
[ISSN 0347-6049

eddelande

 

  
Vlim

535

   

1987

och Kommunikationsdepartementets

Trafikmiljödagar

Dokumentation av föredrag och diskussion vid seminarium på

Arlandia hotell 1987-03-09--10

 

Väg'och IF:afik- Statens väg: och trafikinstitut (VT!) * 581 01 Linköping

,[ St]tlltet Swedish Road and Traffic Research Institute * 5-581 01 Linköping Sweden



ISS/V 0347-6049

_VTlineddelandeJ_
535 1937

  

  

VTIs och Kommunikationsdepartementets

Trafikmiiiädagar

Dokumentation av föredrag och diskussion vid seminarium på
Ar/andia hotell 7987-03- 09- - 70

  

T' 7;' Statens väg- och trafikinstitut (VTI) 0 587 0 7 Linköping

IIIStItUtBt Swedish Road and Traffic Research Institute - 8-581 01 Linköping Sweden



ISS/V 0347-5049

_VI/_inedglelandeJ_
1987

 

  

535

VHS och Kommunikationsdepartementets

Trafikmiljödagar

Dokumentation av föredrag och diskussion vid seminarium på
Arlandia hotell 7987- 03- 09- - 70

 

TVåg-00,7 af/If- Statens väg- och trafikinstitut (VTI) - 587 01 Linköping

'I Stltlltât Swedish Road and Traffic Research Institute - 8-587 07 Linköping SwedenIl



Klintland Grafiska, Linköping 1987



FÖRORD

På uppdrag av Kommunikationsdepartementet arrangerade VTI den 9-10

mars 1987 ett seminarium med titeln "Trafikmiljödagar". Seminariet

samlade ca 200 deltagare från olika sektorer och intressegrupper i

samhället. Trafikmiljödagarna ingår som ett av flera arrangemang i

arbetet med att ta fram underlag till den trafikpolitiska proposition som

ska föreläggas riksdagen 1988.

Detta meddelande utgör dokumentation från trafikmiljödagarna. Meddel-

andet har delats upp i två delar.

I del I redovisas de inledande föredrag som bildade kunskapsbas för

fortsatta diskussioner. Dokumentation av föredragen har lämnats till VTI

av respektive föredragshållare.

I del II redovisas referat av inlägg under diskussionen. Underlaget för

referaten utgörs, med några få undantag, av minnesanteckningar som

förts under diskussionens gång. Det finns därför viss riskför att referaten

är ofullständiga eller kan innehålla felaktigheter. Inläggen har redovisats

under någon av de tre rubriker som bildade utgångspunkt för diskussionen

även om detta inte alltid stämmer med den kronologiska ordningen för

inläggen. Referaten har gjorts av Staffan Möller, VTI.

Börje Thunberg
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ABSTRACT

Papers presented at the conference were as follows :

Influence of traffic on the environment (l<arlsson,3); Car traffic emissions

(Holmberg, B); Measures against traffic noise (Sandberg, U); Scenarios for

future traffic noise (Stewart, AO; Risk to the health due to exhaust

tumes (Camner, P); Effects of traffic noise (Rylander, R); Effects on the

environment (Nilsson, 3); Forest damages (Remroed, 3); Cleaner air.

Catalysts, even speed and less idling (Gillbrand, P); What can be done on a

municipal level? (Wassenius, B); Economic principles to evaluate effects

on the environment (Jansson, 30); Effects on the environment. An analysis

made by the Swedish Road Administration (Westoeoe, E); Socio-economic

costs of exhaust tumes (Leksell, 1); Is it possible to evaluate future effects

on the environment? (Hansson, L); Weighing between different types of

measures (Friberg, (3); Car traffic. Which measures are possible?

(Gawell, 3); Air traffic. Which measures are possible? (Westerberg, 3);

Development within the transport sector (Norrbom, L-E); Traffic and air

pollution. A model describing different possible situations in the year 1995

and 2000 (Thunberg, B). Abstracts of contributions to the discussion are

included in part II.
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INLEDNINGSANFÖRANDE
Ulf Dahlsten
Statssekreterare
Kom munikationsdepartementet

Bilen har öppnat en ny dimension av frihet i människornas

liv. Den är någonting vi nu tar för självklart och inte dag-

ligen funderar över. Men ett faktum är att när bilen kom öpp-

nades tillträde för gemene man inte bara till den egna socken

och grannsocken, utan också till omgivande nejder, till de

stora städerna, till andra länder. Plötsligt fanns Skånes

gods och herresäten, Norrlands skogar och fiskevatten, Stock-

holms stadshus och Bohusläns hällristningar inom möjligheter-

nas räckvidd. Svensson, Karlsson och Pettersson fick möjlig-

het att förverkliga resdrömmar vars förverkligande tidigare

var förbehållna Stjärnsporre, af Trolle och Gyllenstierna.

Bilen ökade möjligheterna att Välja. Att välja bostad, att

välja arbete, för bägge i en familj att välja ett eget

arbetsliv.

Bilen blev ovärderlig för barnfamiljen för att skjutsa barn,

för att frakta matpâsar och för utflykter.

Bilen blev ett arbetsredskap. Den förändrade elteknikerns,

rörmokarens och telemontörens liv. Nasaren i korta varor blev

distriktschef för Alingsås med omnejd och säljer nu damm-

sugare. Han tar sig inte längre fram till fots eller med häst

och vagn utan i sin leasingbil av senaste Volvo-modell.

På samma sätt har lastbilen inneburit en väldig förändring av

vårt produktionssystem. Den har öppnat marknader i bägge
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ändar. På förutagssidan, så att det har varit möjligt att öka

Specialiseringen och bygga upp vidsträckta underleverantörs-

nät. Mot konsumenten, genom att en alltmer utbyggd distribu-

tion har kunnat öppna avsättningsmöjligheter också för udda

och speciella produkter. Nu ingår lastbilen i komplicerade

transportsystem där nyckelord som kapitalrationalisering,

materialadministration och just-in-time är vardagsspråk.

Just-in-time, det kanske inte var det som var nyckelbegrepp

på de gamla hätskjutsarnas tid. Och det är ändå inte mer än

en 80 år sedan.

Bussen har möjiggjort utbyggandet av ett kollektivtrafiksy-

stem som gett resalternativ också för dem som inte har möj-

lighet eller intresse av att skaffa egen bil. Fortfarande ut-

vecklas detta kollektivtrafiksystem och blir allt finmaski-

gare.

Så är det. Vägens tre "riddare" - bilen, lastbilen och bussen

- har öppnat nya friheter och varit en av förutsättningarna

för den välståndsutveckling som vi i dag tar som självklar.

Järnvägen, sjöfarten och flyget har lämnat bidrag men den

stora transporttillväxten har vägen svarat för. Framöver ser

vi ingen minskad roll för Vägen och dess fordon.

Tvärtom. Det postindustriella samhället med högteknologipro-

duktion, kontaktintensiva serviceverksamheter, internationell

arbetsfördelning och en informations- och dataexplosion kom-

mer obönhörligen att leda till ett behov av ökade transport-

er. När dubbelsysselsättningen ökar så ökar också behovet av

arbetsresor och när vi får mer av fritid vill vi resa mer.
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I dag växer transporterna 1,5 - 2 gånger så snabbt som BNP.

Och det finns ingenting som tyder på att den utvecklingen

kommer att brytas.

Inom det trafikpolitiska arbetet har vi gjort prognoser över

trafikens utveckling. Om det fortsätter på samma sätt som

hittills så kommer biltrafiken till Stockholms innerstad att

öka med ca 40 % mellan 1980 och år 2000. Detta är bara ett

 

exempel på detunderliggande tryck som finns i utvecklingen.

Kraven reses på infrastrukturinvesteringar, på en medveten

politik för regional balans, en genomtänkt industripolitik

etc etc.

Men det finns något annat också. Det är många som ser med oro

på denna utveckling. Det är skälet till det här seminariet.

För tyvärr är det ju så att dessa bilar, dessa lastbilar och

dessa bussar som betytt så mycket för utveckling och frihets-

ökning drivs fram av ålderdomliga explosionsmotorer som kon-

struerats för sisådär en hundra år sedan. Som stinker och

spyr ut avgaser och dessutom ger bullernivåer långt över vad

vi i andra sammanhang är beredda att acceptera.

I mer än tjugo år har nu debatten om bilens miljöeffekter

stått högt upp på dagordningen. Vi vet nu att avgaserna är

"bovar" i två viktiga avseenden. För det första vet vi att

 

kväveoxiderna och andra kemiska ämnen i bilavgaserna för-

svagar ozonskiktet och bidrar till försurningen av våra

skogar, sjöar och vatten. För det andra vet vi att bensin-
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och dieselavgascrna har en starkt negativ inverkan på vår

hälsa. Cancerkommittên har identifierat tre miljöfaktorer som

mer än några andra förklarar den ökande cancerfrekvensen.

Det är våra kostvanor, det är rökningen och det är avgaserna

från bilar, lastbilar och bussar. Undersökningar av hjärt-

och kärlsjukdomar visar på liknande samband.

Det postindustriella samhället öppnar väldiga möjligheter för

allt fler till ett rikare, mindre enahanda liv. Ökade resmöj-

ligheter är nyckeln. Men till vilket pris?

Det står nu helt klart för alla som är engagerade i miljö-

frågan att vi inte längre stillatigande kan acceptera den

växande miljöförstörningen. Priset håller på att bli alltför

högt. Det är ungdomarna, de som skall dra nytta av de för-

delar som det postindustriella samhället för med sig, det är

de som är mest kritiska mot den utveckling som pågår.

Det har redan tagits viktiga steg för att begränsa avgaspro-

blemen. Blyfri bensin har införts. Katalytisk avgasrening in-

troduceras på frivillig basis och det går bra. Fr.o.m.

l989-års modell gäller för bensindrivna personbilar att kata-

lytisk avgasrening är ett måste. Det är en åtgärd av största

betydelse. Likaså har strängare krav lagts fast för befint-

liga bilar i bruk. För katalysatorbilarna kommer naturvårds-

verket med motsvarande förslag i december i år. Om två-tre

veckor presenterar verket förslag till regler som begränsar

avgasutsläppen från dieseldrivna fordon. Jag utgår ifrån att,

dessa förslag kommer att leda till att miljöproblemen med de

tunga fordonen kan minskas.
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Självfallet kräver också miljöarbetet internationell sam-

verkan. Sverige försöker påverka andra länder att vidta åt-

gärder för att begränsa utsläppen. Detta är inte minst vik-

tigt med tanke på att "importandelen av t.ex. kvävenedfallet

i Sverige utgör ca 75 %.

I det miljöpolitiska program som regeringen lagt fram och som

riksdagen ställt sig bakom har man angivit att kväveoxidut-

släppen i Sverige skall minskas med 30 % fram till 1995. Vi

försöker nu få andra att ansluta sig till samma program men

frågan är: Räcker det här?

Räcker de åtgärder vi hittills har vidtagit för att ge en

acceptabel miljö i våra städer och häva de hot mot våra

skogar, sjöar och vatten som försurningen innebär? Räcker de

för att bryta den negativa trenden när det gäller cancerut-

vecklingen och den allmänna hälsoutvecklingen i våra stor-

städer? Svaret på de frågorna är nej. Vi måste helt enkelt gå

vidare.

Det handlar om stora övergripande frågor och det handlar om

vardagsnära ting.

Till de stora övergripande frågorna hör fördelningen av tra-

fiken på olika transportslag. Vi måste ge järnvägen och den

spårburna trafiken en chans att utvecklas där den är bra. Det

handlar om snabbtågssatsningar, det handlar om utbyggd spår-

buren kollektivtrafik i storstadsregionerna, det handlar om

utveckling av combitrafik och nya godskoncept. Det handlar om

ett rättvist kostnadsansvar och moderna banor.
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Men om vi gör tankeexperimentet att vi skulle kunna öka

transporterna på järnvägen med säg 50 % under tjugo år, vil-

ket är en aktningsvärd siffra, så skulle det ändå bara inne-

bära att vi fick storleksordningen 10 % mindre kväveoxidut-

släpp än vi annars skulle ha fått. Eftersom vi samtidigt

bara skulle ha tagit hand om mindre än hälften av den totala

trafiktillväxten under samma tid skulle de totala kväveoxid-

utsläppen inte ha minskat med mer än 3-5 %. Trots en så

kraftfull satsning på Spårbunden trafik skulle vi alltså få

en högst marginell påverkan på de totala gasutsläppen.

Flyget växer också med 6 - 8 % per år. Någon förbättring av

miljön innebär inte det eftersom flyget räknat per person-

kilometer och godstonkilometer förbrukar avsevärt mer bränsle

än vägtransporterna.

Slutsatsen är enkel: Ska vi komma till rätta med trafikens

miljöproblem krävs att vi gör något åt de fordon som trafike-

rar vägen.

Bilindustrin måste nu visa att man på allvar tar itu med

utvecklingen av nya reningsmetoder, nya motorer, nya fram-

drivningssystem. Om ett femtontal år.måSte de finnas i serie-

produktion. Det tror jag är den tidtabell som industrin nu

måste börja ställa in sig efter. De miljarder som har satsats

på formgivning och metallclacker, de måste nu i utökad

utsträckning satsas på att ta fram miljövänligare.motorer.

Vi måste få svar på frågan om vätgasmotorn är ett alternativ

eller om vätgasmotorn kommer att ge andra miljöproblem av typ

ozonutsläpp eller annat som vi i dag inte känner till.
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Vi måste få svar på om det går attåstadkomma kombimotorer.

Om bensindrift på landsbygd kan ersättas med eldrift i

storstäder.

Eller om det finns några andra framdrivningskoncept som vi i

dag inte känner till. Eller om det går att ta fram nya

avancerade reningstekniker som tar hand om avgasutsläppen.

Detta är den stora och viktiga trafikmiljöfrågan.

Det finns också mer vardagsnära insatser vi kan göra. Tryck-

ackumulatorbussar, rätt val av lastfordon så att motor,

växellåda och bakaxel är anpassade till varandra och till

bilens arbetsuppgifter kan minska bränsleförbrukning och av-

gasutsläpp. Överbyggnader, kapell men också felplacerade och

illa utformade takskyltar som ökar frontarea, luftmotstånd

och därmed mängden förbränt bränsle och bullret kan åtgärdas.

Håller vi hastighetsbegränsningar minskar kväveoxidutsläppen

med 9 %. Mjukare, följsammare körteknik kan bidra ytterliga-

re. Väl avvägd trafikreglering skapar också bättre förutsätt-

ningar. Förbifartsleder utanför känsliga tätortsområden kan

ge en nödvändig avlastning på miljön.

Dessa vardagsinsatser måste ske parallellt med att.vi an-

griper de stora övergripande miljöfrågorna.

Och det är här vi står. På många sätt så tror jag vi befinner

oss vid en punkt där vi måste göra ett vägval. Vi måste vidta

alla de små åtgärderna men vi måste också inse att de inte

kommer att räcka till. Och att vi måste ta tag i de stora

viktiga framtidsbesluten.
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Detta seminarium hoppas jag skall ge ett bra underlag för hur

vi fortsatt skall agera i miljöfrågorna inom ramen för det

trafikpolitiska utvecklingsarbete som vi nu driver i kommuni-

kationsdepartementet.
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TRAFIKENS ROLL

Jan Karlsson

Statens naturvårdsverk

Dokumentation av föredraget lämnas i form av bilder (figur 1-13).
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Tabell 2.1 Riktvärden för god miljökvalitet avseende

vägtrafikbuller

 

Ekvivalent Maximal
Lokaltyp eller ljudnivå i dBA ljudnivå i
områdestyp för dygn dBA FAST

kl 19.00-07.00

 

Utomhus (frifältsvärden)

Vid permanentbostäder,
vårdlokaler och under-
visningslokaler 551,2) -

Vid arbetslokaler 651) «

Rekreationsytor i tät- SS
bebyggelse

Friluftsområden 40 -

Inomhus

Permanentbostäder,

fritidsbostäder och

 

vårdlokaler 30 45

Undervisningslokaler 30 -

Arbetslokaler 40 -

1) Riktvärdena avser tänkta frifältsvärden utanför fönster,

fasad eller till frifältsförhållanden korrigerade
värden. Vidare avser värdena även uteplatser, lekplatsex
och balkonger etc invid permanentbostäder och undervis-

ningslokaler.
2) I bostadsområden med låg bakgrundsnivå (t ex områden mer

gles småhusbebyggelse eller med fritidsbostäder) är
riktvärdet 45-50 dBA.
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BILTRAFIKENS IMMISSIONER
Bengt Holmberg
Tekn dr
Transportforskningsberedningen

1 INLEDNING

I mitt anförande begränsar jag mig till att tala om hur bilagaserna sprids

och hur man kan beräkna spridningen och därmed få fram avgashalten. Jag

kommer också att visa hur immissionsförhållandena ser ut i svenska

tätorter.

2 SPRIDNING

Spridningsbildens principiella utseende framgår av fig 1.

Halten beror av:

0 Utsläppen

- trafikmängd

- hastighet/körförhållande

- andel tunga fordon

- rening

- etc

0 Meteorologi

- vindhastighet

- vindriktning

- stabilitetsförhållanden

- temperatur

o Kemisk omvandling

ex NO - N02

0 Bakgrundshalt

0 Avstånd

o Topografi

VTI MEDDELANDE 535
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I figur 2 visas ett exempel på halternas beroende av vindriktning och

avstånd från vägmitt.

Figur 3 och 4 exemplifierar årstidens inverkan på halterna.

3 MODELLER FÖR BERÄKNING AV C0- OCH NOZ-HALTER

För gatuförhållanden finns en modell.

Modellen gäller

0 mitt på kvarter

0 max 20-30 m från gatan

För landsbygdsvägar och infarter i öppen terräng är en modell under

utveckling.

Modellen beaktar

o meteorologi

o omvandling NO '-5 N02

För andra förhållanden, t ex komplicerade trafikplatser eller busstermi-

naler, får beräkningar göras enligt följande

0 beräkning med Gauss plymmodell

o uppdelning i delelement

o beräkning för varje timme under t ex en månad

0 bestämning av percentil

4 IMMISSIONSFÖRHÅLLANDEN

År 1982 inverterades immissionförhållandena i ca 10 tätorter. Inven-

teringSresultat för Umeå framgår av figur 5.

Beräkningarna från dessa orter har sedan använts för att uppskatta

immissionförhållandena i alla tätorter med mer än 10 000 invånare. Detta

resultat visas i figur 6. Av figur 7 framgår att framför allt Malmö,

Göteborg och Stockholm är överrepresenterade.

VTI MEDDELANDE 535
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När ett införande av katalytisk avgasrening får genomslag k0mmer CO-

problemet i tätorter i stort sett att försvinna. I våra tre största städer

kommer dock preblem att finnas kvar med kväveoxidimmissioner.

VTI MEDDELANDE 535
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ÅTGÄRDER MOT TRAFIKBULLER
Ulf Sandberg
Tekn. Lic.
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

Referat

Man antar att i dagsläget 3 - 3,5 milj människor i Sverige utsätts för
vägtrafikbullernivåer över 55 dB(A) utanför bostaden (ekvivalent dygns-
nivå). Denna bullernivå anses utgöra en ungefärlig gräns för störningsreak-
tioner från de boende såvida inte särskilda ljudisolerande åtgärder vidta-
gits. I vissa fall kan ekvivalentnivåer för dygn på upp till 70 - 75 dB(A)
förekomma längs gator och vägar.

Bullerstörningarna är ett allvarligt samhällsproblem. Det finns anledning
att anta att antalet potentiellt störda människor fortfarande ökar trots
att åtgärder vidtas för att reducera trafikbullret i många enskilda
situationer. Detta beror bl a på att vägtrafikarbetet ständigt ökar. VTI
utför just nu ett arbete som syftar till att illustrera hur olika åtgärder
påverkar antalet människor som utsätts för höga bullernivåer från vägtra-
fik. Därvid har som exempel utvalts tre typområden, nämligen en (för
svenska förhållanden) stor stad, en mindre tätort samt landsbygd. Dessa
områden representeras av praktiska skäl av Linköping, Kisa respektive
Östergötland.

Mätningar som visar hur fordonsbullret har förändrats under det gångna Hc) I
decenniet presenteras.

I föredraget görs även en genomgång dels av bullerkällorna, främst H6 i
relationen mellan buller från drivenheten hos fordonen och däck/vägkon-
takten, dels av de åtgärder som står till buds för att reducera vägtrafik- F' G 3
bullret. Det senare innefattar såväl åtgärder vid källan (fordon med lägre
bulleremission, däck och vägbanor som ger lägre bulleremission), åtgärder
i körsättet (lugnare accelerationer, lägre hastigheter), åtgärder i trafik-
planeringen (nya vägar, bättre underhåll, trafikrestriktioner och andra -
styrningar) som åtgärder i ljudutbredningen (vallar, skärmar, vegetation,
fönsterbyte). Åtgärderna illustreras med uppskattade och uppnåeliga bul-
lerreduktioner.

Det konstateras att ingen metod, med vissa undantag för radikala trafik-
restriktioner, ensam kan åstadkomma någon bullerreduktion som löser alla
problemen. I stället måste olika åtgärder, som ibland var för sig kan
tyckas ge marginella effekter, kombineras.

VTI MEDDELANDE 535
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LAMAx

dB(A)

90 -- §39 . // *7=- change in
,/ emission

1imits

85 P
/ _Jr-change in

emission
1imits

80 -b .JL_

75 '

70 m.

65 I II_ I 'L 1 l ; 1_ :

50 70 100 150

SPEED km/h

Fordonsbuller (toppnivâ, energimedelvärde) för lätta och
tunga fordon enligt mätningar avJonasson 1974 resp. Sand-
berg, VTI, 1983-87. Vägyta: Tät, slät asfaltbetong, minst ett
år gammal. Den punkterade kurvan gäller det hypotetiska
fallet att 1974 års värden skulle ha reducerats med så mycket
som motsvarar skärpningen i fordonsbullergränsvärden under
perioden.

Antal lätta Antal tunga
fordon fordon

1974 1 152 939

1983-87 475 247

VTI MEDDELANDE 535
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/ TRAFFIC
/ / SITUATION

<30 än 510 7'0 km/h

_- POWER-TRAIN NOISE (buHer från framdrivningsenheten)

TYRE/ROAD NOISE: YEL (YEARLY LEQ) Däck/Vägbömwn19r

---- TYRE/ROAD NOISE: DRY ROAD WW frigiäelgärde
"'°""""' TYRE/ROAD NOISE: STUD SEASON D/v-buHer, dubbdäckss'a'song

- H" ° TYRE/ROAD NOISE: WET ROAD D/v-buneh våt Väg

 

Trafikbu11ernivå för 011ka "de1bu11er" för fyra 01ika driftsfa11:

70 km/h Konstant fart

50 km/h Konstant fart

30 km/h Ojämn fart

30 km/h Acce1erat10n från 0 ti11 30 km/h, resp. retardation 30-0 km/h,
typiskt vid traf1k1jusreg1erad korsning.
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INVENTERING AV ÅTGÄRDER MOT TRAFIKBULLER

  

Åtgärd

. _ N.:

l IQUK Ö

 

x_ ...g v-. _--.'-

Potential för bullerreduktion (Leq)

När ljud från När ljud från

  

10.

ll.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Alt. 1: Skärpning av fordons-
bullergräns enligt EG 84/424

Alt 2: Skärpning av fordons-
bullernivân till 80 dB(A) för
tunga och 75 dB(A) för lätta
fordon

Kontroll av begagnade fordon

Personbilarna 30 % lättare

30 96 tunga fordon bort

30 96 lätta fordon bort (pers.bilar)

Förbud mot tunga fordon (viss tid,
viss plats)

Förbud mot personbilar (viss tid,
viss plats)

Endast elbilar tillåts (viss plats)

Förbud mot alla fordon (bilfritt
område)

Hjul byggs in i huvar

Återgâng till ca 1970 års däck-
dimensioner

D:o, i förväntat läge är 2000
rel. 1970 (med nuv. trender)

Urval bland befintliga bildäck
(de bullrigaste bort)

Viss nykonstruktion av däck

Skrovliga ytbehandlingar (Yl 12-16)
ersätts av asfaltbetong eller motsv.

Tät asfalt utbyts mot dränasfalt

Porös helgummibeläggning används
(osäker åtgärd)

VTI MEDDELANDE 535

motor, avgas däck/vägbana
etc, dominerar dominerar

dB(A) dB(A)

2-3 -

4-6 -

l-2 -

? ca l

0-1 0-1

1 ,5 1,5

0-4 0-3

0-4 0-5

3-5 _

stor stor

- 2-5

- ca 1

- ca 2

- 1-2

- 2-4

- l-2

0-3 l-7

l-3 2-9

-n--.

Anm.

(se
nedan)

1,5

(1)

1,5

2,(3),5
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Fm m: 3

( FokTS I

Åtgärd Potential för bullerreduktion (Leq) Anm.

När ljud från När ljud från (se
motor, avgas däck/vägbana nedan)
etc, dominerar dominerar

dB(A) dB(A)

18. Bättre Vägunderhåll (ej spår,
sprickor och stensläpp) - 0-2

19. Förbud mot däckdubbar - 1-4

20. Minskad saltning (= mer sällan våt - 1-3
väg)

21. Förbifarter runt tätorter 0-3 0-3 1,3

22. Bättre ljudisolering av fasader 0-15 0-15 1,3,4
(= utbyte av fönster)

23. Ökat skyddsavstånd (10 - 30 m) 2-7 2-7 1,3

24. Ökat skyddsavstånd (30 -alOO m) 5-14L 5-14 1,3

25. Hård mark utbyts mot mjuk mark 0-5 0-5 1
(50 m bredd)

26. Tät asfalt utbyts mot dränasfalt på 0-5? 0.5? 2
ytor (parkering e d) mellan väg
och hus (50 m bredd)

27. Skyddsområde planteras tätt med
buskar ÖC träd (förslag: energiskog!) 0-4 0-4 1

28. Höga snövallar längs vägar 0-1 0-4 1
hyvlas ej av

29. Skärm eller jordvall 0-10 O-lO 1,3
D:o, ökat buller på andra sidan vägen ökn 3 ökn 3

30. Hastighetsgränser hålles 0-1 1-2 1

31. Medelhast. ner 20 km/h (dock ej
under 50) enl prov i Tyskland 0-1 2-4 5

32. Tempo 30 (dvs hast 50 - 30) enl. 2-3 0-1 5
prov i Tyskland

33. Dzo, enligt spanska förhållanden ökn l '?

34. Prioritering av vissa fordonstyper
vid signalregleringar ? - 2

VTI MEDDELANDE 535
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( F 0 MÅ )

Åtgärd Potential för bullerreduktion (Leq) Anm.

När ljud från När ljud från (se
motor, avgas däck/vägbana nedan)
etc, dominerar dominerar

dB(A) dB(A)

Alt. 1: Ljud- och energioptimerad 1-5 0-1 2
automatisk växellåda

Alt. 2: Lugnt körsätt (kunniga och
motiverade förare) 1-5 0-1 2,5

Alt. 3: Påtvingad begränsning av
varvtal vid känsliga platser 1-5? - 2,5

   

 

Anm.: l. Åtgärden är tekniskt genomförbar utan vidare utredning

2. Åtgärden fordrar viss kompl. utredning men torde bli aktuell på lång sikt

3. Mycket dyrbar åtgärd

4. Åtgärden ger effekt endast inomhus

5. Praktiska problem eller olägenheter kan förutses

OBSERVERA: En del siffror är gissade pga bristfälligt underlag
Vid kombination av olika åtgärder _k_a_r_1_ totala bullerreduktionen
ibland bli summan av de enskilda reduktionerna. Ofta blir den
dock lägre

VTI M EDDELANDE 535
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FRAMTIDSSCENARIER FÖR TRAFIKBULLER

SCENARIOS FOR FUTURE TRAFFIC NOISE

(föredraget ges på engelska)

A.C. Stewart, Senior Engineer - Motor Vehicles
State Pollution Control Commission, Sydney, NEW, Australia
Presently at the Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

ABSTRACT

In order to display on regional or national scales the historical changes
in traffic noise exposure 'as well as future predicted exposures, it is
wise to use a computer model. However, there is always a trade-off __
between simplicity and accuracy in such models. This calculation model '-1 C) I '-l
requires an amount of generalized input data which is not excessive.

The model was originally developed in order to predict traffic noise in
Sydney, Australia, over the years 1965 to 2015. The number of people in

Sydney exposed to road traffic noise above 65 dB(A) (24 hours Leq) was
estimated to increase dramatically from 0.3 million in 1985 to 0.5 FK) 5.
million in the year 2000 and 0.7 million in 2015, mainly due to strong
growth in both population and traffic. By introducing in 1990 the more
stringent vehicle noise emission limits of Directive 84/424/EEC it was
predicted that the number of noise-exposed people could be brought
back to 0.3 million in the year 2000 but it would rise again towards 2015
without further controls. '

This model has now been adapted to Swedish conditions, by, among

other things, replacing the earlier British Noise Calculation Procedure
by the major parts of the joint Nordic Traffic Noise Prediction Model.

At present, work is underway to apply the model for predicting future
scenarios of traffic noise, expressed as the number of people exposed to
various noise levels, in three areas, namely Östergötland, Linköping and
Kisa. These are assumed to represent fairly well the cases of rural, city
and small town areas in Sweden. The changes in noise over the past 10-
20 years are also being mapped, thus giving a better time perspective
on these matters.

The results are to be compared to some manually collected noise
exposure data (1983-87) as well as to the national survey performed 14
years ago and presented as one of the bases for the Swedish Traffic
Noise Investigation in 1974.

Consideration is being given to current vehicle noise emissions, traffic
counts, speed restrictions, dwelling-to-road distances and population Fl C 6
densities. For projections, data on traffic increase, road construction, I
population changes, noise emission reductions, etc, are included.

