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1 VAD ÄR EN LUFTFÖRORENING*?

Med luftförorening avses sådana ämnen som kan leda till skadliga

effekter hos växter, djur och människor när koncentrationen av ämnet i

fråga är tillräckligt hög. Luftföroreningar kan förekomma i form av

partiklar (fasta partiklar eller vätskedroppar) eller i gasform.

Luftföroreningar har alltid funnits men det är först under 1900-talet som

de gett upphov till globala problem. Många av föroreningarna som finns i

den luft vi inandas brukar kallas "naturliga" i motsats till de luftförore-

ningar som människan själv framkallat.

I tabell 1 ges några exempel på naturliga föroreningar och deras ur-

sprung. Välkända exempel på naturprocesser som förorenar luften är

vulkanutbrott, skogsbränder (orsakade av blixten) samt transport av salt

från haven och stoft från ökenområden.

Gränsen mellan naturliga luftföroreningar och de föroreningar som

människan framkallat är oskarp. Ett exempel på detta är vinderosionen

på odlade jordar ofta är ett resultat av människans kortsynta handlande.

Ryska forskare t ex har kunnat konstatera att stoftnedfallet i Kaukasus

ökar i takt med ökningen av antalet traktorer i Sovjetunionen (1).

Att problemen med luftföroreningar ökat drastiskt under vårt århundrade

beror på "mänskliga" aktiviteter. I tabell 2 ges några exempel på

föroreningskällor som människan orsakat och utsläpp som härrör från

dessa föroreningskällor.

I huvudsak fem olika föroreningskällor kan särskiljas (1);



Tabell 1. Några naturliga föroreningar och deras ursprung.

Tabell 2.

 

 
Förorening Ursprung (huvudsakligt)

Damm Transport med vinden från öppen mark

Pollen (och andra allergifram- Väaxtvärlden

kallare)

Mikroorganismer Organismvärlden, bl. a. sjuka personer

Saltkristaller Hav, saltoknar

Rökgaser, flygaska Skogsbränder

Metangas Sumpområden

Dimma Kondenserad vattenånga i atmosfären

Mineralpartiklar, "aska" och Vulkanism

gaser (bl.a. SO,, HF, CI,,

NH.)

Naturlig radioaktivitet

Ozon

Meteoritpartiklar

Naturligt dis

Några antropogena (av

och deras utsläpp.

Mineral, världsrymden

Elektriska urladdningar (åska)

Ozonosfären i stratosfären

Världsrymden

Barrskogsområden

människan orsakade) föroreningskällor

 

Föroreningskälla Utslapp
 

Uppvärmningsanlaggningar

(bostäder, industri)

Motorfordonstrafik

Avfallsförbränning

Framställning av:

Svavelsyra

Saltsyra

Fosforsyra

Ammoniak

Salpetersyra

Klor och natriumhydroxid

Gödselmedel

Sulfitmassa

Sulfatmassa

Metallindustri

(Gärn- och stålverk, gjuterier

och ferrolegeringsverk)

Aluminiumindustri

Jord- och stenindustri

Petroleumindustri

Svaveldioxid, mitroösa gaser, koldioxid,

kolmonoxid, rök, flygaska. organiska be-

ståndsdelar, metalloxider, luktamnen

Koloxid, kolvaten, kväveoxider, svavel-

dioxid (diesel), blyforeningar (bensin),

sot, vatskedroppar

Koloxid, koldioxid, kolväten, formalde-

hyd, organiska syror, partiklar av metall-

oxider, kväve, syre, kväveoxider, svavel-

dioxid, saltsyra, fluorider

Svaveldioxid, -trioyvid, -syra

Klorgas, saltsyra

Fluor

Svaveldioxid, -trioxid, ammoniak, kväve-

dioxid, sot

Kväveoxider, ammoniak

Kvicksilver, klorgas

Ammoniak, kväveoxider, fluorider, salt-

syra

Svaveldioxid, stoft

Svaveldioxid, stoft (Na,SO,), illaluktan-

de ämnen såsom svavelväte, metylmer-

kaptan, dimetylsulfid

Svaveldioxid, nitrösa gaser, metalloxider,

kalk, koks- och slaggprodukter

Fluorider, fluorväåtesyra, aluminiumoxid.

aluminiumsilikat, tjära, dammformig

kryolit

Kvarts- och kalkdamm, sot

Svaveldioxid, kolväten, illaluktande

ämnen, bl. a. svavelvate



- Anläggningar för förbränning av fossila bränslen som olja och

kol. De mest omtalade föroreningarna är svaveldioxid och sot.

- Industrier. Ett stort antal föroreningar förekommer och dessa

kan variera med typen av industri. Till den industriella verk-

samheten räknas också sopförbränning som också ger upphov till

stora mängder luftföroreningar.

- Biltrafiken ger upphov till ett mycket stort antal allvarliga

föroreningar (150-200 st har nämnts). Såväl gasformiga som

stoftformiga föroreningar förekommer. Denna föroreningskälla

kommer att behandlas mer detaljerat i fortsättningen.

- Jord- och skogsbruk. Här gäller det främst stoftspridningen i

samband med markberedningen, men även handelsgödsel och

bekämpningsmedel i den mån de hamnar på annan plats än den

avsedda.

- Havet. Inte bara salt härstammar från havet utan även förore-

ningar som industrier tillfört havet och som kommer upp igen

och förs in över land (t ex bekämpningsmedel).

2 LUFTFÖRORENINGAR FRÅN BILAR

Fordonstrafiken utgör i dag en betydande källa till allmänna luftförore-

ningar i Sverige. För ett flertal ämnen är trafiken den huvudsakliga

enskilda källan.

Huvuddelen av de luftföroreningar som emitteras från bilarna passerar

avgassystemet och härstammar från förbränningsprocessen i motorn.

Knappt hälften av kolväteemissionen orsakas emellertid av vevhusgas-

ventilationen och av bränsleavdunstning (figur 1).

Vevhusgas härrör från de gaser i förbränningsrummet som vid högt tryck

läcker förbi kolvringar in i vevhuset. Dessa gaser måste avledas för att



undvika skadligt övertryck i vevhuset. Flödet från vevhuset ökar med

motorns effekt och kan uppgå till 2-5 % av avgasflödet från motorn. Den

ungefärliga sammansättningen hos gaserna från vevhuset är 97 % luft,

2 % kolväten och 1 % av övriga avgaser (2).

Bränsleavdunstningen sker huvudsakligen vid ventilationsanordningarna

från bränsletanken och från förgasarens flottörhus. Flera faktorer påver-

kar mängden avdunstat bränsle, t ex bränslets ångtryck och temperatur

samt innesluten bränsle- och luftmängd (2).

Bilarna producerar också avsevärda mängder partikulära föroreningar via

avgaserna men också genom slitage av däck och bromsband och genom

uppvirvling av gatudamm.

 

  

   

 

däck vevhusventilation

-

avdunstning

-

bromsanordningar

-

avgaser

gummistoft oljerök bensinångor stoft koloxid

vägdamm

__

kolväten blyföreningar

_

asbestdamm kolvaten

blyföreningar kväveoxider
aldehyder
syror
blyforeningar
carcinogener
m.m.

Figur 1. Bensinbilens olika föroreningsutsläpp (från ref. 3).

2.1 Beskrivning av de viktigaste föroreningarna 

Bilavgaser består av ett stort antal olika kemiska ämnen. Avgasernas

sammansättning varierar starkt med körförhållanden, motortyp, renings-

utrustning, bränsle, drifttemperatur osv, vilket försvårar en kartläggning

av utsläppen.

Den största andelen av avgaserna utgörs av relativt harmlösa ämnen som

kvävgas, koldioxid och vattenånga. Men vid sidan av dessa förekommer

ett stort antal ämnen av större intresse ur hälso- och miljösynvinkel.

Huvudkomponenter är koloxid (CO), olika slags kolvägen (HC), kväveoxi-



der (NO), svaveloxider (SO) och partikulära föroreningar, inklusive bly

(Pb). I utomhusluften sker successiva omvandlingar av de primärt ut-

släppta ämnena, bl a genom inverkan av solljus, fukt och genom interak-

tion med andra ämnen. Resultatet kan bli nya ämnen som är mer eller

mindre aktiva jämfört med ursprungsämnena. Exempel på sådana om-

vandlingar är reaktionen mellan kväveoxider och olika kolväten till ozon

och andra oxidanter (jfr avsnitt 2.1.8 "Fotokemisk smog").

2.1.1 Kolmonoxid (CO)

Kolmonoxid (koloxid) är en luft-och färglös gas, som inte irriterar

luftvägarna. Den bildas vid ofullständig förbränning i bensinmotorer och i

mindre utsträckning i dieselmotorer. Uppvärmning och industriprocesser

. är av mindre betydelse i detta sammanhang (5).

CO bildas under den tidigare delen av förbränningsfasen då temperaturen

är hög och tillgången på syrgas dålig. CO-halten är i huvudsak beroende

av det bränsle-luftförhållande som motorn arbetar med. Förbränning av

magrare blandning (luftöverskott) ger liten CO-mängd. CO-halten i

avgaserna beror också på effektiviteten vid blandning av bränsle och

luft. Vid större gaspådrag är luftströmningen in till motorn snabb och

därför blir bränslets fördelning i de olika cylindrarna sämre. Detta bidrar

till ökad CO-halt i avgaserna (2).

2.1.2 Svaveloxider (SO)

Ca 90 % av de svavelföreningar som släpps ut till atmosfären härrör från

"mänskliga" aktiviteter. Naturligt emitteras svavel vid vulkanutbrott,

biologisk nedbrytning av organiskt material och bildning av s k havsspray

(5).

Det svavel som släpps ut genom mänskliga aktiviteter består främst av

svaveldioxid (SO). Den bildas vid förbränning av svavelhaltiga bränslen,

främst olja och kol, vid bearbetning av svavelhaltiga malmer samt vid

framställning av kemisk pappersmassa och oorganiska kemikalier (5).

Vid förbränning oxideras en viss mängd av bränslets svavel (2-4 %) till



svaveltrioxid (SO3), som reagerar med luftens vattenånga till svavelsyra

(H2SO4). Denna återfinns i utomhusluften, adsorberad på sotpartiklar och

som små droppar av utspädd svavelsyra. Genom inverkan av luftens syre

omvandlas så småningom all svaveldioxid (SO) till svavelsyra, som helt

eller delvis neutraliseras till sulfater av alkaliska ämnen i luften som

kalkstensdamm och ammoniak (3).

Svavelsyrebemängda partiklar är mycket korrosiva (1).

2.1.3 Kväveoxider (NO,)

Kväveoxider eller nitrösa gaser är föreningar mellan syre och kväve. Som

sammanfattande kemisk beteckning används ofta NO. Sju olika kväve-

oxider är kända (N20, NO, NOz, NO3, N203, N204, N205). Av dessa har

endast kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NOz) intresse ur luftvårdssyn-

punkt (3).

När det gäller antropogena (av människan orsakade) utsläpp av kväveoxi-

der kommer dessa främst från olika förbränningsprocesser. Från dessa

sker utsläppen till största delen i form av kväveoxid (NO). I atmosfären

omvandlas kväveoxid till flera andra oxiderade kväveföreningar. De i

atmosfären mest stabila formerna är förutom NO och NOföljande (6);

=- salpetersyrlighet (HNO7)

-- salpetersyra (HNO3)

- peroxiacetylnitrat, CH3COO02NOz

- partikelbunden nitrat (NO37)

Kväveoxid (NO) är en färglös gas, som vid hög temperatur bildas genom

reaktion mellan luftens syre och kväve. Kväveoxid tar upp ytterligare

syre och bildar kvävedioxid (NO) som är brunfärgad (3).

Bildning av kväveoxider (NO) sker främst vid förbränning, tex i

motorfordon eller i kraftverk. Fabriker som framställer salpetersyra och

sprängämnen släpper också ut NO,. Kväveoxider kan vidare bildas vid

åskväder. Inomhus kan luften också kontamineras av NO; vid tobaksrök-

ning och användning av gasspisar (5).



Tillsammans med luftens syre och solens ultravioletta strålar startar

NO en serie reaktioner, som slutligen leder till bildning av s k fotoke-

misk smog (se avsnitt 2.1.8).

Vad gäller motorfordon är utsläppet av kväveoxider störst när motorn

belastas hårt, t ex när bilen accelereras eller körs med hög hastighet.

Även mager bränsleblandning kan ge höga utsläpp av kväveoxider (2).

2.1.4 Kolväten (HC) och andra organiska föreningar

Naturligt förekommande kolföreningar utgör grunden för vår biologiska

existens. Kolföreningar kallas med ett annat namn för organiska före-

ningar.

Kolföreningarna utgör en mycket omfattande grupp av ämnen. Ämnenas

mångfald är en följd av kolatomernas förmåga att i form av kedjor och

nätverk av kolatomer kunna bilda nästan hur stora molekyler som helst.

Kol kan även forma stabila bindningar med många andra grundämnen

såsom väte (H), syre (0), kväve (N), svavel (S), fluor (F), klor (CI), brom

(Br), jod (1), fosfor (P) och kisel (Si). Möjligheten att variera sammansätt-

ningen hos kolföreningar är nära nog oändliga. 1 dag känner man

sammansättningen hos mer än 4 miljoner sådana föreningar. De flesta av

dessa är framställda på konstgjord väg. Medaljens baksida är tyvärr en

flod av potentiellt skadliga substanser som sköljer över oss, inte minst i

vår arbetsmiljö (7).

Kolväten består som namnet anger av kol (C) och väte (H). De kan på

grundval av sin uppbyggnad uppdelas i två huvudserier, alifatiska respek-

tive aromatiska kolväten. De två huvudserierna delas i sin tur upp i olika

klasser (se tabell 3).

