit zijn geen
inkomsten die een bepaalde partij daadwerkelijk ontvangt. De berekening is gebaseerd op het lange en korte
termijn gezondheidseffect. Deze 'baten' kunnen pas op termijn (mogelijk over ~15 jaar) als jaarlijks terugkerende
opbrengst worden gerekend. Investeringen in nieuwe bussen gaan hieraan dus vooraf en zullen ook jaarlijks
blijven terugkeren na de beschouwde periode (hier 2018).
b
De meerkosten zijn berekend als het verschil tussen de investeringskosten voor 25 schone bussen per jaar (in
dit geval brandstofcelbussen) tegen het aangegeven rentepercentage en de investeringskosten voor 25 bussen van
hetzelfde type als in de basissituatie (in dit geval dieselbussen zonder roetfilter) tegen hetzelfde rentepercentage.

Duidelijk is dat de investeringskosten in voertuigen bij de keus voor brandstofcelbussen vooral in de
begin jaren hoog zijn. Dit heeft te maken met het kostenverloop van brandstofcelbussen (zie
Hoofdstuk 3). Gezien de gekozen afschrijvingstermijn van 10 jaar, werken deze hogere kosten langere
tijd door. Op termijn lijkt de jaarlijkse besparing op grond van gewonnen levensjaren die tegenover de
meerkosten van de investeringen in de schone technologie kan worden gesteld, in dezelfde orde van
grootte te liggen als deze meerkosten en deze geleidelijk aan te overstijgen.
Om in te schatten of een investering in brandstofcelbussen ook terugverdiend kan worden in termen
van financiële waardering van gewonnen levensjaren, zijn deze kosten en baten over langere termijn
tegen elkaar afgezet (Figuur 5.4). Zoals al eerder vermeld treedt het gezondheidseffect op op de lange
termijn en zal pas vanaf ongeveer 2018 het jaarlijkse maximale gezondheidseffect worden behaald. De
kosten en baten zijn daarom over langere tijd vergeleken in Figuur 5.4. Bedacht moet worden dat de
kostenformules niet echt ontwikkeld zijn voor uitspraken over zo'n lange termijn. De
investeringskosten na 16 jaar zijn daarom hier constant verondersteld. Natuurlijk is er ook voor 2018
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al sprake van enige gezondheidswinst, want een structurele vermindering van PM10 heeft direct effect.
Deze effecten kunnen echter niet met de gebruikte methode gekwantificeerd worden.
200000

Meerkosten

Kosten / baten (KEuro)

Gezondheidswinst
150000

Cum. meerkosten
Cum.
gezondheidswinst
Min. cum.
gezondheidswinst
Max. cum.
gezondheidswinst

100000

50000

0
2000

2005

2010
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2035

2040

Jaar

Figuur 5.4 Kosten en baten van overgang naar brandstofcelbussen in Amsterdam
In de bovenstaande figuur zijn de meerkosten weergegeven over de gehele beschouwde periode en de
gezondheidswinst vanaf 2018. Daarnaast zijn ook de cumulatieve meerkosten en de cumulatieve
gezondheidswinst te zien, waarbij voor de gezondheidswinst ook het berekende minimum en
maximum, de onder- en bovengrens, zijn weergegeven. Het snijpunt van de cumulatieve meerkosten
en de cumulatieve gezondheidswinst geeft het zogenaamde break even point weer, het punt waarop de
extra investeringen naar verwachting zijn terugverdiend. Bij de gemiddelde gezondheidswinst wordt
dit punt worden naar verwachting bereikt in 2035. Bij een maximale gezondheidswinst (146
levensjaren op de lange termijn, zie Tabel 5.3) zou dit punt zes jaar eerder, in 2029, worden bereikt.
De hoge investeringskosten voor de brandstofcelbussen in de eerste jaren zorgen dus voor een zeer
lange terugverdientijd van in dit geval zo'n 30 jaar.
Wanneer bij evaluatie van de effecten ook rekening wordt gehouden met de effecten in de
agglomeratie (een soort ringbron om de stad), waar de schone bussen ook zullen rijden, kan worden
uitgegaan van een verbetering van de luchtkwaliteit van 0,56 µg/m3. De resultaten van deze evaluatie
zijn samengevat in Tabel 5.4. Een toename van de verbetering van de luchtkwaliteit met 57% leidt tot
een toename van het aantal gewonnen levensjaren en daarmee toename van de 'gezondheidswinst' met
eenzelfde percentage. De investeringskosten in de technologie blijven voor deze situatie uiteraard
hetzelfde (zie Tabel 5.3). In het geval de gemiddelde gezondheidswinst wordt behaald, zal in dit geval
het break even point worden bereikt in 2026 (ten opzichte van 2035 in de voorgaande situatie).
Tabel 5.4 Resultaten van TDSS-evaluatie voor case Amsterdam, inclusief effecten van de
agglomeratie
Scenario: brandstofcel bussen
Basissituatie: efffect stad + agglomeratie
Luchtkwaliteit:
0,56
afname PM10 (µg/m3)
Epidemiologie:
182
gewonnen levensjaren
(lange + korte termijn)
Besparing gezondheid
€ 14.558.035
lange termijn (per jaar)
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5.3

Case 2: effect van de inzet van schone technologie bij stads- en streekbussen op
de luchtkwaliteit in de binnenstad van Utrecht

5.3.1 Probleemschets
De stad Utrecht heeft te maken met overschrijdingen van normen zoals die gesteld zijn in het Besluit
Luchtkwaliteit (Staatsblad, 2001). Terwijl er rondom de stad sprake is van groei van het verkeer en van
wegen (autonome ontwikkeling), komen er binnen de grenzen van de stad geen nieuwe wegen bij. De
verkeersdrukte binnen de stad neemt steeds verder toe, hetgeen van invloed is op de stedelijke
luchtkwaliteit. Binnen de stad wordt daarom gezocht naar mogelijkheden om het verkeer te reguleren.
In de stad Utrecht rijden relatief veel bussen, omdat er geen metro is en maar één tramlijn (naar het
zuiden).
Wat betreft de mogelijkheden om een bepaalde vervoerscategorie aan te pakken, is er in Utrecht met
name belangstelling voor de mogelijkheden schonere technologieën te introduceren voor het
busvervoer. Het stadsvervoer is in handen van het GVU (Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht), dat op
31 december 2003 is geprivatiseerd. Het streekvervoer is al een aantal jaren geleden geprivatiseerd en
opereert op basis van concessies die door het Bestuur Regio Utrecht (BRU), een
samenwerkingsverband van 10 gemeenten, worden uitgegeven.
In de case studie voor Utrecht zijn twee scenario's bekeken:
Scenario 1: De introductie van roetfilters op dieselbussen. Roetfilters zijn niet voor alle oudere bussen
beschikbaar. Voor het doorrekenen van deze case is er van uit gegaan dat bij vervanging van de
huidige dieselbussen een nieuwe dieselbus met roetfilter wordt aangeschaft.
Scenario 2: De overgang naar LPG-bussen. Deze optie is in het verleden ook door de gemeente
Utrecht onderzocht. Een probleem is dat er op het ogenblik geen LPG-bussen meer worden gemaakt,
zodat deze bussen tweedehands aangeschaft zullen moeten worden. De keus voor LPG lijkt daarom op
de langere termijn in de praktijk moeilijk haalbaar.
De effecten van beide scenario's zijn voor de stad als geheel, met een bevolkingsomvang van 250.000
inwoners, bekeken.

knelpunten Biltstraat
en Nobelstraat

Figuur 5.5 Gemeente Utrecht: wijken en knelpunt Nobelstraat een Biltstraat in het centrum
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5.3.2 Berekeningen
De gemeente Utrecht heeft een gedetailleerd overzicht gegeven van de verschillende bussen die in het
basisjaar 2002 in de stad reden (zie Tabel 5.5). Hierbij is onderscheid gemaakt naar eigendom tussen
gemeentelijke vervoerbedrijf (GVU) en de maatschappij die het streekvervoer verzorgd (Connexxion).
Ook is de verdeling van de bussen over verschillende lengtecategorieën bekend. Het gaat in totaal om
287 bussen. Voor verschillende aandrijvingstechnieken zijn de emissiefactoren weergegeven.
Op basis van deze informatie over het basisjaar zijn door de gemeente berekeningen uitgevoerd om de
immissie in concentratie PM10 (µg/m3) in verschillende straten te berekenen. De gemiddelde
concentratie langs drukke wegen, gewogen naar weglengte, bedraagt 43,4 µg/m3. Bij afwezigheid van
bussen of in geval van 0-emissie bussen zou dit omlaag gaan naar 42,3 µg/m3.
Tabel 5.5 Overzicht van samenstelling buspark voor openbaarvervoer in de stad Utrecht in 2002:
totaal 287 bussen
Voertuig