The talk will discuss the major features of the model, present some
calculations performed for Australian urban areas' (to demonstrafe
future scenarios) and give a few preliminary results for Swedish road
traffic noise situations.
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_DQIQB.!EH1§LES.1N.AU$IBAL1A_

. AIR POLLUTION - NE ARE'NINNING' (AS PREDICTED BY SPCC MODEL)
(ALL PETRDL ENGINES MADE AFTER JAN. 1986 MUST USE 92 OCTANE
UNLEADED PETROL, AND CARS MUST MEET 'US 1975' EXHAUST STDS
I.E. HAVE OXIDATION OR 3-NAY CATALYSTS).

. INDIVIDUALLY NOISY VEHlCLES - NE ARE 'NINNING'

. OVERALL TRAFFIC NOISE - IS GETTING HORSE
- HON MUCH NORSE ? ... HON OUICKLY ? ... HON BAD NAS IT ?

- NHAT EFFECTS NOULD CONTROL MEASURES HAVE ? ... IN 5.10,20 YRS ?

..CQMEUIER_MQDELS
. CAN HELP IN ASSESSING ENVIRONMENTAL PROBLEMS . ESPECIALLY COVERING

MANY YEARS AND SCENARIOS

   

  

 

 

  

 

 

. CONFLICTING ACCURACY 4------------------------------ --
REDUIREMENTS: ---------------------------i»«EASE OF usE AND

AVAILABILITY OF DATA

TYPE OF VERY COMPLEX COMPLEX BUT' LBY HAND GINPLE
CALCULATIDN *NOT TOO MUCH

EXAMPLE: BATELLE INST. THE CURRENT MANUAL PREVIOUS
FRANKFURT,FRG SPCC MODEL CALCULATIDN SPCC MODEL

ACCURACY VERY GOOD ADEOUATE VERY GOOD ROUGH

COST TO:- VERY HIGH IMOOERAIE HIGH LOH
-DEVELOP -SEK 7 MILLION -1 MAN YEAR -DONE -1 MONTH
-OPERATE -HIGH ? -A EEH wEEKs -DAYs/HKG -A FEH DAYS

DATA INPUT IMMENSE MANAGEABLE - HIGH EASY
REDUIREMENTS

ABLE T0 D0:-
-SCENARIOS ,>< G/C>/ vxf' v/C/*
(FUTURE+PAST) v//

-LOCAL AREAS / \/ / :
v/'

-REGIONS u Vx/' // ><

  

 

  

 

X :: imçossiHe/wcä dågicult' W': 4:145th A good väsÃJeaL
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NOISE. PROBLEMS FROM MOTOR VEHICLES

 

OVERALL TRAFFIC NOISE

e DUE TO MANY VEHICLES, NONE OF NHICH IS EXCESSIVELY NOISY
. IS RELATED TO VEHICLE FLON AND ROAD CONDITIONS
. CAN BE PREDICTED USING THE 'NORDIC TRAFFIC NOISE MODEL'
. CAN BE REGARDED IN TWO ASPECTS:

-URBAN -AT LONER SPEEDS (UP T0 70 OR 80 KM/HR) ENGINE AND
EXHAUST NOISE ARE MAINLY IMPORTANT.

-RURAL -AT HIGHER SPEEDS TYRE NOISE IS IMPORTANT

 

INDIVIDUAL VEHICLE NOISE

: DUE MAINLY TO EXCESSIVELY NOISY EXHAUST SYSTEMS FROM:
-'DETERIORATION' -NATURAL CAUSES LIKE CORROSION
-'TAMPERING' -DELIBERATE FITTING OF LOUD EXHAUST SYSTEMS,OR

MISGUIDED THINKING THAT 'NOISE = POWER'

. MANY OF THESE VEHICLES FAIL A SIMPLE STATIONARY NOISE TEST

. IN AUSTRALIA NE HAVE:
-GOOD STATIONARY NOISE TEST METHODS
-FIXED UPPER LIMITS FOR THIS NOISE IN LAN
-ENFORCEMENT PROGRAMMES (I.E. RANDOM TESTS AS NELL AS A

CRUDE ANNUAL INSPECTION SYSTEM)
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THE TRAFFIC NOISE COMPUTER MODEL

 

NOISE CALCULATION METHOD

. BRITISH OR NORDIC METHODS

. VEHICLE NOISE LEVELS

. DISTANCES FROM ROADS TO HOUSES

. PROPAGATION OVER 'HARD' OR 'SOFT' GROUND

SIMPLE REGIONAL DATA i 1 *L 1 OUTPUT

  

 

 

 

  

 

. HUMAN POPULATION --+ NUMBERS OF PEOPLE

. MOTOR VEHICLE POPUL- THE MODEL EXPOSED TO VARIOUS
ATION (VEH./PERSON)--*- NOISE LEVELS

. TOTAL ROAD LENGTH --+

. TRAFFIC WORK (IN -- I:
FORDONSKM NOT IN ' MANUAL CALCULATIONS
PERSON OR TONKM) FOR 1 DR 2 YEARS T0

VALIDATE THE MODEL
ROAD CONDITIONS

. CLASSIFY ROADS INTO N TYPES

. SPEEDS

. PERCENT HEAVY VEHICLES

. DIFFERENT ROAD SURFACES

. TRAFFIC FLOWS IN 'AADT'
(ÅRSMEDEL-DYGN-TRAFIK)
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NUMBER OF PEOPLE
(mllllons)

0.8

ø.7 _

0.11.
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1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

YEAR
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FACTORS THAT CAN BE MODELLED IN NOISE CONTROL SCENARIOS

 

VEHICLE ENISSION STANDARDS:

 

  

 

 

CARS ' BIGGEST
TRUCKS

SWEDEN + AUSTRALIA NOW 80 88
DIRECTIVE 84/424/EEC

-FROM OCT.1988 77
-FROM OCT.199O SA

SWITZERLAND ALREADY 75 -
JAPAN ALREADY - 82

GOALS FROM OECD 75 80

 

 

 

 

RELATIVE NUMBERS OF TRUCKS AND CARS

HUMAN POPULATION CHANGES

GROWTH IN 'TRAFFIC WORK'

EFFECTS OF BYPASSES AROUND TOWNS
(E.G. IN KISA,PEOPLE ABOVE 65 DECIBELS COULD BE REDUCED

FROM O.8% TO O.3% IF A BYPASS IS BUILT)

OUIETER ROAD SURFACES, ESPECIALLY WHERE SPEEDS ARE HIGH

NOISE BARRIER FENCES

FAST OR SLOW TURNOVER OF THE VEHICLE FLEET DUE TO HIGH OR
LOW SALES OF NEW (OUIETER) VEHICLES,DUE TO ECONOMIC FACTORS
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HÄLSORISKER TILL FÖLJD AV BILAVGASER
Per Camner
Med dr
Statens miljömedicinska laboratorium

Dokumentation av föredraget lämnas i form av bilder (figur 1-4).

Utförligare dokumentation av hälsorisker till följd av bilavgaser finns i

bilaga till "Bilar och renare luft", SOU 1983:28.

VTI MEDDELANDE 535



48

F|GUR1

     

 

 

VTI MEDDELANDE 535



49 FTGUE &

SLUTVARDERING

TILL FULJD AV BILISM UNDER HÖGTRAFIK IDAG:

- so2 OCH ?ARTIKLAR
TANGERAR HALTER VID VILKA HALSOEFFEKTER PAVISATS

- NO2 OCH OXIDANTER
SKADLIGA EFFEKTER ORSAKAS AV DE HALTER SOM FORE-

KOMMER

SKADLIGA EFFEKTER FOR VISSA HJART-KARLSJUKA

0 BLY

FOSTER OCH BARN SPECIELLA RISKGRUPPER

0 CANCER

BILAVGASER INNEHÅLLER MUTAGENA OCH/ELLER CARCINO-

GENA ÄMNEN

0 BESVARSREAKTIONER

KLART OROANDE

SLUTSATS: REDUKTION AV TOXISKA AMNEN I BILAVGASER REKOMMENDERAS:

USA -81 FURSVINNER BESVAREN?
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EFFEKTER AV TRAFIKBULLER

Namn Ragnar Rylander

Titel/Yrke professor

Företag Institutionen för hygien, Göteborgs

universitet

1. INLEDNING

Buller från vägtrafik är enbetydande källa till

olägenhet och störning. Antalet människor som berörs

är större än för någon annan bullerkälla samtidigt

som fordonstrafiken fortsätter att öka.

I det följande redogörs för de medicinska effekterna

av exponering för vägtrafikbuller och redovisas vad

som är känt om sambandet mellan olika

exponeringsnivåer (dos) och effekterna i befolkningen

(respons).

2. EFFEKTER AV BULLER

Effekter av bullerexponering kan indelas i direkta FlG i

effekter som berör hörselorganet och indirekta

effekter som är reaktioner som uppkommer efter det

att bullret uppfattats och tolkats i centrala

nervsystemet (1).

Den allvarligaste direkta effekten är hörselskada.

Någon risk för att sådan uppkommer efter exponering
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för miljöbuller finns inte. Till de direkta

effekterna räknas också samtalsmaskering, dvs att man

inte kan uppfatta samtal i en bullrande miljö.

De indirekta effekterna är mer komplicerade.

Exponering för en enstaka bullerhändelse kan,

beroende på bullrets akustiska karakteristika, ge

upphov till en rad akuta reaktioner hos människan.En

ökning av hjärtfrekvensen, höjning av blodtrycket

samt - vid höga, plötsliga bullc' - en

skrämselreaktion är de viktigaste av dessa

reaktioner. Vid extremt höga bullernivåer kan man

också se en ökad utsöndring av s k stresshormoner.

Dessa akuta förändringar är kortvariga och är

försvunna efter några minuter.

Frågan huruvida en långvarig exponering för buller

ger upphov till bestående förändringar, t ex förhöjt

blodtryck, är ännu obesvarad. Epidemiologiska och

experimentella undersökningar har givit motsägande

resultat.

Exponering för buller kan medföra störningar av

aktiviteter och förändringar av beteendet. De

aktiviteter som påverkas av buller är främst arbete,

kommunikation och sömn. Exponering för buller kan

medföra svårigheter att koncentrera sig på en

speciell arbetsuppgift. Det kan också vara svårt att

föra ett normalt samtal eller lyssna på radio/TV

eller samtala i telefon. Sömnstörningar kan uppträda
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både som svårigheter att somna, förändrat sömndjup.

och uppvaknande. I laboratoriestudier där

försökspersoner exponerats för trafikbuller under

sömnen har även effekter på prestationen nästa dag i

form av förlängd reaktionstid påvisats (2, 3).

I fältstudier i Göteborg (4) kunde ett samband

påvisas mellan rapporterade sömnstörningar av

buller, sömnkvalitet och psyko-sociala symptom och

sinnesstämning. Däremot kunde ingen annan påverkan av

buller (t ex av olika dagaktiviteter) knytas till

symptom eller sinnesstämning.

Buller kan även ge upphov till psyko-sociala

effekter; i första hand nedsatt trivsel i

bostadsområdet. Vidarefinns en grupp effekter som

avser sociala beteenden t ex flyttning från bullriga

bostadsområden. Till dennaeffektgrupp räknas också

bullrets inverkan på hur man använder bostaden t ex

att vissa rum inte går att använda som sovrum och att

man inte kan utnyttja balkong/uteplats.

Samtliga effekter bygger tillsammans upp individens

subjektiva uppfattning om bullerexponeringen i form

av en generell störningsreaktion. Individen anser sig

"störd" avbullret.

Vilka delmoment av störningen som är särskilt

betydelsefulla varierar mellan olika individer.

Samvariationen mellan och inom de olika grupperna av
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effekter är inte helt klarlagd. Vissa individer kan

ha stort behov av att utföra en speciell typ av

aktivitet varför störningen för dem i första hand

k0pplas till denna aktivitet.

Störningsreaktionen kan påverkas av den miljö

individen befinner sig i, t ex områdets sociala

struktur och andra störningskällor. Vidare påverkas

reaktionen av individuella faktorer, t ex känslighet

(4), attityder och värderingar.

3. UNDERSÖKNING AV STÖRNINGSUTBREDNINGEN

För att ta reda på om en person är störd använder man

sig av sociologisk frågemetodik. Då man gör sådana

undersökningar måste man beakta en rad metodologiska

problem.

Den befolkningsgrupp man vill studera måste vara väl

definierad. Urvalet av personer, som skall ingå i

undersökningen, måste vara representativt för

befolkningen i området. Undersökningen och dess syfte

måste presenteras för intervjupersonerna på ett

sådant sätt att de erhåller relevanta referensramar

för sina värderingar. Frågeformulären måste

disponeras och frågorna formuleras på ett sådant sätt

att intervjuerna ger reproducerbara svar.

I en befolkningsgrupp finns det nästan alltid

personer med olika störningsgrad. Några är mycket
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störda medan andra inte är störda alls. För att

utvärdera störningsutbredningen i en befolkningsgrupp

brukar man därför ange den andel av personer med lika

exponering som anger en viss störning, t ex andelen

mycket störda". Denna andel relateras sedan till

bullerdosen för att konstruera dos-responssamband.

4. KARTLÄGGNING AV VÄGTRAFIKBULLER

Irafikbuller karakteriseras av en serie ljudhändelser ;gg i

med mycket varierande ljudnivå. För att uttrycka

denna exponering beräknar man ofta medelvärdet av

'
H

I'
T'

N

Å
)

-
v
ialla bullerhändelser över en viss tid t ex ett dygn

(ekvivalentnivån).

Ekvivalentnivån kan också kartläggs genom olika

matematiska beräkningsmodeller som bl a bygger på

antalet fordon, ljudnivå från typiska fordon och

fördelning över dygnet. Detta beräknade

ekvivalentvärde ger ingen information om bullertOppar

vid extrema trafiksituationer t ex ett stort inslag
F \ C] kt

av tunga fordon, våt vägbana, dubbdäck etc.

Istället för det medelvärde som ekvivalentnivån

utgör, kan man bestämma antalet bullerhändelser och

bullerniVån separat. Den bullernivå man då i första

hand är intresserad av är det högsta värdet eller den

s k maximala bullernivån (MBN). Denna definieras som

den högsta registreradedBA-nivån i trafiken under en

viss tidsperiod. Det kan bestämmas genom att göra

VTIMEDDELANDE535



57

registrerade mätningar av ljudnivån i dBA under en-

respresentativ tidsperiod med en integrationstid på

bullermätaren motsvarande "FAST". I regel noteras

endast_buller från fordon och inte t ex sirener eller

signalhorn.'

5. STÖRNINGAR AV VÄGTRAFIKBULLER

5.1 Samband mellan bullerexponering och störning

I Sverige gjordes på 1960-talet undersökningar av

trafikbullerstörningar av Statens Institut för

Byggforskningoch dåvarande Statens Institut för

Folkhälsan (5). I undersökningen studerades 59

områden med olika trafikbelastning och i varje

område utvaldes 8 personer för intervju. Denna

undersökning som utfördes med en från andra

undersökningar delvis avvikande metodik, redovisade

bullerexponeringen som ett lika energivärde. Någon

redovisning av antalet bullerhändelser eller MBN

lämnades inte. Trots den avvikande metodiken har

denna undersökning kommitatt utgöra underlaget till

förslag rörande begränsning av trafikbuller som

framlagts av trafikbullerutredningen (6) och som

återfinns i Naturvårdsverkets råd rörande

vägtrafkbuller (7).

Under de senare åren har forskning rörande störningar

från miljöbuller utvidgats till att omfatta en mera

detaljerad analys av bullerexponeringen. I första

hand har därvid antalet bullerhändelser och deras
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maximalnivåer analyserats oberoende av varandra. I en

omfattande undersökning av vägtrafikbuller företagen

i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz, F\G)*;

relaterades störningsutbredningen till olika

akustiska dosmått och dos-responssamband upprättades

(8).

Resultaten från denna undersökning visade att vid

samma LAq-värde kunde andelen "mycket störda" Ficxå

variera upp mot 40%. Något statistiskt säkert samband

mellan andelen mycket störda och LAq finns inte.

Precisionen hos detta dos-responssamband är därför så

dålig att det inte är lämpligt som underlag för

bullerbekämpande åtgärder.

Den närmare analysen av materialet Visade att F\(Å'*

störningsutbredningen påverkades av såväl antalet

tunga fordon som bullernivån från mest bullrande

fordonstyp (MBN). En ökning av antalet

tunga fordon gav en ökad störningsutbredning upp till

ca 1000 tunga fordon/24 h. En ytterligare ökning av

antalet tunga fordon gav ingen ytterligare ökning av

störningsutbredningen. Inom varje antalklass

bestämdes störningsutbredningen av MBN.

Resultat som framkommit vid undersökningar av F|( i
u n . . n . . . . )

somnstorningar tlll foljd av trafikbuller Visar ocksa

att MBN är den viktigaste komponenten i

trafikbuller.
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Sammanfattningsvis bestäms effekterna av trafikbuller

hos människan både av antalet tunga fordon och MBN

men enligt ett mera komplicerat mönster än den enkla

meldelvärdesprincip som är underlaget för LAq.

6. BEGRÄNSNING AV STÖRNINGAR FRÅN

VÄGTRAFIKBULLER

Resultaten från de undersökningar som utförts visar

att trafikbuller ger upphov till såval allmänna

störningar som störningar av sömn. Det är därför

välmotiverat att företa åtgärder för att minska

störningar från vägtrafikbuller. Det är viktigt att

sådana åtgärder utformas mot bakgrund av kunskaper

rörande den betydelsefulla roll som MBN och antalet

bullrande fordon spelar för uppkomst av störning. I

första hand bör därför begränsning av andelen tung

trafik eller bullerdämpande åtgärder för tunga fordon

komma ifråga. Antalet bullerhändelser på natten och

deras nivå måste också regleras.

Om hänsyn inte tas till denna princip kan omständliga

och kostsamma åtgärder för att minska trafikbullret

bli helt verkningslösa. Även om en viss sänkning av

LAq-värdet kan erhållas, t ex genom att halvera

trafiken, kommer detta vid tätt trafikerade leder

inte att leda till någon sänkning av

störningsutbredningen eftersom antalet tunga fordon

fortfarande befinner sig inom ett område där en

förändring av antalet inte inverkar på

störningsutbredningen.
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Uppförande av skärmar för att minska

bullerexponeringen får en effekt på

störningsutbredningen endast om de minskar

bullernivån från tunga fordon. Vissa undersökningar

visar också att bullerskärmar dämpar dåligt i det

låga frekvensområdet och att dessa frekvenseraupplevs

som särskilt störande. En bullervall kan således

under vissa förhållanden öka störningsutbredningen.

Införandet av signalreglering i korsningar eller s k

vägbulor i hastighetsbegränsande syfte kan leda till

att broms- och accelerationsljud uppkommer med en

nivå på 5-8 dBA högre än de andra trafikljuden.

Eftersom antalet sådana ljud är relativt lågt i

förhållande till det övriga trafikbullret, inverkar

de obetydligt på LAq-värdet. Enligt MEN-principen

framgår dock att sådana ljud kommer att leda till en

ökning av störningsutbredningen.
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MILJÖEFFEKTER

3an Nilsson

Statens Naturvårdsverk

Dokumentation av föredraget lämnas i form av bilder (figur 1-8).
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DEPOSITION AV KVÄVEFURENINGAR

1. DEPOSITION AV KVÄVE. KG/HA.AR

- SYDVÃSTRA SVERIGE 20-30

- MELLERSTA SVERIGE 7-8

- NORRA SVERIGE 5

2. KRITISK DEPOSITIONSNIVÅ

LANGSIKTIGT, KG/HA.AR 10-20
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Causes of negative effects

0 Increased teaching

O Nu'rrienf unbalances,e.g. N/Mg

0 Toxic effects of mobilized aluminium

O Decreased frog]L hardiness

o Disfurbance of mykorrhizza

O Accumulafion of foxic N-compounds
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HOTBILDEN MOT SKOGEN
Jan Remröd
Svenska Cellulosa- och Pappersbruksföreningen

:
l
m

for luftfororeningarnas effekter p

sko en. Trots a t kan vi dock i stort konstatera att den svenska skogen'är

frisk och växer bättre än någonsin. Den har utveckiats på ett enastående sätt

under 1900-ta1et. God skogsvård och kiok skogshushåiining har resulterat i att

skogstiiigången är större än någonsin tidigare. Ökningen fortsätter ännu 1ångt

in på 2000-ta1et en1igt Lantbruksuniversitetets senaste prognoser. Tiiigången på

skog är en nyckeifaktor för skogsindustrins utveckiing och förutsättningarna för

framtiden är så1edes ur råvarusynpunkt goda.

Det är naturiigt att skogindustrin mot denna bakgrund ser med stor oro på ut-

veckiingen av 1uftföroreningar och skogsskador i Europa. Också den svenska

skogen är i fara. Vi är under påverkan och hå11er iångsamt på att få ett för-

ändrat kemiskt kiimat. A11a försurande sjöar är ett ta1ande bevis för detta. I

sydiigaste Sverige kan vi också registrera oroande förändringar i markens ke-

miska sammansättning. Träd och trädgrupper med stressymtom är ytteriigare var-

ningssignaier inom samma områden. Stora värden står på spei och hotet måste

avvärjas.

För skogsnäringen har det varit synneriigen angeiäget att göra en syntes av

befintiiga kunskaper om utsiäpp, effekter och åtgärder och bedöma riskerna i

stort för skogsresursens utveckiing. Det är idag inte möjiigt att 1ägga he1a

detta kompiexa pusse] ti11 en tyd1ig bi1d med fu11 förståeise men våra kunskaper

är fu11t ti11räck1iga för seriösa vetenskapiiga och poiitiska bedömningar.

Från dessa bedömningar kan några a11männa siutsatser dras. För det första gä11er

vår oro inte risken för den gaiopperande skogsdöden. Det är inte troiigt att

TV-reportagens skrämmande biider från de döda skogarna i ÖsteurOpas bergstrak-

ter och andra områden med bioiogiskt sett heit omöjiiga 1uftföroreningsnivåer,

någonsin b1ir verkiighet i Sverige. Hos oss är trots aiit iuftförorenings-

nivåerna mångfait 1ägre. Vår oro gäiier istäiiet den smygande 1ömska påverkan

som vi inte kan registrera med ögonen och kanske inte he11er i skogsskadein-

venteringarnas medeitai. Denna påverkan dödar inte träden men ger successivt
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sämre växtbetingeiser och risk för iägre tiiiväxt. Den åriiga tiiiväxten i

svenska skogar motsvarar en två meter hög trave från Stockhoim tiii Antarktis.

Några procent sänkt tiiiväxt motsvarar såiedes mycket stora avverkningsvoiymer.

Den andra siutsatsen är att det inom vissa områden ännu är iångt kvar ti11 de

påverkansnivåer av såväi svavei Som kväveutsiäpp som forskarna anser vara bio-

iogiskt acceptabia. Arbetet att begränsa såväi svavei som kväveutsiäppen måste

såiedes fortsätta måimedvetet i ytteriigare många decennier.

Det är siutiigen också vår uppfattnig att vi kan_avvärja hotet mot svensk skog.

Detta förutsätter dock att avvärjningsstriden förs effektivt med meningsfuiia

och kiokt styrda åtgärder med hänsyn ti11 det faktiska iäget. Av stor betydeise

är härvid en god förståeise av hur det skogiiga systemet fungerar och hur hot-

biiden egentiigen ser ut beträffande såvä] det storskaiiga påverkansmönstret som

den betydeisefuiia tidsfaktorn.

Skogssystemet - ett kompiext samspei

 

Det är inte iätt att vara träd. Under sitt iånga 1iv utsätts träden normalt för

många oiika påfrestningar som varierar med tiden men också från piats tiii piats

i 1andskapet. Biid 1 visar några av de aktueiia stressfaktorerna.

Dessa oiika stressfaktorer kan i princip adderas tii] varandra eftersom det i

siutänden handiar om störningar i de vatten-, närings-, och energihushåiiande

funktioner som påverkar trädens vitaiitet och 1ivsskraft. Biid 2 iiiustrerar

förenkiat hur det fungerar.

I botten finns de påverkande faktorerna med iuftföroreningar och markpåverkan.

Topparna markerar t ex ansträngande incidenter med kortvarigt höga koncentra-

tioner och ozon i iuften.

Ovanpå dessa stressfaktorer 1igger de bidragande faktorer som hänger ihop med

den aktueiia skogens växtpiats, kondition och skötsei.

Ytteriigare ovanpå detta 1igger de utiösande faktorerna, som oftast varierar

kraftigt och hänger ih0p med kiimatförhåiianden och annat utanför vår egen

kontroii.
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Det samiade stresstrycket kan ibiand b1i för högt och det finns en gräns där

träden skadas. När den gränsen passeras reagerar träden i regei så att de mins-

kar sin 1evande barr- eiier iövmassa tiii en voiym som de med hänsyn ti11 rådan-

de stressförhåiianden orkar håiia 1iv i. Detta är trädets normaia överievnads-

strategi och det kan ieva så med 1ägre aktivitet och reducerad kronvoiym under

iånga perioder i hopp om bättre tider. I gammai skog och skogar i besvärande

kiimatiägen i t ex inre Norriand är sådan kronutgiesning ofta ett normait ti11-

stånd.

Naturiigtvis finns det också en övre gräns. Om det samiade stresstrycket biir

aiitför högt dör träden direkt e11er efter en viss tid. Det behövs naturiigtvis

en viss minsta barr- eiier iövmassa för att håiia 1iv i ett stort träd.

Figurens översta fäit kan variera kraftigt från år tiii år med hänsyn tii] tem-

peratur, nederbörds- och vindförhåiianden. Detsamma gäiier figurens nedersta

fäit.

I regioner med extremt tung påverkan iiksom i närområden kring utsiäppskäiior

kan detta fäit bii så brett att det heit dominerar skadebiiden. Då uppträder

förgiftningsiiknande symtom vid sidan av stresssymtomen och träden kan inte

parera påfrestningarna genom kronutgiesning utan tar aiivariig skada och dör.

För svensk dei förekommer detta i mycket begränsad omfattning.

I ett enskiit fa11 är det såiedes nästan h0pp1öst att koppia en specieii orsak

tiii det stressymtom som registreras. Det är a11tid fråga om en kompiex sam-

verkan meiian många faktorer. Med denna bakgrund är det sjäivkiart att varje

tiiikommande stressfaktor krymper toieransmarginaierna i det skogiiga systemet.

Förändringen av det kemiska kiimatet för skogen p 9 a iuftförorenignarna är en

sådan ny genereii stressfaktor. Ren 1uft ger a11tid större margina] och bättre

förutsättningar att kiara a11a de andra påfrestningarna.

Hotbiidens utseende och innehåii

 

I trafiksammanhang är det i huvudsak kväveutsiäpp det handiar om. På skogsmark

är det i regei kvävetiiigången som begränsar tiiiväxten. Kvävetiiiförsei har

därför en gödsiande effekt och kväve gynnar ti11 att börja med trädens kondition

och tiiiväxt och maskerar eventueiia negativa effekter. Kvävebeiastningen utgör

därför inte på kort sikt något hot men så småningom biir systemen genom den en-

sidiga tiiiförsein, aiitmer mättade på kväve varvid andra ämnen biir bristämnen

VTIMEDDELANDE535



83

och näringsbaianserna rubbas så att t ex trädens 1ivsviktiga energiförsörjnings-

eiier invintringsprocesser störs. I de kvävemättade systemen ökar också risken

för utiakning ti] sjöar och hav.

Kväveutsiäppen ger också förutsättningar för ozonbiidning. Ozonhaiten i 1uften

har ökat stadigt sedan 1950-ta1et och incidenter med kraftigt höjda haiter före-

kommer varje sommar i södra Sverige. I fäitkammarförsök vid IVL i Göteborg har

visats att måttiigt förhöjda haiter av ozon reducerar effektiviteten i fotosyn-

syntesen hos träden med häiften, försämrar vattenhusåiiningen och sänker tiil-

växten. Detta syns inte för ögat och resuitaten är en bekräfteise på att oron

för en smygande iångsam tiiiväxtförsämring inte är omotiverad.

Det storskaiiga påverkansmönstret

 

Kartan i biid 3 visar det storskaiiga nedfaiismönstret för en av de viktigaste

kvävejonerna. Siffrorna är åriiga genomsnittsvärden. Kartan visar att det finns

stora skiiinader meiian oiika iänder beroende bi a på befoikningstäthet, tra-

fikintensitet och industriaiisering. Det genomsnittiiga nedfaiiet över Sverige

är mångfait iägre än över Centraieuropa. Sverige är dessutom ett mycket iångt

1and och nedfaiiet i södra Sverige är minst 3-4 gånger högre än i nordiigaste.

Mönstret är detsamma även för annan påverkan av kväve- och svaveiföreningar.

(Biid 4 och 5).

För skogens de] är nedfaiiet yttryckt i kiio per hektar av betydeise. Eniigt

biid 6 är det genomsnittiiga totaia nedfaiiet av kväve i sydiigaste Götaiand

15-25 kg per år och hektar, i norra Götaiand och södra Sveaiand 10-15 kg per år

och hektar och 1ängre norrut under 6 kg per år och hektar.

Dessa nedfaiissiffror korresponderar för övrigt också vä] med de svenska ut-

siäppssiffrorna för kväve omräknat per hektar, "utsiäppsintensiteten". Förenkiat

uttryckt transporteras ungeför två tredjedeiar av kväveutsiäppen bort tiii andra

områden medan ungefär motsvarande voiym samtidigt importeras. Södra Sverige er-

håiier såiedes betydande kvävebidrag från övriga Europa. Den svenska utsiäpps-

intensiteten framgår av tabeii 1. Den varierar såiedes från 15-20 kg per hektar

och år i södra Sverige ti11 ett par kiio i nordiigaste Sverige.