Alkaner kallas också mättade kolväten eftersom varje kolatoms strävan

att binda fyra andra atomer tetraedriskt är uppfylld. Denna struktur

medför att alkanerna är mycket reaktionströga.

Alkener och alkyner är omättade kolväten, dvs de innehåller dubbel-

eller trippelbindningar mellan vissa kolatomer. Omättade kolväten är



mer reaktionsbenägna än de mättade.

Tabell 3. Kolväten.

HUVUOSERIE KLÄSSER EXEMPEL
 

Alkaner )

(Paraffiner)

Allm. formel:

Cn Hzn+z

-- Metan, CH, (gas) h

n-Penfun,CH3-(CH2)3'EH;(ägg.)
-n-Eikosan .CH3 (CH: )1Q-CH3(åol-äåe)

 
 

 

Alkener

(Olefiner)

Allm. formel:

CnHzn

--- Eten, -CH, = CH,

-- Propen, CH, - CH = CH,

7 1- byten, CH, -CH, -CH =CH,

 Alifatiska
 

   
Alkyner

(Acetylener)

Allm. formel:

CnHzn-z

- Etyn (acetylen), HC = CH

- (H, C = CH

-- 1-butyn,CH, -CH, - C 2 CH

 
 

kolväten X

 

Cykloalkaner

Allm. formel:

CHHZD

__..Cyklopropnh,

-- Cyklobutan,

-= Cyklopentan,-- yKLOP

A

Q

O

Cyklohexan, -O
  

 

 

Monocykliska

aromatiska

kolväten

Benzen, Q

Toluen, QDP-CH3

p -xylen, H,C- CP -CH,
 Aromatiska
 kolväten

/
L

   

 

Polycykliska

aromatiska

kolväten

Naftalenw

Antracen,©

 
Bens (a) pyren,&

 



Kolatomerna i ett kolväte kan också bindas i ringstruktur, varvid ett

cykliskt kolväte erhålls. Cykloalkaner där kolringen innehåller fem eller

flera kolatomer liknar alkanerna struktur- och reaktionsmässigt. Ringar

med 3 eller 4 kolatomer är plana och kolatomerna förlorar tetraeder-

strukturen. Detta medför spänningar inom molekylen som gör att före-

ningarna blir mycket reaktiva.

Om man i cyklohexan från varje kolatom avlägsnar en väteatom erhålls

en 6-ring av kolatomer där varannan bindning är en dubbelbindning.

Ämnet kallas bensen och skiljer sig i sina kemiska egenskaper avsevärt

från cyklohexan. Bensen är den enklaste föreningen i gruppen aromatiska

kolväten (dessa ämnen kallas aromatiska därför att många av dem är

väldoftande). De speciella aromatiska egenskaperna beror på att de tre

dubbelbindningarna ej är fixerade till några speciella kolatomer utan

"flyter omkring" i ringen. Aromatiska kolväten får härigenom kemiska

egenskaper som avsevärt skiljer sig från de alifatiska.

Vid upphettning av kolväten kan det bildas polycykliska aromatiska

kolväten där molekylerna innehåller flera bensenringstrukturer med två

gemensamma kolatomer. Till denna typ av föreningar hör bens(a)pyren

(tabell 3), som har cancerframkallande egenskaper. En markant anrikning

av sådana föreningar kan ske bl a i smörjoljor, t ex vevhusolja, som under

längre tid utsätts för värme.

Cykliska föreningar som förutom kol och väte innehåller syre-, kväve-

eller svavelatomer sägs vara heterocykliska. Exempel på sådana före-

ningar ges i tabell 4.

Byter man ut en eller flera väteatomer i ett kolväte mot andra atomer

eller grupper av atomer erhålls föreningar med i många avseenden helt

andra egenskaper. Man kallar dessa grupper som är avgörande främst för

ämnets kemiska egenskaper, för funktionella grupper (se tabell 5).
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Tabell 4. Exempel på heterocykliska föreningar.

©

Pyridin

©

Tiazol

Nikotin

agge

XO/

Furan

essens?

1
No

Tiofen
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Tabell 5. Funktionella grupper.

 

| [e)
alkohol -D

| -C
ester N

| ] CX

dialkohol "(|: C.:" 2
OH OH

H halogenkolväte (x = F, Cl, Br, I)
|

aldehyd -C -0-21
& |
O

V |
amin -C-NH2keton O£-20,

a |

eter -C-0-C-
f % Va

amid -C

l XNHperoxid (|3 O O ?

0 f (|: NO2 -nitroförenin -C-NÖ:2
D 9 |

-C
syra N

& I
XH nitrosoförening (|3-|*|=J N=O

N /

anhydrid I
Y J & isocyanat -C-N=C=0
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2.1.5 Ozon (03) och andra oxidanter

Ozon bildas vid reaktion mellan vanligt syre (07) och atomärt syre.

Atomärt syre bildas genom spjälkning av Oz vid tillförsel av tillräcklig

mängd energi. Denna energi kan härröra från ultraviolett strålning

(uv-ljus) och elektriska urladdningar.

Ozon har mycket karaktäristisk lukt - luktgränsen uppges ligga vid 0,01

ppm. Det hygienska gränsvärdet är f n (1981) 0,1 ppm (nivågränsvärde).

Ozon är en mycket reaktiv gas och angriper de flesta såväl organiska

som oorganiska ämnen. Med omättade organiska ämnen kan ozon reagera

under bildning av explosiva ozonider (7).

Inomhus produceras 03 bl a vid svetsning, av uv-lampor och fotokopie-

ringsapparater. Generellt är nivåerna av 03 lägre inomhus än utomhus,

vilket beror på oxidation av ytmaterial (5).

Ozon och många andra oxidanter (t ex formaldehyd och PAN, peroxya-

cylnitrat) bildas genom reaktioner mellan kväveoxider (NO) och fotoke-

miskt reaktiva kolväten. Ozon används oftas som indikatorsubstans för

fotokemiskt bildade oxiderande luftföroreningar (föreningar som bildats

med hjälp av luftens syre och solens ultravioletta strålar).

Sammansättningen av oxidanter kan variera med de olika utsläppen av

kolväten som förekommer i olika städer och länder (5).

Under "lämpliga" förutsättningar (intensiv biltrafik, soligt klimat och

dålig ventilation) kan sådana oxidanter ge upphov till sk fotokemisk

smog (jfr avsnitt 2.1.8). /

2.1.6 Bly (Pb)

Bly är en i naturen allmänt förekommande metall.

Bly har stor teknisk användning. Blykontakt med risk för upptag i

kroppen och förgiftning förekommer bl a i kabelfabriker, ackumulator-
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fabriker, smältverk, vid härdbad i vissa metallindustrier, vid slipning av

blyhaltigt gjutgods, vid hantering av blyhaltig glasyr i keramikindustrin

och vid sprutmålning med blyhaltig färg (3).

Bly sprids som luftförorening bla från ovan nämnda industriaktiviteter

och vid förbränning av blyhaltiga ämnen, t ex kol. Den viktigaste

föroreningskällan är emellertid den bensindrivna bilen.

Blyet tillsätts i form av organiska föreningar till bensen. Från början (i

Sverige sedan 1946) tillsattes tetraetylbly (EtPb), se tabell 6, men sedan

år 1960 också tetrametylbly (MexPb), som i dag är den vanligste

tillsatsen. Under förbränningen omvandlas huvuddelen av alkylblyet till

oorganiskt bly (blyoxider, se tabell 6). För att förhindra beläggning av

svårlöslig blyoxid i motorn tillsätts också etylendiklorid och etylendibro-

mid (tabell 6) som överför blyet till lösliga blyhalogenider (blyklorid

respektive blybromid, tabell 6). I luften omvandlas blyföreningarna vi-

dare och slutprodukterna av avgasbly i luft är blykarbonat, -oxider och

-sulfater (5).

Blyet emitteras med avgaserna i form av små partiklar, av storleksord-

ningen 0.01 um. Partiklarna växer till en storlek av några tiondels um.

Vidare avsätts en del av partiklarna i avgasröret och rycks sedan loss vid

acceleration. Dessa partiklar är betydligt större. 1/3 av avgaspartiklarna

utgörs av blyföreningar (5).

En del av blyet i bensin (45 %) släpps ut i form av organiskt bly

(tetraalkylbly) genom avdunstning från bl a förgasare, bränslesystem och

tank. Detta bly förekommer i gasform och till en del adsorberat till

partiklar. Höga koncentrationer av organiskt bly kan förekomma vid

bensinstationer. I Stockholmsluften utgör det organiska blyet mindre än

10 % av det totala utom vid bensinstationer (5).

2.1.7 Partikulära föroreningar (aerosoler)

Med aerosoler avses en blandning av luft och fasta eller vätskeformiga

partiklar, som är så små att de under en viss tid kan hålla sig svävande i

luften och följa rådande luftrörelser (7).
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Tabell 6. Några kemiska substanser omnämnda i texten.

CH. CH,

I I

H5C2_|Pb"C2H5 H_,3C :3tJ CH3

CH. CH,

Tetraetylbly Tetrametylbly

PbOo PbO, Pb, 0,

Några olika blyoxider

PbCL, PbBr,

Blyklorid Blybromid

PI-l H H H
I 1 1

Cl-C- C Br - C- C- Br
1 1 1 1
H H H H

Etylendiklorid Etylendibromid



15

Aerosoler med fasta partiklar kan indelas i damm och rök.

Damm kan uppstå t ex vid mekanisk sönderdelning av material, hantering

av pulverformiga material, uppvirvling av avlagrat damm (genom tex

fordonstrafik) och spridning med vinden av naturligt bildade partiklar

som sand, pollen och mikroorganismer (7).

Rök uppkommer när organiska ämnen förbränns under bristande syretill-

försel. Röken kallas då sot. Rök kan också alstras när förångade ämnen

kondenseras till partiklar eller när gasformiga ämnen reagerar med

varandra under bildning av fast ämne (7).

Aerosoler av vätskepartiklar kallas för dimma oavsett om partiklarna

bildats genom kondensation eller genom finfördelning av vätska (7).

Storleken på dammpartiklar kan variera inom vida gränser, från 0.1 um

och uppåt. Storleken på partiklarna är beroende av utgångsmaterial och

dammalstringssätt. Partikelstorleken (diametern) på svävande minera-

liskt damm överstiger sällan 10-20 um och är mestadels mindre än 5 um.

Om dammpartiklarna har fiberstruktur kan längden på de större svävande

partiklarna uppgå till 50 um eller t o m mera. Storleken hos rökpartiklar

ligger sällan över 1 im och är ofta mindre än 0.1 um. Om partikelkon-

centrationen i luften är hög kan rökpartiklar slå sig samman till större,

porösa partikelaggregat med låg täthet. Vätskepartiklar kan variera i

storlek mellan mindre än 0.1 jam och upp till några hundra um (7).

Storleksintervallen för olika partikulära luftföroreningar framgår av

figur 2.

Svävande stoft kan transporteras över stora avstånd och sotmätningar i

Danmark och Sverige visar klart påverkan från den europeiska kontinen-

ten. Att snön i Alperna ibland färgas röd av ökensand från Sahara är ett

äldre och mer påtagligt exempel på interkontinentala transporter. Bidra-

get från avlägsna källor är emellertid inte tillräckligt stort för att vara

av betydelse för föroreningsstuationen i en tätort. Den luft som vi

inandas under ett dygn i tätortsatmosfär innehåller 2 miljarder partiklar

om vi räknar med en partikelstorlek av 1 um (3). Detta innebär att en

person i en tätort i varje andetag får i sig storleksordningen 100.000
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(etthundra tusen) partiklar.

Fordonstrafiken bidrar till emission av partikulära luftföroreningar på

flera sätt. Emissionen av stoft från bilavgaser genom avgasröret uppgick

i Sverige 1978 till 13000 ton av totalt 170000 ton. Bilarna orsakar även

stoftspridning genom slitage av däck, vägbana och bromsar samt genom

uppvirvling av vägdamm. Denna emission kan vara ca 10 gånger större än

den som går genom avgasröret (5).

 

n

__ Dimma |

[__ Gjuteridamm |

[ Bakterier __|

| Färgpigment |

tr |

[__Tobaksrök __|

Lungblåsa Röd blodkropp
| J Molekylstorlek

PTT d
1000 100 10 | 0,1 0,01 _0,001 0,0001

Partikeldiameter i um (logaritmisk skala) "

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 2. Ungefärliga storleksintervall för olika slags partiklar) (7).

2.1.8 Fotokemisk smog (12)

Vetenskapliga undersökningar av luftföroreningar har ökat kraftigt sedan

1950-talet. Pådrivande i detta sammanhang var säkert de svåra luftföro-

reningsepisoder som inträffade på 50-talet. Den svåraste inträffade i

London 1952 i samband med en veckas ovanligt dålig luftomsättning som

medförde mycket höga luftföroreningshalter i kombination med dimma

("London smog"). Under och strax efter denna period registrerades totalt

ca 4000 fler dödsfall än normalt.

En annan typ av luftförorening som också rönt mycket stor uppmärksam-

het är den som förekom och fortfarande förekommer i Los Angeles. Här



har man ofta ett dis, som irriterar ögonen och förorsakar skador bl a på

fruktodlingar. Sikten kan ofta vara mindre än 1 km trots att vädret i

övrigt är klart och "vackert". Reduktion av direkta stoftutsläpp i

området gav ingen nämnvärd förbättring av situationen. Det var därför

ett stort framsteg för den atmosfärskemiska forskningen när man

lyckades visa att denna s k fotokemiska smog bildades ur gasformiga

ämnen främst kolväten och kväveoxider som i sin tur främst kommer

från bilavgaser.

Det är svårt att ge en överskådlig sammanfattning av de kemiska

reaktioner som ligger bakom den fotokemiska smogen eftersom proble-

met är oerhört komplicerat. Som exempel kan nämnas att man 1974 hade

tabulerat ungefär 500 reaktioner som anses pågå mer eller mindre

samtidigt.