Techniek

Aantal

Emissiefactor

diesel Euro 0

57

1,615

Emissiefactor
NOx (g/km)
18,8

diesel Euro 1

74

0,68

13,1

LPG stoi

41

0,005

3

LPG stoi

15

0,005

3,3

diesel Euro 0

50

1,615

18,8

diesel Euro 1

45

0,62

11,8

diesel Euro 1

5

0,68

13,1

PM10 (g/km)
GVU
standaard bus 12m
GVU
gelede bus 18m
GVU
standaard bus 12m
GVU
gelede bus 18m
Connexxion
standaard bus 12m
Connexxion
standaard bus 12m
Connexxion
gelede bus 18m

De gegevens over de actuele situatie moesten iets vereenvoudigd worden om als input te kunnen
dienen voor het doorrekenen van een aantal scenario's met het huidige prototype van TDSS (de mate
van detail in de basissituatie en in een scenario is voorlopig beperkt tot één type bus). Om inzicht te
krijgen in de variatie in uitkomsten en de gevoeligheid voor verschillende invoerparameters is elk
scenario voor drie varianten van de basissituatie doorgerekend. Alle varianten gaan uit van de
berekende actuele luchtkwaliteit (PM10-immissie van 43,4 µg/m3) en de berekende luchtkwaliteit bij 0emissie bussen (42,3 µg/m3). De afschrijvingstermijn voor investeringen is in alle gevallen vastgesteld
op 10 jaar met een rentepercentage van 6,5%. Deze keus van 10 jaar, die gebaseerd is op keuzes bij de
opzet van de demo-versie van TDSS (zie Hoofdstuk 3), is optimistisch ten opzichte van de huidige
visie van de gemeente Utrecht, die streeft naar een maximum leeftijd van de bussen van 14 jaar in
2007. Op het ogenblik rijden er in de stad ook nog bussen van 17 jaar oud.
-

-

-

In variant 1 is de emissiefactor voor 287 voertuigen gesteld op 0,684 g/km op basis van door het
CBS verstrekte gegevens voor autobus-diesel in de bebouwde kom vanaf 1980. Dus een landelijke
waarde, voorafgaand aan de invoering van de euronormen.
In variant 2 is de emissiefactor voor 287 bussen gelijk gesteld aan 0,89 g/km. Deze emissiefactor
is berekend als een gewogen waarde van de actuele emissiefactoren, naar aantallen bussen per
categorie.
In variant 3 zijn de LPG bussen in de basissituatie, vanwege hun geringe bijdrage aan de totale
immissie niet meegerekend. Bij deze variant is derhalve uitgegaan van 231 bussen met een
emissiefactor van 1,01 g/km (gewogen waarden van de actuele emissiefactoren, naar aantallen
bussen per categorie).
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De rapportages van de resultaten van de berekeningen voor scenario 1, invoering van bussen met
roetfilters, zijn hieronder weergegeven. Tabel 5.6 toont de uitkomsten voor variant 1, waarna in Tabel
5.7 de belangrijkste resultaten van de drie varianten voor dit scenario naast elkaar zijn gezet.
Tabel 5.6 Resultaten TDSS-evaluatie case Utrecht: geleidelijke vervanging van 287 dieselbussen
door dieselbussen met roetfilter (variant 1). Afschrijvingstermijn: 10 jaar; rente: 6,5%
Luchtkwaliteit
- afname PM10 (µg/m3)
Epidemiologie

0,825

gemiddeld
- korte termijn reductie van de
0,5
acute sterfte (personen)
- gewonnen levensjaren (lange
91,1
plus korte termijn)
Financiën
Besparing op grond
gemiddeld
van gewonnen
7.290.867
levensjaren (€)

ondergrens
0,0

bovengrens
0,9

55,6

128,1

minimum

maximum

4.448.022

10.246.779

Investeringskosten in voertuigen bij vervanging van 29 bussen per jaar
Jaar
Prijs per voertuig
Investeringskosten (€)
Meerkosten per jaar (€)
(€)
2003
282.500
1.127.826
29.942
2004
282.500
2.255.652
59.885
2005
282.500
3.383.478
89.827
2006
282.500
4.511.304
119.769
2007
282.500
5.639.130
149.711
2008
282.500
6.766.956
179.654
2009
282.500
7.894.782
209.596
2010
282.500
9.022.608
239.538
2011
282.500
10.150.434
269.480
2012
282.500
11.278.261
299.423
2013
282.500
11.278.261
299.423
2014
282.500
11.278.261
299.423
2015
282.500
11.278.261
299.423
2016
282.500
11.278.261
299.423
2017
282.500
11.278.261
299.423
2018
282.500
11.278.261
299.423
Totaal
129.699.995
3.433.361

Tabel 5.7 Resultaten TDSS-evaluatie voor drie varianten van scenario 1: Diesel met roetfilter
Scenario:
Basissituatie:
Diesel met roetfilter
Variant 1
Variant 2
Variant 3
Luchtkwaliteit:
0,825
0,889
0,914
afname PM10 (µg/m3)
Epidemiologie:
91,1
98,2
100,9
gewonnen levensjaren
(lange + korte termijn)
Financiën:
€ 129.699.995
€ 129.699.995
€ 104.392.679
Investeringskosten
(over 16 jaar)
Meerkosten
€ 3.443.361
€ 3.443.361
€ 2.771.486
(over 16 jaar)
Besparing gezondheid
€ 7.290.867
€ 7.852.332
€ 8.073.789
lange termijn (per jaar)

46

ECN-C--04-002

De uitkomsten voor variant 1 van scenario 2, overgang naar LPG-bussen, zijn weergegeven in Tabel
5.8 en de vergelijking met de overige varianten voor dit scenario in Tabel 5.9.
Tabel 5.8 Resultaten TDSS-evaluatie case Utrecht: geleidelijke vervanging van 287 dieselbussen
door LPG-bussen (variant 1). Afschrijvingstermijn: 10 jaar; rente: 6,5%
Luchtkwaliteit
- afname PM10 (µg/m3)
Epidemiologie

1,092

gemiddeld
- korte termijn reductie van de 0,6
acute sterfte (personen)
- gewonnen levensjaren (lange 120,6
plus korte termijn)
Financiën
Besparing op grond
gemiddeld
van gewonnen
9.644.677
levensjaren (€)

ondergrens
0,1

bovengrens
1,1

73,6

169,4

minimum

maximum

5.885.328

13.551.795

Investeringskosten invoertuigen, bij vervanging van 29 bussen per jaar
Jaar
Prijs per voertuig (€)
Investeringskosten (€)
Meerkosten per jaar (€)
2003
292.500
1.167.749
69.865
2004
290.750
2.328.512
132.744
2005
289.000
3.482.288
188.636
2006
287.250
4.629.077
237.542
2007
285.500
5.768.880
279.461
2008
283.750
6.901.697
314.394
2009
282.000
8.027.527
342.340
2010
280.250
9.146.370
363.300
2011
278.500
10.258.277
377.273
2012
276.750
11.363.097
384.259
2013
275.000
11.293.323
314.394
2014
275.000
11.230.353
251.515
2015
275.000
11.174.461
195.623
2016
275.000
11.125.555
146.717
2017
275.000
11.083.636
104.798
11.048.703
69.865
2018
275.000
Totaal
130.029.361
3.772.727

Tabel 5.9 Resultaten TDSS-evaluatie voor drie varianten van scenario 2: LPG-bussen
Scenario:
Basissituatie:
LPG
Variant 1
Variant 2
Variant 3
Luchtkwaliteit:
1,092
1,094
1,095
afname PM10 (µg/m3)
Epidemiologie:
120,6
120,8
120,8
gewonnen levensjaren
(lange + korte termijn)
Financiën:
€ 130.029.361
€ 130.029.361
€ 104.657.778
Investeringskosten
(over 16 jaar)
Meerkosten
€ 3.772.727
€ 3.772.727
€ 3.036.585
(over 16 jaar)
Besparing gezondheid
€ 9.644.677
€ 9.661.078
€ 9.667.548
lange termijn (per jaar)
Opmerkingen:
- Bij het scenario Diesel met roetfilter neemt de verbetering bij varianten 2 en 3 toe met
respectievelijk 8 en 11% ten opzichte van variant 1.
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De verbetering van de luchtkwaliteit, uitgedrukt als afname van de PM10 concentratie is het grootst
bij de overgang naar LPG. De verschillen tussen de varianten in de basissituatie zijn hierbij echter
klein. Overeenkomstig is ook de gezondheidswinst tussen de varianten nagenoeg gelijk.
Voor beide scenario's zijn de investeringskosten voor variant 1 en 2 gelijk (beide varianten gaan
uit van 287 bussen). De kosten voor variant 3 zijn in beide gevallen gebaseerd op 231 bussen en
vallen dus lager uit.