För storstadsiänen Stockholm, Göteborg och Maimö är utsiäppsintensiteten avse-

värt högre.
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Tabe11 1 "Uts1äppsintensiteten". De svenska utsiäppen av NOX 1982

(SNV PM 1973) omräknade 1änsvis ti11 kg per hektar och år.

Syd1igaste Göta1and (N, L, K) 17-20

Övriga Göta1and 6-13

Övriga Svealand 3-15

Södra Norr1and 1-6

Norra Norr1and 1-2

Stockhoims iän (A + B) 70

Göteborgs och Bohus 1än 53

Ma1möhus 1än 52

Den varierande 1oka1a risken

 

Invävd i det storskaiiga påverkansmönstret finns en betydande iokai variation.

Den beror de1s på omede1bar närhet ti11 1oka1a uts1äppskä11or såsom bostads-

områden, industrier, motorvägar e11er fiygp1atser, men kanske framföra11t på

att terrängens topografi och expositions1äge gör att påverkan kan koncentreras

ti11 nivåer som är f1erdubbe1t högre än de genomsnittssiffor som redovisas i

kartorna ovan.

Träden är egent1igen inte intresserade av genomsnittssiffror utan mera av de

faktiska 1uftvo1ymer som b1åser genom trädkronorna just på en bestämd 1oka1. Det

är inte a11s osanno1ikt att de genomsnittssiffror som anges i bi1den 1oka1t kan

uppgå ti11 tre gånger så stora be1opp genom samverkan av o1yck1iga förutsätt-

ningar. Denna risk är särskiit stor på 1oka1er där avsevärda 1uftmängder b1åser

genom trädkronorna. Träden fungerar som stora fi1ter som så11ar och tvättar ut

partik1ar, syror m m ur 1uften, vi1ka sedan ti11 s1ut hamnar på marken. Natur-

1igtvis är denna så11ning på o1ika sätt påfrestande för träden och marken sär-

ski1t i beståndskanter och på andra vindöppna 10ka1er.

Biid 7 i11ustrerar hur kvävepåverkan i en beståndskant är 3-4 gånger högre än

norma1nivån 50 m in i beståndet. Det är så1edes inte överraskande att träden

1ängs t ex motorvägar och runt f1ygp1atser ofta visar stressymtom och sänkt

vitaiitet.
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Den lokala småskaliga påverkan är sannolikt svår att helt undvika och kanske bör

den betraktas som en del av priset på vår välfärd och livsstil. I helheten är

detta problem trots allt litet. Av helt avgörande betydelse är att skogarna inom

de normala vidsträckta skogsbygderna kan bibehållas växtliga och vitala.

Hur lång tid har vi på oss?

 

Påverkan är således av olika grad i Europas länder och i olika delar av det

långa Sverige. Det betyder egentligen att depositionen ackumuleras med olika

hastighet och att det finns en tidsfaktor med i spelet. För att kunna bedöma hur

lång tid vi har på oss att avvärja hotet innan problemen blir akuta måste de

biologiskt acceptabla gränserna preciseras. Detta är en mycket svår forsknings-

uppgift och resultatet varierar säkerligen även med växtplatsens förutsätt-

ningar.

Forskarnas senaste försök beträffande kvävebelastning avsåg att ringa in den

årliga genomsnittliga belastning som under en period av 25-50 år kan sväljas av

skogssystemet utan att kvävemättnad uppstår eller att markens långsiktiga pro-

duktionsförmåga äventyras. Flera olika metoder användes och resultaten hamnade

huvudsakligen inom intervallet 10-20 kg kväve per år och hektar.

Från dessa bedömningar är det således lätt att konstatera att den tid vi har på

oss är olika lång i olika delar av landet. Hotet ligger logiskt nog närmare i

sydligaste Götaland där belastningen är hög och vindarna från kontinenten och

Storbritannien träffar oss. Längre norrut kan man med tillfredsställelse kon-

statera att mycket stora arealer redan idag ligger väl under den nedre gränsen

10 kg kväve per år och hektar.

En försiktig bedömning av den storskaliga genomsnittliga påverkan på skogarna

inom olika regioner resulterar i att vi beträffande kvävebegränsningarna har

ca 20 år på oss i sydligaste Götaland och 30-40 år i övriga Götaland och södra

Svealand. Med hänsyn till det småskaliga mönstret enligt ovan finns det dock

naturligtvis redan idag, särskilt i sydligaste Sverige men även i Mellansverige

och längre norrut, begränsade lokala områden som ligger mycket långt över de

kritiska gränserna och där tidsfristen är kortare. Det är ofta på dessa platser

vi hittar äldre träd med stressymtom.

Till bedömningen att vi har 20 år på oss i sydligaste Götaland är det viktigt

att tillägga att detta är tidsfristen innan själva marksystemet tar mycket all-

VTIMEDDELANDE535



86

variig skada. Dessförinnan kommer träd i utsatta iägen, så som idag, att visa

stressymtom i varierande grad beroende på de iokaia förhåiiandena.

Åtgärder

Skogsbruket kan inte iösa probiemet med 1uftföroreningarna genom ändrad skogs-

skötsei. Skogsbruket försöker dock på bästa sätt motverka och fördröja en nega-

tiv utveckiing. Den enda 1ångsiktiga 1ösningen är att minska utsiäppen. Det

finns inget bioiogiskt system som i 1ängden förmår att stå emot en onaturiig

kemisk påverkan. De kommande decennierna måste såiedes effektivt utnyttjas för

en successiv och pianmässig minskning av kväveemissionerna. Det är synneriigen

angeiäget att genomförandet av detta arbete att avvärja hotet mot skogarna får

en regiona] differentiering med hänsyn ti11 de grundiäggande geografiska ski11-

naderna i påverkansmönster och tidsfaktor.

En sådan regiona] anpassning är nödvändig, deis för att insatserna ska11 vara

meningsfuiia men framföraiit för att effektiva avvärjningsåtgärder skaii kunna

inriktas mot de områden där hotet verkiigen finns och där tidsfristen är kor-

tast. Påverkansmönstret eniigt biid 6 och utsiäppsintensiteten eniigt tabeii 1

bör härvid vara utgångspunkter. Då det gäiier trafikens påverkan på skogarna är

det heit uppenbart att det handiar om sydiigaste Sverige och stockhoimsregionen.

För svensk dei torde det i särkiass viktigaste nu vara internationeiia överens-

kommeiser om pianmässig reduktion av kväveutsiäppen. Ti11 detta koppiar en snabb

introducering av kataiysatorer för bensinbiiar och utveckiing av reningsteknik

och motorer för dieseifordon. Kiarar vi detta torde de probiem för den svenska

skogen som föranieds av trafiken i huvudsak vara 1östa.
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Fördelningen av vatdeponerad nitrat

över Europa. Sådan deposition är ett mått på 89

 

kvävenedfall (mätt i gram kväve per kvadrat- BILD 3
meter, gN/mz).

Underlag till bilden kommerfrán K Nodop, Hämtad ur: Europas nuet _
Umweltbundesamt, Tyska Förbundsrepubli- Europas miljö. Nordiska
ken_ M1msterradet 1986

Teckning: Ina Lehmann.
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KATALYSATOR, JÄMN FART OCH MINDRE
TOMGÅNG GER RENARE LUFT
.Per Gillbrand
Chef för Motorexperiment
Saab-Scania AB

Våra provkörningar visar att en bil med katalysator ger nära hundra-

procentig avgasrening när bilen går med jämn fart. Det gäller både vid
landsvägskörning och i stadsmiljö. Grönt ljus i städerna för alla bilar

är naturligtvis helt otänkbart. Men många små förbättringar av trafikmiljön -
som ger bättre flyt, färre stopp och mindre tomgångskörning - kan till-

sammans ge större effekter på den luft som vi andas än vad man kan vänta

sig av vidareutveckling av känd teknik.

90% rening med varm motor också vintertid

 

I normal trafikmiljö ger en bil med katalytisk avgasrening 75-9OZ lägre

avgasemissioner än en bil utan katalysator. Detta gäller även vid kall-

starter ned till en temperatur av ca +10 C. Vid start under extrema vinter-

förhållanden ger katalysatorbilen avgasemissioner som är jämförbara, ofta

bättre, än bil utan katalysator, men redan efter 1-2 minuters körning har

katalysatorn börjat arbeta så att reningsgraden blir lika hög som vid varmt

väder.

En varmkörd katalysatorbil ger nämnvärda avgasutsläpp enbart i samband med

hastighetsförändringar.

Rena avgaser vid jämn fart

 

Vid jämn fart avger en bil med katalysator så rena avgaser att HC-CO-NO -

nivån i många fall ligger inom omgivningsluftens, eller i varje fall
mätinstrumentens toleransområde.

Bilindustrin arbetar vidare med att förbättra katalysatorsystemets funktion

vid körning med ojämn fart.

 

Men inga idag kända tekniska åtgärder i bilen kan tillnärmelsevis åstadkomma
den förbättring som man uppnår om trafikmiljön tillåter en jämn hastighet.

 

Denna bild visar det s k genomslaget av HC - CO och NOX vid acceleration

och växling, samtidigt som den visar den nästan omätbara låga nivån vid

konstantfarterna.

Samma rening oberoende av hastighet

 

Bilden visar avgasutsläppet från dagens svenska bil, jämfört med en katalysator-

bil. Helt klart framgår att katalysatorn håller oförändrat låga avgasnivåer
oberoende av hastighet. Katalysatorreningen är helt överlägsen andra koncept,

t ex "lean burn", genom att den fungerar i alla hastighetsområden och
belastningsfall, alltså även utanför den för tillfället gällande avgasprov-

cykeln.
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Stor driftsäkerhet

 

Katalysatorn har inga rörliga delar och risken för felfunktion är mindre

än för en komplicerad styrning av förbränningen i själva motorn. Med

katalysator är motorn en säker energikälla för bilen.

Stopp, tomgång och acceleration

Den avgasprovcykel som används i Sverige och USA, den s k CVS-cykeln, utgår

från att den normala trafikmiljön i städerna innehåller ett stort antal

stopp - tomgångskörning och accelerationer.

Provcykeln ger en medelfart av ca 30 kmt. Om man kör samma sträcka med

konstant fart 30 kmt på 3:ans växel minskar en bil utan katalysator
sina emissioner och bränsleförbrukning med ca 50%.

En katalysatorbil ger vid konstant fart inga mätbara C0- och NO -utsläpp.

HC går också ner mot en nästan omätbart låg nivå och bränsleförbrukningen
minskar med ca 40%.

Ingen trafikreglering kan åstadkomma ett ständigt grönt ljus och tillåta
att alla bilar kör med jämn fart. Men det är fel att tro att en bättre

trafikmiljö enbart kan åstadkommas med genomgripande, kostsamma och lång-
siktiga åtgärder.

Tätortstrafiken är ett lokalt problem, ofta t o m mycket lokalt. Att undvika

ett enda onödigt rött trafikljus är "i den korsningen", "vid det övergångs-
stället", "i det kvarteret" värt mångdubbelt mer än vad som någonsin kan
åstadkommas med mer komplicerad och energikrävande teknik i själva bilen.

Bilden visar avgasutsläppen för en 500 m lång körsträcka, dels körd med

50 kmt från stillastående till stillastående, dels samma körning fast med
ett inlagt stopp på 30 sek (t ex ett övergångsställe). Som syns ökar HC och

CO med 50-100Z för bil utan katalysator. NOX ökar med 15%.

Bil med katalysator ändrar sig relativt lite i NO beroende på att den extra

accelerationen sker med relativt fet bränsle-luftålandning. Detta straffar

sig emellertid genom en våldsam ökning för HC och CO.

Det extra stoppet kostar ungefär 40% ökad bränsleförbrukning.

Använd det gula trafikljuset

Vid landsvägskörning, men framförallt i stadsmiljö, gäller att varje störning

i trafikrytmen ger kraftig försämring av miljön.

Det är fördelaktigare både för bilförare och miljö att göra ett planerat
längre stopp i väntan på ett par gröna trafikljus längre fram än att

stänga sig fram från rödljus till rödljus. Det gula trafikljuset bör användas
till att ge mer information om hur man ligger till i förhållande till rött
och grönt ljus, t ex genom blinkfrekvens.

Detta skulle innebära att om man vet hur långt rödljusstoppet kommer att bli
så kan man t ex stänga av motorn i lugn och ro. Genom det gula ljusets blink-

frekvens kan man också avgöra hur man ligger till när man närmar sig ett

trafikljus och undvika att köra onödigt fort eller långsamt.
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En bil i tomgång är sämre än 50 som rullar

 

Den normala trafikmiljön i tätort innebär att många bilar tvingas stå med

motorn i tomgång.

Räknat på en sträcka av 10 m ger en bil i tomgång på 1 minut lika mycket
avgaser som 50 bilar som passerar med 50 kmt vad beträffar HC och CO. För

NO gäller att 13 bilar per minut ger samma NOX-värde som den som står

i tomgång.

Bilar skall inte stå stilla, i varje fall inte på ett så oplanerat sätt
att åtgärder för att minska nackdelarna med stillaståendet, t ex tomgångs-
avstängning, inte kan användas positivt.

Starta rätt efter tomgång!

 

Om man tvingas till tomgångskörning låter det självklart att man bör stänga
av motorn så ofta som det är praktiskt möjligt. Detta förutsätter dock ett
korrekt förfarande. Den som ger gaspådrag i samband med starten åstad-

kommer mer avgasutsläpp än den som låter motorn gå i tomgång i 1 minut. Om
motorn är något svårstartad, t ex i samband med varm väderlek, är det extra
avgasutsläppet i samband med återstart ofta många gånger större än det som
motsvarar 1-3 minuters tomgångskörning.

För biltillverkarna medför ett konsekvent genomförande av "tomgångsförbud"
ökade krav på förbättrade startsystem.

Rätt körd ger bil med katalysator "inga avgasemissioner"

 

Efter införandet av amerikansk avgasrening är flyt i trafiken den viktigaste

miljöförbättringen. Flyt i trafiken får inte uppnås på bekostnad av "rätt
fart". Rätt fart är förutsättningen för effektiva transporter. Rätt fart är

lika beroende av årstider, dygnsrytm som väg- och gatustandard.

Att genom lagstiftning genomföra en onaturligt låg fart (eller hög fart)
ger dålig efterlevnad även med ökade polisresurser.

Rätt fart måste göras säker och självklar. Då uppnås den bästa miljön.

Rätt fart och flyt i trafiken kan endast åstadkommas genom positivt samarbete

mellan alla trafikanter och myndigheterna.

Omlülister'och trafikplanerare hjälps åt blir trafiken både effektivare
och miljövänligare

 

Max 1 minut tomgångskörning är ett tveksamt påbud om man vet att åter-
starten många gånger gör att miljön försämras. Om bilföraren vet att han
måste starta motorn om'l minut är det bättre att låta motorn gå i tomgång.
Och starten måste alltid ske med omsorg.
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åêmmêafêttaigg

Avsikten med detta inlägg är inte att presentera en ny "Åke-Mjuk" där
bilföraren och bilen är de enda faktorerna som kan förbättra den miljö

som vi alla är så måna om.

Efter införande av katalytisk avgasrening är bilens avgasutsläpp så låga

att det trots en kontinuerlig vidareutveckling mot ännu bättre avgas-

rening är ganska små ytterligare förbättringar som kan göras i bilen.

De stora framtida miljöförbättringarna måste göras genom positivt sam-

arbete mellan biltrafikanter, andra trafikantgrupper och myndigheterna.
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Vid ojämn fart ger bil med katalysator

80-90°/o lägre avgasemissioner än bil utan!

Bilindustrin arbetar vidare med bilen

Vid jämn fart ger bil med katalysator inga avgasemissioner

Vem arbetar med jämn fart?

 

AVGASUTSLÄPP/HASTIGHET KATALYSATORBIL
(CV8 Test Cycle)

km/h

60 --
Hastighet

50 *-

 

C0

40 --
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AVGASEMISSIONER SOM FÖLJD AV KONSTANT FART

g/km

4,0 --

  

 

3,0--
Bil utan katalysator

   

 

2,0-- \

, I I . - - -. NOX

1,0-- ,M

°°°°°°°°° 'O \/ *nu
00000000000000000000000000 0.1._

F I ; f * i km/t
50 70 90 110 130

HC
C0 Bil med katalysator
NOx

 

   

4
JÄMN PART ISTÄLLET FÖR AVGASPROVCYKEL

Varmkörda bilar

Sverige M86 katalysatorbil M89
g/km g/km

HC CO NOx L/MIL HC CO NOX L/MIL

Enligt provcykel 1,53 3,7 1,5 1,20 0,09 0,44 0,05 1,27
Konstant fart .
30 km/t/3zan 0,6 1,8 0,76 0,75 0,04 0 0 0,78

Skillnad % -60 -52 -50 -39 -55 00 00 -39
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INVERKAN AV ETT EXTRA STOPP
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+100%

Kat F Sverige Kat | Sverige
HC CO NOx Förbrukning

 

TOMGÄNGSKÖRNING JFR MED KONSTANT FART 50 KM/T

Vid tomgång förbränns ca 17 ml bensin/minut.

Detta ger:

HC 0,4 g/min
CO 6 g/min
NOx 0,04 g/min

Vid 50 km/t passerar en bil en 10 m parkeringsficka på 0,7 sek.
På 10 m förbränns 0,6 ml bensin (50 km/t, 0,6 l/mil)

 

Detta ger: vilket tillåter:
HC 0,007 g/10 m 57 bilar/min För lika avgas-

CO 0,1 g/10 m 60 bilar/min utsläpp/10 m
NOX 0,003 g/10 m 13 bilar/min en bil i tomgång
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BÄTTRE TRAFIKMILJÖ GER ENERGISNÄL OCH
EFFEKTIV AVGASRENING

1. Jämn fart bättre än hastighetsbegränsning

2. 1 bil i tomgång är sämre än50 som rullar

3. Felaktig tomgångsavstängning ger Ökade avgasutsläpp

4. Rätt körd" ger bil med katalytisk avgasrening inga
avgasemissionel

 

BRA TRAFIKMILJÖ GER BRA MILJÖ
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VAD KAN MAN GÖRA PÅ LOKAL NIVÅ?

Birger Wassenius
Trafikingenjör
Göteborgs gatukontor

INLEDNING

Vi står inför en stor utmaning: Samtidigt som resandet
ökar måste vi minska problemen med buller och avgaser
från trafiken. En Viss förbättring blir det när de
skärpta avgasreningskraven ger effekt, men detta räcker
inte.

Samtidigt som vi bör genomföra åtgärder för att minska

de totala utsläppen av luftföroreningar från trafiken
måste vi också förbättra situationen för dem som bor ut-
efter hårt trafikerade gator och leder.

Cirka 3 miljoner svenskar, främst de som bor i tätorter,

är idag utsatta för trafikbuller nögre än vad riktvärde-

na rekommenderar.

VAD KAN MAN GÖRA?

Åtgärderna kan sorteras i tre huvudgrupper.

l Minska emissionerna-= minska alstringen av
buller och avgaser.

2 Flytta emissionerna.

3 Genomföra skyddsåtgärder.

Av figuren nedan framgår vilka åtgärder det handlar om
och vad de ger för effekt.

  

k_- 2-15% (v20% totau)---- { 10-50% :so-50%
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- Om alla de emissionsminskande åtgärder som
framgår av figuren genomfördes skulle avgasut-

släpp och buller minska med cirka 20 procent i
tätorterna. För hela riket skulle det innebära

en minskning me 5 %.

- Att flytta trafiken kan minska störningarna med
upp till 50 %.

- Skyddsåtgärder kan också minska störningarna

upp till 50 %.

De emissionsminskande åtgärderna ger inte tillräcklig
effekt. Vi måste därför också flytta på trafiken och
vidta skyddsåtgärder. Det sistnämnda handlar t ex om att
byta fönster och bygga om ventilationsanläggningar i ut-

satta bostadshus.

För att minska störningarna i innerstaden bör man

- förstärka kringfartslederna och införa restrik-
tioner på innerstidsgator med genomfartstrafik

- förbättra kollektivtrafiken.

Kringfartslederna bör utformas så att de också klarar

den förväntade allmänna trafikökningen.

Det förväntade ökade resandet till innerstaden bör kunna

klaras med förbättrad kollektivtrafik eftersom resenärer

med mål i innerstaden är de som lättast kan fås att åka

kollektivt.

Leder tar hand om ökat resande med mål utanför

    

  

 

ringfaf' stadens (nre delar samt

(0de 1 nuvarande genomfartstraf/Z ddr
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1 i'; ?årstdrlct toUtraf/'k

 

?i ;1; j 5 tar hand om åtal* resande
^ - " till stadens inre dezar

 

:- anwa/:anwa u.

Qatar/.14 .kw/4554:? >

 

 

 

HUR FINANSIERA?

För att klara finansieringen måste vi kanske finna nya
vägar:

- färdavgifter

- kommunal bensinskatt
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Mått på' problemet
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Vad tycker de boende ?

Mer' störda  av. buüer*
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EKONOMISKA PRINCIPER FÖR ATT VÄRDERA MILJÖEFFEKTER
Jan Owen Jansson

Ekon. dr

Statens väg- och trafikinstitut(VTI)

1. Sätt pris på miijön!

 

När ekonomer för drygt tjugo år sedan på aiivar började att intressera sig
för miijöfrågor höjdes snart det dubbeitydiga fäitropet: Sätt pris på
miijön! Vår miijö är prisvärd, och den får inte vara noiiprissatt.

Det var huvudsakiigen i tre syften som ä-priser på negativa miijöeffekter
kunde vara befogade: (1) För att kunna göra mer fuiiständiga Cost/Benefit-
anaiyser av investeringsprojekt som exempeivis vägar, vore skuggpriser på
buiier, oiika avgaser m m en adekvat kompiettering. (2) Optimai prissätt-
ning av produktion som avger negativa externa effekter kräver att en
komponent i det faktiskt utgående priset motsvarar den externa marginai-
kostnaden. (3) I normaifaiiet är det mycket svårt att beräkna den negativa
externa miijöeffekten. Det kan ändå vara ändamåiseniigt att åsätta ett
faktiskt pris proportioneiit mot emissionsvoiymen, nämiigen då siutmåiet
är att eiiminera externaiiteten ifråga, men då ett prompt förbud vore en
aiitför abrupt åtgärd. En mer eiier mindre godtyckiig avgift på de utsiäpp
som man viii få bort ger ett påtagiigt incitament tiii att utveckia "ren"

 

 

  

teknik. Antag t ex att man för tjugo år sedan när biiavgaSprobiemet på ali-
var började uppmärksammas, hade varit framsynt nog och utformat fordons-
skatten påiastbiiar -inom ramen för ett givet totait skatteuttag -eniigt
formein ax + by + cz = skatt, där exempeivis x står för CO-voiym, y för HC-
voiym och 2 för NO -voiym, samt a, b och c är skönsmässigt tiiiyxade skatte-
satser. Aven om maå håiit sig inom en given ram för det totaia skatteut-
taget, hade man nog kiagat mycket över godtycket i utmätningen, men resui-
tatet hade säkert biivit att nyregistrerade iastbiiar i dag vore utrustade
med mycket renare motorer än vad som gäiier i rådande situation.

Det finns mycket mer att säga om incitamentskapande skattedifferentiering,
men eftersom prissättnin av negativa miijöeffekter i ett sådant syfte
egentiigen inte kräver nagon värdering av miijöeffekter, är det de två
föregående besiutssituationerna som är reievanta här.

2. Etiska ramar för effektvärderingen

 

Låt oss för resonemangets skuii vidga synfäitet från miijöeffekter i mer
bokstaviig mening tiii negativa externa effekter över huvud taget av vägar
och trafik. När det gäiier att värdera dessa effekter bör man på en gång
rikta uppmärksamheten mot immissionssidan; det gäiier att definiera effek-
terna i så "uppieveisereievanta" termer som möjiigt, och när värderingen
väi gjorts, är nästa steg att översätta immissionsvärdena tiii priser på
emiSSioner.

Föijande effekthierarki kan biida utgångspunkt för en diskussion av de
övergripande etiska frågorna som måste föras innan de ekonomiska värderings-
probiemen tas upp: Död, ohäisa, otrivsei, och uppieveise av att ett intrång
ikiandskapsbiiden eiier stadsbiiden är oestetiskt - 0estetik" för korthets
5 U .

I vidstående matris är dessa effektgrupper var och en tudeiade på visst sätt.
Man kan skiija på "säker död" som resuitat av en viss (hypotetisk) trafik-
enhets framfart och viss (iiten) "risk för död" som dessvärre inte kan ute-
siutas för någon enda vägtransport. Negativa häisoeffekter kan tudeias i
"svår" och "iindrig" ohäisa. Otrivseieffekten är iikaiedes iämpiigen upp-
deiad på svår och iindrig, eiier "stor" och "måttiig" otrivsei. Uppieveisen
att ett intrång i existerande miijö är oestetiskt , kan vara antingen aii-
mänt omfattad, eiier en mer eiier mindre subjektiv bedömning.
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De utsatta bör deias in i de som friviiiigt utsätter sig för vägtrafikens
negativa externa effekter, d v 5 vägtrafikanterna sjäiva, och de som ofri-
viiiigt utsätts därför. I vidstående matris är en ytteriigare tudeining
gjord på så sätt att skyddade och oskyddade vägtrafikanter är åtskiida,
och biand de ofriviiiigt utsatta särskiijes människor å ena sidan, och djur
och natur å den andra.

Utgår man från vägtrafiken som ett koiiektiv biir definitionsmässigt de
externa effekterna sådana effekter som faiier på de ofriviiiigt utsatta,
men utgår man från en enskiid vägtrafikant mottar även medtrafikanter
externa effekter. Från etisk synpunkt är distinktionen meiian friviiiigt
och ofriviiiigt utsatta centrai. Det kommer att framgå närmare efter att
effektmatrisen tagits i bruk.

2.1 Absoiuta krav och avvägningsfrågor

 

Huvudtanken är heit enkeit att vissa siag av effekter på vissa grupper är
etiskt oacceptabia- förr eiier senare kommer de att förbjudas -medan
andra negativa effekter ej är tiiinärmeisevis iika moraliskt stötande utan
kommer att vara föremåi för avvägning mot oiika positiva effekter. Meiian
dessa kiara faii finns ett omrade av varierande omfattning där det är
fråga om gränsfaii. Låt oss försöka identifiera dessa tre faii i matrisen.

För resonemangets skuii kan vi börja med det iyckiigtvis heit hypotetiska
faiiet där ett visst fordon med säkerhet skuiie orsaka en dödsoiycka om det
kördes på vägarna. Förbud gäiier naturiigtvis i detta faii oavsett inom
viiken grupp offret skuiie finnas. Sannoiikheten för en svår trafikoiycka
behöver inte vara = 1. Det räcker med att risken är betydande, som t ex
om föraren är berusad, e11er biiens bromsar är mycket dåiiga, eiier om
fordonet ifråga framföres med mycket hög hastighet, för att förbud över
heia iinjen skaii gäiia. Endast vid motortäviingar på separata täviings-
banor tiiiåter man (än så iänge) att fordonsförare utsätter sig sjäiva och
medtäviare för de risker som mycket höga farter medför.

När risken är iiten för att en aiivariig trafikoiycka skaii inträffa tiii
föijd av att ett visst fordon ger sig ut i trafiken, viiket gäiier i normai
vägtrafik, accepterar vi att 500-1000 vägtrafikanter dödas per år. Det är
dock strängt förbjudet att Utsätta andra än friviiiiga vägtrafikanter för
risken att bii dödad av vägfordon i röreise. Dessa fordon skaii håiia sig
på vägen. När det har inträffat att en bi] kör av vägen och "genar" över
t ex en iekpark och därvid mejar ner några lekande barn, är bestörtningen
och avskyn över det inträffade mycket större än exempeivis när två biiar
koiiiderar. I matrisen har vi vidare markerat risken för att oskyddade väg-
trafikanter skaii dödas av motorfordon som ett gränsfaii. Antag att aiia
trafikdödade vore oskyddade trafikanter. Då skuiie förmodiigen synen på
biiismen vara betydiigt svartare än idag; det faktum att majoriteten av
trafikoffren trots a11t är biiister, som på reiativt iika viiikor ger sig
i kast med vägtrafikens faror, är nog en viktig faktor för den rådande
reiativt toieranta attityden tiii trafikdödens härjningar.

Inom biocket "Ohäisa" är resonemanget ganska iikartat: Så snart det är
kiariagt att en viss avgaskomponent är mycket skadiig för häisan, kommer
man i iängden inte att toierera att människor utsätts för sådana emissioner.
Ett förbud kommer att gäiia förr eiier senare. Biy i bensin är ett exempei
därpå.
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Utsiäpp som kan bedömas ieda tiii på sin höjd iindrig ohäisa, tycks
man kunna toierera. En bidragande orsak därtiii är dock att man för
fiera otjäniiga ämnen i biianaserna inte med hundraprocentig säkerhet
kunnat påvisa negativa häisoeffekter. Frågan är om det kanske är under-
sökningsresuitatens osäkerhet snarare än den antagna iindrigheten, som
är mest avgörande för den reiativa fördragsamheten när det gäiier exempei-
vis kvävedioxid i biiavgaser och effekter på människan. Visste man med
säkerhet att man får snuva av N07, undrar jag om man inte skuiie tvinga
fram ett totaiförbud.

Buiier är den mest uppmärksammade negativa externa effekten inom biocket
"Otrivsei". En hög buiiernivå kan ha vissa negativa häisoeffekter, men
är så uppenbart otrivsamt att Kommunikationsdepartementet fastsiagit
riktiinjer för vad som är högsta acceptabie nivå i oiika sammanhang. När
det exempeivis gäiier nybyggnad och väsentiig ombyggnad av trafikieder i
befintiig bebyggeise gäiier att 40 d (B)A inomhus och 70 d(B)A utomhus
ej får överskridas.