Kväveoxid (NOz) utgör ett viktigt led genom reaktionen

NO + hu +NO + 0 (24380 nm)

Denna reaktionsformel säger att en gasmolekyl NOz absorberar ett

ljuskvanta (hv) varefter molekylen blir så energirik att den inte längre

kan existera utan sprängs i en molekyl NO och en atom 0. Inom parentes

anges att ljus med våglängd 4380 nm (dvs UV-ljus) är tillräckligt

energirikt för att åstadkomma denna reaktion. Den bildade syreatomen

är exciterad och mycket reaktiv och reagerar snabbt vidare med andra

föreningar. I första hand sker detta med syrgas under bildning av ozon

(03).

O + 02 + M>03 + M

I reaktionen ingår en tredje molekyl (M) som är nödvändig för reaktionen

genom att absorbera "överskottsenergi" men som i övrigt inte förändras.

På samma sätt som NO kan 03 absorbera ljus och sönderdelas (fotolyse-

ras) genom reaktonen

03 + hy>0O2 + 0* (2-0.31 nm)
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De exciterade O-atomerna reagerar med vattenånga

O0* + Hz30 + 20H

och vi har fått två hydroxylradikaler (skulle O-atomen däremot reagera

med en syreatom får vi tillbaka ozon och inget intressant nytt har hänt).

Hydroxylradikalen är intressant därför att den reagerar med de flesta

kolväten och många andra föreningar t ex koloxid (CO)

CO + 0H+CO7 + H

H + 02 + M>HOz + M

Vi har nu fått en reaktiv förening, HO, peroxyradikal, samtidigt som vi

oxiderat koloxid till koldioxid. Peroxiradikalen reagerar sedan med

kväveoxid under bildning av hydroxylradikal och kväveoxid.

HO + NO + NO

Kväveoxiden kan nu på nytt absorbera ett kvantum, avspjälka en O-atom

som kan övergå till ozon. För varje "varv" i detta cykliska förlopp får

man i princip en ozonmolekyl samtidigt som vi har oxiderat ett kolväte

eller någon annan förening (ovan koloxid).

Genom cykliska processer av det här visade slaget upprätthålls en viss

koncentration av några mycket reaktiva ämnen (t ex OH, HOz,CH307

etc) som står i viss proportion till solljusintensiteten och halt och slag av

kolväten m m. Ut ur "systemet" kommer nya ämnen med mer eller

mindre lång uppehållstid. Ozon är ett av dessa. Andra föreningar av

betydelse är t ex PAN (peroxyacylnitrat, som bildas genom reaktioner

mellan delvis spjälkade kolväten och NO), formaldehyd som är en

mellanprodukt som uppträder i slutet på oxidationen av kolväten och

väteperoxid, Hz, som bildas genom sammanträffande av två OH-radi-

kaler.

En intressant fråga för nordiska förhållanden är huruvida solljuset är
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tillräckligt starkt för att underhålla sådana här fotokemiska reaktioner.

Beräkningar tyder på att ljusflödet är otillräckligt vintertid men att det

sommartid inte utgör någon begränsning.

3. BILAVGAÄSER - SAMMANSÄTTNING OCH HALTER I

OMGIVNINGSLUFTEN

Halten av en förorening anges vanligen i mg/m3 (tusendelsgram per

kubikmeter luft) eller ug/m3 (miljondels gram per kubikmeter luft). Ett

annat mått är ppm (parts per million) vilket anger hur stor andel av

luftvolymen som upptas av en viss förorening (cm3 förorening per må

luft).

Halterna kan beräknas som medelvärden under olika långa tider. Följande

tidsmedelvärden är vanliga

- entimmesmedelvärden

- åttatimmarsmedelvärden

- dygnsmedelvärden

- månadsmedelvärden

- halvårsmedelvärden

Olika typer av procentiler används också. Med 99-procentiler menas den

halt som underskrids eller tangeras av 99 % av mätvärdena i en mätserie.

På motsvarande sätt definieras andra procentiler, t ex 50-procentilen,

som oftast benämns medianen (se figur 3).
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Figur 3. Uppmätta halter av koloxid under tiden 30-01-30 - 3830-02-20

vid Linnégatan i Stockholm. Halterna rangordnade i storleksord-

ning.

Utsläppen av koloxid, kolväten och kväveoxider från en enskild bil i gott

skick uppgår under normal körning till totalt några tiotal gram per

kilometer. Olika förhållanden kan emellertid samverka till att avgasut-

släppen på viss gata blir avsevärda. Sådana förhållande är (4):

- trafikbelastningen (antal fordon/timme)

- trafikstockningar (orsakade av hög trafikbelastning)

=- smala gator

=- dåligt ventilerade gator (vanligast på vintern då även

bilavgasutsläppen är som störst)

- ett större antal gator med höga avgashalter (gäller

tätorter) leder till totalt sett större avgasproblem. En

viss sammanlagring av avgasutsläpp från flera gator

sker.

Biltrafiken är av dominerande betydelse för utsläpp av koloxid, kväveoxi-

der och bly och även mycket beydelsefull för utsläpp av kolväten.

Nuvarande krav på avgasrening (gäller nya bilar fr o m 1976 års modell)

har medfört en 30-40 %-ig minskning av utsläppen av kolväten, koloxid

och kväveoxider från en enskild ny bil. Samtidigt har bilparkens storlek
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ökat vilket fått till följd att bilavgasutsläppen ligger kvar på en i stort

sett oförändrad hög nivå. Denna utveckling skiljer sig från utvecklingen

beträffande föroreningsutsläppen från fasta anläggningar, där samhällets

insatser bl a med stöd av miljöskyddslagstiftningen medfört en väsentlig

minskning av föroreningsutsläppen (4).

I en tätort bidrar bilarna idag med nästan 100 % av utsläpp av koloxid

och bly, ca 60 % av kväveoxider och kolväten, ca 50 % av stoftutsläppet

och ca 10 % av svaveldioxidutsläppet. I gatumiljö blir påverkan från

bilarna relativt sett större. För t ex kväveoxider och stoft är bidraget

från bilarna till totalhalten ca 90 %. För stoftspridningen är de sk

reemissionen, d v s den uppvirvling av sedimenterat stoft som bilarna

orsakar, en viktig faktor. På gator med många dieseldrivna fordon kan

trafikens bidrag till halten av svaveloxider vara betydande (4).

I tabellerna 7A-7C ges data rörande utsläpp i Sverige av luftföroreningar

från olika verksamheter (tabell 7A) och från vägtrafik år 1970 (ta-

bell 7B) resp 1980 (tabell 7C).



Tabell 7A.

Tabell 7B.

Tabell 7C.
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Utsläpp av luftföroreningar från olika verksamheter

(1000 ton/år) (4).

 
Svavel- Kvave-

 

 

oxider oxider

(SO> år (NO; år Stoft Koloxid Kolvaten
Källa 1975) 1975) (år 1975) (år 1975) (år 1975)

Bens inbilar 2 , 2 89 4 , 3 1370 234

Dieselbilar 21 7 4 15 18
Eldningsoljor 348 6 4 17 6 6 ; 4
Ovriga branslen 2,3 3 2,3 1,2
Industriprocesser 155 50 130 18 140

Summa (avrundat) 530 280 170 1400 4 4 0
 

Utsläpp av luftföroreningar från vägtrafik år 1970

(1000 ton/år) (4).

 

 

 

Källa Kolox id Kolväten Kväveoxider Partiklar

Bens indrivna
personbilar 1360 280 78, .. . . 5

Bens indrivna
lätta lastbilar 55 7 4 1
Dieseldrivna
personbilar och
låtta lastbilar 1 1 1
Lastbilar 12 7 41 2
Bussar 9 2 0 , 4
Motorcyklar ,

mopeder s 27 11 0 , 2 0 , 3

Summa (avrundat) 1470 310 130 9
 

Utsläpp av luftföroreningar från vägtrafik år 1930

(1000 ton/år) (4).

 

 

 

Källa Kolox id Kolväten Kvaveoxider Partiklar

Bens

personbilar 1230 90 96 3 ,; 3
Bens indrivna

lätta lastbilar 130 12 8 0,2 **
Dieseldrivna
personbilar och

lätta lastbilar 2 0 1 2 1,0
Lastbilar 11 6 43 2 , 0
Bussar 5 2 10 0 ,5
Motorcyklar ,
mopeder 13 4 0 , 1 0 , 1

N
Summa (avrundat) 1400 150 160 7
 

Kella: Statens naturvårdsverk
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Bilpark och trafikarbete förväntas ej växa så snabbt under kommande år

som under 1970-talet. Detta tillsammans med en i praktiken effektivare

avgasrening beräknas innebära att en vidare ökning av totalutsläppen

från bilparken inte torde vara aktuell utan att en viss minskning

successivt kan realiseras, särskilt vad gäller koloxid och kolväten. En

ökning av kväveoxidutsläppen torde dock bli aktuell i ganska många

tätorter (9).

Under senare år har hårdare krav på avgasrening beslutats bl a i USA och

Japan. Biltillverkarna har mött dessa krav genom utveckling av en

reningsteknik som bygger på katalysatorer (jfr avsnitt 6.1.1). För jämfö-

relse av fordons emissionsegenskaper och som bas för normgivningen har

standardiserade prov utvecklats. Dessa bygger på ett fastställt kör-

schema. Med utgångspunkt från ett sådant standardiserat prov har bilar

utrustade för olika avgasreningskrav och drivmedel undersökts (9). Där-

vid har förutom de i lagstiftningen reglerade föroreningarna - koloxid,

totalkolväten och kvävedioxid - en rad andra ämnen analyserats. Figur 4

illustrerar relativa mängden utsläpp av koloxid, kolväten och kväveoxider

samt polyaromatiska kolväten (PAH) och då speciellt bens(a)pyren, från

bensindriven personbil (dagens svenska avgaskrav - dagens bensin), ben-

sindriven personbil (amerikanska avgaskrav - blyfri bensin) samt diesel-

driven personbil (svenska marknaden - dagens och morgondagens diesel-

bränsle). Som framgår av figur 4 föreligger påtagliga skillnader mellan

de olika teknikalternativen.

I gatumiljö kan avgashalterna variera kraftigt beroende på meteorolo-

giska förhållanden och var i gaturummet man mäter avgashalterna (9).

Halterna avtar i allmänhet med höjden över mark så att de högsta

halterna erhålls ca 0,5-1 m över mark och vid trottoarkant. I gaturum-

met kan, beroende på vindriktningen, virvelbildningar uppstå som gör att

halten kan vara 5 ggr högre på ena trottoaren jämfört med den andra.

Halten av avgaser varierar också längs kvarter så att de högsta halterna

i allmänhet erhålls strax innan korsningen. Jämfört med halterna mätt på

kvarter kan halterna i korsningen vara 1,5-2 ggr större. Särskilt höga

halter erhålls förmodligen inne i fordon vid köbildning på trafikerade

gator.
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Figur 4. Emissioner (relativa värden) från bilar utrustade för olika
avgaskrav och drivmedel. För varje alternativ finns två staplar
som visar resultatet med två olika fordon.
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Bilavgasundersökningar har företagits i ett 30-tal kommuner i Sverige

(9). De uppmätta halterna varierar inom de intervall som framgår av

tabell 3. Det bör noteras att flera av mätningarna är av stickprovskarak-

tär. Vidare kan konstateras att höga halter av olika ämnen tenderar att

uppträda under en och samma tidsperiod, då meteorologi och emissions-

förhållanden är ogynnsamma. Man kan konstatera att det finns ett stort

antal gator där värdena 10 mg/m? för CO under 8 timmar och

190-320 ug/mP för kvävedioxid under 1 timme (WHOs /världshälsoorga-

nisationens/ riktvärden) överskrids, uppskattningsvis finns det ca 125 mil

sådana gator i svenska tätorter i dag (9). De meteorologiska förhållanden

som råder i svenska tätorter under vinterhalvåret, gör att höga avgashal-

ter uppnås företrädesvis under denna period. I tabell 9 ges några exempel

på uppmätta halter av koloxid, kvävedioxid och sot i gatunivå i några

svenska tätorter.

Tabell 8 Haltintervall för olika bilavgasrelaterade luftföroreningar er-

hållna vid undersökningar i svenska tätorter (9).

 
Koloxid Entimmesvärden 1 - 56 mg/m?

Åttatimmarsvärden 1 - 33 mg/m
Kvävemonoxid Entimmesvärden 10 -1 700 ug/m
Kvävedioxid Entimmesvärden 10 - 700 ug/m
Svaveldioxid Vinterhalvårdsmedelvärden 5 - 150 ug/m?

Månadsmedelvärden 10 - 225 ug/m
Sot Dygsmedelvärden 10 - 300 ug/m?
Totalmängd svävande

stoft Dygnsmedelvärden 20 - 250 ug/m?
Partikelbundet bly Dygnsmedelvärden 0,1 - 5 ug/m?
Tetrametylbly Femdygnsmedelvärden 0,05- 0,7 ug/m?
Tetraetylbly Femdygnsmedelvärden 0,1 - 0,6 ug/m3
1,2 dibrometan Femdygnsmedelvärden 0,1 - 0,8 ug/m3
1,2 dikloretan Femdygnsmedelvärden 0,25- 1,4 ug/m3
Bensen Femtonminutersvärden 10 - 350 ug/m
Toluen Femtonminutersvärden 10 - 600 ug/m?
Xylen Femtonminutersvärden 10 - 600 ug/m?
Metanol Femtonminutersvärden 10 - 25 ug/m
Etanol Femtonminutersvärden 10 - 140 ug/m3
Acetaldehyd Femtonminutersvärden 3 ug/m?
Akrolein Femtonminutersvärden 1 - 06 ug/m
Bens(a)pyren Veckomedelsvärden 1 - 7 ng/m?
Bens(a)antracen Tvåveckorsmedelvärden 0,9 ng/m?
Totalkolväten Entimmesmedelvärden 1 - 12 mg/m?
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Tabell 9. Luftföroreningshalter uppmätta i gatunivå i svenska tätorter

 

 

(9).