De meerkosten in de investeringen en de gezondheidsbesparingen voor de verschillende scenario's en
varianten zijn weergegeven in Figuur 5.6. Er is hierbij geen onderscheid gemaakt tussen standaard
bussen en gelede bussen, maar uitgegaan van de aanschaf van standaard bussen. Het is belangrijk te
realiseren dat de meerkosten zijn weergegeven zoals berekende over de totale periode, waarover de
TDSS-evaluatie plaatsvindt (16 jaar). De besparing op de gezondheidskosten is een effect dat op lange
termijn jaarlijks optreedt. Opvallende conclusie voor de doorgerekende scenario's: de berekende
meerkosten voor de gehele investeringsperiode zullen - op lange termijn - binnen één jaar twee tot
driemaal zijn terugverdiend, door toename van het aantal levensjaren.
Meerkosten roetfilter (over 16
jaar)

Kosten / baten (M Euro)

€ 12.00
€ 10.00

Besparing
gezondheidskosten roetfilter
lange termijn (per jaar)

€ 8.00

Meerkosten LPG (over 16
jaar)

€ 6.00
€ 4.00

Besparing
gezondheidskosten LPG
lange termijn (per jaar)

€ 2.00
€ 0.00
Variant 1

Variant 2

Variant 3

Varianten in de basissituatie

Figuur 5.6 Kostenevaluatie scenario's Utrecht
Voor de beide scenario's voor de gemeente Utrecht is dus op termijn (> 15 jaar) de verwachte winst
op basis van gewonnen levensjaren hoger dan de cumulatieve meerkosten. Dit is voor de eerste variant
van beide scenario's grafisch weergegeven in Figuur 5.7, waarbij ook de verwachte minimale en
maximale cumulatieve gezondheidswinst zijn weergegeven. In alle gevallen is het break even point
direct gepasseerd in het eerste jaar waarin de kostenwaardering van de lange termijn
gezondheidseffecten optreedt (zie ook de toelichting bij case 1, Figuur 5.4). Er is hierbij ook weer
uitgegaan van de veronderstelling dat de kosten voor nieuwe bussen na 15 jaar constant blijven.
Vanwege de kostenstructuur zoals beschreven in hoofdstuk 3, lijken op de lange termijn de kosten
voor LPG-bussen lager uit te vallen dan die voor dieselbussen met roetfilter. Dit is in de praktijk niet
erg waarschijnlijk, maar de kostenfuncties zijn ook niet voor deze lange termijn bedoeld. De figuur
kan wel worden gebruikt om een indicatie te geven van de trend van de kosteneffecten van de
scenario's.
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Figuur 5.7 Kosten en baten van overgang naar dieselbussen met roetfilter of LPG-bussen in Utrecht
(gebaseerd op variant 1)

5.4

Case 3: hoogwaardig openbaar vervoer in de binnenstad van Groningen

5.4.1 Probleemschets
De gemeente Groningen streeft in het kader van het STadsgewestelijke Openbaar Vervoer (STOV),
naar een kwaliteitsverbetering in de jaren na 2005 in de vorm van een tramverbinding van het
Zuidwesten van de stad naar het Noordwesten. Bij de STOV studie is de aandacht vooral gericht op de
effecten van het busverkeer op de meest kwetsbare straten, met veel voetgangers en aanwonenden,
langs de routes vanaf het station naar het westen en het noorden van de binnenstad. Daarnaast zijn de
stationsweg en de beide kruispunten ten westen en oosten daarvan belangrijke knelpunten (zie Figuur
5.8). Het aantal bewoners in de binnenstad is ongeveer 10.000 personen.

5.4.2 Berekeningen
Met behulp van CAR II (TNO, 2003) is de luchtkwaliteit in de binnenstad in 2005 voor twee situaties
berekend. Bij de berekeningen is uitgegaan van de leeftijd van het gemiddelde bus – vrachtwagenpark
in 2005. De onderstaande genoemde concentraties zijn berekeningen die uitsluitend betrekking hebben
op het busverkeer. In de binnenstadstraten is het busverkeer dominant, waarvan een deel in 2005
slechts aan de EURO 4 - norm zal voldoen. De gemiddelde leeftijd van het buswagenpark in 2002
landelijk is 9 jaar (bron: CBS), terwijl de gemiddelde leeftijd van het buswagenpark in 2002 in
Groningen gemiddeld 12 jaar bedroeg.
De verwachting is dat er voor het uitvoeren van het stadsvervoer in 2005 ca. 230 bussen nodig zijn en
bij de inzet van een tramsysteem in combinatie met buslijnen door de binnenstad nog slechts 114
bussen. Dit betekent dat er 116 dieselbussen vervangen worden door bussen met een 0-emissie.
De berekende gemiddelde luchtkwaliteit fijn stof (PM10) voor de situatie met 230 dieselbussen met een
emissiefactor van 0,29 g/km bedraagt 31,08 µg/m3. In het geval dat er nog 114 dieselbussen rijden
(emissiefactor 0,29 g/km) en er 116 bussen zijn vervangen door een tram (of ander vervoer met
veronderstelde 0-emissie) kwam de berekende gemiddelde PM10 concentratie uit op 30,32 µg/m3.
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Station

Figuur 5.8 Ligging van het station nabij de binnenstad van Groningen
De bovenbeschreven studie heeft als uitgangspunt gediend voor het definiëren van onderstaande case
studie voor het TDSS-project. In de STOV studie van de gemeente Groningen is uitgegaan van de
basissituatie in 2005 met in de exploitatie bussen die gemiddeld aan de EURO 4 – norm voldoen.
In de huidige situatie (2003) is de emissiefactor van de bussen hoger (gemiddeld 0,684 g/km). Op
basis van de berekeningen voor de STOV studie is afgeleid wat de huidige luchtkwaliteit (concentratie
PM10) zou zijn indien er 230 dieselbussen met emissiefactor 0,684 zouden rijden (31,62 µg/m3) en in
geval van vervanging van 116 van deze bussen door 0-emissie voertuigen (30,59 µg/m3).
Er zijn twee scenario’s gedefinieerd:
Scenario 1: In dit scenario rijden er 116 bussen op waterstofgas en 114 dieselbussen (EURO 4
gemiddeld) met een emissiefactor van 0,29 g/km, hetgeen wat betreft verbetering van de luchtkwaliteit
vergelijkbaar is met de situatie Hoogwaardig Openbaar Vervoer tram (HOVtram) waarbij van de 230
bussen er 116 zijn vervangen door een tram(systeem).
Scenario 2: In dit scenario rijden er in de basissituatie 230 bussen in 2002/ 2003 op diesel met een
emissiefactor van dieselbussen voor het gehele wagenpark van 0,684 microgram per m3. In dit
scenario is geen rekening gehouden met de voortschrijdende invoering van de euro-normen. Ook hier
worden vervolgens weer 116 bussen vervangen door brandstofcelbussen.
De resultaten van de berekeningen voor scenario 1 staan in Tabel 5.10. Er is hierbij uitgegaan van een
afschrijvingstermijn van 10 jaar en een rentepercentage van 6,5 %. In het geval van een
afschrijvingstermijn van 7 jaar, zou het aantal jaarlijks te vervangen bussen oplopen tot 17, in plaats
van 12. De investeringskosten in de gehele beschouwde periode nemen dan met bijna 40% toe, de
meerkosten met ruim 30%. Dit effect wordt veroorzaakt door de relatief hoge kosten van de
brandstofcel-bussen in de eerste jaren in combinatie met de hogere vervangingssnelheid. De resultaten
van de berekeningen voor scenario 2 staan in Tabel 5.11.
In beide scenario's is er van uitgegaan dat er 116 bussen worden vervangen. In de berekeningen is
geen verschil meegenomen in kosten van de dieselbussen in 2002 en de bussen die in 2005 aan de
gemiddelde EURO 4-norm voldoen. Wat de evaluatie van de investeringskosten betreft is er dus geen
verschil tussen de scenario's. Het effect op verbetering van de luchtkwaliteit is wel hoger voor het
tweede scenario en daarmee ook de berekende gezondheidswinst. Dit tweede scenario geeft een beeld
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van de te behalen “winst” indien er op dit ogenblik tot aanschaf van 0-emissievoertuigen zou worden
overgegaan.
Tabel 5.10 Resultaten TDSS-berekening case Groningen: brandstofcelbussen, basisjaar 2005
Afschrijvingstermijn: 10 jaar;rente: 6,5%
Luchtkwaliteit
- afname PM10 (µg/m3)
Epidemiologie