Måttiigt buiier viii man inte förbjuda trots att de fiesta människor känner
otrivsei därav. Här har vi en typisk avvägningsfråga. Mindre buiier kan
köpas tiii priset av exempeivis iängre resväg för vägtrafikanter, dyrare
vägutformning, eiier extragias i fönSter. Det finns aiitså behov av att
i pengar värdera buiierimmissioner av mer måttiig styrka.

När det siutiigen gäiier de negativa externa effekter som består i upp-
ieveiser av att vägar och vägtrafik förfuiar 1andskapet eiier stadens
yttre miijö, kan man först konstatera att vissa estetiska normer för väg-
utformning finns, som sammanfattar vissa aiimänt accepterade synpunkter
på hur gator, vägar och broar bör se ut. Tiii de aiimänt accepterade este-
tiska regierna, som också har en starkt moraiisk underton, hör förbudet
med att strö skräp omkring sig, "kasta papper" 0 d. Det är någonting man
inte viii att det skaii schackras om, för attanvända ett något värde-
iaddat uttryck, utan man viii få in i den aiimänna moraiuppfattningen,
eiier rättsmedvetandet, att man inte får skräpa ner; kan det inte undvikas
för stunden, måste man åtminstone städa upp efter sig.

Det förkastiiga i att behöva utsättas för mer subjektivt betonade oeste-
tiska uppieveiser är det väsentiigt svårare att uppnå aiimän enighet om.
En ny väg som skuiie förstöra utsiktenför vissa boende, kan kanske av
andra uppievas som ett positivt insiag i 1andskapsbi1den. I ett sådan faii
är det väsentiigt att få en uppfattning om hur starkt negativt man värde-
rar dyiika intrang i närmiijön. Ett absoiut förbud mot "förfuining" eiier
givna miniminormer för "skönhet" vore både 0praktiskt, ineffektivt och
svårt att nå enighet om, utan det bör vara en fråga om att väga betainings-
viija för att uppnå estetiska värden mot merkostnader som uppstår vid en
aiternativ sträckning, eiier en mer estetisk utformning av vägen ifråga.

2.2 Siutsatser om utrymmet för ekonomisk värdering

 

Som framgår av ovanstående resonemang och skrafferingen i föregående
figur är det, eniigt min åsikt egentiigen endast vid (i) otrivsei skapat
av måttiigt buiier och (ii) oestetiska uppieveiser av vägar och vägtrafik,
som våra etiska värderingar iämnar utrymme för ett avvägningsförfarande
beträffande vägtrafikens negativa effekter, åtminstone när det gäiier
ofriviiiigt utsatta människor. Att man är mer toierant mot immissioner
som drabbar vägtrafikanter å ena sidan eiier djur och natur å den andra,
har inte någon större praktisk betydeise -utom i ett undantagsfaii _
eftersom man svåriigen kan begränsa emissionerna tiii dessa kategorier av
utsatta. Undantagsfaiiet är naturiigtvis risken för att dödas eiier
skadas av motorfordon: genom att dessa oviiikoriigen måste håiia sig på
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vägarna kan icke-vägtrafikanter känna sig nära nog hundraprocentigt
säkra på att siippa bii påkörda. Intrikata gränsfai] är här oskyddade
vägtrafikanter i aiimänhet och oskyddade och "ofriviiiiga" vägtrafikan-
ter som lekande barn i synnerhet.

Föijdsiutsatsen av detta är att ekonomiska värderingsmetoder har mest att
ge inom områdena (i) och (ii), och utveckiing av teori och metodik för
betainingsviijeberäkning kan gott koncentreras tiii dessa två områden
när det gäiier vägtrafikens negativa externa effekter. Först när man med
någoriunda säkerhet vet vad immissioner av oiika avgaskomponenter har
för effekter på människor,'djur och natur, kan det kanske vara dags för
ekonomer att i pengar försöka värdera dessa. Men, som sagt, det kan iångt
dessförinnan vara motiverat att utnyttja ekonomiska styrmede1- erkänner-
iigen fordons och/eiier kiiometerskattedifferentiering -för att på sikt
eiiminera probiemet. I iängden är ju den enda etiskt håiibara positionen,
om det kan visas med stor säkerhet att vissa avgaskomponenter är skadiiga
för häisan och för växtiigheten, att sådana emissioner är förbjudna. Och
om man i dag tror att det är vad man förr eiier senare kommer att komma
fram tiii, är det rationeiit att redan idag sträva mot måiet totait
eiiminerande.

3. Viktiga forskningsfäit för miijöekonomer

Avsiutningsvis viii jag endast påpeka att de synbariigen ganska snäva
etiska ramar för ekonomisk värdering av vägtrafikens miijöeffekter,som jag
försökt resonera mig fram tiii, ingaiunda skuiie göra ekonomer överfiödiga
på detta område. På buiiervärderingens område har man i sjäiva verket
gjort stora framsteg tack vare omfattande empiriska studier eniigt ansatsen
impiicit market vaiuation". Ett ännu större forskningsfäit öppnar sig,

om man tar fasta på vad som här framhåiiits, nämiigen att estetiska intrång
av vägar och vägtrafik bör värderas i pengar och inom objektanaiysens ram
vägas mot framkomiighetsvinster, etc. iikaiedes uttryckta i pengar. I
detta faii är det fråga om mycket mer kompiexa effekter, och en första
fråga är, huruvida den gängse metodiken innebärande separat värdering av
deieffekter är ändamåiseniig, eiier om man i stäiiet bör sträva efter
en direkt heihetsvärdering utan föregående dissekering av totaieffekten?
Det förefaiier närmast omöjiigt att med "impiicit market vaiuation" beräkna
aiia negativa deieffekter av närvaron av en ny väg i ett naturskönt område.
En betydiigt mer iovande ansats tycks då vara att med "contingent market
vaiuation" gå direkt på måiet och försöka uppskatta berörda individers
heihetsvärdering av intrånget. Det går visserii en stick i stäv mot ekonomers
traditioneiia preferens för siutsatser dragna pa basis av "reveaied pre-
ferences" snarare än på basis av stated preferences", men det bästa och
omöjiiga får inte bii det goda och möjiigas fiende!
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MILJÖEFFEKTER I VÄGVERKETS OBJEKTANALYS
Erik Westöö
Avdelningsdirektör
Vägverket

Objektanalys

 

åalsgzuâd
Sedan slutet av 1960-talet har vägverket använt en samhällseko-
nomisk kalkylmetod för angelägenhetsbedömning av vägobjekt. Den
har främst utnyttjats som underlag för att upprätta flerårspla-
ner, som är 10-åriga planer för investeringar i det statliga
vägnätet. Metoden har successivt utvecklats, och kan numera an-
vändas för såväl tätorts- som landsbygdsobjekt.

Objektanalys, som metoden numera kallas, presenteras i en rap-
portserie från vägverket. I skriften "Vägplanering" (Vägverkets
rapport 1986:12) ges en översiktlig presentation av vägplane-
ringssystemet.

En samhällsekonomisk kalkyl skall beakta samtliga kostnader och
nyttor för samhället som helhet. De effekter som behandlas i
objektanalysen framgår av tabellen.

 

 

Trafikekcnomlska Miljö- och markan- övriga effekter
effekter vändningseffekter

* trafiksäkerhet * buller * näringsliv
* restid * luftföroreningar * turism
* komfort * barriäreffekter * övriga regio-
* kontinuitet * vibrationer nala effekter
* fordonskostnader * vattenskydd
* väghållarens * naturvård

driftkostnader * rekreation
* kulturminnesvård
* landskaps-/stadsbild
* exploatering

 

De trafikekonomiska effekterna är möjliga att beräkna ganska
exakt och det finns också relativt mycket underlag för att vär-
dera dem i kronor. Miljö- och markanvändningseffekterna går
alla att beskriva, flera kan beräknas, och några går att
värdera.

För att underlätta sammanvägningen beräknas effekterna i kronor
där så är möjligt. Genom att ställa dem i relation till anlägg-
ningskostnaden erhålls ett mått på avkastningen.
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För att på ett enkelt och överskådligt sätt belysa konsekven-
serna av olika åtgärder har för vissa effekter i objektanalysen
valts att beräkna antal utsatta personer före och efter åtgärd.
Effekten av åtgärden blirdå skillnaden i antal utsatta. Denna
metod tillämpas för buller, anaser och barriäreffekter.

Att beräkna antalet utsatta på detta sätt är givetvis en grov
förenkling, men ger en möjlighet att på ett enhetligt sätt jäm-
föra olika åtgärder eller objekt.

Av rapporten Beräkningshandledning (Vägverkets rapport
l986:l5) framgår hur beräkningen går till. För att uppskatta
samhällsnyttan anges även en värdering i kronor för personer
som är utsatta för bullerstörningar eller höga luftförorenings-
halter. Bakgrunden till denna värdering anges i "Effektkatalog"
(Vägverkets rapport 1986:18).

ênzändgieg

Objektanalyser genomförs för de flesta statliga och statskommu-
nala objekten inför revideringen av flerårs- och fördelnings-
planerna. Metoden kan även användas för att vid utformningen av
ett enskilt objekt väga nytta av en viss åtgärd mot kostnaden.

Litteratur

 

Vägverket 1986:12. Vägplanering
Vägverket 1986:15. Beräkningshandledning
Vägverket 1986:18. Effektkatalog
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Effektsammanställning

121

Trafiksäkerhet

Restid

Fordons- och

vägdriftkostnader

Åkkomfort

Buller

Luftföroreningar

Barriäreffekter

Exploaterings-
effekter

Antalet kostnadsnormerade olyckor förvän-

tas minska från 11,2 till 9,2 olyckor per
år. Detta motsvarar ca 0,56 Mkr per år vid
en olycksvärdering av 280 000 kr per
olycka.

Reshastigheten för genomfartstrafiken
beräknas öka från ca 71 km/tim till ca 87
km/tim vilket innebär en tidsbesparing av
ca 50 sek per fordon. Den totala tidsbe-
sparingen beräknas till ca 29 000 fordons-
timmar per år. Detta motsvarar ca 1,43 Mkr

per år vid en tidsvärdering av 49,70 kr
per fordonstimme.

Framkomligheten för kollektiv- och last-
bilstrafiken förbättras i motsvarande grad

som för övrig trafik. Gång- och cykeltra-
fik i samhället får högre säkerhet och
bättre framkomlighet genom att genomfarts-
trafiken försvinner.

Genom högre reshastighet och något längre
resväg för genomfartstrafiken ökar for-
donskostnaderna med ca 0,17 Mkr per år.
Genom utökningen av vägnätet beräknas
driftkostnaderna öka med ca 0,16 Mkr per
år. De direkta kostnaderna väntas således

öka med ca 0,33 Mkr per år.

Den restid då en trafikant störs av andra
trafikanter. Värdet av de komfortförbätt-

ringar som görs uppgår till 0,4 Mkr.

Trafikavlastningen i samhället innebär en
förbättring med avseende på bullerstör-
ningar. Antalet bullerstörda personer be-
räknas minska med ca 67. Detta motsvarar

en samhällsnytta av ca 0,36 Mkr per år vid
värderingen 5 400 kr per år för en buller-
störd person.

Mängden luftföroreningar kommer sannolikt
inte att påverkas av åtgärden.

Biltrafikens störande inverkan på trygg-
het, trivsel och framkomlighet för gång-
och cykeltrafikanter bedöms minska. Detta
värderas till ca 1,0 Mkr/år.

Trekantens utbyggnad planeras i första hand

till de norr om järnvägen belägna område-
na. Den nya vägsträckningen påverkar där-
för exploateringsmöjligheterna i mycket
liten omfattning. De bostäder som planeras
kommer samtliga att matas med trafik via

väg 573.
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Kulturminnes-

vård

Övriga effekter
-Reala effekter

-Fördelnings-
effekter

122

Vägen berör ett fornlämningsområde vid

Harby där utgärvning erfordras. Utbyggna-
den av förbifarten kan ske utan ianspråk-
tagande av åkermark.

Med en bättre vägförbindelse'mellan Kalmar

och Nybro nedbringas restiden mellan
orterna. Samtidigt erbjuds trafikanterna
en mera bekväm och trafiksäker väg. Detta
kan bidra till en ökad resbenägenhet. Den
nygenererade trafiken har emellertid be-

dömts vara av försumbar omfattning.

Den lokala välfärden förbättras genom att
en bättre väg underlättar för människor i
Nybro att tillgodogöra sig det större
serviceutbudet i Kalmar. Vägen mellan
Kalmar och Nybro utnyttjas som en inom-
länsförbindelse även av personer bosatta i
Emmaboda kommun. Även för boende i denna
kommun är det ovan sagda tillämpligt. Från
företagens sida innebär en ökad resbenä-
genhet förbättrade möjligheter att rekry-
tera lämplig personal. Vägen har också en
mellanregional funktion för person- och
godstransporter eftersom den förbinder

Kalmarområdet med de inre delarna av
Småland och västkusten. Mot bakgrund av
den nu givna beskrivningen anser länssty-
relsen att objektet bör ges en extra tyngd
ur såväl ett mellanregionalt som ur ett
lokalt fördelningsperspektiv.

E fäeätâammsnxäsnins/ löassmäei

   

Anläggningskostnad (slutvärde) 24,0 Mkr

Moment I (trafikekonomi) Trafiksäkerhet + 0,56 Mkr
Framkomlighet + 1,43
Direkta kostnader - 0,33
Komfort + 0,4 "
Trafikekonomisk nytta + 2,06 Mkr
Nuvärde mom I (exkl 31,75 Mkr
komfort) (jfr VV603.
Utdata sid 4)

Kvot nuvärde/FÅ-nytta
exkl komf 31,75: 19,13

1,66

Moment II (Miljö- och mark- Buller + 0,36 Mkr
användningseffekter) Barriäreffekter + 1,0 "

Bedömd nytta + 1,36 Mkr

Nuvärde mom II (inkl komf) l,75xl9,l3
= 33,48 Mkr

Moment I+II Summa nytta 3,42 Mkr
Nuvärde totalt 65,23 Mkr

FAA FÃA = 3:41 = 14 %

Nuvärdekvot 65,23 - 24,0 1,72
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Inriktning
Följande mål skall gälla för den fortsatta väghållningsplaneringen:

0 Vidmakthälla vägkapitalet

0 Förbättra medborgarnas och näringslivets tillgänglighet till olika typer av aktiviteter och
marknader

O Minska trañkanternas transportuppoffringar i form av tid, kostnad och besvär

0 Minska antalet trañkolyckor och risken för trafikolyckor

O Begränsa skadeverkningama på miljön.

Stor vikt skall ges ät målet att vidmakthålla vägkapitalet. Vid val av åtgärder och standard samt
vid prioritering mellan olika projekt och åtgärder skall samhällsekonomiska bedömningar an-
vändas.

Följande standard och åtgärder skall eftersträvas i den fortsatta väghållningsplaneringen:

Vägnät:

0 några av landets viktigaste riksvägar skall utgöra nationella stamvägarl). Dessa skall ges en
mera enhetlig och något högre transportstandard än andra vägar med i Övrigt likartade förhål-
landen.

0 för att få underlag för en omprövning av stamvägnätets omfattning skall ett antal vägförbin-
delser utredas.

Underhåll:

0 vägnätets nuvarande tekniska standard skall upprätthållas (status quo)

0 kraftigt förslitna delar av vägnätet skall återföras till en lämplig teknisk standard. Eftersläp-
ningen bör i huvudsak vara återhämtad till sekelskiftet.

0 kraftigt förslitna broar bör ersättas med nya då detta är lämpligt m h t kostnader för ersätt-
ningsinvestering och framtida underhåll.

Service:

0 gällande servicestandard skall vara vägledande

O halkbekämpningen bör förbättras på vissa högtrafikerade vägar

0 snöplogningen bör förbättras på gång- och cykelvägar.

Förbättring/ Byggande:

0 det nationella stamvägnätet bör vara bärigt och upplätet för högre laster än f n (bl a 60-tons
bruttovikt) vid slutet av planperioden, d v 5 1997. En första etapp av stamvägnätet bör kunna
upplåtas 1993.

" se kartskiss bilaga 1.
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Effektrelaterad analys

  

 

Situation före
åtgärd

 

 

 

Situaticn efter
åtgärd

 

    

Effekt
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Miljöeffekter

Buller

Luftföroreningar

Vibrationer

Vattenskydd

Naturvård

Rekreation

Kulturminnesvård

Landskapbüd/
stadsbild

Markhushållning
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Hälsoeffekter
Effekter på skog och gröda

Grundvattensänkning
Förorening

Geologi
Vegetation
Djurliv

Friluftsliv
Närrekreation

Bebyggelse
Fornlämningar

Jordbruk
Skogsbruk
Re'nskötsel
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Buller - nyheter

0 Ijänsyn till maximalnivå
0 Andrad fördelning av andel störda

Andel störda, %

      

100 r-----
:F -----1 1

80 - r---__L 98

60 - ;
40 _ E" ' ' ' ' "Ir _-"'

20 r----*
____I

 

55 60 65 70 75

Ekvivalent dygnsnivå, dBA

0 Höjd värdering: 5 400 kr per störd och år
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Luftföroreningar - nyheter

0 Beräkningsmetod har utgivits av
naturvårdsverket

Grovsorteringsnomogram för bilavgaser
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Värdering som bygger på hälsoef-
fekter: 2 500 kr per utsatt och år

Värdering av regionala effekter på
skog och gröda: 1 öre per gram NOX
Ger för personbilar 0.02-0,04 kr/km

lastbilar QOS-0,12 kr/km
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Luftföroreningar - värdering av
hälsoeffekter

0 Kostnaden för sjukdomar i större
tätorter som orsakas av luftföroreon-
ingar har uppskattats till 500 M kr/ar

0 Bilavgaskommittén uppskattade
att 100 000 boende och lika många
arbetande utsätts för höga halter

0 Kostnaden per utsatt blir då 2 500
kr/år

0 Exempel på åtgärd: Nytt ventila-
tionssystem kostar 17 000 kr/lägen-
het
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Luftföroreningar - värdering av
regionala effekter

Kostnaden för minskad produktion
av skog på grund av bilavgaser har
uppskattats till 1300 Mkr/ar

Kostnaden för minskad produktion
av odlade grödor har uppskattats
till 300 Mkr/år

Om hela produktionsminskningen
belastar NOX - utsläppen, blir kost-
naden oa 1 öre/g NOX och år

Kostnader för olika fordon
Personbil: 0,02 - 0,04 kr/km
katalysatorrenad personbil: 0,002 -
0,004 kr/km
lastbilar: 0,05 - 0,12 kr/km

Som jämförelse kostar katalytisk
avgasrening 6 000 kr/bil = 500 kr/är
= 0,03 kr/km
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Barriäreffekter - principer

Vad är barriäreffekt?

Biltrafikens inverkan på GC-trafikens
trygghet, trivsel och framkomlighet

0

_cm de därav följande effekterna pa
förflyttningsvanor och kontaktmöns-
ter

Beräkning tvärs trafikled

Barriärstorlek
Passagebehov

Ger: otrygghet

fördröjning 4

Beräkning längs trafikled
.. "l

Cykelf'ocje - antal omköringar
Bilflöde _ i

värdering

_

- värdering
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* 'BILAVGASERNAS SAMHÄLLSEKONOMISKA KOSTNADER
Ingemar Leksell V _.

i Göteborg-sj universitet

'1 Mål: Utveckla metoder

för., att beräkna w

 

" -totalköstnaderlkrl (
1-- marginalkostnader (kr/fkm)

" ?för hälso- och miljökosmader *L - .till följd av_ bilavgasutsläpp.

  

 

 

' *EKONOMISK VÄRDERINGx . . HÄLSORISKER * E

i _Humankapitalmetoden
+ -V (sjukvårdskostnader +

produktionsbortf all)

. Betalningsviljemetoder

- Skattning från individU*
ell betalningsvilja

- Skattning från kollektiva
beslut
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De flesta ekonomer tar avstånd från humankapital-
metoden. Enligt denna metod skulle människan enbart
ha värde som en produktionsfaktor. l'själva verket är'
vi beredda att betala även för att rädda- livet på*
pensionärer. Och vi vill betala mycket för att undvika
oro, sorg och lidande orsakade av miljörisker.
Se följande figur!

f Q

k
i

 

,.4_ quldAâSvI (3:,new

oro, SO .

Roland? {

  

Hamnbpüul metod

 

procl.50%U

+vlml kostnader-

   

METODIK

Utgå från samhällets
betalningsvilja för att:

a) reducera bilavgasutsläpp

b) reducera andra (luft-J
föroreningar

c) Utgå från skadornas
omfattning pga avgas-
utsläppen (t ex visst
antal cancerfall/år).
Vad är betaln.viljan för
att undvika ett cancer-

fall? Etc. Summera!
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Skadekostnader pr kg NOX

Från beslutet om katalytrening fås miniminivåerna:

Naturskador: 10-15 kr/kg NOx (landsb,tätort)
Hälsoskador: 15-30 " (tätortskörning)

25-45 "

("NOX" står här för ur skadesynpunkt ekvivalent
mängd NOx. För HC: viktningsfaktor 0,3)

SNV:s förslag att minska NOX från fasta
förbränningsanläggningar:

Reningskostnad: minst 20-30 kr/kg NOx

Betalningsviljan för att minska NOx-utsläpp

Vilken är betalningsviljan. att minska NOx-utsläppen i Sverige?
Då är det marginalkostnaden som är intressant, dvs vad vi är beredda att betala

för att få bort det sista tonnet eller kilogrammet. Denna betalningsvilja kan

ändras med tiden.

Här är en principkurva. Ju större minskning desto dyrare blir det per kg. För
tio år sedan ansåg man det inte särskilt angeläget att ur naturskadesynpunkt

minska NOx-utsläppen. Betalningsviljan var mycket låg. De förslag som nu
kommer från Naturvårdsverket och som med stor sannolikhet kommer att leda
till politiska beslut ligger på marginalkostnader i storleksordningen 20-30 kr
per kg NOX (både för fasta förbränningsanläggningar och tunga dieselfordori).

Men med tanke på att vi i södra Sverige ligger en bra bit över vad naturen

tål på lång sikt av kvävenediall, räcker dessa minskningar sannolikt inte utan
vi kommer att tvingas gå en bra bit högre upp längs kurvan för att nå en
större reduktion. Många åtgärder mot utsläppen av kväveoxider och kolväten
som idag inte anses samhällsekonomiskt motiverade kommer snart att bli det.

Mqrátmimw

A

2; __ lag/1 'kanal

 

a»
100x- månkho n

'/o
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De nu föreslagna reningsåtgärderna räcker inte!

Vad tål naturen på sikt?

Vi måste nog acceptera reningskostnader på
40 kr/kg NOx - och ännu mer på sikt.

Naturskadekostnad > 40 kr/kg NOx.
l sydvästra Sverige kanske det dubbla.

  

Skadekostnader

Vad naturen Sydvästra
_ Minimum tål Sverige

På landsbygden > 20-30 .40 ? 80 ?
l tätort > 35-60 55-70 ? 95-110 ?

   

kronor per kg NOx-ekv

Hälsokostnaden för ett utsläpp i en tätort beror
naturligtvis i hög grad på exakt E utsläppet sker.
Ett utsläpp mitt inne i city ger betydligt större
hälsoskador än om det sker i tätortens periferi.

Ett utsläpp i en liten tätort ger i allmänhet lägre
hälsokostnader än samma utsläpp i en stor, eftersom
fler kommer att exponeras i den stora tätorten.

Avgaskostnad per fordonskilometer

En genomsnittlig bensindriven personbil (ej katalytiskt

renad) ger ett utsläpp på ca

4,8 g lle-ekvivalenter per fkm i tätort

3,5 g NO-ekvivalenter vid landsvägskörning

(Här har hänsyn tagits till bilens åldersförsämring.)

Låt oss utgå från "minimivärderingen" av skadekost-

naderna.

För tätortskörning fås då följande hälso- och miljö-

kostnad per fordonskm:

4,8*10_3-(35-60) = 0,17-r0,29 kr/fkm

För landsvägskörning fås:

3,5'10-3'(20--30) = 0,07-0,11 kr/fkm

För en långfärdsbuss med utsläppet 15 g NOx-ekv/fkm

fås avgaskostnaden:

15.10-3.(20--30) = 0,3-0,45 kr/fkm

08V.

VTI M EDDELANDE 535



138

Går det att värdera miljöeffekter i pengar?

Man måste i detta sammanhang vara medveten om
följande:

1) Vid de skattningar jag gett är inte fråga om
kostnader i vanlig mening, utan snarare försök att
skatta vad vi är beredda att betala för att minska
hälso- och miljöskador. Denna betalningsvilja visar
vad vi idag värderar skaderiskerna till. Man bör
vara medveten om att dessa värderingar ändras
med tiden.

2) Långsiktiga och irreversibla miljöeffekter är egent-
ligen omöjliga att sätta ett definitivt pris på.
Vilket värde man ger framtida skador beror i hög
grad på den valda diskonteringsräntan. Och det
är inte självklart att denna ränta skall sättas till
någon "normal" samhällsekonomisk kalkylränta. För
mycket långsiktiga miljöeffekter som drabbar kommande
generationer blir det snarare fråga. om ett etiskt

ställningstagande.

Vid diskonteringsräntan noll kommer nuvärdet av
en irreversibel miljöskada att bli oändligt högt.
För att undvika sådana "oändliga" skadekostnader
bör man inrikta all verksamhet mot att hålla sig
inom vad naturen tål på sikt.

Man kan ställa två synsätt mot varandra:

Övergripande miljömål

lrlytto-kostnadskalkyl för
varje delbeslut för sig
(samhällsekonomiskt
perspektiv)

På sikt måste vi begränsa utsläppen så att de 'håller ,sig inom vad naturen
tål utan långsiktiga skador. Men under denna gräns kan det vara tillåtet att
göra samhällsekonomiska avvägningar.
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KAN VI VÄRDERA FRAMTIDA MILJÖEFFEKTER?

Lars Hansson

Forskningsledare
TEM, Lunds Universitet

l. DET SAMHÄLLSEKONOMISKA KALKYLBEGREPPET

Vi lever i ett trafiksamhälle som har utvecklats och fortsätter att

utvecklas med trafiken som en förutsättning både på gott och ont.

Trafikplanläggning innebär "konflikter" av olika slag. Begränsade resurser

gör att man måste prioritera, d vs både välja och sortera bort bland

angelägna åtgärder. Trafikåtgärder innebär ofta att positiva effekter med

avseende på vissa mål uppnås på bekostnad av negativa effekter på andra

mål. Därav följer att partsintressen ställs mot varandra. I vissa av dessa

intressekonflikter - framför allt där miljöintressen kommer i kläm -

kompliceras situtationen dessutom ofta av att man har helt olika

'värderingar av aktuella effekter. Även om alla berörda är överens om att

trafikplanlägga "i samhällets intresse" så gäller att man kan ha helt olika

uppfattningar om vad man skall lägga i detta begrepp.

Ekonomiska kalkyler och bedömningar är generellt sett ett viktigt besluts-

underlag för åtgärder. Omfattningen varierar dock i betydande grad,

framför allt med avseende på intäkts- och nyttosidan. På trafikområdet

görs utvärderingar enligt två helt olika principer: företagsekonomiska

kalkyler och samhällsekonomiska kalkyler. För åtgärder som berör järn-

vägen, luftfarten och sjöfarten ställs i princip ett krav på att respektive

verksamheter skall bedrivas på företagsekonomiska villkor. Det innebär

att de finansiella intäkterna skall täcka verksamheternas respektive

finansiella kostnadenVid väg- och gatuplaneringen gäller emellerid helt

andra principer. Här finns finansiella kostnader men ingen finansiell

intäktssida. Det ligger därmed nära till hands att vidga kalkylbegreppet

från en finansiell företagsekonomisk kalkyl till en samhällsekonomisk

kalkyl.

I en ekonomisk kalkyl jämförs kostnader och intäkter/-nytta. För den

företagsekonomiska kalkylen gäller att det konsumenterna är beredda att

betala för företagets produkt jämförs med företagets kostnader för att
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producera densamma. Det pris konsumenten betalar utrycker således en

betalningsviljae För en verksamhet som går med företagsekonomisk vinst

gäller därför att de som konsumerar produkten ifråga tillsammans värde-

rar detta till ett högre belopp än de totala kostnaderna för produktionen.

Om produktionen/konsumtionen inte ger upphov till några sk externa

effekter (obehag eller nytta för andra, som berörs indirekt) kommer den

företagsekonomiska kalkylen att överensstämma med en samhällsekono-

misk kalkyll). De personer som berörs i de båda kalkylerna är nämligen

desamma, och värderingarna kommer till uttryck i marknadsprissättning-

en.

Samhällsekonomiska kalkyler är aktuella bl a i situationer där detgäller

att beräkna nyttan av effekter som inte är prissatta på någon marknad.