Ämne Ort, plats År Högsta uppmatta halt

Koloxid Vänersborg, Edsgatan 1979 15,0 mg/m*8 tim.
" Norrköping, Kungsgatan 1978 19,6 mg/m?/8 tim.
" Umeå, Storgatan 1971 15,0 mg/m*/8 tim.
"" Växjö, Storgatan 1980 20,7 mg/m*/8 tim.
"" Stockholm, Mäster Samuelsg. 1979 414,6 . mg/m*8 tim.

Kvävedioxid Falun, Svärdsjögatan 1978 0,315 mg/m*/1 tim.
"" Jönköping, Kungsgatan 1980 0,230 mg/m*/1 tim.
"" Skellefteå, Trädgårdsgatan 1978 0,245 mg/m?/1 tim.
"" Stockholm, Sveavägen 1977 0,270 mg/m?/1 tim.
"" Sundsvall, Sjögatan 1978 0,549 mg/m?/1 tim.
** Göteborg, centrala staden 1979 0,470 tim.
"* Göteborg, centrala staden 1980 0,760 tim.

e Stockholm
Norra stationsgatan 1977 290 ug/m? (dygnsm v )

1979 93 ug/m? (dygnsm.v.)
Götgatan 1977 250 ug/m* (dygnsm.v.)

1979 51 ug/m? (dygnsm. v.)
Valhallavägen 77/78 270 Vg/m3 (dygnsm v.)

Linnégatan 77/78 150 ug/m?
 

Genom komplicerade fotokemiska reaktioner mellan kolväten och kväve-

oxider uppstår fotokemiska oxidanter (jfr avsnitt 2.1.5 och 2.1.8) varav

ozon är den viktigaste. Detta är främst ett sommarhalvårsproblem och

under de 7 år mätningar av ozon pågått i Sverige har som högsta

timmedelvärde observerats ca 400 ug/m? på västkusten. Varje sommar

överskrider de de högsta timvärdena ZOOug/m3 (WHOs riktvärde är

120 ug/m3). Bildning av fotokemiska oxidanter är ett storregionalt prob-

lem, dv s Sverige påverkas av utsläpp i övriga Europa. Årens lokala

bildning av oxidanter kan emellertid vara av betydelse för den uppmätta

halten. Studier i Göteborg har t ex visat på en ca 30 % höjning av

ozonhalten på grund av tillskott från "närbelägna källor". Bildningen av

fotokemiska oxidanter är allvarlig ur den synpunkten att ett så stort

antal människor i Sverige i dag berörs vid episoder med förhöjda

oxidanthalter (9).

& BILAVGASERNAS MILJÖEFFEKTER

Föroreningar från mänskliga (antropogena) aktiviteter och naturliga
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processer sprids, späds ut och omvandlas i atmosfären och återgår

därefter till mark och vatten med nederbörden (våtdeposition) eller

genom s k torrdeposition.

Torrdepositionen kan ske enligt flera olika mekanismer beroende på

storleken hos luftföroreningarna. Våtdepositionen, som är den viktigaste

depositionsmekanismen för partiklar mindre än 10 um, är till sin hastig-

het beroende av nederbördsmängder och -frekvenser. Vidare inverkar

förekomstformen för varje förorening. SO uttvättas t ex inte i någon

större utsträckning av nederbörden. Gradvis omvandlas dock SOz till

svaveltrioxid och fin partikulärt sulfat, varmed en effektivare uttvätt-

ning äger rum. För vattenlösliga gaser kan dock våtdepositionen ha stor

betydelse vilket påverkar spridningen av dessa gaser.

Spridningen och utspädningen av luftföroreningarna påverkas främst av

atmosfärens stabilitet, blandningshöjden, vindriktningen och vindhastig-

heten. Vad gäller atmosfärens stabilitet bör begreppet inversion nämnas.

Inversionen, som är den mest stabila skiktningsformen, utgör en spärr

mot atmosförens vertikalrörelser. Detta innebär t ex att halten bilavga-

ser i gatuplanet under kalla vinterdygn med låg vindhastighet kan bli

betydligt högre än under våren och försommaren när stora vertikala

luftrörelser förekommer.

Olika typer av miljöeffekter av bilavgaserna förekommer. De viktigaste

är

- försurning av mark och vatten

a inverkan på växtligheten

+ korrosion

- nedsmutsning

- föroreningar i dagvattnet

4.1. Försurning av mark och vatten

Vid diskussion av försurning används pH-begreppet. pH-värdet är ett

mått på vätejonkoncentrationen. Vid pH-värdet 7 är sura och basiska

ämnen i balans. Lägre pH-värden innebär högre vätjonkoncentrationer,
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d v s ökad surhet. Definitionen av pH-begreppet innebär att om pH-vär-

det sjunker en enhet, t ex från 7 till 6, har samtidigt vätjonkoncentratio-

nen ökat 10 ggr.

Ett annat begrepp som ofta används vid diskussion av försurningen av

vatten är vattnet alkalinitet. Med detta begrepp avses vattnets halt av

vätekarbonatjoner (HCOg). Sjöar med hög alkalinitet har en viss säker-

hetsbarriär mot försurning. När vätejoner tillförs vattnet reagerar dessa

med vätekarbonatet och koldioxid och vatten bildas. Härvid minskar

naturligtvis halten vätekarbonat och sjön ifråga kan så småningom

komma i "riskzonen".

Den främsta orsaken till den ökade försurningen är utsläpp av SO: och

NO vid förbränning av fossila bränslen. En viss försurning orsakas också

av andra källor som användningen av sura konstgödselmedel inom jord-

bruket, vilket kompenseras genom ökad kalkning av åkermark (4). Samti-

digt har utsläppet av basiska ämnen minskat. Betydelsen av denna

minskning är dock inte känd (6). Till slut bör vid diskussion av källor till

den ökade försurningen av mark och vatten nämnas det faktum att

markanvändningen i hög grad förändrats. Exempelvis har barrskogens

andel ökat, utdikningar har ägt rum, skördeuttaget har ökat både från

åker- och skogsmark samt gödsling- och avverkningsmetoder har änd-

rats. Alla sådana faktorer, vilka ofta benämns naturliga markprocesser,

påverkar de kemiska förhållandena i marken så att dess innehåll av sura

ämnen ökar (6).

Vid försurning ökar alltså halten vätejoner. Vilken är processen bakom

detta? Förenklat kan man säga att mark och vatten tillförs negativt

laddade joner, som sulfat- och nitratjoner (5041 NGE) från atmosfären

men även genom naturliga markprocesser. Denna tillförsel måste balan-

seras med ett lika stort flöde av positiva joner. Till en början utgörs

dessa av främst mineralämnen som kalcium (Ca2+), magnesium (Mg2+)

och kalium (K*). Då förråden av dessa börjar tömmas flödar även

aluminium (Al3*) och vätejoner (H*) ut varvid alkaliniteten och pH-vär-

det börjar sjunka.

I Sverige finns ca 85000 sjöar med en yta större än 1 hektar. Mer än 20 %
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av dessa har ett pH-värde lägre än 5.5. Mer än 5 % av sjöarna är starkt

försurade med svårt skadad biologi (4).

De mest påtagliga effekterna i en försurad sjö är fiskdöd, minskad halt

av humusämnen (organiska ämnen som bildas genom mikrobiologisk

sönderdelning av växtmaterial) och utbredning av vitmossa. Surare

vatten medför vidare ökad löslighet för många metaller, bl a aluminium,

vilket sannolikt är det främsta skälet till utslagningen av fisk (4). Om

vattnet i en sjö blir surare frigörs en del av det kvicksiler som finns i

bottensedimentet och omvandlas till en form (metylkvicksilver) som gör

det tillgängligt för fisken. Försurningen av sjöar innebär därför indirekt

att människan vid konsumtion av fisk kan utsättas för kvicksilverexpone-

ring.

Försurningen av skogsmark medför bla att viktiga näringsämnen och

metaller lakas ut till grundvattnet vilket betyder att marken blir

näringsfattigare. Detta kan på sikt medföra en lägre tillväxttakt för

skogarna. I vissa områden i Centraleuropa har denna effekt redan

uppkommit (4).

Eftersom biltrafiken svarar för ca 60 % av kväveoxidutsläppen men

endast för ca 10 % av svaveldioxidutsläppen är det i detta sammanhang

särskilt intressant att studera NO-utsläppens betydelse för försurningen.

I Skandinavien bidrar salpetersyra (som bildas ur kväveoxiderna) med ca

30 % av den totala mängden stark syra i nederbörden (resten från

svavelsyra, som bildas ur SO7). Under vintern är andelen ca 40 %. Under

vårens högvattenfölde när vinternederbörden rinner ut i sjöar och vatten-

drag blir pH-värdena ofta låga, s k surstötar uppkommer.

Ökningen av nitrathalten i nederbörden har varit påtaglig sedan de

svenska provtagningarna startade i mitten av 50-talet (se figur 5). I

genomsnitt har ökningen varit 4 % per år medan sulfathalter inte ökat

under de två senaste decennierna (6). Om trenden håller i sig kommer

salpetersyrans bidrag till mängden stark syra i nederbörden att uppgå

till ca 40 % år 1990 och ca 50 % i början av 2000-talet.
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Bidraget till försurningen i marken från salpetersyran är dock ej så högt

som nämnda procenttal antyder. Detta beror på att nitrat i mycket högre

grad än sulfat tas upp av växter och mikroorganismer. I näringsfattiga

skogsmarker har depositionen av nitrat liten betydelse för markförsur-

ningen och fungerar snarare som gödselmedel. Om ökningen av nitrathal-

ten i nederbörden fortsätter på det sätt som ovan antytts ökar risken för

ökad försurning. Dessa effekter kan uppkomma redan under början av

2000-talet.

Salpetersyrans bidrag till försurningen av sjöar är idag som regel mindre

än 10 % räknat på årsbasis. Bidraget är ofta mer avgörande vid de s k

surstötarna då 30-40 % har uppmätts (4).
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Figur 5. Uppmätta sulfat(S042)- och nitrat(NO3")värden (medianvärden

från ca 15 mätstationer i södra Skandinavien) i under

1955-1979 (6).
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42 Skador på vegetationen

Ofta upptäcks effekterna av luftföroreningar först genom att växterna

runt föroreningskällan skadas. Somliga växtarter är känsligare för vissa

föroreningar än för andra. Inom en och samma art kan det finnas

individer som är känsligare eller mer motståndskraftig än övriga. Lavar

och vissa andra sporväxter torde vara de organismer som allra först

skadas av luftföroreningar (1).

Det är normalt mycket svårt att dra säkra slutsatser om sambandet

mellan en speciell förorening och uppkomna vegetationsskador. Vanligt-

vis utsätts nämligen växligheten samtidigt för förhöjda halter av andra

föroreningar. Även faktorer som luftfuktighet, solljusintensitet, årstid

och deposition av försurande ämnen måste beaktas.

Växternas fotosyntes (d v s förmåga att av koldioxid, vatten och solljus

bilda socker, stärkelse och andra ämnen) nedsätts av svaveldioxid. Till de

mest känsliga växtslagen hör barrträden och då speciellt gran. En

internationell expertgrupp enades vid en miljökonferens i Stockholm 19832

om att tillväxtminskningar på skog kan uppkomma vid så låga halter

(årsmedelvärde) som 25-50 g SOZ/m3 (6). Detta kan jämföras med

40-60 ug/m3 som är av WHO (Världshälsoorganisationen) rekommenderat

högsta årsmedelvärde och som överskridits i 33 av 50 kommuner i

Sverige under 1970-80 (6). Vintermedelvärden i tätorter som Nyköping,

Linköping och Västerås är ca 25 ug/m?.

De olika kväveföreningarnas eventuella negativa inverkan på växter är

väsentligt mindre utredd än för svaveldioxid. De fåtal experiment som

gjorts med NO och NOz tyder på att akuta effekter sällan skulle

uppträda. Däremot kan kroniska skador på känsliga växter uppkomma vid

långvariga exponeringar för höga NOz-halter. De halter det här är fråga

om är dock inte aktuella i Sverige mer än under korta tider och då i

tätortsmiljöer (6).

Ozon och andra oxidanter har visats kunna orsaka skador på vegetatio-

nen. Sådana skador, som observerades redan för 30 år sedan i Kalifor-

nien, uppskattas i dag orsaka förluster i USA på 2 miljarder dollar (4).
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I första hand angrips växternas cellväggar. Känsligheten varierar mycket

mellan olika växter. Speciellt känsliga är tunna bladgrönsaker, men även

skogsträd kan ta skada. Tobaksplantan är känslig för oxidanter och

uppvisar mycket typiska bladskador. Tobak används därför ofta som

indikator på risken för vegetationsskador. I Sverige har skador till följd

av oxidanter kunnat dokumenteras på spenatodlingar i norra Skåne (4).

De halter av ozon som uppmätts i Sverige ligger i närheten av de nivåer

där man utomlands har kunnat konstatera skador. De arter som för

Sverige del ligger mest i farozonen är spenat, ärtor, potatis och de olika

sädesslagen (4).

43 Korrosion

Skadorna på metallföremål har ökat kraftigt under senare år. Tidigare

ansågs havsluften som den mest aggresiva på omålade metallytor.