0,760

gemiddeld
ondergrens
- korte termijn reductie van de 0,0
0,0
acute sterfte (personen)
- gewonnen levensjaren (lange 3,4
2,0
plus korte termijn)
Financiën
- vervanging voertuigen per jaar
12
Investeringskosten
Jaar
Prijs per voertuig (€)
Investeringskosten (€)
2006
1.246.000
2.010.564
2007
1.052.000
3.708.086
2008
880.000
5.128.067
2009
730.000
6.306.005
2010
602.000
7.277.401
2011
496.000
8.077.754
2012
412.000
8.742.563
2013
350.000
9.307.328
2014
310.000
9.807.548
2015
292.000
10.278.724
2016
296.000
8.745.790
2017
296.000
7.525.898
2018
296.000
6.583.547
2019
296.000
5.883.238
2020
296.000
5.389.472
2021
296.000
5.066.749
Totaal
109.838.733
Besparing op grond
gemiddeld
minimum
van gewonnen
levensjaren (€)
268.694
163.917

bovengrens
0,0
4,7

Meerkosten per jaar (€)
1.566.820
2.820.598
3.796.835
4.531.029
5.058.681
5.415.290
5.636.355
5.757.376
5.813.853
5.841.284
4.308.350
3.088.458
2.146.107
1.445.798
952.032
629.310
58.808.177
maximum

377.651

Tabel 5.11 Resultaten TDSS-berekening case Groningen: brandstofcelbussen, basisjaar 2003
Afschrijvingstermijn: 10 jaar; rente: 6,5%
Luchtkwaliteit
- afname PM10 (µg/m3)
Epidemiologie

1,030

gemiddeld
ondergrens
- korte termijn reductie van de 0,0
0,0
acute sterfte (personen)
- gewonnen levensjaren (lange 4,5
2,8
plus korte termijn)
Financiën
- vervanging voertuigen per jaar
12
Investeringskosten
Jaar
Investeringskosten (€)
Totaal
109.838.733
Besparing op grond
gemiddeld
minimum
van gewonnen
levensjaren (€)
363.945
222.073
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bovengrens
0,0
6,4

Meerkosten (€)
58.808.177
maximum

511.408
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Voor beide beschouwde scenario's lijken de cumulatieve meerkosten in de buurt van een factor 3
hoger te liggen dan de verwachte jaarlijks terugkerende gezondheidswinst op de lange termijn, op
basis van gewonnen levensjaren. Investering in brandstofcelbussen lijkt dus niet aantrekkelijk vanuit
economisch perspectief (zie ook Figuur 5.9). Een tijdstip waarop de investeringskosten terugverdiend
worden lijkt niet in zicht. Hierbij moeten echter een paar kantekeningen worden geplaatst. In de eerste
plaats is bij de gezondheidsevaluatie gerekend voor 10.000 inwoners van de binnenstad van
Groningen. In werkelijkheid zal bij een keus voor brandstofcelbussen de luchtkwaliteit ook verbeteren
buiten het centrum en dus een effect hebben voor een grotere bevolkingsgroep. De beschouwde 116
bussen die door het centrum rijden, komen ook daarbuiten. De kosten voor een tramsysteem, dat als
optie door de gemeente Groningen wordt voorgesteld, kunnen niet met de demoversie van TDSS
worden doorgerekend en zullen waarschijnlijk afwijken van de geschetste meerkosten voor
brandstofcelbussen. Naast de kosten voor aanschaf van de voertuigen dient bij de introductie van
trams ook de investering in infrastructuur in beschouwing te worden genomen.
Scenario 2: basisjaar 2002
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Figuur 5.9 Kosten en baten van overgang naar brandstofcelbussen in Groningen
In Groningen wordt nog steeds ingezet op hoogwaardig openbaar vervoer in de vorm van een
tramsysteem. Vanaf medio 2004 zal Arriva de komende jaren het stads- en regiovervoer in de stad en
Provincie Groningen en Drenthe blijven verzorgen. De komende jaren zullen er 123 nieuwe bussen
worden aangeschaft, waardoor de gemiddelde leeftijd sterk daalt. Extra maatregelen die worden
aangeboden zijn waarschijnlijk roetfilters op bestaande bussen.

5.5

Case 4: scenario's voor toekomstig vrachtvervoer in Amsterdam

De beschrijving van deze case is gebaseerd op de Eindrapportage Milieuzones in Nederlandse Steden
(Hoogma et al., 2003), waarin deze case uitgebreid is opgenomen. Aangezien het hier een studie voor
het vrachtvervoer betreft, zijn de berekeningen niet met de TDSS-demo uitgevoerd. De gevolgde
methode is echter vergelijkbaar. In sectie 5.5.3. wordt ingegaan op de verschillen tussen deze
berekeningen en de mogelijkheden van de huidige TDSS-demo.

5.5.1 Achtergrond
In 1996 is het zogeheten 7,5 tons verbod voor de binnenstad van Amsterdam van kracht geworden als
een milieuzone maatregel om de leefbaarheid in de binnenstad te verbeteren. De restrictie geldt voor
trucks zwaarder dan 7,5 ton GVW. Dat betekent dat personenauto’s, bestelauto’s en vrachtwagens
tussen de 3,5 en 7,5 ton niet onder dit regime vallen.
Ontheffingen voor de trucks zwaarder dan 7,5 ton gelden voor twee jaar en worden – sinds 1 januari
2003 – alleen verleend als een voertuig minimaal een Euro-2 motor heeft. Na 1 januari 2006 moet het
voertuig minimaal een Euro-3 motor hebben. Na invoering van de zogeheten Euro2-3 maatregel is een
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task force opgericht die onderzoekt of er alternatieven zijn voor het huidige beleid en wat de effecten
van varianten zijn op emissies.
Novem heeft voor de task force een model gemaakt om verschillende beleidsopties te kunnen
vergelijken. Middels de emissie per kilometer, het aantal en de leeftijd van de voertuigen en het aantal
kilometer per voertuig per jaar is de totale emissie van de ontheffingsplichtige voertuigen bepaald (zie
Hoogma et al., 2003). ECN heeft vervolgens de slag gemaakt naar luchtkwaliteit en
gezondheidseffecten.

5.5.2 Berekeningen
In het kader van het onderzoek naar Milieuzones in Nederlandse Steden (Hoogma et al., 2003) zijn
drie scenario's voor het vrachtvervoer in de Amsterdamse binnenstad doorgerekend. De scenario’s
betreffen drie varianten voor het in de komende jaren vervangen van oude vrachtwagens door nieuwe
voertuigen die voldoen aan strengere Euro emissienormen, voor met name fijn stof (PM10).
Door de Europese commissie zijn normen opgesteld ten aanzien van de maximale emissie waar
nieuwe vrachtwagens aan moeten voldoen voor de luchtverontreinigende componenten: NOx, PM,
CO, HC, en rook. De belangrijkste emissienormen voor PM10 en NOx voor zware dieselvoertuigen
(bussen en trucks) zijn weergegeven in Tabel 5.12, onder vermelding van het jaar van ingang.
Tabel 5.12 Emissies in gram per kWh (voor motorvermogens > 85 kW)
Euronorm 0
1
2
2*
3
4
5
Ingangsjaar 1988 1992 1996 1998 2000 2005 2008
PM10
0.36 0.25 0.15 0.10 0.02 0.02
NOx
14.4 8.0
7.0
7.0
5.0
3.5
2.0
bron:www.dieselnet.com/standards/eu/hd.html: EU Emission Standards for HD Diesel Engines
www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/ rett/20021202/473137nl.pdf