Den grundläggande utgångspunkten är densamma som i en företagsekono-

misk kalkyl = beslutsfattaren skall få information om de berördas "betal-

ningsvilja" för en åtgärd . Teoretiskt sett är det nämligen möjligt att få

fram en betalning eller kompensation i pengar som precis uppväger nyttan

respektive obehaget av åtgärdens effekter. Om summan av de positiva

effekterna ("intäkterna") är större än de negativa effekterna ("kostnader-

na") kan vi tolka detta som att den "gemensamma kakan" (vinsten) blir

större, d v 3 är en potentiell förbättring för samhället. Huruvida föränd-

ringen bedöms som önskvärd i en samhällsanalys beror även på faktiska

och möjliga fördelningseffekter. Härvid skiljer sig slutsatserna jämfört

med den företagsekonomiska kalkylen. Även om vinstmaximering inte är

den enda målsättningen (avvägningar görs t ex mot personalsociala mål-

sättningar, vilket kan jämföras med fördelningseffekter i den samhälls-

ekonomiska kalkylen), är kravet på företagsekonomisk vinst ett grundläg-

gande villkor. Ett motsvarande krav gäller inte samhällsekonomiska

kalkyler.

i) En företagsekonomisk lönsamhet innebär att någon faktiskt betalar
vad det kostar. En samhällsekonomisk lönsamhet innebär att någon är
beredd att betala vad det kostar. Det senare sättet att beräkna

lönsamhet innebär att man inkluderar det s k konsumentöverskottet

(skillnaden mellan vad man är beredd att betala och vad man faktiskt

betalar).
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Kan man i en utvärdering visa att en åtgärd är "bra" eller "dålig" sett från

samhällets sida? Svaret måste vara nej, bortsett från åtgärder som det

råder enighet om utan något individuellt undantag. Om en åtgärd berör en

grupp av individer positivt och en annan grupp negativt, kan man inte i

någon objektiv mening göra "interpersonella nyttojämförelser". Man kan

sådeles inte motivera en åtgärd med att de som fått det bättre har större

nytta av detta än det obehag som de som upplever det sämre får

vidkännas, med legitimitet av någon "vetenskaplighet".

Trots att man inte i någon objektiv mening kan utvärdera förändringar,

gäller mer eller mindre att man allmänt accepterar följande förändring

som "bra": Om en åtgärd genomförs är denna generellt acceptabel om

någon får det bättre utan att någon annan får det sämre. Det är denna

princip som gör att "fri byteshandel" (t ex att köpare och säljare möts på

en auktion) i allmänhet betraktas som positivt. Det är från denna

utgångspunkt man skall tolka samhällsekonomiska kalkyler. Om "kakans

storlek" blir större, innebär det att "vinnarna" skulle kunna kompensera

"förlorarna".

Det samhällsekonomiska kalkylbegreppet skall inte tolkas som om att man

principiellt bör avstå från åtgärder som "kostar mer än de smakar".

Däremot bör man i varje sådant fall förutsättningslöst granska tänkbara

alternativ som också ger önskade fördelningseffekter.

Det är alltså inte tillräckligt att visa att t ex den planerade vägen eller

nedläggningshotade järnvägen "betyder mycket för bygden". Kanske kostar

det samhället mindre att ha kvar den nedläggningshotade skolan eller

postkontoret, samtidigt som dessa verksamheter bedöms mer angelägna av

de berörda. Problemet idag är att sådana avvägningar inte görs. Den

kommun som säger att järnvägen bör läggas ner eller att den nya vägen

inte bör byggas, kommer inte att erbjudas något annat i stället*.

* Här föreligger en grundläggande skillnad jämfört med de resurser som
man själv förfogar över. Här gör man automatiskt de avvägningar som
man eftersträvar att belysa i alternativkostnadstermer i samhällseko-
nomiska analyser. Den teoretiskt bästa resursanvändningen skulle vi
således få om allt fördelningspolitiskt stöd utdelades som "dragnings-
rätter", och att vägverket, S] och andra berörda kunde "plussa på" sina
bedömningar allt eftersom dessa "dragningsrätter" fördelades av de
berörda inom respektive tilldelningsramar.
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Sannolikheten talar således för att alla i det långa loppet vinner på att

samhällets beslut baseras på samhällsekonomiska kalkyler som ett bas-

underlag. Samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder innebär en potentiell

välfärdsförbättring. Om samhällets åtgärder inte systematiskt gynnar

eller missgynnar någon eller några grupper vid transport- och trafikåt-

gärder, torde vi alla bli vinnare på lång sikt av samhällsekonomiskt

lönsamma satsningar. Slutsatsen är dock inte att samhällsekonomisk

analys å priori har en överordnad roll i samhällsanalysen.

2 KAN FRAMTIDA MILJÖPROBLEM VÄRDERAS?

I tabell 1 presenteras några av de väsentligaste numeriska beräkningarna i

den s k KAA-utredningen (Kostnader och avgifter inom trafiksektorn, DsK

1985:2-3). De beräknade samhällsekonomiskt avgiftsrelevanta marginal-

kostnaderna för biltrafiken jämförs med de trafikberoende skatterna inom

vägtrafiken i tabell 2. Kostnadsberäkningarna av hälso- och miljöeffekter

är självklart mycket överslagsmässiga mot bakgrund av demycket osäkra

sambanden mellan orsak och verkan på miljöområdet samt samhällsekono-

miska värderingar av det senare. Är detta då den enda orsaken till

konflikt om miljöproblematiken? Vad kan vi belysa i den samhällsekono-

miska analysen?

När man tolkar begreppet betalningsvilja är det viktigt att ha klart för sig

att detta inte är något statiskt fenomen. Samtidigt ger detta anledning

till några av de kompletterande underlag som är aktuella när man gör en

samhällsanalys. Preferenser och medföljande upplevda nyttor/kostnader

av olika åtgärder är föränderliga (se figur 1). Detta torde särskilt gälla för

miljö- och hälsoeffekter, där information och allmänna värderingar över

tiden gör oss mer "medvetna" i våra avvägningar. Detta berör också

trafikpolitiken. De samhällsekonomiska värderingarna kan därför upp-

fattas som olika betydelsefulla i beslutsunderlag beroende på vem som

skall tolka dem och dra slutsatser.
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Tabell 1. Beräknade samhällsekonomiska, avgiftsrelevanta marginal-

kostnader för vägtrafik 1982, öre per fordonskm. Uppdelat på

landsbygd (L) och tätort (T).

 

  

Fordonssiag* pb Tätt 1b tung 1b tung 16 buss
m släp

L T L T L T L T L T

VägunderhäTT 0,6 0,5 0,6 0,5 11,8 8,5 23,4 16,8 8,5 11,8

Trafiköver-
vakning 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

TrängseT 1,5 8,0 1,5 8,0 12,0 25,0 15,0 31,3 12,0 25,0

OTyckor 6 21 7 23 8 25 5 20 9 81

Hälso- och
miTjöeffekter 1 8 2 15 6 51 8 60 4 60

T0ta1t 11 40 13 49 40 112 53 130 36 180

 

*Antagen bränsTeförbrukning, T/miT:

Bensin 1,0 1,2 1,9 2,2

Diesel 4,1 3,7 5,1 4,4 3,0 4,3

Kä11a: DSK 1985:2, S 62.

Tabell 2. Jämförelse av beräknade marginalkostnader OCh trafikbero-

ende skatter inom vägtrafiken 1982.

 

   

 

_.__.... ____. ._..._..-..-...__.__..__._
.._____ - .-.0... ,. -. -.

 

 

wF0rd0nssTag SamhäTTsekonomisk 'Trafikbereende

' marginalkostnad, , skatter, ore/km

öre/km (medeTvärde)

PersonbiT, bensin 11- 40 16 17

Personbi1, diese1 11- 40 16 15

Lätt 1astbi1, bensin 13- 49 19 32

Lätt TastbiT, diese1 13- 49 19 19

Tung TastbiT 40-112 45 49

Tung TastbiT, med släp 53-130 59 73

Buss 36-180 65 29

 

KäTTa: DsK 1985:2, s 87.
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Information

 

 

   

Aiimänna värderingar
Propaganda

  

/

  

 

 

 

   

 

  

"Den relativa
situationen"

 

 

    

 

     

Preferenser

Betainings- Upplevd
förmåga nytta

:T

BETALNINGSVILJA

Figur 1. Betalningsviljan är ett föränderligt begrepp.
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Den upplevda nyttan och betalningsviljan påverkas givetvis också av

betalningsförmågan hos berörda personer. På en mer övergripande nivå

kan man dessutom filosofera över vad "nytta" och "lycka" är. Något

tillspetsat kan man påstå att nyttoupplevelsen är ett relativt fenomen. Vi

får standardförbättringar samt fler och fler "prylar". Nya "behov" skapas.

Det som urSprungligen värderades högt och gav oss "nytta" är idag

självklarheter, som vi knappast tänker på. Efter ett tag innebär det i

stället att vi upplever det som besvärligt om vi inte har det. I denna

situation har "miljöintressen" halkat efter i konkurrensen med "kommer-

siella intressen".

Slutsatsen av ovan är att man bara kan tolka samhällsekonomiska värde-

ringar för vad det står för och ingenting annat. Normalt bör det vara

självklart att ta reda på hur berörda värderar åtgärder av olika slag och

låta detta påverka beslutet. Lika självklart bör det vara att övergripande

värderingar kan och bör vara aktuella i vissa beslutssituationer.

Trafiklösningar av olika slag möts ofta av starka opinioner, där miljö-

problematiken särskilt framhålls. Järnvägsnedläggningar vållar nästan

undantagslöst protester i breda led. Planerade vägbyggen av större

omfattning har mer och mer kommit att bemötas av mångahanda pro-

tester. Även om man i en kalkyl kan visa att respektive åtgärder är

samhällsekonomiskt motiverade, övertygar detta inte. Inte sällan möts

beslutsfattaren dessutom av alternativa samhällsekonomiska kalkyler. Hur

skall detta tolkas?

Till att börja med måste man förstå att det ligger i sakens natur att

trafikåtgärder väcker protester. De innebär nästan alltid att någon eller

några grupper får det sämre, alternativt att man skulle fått det bättre

med en annan alternativ lösning. Den samhällsekonomiskt lönsamma

kalkylen visar inte att alla får det bättre, bara att de som får det bättre

skulle kunna kompensera de som får det sämre. Kompensationer genom-

förs däremot endast i ringa utsträckning. Kompensationsaspekten är

således en teoretisk konstruktion, och torde kunna motiveras först om

man generellt genomför åtgärder som inte systematiskt gynnar eller

missgynnar någon eller några grupper. Detta skulle då innebära att man är

ömsom "vinnare" och "förlorare" genom alla de åtgärder som vidtas, med
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det sammanlagda resultatet att man totalt anser sig ha fått det bättre

genom åtgärderna ifråga. Detta är den förväntade effekten av samhälls-

ekonomisk lönsamhet, d v 5 att "kakans storlek" har ökat.

Är då inte detta resonemang övertygande? För stora grupper av proteste-

rande tycks så inte vara fallet. Finns det då alternativa samhälls-

ekonomiska kalkyler som kan övertyga bättre eller i själva verket är

bättre? Svaret är nej. En samhällsekonomisk kalkyl skall utifrån dess

teoretiska konstruktion ge samma resultat oavsett de värderingar som den

ansvarige för utredningen omfattar. Samhällsekonomisk lönsamhet är

utifrån dess premisser ett objektivt begrepp. De alternativkalkyler som

presenteras kan oftast ses som "samhällsanalyser". Utifrån en samhälls-

analytisk utgångspunkt är trafikåtgärder lönsamma, dvs innebär en

förbättring, endast om den som gör bedömningen anser detta. Det innebär

därmed att det senare lönsamhetsbegreppet inte låter sig definieras.

En samhällsekonomisk kalkyl kan belysa men aldrig rättfärdiga en åtgärd

från fördelningsmässiga utgångspunkter. Detta torde vara uppenbart. Lika

uppenbart är dock inte den grundläggande värdepremissen: Den sam-

hällsekonomiska kalkylen visar på den sammanlagda effekten (betalnings-

viljan) för berörda personer, d v 5 i förlängningen "lönsamheten" för

dagens generation med dagens värderingar. Häri ligger en viktig begräns-

ning i sammanhanget.

Miljöproblemen engagerar folk av oro för framtiden. Vi får inteöka vår

materiella konsumtion på bekostnad av miljöproblem i framtiden. Det är

inte bara en fråga om att vi, dagens generation, skall få det bättre. Det

innebär att man från denna utgångspunkt kan se den samhällsekonomiska

frågeställningen i ett omvänt perspektiv: Vad tycker (= tror vi) nästkom-

mande generation med den generationens värderingar om de avvägningar

som föregående generation gjorde? Frågeställningen är hypotetisk men

etiskt relevant.

Det arv som dagens generation lämnar 'efter sig till nästa generation

utgörs i detta perspektiv bl a av
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* materiella konsumtionsmöjligheter

* den sociala miljön

* natur- och miljökvalitet

Välfärdsbegreppet är knutet till alla dessa komponenter. Mer än någon av

dessa komponenter, dvs en förbättring på ett område utan att vi

samtidigt uppnår en försämring på någon av de två andra, kan med ett

traditionellt ekonomiskt sätt att se det, betraktas positivt. Samtidiga

förbättringar och försämringar över tiden är emellertid mer komplicerade

att utvärdera. Det som man statiskt (= en generation berörs) kan

analysera med måttstocken betalningsvilja låter sig inte fångas med denna

måttstock i ett dynamiskt perspektiv (= flera generationer berörs).

1980-talets befolkning har en högre materiell konsumtion (BNP och

capita) än 1970-talets befolkning, som i sin tur hade en högre konsumtion

än 1960-talets befolkning etc. Om vi vill jämföra "lyckan och tillfreds-

ställelsen" vid en enskild period jämfört med närmast föregående period,

skulle en jämförelse i betalningsvilja naturligtvis vara större för konsum-

tionen i den senare perioden. Detta innebär dock inte att lycka och

tillfredsställelse av materiell konsumtion V vid olika tidpunkter i

människans tillvaro låter sig jämföras. "Nyttan" av ytterligare materiell

konsumtion när vi uppnått det samhälle som John Kenneth Galbraith

kallar för överflödssamhället torde vara ett relativt begrepp. Det innebär

att "nyttan" istället beror på vad den enskilde konsumerar i förhållande

till andra och vad som är allmänt möjligt. Ju mer som är allmänt möjligt,

desto mer behöver den enskilde konsumera för att uppleva en acceptabel

tillfredsställelse.

Lycka och tillfredsställelse av den sociala miljön samt natur- och miljö-

kvalitet torde i en inte oväsentlig utsträckning vara av absolut karaktär.

Oavsett olika tiders skiftande värderingar kan man i väsentligt större

utssträckning än för den materiella konsumtionen bedöma och ange

livskvalitet i dessa avseenden. Här skapas inte behov i samma utsträck-

ning. Vi drömmer oss ibland till och med tillbaka i tiden, till "den gamla

goda tiden". Så är inte fallet med den materiella konsumtionen. Det

innebär att vi har ett särskilt ansvar för långsiktigheten i våra avväg-

ningar.
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Utifrån detta perspektiv kan avvägningar, d v 3 den ekonomiska problema-

tiken, granskas utifrån tre skilda nivåer:

(1) hos en individ eller ett hushåll

(2) inom ett kollektiv av idag

(3) mellan dagens och framtidens kollektiv

Parallellt kan vi finna olika kalkylprinciper för avvägningar på dessa tre

nivåer. De fria marknadskrafterna innebär avvägningar utifrån den indivi-

duella nivån (nivå i). Sett från kollektivets perspektiv vid nivå 2 tillfogas

samhällsekonomiska kriterier för att bedöma vad som är bäst för

kollektivet av idag. Samhällsekonomiska bedömningar fångar emellertid

upp långsiktigheten på nivå 3 endast i en begränsad omfattning. I

praktiken måste därför avvägningarna på denna nivå utformas med

politiska bedömningar i ett etiskt, moraliskt perspektiv. De kan, men

behöver inte rättfärdigas med ett samhällsekonomiskt synsätt.

Den samhällsekonomiska analysen i syfte att korrigera och komplettera de

aspekter som beaktas på individuell nivå, har blivit alltmer accepterad i

trafikpolitiken. Det kan särskilt noteras att miljöproblematiken i dagens

trafikpolitik är samhällsekonomiskt förankrad. I trafikutredningarna på

1950-talet och därmed också i 1963 års trafikpolitiska beslut, fanns

överhuvudtaget ingen diskussion om samhällsekonomiskt kostnadsansvar

på denna nivå. Nu när det samhällsekonomiska kostnadsansvaret blivit

officiell trafikpolitik återstår - förutom en avsevärd forskning om sam-

banden mellan orsak och verkan på miljöområdet samt samhällsekono-

miska värderingar av det senare -frågan om hur vi skall angripa lång-

siktigheten i miljöproblematiken.

Långsiktigheten i miljöproblematiken är den dimension som nu måste

tillföras i trafikpolitiken som en komplettering av de "etablerade" sam-

hällsekonomiska analysredskapens utsagor. Det betyder att vi måste

särskilja två typer av negativa externa effekter i trafiken:

(a) "Intra-generationseffekter"
- kortsiktiga (t ex trafikträngsel)
- långsiktiga (t ex hälsoeffekter)

(b) "Inter-generationseffekter"
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Trafikens bullerproblem är en "intra-generationseffekt". Bullerproblemen

år 1986 har ingen betydelse för de som lever år 2086. Det har emellertid

de blyutsläpp som släpps ut 1986, de luftföroreningar som får statyer att

vittra bort etc.

Det är inte helt självklart hur vi trafikpolitiskt skall tackla "intergenera-

tionseffekterna". Generellt sett ligger det nära till hands att tillämpa

skuggpriser baserade på politiska normer. Ett bra sådant exempel ges i

den danska vägplaneringen. Vid exploateringen av jordbruksmark för

vägändamål utgår i princip ersättning för jorden som motsvarar värdet av

produktionsbortfallet. En bevarad jordbruksmark har ett egenvärde i sig,

och detta tar man hänsyn till genom att i de samhällsekonomiska

kalkylerna utgå från en årlig kostnad på 8 % av marklösenkostnaderna.

Med en avskrivningsperiod på 30 år för danska vägar och 7 % diskonte-

ringsränta innebär det att jordbruksmarken värderas till sitt dubbla

marknadsvärde.

I andra situationer kan det vara aktuellt med restriktioner. Sådana

restriktioner måste bedömas på ad-hoc basis, d v 5 från fall till fall. De

strider nämligen mot grunden i ett ekonomiskt tänkande, som utgår från

avvägningar av positiva och negativa effekter i varje beslutssituation.

Detta kan illustreras utifrån den norska jordloven, som anger ett generellt

förbud mot att använda åkermark till annat ändamål än jordbruk. Detta

innebär att vägåtgärder fördyras genom omvägar och dyrbara grund-

arbeten samt att trafikanterna får längre resväg. Detta innebär att ett

implicit värde på åkermarken kan beräknas. Av dessa framgår att värdet

av jordbruksmarken måste vara 15-20 gånger större än det produktions-

värde som odlingen (av korn) ger i direkt avkastning. Är denna alternativ-

kostnad, som kan vara avsevärt högre i det marginella fallet, alltid

motiverad?

Reflexionerna ovan är "subjektiva". Trots detta torde de visa på ett behov

av att utveckla de tankegångar som legat till grund för det nyligen

avslutade KAA-arbetet. Frågan är av vikt för järnvägstrafiken (och

sjöfarten) i konkurrensen med luftfarten och landsvägstrafiken. Men

framför allt är frågan av vikt i ett moraliskt och etiskt perspektiv.

Morgondagens och framtidens existensmöjligheter måste explicit behand-

las i dagens trafikpolitiska förutsättningar.
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3. SAMHÄLLSANALYS

Vilka är då slutsatserna av resonemanget ovan? Den viktigaste slutsatsen

är att ett samhällsekonomiskt positivt kalkylresultat varken är ett nöd-

vändigt eller ett tillräckligt villkor för att en åtgärd skall genomföras.

Huruvida denna bedöms som önskvärd utifrån en övergripande samhälls-

analys beror även på faktiska och möjliga fördelningseffekter i det

enskilda fallet. Denna reservation gäller med särskild tyngd för miljöför-

störingen, där fördelningsaspekterna är av en mycket mer ensidig karak-

tär. Till stor del vägs konsumtion idag mot livsbetingelser i framtiden.

Även om frågeställningen är ekonomisk i bemärkelsen att det ytterst

likväl är fråga om avvägningar, kan man lika mycket se det som en

moralfilosofisk fråga. Mer generellt kan man dock se den ekonomiska

frågeställningen i ett samhällsanalytiskt perspektiv.

En samhällsanalys av entänkt eller genomförd åtgärd innebär en samman-

Vägning av faktorer i olika dimensioner, d v 5 de är ej jämförbara enligt

någon måttstock. Det betyder att enskilda individer eller grupper med

olika värderingar kan ha olika uppfattningar om önskvärdheten av en

åtgärd. Det är viktigt att understryka att inga objektiva, i någon mening

"riktiga" eller "felaktiga" sammanvägningar existerar*. Genom att redo-

visa effekterna får man på denna flerdimensionella basis ta ställning till

åtgärden ifråga.

Effekter kan indelas och ges en nomenklatur enligt flera bedömningar. I

figur 2 redovisas en sådan möjlig sammanställning av effekter som kan

tänkas vara aktuella i samhällsanalys:

a) En samhällsekonomisk kostnads-/intäktsanalys:

Denna ger en information om hur de av en åtgärd berörda individerna

påverkas, d v 5 deras "betalningsvilja" för vissa positiva och negativa

effekter samt en "bedömning" eller "beskrivning" av s k mjukdata-

effekter.

* På denna punkt skiljer sig samhällsanalysen från samhällsekonomiska
kalkyler. Den senare skall som grundläggande princip visa samma
resultat, oavsett vem som gjort kalkylen.
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Sociala nyttigheter:

I vissa situationer har vi via den politiska beslutsprocessen överlåtit

till samhället att ha "övergripande" värderingar som gör aktiviteter

önskvärda på sina egna villkor. Detta gäller t ex hur mycket man skall

satsa på kultur, utbildning, hälsovård m m. Även den kollektiva person-

trafiken kan till vissa delar ses som en social nyttighet.

Effekter på normer och beteenden:

Denna aspekt är en variant av föregående. Individernas "betalnings-

vilja" är intei alla sammanhang i enlighet med samhällets "övergripan-

de" värderingar. Av denna anledning har man förbjudit bruk av

narkotika, spel på enarmade banditer, infört censur av filmer etc. I

denna bedömning är det även tänkbart att inkludera mer långsiktiga

effekter av olika åtgärder på "mikronivå". Så har t ex TV inneburit

väsentligt förändrade sociala umgängesformer jämfört med tidigare,

d vs man har fått effekter på "makronivå" som den enskilde inte

kunnat relatera i sitt ursprungliga handlande.

Korrigering av bristande information:

I vissa fall kan inte den enskilde individen överblicka konsekvenserna

av ett handlande. Detta gäller framför allt miljöeffekters negativa

påverkan på människor och natur, särskild i ett långsiktigt perspektiv.

Betalningsviljan som den kommer till uttryck i en samhällsekonomisk

kalkyl underskattar i ett sådant fall värdet av en miljöfrämjande

åtgärd.

Effekter för framtida generationer:

En stor del av trafikens miljöeffekter påverkar oss först på längre sikt.

Detta kommer normalt inte in i några kalkyler, men bör särskilt

beaktas. I känslig miljö kan det i detta perspektiv vara lämpligt att

tillämpa restriktioner i stället för "avvägningar" baserade på kalkyler.

Fördelningspolitiska restriktioner:

I vissa situationer kan gälla att man inte accepterar att individer eller

grupper drabbas alltför hårt av en åtgärd, även om den "sammanlagda"

effekten är liten i förhållande till den nytta andra berörda kommer att

ha. Bedömningen görs här på individnivå för de som berörs negativt.
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Det innebär att mostsvarande åtgärd i positiv riktning aldrig skulle

genomföras. Det är inte skäligt att erbjuda en förmån samtidigt som

det anses oskäligt att dra in samma förmån när de berörda väl har

anpassat sig till denna. För Vägverkets del gäller denna problematik

för bl a färjetrafiken. Man skulle i flera fall finna det orimligt att

satsa på en färjeförbindelse vid vissa trafikbetingelser samtidigt som

en motsvarande trafiksituation med existerande färjeförbindelser kan

behållas. Detsamma torde gälla för flertalet av detrafiksvaga järn-

vägarna.

g) Regionalpolitiska effekter:

Både på kort och lång sikt finns mål för välfärdsutvecklingen med en

geografisk precisering. På kort sikt kan denna exempelvis bestå i att

ingen del av landet får ha en arbetslöshet avsevärt högre än eljest. På

lång sikt kan det innebära att utvecklingsbetingelserna för näringslivet

upprätthålls, även om de positiva effekterna (räknat t ex i antalet

sysselsättningstillfällen) vid en satsning någon annanstans skulle vara

större. Tillgången till bra kommunikationer kan här ha stor betydelse.

h) Rättviseaspekter:

Förutom fördelningsaspekterna ovan gäller också att det kan göras

bedömningar av vem som betalar respektive utnyttjar en verksamhet.

Vem skall t ex betala en högst eventuell Öresundsbro? En avgifts-

finansiering kan - bortsett från alla andra aspekter - föredras, även om

det samhällsekonomiska utnyttjandet skulle försämras.

Även om samhällsekonomiska kalkyler principiellt endast är en av många

aspekter att väga in i en samhällsanalys, bör det understrykas att dessa

kalkyler har en viss dignitet vid flertalet transport- och trafikåtgärder.

Först vid mer vittomfattande åtgärder, där trafikproblematiken bara är

en aspekt bland många, blir övriga aspekter mer relevanta. Det är således

lika angeläget att betona de samhällsekonomiska kalkylernas styrka där de

ger en grundläggande information, som deras begränsningar i andra

situationer, där avvägningar inte låter sig fångas i kronor och ören.
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Figur 2. Effekter som i varierande grad kan ingå i en samhällsanalys.
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AVVÄGNINGAR MELLAN OLIKA TYPER AV ÅTGÄRDER

Göran Friberg
Statens naturvårdsverk

Dokumentation av föredraget lämnas i form av bilder (figur 1-15).
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Figur 2 Utsläpp av luftföroreningar från vägtrafiken
1980-2010. Med beslutade avgaskrav för
personbilar. Kväveoxider (NOX), koloxid (CO)

och kølväte (HC) i index (1980:100).. Detta
förutsätter att effekten av kontrollsystemet

blir som skisserats.
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Figgr 2.8 Samband mellan kväveoxidutsläpp och medel-
hastighet vid acceleration, konstanthastig-

hetskörning och retardation
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BILTRAFIK. VILKA ÅTGÄRDER ÄR MÖJLIGA?
Jonas Gawell
Bilindustriföreningen

1. Behöver vi transporter?

Låt oss inte glömma bort huvudfrågan i den trafikpolitiska
debatten. Behöver vi transporter? Effektiva transporter?

Radikalt effektivare transporter än vad vi hittills nöjt

oss med? Kvalitetskraven ökar. Begreppet "Just-in-time"
har definitivt ersatt den gamla klausulen första öppet

vatten.

.Eller pratar vi om en avveckling år 2000? Om att lägga ner
näringslivet och återinföra brukssamhället, stanna hemma?
Så ser definitivt inte verkligheten ut och det är vi med-
vetna om. Vi kan inte låsa fast transportsystemet i nå-
gon restriktiv tvångströja. Det får förödande effekter.

Transporttekniska Föreningen arbetar med en idêskiss som

är avsedd att presenteras den 28 april.Avsikten är att

försöka visa alla olika krav som måste ställas på den
framtida transportpolitiken. Ett första utkast till den

idêskissen bifogas.

2. Realism och praktiskt handlag

Mot den här bakgrunden - att transporter är nödvändiga -

blir rubriken Vad är möjligt motiverad. Det är fråga om
realism och praktiskt handlag. Och då kanske den sam-
hällsekonomiska kalkylen som alltid blir väldigt teore-

tisk blir mindre intressant. Jag tycker vi har lärt oss

idag att man får vara uppmärksam på cirkelresonemang och
godtyckliga värderingar när man pratar om samhällsekono-

miska kalkyler. Den praktiska handlingslinjen innebär att

att vi gör så gott vi kan och det är en hel del. Och det
räcker ganska bra i praktiken.

3. Katalysatorbilen introduceras

Vi står nu mitt uppe i produktionen av bilar med kataly-
satorer som möter radikalt skärpta krav. Utsläppen per

bil minskar med mer än 80%. Det är alltså fel att säga
att ingenting händer när det gäller bilarnas motorer,

men de uttalandena får man väl hänföra till den poli-
tiska jargongen.
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Introduktionen av katalysatorbilar tar tid eftersom bilar-

na lever länge, men nya bilar körs mer än äldre bilar och

det påskyndar processen. Redan idag klarar 24% av de bi-

lar som registreras de skärpta avgaskraven och den siff-

ran ökar stadigt månad för månad. För 1988 års modeller
kommer säkerligen över 80% att ha katalysator och från
1989 års modeller blir den utrustningen obligatorisk.

Vi har studerat hur den här utvecklingen påverkar utsläppen
av olika föroreningar främst kväveoxider. Naturvårdsverket

har gjort samma studie och kommit till i stort sett samma

resultat. Redan 1995 har utsläppen av kväveoxider minskat

med inemot 40%, en bit in på 2000-talet med 60%, även om
man tagit hänsyn till den väntade trafikökningen.

Introduktionen av katalysatorbilar har alltså en påtaglig
effekt och när man går längre så är det trafikmiljö och
trafikflöden som man bör göra någonting åt. Ombyggnad av
äldre bilar som kan komma i fråga i viss omfattning liksom
minskade hastigheter ger begränsad och temporär effekt.

4. Lastbilar och bussar.

Låt oss vara överens om att här har vi ett problem. Last-
bilarna spelar en avgörande roll i vårt samhälle, för nä-
ringslivets effektivitet och konkurrenskraft. Överföring
av transporter från väg till järnväg kan aldrig få annat
än marginella effekter när det gäller luftföroreningar
men restriktioner och andra tvångsmedel kan ge betydande
effektivitetsförluster.