Havsluft är dubbelt så korrosiv som lantluft. Orsaken skulle vara den

höga halten salter i aerosolform. Under senaste årtiondet har emellertid

stadsluften blivit dubbelt så korrosiv som havsluften (1). Bland luftföro-

reningarna har svavelföreningar visat sig ha den största betydelsen. De

fåtal studier av kväveoxidernas inverkan på den atmosfäriska korrosionen

som hittills utförts indikerar att kväveoxiderna har förhållandevis liten

betydelse. Materialskador till följd av oxidanter har observerats bl a

inom försvaret (4).

Även för det enskilda hushållet är korrosionsskador ofta uppenbara. Ett

välkänt exempel är bilen som rostar.

&l Nedsmutsning 

Nedsmutsning av tex husfasader och textilier är i första hand ett

resultat av luftens partikulära föroreningar. Biltrafiken bidrar i detta

sammanhang dels genom stoft och damm som uppkommer vid slitage av

vägbana och däck, dels genom utsläpp via avgaserna. Nedsmutsningen har

ekonomisk betydelse genom ökade kostnader för tvätt och rengöring

m m. Skärpa krav på avgasrening leder till lägre sotutsläpp genom

avgasrören men minskar inte stoft orsakat av slitage.
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4,5 Föroreningar i dagvattnet (4)

Trafiken ger också föroreningar i dagvattnet. Av särskilt intresse i detta

sammahang är det blyhaltiga stoftet. Om dagvattnet släpps ut orenat

leder detta till att sjöar och vattendrag blybelastas. I reningsverket kan

sådant blybemängt vatten orsaka störningar i reningsprocessen. Vidare

får rötslammet förhöjda blyhalter som i vissa fall är så höga att slammet

inte kan användas som jordförbättringsmedel. Dessa problem har minskat

sedan blyhalten i bensin sänktes. Ett införandet av blyfri bensin skulle

naturligtvis reducera tungmetallproblemen vid reningsverk och i sjöar

och vattendrag ytterligare.

5 HÄLSOEFFEKTER AV BILAVGASER

Ämnen som ingår i luftföroreningar kan orsaka olika typer av effekter på

människans hälsa:

- Effekter på lungor och luftvägar (akuta och kroniska)

- Systemtoxiska effekter

e Skador på cellernas arvsmassa (som kan leda till cancer, miss-

bildningar eller genetiska skador)

Med systemtoxiska effekter anses skadliga effekter som uppkommer

genom att ett ämne kommer in i blodbanan och därigenom når och kan

skada i princip vilket organ som helst i kroppen.

Två typer av undersökningar används vid bedömning av hälsoriskerna:

e- Experimentella undersökningar på människor, djur eller biolo-

giska testsystem, som utsätts för de aktuella ämnena

=- Epidemiologiska undersökningar



34

I det senare fallet handlar det om studier av utbredningen av en sjukdom

i en befolkningsgrupp och av de faktorer som påverkar utbredningen. Det

finns två huvudtyper av epidemiologiska undersökningar. Den ena typen

innebär att man jämför en befolkningsgrupp som har en viss hälsoeffekt

med en kontrollgrupp utan denna effekt och försöker hitta olika förkla-

rande faktorer, tex olika exponering för luftföroreningar. Den andra

typen innebär att man jämför befolkningsgrupper med t ex olika expone-

ring för luftföroreningar för att se om det råder någon skillnad i

hälsotillståndet mellan dessa grupper och om i så fall olikheter i

exponering kan förklara detta.

Många problem är förknippade med de bägge typerna av undersökningar.

Vid framför allt biologiska test, men även djurförsök, är det svårt att dra

säkra slutsatser om effekterna på människor. Vid experiment med

människor och djur är antalet individer begränsat. Experiment på män-

niskor kan endast utföras under kort tid och vid måttlig exponering. Det

är därför svårt att fastlägga den lägsta effektnivån för olika ämnen.

Vidare är olika individer olika känsliga för en given förorening. Vid

epidemiologiska undersökningar är det bla svårt att fastställa den

relativa betydelsen av olika faktorer och att hänföra observerade hälso-

effekter till enskilda ämnen.

5.1 Effekter på luftvägarna 

Det finns ett stort antal komponenter i luftföroreningar som kan

medföra effekter på luftvägarna t ex svaveloxider, partiklar, kväveoxi-

der och oxidanter. Samtliga dessa substanser irriterar slemhinnorna i

luftvägarna vilket leder till en sammandragning av luftrörens muskler.

Tillsammans med slemhinnesvullnad och slembildning kan detta medföra

ökat luftmotstånd. På längre sikt kan i vissa fall sådana effekter leda till

kroniska förändringar i luftvägarna, t ex kronisk bronkit och ökad käns-

lighet för infektioner.

5.1.1 Svaveldioxid och partiklar

En person andas in ca 10-20 m3 luft dagligen. Luftföroreningar förs då

ner i lungorna och avsätts (deponeras) i varierande grad och på varieran-
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de nivå i andningsvägarna.

Vattenlösliga gaser, som t ex SOz, fastnar i stor utsträckning redan i

näs- och munhålan medan mindre vattenlösliga eller praktiskt taget

olösliga gaser, som t ex koloxid (CO), kan föras via luftrören (bronkerna)

ända ner till de finaste lungblåsorna (alveolerna) och där övergå i blodet

(6).

För partiklar är storleken avgörande för i vilken grad de förs ned i

lungorna. De kan, beroende på sin sammansättning vara av stor betydelse

från hälsosynpunkt såsom bärare av adsorberade gaser, kondenserade

giftiga metaller eller organiska ämnen (6). Hur stor andel av inandade

partiklar som avsätts i olika delar av luftvägarna beror också i stor

utsträckning på om man andas via näsan eller munnen.

Av de partiklar som kommer in i lungan kommer endast en del att nå

lungblåsorna. I luftrören finns en särskild anordning som renar inand-

ningsluften. Slemhinnornas celler är försedda med fina hår (cilier) som

ständigt slår uppåt i rytmisk takt. På så stt fångas främmande partiklar

upp och transporteras bort, eventuellt med hjälp av en hoststöt. Även

näsan fungerar som en god luftrenare (8). Denna "rengöring" av lungorna

tar från några timmar till någon dag. Under denna tid kan olika ämnen

hinna lösas ut från partiklarna. Effektiviteten hos processen varierar

mycket mellan olika personer och påverkas negativt av t ex influensa.

Personer som rökt länge och/eller har kronisk bronkit har mindre

effektiv "lungrengöring" än andra.

Partiklar i bilavgaser är små, vilket innebär att de främst deponeras i

lungblåsorna och de allra finaste luftvägarna (4).

I tabell 10 redovisas gällande svenska riktvärden för svaveldioxid, sot och

partiklar. Luftundersökningar i 50 svenska kommuner under 1970-talet

visar att i 21 av dessa överskreds planeringsmålet 60 ug/m3 av SO7 som

vinterhalvårsvärde (5). Det avgörande bidraget till SOz-halten kommer

från bostadsuppvärmning. Dieseloljedrivna fordon beräknades bidra med

ca 4 % av den totala emissionen av SOz.
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Tabell 10. Svenska riktvärden för svaveldioxid, sot och partiklar

(TSP). Halter i ug/m3 (10).

 

 
Högsta halt Planeringsmål Frekvens för överskndande

Svaveldioxid
(1 uug/m? = 0,33 ppb)

Vinterhalvår 100 60
24 tmmar 300 200 Hogst 2 % av tiden
1 tmme 750 - Hogst 1 % av tiden

Sot
Vinterhalvår 40 -
24 tummar 120 - Hogst 2 % av tiden

Partiklar (TSP) Primar standard Sekundär standard
1 år 75 60 Geometriskt medelvärde
24 timmar 260 150 1 gång per år
 

Svenska och utländska experter har bedömt att risk för hälsoeffekter av

svaveldioxid och partiklar tillsammans med andra luftföroreningar kan

föreligga vid årsmedelvärden på lOOug/m3 och 24 timmars-medelvärden

på omkring 150-3000 ug/m3? (5). Hälsoeffekter innebär här ökad före-

komst av akuta och kroniska andningssymtom och försämrad lungfunk-

tion. Vid akut exponering (timmedelvärde) för endast SOz har effekter på

luftvägsmotståndet hos friska personer påvisats vid ca 3000 ug/m3 och

hos astmatiska vid halter ned till 700 ug/m3 (5).

De uppmätta halterna av SOz och partiklar (vinterhalvårsmedelvärde)

tangerar ofta de halter vid vilka hälsoeffekter har påvisats. Vidare ligger

det riktvärde för timmedelvärde för utomhusluft (högst 1 % av tiden)

som fn tillämpas i Sverige (750 ug/m3) på ungefär samma nivå som den

där astmatiker påverkas (5).

Data angående SO7 har sammanfattats i tabell 11.
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SOz-halter. Effekter och riktvärden (6).

 

Halt SOs Effekter och riktvärden

ug/m*

5 000 Hygieniskt gränsvärde för arbetsmiljö i Sverige (8 tim
exposition per arbetsdag).

ca 3 000 Ökat luftvägsmotstånd hos friska (10-60 min exponering).

750 SNV: Riktvärde för timmedelvärde för utomhusluft (högst
% av tiden).

ca 700 Ökat luftvägsmotstånd hos astmatiker i arbete (10 min

exponering). En studie.

600 Förslag till nytt svenskt riktvärde för timmedelvärde

(högst 1% av tiden).

ca 500 Okad dödlighet bland äldre och kroniskt sjuka vid kort-

tidsexponering (ung 1 dygn).

300 SNV: Riktvärde för dygnsmedelvärde. Överskridet i 2 av 39

kommuner 1970-80.

ca 250-300 Försämring av tillståndet hos patienter med luftvägssjuk-

domar vid korttidsexponering (ung 1 dygn).

200 SNV: Planeringsmål för dygnsmedelvärde .

150 Förslag till nytt svenskt riktvärde för dygnsmedelvärde.

100-150 WHO:s kriteriadokument: Rekommenderat högsta dygnsmedel-

värde. OÖverskridet i 25 av 39 kommuner 1970-80.

ca 100 Ökad förekomst av luftvägssjukdomar hos barn samt ökade

luftvägssymptom i normalbefolkningen vid långtidsexpo-

nering.

100 SNV: Riktvärde för vinterhalvårsmedelvärde. Överskridet i

5 av 50 kommuner 1970-80.

60 SNV: Planeringsmål för vinterhalvårsmedelvärde.

50 Förslag till nytt svenskt riktvärde för vinterhalvårs-

medelvärde .

40-60 WHO:s kriteriadokument: Rekommenderat högsta årsmedel-

värde. Överskridet i 33 av 50 kommuner 1970-80.

ca 25 Vintermedelvärden i t ex Nyköping, Linköping, Västerås.

5.1.2 Kväveoxider

Av de kväveoxider som förekommer i omgivningsluft är kvävedioxid

(NO2) sannolikt den som är mest skadlig för hälsan. NOz är betydligt

mindre vattenlöslig än SOz och kan därför lättare föras djupt ner i

lungvägarna. Primärt påverkas slemhinnor och lungvävnaden men NO:

kan också orsaka systemtoxiska effekter, dvs spridas via blodet till olika

organ i kroppen (4).
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Kväveoxider ger föga retning i samband med inandning. Det förflyter

mellan några timmar upp till ett dygn innan effeken kommer i de finaste

luftvägarna och luftblåsorna, ofta på natten eller vid kroppsansträngning.

Besvären sätter in tämligen akut med andningssvårighet, hosta och

vätskebildning i lungblåsorna (lungödem). Tillståndet är ofta livshotande

och de som utsatts för gaserna måste vårdas på sjukhus. Kroppsansträng-

ning skall undvikas (8).

Riskvärderingen av NO bygger på experimentella data, då epidemiolo-

giska data är ofullståndiga. Försök med djur och människor tyder på

ogynnsamma effekter som ökad luftrörskänslighet samt ökad mottaglig-

het för luftrörsinfektioner efter exponering för ca 1000 ug/m? NOz.

Experter inom WHO (Världshälsoorganisationen) anser att en betydande

säkerhetsfaktor måste appliceras på de nivåer där effekter iakttagits och

enades om en säkerhetsfaktor på minst 3-5. Detta inneär att de högsta

NOz-halter (timmedelvärde) som skulle kunna accepteras blir

190-320 ug/m3. Dessa värden får överskridas högst 1 gång/månad (5).

De värderingar som gjorts angående kvävedioxidens medicinska effekter

är fortfarande osäkra. De fåtaliga laboratorieundersökningar som utförts

på människor har inte inkluderat de troligen mest känsliga grupperna i

samhället (barn, åldringar, personer med svårare astma osv). Vidare har i

ett par undersökningar iakttagits förändringar i luftvägsmotstånd vid

låga halter av NO som i andra undersökningar inte kunnat bekräftats

och därför inte kan tillmätas avgörande betydelse i riskanalysen (5).

Bakgrundskoncentrationen av NOz på svenska landsbygden är vanligen

0.5-10 ug/m3. I tätorter varierar halterna väsentligt beroende på lokali-

tet och tid. Årsmedelvärdena är omkring 20-90 pg/m3. I begränsade

undersökningar från svenska tätorter har uppmätts maximala timmedel-

värden mellan 120-850 ug/m?. Värden som 100-200yg/m3 överskrids ofta

under dagtid (5).

Eftersom ett relativt stort antal människor kan exponeras för halter av

200 ug/m3 och högre, finns det skäl att tro att skadliga effekter orsakas

av de halter som uppkommer till följd av bilismen under högtrafik.

Bilarna svarar för 60 % av de totala utsläppen av kväveoxider i Sverige i
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dag (5).

Data angående NO finns sammanfattade i tabell 12.

 

Tabell 12. NOz-halter och effekter (6).