Het totale aantal vrachtwagens dat in de Amsterdamse binnenstad rijdt is gesteld op 2526 stuks, op
basis van de geregistreerde vergunningen. Aan de hand van een steekproef waarin 511 vergunningen
zijn onderzocht, is via het geregistreerde bouwjaar van de vrachtwagens bepaald wat de Euronorm van
een bepaald voertuig is (zie ook Tabellen 5.12 en 5.13). Middels de gegevens uit dezelfde steekproef
zijn de vrachtwagens onderverdeeld in vier types ten aanzien van de vervoerde vracht:
bouwmaterialen, levensmiddelen, verhuiswagens en algemeen/overige. Op deze manier is de
uitgangssituatie van het wagenpark voor het jaar 2003 dus vastgelegd.
De bijbehorende emissies in het uitgangsjaar 2003 zijn berekend op basis van gegevens over de
afgelegde kilometers van alle vrachtwagens (zie Hoogma et al., 2003) en Euro-emissiefactoren in
gr/kWh omgerekend naar emissies in gram per km (Tabel 13). Het totaal aantal binnenstedelijke
vrachtwagenkilometers per voertuigtype, is geschat op basis van via de steekproef verkregen gegevens
over hoe vaak een bepaald type vrachtwagen in de Amsterdamse binnenstad komt, en wat de
gemiddelde lengte van deze ritten is.
De omrekening van Euro emissienormen in gr/kWh naar g/km is gebaseerd op gegevens over
het gemiddelde benodigde vermogen voor een gemiddelde truck om een km in de stad af te leggen. De
waarden die gehanteerd zijn, zijn overgenomen uit een studie die het CE in Delft heeft verricht in
opdracht van Novem en komen zeer goed overeen met cijfers van het CBS.
Tabel 5.13
Euronorm
PM10
NOx

Emissies in gram per km, zoals gebruikt voor de emissiescenario’s
0
1
2
3
4
5
1.7285 0.5831 0.354 0.2499 0.0558 0.0558
12.52 9.51
7.34 5.09
3.68
2.10

Er wordt een drietal scenario’s beschouwd over het tijdvak 2004 tot en met 2010 ten aanzien van
gefaseerde vervanging van het vrachtwagenpark door nieuwe voertuigen die voldoen aan een strengere
Euronorm, waarbij het totale aantal vrachtwagens constant wordt verondersteld. De aanname die
hierbij is gedaan is, is naar de vervoerders en verladers toegerekend, d.w.z. bij aanschaffingen in het
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verleden is aangenomen dat voertuigen in overgangsjaren voldoen aan de “schoonste” Euronorm, dus
bijvoorbeeld: alle voertuigen uit 1992 zijn Euro-1 voertuigen. Bij nieuwe voertuigen in de toekomst is
aangenomen dat vervoerders en verladers pas voertuigen die voldoen aan de nieuwe normen hoeven te
kopen in het jaar na de invoering er van. Dit is gebaseerd op het feit dat Euro-3 voor nieuwe
typekeuringen op 1 oktober 2000 van kracht is geworden, maar voor nieuwe registraties pas op 1
oktober 2001:
Scenario 1: “Euro-2 , maximum leeftijd”:
De voertuigen die in een bepaald jaar de afschrijvingstermijn (7-11 jaar afhankelijk van type truck)
overschrijden worden vervangen door voertuigen die voldoen aan de op dat moment vigerende
Euronorm. Hierbij wordt er in 2004 van uitgegaan dat alle voertuigen die niet voldoen aan de Euro-2
norm in een keer worden vervangen, óók als ze qua leeftijd nog niet afgeschreven zijn.
Scenario 2: “Euro-3 per 2006”:
Dit scenario is tot en met 2005 gelijk aan scenario 1. In 2006 echter worden alle vrachtwagens die niet
voldoen aan Euro-3 - óók als ze qua leeftijd nog niet afgeschreven zijn - vervangen door voertuigen
die voldoen aan Euro-3.
Scenario 3: “Euro-3 overslaan”
Dit scenario is tot en met 2006 gelijk aan scenario 1. Per 2007 wordt echter de gehele
vrachtwagenvloot in een keer vervangen door voertuigen die voldoen aan de dan vigerende Euro-4
norm.
Luchtkwaliteit
Voor de 3 scenario’s is een schatting gemaakt van de effecten op de lokale luchtkwaliteit ten gevolge
van vrachtverkeer in de binnenstad. Hiertoe is gebruik gemaakt van de Milieu-module binnen het
GENMOD model (zie ook 5.2.2). Als input voor de GENMOD milieu berekeningen zijn voor de drie
gekozen scenario’s per jaar gemiddelde emissiecoëfficiënten (in g/km) bepaald, op basis van Novem
gegevens ten aanzien van de gemiddelde aantallen vrachtwagens, bijbehorende Euronormen en
afgelegde kilometers in een jaar. De aldus berekende ‘parkgemiddelde’ emissiecoëfficiënten per jaar
voor de verschillende scenario’s zijn samengevat in Tabel 5.14.

Tabel 5.14 Gemiddelde vrachtwagen emissiecoëfficiënten PM10 in gr/km voor het wagenpark in een
bepaald jaar volgens scenario’s 1, 2 en 3. De gemiddelde emissiecoëfficiënten zijn
genormaliseerd voor voertuigaantallen en afgelegde kilometers (op basis van de Novem
gegevens)
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3
Jaar

g/km

g/km

g/km

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

0.39
0.32
0.31
0.29
0.24
0.20
0.16
0.13

0.39
0.32
0.31
0.25
0.25
0.25
0.23
0.20

0.39
0.32
0.31
0.29
0.06
0.06
0.06
0.06

De gemiddelde emissiecoëfficiënten zijn gecombineerd met gegevens van het IVV aangaande het
aantal jaarlijks afgelegde vrachtwagenkilometers. Het IVV hanteert een waarde van ca. 10,6 miljoen
vrachtwagen km’s in 2000 (en 116 miljoen personenauto km’s in 2000). In het GENMOD model
worden aantallen kilometers omgerekend naar een gemiddelde verkeersdichtheid. Met behulp van de
verkeersdichtheid wordt vervolgens de milieubelasting uitgerekend. Het door Novem beschouwde
gebied is een gedeelte van het gebied dat door GENMOD beschouwd wordt. De verkeersintensiteit in
dit deelgebied is gelijk verondersteld aan die in het gehele gebied. De GENMOD milieumodule
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berekeningen zijn wegens capaciteitsgebrek vooralsnog alleen uitgevoerd voor de jaren 2003, 2006,
2008 en 2010. De resultaten van de berekeningen ten aanzien van de bijdrage van
vrachtwagenemissies aan de PM10 concentratie in de binnenstad zijn samengevat in Tabel 5.15 en
Figuur 5.10.
Tabel 5.15 Bijdrage van de vrachtwagenuitstoot aan PM10 aan de jaargemiddelde PM10 concentratie
(in microgram/m3) in de Amsterdamse binnenstad voor de 3 scenario’s, berekend met de
milieumodule van GENMOD op basis van de bovenomschreven gegevens
PM10 (micro g/m3) Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3
2003
2006
2008
2010

2.26
1.66
1.16
0.77

2.26
1.43
1.43
1.16

2.26
1.66
0.32
0.32

Immissie fijn stof in stadsdeel Centrum
bijdrage vrachtvervoer
2.5
2.0
1.5
ug/m
3
1.0
0.5
0.0
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Scen1