Även här är frågan Vad är möjligt motiverad. Utan minsta
tvekan så leder skärpta avgaskrav för tunga fordon till

ökade kostnader och ökad energiförbrukning men det är knap-

past den avgörande frågan idag. Det är i första hand fråga

om de tekniska, praktiska möjligheterna.

Låt oss inte glömma bort att det inte är bara motorutveck-

lingen det är fråga om utan fordonsutvecklingen även i öv-

rigt och utvecklingen av transportsystemet. Bättre utnytt-

jande av fordonen. Bättre trafikmiljö, trafikflöden och

vägar betyder också mycket men sådana vinster är ofta svå-
ra att räkna hem när våra myndigheter gör sina utvärde-
ringar.
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Det är viktigt att alla åtgärder som medverkar till en
bättre miljö räknas hem, inte bara vad lagstiftaren åstad-
kommer. Det är viktigt att våra myndigheter accepterar den
verkligheten. Man vill inte gärna erkänna sådant som man
inte själv åstadkommit genom lagparagrafer och restriktio-
ner och sedan kritiserar man industrin för att den inte
gör någonting.

5. Kravnivåer/lastbilar.

Vi kan tala om två världar när det gäller avgaskrav. USA

och Europa.

USA 1983 motsvarar Europa 1988/90 enligt det EG-beslut som
är på väg. När det gäller NOX ligger kraven 20% under den
tidigare kravnivån. Den lägre nivån möter redan moderna tur-
bodieslar med intercooler, kanske 50% av dagens nybilsför-

säljning, 100% av 1990 års. Vi kan alltså utan svenska lag-
krav räkna hem den effekten.

Nästa kravnivå - kanske 40-50% under den tidigare eur0peis-
ka ECE/R49 - med särksilda krav på partikelutsläpp utveck-
las i USA successivt 1988, 1990, 91 och 94. Tidsplanen kan

komma att förskjutas. Tekniken finns nämligen ännu inte ut-

vecklad.

Vi har anledning räkna med motsvarande utveckling i Europa

även om testmetoderna (naturligtvis) skiljer sig åt och be-

slutsprocessen inom EG är något komplicerad. Stockholms-
gruppen som utgör en nagel i ögat på EG tar i varje fall
upp frågan redan i april i år.

6. Vårt internationella beroende - vårt europeiska beroende.

Frågan om åtgärder mot luftföroreningar måste ses i ett in-

ternationellt perspektiv - av två skäl.

- Luftföroreningarna rör sig över gränserna - bara breda

lösningar ger effekt.

- Bilindustrin - och vårt näringsliv i stort - är interna-

tionell. Våra lastbilstillverkare är framgångsrika i en

extremt hård internationell konkurrens. 91% går på export,

57% går till Europa. Störningar när det gäller den expor-

ten på grund av tvist om handelshinder, testmetoder och

kravnivåer vore minst sagt olyckligt.
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EG har uttalat sin oro över utvecklingen i Sverige som upp-

fattas som ledande i Stockholmsgruppen. Att undvika en kon-

frontation måste vara ett primärt handelspolitiskt intresse.

7. Perspektiv bortom 1995.

Vi har mött kritik för att transportsektorn inte möter för-

surningsplanens krav på 30% NOx-reduktion fram till 1995,

jämfört med 1980. Och för övrgit skulle man behöva minska

utsläppen med 50%.

Om detta kan sägas

- För vad som händer inom de helt okontrollerade sektorerna,

bl a flyget, tar Vi självfallet inget ansvar. Det är fråga
om lika stora NOK-utsläpp som från lastbilstrafiken.

- Personbilarna minskar sina utsläpp enligt våra beräkningar

med 36%, enligt Naturvårdsverket med 35-402 fram till 1995.

- Lastbilstrafiken ligger inte lika långt framme men tenden-
sen är klar, utsläppen kommer att minska.

Det är viktigt att betona att åtgärder på bilsidan ger fort-
satt effekt även efter 1995. För personbilssidan 65% sänk-

ning kring 2000 (motsvarande sen 50-talsnivå), 75% år 2010.
För lastbilarna kommer den väsentliga effekten av de åtgär-

der som vi nu kan överblicka efter 1995. Vad sedan nästa

tekniksteg kan innebära vet vi inte någonting om idag.
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Bilaga

TRANSPORTPOLITIK FÖR 90-TALETS NÄRINGSLIV

Transporttekniska Föreningens idêskiss

Avsikten är att presentera TTF:s idêskiss vid en tranSport-

politisk konferens den 28 april 1987.

Vad är en idêskiss?

 

Det är inte fråga om en trafikpolitisk utredning utan om ett

försök att belysa och betona behovet av en helhetssyn på de

transportpolitiska frågorna. Vi har lagt tonvikten vid gods-

transporterna som ju är av vital betydelse för det svenska

näringslivets fortsatta utveckling.

Hur läser man den?

 

Skissen kan sammanfattas så här:
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De olika komponenterna (rutorna) kommer att kommenteras
kortfattat.

En enkät till nyckelpersoner

 

För att ge bakgrund till idêskissen har TTF låtit Temaplan
göra en kvalificerad enkät till ett antal nyckelpersoner

inom näringslivet. Svaren på enkäten kommer att sammanfat-

tas i idêskissen.

Transporttekniska Föreningen

är en ideell sammanslutning inom intresseområdena logistik/

/ma, materialhantering, transporter och förpackning. Med-

lemsantalet är drygt 1100.
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Genomsnittliga avgasutsläpp

Källa: SNV, pm 1671 och 1675 samt Bilindustriföreningens rapport.

före 1972A utan krav,

1972-75B

1976-86/88

D från 1987/89

C
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Så här minskar utsläppen från personbilarna.

  

- Index:1950= 100

1500: Bilbestånd
_. ^\\,_/,_.
.. // \\\

' r \
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- // -ä 0 .O . O \

// s\ 0 0 O 0 o .0. \

// \ \s_ ._ _\ .°. \\
b_ / \\ .0.

// \ ..o \
500" \ <3 \

_ / Kolväten \\.°o..\:\-s-
x..;"""-

100 % 2 % % s 2 s : : : å .

1950 60 70 80 90 2000 2010

Källa: Bilavgaserna minskar.

december 1986.
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Utsläpp av NOX från bensindrivna personbilar.

Källa: SNV rapport 3261.
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Avgaskrav för tunga diesehnotorer

    

Gränsvärden

CO HC NOx Partiklar

_

USA Årsmodell

Transcient testprocedur, Idag 15,5 1,3 10,7 -

g/bruttohästkraftstimme 1988 15,5 1,3 10,7 0,6

1990 15,5 1,3 6,0 0,6

1991 15,5 1,3 5,0 0,25 (0,1 för stadsbussar)

1994 15,5 1,3 5,0 0,1

EUROPA l kraft

Testmetod ECE R49 Idag 14,0 3,5 18,0 -

13-mode, g/kWh

EG (R49) 1988-04-01 11,2 2,45 14,4 - nya modeller (förslag)
1990-1001 1 1,2 2,45 14,4 - alla tunga fordon (förslag)

1990-talet - hårdare krav har aviserats

Schweiz (R49) 1987-10-01 8,4 2,1 14,4 _

Österrike (R49) 1988-10-01 1 1,2 2,8 14,4 -
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FLYGTRAFIK. VILKA ÅTGÄRDER ÄR MÖJLIGA?
Jan Westerberg
Luftfartsverket

Luftfartsverkets roll och policy

Luftfartsverket har sedan 1970-talet, då verksamheten vid

Göteborg/Landvetter flygplats prövades av koncessionsnämnden för

miljöskydd, aktivt engagerat sig i miljöfrågor. Senare har också Bromma

och Karlstad flygplatser, vilkas lokalisering är miljömässigt svåra för

svenska förhållanden, prövats enligt mil jöskyddslagen.

Till en början var det helt naturligt, att man i Sverige liksom även på

andra håll i världen, koncentrerade frågeställningarna på bullermiljön
kring flygplatser. Buller är irriterande och kvalificerade undersökningar

för att konstatera om mil jöstörning föreligger behövs inte. Motsatsen är

miljöpåverkan genom vatten- och luftföroreningar, vilka kan påvisas utan

kvalificerade mätningar först när miljöpåverkan börjar bli allvarlig.

Följaktligen bedömdes tex. vattenföroreningarna från flygplatser

tidigare som relativt ointressanta.

Luftfartsverkets målsättning under de senaste tio åren har varit att på

bästa möjliga sätt tillmötesgå miljötillsynsmyndigheternas krav på

information om miljöeffekterna av verksamheten vid flygplatser.

internationellt arbete bedrivs sedan en längre tid tillbaka speciellt ifråga

om flygbuller, men även i mindre skala ifråga om luftföroreningar från

flygplan. Avseende problemen med vattenföroreningar, som är starkt

beroende av lokala förhållanden, har vi till största delen arbetat på egen
hand.

Luftfartsverkets uppgift är att befrämja trafikflygets utveckling. Rent

generellt försöker vi därför undvika åtgärder, som har en negativ inverkan

på våra möjligheter att avklara den trafikala uppgiften. Detsamma gäller

åtgärder, som påverkar fiygsäkerheten.

Flygboiagen drabbas direkt av många kostsamma åtgärder för en bättre

miljö, .som luftfartsverket förhandlar tillsammans med miljömyndigheter

om. Det gäller tex. krav på miljövänligare flygplan; Luftfartsverkets

målsättning är därför att tillsammans med miljömyndigheter kunna

komma överens om miljömässigt acceptabla, men samtidigt för

flygbolagen ekonomiskt, tekniskt och trafikalt rimliga lösningar.
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Möjliga åtgärder
Flygbul ler

l. Lokalisering av flygplatser

Luf tfartsverkets största flygplatser, Stockholm-Arlanda,

Göteborg-Landvetter och Malmö-Sturup, är i internationell jämförelse

lokaliserade i mycket glest befolkade områden. l närheten av dessa

flygplatser är den mest effektiva miljöskyddande åtgärden att genom

planering förhindra expansion av bullerkänslig bebyggelse. Försin

planering önskar kommunerna fastställda framtida bullerzoner. Dessa i sin

tur är beorende av kommande flygplantyper, destinationer,

trafikseparering och navigation, vilket minskar möjligheterna att

förutspå bullermiljön längre fram i tiden.

2. Preferensbana

Vid Landvetter och Karlstad flygplatser tillämpas sk, preferensbana,

vilket innebär att man då väderförhållanden tillåter inte startar över
bullerkänsliga områden. Villkoren är flexibla på grund av att man med mera

strikta regler under olämpliga vindförhållanden skulle omöjliggöra

flygtrafik.

3. Flygvägssystem och -förlängningar

Flygoperationer kan styras dels genom att flygvägen, dvs flygplanets läge

i sidled, och/eller dels genom att flygprofilen vid start och landning

påverkas. Start- och landningsproceduren, dvs hur flygplanet opereras med

avseende på f arter, klaff sättningar och motorpådrag, inverkar på
f lygsäkerhetsnivån. Frågan om dessa sk. "noise abatement procedures" är

därför föremål för internationella normer och rekommendationer. Sedan

LlN's verksamhet flyttade från Bromma till Arlanda regleras inte

f lygprocedurer av mil jöskäl i Sverige.

4. Trafikförbud under delar av dygnet

För flygplatser som är lokaliserade i närheten av bullerkänsliga områden

är trafikförbud under natten en metod att minska störningen. Starter

under tidig morgon och sen kväll kan leda till komplicerade förhandlingar,

Vilket sket tex. i Karlstad.
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5. Trafikmängdstak

Ett trafikmängdstak tillämpas tex. i Karlstad för flygplan av typen F28. På

grund av svårigheterna att exakt förutspå trafikbehovet, tom. i en nära

framtid, kan ett sådant leda till upprepade koncessionsprövningar i tät

föl jd.

6. Tillåtliga flygplantyper

Under 1970-talet infördes ny motorteknik, som ledde till att

bulleremissionen från jetflygplan kunde minskas med l5-20 dB med

bibehållen motoreffekt. Som en följd av internationellt samarbete inom

lCAO certifieras jetflygplan avseende buller. Flygplan vars typcertifikat

godkännts före november l977 certif ieras enligt Chicagokonventionen,

annex l6, "chapter 2". Efter nämnda datum sker certifieringen enligt

"chapter 3".

Nya flygplan ger mindre buller. Frågan om hur snabbt äldre flygplan byts ut

mot moderna, sammanhänger huvudsakligen med hur internationella krav

utvecklas.

lCAO har hittills behandlat certifieringsfrâgor, medan ECAC och EG har

behandlat registrering och operationer med ej certifierade och chapter 2

flygplan. Nordiska bullergruppen, som sorterar under nordiska

ministerrådets ambetsmannakommitte' för miljöfrågor har tagit fram
förslag till bla. begränsning av chapter 2 flygplan. inom Skandinavien

pågår "kapitel 2 utvalget". lnga förslag har hittills varit föremål för
politiska ställningstaganden.

7. Byggnadstekniska åtgärder

Bullernivån utomhus kan inte påverkas i någon större omfattning genom
avskärmning eller fysisk utformning av byggnader annat än inom själva

flygplatsområdet. Bullernivån inomhus kan påverkas på samma sätt som
för andra bul lrande verksamheter genom isolering och tätning av fönster

mm.
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Luftföroreningar

Hanteringen av luftmiljöfrågor inom och utanför ett f lygplatsområde kan

indelas enligt följande.

(1) Luftföroreningar vid byggnader inom flygplatsområdet,

(2) Luftmil jön inom bostadsområden i flygplatsen omedelbara närhet ,,

(3) Flygplatsens totala bidrag av luftföroreningar till atmosfären och
försurningspåverkan.

Luftmiljön i närheten av flygplatsen påverkas av följande faktorer

(l) Trafikmängd, antalet rörelser per timme

(2) Vind- och klimatförhållanden
(3) Tomgångs-/taxitider inom terminalområdet
(5) Utformning av taxibansystem
(6) Flygplanens startposition, rullbanornas lokalisering

Moderna flygplanmotorer ger mindre avgaser än äldre avseende

kolmonoxid och oförbrända kolväten. Kväveoxidemissionen är större, inte

heller inom överskådlig framtid kan mer än en marginell minskning av

kväveoxidemission från moderna moterer förväntas med nuvarande

utveckling, annat än med minskad bränsleförbrukning.

lCAO:s certifieringskrav avseende gasformiga luftföroreningar från

flygplanmotorer gäller för motorer tillverkade from. januari l986. i

likhet med flygbullerproblematiken är internationella överenskommelser
det enda effektiva styrmedlet. lfråga om luftföroreningar från flygplan är
de internationella aktiviteterna förhållandevis blygsamma.

Lokalt kan man påverka luftmiljösituationen genom tex. begränsning av

tomgångskörning, preferensbana mm. Problemet med preferensbana är att

denna med avseende på luftföroreningar 'a'r motsatsen till vad som är att

föredra av bullerskäl. Karlstad flygplats är ett sådant exempel.

Av bullerskäl kan flygplan tvingas göra omvägar, vilket leder till ökad

bränsleförbrukning och ökad emission av luftföroreningar.
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Vattenföroreningar

Vid flygplatser är den vattenmil jöstörande verksamheten till största

delen kopplad till hantering av avisningsmedel, urea och glykol för

banavisning, glykoler för f lygplansavisning, samt petroleumprodukter,

dvs bensin och olja. Flygplanavisningskemikalierna innehåller oftast

fosfor i syfte att motverka korrosionf'lan har också spillvatten och utsläpp

från verkstäder. l mindre mängder används andra kemiska föreningar,

såsom detergenter, lösningsmedel och bekämpningsmedel.

Urea

Användning

Urea ((NH2)2C0) används för att smälta is i syfte att

förbättra bromsverkan pâ flygplatsernas bansystem. Ämnet

används inom temperaturomrädet +3°C - -5°C. Flygplatser som

Stockholm-Arlanda och Göteborg-Landvetter förbrukar var je vinter

100-200 ton urea, vilket motsvarar 50- 100 ton kväve. Mindre flygplatser

använder från några enstaka ton upp till ca 50 ton kväve per vintersäsong.

Största delen rinner ut i närliggande vattenrecipienter.

På flygplatser som administreras av luftfartsverket använder man årligen

sammanlagt 500 och 1000 ton urea, vilket motsvarar en kvävebelastning

av 250 - 500 ton (tot-N).Den syrgasförbrukning, som avisningskemikalien

primärt åstadkommer, är 1000 -- 2000 ton 02.

Glykol

Användning

Snö, is el ler frost försämrar f lygplanets prestanda och utgör därför en

flygsäkerhetsrisk. Beläggningarna måste avlägsnas före start. F lygplanen

avisas med medel, som måste uppfylla internationella normer och är

lämpliga med avseende på arbetsmiljön. 1 Sverige används huvudsakligen

propylenglykol blandad med vatten. Mängden avisningsvätska varierar med

väderleksförhâllanden och f lygplanstyp. För flygplan som DC9 eller Fokker

F28 brukar man ange ett medelvärde mellan 60 och 80 liter ren glykol per

awsning.
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Använda glykoler - sammansättning och egenskaper

Propylenglykol (C3H802) är ett biologiskt lätt nedbrytbart ämne och det

betraktas som ogif tigt. Den teoretiska syrgasförbrukningen är 1.685 9 per

gram propylenglykol. 8007-värdet har vanligen beräknats vara ca 1 g per

gram glykol. Värdet varierar dock beroende på anpassningsgraden hos de

nedbrytande mikroorganismerna.

Dietylenglykol (C4H1003) är med anpassade stammar av mikroorganismer

lätt nedbrytbar. Den teoretiska syrgasförbrukningen är l.Sl g 02 per gram

glykol. Enligt äldre litteraturuppgifter är BOD7-värdet endast några

enstaka procent av den teoretiska syrgasförbrukningen, medan färskare

uppgifter antyder om en mycket snabb biologisk nedbrytning.

Dietylenglykol används till sk. typ-ll vätskor.

Vid bedömning av glykolernas recipientef fekter är den

teoretiska syrgasförbrukningen mest intressant. Vid luftf artsverkets

flygplatser använder man årligen ca i500 ton monopropylenglykol. Av

denna mängd förbrukas ca 70 '3% vid Stockholm-Arlanda. Motsvarande

syrgasförbrukning

är ca 2300 ton.

Fosforbelastning

Tiiisatsen av fosfater (KQHP04) i flygplanavisningskemikalierna är ca

vilket betyder ca lS ton fosfat från luftfartsverkets flygplatser.

Motsvarande totalfosformängd är ca 3 ton, av vilket Stockholm-Arlanda
står för ca 2 ton.

Vattenvårdande åtgärder och reningsteknik

Vid en del flygplatser separerar man dagvatten som innehåller glykol från
dagvatten med ureakväve. Giykolen överförs till kommunala reningsverk,

medan urean av praktiska skäl först hamnar i bankanterna och senare med

smältvattnet och vårfloden till recipientsystemet.
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Glykol som avisningsmedel för flygplan kan knappast ersättas med mera
miljövänliga kemiska ämnen: Genom att reglera avisningsmetoderna,

tvåstegsavisning mm, åstadkommer man endast en liten, relativ förändring
av förbrukade mängder kemikalier. Föroreningsproblemet kvarstår på en

något lägre nivå, men växer med ökad trafikmängd.

Effektiva alternativ till avisning av flygplan med glykolhaltigt varmvatten

saknas i dag och därför skall man för att undvika en trafikstörande

mil jöbaserad reglering av verksamheten lösa föroreningsproblemet med

att i första hand ansluta rampområden till ett kommunala

spillvattenreningsverk. I andra hand bör man omhänderta dagvatten med

lämpliga lokala lösningar. Även återvinning kan vara möjlig.

Vid Stockholm-Arlanda flygplats försöker man lösa de miljöproblem, som

förorsakas av f lygplansavisning. Man studerar möjligheterna att från

befintliga rampytor suga upp glykolspill för vidare destruktion. Bestämda

avisningsytor med möjlighet till uppsamling och återvinning eller

destruktion av glykol skall utvärderas- Även hantering av glykolbemängd

snö skall synas närmare. Arbetet skall vara klart till vintern l987/88.

Urea på bansystem kan idag ersättas med glykolbaserade avisningsmedel.

Sådana finns redan tillgängliga, men till en kostnad, som är större än för

urea. Kostnaden för en avisning av en 2000 m lång rullbana med urea är av

storleksordningen '2500 - 7500 kr. Motsvarande kostnad för avisning med

ett glykolbaserat ämne har beräknats till 5500 - l0 000 kr.

Med glykolhaltiga avisningsmedel blir miljöbelastningen avseende

syrgaskonsumtion på vattenrecipienten mindre än för urea. Stora mängder

av glykolernas nedbrytningsprodukter, aldehyder och karboxylsyror, kan

dock vara ohälsosamma och förorsaka besvärande luktproblem.

idag finns på försöksstadium även ett avisningsmedel kallat CMA

(Calcium-Magnesium-Acetat). Man har vissa problem med tillverkningen

och hittills har ämnet inte använts på flygplatser på grund av att en del

frågetecken återstår vad gäller ämnets korroSiva inverkan på material som
används vid tillverkning av flygplan . Enligt teoretiska beräkningar är CMA

mera fördelaktigt för miljön än glykolerna.
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UTVECKLINGEN INOM TRANSPORTSEKTORN

Claes-Eric Norrbom

Generaldirektör

'Transportrådet

Transporternas betydelse för samhällsutvecklingen har aktualiserats

allt mer och nu blivit ett av de mest omdebatterade ämnesområdena.

Det finns starka samband mellan transporterna och utvecklingen inom

andra områden i samhället såsom befolkning, ekonomi, näringsliv och

sysselsättning. Samhällsutvecklingen medför också att dessa samband

kontinuerligt förändras.

En av de frågor som är aktuella gäller transporternas betydelse för

den regionala utvecklingen i Sverige. Det handlar t ex om att varje

region i landet värnar om sina intressen och vill utveckla snabba

och frekventa transportmöjligheter såväl på person- som godstrans-

portområdet. Ökade behov av personkontakter är bl a ett uttryck för

att vi är på väg in i ett kunskapssamhälle som präglas av en hög-

teknologisk inriktning, där telekommunikationer och goda person-

transporter är viktiga inslag. Det handlar även om att stärka

näringslivet i regionerna och detta förutsätter givetvis också goda

transportmöjligheter. Näringslivet tillämpar nu i ökad utsträckning

ett materialadministrativt synsätt, som innebär minskad lagerbind-

ning och därmed ökade krav på transporterna.

Aktuella frågor är naturligtvis också transporternas negativa

effekter, särskilt för vår miljö. Miljöfrågorna är därför viktiga i

det pågående arbetet med en ny trafikpolitisk proposition, ett

arbete som de här två trafikmiljödagarna är en del av. Avsikten är

att vi i dag skall få en diskussion omvilka åtgärder som kan vidtas

för att förbättra miljösituationen på transportområdet i olika

avseenden.
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Behovet av mi1jöförbättrande åtgärder är ti11 stor de1 beroende av

vi1ken trafikutveck1ing vi får i framtiden. Vad gä11er

persontransporter arbetar vi inom TPR för närvarande med en prognos

för utveckiingen fram ti11 år 2000. Jag ska11 nämna något om detta

arbete, men först vi11 jag ge en kort redogöre1se för den

hitti11svarande utveck1ingen.

Persontransportarbetet har'i princip ökat kontinuer1igt sedan

1950-ta1et och uppgick 1985 ti11 ca 100 mi1jarder personki1ometer.

Under perioden 1970-1985 har ökningen varit 37 %. Personbi1ismen

svarar nu för ca tre fjärdede1ar av persontransportarbetet.

Ko11ektivtrafiken svarade 1985 för drygt 20 mi1jarder personkm. Det

som varit mest markant under 1980-ta1et vad gä11er ko11ektivtrafiken

är den regiona1a busstrafikens ti11växt, som ti11 stor de1 är en

fö1jd av trafikhuvudmannareformen i 1änen. Inrikesf1yget har också

haft en kraftig ti11växt.

En1igt de mycket pre1iminära prognosresu1tat vi fått fram kommer

persontransportarbetet tota1t sett att öka med i stor1eksordningen

15 % ti11 år 2000. Bi1trafiken beräknas öka med 10-15 %.

Bi1innehavet ökar mest på 1andsbygden medan ökningen bedöms b1i

mindre i storstadsregionerna och de större tätorterna. Loka1 och

regiona1 ko11ektivtrafik får en mått1ig ti11växt medan det finns en

något större ti11växtpotentia1 för interregiona1 busstrafik. För

interregiona1 järnvägstrafik bör en ökning med tota1t 20 % vara

möj1ig, b1 a som fö1jd av satsningen på snabbtåg. Inrikes f1ygtrafik

kan komma att i det närmaste fördubb1as och för den internatione11a

f1ygtrafiken ti11 och från Sverige kan ökningen b1i ännu större.

Den hitti11svarande utveck1ingen av ggdstransporterna karaktäriseras

tota1t sett av en uppgång fram ti11 mitten av 1970-ta1et, men

därefter har utveck1ingen stagnerat. För godstransportmarknaden som

he1het har den senaste tioårsperioden varit en period med

förhå11andevis dämpad utveck1ingstakt. Inomramen för en dämpad

ti11växt har dock skett strukturförändringar med förskjutningar

me11an o1ika transportmede1. Den mest påtag1iga förändringen är den

kraftiga nedgång som drabbat utrikessjöfarten. Under 1980-ta1et.har

dock utrikessjöfarten åter ökat.
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I transportrådets godstransportprognos för perioden 1980-2000

konstateras att utrikestransporterna kommer att öka snabbare än

inrikestransporterna och att exporten ökar snabbare än importen.

Enligt prognosen ökar det totala inrikes godstransportarbetet under

perioden från 50 till 63 miljarder tonkm eller med 26 %. För den

kortväga lastbilstrafiken blir motsvarande ökning 26 % och vad

gäller långväga lastbilstrafik bedöms ökningen bli 33 %. För

järnvägstrafiken bedöms ökningen bli 39 % fram till sekelskiftet.

Inrikes sjöfart kommer att minska något och utrikes sjöfart väntas

bli i stort oförändrad. Vad gäller flygfrakten finns det mycket som

tyder på att den kommer att tredubblas till sekelskiftet.

För att ytterligare belysa utvecklingen hittills och i framtiden på

gods- och persontransportmarknaden skall jag också nämna något om de

utvecklingsfaktorer som är intressanta.

Biltrafiken kommer med all sannolikhet även i framtiden att ha en

stark ställning på transportområdet. En kraftig ekonomisk utveck-

ling i Sverige och i andra länder samt teknikutveckling och tillgång

till relativt billiga drivmedel under lång tid har medverkat till

biltrafikens utveckling. De ökade resmöjligheterna har i sin tur

inneburit att vi fått en utglesning av bebyggelsen samt en

separation av bostäder och arbetsplatser. Bebyggelsestrukturen

ställer således krav på transporterna, både vad gäller bil- och

kollektivtrafik.

Beträffande lokal och regional kollektivtrafik har länshuvudmanna-

reformen bl a inneburit en utbyggnad av den regionala trafiken,

särskilt för arbetsresor. Kollektivtrafiken har fått en ökad

betydelse i en hushållsstruktur där både män och kvinnor arbetar i

allt större omfattning. Kollektivtrafiken har därvid blivit särskilt

betydelsefull för kvinnornas ökande förvärvsfrekvens och för hus-

hållsgrupper med lågt bilinnehav.

Utvecklingen av den interregionala persontrafiken karaktäriseras

bl a av järnvägens minskade betydelse i förhållande till bilen och

på senare år även i förhållande till flyget. Lågprissatsningarna

inom SJ i slutet av l970-talet innebar en viss uppgång i resandet.
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Vad gäller godstransporterna påbörjades under 1970-talet en

utveckling mot mindre godsvolymer och ändrat varuutbud p 9 a

omstruktureringen inom näringslivet. Varor som har en högre

förädlingsgrad har fått ökad betydelse och varuvärdena ökar.

För godstransporterna är vidare det ökade materialadministrativa

tänkandet i näringslivet en viktig faktor som innebär att trans-

porterna delvis ersätter lagerfunktionerna. Kraven på transporterna

innebär en ökad precision i tid och rum samt mindre sändningsstor-

lekar och ökad transportfrekvens.

För den framtida transportmarknaden är vårt ökade internationella

beroende av stort intresse, både vad gäller gods- och persontrans-

porter. Denna utveckling innebär ett ökat handelsutbyte och att vårt

näringsliv kommer på längre avstånd från avsättningsmarknaderna,

vilket också ökar kraven på transporterna.

De konkurrensförskjutningar som kan uppstå på transportmarknaden i

framtiden påverkar också av vilka direkta åtgärder som vidtas. Ett

exempel är SJs beslut om att introducera snabbtågssystem på

l990-talet. Konkurrensmöjligheterna för järnvägen bedöms öka

gentemot flyget på längre avstånd men även mot personbilen på medel-

långa avstånd. Som ett exempel kan nämnas att järnvägen enligt vår

prognos kommer att återta en del långväga gods från lastbilstra-

fiken, bl a i s k kombitrafik. På vägsidan föreslås i årets budget-

proposition en successiv höjning av boggitrycket på lastbilar till

l8 ton, vilket efter hand medger högre bruttovikt. Detta har natur-

ligtvis betydelse för lastbilstrafikens konkurrensförmåga gentemot

bl a järnvägen.

Andra viktiga frågor gällerplaneringen av investeringar för

infrastrukturen och hur avvägningar mellan transportgrenar skall

göras.
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Trafikens utveckling påverkar förbrukningen av energi inom

transportsektorn. Praktiskt taget all bensin som förbrukas i Sverige

används inom transportsektorn. Lastbilstrafiken är den största

förbrukaren av den dieselolja som kan hänföras till transportsektorn

och svarar för mer än två tredjedelar av denna förbrukning.