Halt NOs Effekt

ug/m*

4 000 Hygieniskt gränsvärde för arbetsmiljöexponering i
Sverige. 8 timmars arbetsdag.

ca 4 700 (1 300 10 min. Ökat luftvägsmotstånd hos friska.

i en undersökning)

ca 3 000 10 min - 2 tim. Ökat luftvägsmotstånd hos astmatiker.

ca __600-2 000 24 tim/dag, 5-7 dagar. Biokemiska förändringar och
vävnadsskador i lungan hos försöksdjur.

ca 1 000 Ökad känslighet för luftrörssammandragande medel hos
astmatiker.

ca 940 Sannolik hälsoeffektgräns vid korttidsexposition

(1 tim) för människa (WHO:s bedömning).

ca 900 Ökad infektionskänslighet hos försöksdjur efter lång-
tidsexposition (1 år).

ca 780 Maximalt uppmätt timmedelvärde i Sverige (utomhusluft).

ca 250, 500 20 min - 1 tim. Tendens till ökat luftvägsmotstånd
hos astmatiker och friska. Annu ej konfirmerade och

utvärderade resultat.

ca 200 Ökad känslighet för luftrörssammandragande medel hos

astmatiker (i en studie av två).

190-320 WHO: Högstaacceptabla timmedelvärde, högst 1 gång
per månad. Överskridet i 12 av 15 svenska och norska

tätorter.

ca 210 Ökad frekvens luftvägssjukdomar hos barn (vid lång-
(veckomedelvärde ) tidsexponering) i kök med gasspis (en undersökning

av fyra).

ca 30-100 Långtidsmedelvärden (3 veckor - 6 mån) i 6 svenska

(medelvärde 52) tätorter där långtidsmätningar gjorts.

5.1.3 Ozon och andra oxidanter

Biltrafiken bidrar i dag med ca 60 % av utsläppen av kväveoxider och

kolväten i Sverige och är därigenom den största källan till bildning av

fotokemiska oxidanter (jämför avsnitt 2.1.5).

Ozon och andra oxidanter är mindre vattenlösliga än både SO7 och NOz

och når därför i hög grad ned till lungblåsorna. De är starkt oxiderande
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och reagerar kraftigt med vävnader (4).

Korttidsnivåer på 200-500 ug/m3 av ozon kan påverka barns och vuxnas

lungfunktioner, öka frekvensen av astmatiska symptom och ögonirritatio-

ner och ge nedsatta resultat vid idrottsaktiviteter. Djurdata stöder i

allmänhet resultaten från människostudierna, även om vissa skadliga

effekter av ozon omkring 200 ug/m3 eller mindre har observerats endast

hos djur (5).

Skillnaden mellan de naturliga nivåerna och de nivåer som ger skadliga

effekter hos människan är ofta små. I områden långt från städer eller

industrier har 1-timmesvärden på mer än 200 ug/m3 observerats. I

städer, vid höga temperaturer och starkt solljus, överstiger ofta O03-ni-

våerna 200 ug/m3. Vid sådana tillfällen är halterna vanligen ännu högre i

lä om staden. Ozon kan transporteras långa sträckor från ursprungskäl-

lan. De höga halterna vid vissa meteorologiska förhållanden beror i

första hand på storregional bildning av oxidanter, förorsakade av utsläpp

av kolväten och kväveoxider i nordvästra Europa (5).

I figur 6 sammanfattas hälsoeffekter och förekommande halter och

riktvärden för oxidanter, mätt som ozon.

5.2 Systemtoxiska effekter 

5.2.1 Koloxid (CO)

Bilavgaser innehåller höga halter av CO och de halter som uppmätts i

städerna kommer så gott som uteslutande från bilarna. 1 begränsade

undersökningar från svenska tätorter har uppmätts maximala timmedel-

värden på 10-55 mg/m? och 8 timmarsmedelvärden på 5-33 mg/m? (9).
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Figur 6. Hälsoeffekter vid exponering för oxidanter, mätt som ozon

(03). Förslag till riktvärde från arbetsgrupp inom WHO. Gräns-

värden i Japan och USA. Exempel på uppmätta halter (4).

Koloxid binder sig i blodet till det röda blodfärgämnet homoglobin (Hb)

som ombesörjer syretransporten. Härvid bildas koloxidhemoglobin

(COHb). Hb binder CO ungefär 200-250 gånger starkare än syre. Expone-

ring även för låga halter CO kan därför resultera i en minskning av

syretransporten i blodet som är kliniskt betydelsefullt. Vidare medför

förekomst av COHb i blodet att det syre, som finns bundet till Hb inte

kan frigöras i lika hög grad som normalt (5).

Koloxid medför alltså försämrad syretillförsel till vävnaderna. Därför

blir särskilt de organ som kräver hög syretillförsel kritiska organ. Detta

gör att hjärtat, centrala nervsystemet och foster är särskilt utsatta.

Patienter med sjukdomar i hjärtats kranskärl är speciellt känsliga för

kolmonoxid (4).

De klassiska symtomen på CO-förgiftning är huvudvärk och yrsel vid

10-30 % COHb, svår huvudvärk, hjärt-kärlsymptom och illamående vid

COHb-halter över ca 30 %. Påtaglig risk för medvetslöshet och död

föreligger vid halter över 40 % (4).
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Symtom på verkningar på hjärt-kärlsystemet hos patienter med krans-

kärlsjukdomar kan uppträda redan vid COHb-koncentrationer på ca

2.5 %. Vid samma halt kan också den fysiska arbetsförmågan hos friska

personer påverkas. Denna koncentration uppnås i genomsnitt efter 1 tim-

me i luft med CO-halten ca 35 mg/m? eller efter 8 timmars exponering

för luft vars halt av CO är ca 20 mg/m? förutsatt att exponeringen sker

vid lätt arbete. Skillnaden mellan olika individer är dock mycket stor (4).

Utländska undersökningar tyder på att COHb-halterna hos icke-rökare

ligger på ca 1 % och hos rökare på omkring 5 % i städerna. Vidare

uppmättes högre värden hos rökare som inhalerade än hos rökare som

inte inhalerade (4.7 mot 2.3 %). I en svensk undersökning från 1969 av 76

trafikpoliser efter deras pass under rusningstid uppmättes genomsnittliga

COHb-halter på 3.6 % hos rökare och 1.1 % hos icke-rökare (5).

I WHO-dokument görs värderingen att känsliga personer inte bör utsättas

för CO-halter som medför COHb-halter över 2.5 %. Som riktlinjer för

att förhindra att COHb-värden på 2.5-3 % uppnås anger WHO 29 mg/m?

(25 ppm) för 1 timmes och 11.5 mg/m? (10 ppm) för 8 timmars expone-

ring (5).

I figur 7 sammanfattas hälsoeffekter och förekommande halter och

riktvärden för koloxid.

3.2.2 Bly

Bly tillhör inte spårmetallerna och är inte nödvändig för människan.

Eftersom bly förekommer i vår omgivning och når människan via föda,

vatten och luft har vi alla bly i kroppen (8).

Halten av bly i blod (PbB-halten) bedöms vara ett bra mått på den

kontinuerliga exponeringen för bly. Sverige ligger bland de länder som

har de lägsta PbB-halterna. Bland den vuxna befolkningen i Stockholm är

fn den genomsnittliga PbB-halten hos män 3.5 och hos kvinnor

6.5 ug/100 ml. I storstäder inom EG ligger PbB-halten bland män mellan

10 och 21 ug/100 ml och i Mexico City vid 26 ug/100 ml. De lägsta

tillförlitliga PbB-halterna som rapporterats hos vuxna är 3.4 (g/100 ml
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och kommer från Nepal (5).
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Figur 7. Genomsnittlig COHb-halt vid exponering för olika halter av

koloxid (CO). Hälsoeffekter vid olika COHb-halter. Förslag till

riktvärde från arbetsgrupp inom WHO. Exempel på uppmätta

halter (4).

Redan vid PbB-halter på ca 40 ug/100 ml påverkar bly vissa enzymer,

vilket bla kan leda till störningar i uppbyggnaden av blodfärgämnet

hemoglobin (Hb). Denna påverkan avspeglas i en ökad utsöndring i urinen

av mellanprodukter som delta-aminolevulinsyra (ALA).

Bly kan också i tillräckligt höga halter påverka nervsystemet. 1 detta

sammanhang är särskilt effekter på centrala nervsystemet hos barn av

intresse. Det är välkänt att blyförgiftningar hos barn kan leda till svåra

hjärnskador som allvarligt påverkar barnets mentala utveckling. Det

förefaller klart att halter ned till 60 ug/100 ml kan orsaka sådana
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effekter hos känsliga individer kan uppkomma. En samlad värdering av

effekter hos djur och människor tyder på att förändringar av PbB-halter

på 30 ug/100 ml och hos vissa individer möjligen vid ännu lägre halter (5).

Vuxna är mindre känsliga för effekter på centrala nervsystemet av bly.

Försämrad prestationsförmåga i psykologiska test har setts vid PbB-

halter på ca 50 ug/100 ml (5).

De genomsnittliga halter av bly i blod som uppmätts i olika länder visar

att dessa i många länder ligger nära de värden som kan medföra

medicinska risker. För enskilda individer har många gånger halter

uppmätts som ligger vid eller t o m över dessa effektnivåer. Sverige har

internationellt sett låga PbB-halter men de genomsnittliga halterna

ligger för vuxna dock inte mer än en faktor omkring 4 under de lägsta

nivåer där man ser effekter på blodbildning och perifera nervsystemet.

För 10% av den vuxna manliga befolkningen är denna faktor endast

omkring 2. Barn, som är känsligare för effekter av bly, har genomsnitt-

liga halter som ligger på en faktor 2-3 under de lägsta nivåer som ger

effekt på blodbildningen och en faktor 5, möjligen mindre, under lägsta

effektnivån för påverkan av centrala nervsystemet (5).

I figur 3 sammanfattas hälsoeffekter vid olika PbB-halter.

Blyet i bensin bidrar signifikant till den totala blybelastningen. En

sänkning av halten bly i bensin bör därför på sikt medföra minskad risk

för negativa hälsoeffekter av blyexponering.

5.3 Skador på cellernas arvsmassa 

I Sverige orsakas ca 20 % av alla dödsfall av cancer. Av de olika

cancerformerna räknat som incidens är lungcancer hos män den näst

vanligaste efter prostatacancer medan hos kvinner lungcancer först

kommer på 10:e plats (figur 9). Med incidens menas antalet nya cancer-

fall per 100.000 personer och år. Totalt insjuknar i Sverige drygt 2000

människor årligen i lungcancer.

Det är numera klarlagt att det finns ett orsakssamband mellan rökning

och lungcancer. Som ett grovt mått kan man räkna med att risken att dö
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i lungcancer är 8-15 gånger högre för rökare än för icke-rökare (6).

Blodblyhalt (PbB) ug/100 ml

Förekommande
halter

40

30

20
Högsta uppmatta blodblyhalter p»
i Sverige hos barn

10

Genomsnittliga blodblyhalter M
i Sverige

Figur 8. Hälsoeffekter vid olika blodblyhalter. Exempel på uppmätta

blodblyhalter (4).

Å

sadlar

[

 aila

28

L

28
1
1
t
1
1
1
1
1
1
1s.

 
Prostata

Bronker och
lunga

Tjocktarm

Mage

Urin - organ
(exkl.njure )

Ändtrorm

 

Njure

Hud exkl.
melanom

Lymfvävnad

Bukspottkörtel

 

   

CM
-

nda &
-i

end
l

un

Figur 9. Relativa incidenserna av de tio vanligaste specifika cancerfor-

merna hos män och kvinnor i Sverige 1978. Procent av all

cancer (6).

I praktiskt taget alla länder är lungcancerfrekvensen högre i tätorter än

Effekter

barn
Anemi. Hjarnskador hos

Ökad utsondring av ALA

Förandringar på perifera och
centrala nervsystemet (ned-
satt mental prestationsför-
måga, beteendeforändr ingar )

.Lökad halt av FEP hos barn

l Ökad utsöndring av ALAD

Brost

Tjocktarm

Äggstockar

L ivmoder

Mage

Ändtar m

Nervsystemet

Bukspott körtel

Livmodershals

Bronker och
lunga

Kvinnor
 

 

 

  

  



46

på landsbygden. I olika studier som gjordes under 1950- och 1960-talen

var lungfrekvensen bland män ungefär dubbelt så hög i städer som på

landsbygden med en mindre skillnad för kvinnorna. En skillnad har visats

kvarstå även efter korrigering för rökvanor och har kunnat påvisas även

för icke-rökare i några studier (6).

Trots att cigarettrökning sannolikt är den helt dominerande orsaksfak-

torn till lungcancer, tyder dessa data på att det finns andra yttre

faktorer som också påverkar cancerfrekvensen. Att allmänna luftförore-

ningar skulle ge upphov till den iakttagna skillnaden mellan tätort och

landsbygd kan dock inte bevisas från resultaten, eftersom de refererade

jämförelserna inte ger någon upplysning om andra faktorer som kan ha

betydelse t ex socio-ekonomiska eller yrkesmässiga. I England har upp-

givits att skillnaden mellan London och landsbygden minskat under en

20-årsperiod från mitten av 50-talet, vilket skulle kunna bero på att ett

eventuellt inflytande från luftföroreningar på lungcancerfrekvensen har

minskat.

Otvivelaktigt innehåller tätortsluften cancerogena och mutagena förore-

ningar, medan landsbygdsluft generellt är renare. Speciellt omtalade i

detta sammanhang är sk polyaromatiska kolväten (PAH). Av dem har

bens(a)pyren (B(a)P) tilldragit sig mest intresse. Detta beror troligen på

att man vet att B(a)P bildas vid förbränning, det finns mätdata på

B(a)P-halter i luft, och att B(a)P vid djurförsök visats vara ett av de

starkast cancerframkallande PAH-föreningarna.