2.26
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1.16
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Scen2
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2.26
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Figuur 5.10 Grafische weergave van de invloed van vrachtverkeer volgens de 3 scenario’s op de PM10
luchtkwaliteit in de binnenstad van Amsterdam. De datapunten buiten de jaren 2003,
2006, 2008 en 2010 zijn geïnterpoleerd. De PM10 achtergrondconcentratie bedraagt ca.
38 µg/m3
Uit de berekeningen blijkt dat de invloed van het vrachtverkeer op de lokale PM10 luchtkwaliteit tot
2006 ongeveer gelijk op gaat voor de verschillende scenario’s, hetgeen verwacht mocht worden op
basis van de jaarvrachten behoudens kleine verschillen tengevolge van de geïnterpoleerde datapunten
voor niet berekende jaren.
Uit Tabel 5.15 volgt de absolute verbetering in gemiddelde PM10 waarde over de totale periode 2003
tot 2010 voor de verschillende scenario’s:
- 1,49 µg/m3 voor scenario 1 (Euro-2, maximum leeftijd)
- 1,10 µg/m3 voor scenario 2 (Euro-3 per 2006)
- 1,94 µg/m3 voor scenario 3 (Euro-3 overslaan).
Epidemiologie
In de binnenstad van Amsterdam wonen ca. 82.000 inwoners (Feld, 2003). De natuurlijke sterfte in
Amsterdam in het jaar 2000 was 6.666 personen (CBS), op een totale populatie van ca. 750.000
personen. De natuurlijke sterfte in de binnenstad zal dus ca. 729 personen per jaar bedragen. De PM10
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luchtkwaliteitsverbetering in de binnenstad, tengevolge van de 3 scenario’s voor vrachtverkeer, zal in
2010 naar verwachting een verminderde jaarlijkse korte termijn sterfte veroorzaken, zoals
weergegeven in Tabel 15.5. Dit betreft een conservatieve schatting; het beschouwen van alleen fijn
stof in plaats van alle vervuilende componenten (CO, SO2, NOx, O3, etc.) leidt namelijk tot een
onderschatting.
Tabel 5.16 Verwachte afname van de lange termijn sterfte in 2010 t.o.v. de situatie in 2003, ten
gevolge van PM10 luchtkwaliteitsverbetering voor de 3 verschillende scenario’s
Scenario
PM10 LK verbetering periode Op langere termijn verwachte
2003-2010 (µg/m3)
afname in jaarlijkse aantallen
sterfgevallen in 2010 t.o.v. 2003
1 “Euro-2, maximum leeftijd”
1,49
4,3
2 “Euro-3 per 2006”
1,10
3,2
3 “Euro-3 overslaan”
1,94
5,7
Kostenbesparing
Op basis van een kostenaanname uit de EU literatuur van 1,2 miljoen Euro per sterfgeval valt uit te
rekenen dat de verwachte jaarlijkse kostenbesparing in 2010 ten opzicht van 2003, tengevolge van de
verminderde korte termijn sterfte voor scenario 3 (Tabel 5.15), uit komt op ca. 1 miljoen Euro. Indien
de lange termijn sterfte in de Amsterdamse binnenstad ook wordt meegenomen (Tabel 5.16), dan
resulteert scenario 3 in 2010 t.o.v. 2003, naar verwachting in een besparing op langere termijn van
jaarlijks bijna 7 miljoen Euro. Bovenstaande grove kostenberekeningen zijn echter arbitrair, omdat
nog onvoldoende duidelijk is of de verloren levensjaren tengevolge van vroegtijdig overlijden door
slechte luchtkwaliteit, op dezelfde manier gewogen kunnen worden, als de sterfgevallen op basis
waarvan het EU getal van 1,2 miljoen is gebaseerd.

5.5.3 Verschillen met TDSS-demo
Een eerste verschil tussen deze case en de drie voorgaande cases, is dat het hier gaat over vrachtauto's
in plaats van over bussen. De kostenontwikkeling van vrachtauto's met verschillende euronormen of
andere aandrijvingstechnieken is in het kader van deze studie niet in kaart gebracht.
Op zich is een doorberekening van de verbetering van de luchtkwaliteit en de gezondheidseffecten wel
uit te voeren met de TDSS-demo, indien de emissiefactoren voor de basissituatie en het scenario
bekend zijn en indien op basis van verspreidingsberekeningen de bijdrage van de vrachtwagens aan de
PM10 -immissie bekend zijn. Een verdere complicatie in Case 4 is echter, dat is uitgegaan van
invoering van de verschillende emissienormen in een aantal stappen. Deze getrapte invoering van
maatregelen kan niet met de huidige demo worden doorgerekend.
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6.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

De huidige versie van TDSS is in korte tijd ontwikkeld en dit heeft er toe geleid dat er keuzes gemaakt
moesten worden ten aanzien van de functionaliteit. Dit is voor de verschillende deelaspecten in het
voorgaande aan bod geweest. Er zijn verschillende mogelijkheden om het huidige programma uit te
breiden of verder uit te werken. Hierbij kan gedacht worden aan:

-

Differentiatie in voertuigtypen in basissituatie en scenario’s. Nu wordt er uitgegaan van één
bustype in de basissituatie en één bustype per scenario.
Uitbreiding luchtkwaliteitsparameters (NO2, geluid, …), waarvoor naast het effect op de
luchtkwaliteit ook de epidemiologische evalutie uitgevoerd moet kunnen worden.
Uitbreiding van de gezondheidsevaluatie door ook de reductie in ziekenhuisopnames mee te
nemen.
Doorrekenen Euronormen (Voertuigemissies).
Uitbreiden met mogelijkheid om de effecten van verkeersregulerende maatregelen door te
rekenen.
Directere koppeling met model voor berekening luchtkwaliteit.

Het is van belang om goed aan te sluiten bij wensen uit de praktijk om een instrument te kunnen
ontwikkelen dat ook daadwerkelijk gebruikt wordt. De betrokkenheid van gemeentes bij de
ontwikkeling van het eerste prototype is erg belangrijk geweest. Verdere ontwikkeling van het TDSS
zal ook in samenwerking met andere partijen, waaronder overheden, plaats moeten vinden.

ECN-C--04-002

57

58

ECN-C--04-002

7.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

7.1

Inleiding

TDSS-demo versie 0.4 is ontwikkeld in het database programma Microsoft Access 2000. De database
bevat informatie over verschillende bustypen zoals emissiefactoren en kostenontwikkeling. Ook zijn
gegevens over epidemiologische relaties opgenomen. Voor gebruik van de run time versie van TDSS
is het niet noodzakelijk dat Access 2000 op de PC aanwezig is. De cd-rom bevat een
installatieprocedure met een toelichting in de installatiehandleiding
De TDSS-demo bevat in de database als voorbeeld gegevens betreffende de eerste drie cases die in dit
verslag zijn besproken. De gebruiker kan zelf nieuwe basissituaties toevoegen en scenario’s opstellen
of deze aanpassen of verwijderen.

7.2

Handleiding

De TDSS-demo kan worden opgestart via het Start-menu > Programs > TDSS > TDSS. Het
openingsscherm verschijnt, waarin het versienummer van TDSS wordt vermeld (Figuur 7.1).

Figuur 7.1 Openingsscherm TDSS
Naast het openingsscherm zijn er twee hoofdschermen, Beheer basissituaties en Beheer scenario's, en
een Rapportage scherm. De werking en beschrijving van deze schermen wordt in de hierna volgende
secties beschreven.
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7.2.1 Beheer basissituaties
Door op de startknop in het openingsscherm te klikken verschijnt het schermformulier Beheer
basissituaties (Figuur 7.2), dat verschillende mogelijkheden biedt voor het beheren van basissituaties.

Figuur 7.2 Beheer basissituaties in TDSS
1. Eerder gedefinieerde basissituaties kunnen worden opgezocht en opgeroepen via het selectieblok
linksboven in het formulier. Alle gegevens die door de gebruiker zijn ingevoerd om de betreffende
basissituatie te beschrijven verschijnt dan op het scherm. Een basissituatie wordt beschreven door
een algemeen gedeelte en een gedeelte betreffende de verkeersbelasting.
Het algemene gedeelte bestaat uit de velden: Gemeente, Wijk
/ Stadsdeel, Jaar,
Bevolkingsomvang en Sterfte. De "naam" van een basissituatie wordt automatische gevormd
door koppeling van de namen van de gemeente en naam van de wijk / stadsdeel en het jaartal.
In het gedeelte betreffende de verkeersbelasting dient in de eerste plaats het type autobus te
worden gespecificeerd. Hiervoor kan een keus worden gemaakt uit de lijst met bustypen waarover
het systeem informatie bevat, daarbij is er een directe koppeling met het type aandrijvingstechniek
(Figuur 7.3). Naast het type bussen in de basissituatie, dient ook het aantal bussen te worden
gespecificeerd en het jaarlijks aantal kilometers per bus. Deze laatste informatie wordt in de
huidige versie van TDSS niet gebruikt en invoering ervan is daarom ook niet verplicht.

Figuur 7.3

Keus uit type bus

Het tweede gedeelte van de verkeersbelasting dat ingevuld dient te worden betreft de emissiefactor
van het huidige bustype en de uitkomsten van berekeningen van de luchtkwaliteit, uitgedrukt als
concentratie PM10 in µg/m3, zoals uitgerekend met een verspreidingsmodel, bijvoorbeeld CAR II
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(zie Figuur 7.4). Zoals aangegeven in sectie 2.2 gaat het hierbij om de huidige immissie en de
immissie in het geval de emissie van het actuele aantal bussen op nul wordt gesteld (ofwel waarbij
er geen bussen rijden). Op het formulier is ook de mogelijkheid weergegeven om gegevens
betreffende NO2 in µg/m3 in te voeren. De effecten van NO2 worden echter met de demo-versie
nog niet verder geëvalueerd.