Personbilstrafikens utveckling påverkarsåledes i första hand

förbrukningen av bensin, medan lastbilstrafikens utveckling har

störst inverkan på dieselförbrukningen.

Utvecklingen av den totala bensinförbrukningen samt persontransport-

arbetet med bil framgår av BILD. Sett över tiden divergerar de båda

kurvorna något med en något större ökning för kurvan över bensin-

förbrukningen. Det innebär således att effektiviteten, räknat i

personkilometer per liter bensin, har gått ner. Detta torde kunna

förklaras av den utveckling mot större och motorstarkare bilar som

pågått under hela efterkrigsperioden. Från slutet av l970-talet kan

konstateras en viss förbättring av energieffektiviteten hos bensin-

drivna bilar. För att denna utveckling skall fortgå i framtiden

krävs en fortsatt teknisk utveckling på fordonssidan samt därutöver

informationsinsatser som stimulerar till ett energieffektivt och

miljövänligt körbeteende.

Utvecklingen av den totala dieselförbrukningen samt godstransport-

arbetet med lastbil för tiden efter 1960 framgår av BILD. Sett över

tiden divergerar de båda kurvorna kraftigt under perioden l960-l975

med en väsentligt snabbare ökning för kurvan avseende transport-

arbetet. Detta innebär att effektiviteten, dvs transportproduktivi-

teten, har ökat kraftigt under denna period. Huvudorsaken till denna

effektivitetshöjning torde ligga i utvecklingen på fordonssidan mot

allt större fordon och effektivare motorer. Ökad användning av

släpfordon liksom en växande andel långväga lastbilstrafik har

medverkat till att den relativa energiförbrukningen för lastbils-

trafiken har minskat. Förbättrad transportplanering har sannolikt

också bidragit till produktivitetsökningen. En bidragande orsak kan

också vara den höjning av tillåtet axel/boggitryck som skett på

stora delar av vägnätet och som möjliggjort ökad användning av
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tyngre och energieffektivare lastbilsekipage. Det finns en risk att

utvecklingen mot energieffektivare lastbilstransporter i framtiden

kan komma att motverkas som följd av MA-strävandena mot en högre

andel frekventa transporter och mindre sändningsstorlekar. Det är

därför angeläget att vi får en fortsatt utveckling mot effektivare

motorer och bättre transportplanering.

Åtgärder på energiområdet har ofta anknytning till miljöfrågorna.

Sådana åtgärder blev särskilt aktuella i samband med energikriserna

på 1970-talet. TPR har ett ansvar för energihushållningsfrågor inom

transportsektorn. Detta arbete bedrivs på såväl kort som lång sikt

och berör naturligtvis till mycket stor del vägtrafiken. Arbetet

syftar till att begränsa energiförbrukningen inom transportsektorn

genom att bl a verka för energieffektiva transportlösningar och

fordon. Detta arbete blir naturligtvis också ett led i strävan att

begränsa de avgasutsläpp som trafiken orsakar.

Som jag tidigare nämnde är den framtida trafikutvecklingen till stor

del bestämmande för behovet av åtgärder för att minska trafikens

miljöeffekter i framtiden. Innan jag kommer in på behovet av

miljöförbättrande åtgärder vill jag bara nämna något om hur

 

miljösituationen förändrats under de senaste åren, främst vad gäller

avgasutsläpp och med hänsyn till olika åtgärder som genomförts på

trafikområdet.

Vi har idag avgasnormer för personbilar som varit i kraft under ett

decennium. Det råder kanske delade meningar om vilken effekt de har

haft på trafikens miljöpåverkan. I alla händelser har trafikutveck-

lingen medfört att emissionerna från trafiken kontinuerligt har ökat

med åren. Riksdagen har nu beslutat om nya och skärpta avgasrenings-

bestämmelser för bensindrivna personbilar från 1989. Riksdagen har

också uttalat att ett mål bör vara att utsläppen av de miljöskadliga

kväveoxiderna skall reduceras med 30 % till år 1995. För transport-

sektorn innebär utsläppen av kväveoxider ett problem som det är sär-

skilt svårt att komma till rätta med.

I uttalanden från annat håll har sagts att en reducering av

luftförorenande utsläpp med 50 % bör eftersträvas.
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Jag vill framhålla att de målsättningar vi talar om gäller hela

landet, men att en prioritering kanske är nödvändig för åtgärder i

de geografiskt mest utsatta områdena. Miljöproblemen är naturligtvis

mest påtagliga i tätortsområden och i övrigt i de mest tätbefolkade

områdena i landet. Det finns även vissa tätexploaterade områden som

kan vara särskilt känsliga för ökade avgasutsläpp från trafiken

därför att utsläppen från andra föroreningskällor också är betydande.

Det finns också stora skillnader mellan trafikslag och motortyper.

För närvarande synes problemen i samband med den dieseldrivna

trafiken vara de mest svårlösta vad gäller effekterna på miljön.

Vi behöver ett väl fungerande transportsystem såväl för person- som

godstransporter. På persontransportområdet krävs tillgång till en

trafikförsörjning som bygger på en lämplig avvägning mellan person-

bilism och kollektivtrafik. Näringslivet är mycket beroendeav väl

fungerande godstransporter som följd av en stor exportandel och den

pågående materialadministrativa utvecklingen. Samtidigt är vi

medvetna om de negativa effekter som den ökande trafiken medför.

Kraven på miljöförbättrande åtgärder å ena sidan och tillgång till

goda transportbetingelser å den andra ger således upphov till

motsättningar som vi måste försöka komma till rätta med. Det gäller

här att finna lämpliga former för att påverka utvecklingen så att

behovet av miljöförbättringar kan tillgodoses utan att möjligheterna

att upprätthålla en god transportförsörjning åsidosätts. Det är

därför mycket viktigt att alla konsekvenser noggrant vägs in när man

bedömer behovet av miljöförbättrande åtgärder på transportområdet.

Vi har försökt bedöma konsekvenserna av de olika målsättningar

beträffande emissionsbegränsningar inom transportsektorn som

diskuteras.

Utgångspunkten för beräkningarna är situationen 1980. Riksdagens

målsättning avser således en utsläppsnivå år 1995 som är 30 % lägre

än den utsläppsnivå somgällde 1980. Vi har också försökt belysa

möjligheterna att nå en 50 %-ig reducering av utsläppen jämfört med

l980 års situation.
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Om inga särskilda åtgärder vidtas utöver vad som nu beslutats, dvs

främst katalysatorrening, kommer inte de uppsatta målen att uppnås

för transportsektorn som helhet. Däremot kommer personbilstrafiken

tack vare de nya bestämmelserna att uppnå målsättningen till 1995.

Katalysatorreningens effekter kommer sannolikt också att räcka till

att nå en 50 %-ig reduktion av utsläppen till år 2000 för hela

persontrafikområdet, även om åtgärder mot buss- och flygtrafikens

utsläpp inte kommer att ge några tydligare effekter till dess.

Bedömningarna förutsätter att biltrafiken inte ökar mer än vad TPRs

prognos pekar på. Lokalt kan större ökningar av trafiken komma att

ske och där blir naturligtvis förbättringarna i motsvarande grad

lägre.

För att nå en reducering av utsläppen med 50 % för hela transport-

området krävs mycket kraftiga åtgärder mot den dieseldrivna

trafikens avgasutsläpp. Eftersom lastbilstrafiken svarar för drygt

två tredjedelar av dieselförbrukningen i landet erfordras åtgärder

som direkt berör lastbilstrafiken.

Hastighetsdämpande åtgärder, effektivare motorer, förbättrad

transportplanering samt krav på avgasrening även för tunga fordon

från l990-talets början kan sammantaget beräknas ge en

avgasreduktion i storleksordningen 40 % på trafikvolymen år 2000.

Eftersom godstransportarbetet beräknas öka till år 2000 måste också

kompensation för denna ökning komma till stånd.

För att nå en SO-procentig minskning av kväveoxidutsläppen skulle

därför krävas en begränsning av lastbilstrafiken på något sätt, t ex

genom överföring av gods till andra transportgrenar. överföringen

behöver uppgå till minst 30 % av lastbilarnas totala godstransport-

arbete eller till cirka 10 miljarder tonkm år 2000. Detta motsvarar

t ex huvuddelen av godstransportarbetet med lastbil över 30 mil.

överföring av lastbilsgods skulle främst behöva ske till

järnvägstrafik men sjöfarten skulle också kunna bli aktuell i vissa

relationer. Våra översiktliga beräkningar visar således att de

godsmängder som skulle behöva föras över från lastbil till andra

trafikgrenar är mycket omfattande och skulle medföra långtgående

förändringar i näringslivets transporter.
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För att åstadkomma så stora förändringar i marknadsförhållandena som

överföringsmängderna skulle medföra skulle erfordras kraftiga

styrmedel och långtgående förändringar av trafikens förutsättningar,

eftersom vissa faktorer pekar på att marknaden snarast utvecklas i

motsatt riktning. En ökad satsning på kombitrafik lastbil-järnväg

skulle erfordras, även om potentialen för sådan trafik inte räcker

långt. Vidare krävs omfattande investeringar i järnvägens och

sjöfartens infrastruktur samt i rullande järnvägsmateriel och

fartygstonnage. Principerna för taxesättning och drivmedelsbeskatt-

ning skulle också behöva ses över.

Behovet av omfördelningar mellan transportmedel kan även omfatta

persontrafiken, eftersom svårigheterna att nå målen på gods-

transportområdet är mycket stora. Av intresse är därvid om järnvägen

kan ta marknadsandelar från biltrafiken på medellånga avstånd, dvs

l0-30 mil. En snabbtågsintroduktion kan naturligtvis komma att bidra

till en sådan utveckling. Det krävs emellertid också en lång rad

andra åtgärder för att öka kollektivtrafikens attraktivitet. För att

öka det långväga pendlingsresandet krävs t ex snabbare matartransw

porter på elektrifierade banor till de större tätorterna.

Miljöeffekterna är trots allt mest påtagliga i tätortskärnorna. För

att begränsa biltrafiken i tätorterna krävs därför också en utbyggd

och mer attraktiv lokal kollektivtrafik, särskilt för arbetspendw

ling. Åtgärder vad avser drivsystemen inom kollektivtrafiken i

tätorterna skulle kunna ge vissa reduktioner av kväveoxidutsläppen

från den dieseldrivna busstrafiken. De åtgärder som står till buds

är t ex användning av trådbuss i de största tätorterna och använd-

ning av olika kombinationer av drivsystem i andra större tätorter.

Man kan tänka sig olika lösningar såsom tråd/förbränningsmotor eller

förbränningsmotor/tryckackumulator. Den teoretiska sparpotentialen

för sådana åtgärder vad gäller kväveoxidutsläpp ligger i storleks-

ordningen 5 % för landet som helhet. Lokalt kan spareffekterna

givetvis bli betydligt större och komma upp i storleksordningen 20 %.
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Andra åtgärder somkan bii nödvändiga är sådana som syftar tiii

begränsningar av personbiistrafiken i tätorterna, t ex oiika former

av avgiftssystem. Även skärpt beskattning av fordonsanvändningen kan

bli nödvändig för att dämpa personbiiismen i miijökänsiiga områden.

Det krävs också incitament som bidrar till en baianserad fordons-

användning och tili att konsumenterna i ännu högre grad än idag

efterfrågar energi- och miljöväniiga fordon.

Med detta har jag veiat ge en bild av omfattningen på de problem vi

står inför om vi skaii komma ti11 rätta med trafikens negativa

miljöverkningar. Vi kommer naturiigtvis inte att tili sekeiskiftet

kunna förändra transportsektorns nuvarande struktur på det genom-

gripande sätt som beräkningsexempien visar behov av. Kiart är

emeiiertid att vi måste pröva aiia möjiigheter att med tekniska,

organisatoriska och administrativa åtgärder styra utveckiingen i en

riktning så att framtidens transportsystem kan möta iångtgående krav

från bi a miljösynpunkt utan att kraven på effektivitet, tiiiför-

iitiighet och fiexibiiitet i transporterna behöver eftersättas.
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_ Persontransportarbetet med bil
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TRAFIK OCH LUFTFOÖRORENINGAR. EN MODELL FÖR ATT
BESKRIVA OLIKA TÄNKBARA SITUATIONER ÅR 1995 OCH 2000.

Börje Thunberg
Forskningschef
Statens väg- och trafikinstitut

l BAKGRUND

Statens väg- och trafikinstitut har fått i uppdrag av kommunikationsde-

partementet att studera vilka åtgärder som är tänkbara för att reducera

kväveoxidutsläppen (NOX) med 30 % till år 1995 och 50 % till år 2000

relaterat till utsläppsnivån år 1980. I uppdraget ingår också att - så långt

som möjligt-redogöra för hur aktuella åtgärder kan inverka i andra

avseenden, t ex bränsleförbrukning, trafiksäkerhet, än att minska NOX-

utsläppen.

Eftersom våra beräkningar ännu inte är slutförda, kommer jag att i dag

presentera uppläggningen av vårt arbete, d v 5 den modell vi tillämpar för

att beräkna och redovisa konsekvenserna av aktuella åtgärder. För att

inte bli alltför abstrakt används i tillämpliga delar de resultat som bl a

naturvårdsverket och transportrådet redovisat. Angivna värden är prelimi-

nära.

Vi menar att följande frågor utgör naturliga och viktiga delar i vår

analysmodell

1. Hur ter sig nuläget? D v 3 hur stora är utsläppen och varifrån kommer
de.

2. Åtgärds-effekt-komplexet. Vilka åtgärder är tänkbara för att minska
NOx-utsläppen och vilka "övriga" konsekvenser ger dessa åtgärder
upphov till.

3. Hur blir situationen är 1995 och 2000 med och utan särskilda åtgärder?
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2 MÄNGDEN AVGASUTSLÃPP ÅR l980-"NULÄGET".

Första figuren visar hur nedfallet av kväveoxider fördelar sig på utländska

och inhemska källor samt - vad gäller inhemska källor - storleken av

transportsektorns bidrag. Andra figuren illustrerar hur transportsektorns

utsläpp fördelas på olika undergrupper.

Ö Elfa/G /VÖXWea/;é//ezz Z 5Ven/'gc

* 1 Å* ULL/á'na/Jéa
;222: :30% /ráI//or lv 70 %

    

A
I

O Ngréfö/a/:Dp ?zman moá//a Åal//or

lväglcrafjk 15 Cl Lämna

      

Förutom insatser inom Sverige krävs ett samarbete över nationsgränserna

för att komma till rätta med luftföroreningsproblemet. Beträffande

transportsektorns NOX-utsläpp är det i första hand vägtrafiken som utgör

sparpotential.
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3 TÄNKBARA ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA LUFTFÖRORE-

NINGARNA

De totala utsläppen av luftföroreningar erhålles genom att summera

utsläppen från enskilda fordon. Det enskilda fordonets utsläpp beror i sin

tur på dels fordonets specifika utsläpp, t ex gram NOx per kWh eller

fordonskm, dels exponeringen, d vs det arbete som fordonet uträttar

uttryckt i antal kWh eller fordonskm.

För att minska avgasutsläppen kan man alltså i princip gå två vägar.

Antingen reducera det specifika utsläppet eller minska exponeringen. För

att uppnå detta finns ett antal tänkbara åtgärder, som -i varje fall i

teorin - bör kunna ge avsedd effekt. I några fall finns skilda bedömningar i

fråga om det realistiska eller rimliga att genomföra åtgärden. Man kan

t ex ifrågasätta den praktiska nyttan av åtgärden därför att den berör ett

fåtal fordon och att åtgärden därmed ger ett marginellt bidrag till

minskningen av de totala emissionerna. En annan invändning kan gälla

förekomsten av sidoeffekter. Med detta menas att det uppstår följd-

effekter av den aktuella åtgärden vilka kan vara negativa. Vid en

bedömning av olika åtgärders för- och nackdelar bör följande punkter

beaktas.

o Storleken på avgasminskningen och dess geografiska fördelning -lokalt,

regionalt och nationellt. Den senare aspekten gäller vilka människor

och vilken natur som drar nytta av åtgärden.

o Tidsaspekten. Hur lång tid förflyter innan åtgärden får full genom-

slagskraft?

o Sidoeffekter. Med detta menas att aktuella åtgärder ofta medför

konsekvenser utöver det primära syftet att minska avgasutsläppen.

Vi vet att det finns många tänkbara åtgärder för att minska avgasut-

släppen, vilket framgår av avsnitt 3.1. Vår uppgift är i princip att finna

vilken kombination av åtgärder som är mest effektiv för att uppnå

önskade emissionsnivåer. Om vi - för att använda ett bildspråk - uppfattar
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varje åtgärd som en "påverkansratt" gäller det således att veta vilka

rattar vi skall vrida på och hur mycket vi skall vrida på varje ratt.

TRRNSPORT- :I 25 av user
SYSTEHET N 3

        

öVrija eHc Her

För att möjliggöra ett rationellt val av åtgärder (rattar) måste vi- för

varje "påverkansratt" - ha kunskap om hur avgasutsläppen påverkas av att

man vrider på den aktuella ratten. Avsitt 3.3 ger några exempel på den

typ av kunskap som erfordras för våra konsekvensanalyser.

Avsnitt 3.1 innehåller en struktur och sammanställning över tänkbara

åtgärder. I avsnitt 3.2 diskuteras avgasåtgärderna ur ett systemperspek-

tiv, d v 5 ett försök att få en allsidig belysning av konsekvenserna. Till

sist - avsnitt 3.3 - ges några exempel på den kunskap som man har om

sambanden "åtgärd-effekt".

3.1. Tänkbara åtgärder för att minska transportsektorns avgasut-

släpp

Tabellen nedan är en sammanställning och gruppering över tänkbara

åtgärdsgrupper/områden vilka förväntas kunna bidra till ett minskat

avgasutsläpp. Tabellen gör inte anspråk på att vara heltäckande. Främsta

syftet med dessa sammanställningar är att visa, att det finns ett stort

antal områden av mycket skiftande karaktär, inom vilka det är tänkbart

att genomföra åtgärden för att minska emissionerna.
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Tabell 1. Exempel på åtgärder för att minska mängden luftförore-
ningar.

O FORDONSTEKNISKA ÅTGÄRDER
- motorns konstruktion

- bränslesystem
- avgassystem
- bränsletillförsel

- hela fordonet

- ställ- och styrparametrar

o FÖRARRELATERADE ÅTGÄRDER
- mjukare körning (retardationsnivå)
- lägre hastighetsnivå
- vägval och val av transportmedel

o VÄGÅTGÄRDER
- vägens och gatans geometriska utformning
- beläggningstyp
- underhåll av gator och vägar

o TRAFIKPLANERING/SAMHÄLLSPLANERING
trafikreglering. T ex: hastighetsbegränsning, trafiksignaler
parkeringspolitik
markanvändning. T ex: lokalisering av bebyggelse och andra aktivi-
teter
utformning och uppbyggnad av trafiknät

o EKONOMISKA,ADMINISTRATIVA, ORGNISATORISKA ÅTGÄRDER

- avgifter
- skatter

- påbud
- förbud

- stimulans

o SUBSTITUT
- nya eller alternativa transportsystem
- telekommunikation

3.2 Avgasutsläpp - en av många effekter i ett större system

 

Trafik och transporter är en viktig förutsättning för i stort sett alla

verksamheter i samhället. Såväl individ som samhälle har intresse av att

transporterna fungerar väl - d v 5 uppfyller krav (mål) beträffande fram-

komlighet, säkerhet, miljö 0 s v. Dessa krav kan i sin tur härledas ur vissa

överordnade mål som rör t ex levnadsstandard, regional utveckling och

sysselsättning.
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För att transporterna skall fungera enligt uppställda mål kan såväl

samhället som individen tillgripa olika åtgärder. Således kan - t ex för att

höja produktiviteten i näringslivets transporter -fordonslängder ökas,

vägars bärighet höjas m m. För att öka säkerheten kan t ex trafikanten

träna halkkörning och köpa dubbade vinterdäck under det att samhället

(myndigheterna) kan införa hastighetsbegränsningar, bygga nya vägar och

salta vägarna vid halka. Det föregående kan alltså uppfattas som en

målmedeldiskussion. Aktuella åtgärder (medel) kan sammanföras i olika

grupper, vilka riktar sig dels mot trafiksystemet som helhet, dels mot

systemets huvudkomponenter - trafikanten, fordonet och vägen.

Figuren nedan vill- mot bakgrund av föregående-illustrera att vårt

trafik- och transportsystem kan uppfattas som ett komplex av "åtgärds-

effektsamband" med många olika intressenter. Figuren skall enbart ses

som ett försök att exemplifiera en helhetssyn. Man kan givetvis diskutera

ordval och under vilken rubrik som respektive nyckelord skall placeras.

Detta får dock inte skymma det faktum att åtgärder och ingrepp i

transportsystemet kan få många konsekvenser - både direkt och indirekt.
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Figur 1. Schematisk bild av transportsystemet för att illustrera sam-
bandet åtgärd-effekt.
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Även om figuren ovan är en starkt förenklad beskrivning av verkligheten

ger den grund för följande påstående.

0 En förändring av transportsystemet kan medföra konsekvenser utöver

den primärt avsedda. Principiellt måste vi alltid eftersträva en allsidig

konsekvensbeskrivning. I praktiken är detta ofta svårt, eftersom det

kan vara vanskligt att avgränsa/urskilja och kvantifiera sidoeffekter.

I vårt fall, där den primära uppgiften är att behandla åtgärder för att

minska avgasutsläppen, inses att aktuella åtgärder i tabell 1 som regel

ger många sidoeffekter.

0 Det kan finnas inbördes beroenden på åtgärdssidan i tabell I, vilka kan

förstärka eller försvaga den eftersträvade effekten. Som exempel kan

nämnas att en högre vägstandard vad gäller vägens geometriska

utformning (t ex mindre lutningar och större radier) ger en lägre

bränsleförbrukning och mindre avgasutsläpp under förutsättning att

alla andra faktorer är konstanta. Nu vet vi att bilförarna har en högre

hastighetsnivå vid ökad vägstandard. Däremot fins risk för attnetto-

effekten blir liten eller kanske till och med negativ.

0 För att uppnå en viss effektförbättring - t ex med avseende på avgas-

utsläppen - är det ofta möjligt att samtidigt vrida på flera "påverkans-

rattar". Problemet är då att avgöra vilka rattar man skall vrida på och

dessutom hur mycket man skall vrida på varje enskild ratt.

0 En annan aspekt, som är kopplad till frågan i föregående punkt om

"vilken ratt och hur mycket vridning" gäller ansvaret för åtgärdens

genomförande och betalningsskyldigheter. Sammanställnigen i tabell 1

visar att fördelningen av dels genomförandeansvaret och dels betal-

ningsansvaret kan åvila samhället och/eller den enskilde fordons-

ägaren. Vid beslut om åtgärder bör en diskussion också föras om vad

som kan vara rimligt beträffande fördelningen av betalnings- och

genomförandeansvaret.
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3.3 Åtgärds-effektsamband

 

Följande figurer vill ge några exempel på den kunskap som finns rörande

sambandet "åtgärd-avgasutsläpp". En del av dessa samband är "indirekta"

-som exempel kan nämnas orsakskedjan "överföring av bilresande till
bussar ger totalt sett mindre emissioner".

Hash' hel- -- av asufslål P CP" M")

(LJ-23_ konto (41:a:va

   

M (anklaga/in.

  

 

km/h
50 (60

VTI MEDDELANDE 535



211

BränSICOPHmer-acl signalen/(i'm-
ning.

AA M M
'v

.4
'VW

Områdel. Områáez. Område

  

Reodukt-ion
'f /0 1%

20" 20 20

lO" lO*L |0

%.I'l q
0*

Åtgärder 'får 044- åka ande/en
kolleH-ivJ-r'afikresenärer-
WWW

ArbevLSFCSOF fill 5+ocl<lrolms (nncrdnd

(Uppdahrad LAKU)

 

 

O N Mcdclvärdc (click-Hv-
Atgard *åre :Her andel

O. Nuläge 7"/ 70

I. Får-duÅÅ/a ?fun- 6 min 3 mm 73 %

Mthekn, van/c-
äd Per rara.

2- Minska guld-iden
Med 10 min 30 .20min 73%:
Per resa.

3.! 1inska muta/e* ?37.
bghn J-v'll hål-F-
fen

1/.A/o//14axa /90 01m 75%

:1-4 81%

VTI MEDDELANDE 5 3 5



212

4 NÅGRA FRAMTIDSBILDER - OLIKA RÃKNEEXEMPEL FÖR

ATT BELYSA SITUATIONEN ÅR 1995 OCH 2000

Följande figurer skall i första hand ses som en illustration till den tänkta

redovisningsformen. Angivna siffror är preliminära och kan komma att

ändras!
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Tidsaspekten är viktig. Givetvis är det gynnsammare ju förr introduk-

tionen sker av miljövänliga bilar. Som exempel visas i figuren nedan för

gruppen tunga lastbila hur gruppens totala NOx-utsläpp påverkas av för

vilken årsmodell som nya och strängare avgaskrav gäller. I vårt exempel

skulle NOx-emissionerna för hela gruppen minska med ca 5 % år 1995 om

krav på 50 % reduktion tillämpades fr 0 m årsmodell 1995. Om kravet på

50 % reduktion tillämpades fr 0 m årsmodell 1990 skulle NOx-utsläppen

:för hela gruppen ha minskat med 35 % i stället för enbart 5 °/o.

lIbEX (MWh/å ".fo relaåé'm"

,öm-.z "9% »maa-on *

 

   

    
mo mn IGN!! m3 HM 19%'

åuhobüt FP. on munen Föeñwbmm luFou

Fig r NOx-utsläpp för tunga lastilar år 1995 som funktion av
årsmodell fr 0 m vilken avgaskrav tillämpas.
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DEL II, referat av inlägg under diskussion.

MILJÖ- OCH HÄLSOEFFEKTER

VILKA ÅTGÄRDER ÄR MÖJLIGA/RIMLIGA FÖR ATT

BEGRÄNSA TRAFIKENS MILJÖ- OCH HÄLSOEFFEKTER?

VÄRDERINGS- OCH AVVÄGNINGSPROBLEMET
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MILJÖ- OCH HÄLSOEFFEKTER

Inlägg av Carl Magnus Bergil, Miljöförbundet, Göteborg.

 

Dagsläget vad gäller miljöproblemen är mycket allvarligt. Vi har inte 20

år på oss. Snabba åtgärder är nödvändiga, samtidigt som vi måste se

problemen i ett långt perspektiv. "Vi behöver både 2 års- och 200-

årsperspektiv.

Det är klart otillfredsställande att personer som inte själva valt att

utsättas för miljöproblem drabbas av dessa. Ca 90% av de luftföroreningar

som man som stadsbo får i sig kommer från trafiken.

Som jämförelse kan nämnas att de industrier som släpper ut luftför-

oreningar får uppfylla hårda koncessionskrav innan utsläppen görs i höga

skorstenar.

Även trafikolyckor kan anses vara en miljöeffekt, årligen dödas ca 800

personer och ca 5 000 skadas allvarligt.

Biltrafiken orsakar också svåra ingreppi stadsmiljön och ger upphov till

barriäreffekter.

Koldioxidutsläppen, som knappast går att rena bort, orsakar växthus-

effekt, d v 5 rubbning av jordens värmebalans.

Givetvis finns också fördelar med bilismen.

Nedan visas några exempel på skogsskador hos granar.

Göteborgsregionen

_>_ medelålders granar 9% har mer än 20% barrförlust

28% har 30-60% barrförlust
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Stenungsund - Trollhättan

 

36% har 30-60% barrförlust

Stenungsund

 

15% har mer än 60% barrförlust

Vid 20-60% barrförlust är tillväxtminskning konstaterad. Vid ca 60%

barrförlust dör träden inom 4-5 år.

Till följd av den ökade kvävetillförseln sker en storskalig förändring av

hela vår natur. Europas miljöorganisationen anser att en minskning av

kväveo'xidutsläppen med 75% behövs för att inte offra ens de känsligaste

skogarna och miljöerna.

Det är osannolikt att reningsteknik räcker till långsiktigt, om trafiken

ökar. Det kan även hända att man inte alls uppnår någon sänkning av

kväveoxidutsläppen fram till år 2010 beroende på dels att katalysatorerna

inte fungerar så bra som tänkt på gamla bilar, dels att dieselfordons-

trafiken ökar kraftigare än vad prognoserna anger. Man måste därför

ifrågasätta trafikökningen, både för vägtrafik och flygtrafik, i det mycket

långa perspektivet.

Samhällsekonomiska kalkyler är bara en liten del att beakta vid lång-

siktiga beslut.

I Kommunikationsdepartementets budget nämns att vägnätet ska förstärk-

as så att högre boggietryck och bruttovikt kan tillåtas. Detta talar inte

för en önskan om överföring av gods från lastbil till järnväg för att minska

miljöförstöringen. Så inte heller planerade satsningar på Öresundsbro och

motorväg i Bohuslän.

Inlägg av Jan Remröd, Svenska Cellulosa- och Pappersbruksföreningen.

Bergil ger uttryck för en seriös oro som jag delar. De ungefär 20 år som

jag nämnde att vi hade på oss för attkomma tillrätta med luftförorening-

arna gäller en bedömning för skogens del i sydligaste Götaland..
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Sydvästra Götaland har helt klart ansträngd skog idag. Av skogstillväxten

i Sverige sker ungefär 1/3 1 Götaland. Hotet mot sänkt tillväxt måste

elimineras. Om vi inte gör något bedömer jag att skogen om ca 20 år

tappar sin inneboende livskraft och det är mycket allvarligt.

Inlägg av Ulf Flodin, Miljöförbundet, Linköping

 

Det är alltför ensidigt att bra diskutera kväveoxidutsläppen från väg-

trafik. Bilåkandet medför även andra negativa effekter på folkhälsan.