Vid ett internationellt forskarsymposium i Stockholm 1982 behandlades

luftföroreningarnas mutagena (ärftlighetsförändrande) och cancerogena

effekter och möjligheter att med olika typer av undersökningar bedöma

dessa. Bl a följande slutsatser drogs vid detta symposium (4):

- Förbränningsprodukter från fossila bränslen innehåller cancero-

gena ämnen och det finns exempel på att sådana produkter

orsakar cancer.

- Någon pålitlig indikator, t ex B(a)P, för bedömning av luftföro-

reningarnas cancerogena effekter finns ej.
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- Luftföroreningar uppskattas bidra, troligen i kombination med

rökning, till storleksordningen 535-10 cancerfall per 100.000 män

och år i storstadsområden.

- Bensin- och dieselavgaser innehåller mutagena eller cancero-

gena ämnen i såväl partikelfas som gasfas. Räknat per km

emitterar dieselbilar 6 gånger mer mutagen aktivitet i partikel-

fasen än bensindrivna bilar utan katalysatorrening, vilken i sin

tur emitterar 3 gånger mer än bensinbilar med katalysatorre-

ning. Gasfasens bidrag till den totala mutageniciteten är för

dieselbilar lågt jämfört med bensinbilar. Då det är olika ämnen

i dieselavgaser respektive bensilavgaser som orsakar mutageni-

citeten, är mer exakta jämförelser mellan de bägge bränsle-

slagen svåra att göra.

- Det råder en hög kvalitativ korrelation mellan mutagenicitet i

bakteriella korttidstest och cancerogenicitet i djurtest.

- Det finns inga undersökningar som stöder eller förkastar att

dieselavgaser skulle vara mer cancerogena än andra luftförore-

ningskällor.

+- Cancerrisken betraktas vara direkt proportionell mot expone-

ringen av föroreningen även vid mycket låga halter, dvs inga

tröskelvärden förekommer.

Cancerkommittén har i ett betänkande (13) från 1984 uppskattat antalet

lungcancerfall i Sverige orsakade av allmänna luftföroreningar till ca 100

per år med en osäkerhetsfaktor på minst 2. Den totala cancerincidensen

med samma orsaker är svårare att beräkna men bör enligt rimliga

antaganden ligga i intervallet 100-1000 per år (13).

I tabell 13 ges en sammanfattning av Cancerkommitténs (13) försök att

uppskatta antalet cancerfall i Sverige hänförbara till olika orsaker i

miljö och levnadsvanor. Som påpekades i tabellen är flertalet siffror

osäkra men utgör den "bästa uppskattning" som kan göras med dagens

kunskaper. Det skall också poängteras att de andelar som hänförs till
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olika orsakskategorier inte kan adderas som oberoende enheter då de ofta

samverkar med varandra. Om alla enskilda orsaksfaktorer vore kända

skulle säkerligen summan av andelarna väsentligt överstiga 100 %.

Cancerkommittén understrycker att den i anslutning till tabell 13 "förda

diskussionen gäller kollektiva risker i betydelsen totala antalet cancerfall

per år, d v s kollektivrisken avser här hela befolkningen. Om en kollektiv

risk är liten på grund av att endast ett fåtal personer berörs av

expositionen ifråga, kan ändå individrisken vara oacceptabelt hög".
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levnadsvanor

ning av antalet inträffade cancerfall

anseftekter kan ett och summa canverfull namligen hanforas till mer an en

kategori av orsaker Tabellen ger emellertid en viss förestallning om ohka tänkbara orsakstaktorers bety delse i torhallande till varundra
E E )

Flertalet siftror ar osakra men utgor den "basta uppskattning ' som kan gora» med dagens vetnskupliga kunskaper
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utom radon i bostader inom stråälskyddet - Ca I; 3 av tallen kan
betecknas som iatrogena

- radon i bostader t ca 100! ? Siffran ar osaker - Endast lungcancer.
fall

- UV-strålning - Sö(+ ') ca 1 500 (+ ?) Siffrans storleksordning synes relativt sa-
ker

6 10

_

Tatrogena faktorer - | ? d Den sammanlagda effekten av jatrogena
faktorer ar osuker

 

Noter till tab. 6:1

- Utgångspunkt drygt 30 000 årliga cancerfall (1979), dvs. ungefär nuvarande incidenssiffror De undersokningar som ligger till grund för
råpskattmngarna avser cancerincidenser i nuet eller nära förfluten tid och kan därför till stor del tillskrivas orsaksfaktorer år eller decennier
idigare.

» Denna beräkning grundas på uppgifter om rokare. Siffrans storlek påverkas inte namnvä] n ; h rt av riskbrd )
saknas för bedömning av riskbidragets storlek från snus och tuggtobak draget från passiv rokning Underlag

© Hartill kommer alkohol som man ansett svara för ca 500 (max 1 000) cancerfall per år, till stor del i samverkan med rökning

1 Denna berakning grundas på uppgifter om tätortsförhållanden. 1

t åuffran avser egentligen framtida cancerfall till följd av dagens exposition Den sammanlagda expositronsdosen torde dock ej ha andrats
väsentligt under de gångna decennierna "

v . .
Huvudvikten i texten har lagts vid framtida cancerfall, för vilka cancerkommitten angett siffran 300 (100- 1 000) fall som "mest sannolik"

* Basalcellscancern ej inräknad.
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5,4 Bes

Obehag eller nedsatt välbefinnande som följd av olägenheter i miljön har

länge ansetts som oacceptabelt i svenskt miljöskydd.

Relationen mellan exposition för luftföroreningar och besvärsreaktioner i

en befolkningsgrupp är fortfarande ofullständigt utredd. Varken i Sverige

eller utomlands har undersökningar som varit inriktade på att studera

besvärsreaktioner till följd av bilavgasexponering utförts före 1973.

En omfattande svensk besvärsundersökning har visat att ca hälften av

befolkningen (46-61 %) i tre städer (Stockholm, Västerås och Umeå)

anser sig vara störda av bilavgaser. Andelen mycket störda har varierat

mellan 6 och 15 % (figur 10). Besvärsfrekvensen är högre i områden med

mycket trafik. Undersökningen ger kraftigt stöd för antagandet att det

föreligger ett orsakssamband mellan exponering för bilavgaser och

 

Mycket besvärade

Sthlm Sthlm Västerås Umeå Sthlm Sthlm Västerås Umeå Sthlm

innerst förort innerst förort högur- högur- innerst

högur- högur- val val lågur-

val val val

Figur 10. Andelen "besvärade" respektive "mycket besvärade" av bilavga-

ser (4),

I undersökningen studerades även symtom på astma, bronkit och slemhin-

neretning. Dessa symtom var högre i de högexponerade områdena, vilket

skulle kunna förklaras av exponering för toxiska ämnen i bilavgaser. De
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grupper som hade sådana symtom visar klara förhöjningar av besvärs-

frekvensen.

Det föreligger ett starkt samband mellan attityder till biltrafik och

besvär av bilavgaser.

Besvärsundersökningarna visar att dagens situation måste betraktas som

klart oroande. Höga besvärsfrekvenser har registrerats och relationen till

bilavgaser förefaller otvetydig. Resultaten av besvärsundersökningarna

talar också för att beydande grupper av känsliga personer besväras

väsentligt mer än genomsnittsmänniskan och indikerar att luftförore-

ningarna kan förvärra vissa luftvägssymptom även om kliniska tester inte

visat något samband mellan dessa effekter och luftföroreningar (5).

6 ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA EMISSIONEN AV BIL-

AVGASER

Luftföroreningar från fordon kan nedbringas genom åtgärder på fordon

och drivmedel samt trafiktekniska åtgärder.

6. 1 Emissionsbegränsande åtgärder på fordon

6.1.1 Bensinmotor

Hittills har följande huvudvägar beträtts för att minska utsläppen från

bensinmotorn (4):

=- Motormodifikationer omfattande bl a bränsle- och tändsystem,

förbränningsrum, ventilkarakteristik, gasföring och reglerfunk-

tioner. Härigenom kan alla slags föroreningsutsläpp påverkas.

- Avgasåtercirkulation (EGR) som ett medel att påverka förbrän-

ningstemperatur och därmed kväveoxidbildning.

- Efterförbränning av koloxid och kolväten i grenrör och avgas-

system förbättras, ofta genom extra lufttillförsel efter avgas-

ventilerna.
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- Termisk reaktor i avgassystemet för att möjliggöra särskilt

effektiv efterförbränning av koloxid och kolväten.

- Oxiderande katalysator innebär att efterförbränningen av kol-

oxid och kolväten i avgassystemet kan göras effektiv även vid

förhållandevis låga avgastemperaturer.

- Dubbelkatalysator möjliggör katalytisk reduktion av kväveoxi-

der och i ett ytterligare steg, efter lufttillförsel, efterförbrän-

ning av koloxid och kolväten.

- Trevägskatalysator innebär att katalytisk reduktion av kväve-

oxider och oxidation av koloxid och kolväten kan genomföras i

ett steg och samtidigt. Detta är möjligt endast inom ett smalt

intervall vad gäller syrehalt i avgasen. Luft/bränsletillförseln

styrs därför kontinuerligt via en syresensor i avgassystemet.

Avgasrening med trevägskatalysator beskrivs närmare i avsnitt 6.1.1.1.

Katalysatorsystemen och även syresensorn fordrar blyfritt bränsle. Bly

förgiftar och deaktiverar dessa system så att de successivt helt förlorar

sin effekt. Vissa katalysatortyper sätts även igen av blyföreningarna med

ökat avgasmottryck och därmed försämrade prestanda och ökad drivme-

delsförbrukning som följd. Svavel och även fosfor har en liknande verkan

på katalysatorsystem som bly, varför även dessa ämnen måste hållas på

låga nivåer i sådana sammanhang (4).

Jämsides med utvecklingen av olika slags avgasreningstekniker försöker

man också åstadkomma en radikalt förändrad förbränningsprocess i

motorn. Vinster i verkningsgrad och emissioner eftersträvas. Utveckling

och omläggning av förbränningsmotortekniken innebär massiva ekono-

miska åtaganden och är därför ej trolig under den närmaste 10-årsperio-

den, såvida ej kraftiga incitament genom lagstiftning skapas (4).

6.1.1. 1 Avgasrening med trevägskatalysator

Innehållet av föroreningar i avgaserna från en bensinmotor varierar med
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luft-bränsleförhållandet (figur 11); som ofta betecknas med den grekiska

bokstaven ) (lambda).

Kolväten avtar till en början med ökande luft-bränsleförhållande men

ökar igen vid extremt magra blandningar. Detta beror på att förbrän-

ningen ej kan upprätthållas p g a att luften sänker temperaturen så att

bränslets antändning uteblir.

Emissionen av koloxid avtar kontinuerligt med ökande luft- ör hål-

lande.

Kväveoxider har ett maximum nära -värdet 1. Vid detta luft-bränsleför-

hållande är temperaturen hög och förbränningen effektiv. Magrare

blandningar (högre A-värden) sänker NOx-halten, ty förbränningstempe-

raturen sänks. Fetare blandningar (lägre )-värden) sänker också NOx- hal-

ten. I detta fall används energin för att "aktivera" bränslet varvid

temperaturen sjunker (2).

Koncentration
i avgasen

A

Kolox id

 
Kväveoxider

1
p

acceleration effqeskl' bränsleekonomi

1

' Förgasar inställning

Luftunderskott Luftoverskott

 

 

Figur 11.Koncentrationen av CO, HC och NO; i avgasen som funktion av

luft-bränsleförhållandet (2).
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Katalytisk avgasrening är en teknik som finns på hälften av de nya

personbilar som i dag säljs runt om i världen (11).

Det system som Volvo och Saab använder i sina personbilar för den

amerikanska marknaden består av en återföringskrets i bränsleinsprut-

ningssystemet och en trevägskatalytisk avgasrenare.

Till återföringskretsen hör en syresensor, också kallad j-sond. Sensorn är

till storleken jämförbar med ett tändstift. Den består av ett rör av

zirkoniumdioxid, som in- och utvändigt är belagt med platina. När

syrekoncentrationen inne i och utanför röret skiljer sig åt uppstår en

elektrisk potential mellan ytorna. Potentialen är direkt proportionell mot

skillnaden i syrekoncentration och ger en elektrisk signal till en elektro-

nisk reglerenhet, som styr den insprutade bränslemängden. Systemet

kompenseras automatiskt för varierande lufttryck (11).

Sensorn fungerar inte i en kall motor utan endast i intervallet

350-900©C. Vid kallstart är systemet "inställt på fast läge" tills sensorn

når sin arbetstemperatur. Sensorn har en begränsad livslängd och Saab

anger att den skall bytas efter 5000 mil (11).

Den katalytiska avgasrenaren är placerad mellan avgasgrenröret och

ljuddämparen. Med katalysatorns hjälp sker reduktion av kväveoxider

och oxidation av koloxid och kolväten. Denna samtida reduktion och

oxidation är möjlig enbart inom ett mycket smalt intervall med avseende

på syrehalt i avgasen (figur 12). Katalysatorns effekt beror på små

mängder av platina och rodium. I katalysatorn fortsätter förbränningen,

vilket leder till att uppemot 35 % av koloxid, kolväten och kväveoxider

bryts ned (11).

En viktig förutsättning för att reduktionen av avgaser skall bli effektiv

är att det råder ett bestämt förhållande mellan komponenterna i

avgasen. Återföringskretsens uppgift är att se till att motorn ger ifrån

sig den önskade avgassammansättningen.

En annan nödvändig förutsättning för att avgaserna skall renas effektivt

är blyfri bensin. Såväl katalysatorn som syresensorn kräver blyfri bensen
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för att fungera.
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=== Utsläpp före katalysator #
--- Utsläpp efter katalysator

 

Figur 12.Mängden avgaser vid olika luft/bränsleblandningar, utan och

med trevägskatalysator (11).