Figuur 7.4

Invoer resultaten verspreidingsberekeningen

2. Vanuit het scherm Beheer basissituaties is het ook mogelijk een geselecteerde basissituatie te
verwijderen door de knop Verwijder situatie te activeren. Het systeem informeert of de gevraagde
actie inderdaad uitgevoerd dient te worden (Figuur 7.5).

Figuur 7.5

Bericht bij vraag om verwijdering van een basissituatie

Wanneer er al één of meerdere scenario's op grond van de betreffende basissituatie zijn
gedefinieerd verschijnt eerst onderstaande melding. Bij het verwijderen van een basissituatie
dienen ook de bijbehorende scenario's verwijdert te worden.

Figuur 7.6

Bericht bij de vraag om verwijdering van een basissituatie met scenario('s)

Als deze vraag bevestigend wordt beantwoord, verschijnt onderstaand bericht (Figuur 7.7). Bij
antwoord Yes worden de basissituatie en bijbehorend scenario verwijderd.

Figuur 7.7

Vraag om bevestiging van verwijderen van basissituatie met scenario('s)

3. Het aanmaken van nieuwe basissituaties kan ook op basis van het scherm Beheer basissituaties. Er
wordt dan automatisch een lege nieuwe basissituatie aangemaakt met de naam <nieuwe stad><nieuwe wijk>-2000 en default waarden in een aantal velden (Figuur 7.8). Dit kan door de
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gebruiker aangepast worden (zie hetgeen beschreven is onder punt 1.). Wanneer voor de eerste keer
een voertuigtype wordt gekozen verschijnt in het veld Emissiefactor (PM10) de algemene
emissiefactor voor verkeer van dat type in de bebouwde kom (gebaseerd op CBS gegevens), deze
emissiefactor kan voor de betreffende basissituatie door de gebruiker worden gewijzigd.

Figuur 7.8

Default waarden bij aanmaken van een nieuwe basissituatie

4. Basissituaties kunnen worden gewijzigd. Wijziging van een basissituatie wordt afgeraden, wanneer
er al scenario's op grond daarvan zijn opgesteld. Bij toevoegen van een scenario wordt namelijk
een deel van de gegevens van de oorspronkelijke basissituatie gekopieerd. Bij het achteraf wijzigen
van de basissituatie veranderen de gedefinieerde scenario's niet automatisch mee, waardoor de
koppeling niet meer eenduidig is. Aanbevolen wordt een nieuwe basissituatie te definiëren als de
oude scenario's bewaard moeten blijven en ander de oude scenario's eerst te verwijderen.

7.2.2 Beheer scenario's
Via de knop Scenario's in het Beheer basissituaties scherm kan het Beheer scenario's hoofdscherm
worden gestart. Wanneer er nog geen scenario's voor een basissituatie zijn gedefinieerd verschijnt er
een leeg scherm (Figuur 7.9).

Figuur 7.9 Hoofdscherm voor Beheer scenario's

62

ECN-C--04-002

Door op Nieuw scenario te klikken krijgt de gebruiker de mogelijkheid een nieuw scenario te
definiëren (Figuur 7.10).

Figuur 7.10

Nieuw scenario definiëren

Het bovenste gedeelte van het scherm Geef scenario naam bevat een aantal gegevens van de
bijgehorende basissituatie. In het onderste gedeelte van het scherm kan de naam van het scenario
worden gespecificeerd. Verder dienen hier een keuzes gemaakt te worden voor een
afschrijvingstermijn voor de nieuwe voertuigen (7 of 10 jaar) en voor een rentepercentage (5.5, 6.5 of
7.5%). Wanneer vervolgens op Ok wordt gedrukt verschijnt een uitgebreidere versie van Beheer
scenario's, waarin de verkeersbelasting (in onderstaand geval voor het scenario "Brandstofcel bussen")
gespecificeerd kan worden (Figuur 7.11). Het gaat hierbij met name om specificatie van het type
bussen (voertuigcategorie + aandrijvingstechniek) en de bijbehorende emissiefactoren. Het aantal
bussen dat wordt vervangen door schonere bussen dient voorlopig gelijk te zijn aan het aantal bussen
in de basissituatie.

Figuur 7.11

Verdere specificatie van een scenario

Wanneer er meerdere scenario's bij een bepaalde basissituatie zijn gedefinieerd verschijnt een
overzicht van deze scenario's linksboven in het Beheer scenario's scherm (zie Figuur 8.11). Deze
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scenario's kunnen in dit scherm eventueel worden gewijzigd of er kunnen nog meerdere scenario's
worden aangemaakt.
Via Verwijder scenario kan een geselecteerd scenario worden verwijderd. Wel moet dan eerst nog de
onderstaande vraag bevestigend worden beantwoord (Figuur 7.12).

Figuur 7.12

Bericht bij verwijdering van een scenario vanuit Scenario beheer

7.2.3 Rapportage
Na het definiëren van scenario's kan de LEF-evaluatie (Luchtkwaliteit, Epidemiologie en Financiën)
door TDSS worden uitgevoerd en weergegeven in een rapportage. Hiervoor dient op de Rapportage
knop in het scherm Beheer scenario's te worden geklikt. De resultaten van de evaluatie verschijnen als
een rapport op het scherm (Figuur 7.13). In de rechter bovenhoek van de rapportage staat de naam van
het scenario weergegeven. Het rapport begint met een overzicht van de algemene gegevens van de
basissituatie (stad, wijk, bevolking) en het scenario (type schonere voertuigen). Hierna volgen de
resultaten van de LEF-evaluatie:
-
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Luchtkwaliteit: verbetering van de luchtkwaliteit weergegeven als afname van PM10 concentratie
(µg/m3)
Epidemiologie: de evaluatie van de gezondheidseffecten in de demo-versie geeft in de eerste
plaats het korte termijn effect op de afname van de acute sterfte weer. Hierbij wordt naast een
gemiddelde ook een ondergrens en een bovengrens van de schattingen aangegeven (zie Hoofdstuk
4). Daarnaast wordt het aantal gewonnen levensjaren berekend op basis van de cohortstudie (zie
Hoofdstuk 4) weergegeven (de combinatie van het korte en lange termijn effect). Hierbij zijn ook
weer de berekende ondergrens en bovengrens weergegeven.
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Figuur 7.13
-

Rapportage van TDSS

Financiën: deze beginnen met een overzicht van de investeringen. Op basis van het totale aantal
bussen dat vervangen wordt en de gekozen afschrijvingstermijn, wordt het aantal voertuigen dat
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per jaar vervangen moet worden berekend. Dit wordt voor alle jaren constant verondersteld. In een
tabel staat vervolgens weergegeven voor een periode van 16 jaar wat per jaar de aanschafkosten
per voertuig zijn, wat de totale investeringskosten in dat jaar zijn en wat de meerkosten zijn
wanneer de investeringen in x schone bussen tegen het gekozen rentepercentage worden
vergeleken met investeringen in x bussen van hetzelfde type als in de basissituatie tegen hetzelfde
rentepercentage (dus gewoon regelmatige vervanging van het huidige buspark). Onder aan deze
tabel staan ook de totale investeringskosten en de totale meerkosten weergegeven. Na het
overzicht van de investeringskosten volgen de geschatte besparingen op de gezondheidszorg op
grond van gewonnen levensjaren. Hierbij is analoog aan de weergave van de geschatte gewonnen
levensjaren naast een gemiddelde waarde een minimum (ondergrens) en een maximum
(bovengrens) weergegeven. Dit bedrag geeft een indicatie van wat op termijn jaarlijks de
“gezondheidswinst” is ten gevolge van de afname van de PM10-immissie.
Het rapport kan geprint worden via File > Print of via Print in het menu dat verschijnt door op de
rechter muisknop te drukken.
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BIJLAGE A