T ex ökar lårbensfrakturerna år från år. En starkt bidragande orsak till

detta är vårt stillasittande liv, bl a vid bilåkning.

Barnastma breder ut sig i storstäderna, vilket tolkas som ökning av

luftföroreningarna.

Biltrafiken medför förfulning av bl a stadsmiljön, något som för med sig

att turisterna flyr hemma-miljön för att få omväxling.

Min personliga tolkning är att nu vågar man diskutera avgasernas negativa

miljöpåverkan eftersom man har fått fram viss teknik för att rena

avgaserna.

Trots avgasrening måste man våg-a vidga perspektivet och räkna med

kraftiga trafikomfördelningar från väg till järnväg.

Inlägg av Sam Södergren, Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen, Örebro län.

 

Förutom skogsskador, skador på gröda och hälsoeffekter för dem som bor

intill 'gator och vägar finns det en sak till som oroar. Det gäller dem som

färdas i trafiken.

Vilka avgashalter finns egentligen inne i bilarna?
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Inlägg av Carl Magnus Bergil, Miljöförbundet, Göteborg.

 

Bilisternas exponering för avgaser är betydligt högre än för andra grupper,

exklusive en del cyklister.
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VILKA ÅTGÄRDER ÄR MÖJLIGA/RIMLIGA FÖR ATT BEGRÃNSA

TRAFIKENS MILJÖ- OCH HÄLSOEFFEKTER?

Inlägg av Viola Carlsson, Kungsbacka Naturskyddsförening.

 

Igår sade Jonas Gawell att lastbilarna spelar en avgörande roll i vårt

samhälle för näringslivets effektivitet och konkurrenskraft samtidigt som

en överföring av transporter från väg till järnväg inte får annat än

marginella effekter på luftföroreningar.

Detta skulle jag vilja bemöta.

Situationen för inrikes godstrafik år 1984L är följande:

transportarbete energiförbrukning kväveoxidutsläpp

tåg 42% 10% 1%

bil 58% 90% 99%

Om vi t ex till år 2 000 skulle överföra 20% av godstrafiken och 20% av

persontrafiken från väg till järnväg skulle vi minska dieselförbrukningen

med ca 330 000 m3 och bensinförbrukningen med ca 1000000 m3.

Dessutom erhålls en 20 procentig minskning av kväveoxidutsläppen (ca

30 000 ton), samtidigt som antalet trafikolyckor minskar.

En amerikansk undersökning visar att en långtradare åstadkommer samma

vägslitage som 9 000 personbilar. Just-in-time-principen kan kanske också

gälla för järnvägen om SJ får möjlighet att konkurrera på rätta villkor. Vi

bör påskynda utvecklingen genom att bl a investera i dubbelspår på

Västkustbanan och se över Bohusbanan. Exempelvis England och Västtysk-

land satsar på järnvägsnätet.

När det gäller fordonsvikter diskuteras en anpassning till EG. I Sverige

gäller att ju större bruttovikt ett fordonståg har desto längre måste det

vara. För närvarande gäller högsta bruttovikt på knappt 52 ton och

maximal längd av 24 m. Nu föreslås en höjning av bruttovikten i Sverige

till 60 ton medan EG har max 44 tons bruttovikt. Innebär inte detta att vi
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på våra vägar kommer att tillåta betydligt högre laster än EG? Varför gör

vi i så fall detta?

Enligt budgetpropositionen föreslås 6 miljarder kr satsas på att höja

vägnätets bärighet. Ca 4 miljarder kr föreslås gå till skogslänen. Detta

innebär att 53 blir utkonkurrerat från den tyngre transportmarknaden, en

marknad som hittills varit järnvägens.

Avslutningsvis vill jag fråga varför SJ måste betala drygt 20% i moms vid

köp av lok och vagnar medan SAS och Linjeflyg slipper moms vid köp av

flygplan.

Inlägg av Claes Tjäder, Kommunikationsdepartementet.

Det gäller för närvarande olika regler för att betala moms vid nyanskaff-

ning av flygplan resp lok och vagnar. Detta är en av defrågor som

behandlas i den trafikpolitiska översynen.

Syftet med en anpassning till EGs viktbestämmelser är att underlätta för

den gränsöverskridande lastbilstrafiken. En höjning av boggietrycket i

Sverige från 16 till 18 ton innebär att de i Europa vanliga fordonen,

dragbil med trailer, med ett boggietryck av högst 18 ton och en längd av

högst 18 m lagligt kan färdas genom Sverige. För kortare fordon tillåter

inte vi idag samma last som EG för gränsöverskridande trafik.

Det kan också tilläggas att kostnaden för bärighetsupprustningar i Sverige

till stora delar betalas genom höjda fordonsskatter för lastbilstrafiken.

Inlägg av Jan Remröd, Svenska Cellulosa- och Pappersbruksföreningen.

Av de pengar som kommer att satsas på att förstärka vägnätet till högre

bärighet går 4 miljarder kr till skogslänen. Detta kommer inte att

innebära att större virkesmängder transporteras utan att transporterna

blir effektivare. Genom att flaskhalsar och omvägar försvinner kommer

antalet fordonskilometer att minska, vilket är positivt ur miljösynpunkt.
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Inlägg av Torsten Dahlberg, Volvo Lastvagnar.

 

Lastbilarna är nödvändiga. Lastbilarna förorenar. Två påståenden, båda

riktiga.

Lastbilarna är en nödvändig del av det moderna samhället. Utan lastbilar -

inga jobb. Utan lastbilar - ingen mat. Lastbilarna och lastbilstransporterna

är viktiga i glesbygder och för transporterna inne i städerna. Lastbilarna

svarar för så gott som 100% av styckegods, livsmedel, bränsle och anlägg-

ningstransporterna i städerna. Lastbilarnas pålitilighet och flexibilitet

samt utnyttjande av över 100 000 km offentlig väg är några av förklaring-

arna.

Ett modernt samhälle_ behöver olika typer av transportmedel. Volvo är en

av 535 största kunder. Vi köper järnvägstransporter för stora, regelbundna

flöden av relativt skrymmande gods. Umeå - Göteborg, Göteborg - Kalmar

- Olofström - Göteborg är några exempel.

I Sverige transporteras 450 miljoner ton under ett år. Detta transporteras

i snitt 110 km vilket ger ett transportarbete på 50 miljarder tonkilometer.

För var och en av oss gäller att vi skall transportera 60 ton 110 km. Då

kan vi välja antingen två Volvo F12 som förbrukar 125 liter dieselolja och

genererar 7,2 kg NoX eller 38 Skåpbilar som förbrukar 426 liter bränsle

och producerar 27 kg NOX.

I det högteknologiska samhället ökar antalet tonkilometer. Beroende på

systemrationalisering behöver antalet fordon dock inte öka.

Volvo är självklart medvetna om att lastbilarna orsakar problem inte

minst genom de avgaser som våra produkter släpper ut. 15% av det NOX FIG I

som genereras inom landet är att hänföra till lastbilar över 3-'2- tons

totalvikt.

Vad har vi då gjort och vad kan göras för att minska utsläppen?

Genom införande av Intercooler-motorer (laddluftkylare) uppnås dels_

bättre effektivitet och verkningsgrad, dels betydligt lägre emissioner. Vi
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räknar med en minskning av HC och framförallt NOx på ca 40% med hjälp HC) 1-3

av Intercooler-motorerna. Idag säljs 80% av våra tunga volvolastbilar med

laddluftkylare. Man räknar med att 1995 kommer fordonsparken i Sverige

att till 90% vara utrustad med Intercooler.

Genom ytterligare finjustering, mer elektronik, bättre styrning av för-

bränningsprocessen skall vi kunna nå ytterligare förbättring av såväl

verkningsgrad som emissionsutsläpp. Vi måste sträva efter ett värdeana-

lytiskt synsätt och sätta in åtgärderna där de får störsteffekt.

Volvo Lastvagnar sålde 1986 94% av sina lastvagnar utanförSverige. Vi -

10 000 anställda på Volvo Lastvagnar i Sverige - är beronde av att kunna

sälja våra vagnar inte minst i Europa. Om svenska myndigheter inför

särbestämmelser är risken stor för protektionistiska motåtgärder inte

minst i Italien, Holland, Tyskland och Frankrike.

Vi inser alltså att lastbilarna orsakar problem i sitt samhällsnyttiga

transportarbete. Volvo är beredda att acceptera ganska tuffa mål för att

begränsa utsläppen under förutsättning att vi får likvärdiga gränsvärden,

testmetoder och uppföljningsrutiner med övriga Europa och att vi får

rimlig framförhållning.

Låt mig avslutningsvis korrigera två missuppfattningar.

1. Vår uppfattning är att NOX från tunga lastbilar (> 3,5 ton) inte

kommer att öka från 60 till över 70 000 ton per år. Vi menar att man

genom dels övergång till Intercooler-motorer, dels en fortsatt ratio-

nalisering av transportarbetet kommer att få en minskning av NOX FK; i

kanske till 40 000 ton per år. Bättre, renare och färre lasbilar gör

samma eller något större transportarbete.

2. T'vångsöverföring av gods från landsväg till järnväg t ex över 20 eller

30 mil reducerar inte utsläppen. Vi menar att effekten ur miljösyn-

punkt skulle bli tvärtemot den avsedda. Fler, mindre lastbilar tvingas

in till järnvägsstationerna för distribution av varor. I städerna är ju

luften som mest ansträngd.

VTI M EDDELANDE 535



226

För att minska problemen och inte skada svensk industri förordar vi alltså

införande av rimliga men hårda krav på minskade emissioner från diesel-

motorer i samarbete med övriga Europa med en rimlig framförhållning.
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Inlägg av Bengt Holmberg, Tranggortforskningsberedningen.

I Uppsala har man justerat motorer på befintliga bussar och lyckats sänka

NOK-utsläppen med 20-30%. Går detta att göra på lastbilar också?

Inlägg av Tore Tysk, Saab-Scania AB.

Enligt naturlagarna kommer, för en och samma motor, alltid sänkt NOX_

utsläpp att medföra sänkt verkningsgrad.

Genom eXempelvis justeringar av insprutningstidpunkten kan man få lägre

NOx-utsläpp men samtidigt högre bränsleförbrukning.

Vad hastigheten beträffar är det så att .en ökad hastighet medför i sig

ökad bränsleförbrukning och därmed ökade avgasutsläpp.

Inlägg av Mats Wallin, AB Svensk Bilprovning.

Sänkt verkningsgrad på dieslar medför sänkta NOX-utsläpp men också ökat

utsläpp av rök.

Inlägg av Per Gillbrand, Saab-Scania AB.

 

Många synpunkter ska tillfredsställas samtidigt. Det handlar inte bara om

NOX-utsläpp. Lagkraven gäller tre olika sorters utsläpp, NOX, HC och CO.

Dessutom ska bilen ha låg bränsleförbrukning och god körbarhet. En

bilmotor kan optimeras utifrån många utgångspunkter.

Beträffande de samband som Naturvårdsverket redovisat mellan hastighet

och avgasutsläpp kan sägas att de inte alltid är så entydiga som figuren

visar. Det finns bland de bilar som Naturvårdsverket undersökt många

exempel på att HC- och C0- utsläppen ökar med sänkt hastighet. Samma

sak gäller också för en del bilar beträffade NOx-utsläpp. Beroende på hur

man väljer att optimera motorn kan man få nästan vilka samband som

helst mellan avgasutsläpp och hastighet.
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I och med införandet av katalytisk avgasrening kommer avgasutsläppen

att bli mindre känsliga för bilens hastighet.

Katalysatorbilar kostar en del i form av högre bränsleförbrukning, högre

produktionskostnader och internationell samordning men sänker avgasut-

släppen kraftigt.

Det bör även påpekas att bränslekvaliteten har betydelse för avgasut-

släppen.

Inlägg av Jan Karlsson, Statens Naturvårdsverk.

 

Även för katalysatorbilar gäller ett samband mellan hastighet och avgas-

utsläpp. För dagens bilar ökar NOx-utsläppetfrån ca 1 g/km vid konstant-

hastigheten 70 km/h till ca 3 g/km vid 110 km/h, alltså en ökning med ca

200%. För katalysatorbilar är motsvarande utsläpp ca 0,09 g/km vid 70

km/h resp ca 0,14 g/km vid 110 km/h, alltså en ökning med ca 50%.

Inlägg av Jonas Gawell, Bilindustriföreningen.

 

Katalysatoreffekten var sämre på äldre bilar i USA. Idag drar vi i Sverige

nytta av 10 års teknisk utveckling. Det kommer ett kontrollprogram för

katalysatorbilar i drift. I Sverige har vi också bra blyfri bensin. Detta

sammantaget ger en god effekt på avgasutsläppen under katalysatorbilens

hela livslängd.

Ytterligare en åtgärd för att sänka avgasutsläppen vore att byta ut

bilparken snabbare.

Inlägg av Arne Lindström, LEMI AB.

 

Hur ser det ut vid den årliga kontrollbesiktningen av våra fordon?

Under perioden 85-07-01--86-06-30 kontrollbesiktigades 2 902 567 person-

bilar varav 8,9% fick anmärkning på för hög koloxidhalt/röktäthet d v 5
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258 265 personbilar översteg gränsvärdet 5,5% CO.

Vad bör man kunna klara för att miljö och konsument skall må bättre?

Enligt tillverkarna, är fordonen så konstruerade att de bör hålla sig vid ca

1% CO och under 400ppm HC vid tomgång för bästa funktion.

Hur kan man förbättra miljön beträffande befintliga fordon?

Om alla följde bruksanvisningarna till sina fordon skulle miljön avsevärt

förbättras omgående. Problemet är ofta att kunden av kortsiktiga eko-

nomiska skäl etc ej prioriterar en sådan åtgärd utan kör ända tills ett

nödvändigt behov uppstår.

För att miljön skall förbättras krävs ökad kunskap om olika miljöeffekters

inverkan på livet, samtidigt som någon ekonomisk morot underlättar för

beslut och underhåll av miljöförbättringen.

LEMIsystemet är ett sätt att få kontroll och översyn av befintliga fordon,

samtidigt som kunden förbättrar miljön vinner även han själv på förbätt-

ringen.

LEMIsystemet ger förutom minimum de värden som tillverkaren angett

ytterligare förbättringar av CO, HC och NOX med 10-95% utan att några

andra avgasrenande system satts ur funktion.

Hur påverkas miljön av LEMIsystemet?

Enligt tidigare; redovisning ovan och andra externa tester motsvarar

förbättringen en reduktion av fordonsparken med en dryg miljon enheter.

De nya bilarna är allt oftare försedd med katalytisk avgasrening, vilken

man använt en längre tid i USA, Japan etc. Hur ser deras avgasvärden ut

och kan man förbättra värdena ytterligare?

LEMI AB fick förfrågan från USA om de fick kontrollera LEMIsystemet.

Testbilen var en MB 380 SEL 1980 med mätarställning 25 000 mil. Vid CVS
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körcykelprovet visade det sig att testbilen klarade lagkraven det år den

certifierades 1980 men ej de senare strängare kraven 1981-83. Med

LEMIsystem förbättrades värderna avsevärt och bilen klarade de nya

lagkraven.

I Sverige skulle denna testbil med LEMIsystem ha en marginal till 89 års

krav enligt följande, C0 89%, HC 82% och NOX 36% d v 5 utsläppen per

gram/km var 0,231 CO, 0,046 I-IC och 0,382 NOX.

Framtidens bilavgaser kan elimineras nästan 100% med en bättre teknik

som bygger på ett kunnande om varför det bildas skadliga avgaser vid

förbränningen. LEMI AB arbetar med forskare inom såväl bilindustrin som

övrig industri med förbränningsprocesser förutom tekniska högskolor.

LEMI AB innehar kunskap och patent inom förbränningsprocesser i

världen.

Var befinner vi oss på tidsaxeln beträffande miljöhotet?

Vi vet idag att naturen är oerhört belastad och att det tar mycket lång tid

för att densamma skall återhämta sig. Varje steg i riktning att förhindra

miljökatastrofer måste tillvaratagas.

Statens Naturvårdsverk och regering kan visa allvar vad beträffar de

uttalanden om en förbättrad miljö till varje pris som måste uppnås genom

att uppmuntra till handlingar och åtgärder som omgående kan förbättra

dagens miljö.

LEMI AB väntar med att erhålla ett sådant positivt tecken att de

människor som dagligen söker göra något aktivt för miljön kan erhålla

produkter typ LEMIsystem för omgående miljöförbättring.

Inlägg av Lars-Olof Nilsson, ASEA-TRACTION AB.

 

Vid diskussioner om olika sätt att minska avgasutsläppen får man inte

glömma bort överföring av trafik mellan olika transportmedel samt nya

transportsystem.

VTI MEDDELANDE 535



235

Det bör finnas en stor outnyttjad potential på järnvägssidan. Man måste

göra avvägningar mellan olika transportgrenar, där alla effekter vägs in,

och optimeringar inom transportsystemet.

Följande punkter visar några ändrade förutsättningar:

Livskvalitet - miljö

Oljekriser

Kapitalrationalisering kräver effektiva transporter

Omläggning av transportpolitiken i Europa

0
O

O
O

O

Teknisk utveckling - kombitrafik, snabba transporter, energisnåla och

miljövänliga lösningar

o Behov av rörlig arbetskraft - pendlingsresor

Några utgångspunkter blir då:

0 Se över vad som ska innefattas i samhällsekonomiska kostnader

0 Tillämpa samhällsekonomiska kalkyler för investeringar i alla_ tran-

sportmedel

o Utarbeta långsiktig strategi för utveckling av infrastrukturen på

transportområdet

o Debitera samhällsekonomiska marginalkostnader för att utnyttja infra-

strukturen för alla transportmedel.

Inlägg av Edvard Sundby, LEMI AB

 

Förbränning är ett ämnes reaktion med syre under utveckling av värme.

Ämnen som kol, vätgas, kolväten och svavel utvecklar tillräcklig värme-

mängd för att uppehålla sin förbränningstemperatur medan t ex kvävgas

kräver värmetillskott för att oxideras.

Vid hög temperatur, 1200-2500 grader celcius och tillräcklig syremängd

uppnås fullständig förbränning varvid varje ämne tar upp maximal mängd

syre. Slutprodukterna blir koldioxid, vatten och svaveloxider samt något

kväveoxider. Svavel- och kväveoxiderna är ansvariga för en stor del av

försurningen i markerna, är skadliga att inandas och speciellt de senare

stjäl energi från förbränningsprocessen.
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Vid all förbränning bildas väteperoxid som är av största betydelse för att

bryta ned och oxidera bränslet både genom att direkt binda sig till detta

och genom att avlägsna väte varvid vatten bildas. LEMIsystemet bygger

på att underlätta initiering av förbränning och underhålla förbränningen

under de mest gynnsamma förhållandena som leder till optimal verknings-

grad och minimala avgaser som CO, HC och NOX. LEMIsystemet fungerar

vid alla typer av förbränningsprocesser.

Slutsatsen blir att vi bör lösa problemet med dålig förbränning vid källan

(orsaken) istället för att bara bygga på ett antal reningssystem.

Inlägg av Ulf Siwers, US Consulting I-IB.

 

Ett sätt att förbättra miljön är att ha riktig skyltning t ex inom en stad.

Därigenom kan felkörningar och omvägar minskas.

Linköping slutför nu genomförandet av en ny vägvisningsplan. Kommer

VTI att följa upp trafiksäkerhets- och miljöeffekterna av detta?

Inlägg av Hans Sandebring, Statens väg- och trafikinstitut.

 

Jag känner inte till någotsådant uppdrag till VTI.

Inlägg av Claes-Eric Norrbom, Transportrådet.

 

Det har diskuterats att man genom kampanjer om mjukare körning ska

kunna minska negativ påverkan på miljön. Inom transportådet har vi

erfarenheten att kampanjer som bara tar upp en aspekt, t ex energibe-

sparing eller trafiksäkerhet, får liten genomslagskraft.
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VÄRDERINGS- OCH AVVÄGNINGSPROBLEMET

Inlägg av Lars Leijon, Svenska Vägföreningen.

 

Först och främst vill jag poängtera:

- trafik är inget självändamål utan sker för att tillgodose ett överordnat

mål

- överordnade mål styr trafikefterfrâgan

- trafik har och har alltid haft för- och nackdelar.

Regionalpolitiken är ett område där vägtrafiken är utomordentligt betydel-

sefull. Vägnätet i Sverige uppgår till ca #00 000 km, järnvägsnätet till ca

10 000 km. Att järnvägen skulle vara stommen för Sveriges transporter är

ett önsketänkande.

En överföring av gods- och persontrafik kräver ändring av regionalpolitik

och bostadsbyggande.

Av svensk industriproduktion var ca 8 % högteknologisk år 1977. Idag (1985)

är motsvarande siffra ca 25 %, och år 1990 beräknas 40 % av produktionen

vara högteknologisk. Det innebär att varuvärdet successivt stiger; det är

skillnad mellan 1 ton timmer och 1 ton telefonväxlar.

Det är viktigt med effektiva transporter för varor med högt varuvärde.

Högteknologisk industri blir också mer och mer beroende av import- och

exportmöjligheterna.

Ur en sammanställning av varuvärdets betydelse för valav transportmedel

kan följande grovt utläsas.

Varuvärde Dominerande transportmedel

(kr/kg)

< 10 järnväg, sjöfart

10 - 500 lastbil

> 500 flyg
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Ovanstående är några exempel som visar att vid utformning av trafikpoli-

tiken måste kloka avvägningar göras mellan olika intressen. I grunden

måste alla faktorer som påverkar och påverkas av trafiken finnas med i

beslutsunderlaget.

 

Inlägg av Claes Tjäder, Kommunikationsdepartementet.

Detta seminarium är en viktig del i det trafikpolitiska översynsarbetet. Vår

uppgift idag är att lyssna och se till att det som kommer fram vägs ihop

med andra samhällsintressen. Det är väsentligt att förstå att målen för

trafikpolitiken är en funktion av andra samhällsmål t ex vår internationella

konkurrenskraft och regional balans. Det handlar alltså om en avvägning

mellan olika intressen.

Inlägg av Bengt Holmberg, Transportforskningsberedningen.

 

Jag skulle vilja efterlysa en diskussion om en målsättning för miljöpla-

neringen istället för en diskussion om tekniska lösningar. Det är viktigt att

komma ihåg att miljöproblemen inte bara handlar om försurning. Det är

också i högsta grad en fråga om hälsoaspekter.

Man måste då diskutera var är försurning det allvarligaste problemet och

var är hälsoeffekter allvarligast. Vilka komponenter i avgaserna, CO, HC

eller NOX, ska vi sikta in oss på? Som motortekniker berättat så ger en

sänkning av en komponent ofta en höjning av en annan.

Jag tycker det är självklart att hälsoaspekterna är viktigast i tätorts-

kärnorna. Då är det inte givet att man ska minimera kväveutsläppen. Det

är kanske så att t ex cancerogena ämnen, polyaromatiska kolväten eller

partiklar ska minimeras i stället.

På landsbygden tycker jag det är uppenbart att försurningsproblemen är

viktigast, och därmed en minimering av kväveoxiderna.

Mot bakgrund av ett sådant resonemang ska kanske stadsbussarna opti-

meras på ett sätt och långtradarna på ett annat.
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En central fråga är alltså att bestämma vilka komponenter i avgaserna som

är viktigast att reducera i olika miljöer. Klarar man inte detta är det stor

risk för att bilindustrin kommer att arbeta med fel förutsättningar.

Inlägg av Stig Sjöberg, Vägverket.

Det är viktigt att inte bara begränsa sig till miljöfrågor och till dagsläget

utan att även beakta andra effekter som olika åtgärder kan få på

transportsystemet och samhället.

Det kan därför vara värdefullt att sätta in miljöfrågorna i ett vidare

perspektiv. Något tillspetsat kan man säga att det finns två sätt att lösa

ett problem.

"Reactive" "Proactive"

- Handla på något hänt - HandlaM det hänt

- Parera det inträffade - Parera det tänkbara

-M i centrum - Framtiden i centrum

- Mt_ perspektiv - Systemperspektiv

-m ramar - Ramar kan påverkas

För småsaker kan det vara rationellt att lösa problem enligt "reactive"-

kolumnen men för stora, långsiktiga, övergripande problem bör man försöka

agera enligt "proactive"-kolumnen.

Några rubriker som ofta är aktuella när man sysslar med komplexa och

långsiktiga problem är följande.

- Problembeskrivning

- Yttre mål/behov/krav

- Nuläget

- Externt agerande

- Möjligheter/restriktioner

- Vilka mål ska uppnås

- Strategi

- Åtgärdsprogram
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Om dessa rubriker appliceras på trafikpolitiken kan följande exempel på

konkretiseringar göras.

- Yttre mål/behov/krav

samhällets mål för sysselsättning, näringsliv etc

krav på transportsystemet (service, standard, effektivitet)

- Nuläget för transportsystemet

infrastruktur

transporternas fördelning och omfattning

effektivitet (restider, kostnader)

flexibilitet

övriga effekter bl a miljö

- Möjligheter/restriktioner

politik

teknik

resurser

- Vilka mål ska uppnås

infrastruktur

transporternas fördelning och omfattning

effektivitet

flexibilitet

övriga effekter

- Strategi

grundläggande principer

styrmedel/ansvar/roller

andra åtgärdstyper

Inlägg av Jan Westerberg, Luftfartsverket.

 

Inom flygsektorn har man hittills helt inriktat sig på bullerfrâgor, medan

luftföroreningar inte ägnats mycket uppmärksamhet. De nya flygplanen kan

medföra en betyligt bättre bullermiljö i framtiden för 50 000 - 60 000

människor i Sverige.
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Samtidigt får vi kanske leva långt in på 2000-talet med flygplan som

släpper ut stora mängder kväveoxider, eftersom kostnaden för att byta ut

flygplanen igen är så stor att man inte kan göra det alltför snabbt. Det

kanske är förnuftigt att inte vara så snabb med att införa tystare flygplan

utan att studera helheten först, d v 5 både buller och avgaser.

Att NOx-utsläppen från flygplan inte är sålätta att komma tillrätta med

kan illustreras av att amerikanska motsvarigheten till naturvårdsverket

dragit tillbaka sina krav på reducerade NOx-utsläpp från flygplan. Skälet

till detta var att det inte fanns tekniska lösningar för att uppfylla kraven.

Inlägg av Ingemar Leksell, Göteborgs Universitet.

Enligt min uppfattning kommer vi i framtiden att vara beredda att betala

en högre marginalkostnad för att reducera NOx-utsläpp än vad vi är idag.

Inlägg av Ulf Flodin, Miljöförbundet, Linköping.

Den målsättningsdiskussion som hittills förts har mest handlat om tekniska

saker. Jag saknar en diskussion om överföring av trafik tex mellan

landsväg och järnväg.

Det är ett lågt kollektivresande mellan många orter i landet. Här finns en

stor potential att hämta. Ett exempel på att man kan öka kollektivresandet

är införandet av de s k Pågatågen i sydvästra Skåne. Där har man fått en

60 procentig ökning av kollektivresandet.

Utbyggnad av hela E4-an till motorväg genom Östergötlands län beräknas

kosta ungefär 600 miljoner kronor. Ett alternativ till detta kan vara att

bygga ut regionaltåget på stambanan som går parallellt med E4-an. Detta

kan vara intressant för länstrafikbolaget om man får statsbidrag till de

investeringar som krävs motsvarande statsbidraget till vägbyggande.
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Inlägg av Claes-Eric Norrbom, Transportrådet.

 

Det kan tyckas vara väldigt lätt att föra över godsfrån landsväg till

järnväg. Vill man uppnå målet om 50 % reduktion av NOX-utsläppen till år

2000 jämfört med 1980 måste man överföra praktiskt taget allt gods på

längre sträckor än 30 mil. Sannolikheten att kunna göra detta torde var och

en kunna bedöma.

Givetvis finns möjligheten att minska utsläppen genom att föra över gods

till järnväg men då måste man titta på hela systemet. Det gäller inte bara

infrastrukturen, d v 5 om järnvägen kan ta hand om den ökade godsmängden

utan även den service som näringslivet måste ha. Här kommer målkonflik-

ten in mellan miljövårdsintressen och sysselsättningsaspekter. En höjning

av transportkostnaderna kan vara förödande för svenskt näringsliv i den

internationella konkurrensen.

Beträffande kollektivtrafiken är skattebetalarna försiktiga när det gäller

att satsa tillräckligt på en utbyggnad. Man accepterar vissa negativa

miljöeffekter. Ska man då styra med statsbidrag? Jag tror att styrning med

statsbidrag för drift tillhör en svunnen tid. Det kan givetvis vara önskvärt

att med bidrag stimulera till utbyggnad av den kollektiva trafiken. Det är

också en fråga om att även kommunala politiker ska känna ett samhälls-

ekonomiskt ansvar.

Inlägg av Jan Karlsson, Statens naturvårdsverk.

 

Det är väsentligt att ha en helhetssyn på miljöstörningarna. Det finns flera

aspekter på miljön som lätt blir bortglömda när man pratar om försurning

och svåra hälsoeffekter.

Exempelvis gör vi stora ingrepp i naturen för att kunna bygga och

underhålla våra vägar. Vi har också stora nedskräpningsproblem och många

människor som är störda av buller.

Vi får heller inte negligera de nya miljöproblem som kan uppstå när man

tex överför gods från väg till järnväg. Det kan innebära att en ökad

järnvägstrafik kommer att passera många av vårastörsta tätorter nattetid.
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Helhetssynen är viktig men samtidigt vill jag säga att bara för att man inte

kan lösa alla problem inom helheten så får man inte avstå från att göra de

förbättringar som är motiverade inom ett visst område.
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