6. 1.2 Dieselmotor

Dieselmotorer för personbilar släpper ut relativt små mängder koloxid

och lätta kolväten och även kväveoxidutsläppet är förhållandevis lågt.

Dessa dieselmotorer klarar nästan alltid gällande avgaskrav i Sverige.

Däremot är utsläppet av bl a partiklar högt i jämförelse med bensinmo-

torer. Vidare är utsläppet av tunga kolväten och vissa oreglerade

föroreningar som polyaromatiska kolväten högt. Dieselavgaser ger också

de i särklass högsta värdena vad gäller mutagenicitet.
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Sker jämförelse av emissionerna mellan bensinmotorer som försetts med

höggradig avgasrening och dieselmotorer framstår dieseln som relativt

"smutsig". Detta liksom prognoser om växande andel dieslar i bilparken

har lett till avgasreningskrav även för dessa motortyper.

Åtgärder för att begränsa utsläpp från personvagnsdieslar omfattar bl a

följande (4):

Utvecklade insprutningssystem, bl a vad gäller insprutningsvink-

lar, tryck och restbränsle efter fullbordad insprutningsfas.

- Utvecklade förbränningsrum och gaskanaler bla i syfte att

förbättra lufttillförsel och gasturbulens.

- Avgasåtercirkulation (EGR) för att sänka förbränningstempera-

tur och därmed halten kväveoxider.

e Oxidationskatalysator för att förbränna koloxid och kolväten.

- Partikelfällor i avgassystemet. Dessa kan bygga på mekanisk

filtrering eller katalytisk verkan i syfte att förbränna kolpartik-

larna.

Det kan noteras att katalysatortekniken kan användas endast för oxide-

rande processer på dieslar. Genom avgasens låga temperatur och höga

partikelinnehåll kan dock effekten inte bli lika god som vid bensinmoto-

rer. Katalytisk reduktion av kväveoxider är inte möjlig vid dieselmoto-

rer, eftersom det genom motorns arbetsprincip alltid är luftöverskott i

avgasen. Kväveoxider kan därför i huvudsak minskas genom EGR, vilket

dock leder till mer partiklar och kolväten om inte särskilda åtgärder

vidtages.

Partikelfällor och oxidationskatalysatorer för dieselmotorer innebär re-

ningsteknik som ännu inte tillämpats i stor skala för personvagnsdieslar.

Kalifornien har dock aviserat sin avsikt att införa mycket långtgående

partikelkrav baserat på bl a sådan teknik (4).
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6, 2 Drivmedlets inverkan på emissionsbilden

Naturvårdsverket har i samarbete med Svensk Drivmedelsteknik AB

undersökt konsekvenser från emissionssynpunkt av drift med olika driv-

medel. Följande drivmedel har undersökts

- "dagens" bensin (reformatbas), blyad

- "framtidens" bensin (krackbensin), blyad

- blyfri bensin

-. metanolblandad bensin, M15, tre typer med och utan bly

- etanolblandad bensin, E23, blyfri

- metanolbränsle, M95, med tillsats av isopentan

- motorgas, ca 95 % propan

- dieselbränsle

Av undersökningen kan sammanfattningsvis konstateras att avgasrenings-

teknik och förbränningsprocess i allmänhet har det största inflytandet på

emissionerna och ofta överbryggar effekterna av måttliga variationer i

drivmedlens sammansättning. Vid denna slutsats utgår man då från att

fordonen speciellt anpassats till respektive drivmedel. Givetvis kan

påtagliga effekter på bl a avgasemissionerna uppstå om annat drivmedel

används än det som motorn optimerats för (4).

Alkoholtillsats tenderar att sänka kväveoxidutsläppen men ökar utsläp-

pen av alkohol och alkylnitrit. Motorgas gav däremot förhöjda kväveoxid-

utsläpp. Dieselbränsle ger förhållandevis låga utsläpp av koloxid, kolvä-

ten och kväveoxider vid jämförelse med ett motsvarande bensinmotoral-

ternativ. Även utsläppen av olefiner och aromater är ganska låga.

Däremot är utsläppen av polyaromatiska kolväten de högsta i undersök-

ningen. Även utsläppen av metylnitrit är höga. Den mutagena aktiviteten

av dieselavgaserna är också högre än något annat av de prövade

alternativen. Drift med metanol (M95) gav låg mutagenicitet och även

emission i övrigt utom vad gäller metanol, formaldehyd och metylnitrit.

Motorgas visar ett liknande mönster som metanol, men gav mer kväve-

oxider och lägre utsläpp av kolväten och koloxid än bensindrift (4).
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6,3 Trafiktekniska åtgärder

Problemet med avgaser från fordon kan minskas genom en bättre trafik-

och samhällsplanering. I tabell 14 sammanfattas ett antal åtgärder som

kan vara lämpliga i detta avseende.

Åtgärderna kan vara negativa, dvs innebära större uppoffringar för de av

samhället mindre önskade alternativen, eller positiva till förmån för de

alternativ samhället förordar. De negativa kan tex innebära högre

kostnader, lägre framkomlighet, minskad tillgänglighet eller längre res-

vägar. De positiva åtgärderna kan vara förbifartsvägar, bättre kollektiv-

trafik, bättre cykelvägar etc.

Forskning inom trafikplaneringsområdet är angelägen eftersom kunska-

pen om de effekter vidtagna åtgärder har är ofullständig (4).
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Tänkbara åtgärder för att på kort och lång sikt minska

eller omfördela biltrafiken eller öka omgivningens

tålighet mot bilavgaser (4).

Nedanstående lista är ett försök till en översiktlig

åtgärdskatalog. Storleken av åtgärdernas effekt på

biltrafiken varierar med de lokala förutsåttningarna.

Exemplifierad trafikreduktion för enskilda åtgarder

baseras på genomförda styrmedelsutredningar i Stock-

holm!) och Umeå?).
 

Effekter på bil- Åtgärden verksam
 

 

 

Syfte Åtgärder trafiken på

Minsk - Omtför - Kort Lång
ning delning sikt sikt

Minska resbe-| - bättre samlokalisering av nya bo-
hoven städer och verksamheter, högre

exploatering ja 0

- förtätning av befintliga områden ja [e)

Förbättra - effektivare linjenätstruktur B

kollektxv- - kortare restider
trafiken

färre byten

ökad turtäthet

- större bekvämlighet

- kortare gångavstånd

- regn och vindskydd

- lägre taxor

efterfrågestyrd trafik (taxi,

samtaxi och taxibuss)

- bättre information

 hand ikappanpassn ing J

exempel :

- dubbel turtäthet 1-3 %

- dubbel turtäthet, minskad restid,

färre byten, 0-taxa -8 %

 

Förbättra för| - utbyggnad av särskilda cykelstråk

Cykeltrafiken och planskilda korsningar ja >

     
- bättre information ja 0

 

1) stockholms Läns Landsting, 1979-08-21: Effekter av olika

styrmedel som begränsar biltrafiken till Stockholms innerstad.

2) AIB 1980-12-30: Effekter av olika styrmedel som begränsar

biltrafiken i Umeå.
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Effektivisera| - utbyggnad av förbifartsleder ja
biltrafiken b a ;och minska ombyggnad av gator ja

emissionerna - huvudleder, P-förbud ja o

- infartsparker ingar i koTbinacion -5 %
med ökade re-

- ökad samåkning" strikt ioner 2-4 %

- förskjutna arbetstider, flextid ja (i tid)

- ändrade affärstider och besöks»

tider till myndigheter etc ja (i tid)

- samordning av trafiksignaler o

- hyrbilar, allbilar ja

Minska bil- - höjd moms och accis '

innehavet och ka
försvåra bil- höjd fordonsskatt

användningen - höjd bränsleskatt

- skärpta fordonsbestämmelser 3 ja o

- skärpta körkortsbestämmelser

- skäréta taxer ingsbestämmelser

exempel: bensinpriset ökas till

10 kr/l J -9 % o

slopad avdragsrätt för
arbetsresor 2-7 % 0

beskattning av fri bilplats
vid arbetet 1=10 % 0

Försvåra - trafikregler inge och sanering ja o
eller för- 5
dyta bilan» - förbud för vissa fordon ja ja 0

vändningen - minska gatukapaciteten ja ja 0
till eller h ; * M s
inom ett be» - minska parkeringsmöjligheterna ja ja [=)

gränsat om- exempel: boendeparker ing på gatumark 4-5 %

gåde - öka P-avgift ja ja 0

exempel: dubbel avgift 4-10 %

tredubbel avgift -25 %

- kad övervakning ja ja 0

- färdavgift ja ja

exempel: 10 kr/dag 33-11 %

Öka omgiv- - förbättra fastigheternas ventila-

ningens tion 0
tå i s
ålxghet mot - ändra användningssättet, minska
bilavgaser ; ;

exponerade personer i fastigheten o

- minska antalet exponerade fot-

o

 

gängare och cyklister

- minska andra källors utsläpp av

luftföroreningar e
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7 KARTLÄGGNING AV LUFTFÖRORENINGSHALTER

7. 1 Mätmetodik 

När man mäter halten av en luftförorening längs en gata beror resultatet

av en rad yttre faktorer som

- bakgrundshalt

- trafikförhållandena längs gatan

- meteorologiska förhållanden

- gaturummets utformning

De 3 förstnämnda faktorerna är alla tidsberoende. Detta innebär att

mätresultatet inte bara beror på var man mäter utan även när och hur

länge man mäter.

Figur 13 illustrerar att mätningar av luftföroreningar måste pågå lång

tid för att vara tillförlitliga vad gäller höga halter. Resultatet är starkt

beroende av såväl mätperiodens längd som när på året den inträffar.

Av figuren framgår tex att om mätperioden endast omfattar en god-

tyckligt vald vecka varierar den högsta uppmätta halten från 2 till över

250 ug/m? beroende när mätveckan infaller. Även vid längre mätperioder

är osäkerheten om de högsta värdena stor. Så t ex visar figuren att även

om mätperioden omfattar hela vinterperioden december-februari, kan

den högsta uppmätta halten variera från 33 till 253 beroende på

luftföroreningarnas årsvariationer.

För att med säkerhet få med de högsta förekommande halterna skulle

mätperioden behöva omfatta flera år.



62

Kvavedioxid ug'm3 

 

 

  
 

 
             

2 0 0

1 00 f |

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mat period

Matperiod: = 1 dygn godtyckligt valt

11 vecka godtyckligt vald
mån godtyckligt vald
mån under perioden okt-mars
mån under perioden dec-febr

3-månadersperioden dec-febr
6-manaaersperioden okt-mars
1 år av åren 1976-81
5 årsperioden 1976-61O

©
-J
P

&
W
N

-
Ho

db
d
h

d
0

Figur 13. Variation i högsta uppmätta dygnsvärde vid hälsovårdsnämnden

i Göteborg åren 1976-81 (4).

Avgashalterna beror också på var i gaturummet mätplatsen är lokalise-

rad. Avståndet till trafikströmmen, höjden över marken och avståndet

till olika gatukorsningar har stor betydelse för de halter som kan

uppmätas (jfr avsnitt 3).

Någon aktuell state-of-the-art rapport rörande metodik vid analys av

bilavgaser har ej påträffats. Enligt uppgift (4) pågår dock för närvarande

inom Statens naturvårdsverk arbete som syftar till att upprätta anvis-

ningar för luftföroreningsmätningar. I dessa mätanvisningar skall beskri-

vas mätapparater för olika föroreningar och för meteorologi- och

trafikdata, deras konstruktion, funktion och vanliga fel. Vidare skall i

anvisningarna redovisas hur mätplatser praktiskt bör anordnas.

7.2 Modell för beräkning (4) 

En modell för beräkning av bilavgashalter i gatuluft har utarbetats av

Statens naturvårdsverk i samarbete med SMHI och Chalmers tekniska

högskola.
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Avsikten med modellarbetet har varit att åstadkomma en enkel och

praktiskt användbar metod för att utifrån trafikmängd och gatugeometri

beräkna luftföroreningshalterna av koloxid och kvävedioxid.

Skillnaden mellan uppmätta och beräknade 99-procentilvärden (tangeras

eller underskrids av 99% av mätvärdena) enligt modellen bedöms för

beräkningar vad gäller nuläget för koloxid och kväveoxider vara mindre

än 20 % medan osäkerheten är större för kvävedioxid, 40 %. Fel av

minst denna storleksordning är sannolika även vid mätningar under

begränsade tidsperioder.

Vid användningen av beräkningsmodellen utgår man från det år beräk-

ningen avser, utetemperaturen, det dimensionerande trafikflödet, ande-

len dieseldrivna fordon i olika viktklasser, medelhastigheten, kallstarts-

andelen samt bakgrundshalten. Bakgrundshalten är den halt av koloxid

och kvävedioxid som uppstår genom andra källor än trafiken på den

aktuella gatan.

Modellen har bl a använts för en översiktlig bedömning av luftförore-

ningshalterna år 1980 och 2000 i gatunäteti svenskatätorter med mer än

10 000 invånare. I figur 14 visas hur bilavgassituationen beräknas bli vid

olika antaganden om trafikutveckling och avgasreningskrav.
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Procent av befolkningen

SITUATIONEN 1980

Scenarier år 2000
1. GOD SAMHÄLLSEKONOMI

A. Dagens koll. trafik
Emissionskrav:

s
EG

A10

USA

B. Förbättrad koll. trafik
Emissionskrav:

EG 134300

A10

USA

2. STAGNERAD SAMHÄLLSEKONOMI

Emissionskrav:
$

EG

A10

USA
 

d
troligen viss underskattning

Figur 14. Antal boende i tätorter med mer än 10 000 invånare som vid

fasaden beräknas ha halter som överskrider WHO:s förslag till

gränsvärden för CO och/eller NOz 1980 och vid olika kombina-

tioner av trafikutveckling och emissionskrav.
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