KOSTENFORMULES POMPSTATIONS

Jaarlijkse kosten pompstation
Net als voor de bussen, is voor het berekenen van de jaarlijkse kosten voor het pompstation een meer
integrale benadering mogelijk. De levensduur van de apparaten op het pompstation is hoger dan die
van de bussen (hier is 15 jaar aangenomen per eenheid). Hierdoor blijft het kostenverloop in de
periode 2005 -2020 relatief eenvoudig en dit kan in een aantal eenvoudige formules worden gevat.
Interpretatie van hiermee berekende resultaten voor andere cases moet wel gepaard gaan met enige
voorzichtigheid, omdat de formules slechts een globale benadering vormen van de werkelijke kosten.
Het geldigheidsgebied is tot 2020.
• Aardgasvulstation
In Figuur A.1 staat het verloop van de vaste en variabele kosten voor het aardgasvulstation in miljoen
euro weergegeven voor de Amsterdamse casus. Duidelijk is dat de variabele kosten (aardgaskosten en
elektriciteit) van het vulstation de belangrijkste bijdrage leveren. De vaste kosten worden gevormd
door de kosten voor de apparatuur (compressor, vulstation etc.). Omdat het bussenpark over een
termijn van vijftien jaar wordt opgebouwd is het niet nodig om direct bij aanschaf van de eerste bussen
een vulstation aan te leggen met een capaciteit voor 300 bussen. Aangenomen is daarom dat het totale
park in fasen opgebouwd kan worden, waarbij elke drie jaar tot 2015 een deel van het station wordt
uitgebreid.
Aardgas
3,00
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V ariabe le k o st en

Figuur A.1 Vaste en variabele kosten aardgasvulstation
De totale kosten van het vulstation worden berekend door de vaste en variabele kosten te sommeren.
Dit is weergegeven in Figuur A.2, waarbij er twee gebieden te onderscheiden zijn. Het meest linkse
gebied geeft een stijgende helling, die duidt op de stijgende kosten ten gevolge van de opbouw van het
bussenpark. Het rechterstuk is een constante functie die de kosten beschrijft van een volledig
opgebouwd vulstation (en dus ook het bussenpark).

ECN-C--04-002

71

Aardgaspompstation
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Figuur A.2 Kostenontwikkeling aardgasvulstation in de periode 2005-2020 (casus Amsterdam)
Voor andere cases zal de grootte van het vulstation anders zijn dan de voorbeeldcasus, afhankelijk van
de grootte van het bussenpark. De kostenontwikkeling in Figuur A.2 is gebaseerd op een jaarlijkse
aanschaf van 25 nieuwe bussen en een totaal bussenpark van 300 bussen. Verandering van deze
parameters, zal leiden tot een verschuiving van de lijnen. Hoe groot de verschuiving zal zijn, kan
worden berekend met de onderstaande formules. De keuze van de parameters bepaalt wanneer het
vulstation volledig af zal zijn. De grootte van het uiteindelijke park en het aantal nieuwe bussen per
jaar, bepalen de duur van de opbouw van het park. Het eindjaar beïnvloedt de "geldigheid" van de
eerste formule.
(Formule 1 Opbouw aardgasvulstation)
⎞
⎛
grootte bussenvloot
⎟
Periode : van 2005 tot het jaar ⎜⎜ 2004 +
Jaarlijks aantal nieuwe bussen ⎟⎠
⎝
⎛ Jaarlijks aantal nieuwe bussen ⎞
K p = (0,2375 * jaartal − 475,928) * ⎜
⎟
25
⎝
⎠
waarbij K p de kosten van het pompstation in miljoenen euro's (M€) weergeeft.

(Formule 2 Afschrijving compleet pompstation)
⎞
⎛
grootte bussenvloot
⎟ tot het jaar 2020
Periode : van het jaar ⎜⎜ 2004 +
Jaarlijks aantal nieuwe bussen ⎟⎠
⎝

K p = constant = K p
Kp
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max

max

= maximale kosten pompstation wanneer bussenvloot geheel is opgebouwd [M€].
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•

LPG-vulstation

De benadering voor het LPG-vulstation is identiek aan die van het aardgasvulstation. De opbouw van
het park kan benaderd worden met formule 3, terwijl formule 4 de relatie geeft voor de periode nadat
de opbouw van het park compleet is.
(Formule 3 Opbouw LPG-vulstation)
⎞
⎛
grootte bussenvloot
⎟
Periode : van 2005 tot het jaar ⎜⎜ 2004 +
Jaarlijks aantal nieuwe bussen ⎟⎠
⎝
⎛ Jaarlijks aantal nieuwe bussen ⎞
K p = (0,6413 * jaartal − 1285,239) * ⎜
⎟
25
⎝
⎠

(Formule 4 Afschrijving compleet pompstation)
⎞
⎛
grootte bussenvloot
⎟ tot het jaar 2020
Periode : van het jaar ⎜⎜ 2004 +
Jaarlijks aantal nieuwe bussen ⎟⎠
⎝

K p = constant = K p

max

• Waterstofpompstation (elektrolyse)
Net als voor het aardgasvulstation kunnen voor het elektrolyse-waterstofpompstation ook een tweetal
algemene formules worden opgesteld. De kostenontwikkeling voor dit elektrolysepompstation staat
weergegeven in Figuur A.3.
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Figuur A. 3

Kostenontwikkeling waterstofvulstation (elektrolyse) in de periode 2005-2020 (casus
Amsterdam)

Voor de benadering van de jaarlijkse kosten van het eerste stuk, de opbouw van het pompstation, kan
de volgende empirische relatie worden gebruikt:
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(Formule 5 Opbouw pompstation, lokale productie door elektrolyse van water)
⎞
⎛
grootte bussenvloot
⎟
Periode : van het jaar 2005 tot het jaar ⎜⎜ 2004 +
Jaarlijks aantal nieuwe bussen ⎟⎠
⎝
⎛ Jaarlijks aantal nieuwe bussen ⎞
K p = (0,5745 * jaartal − 1151,1) * ⎜
⎟
25
⎝
⎠

Voor een volledig opgebouwd pompstation geldt:
(Formule 6 Afschrijvingskosten compleet pompstation)
⎞
⎛
grootte bussenvloot
⎟ tot het jaar 2020
Periode : van het jaar ⎜⎜ 2004 +
Jaarlijks aantal nieuwe bussen ⎟⎠
⎝

K p = constant = K p

max

• Waterstofpompstation (reforming)
In principe geldt voor het pompstation met een aardgasreformer hetzelfde als bij de andere twee opties
(aardgas en elektrolyse). Er is echter wel een verschil met de vorige twee opties, namelijk de manier
waarop waterstof wordt verkregen in de beginperiode. Hoewel grootschalige productie van waterstof
met behulp van stoom reeds gemeengoed is, is dat het niet het geval voor kleinschalige productie.
Inmiddels zijn er al wel reformers die op redelijk kleine schaal waterstof produceren maar die zijn nog
relatief duur. Het is dus wenselijk om bij de aanleg van een tankstation meteen uit te gaan van een
grotere reformer, die genoeg waterstof produceert voor een deel van de bussen. Er is hier van de
veronderstelling uitgegaan dat het aantrekkelijk is om een reformer neer te zetten als er meer dan 75
bussen zijn in het park. Voor de Amsterdamse casus betekent dat, dat de reformer het derde jaar in
bedrijf wordt genomen.
Reforming van aardgas
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Figuur A.4 Kostenontwikkeling waterstofvulstation (reforming) in de periode 2005-2020 (casus
Amsterdam)
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In Figuur A.4 zijn er dan ook drie verschillende gebieden te onderscheiden. Het eerste gebied geeft de
kosten weer bij externe inkoop van waterstof. Het tweede de lokale productie van waterstof met een
reformer en de opbouw van het station. Het laatste stuk geeft de kosten weer bij een volledig
opgebouwd vulstation. De formules die deze route beschrijven zijn:
(Formule 7 Inkoop waterstof extern)
⎛ Jaarlijks aantal nieuwe bussen ⎞
K p = (1,5618 * jaartal − 3129,5) * ⎜
⎟
25
⎝
⎠

(Formule 8 Opbouw pompstation, lokale productie door aardgasreforming)
⎞
⎛
grootte bussenvloot
⎟ en
Periode : van het jaar 2005 tot het jaar ⎜⎜ 2004 +
Jaarlijks aantal nieuwe bussen ⎟⎠
⎝

aantal bussen ≥ 75

⎛ Jaarlijks aantal nieuwe bussen ⎞
K p = (0,2848 * jaartal − 569,77) * ⎜
⎟
25
⎝
⎠

(Formule 9 Afschrijvingskosten compleet pompstation)
⎛
⎞
grootte bussenvloot
⎟ tot het jaar 2020
Periode van het jaar ⎜⎜ 2004 +
Jaarlijks aantal nieuwe bussen ⎟⎠
⎝

K p = constant = K p

max

• Berekening meerkosten
De meerkosten van de alternatieven per kilometer kunnen worden berekend volgens:

⎞
⎛
( Kosten pompstation + kosten bussen) / jaar
⎟⎟
Meerkosten = ⎜⎜
− ( prijs / km )diesel
⎝ ( Brandstofverbruik / jaar ) /( Brandstofverbruik / km) ⎠ alternatief
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