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"Massmediernas bild av vägtrafikens miljö-
effekter det första kvartalet 1989"
Aktörer Politiker Hastighetsgränser" '

av Harald Perby '
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

601 artiklar eller programinslag, som publicerats i svenska mass-

medier under det första kvartalet 1989, klassificerades efter in-

nehåll, samt i vissa frågor efter dominerande ståndpunkt. Under-

sökningen konfirmerar intrycket från en liknande undersökning ge-

nomförd 1987: massmedierna skildrar trafikens miljöeffekter som

ett allvarligt problem.som.måste åtgärdas.

I den massmediala debatten går det att urskilja ett "miljöläger"

och ett "billäger" som har olika syn på hur effekterna skall

lindras. Det var "miljölägret" som fick mest gehör för sina

ståndpunkter. Det ledde till att ökade miljökrav på trafiken och

miljöavgifter skildrades positivt. Motorvägen i Bohuslän och Öre-

sundsbron samt flera lokala vägprojekt i närheten av tätorter

skildrades negativt.

De politiska partierna och deras företrädare deltog flitigt i de-

batten om trafikens miljöeffekter. Centerpartiets, Folkpartiets,

Vänsterpartiet Kommunisternas och Miljöpartiet de grönas företrä-

dare uttalade sig oftast till stöd för krav som förts fram av

miljölägret". Socialdemokraternas uttalanden gav ett kluvet in-

tryck medan Moderata Samlingspartiet låg närmast "billägret". So-

cialdemokraternas ståndpunkter rönte mest uppmärksamhet. Därefter

kom miljöpartiets ståndpunkter. Trafikens miljöeffekter togs ofta

upp på ledar- och debattsidor samt i insändare.

I början av undersökningsperioden blossade det upp en häftig de-

batt om miljöbetingade sänkningar av hastigheten på llO-vägar i

vissa regioner. Miljörörelsen och de miljövårdande myndigheterna

kom att stå emot en enig front av motorjournalister och motoror-

ganisationer. Den första gruppen nådde huvudsakligen ut med sitt
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budskap via de allmänna redaktionernas nyhetsbevakning medan mot-

ståndarna till en hastighetssänkning hade monopol på tidningarnas

motorspalter. Totalt sett gav merparten av artiklarna en positiv

bild av hastighetssänkningarnas effekt. Motorjournalisterna och

motororganisationerna framförde dock sitt budskap mer kraftfullt

än det andra lägreto

När allmänreportrar angav den procentandel av kväveoxidutsläppen

i Sverige som kan tillskrivas vägtrafiken hamnar de i allmänhet

mycket nära de 57 procent som angivs i Statistiska Centralbyråns

sammanställning av utsläpp från olika källor. Motorjournalister

föredrog att ange vägtrafikens roll som den andel av kväveoxid-

nedfallet i Sverige som kan tillskrivas utsläpp från svenska bi-

lar och hamnar kring 10 procent. De valde därmed det perspektiv

som ger den gynnsammaste bilden av vägtrafikens miljöpåverkan°
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"The Swedish mass media picture of environmental
effects of road traffic the first quarter of 1989"
"Lobbyist Politicians Speed limits"

by Harald Perby
Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

601 articles and programme extracts published in the Swedish mass

media during the first quarter of 1989, were classified according

to content and also, concerning certain issues, in regard to the

dominating viewpoint. The study confirms the impression from a

similar survey conducted in 1987: the Swedish mass media describe

the environmental effects of traffic as a serious problem that

has to be addressed.

In the debate in the mass media, it is possible to distinguish an

"environment lobby" and a "car lobby" which have different views

as to how the effects should be alleviated. The "environment

lobby" won most support for its views, which caused increased

environmental demands on traffic and environmental charges to be

described in a positive light. The new motorway in Bohuslän and

the Öresund bridge, as well as several local road projects close

to urban areas, were given negative treatment.

The political parties and individual politicians frequently took

part in the debate on the environmental effects of traffic.

Spokesmen for the Centre Party, Liberal Party, Communist Left

Wing Party and the Environmental "Green" Party were most often in

favour of demands expressed by the "environment lobby". The

statements of the Social Democrats left a divided impression,

while the Conservatives were closest to the "car lobby". The

viewpoints of the Social Democrats attracted most attention,

followed by the environmentalist party. The environmental effects

of traffic were most often taken up in leading articles, debates

and readers' letters.
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At the beginning of the survey period, a heated debate arose

regarding speed reductions for environmental reasons on 110 km/h

roads in certain regions. The environmentalist movement and the

environment protection authorities faced a unified front of moto-

ring journalists and organisations. The first group communicated

their views mainly through the news monitoring of general edito= -

rial offices, while the opponents of the speed reduction had a

monopoly of newspapers' motoring columns. Motoring journalists

and motoring organisations put forward their views more force-

fully than their counterparts.

When the general reporters referred to the percentage of nitrogen

oxide emissions in Sweden caused by road traffic, they mostly

came very close to the figure of 57 % stated in the summary of

emissions from various sources published by Statistics Sweden.

Motoring journalists preferred to state the part played by road

traffic as the proportion of the nitrogen oxide-nitrogen deposi-

-tion in Sweden that can be attributed to emissions from Swedish

cars and end up with a figure of about 10 per cent. Thus, they

chose the perspective that gives the most favourable picture of

the environmental influence of road traffic.
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1 INLEDNING

är

I en beskrivning av en studie av opinionsbildningen kring kärn-

kraftens avfallshantering konstaterade Asp och Hedberg (1988) att

den teoretiska komplexiteten gör att frågan ur opinionsbildnings-

synpunkt skiljer sig från "plånboksfrågorna", som är en faktisk

realitet för medborgaren. De storskaliga miljöproblemens komplex-

itet medför att orsakssambanden endast kan kartläggas genomom-

fattande systematiska studier. Massmediernas information är där-

för av stor betydelse för merparten av lekmännens kunskap och

åsikter om de storskaliga miljöproblemen.

Miljöproblem som orsakas av trafiken uppvisar en varierande grad

av teoretisk komplexitet. Skador som orsakas av bilavgaser upp-

träder huvudsakligen på stort avstånd från trafikbelastade om-

.råden. Sambandet mellan utsläppen på en bestämd väg och till

exempel skador i en bestämd skog är därför svagt (VägVerket

1989). Det är den totala belastningen med luftföroreningar i en

region under längre tidsperioder som är avgörande. Massmediernas

roll som kunskaps- och åsiktsförmedlare är därför sannolikt

mycket stor i denna fråga. Intrång, buller och skador orsakade av

vägsaltanvändning är däremot mer direkt påtagligt anknutna till

den enskilda vägen.

En tidigare undersökning av den massmediala bilden av bilavgaser-

na och deras miljöeffekter under maj till november 1987, visade

entydigt att miljörörelsens ståndpunkter fick kraftigast genom-

slag (Perby 1988). Bilavgasernas miljöeffekter skildrades som ett

allvarligt miljöproblem och restriktioner för trafiken framställ-

des oftast i positiv dager. Det var även uppenbart att trafikmil-

jöfrågorna intog en central ställning i samhällsdebatten eftersom

de ofta avhandlades på tidningarnas ledar- och debattsidor. Syf-

tet med denna uppföljande undersökning var att behandla problem-

ställningar som ej belystes i den föregående rapporten, samt att

utröna ifall några förändringar i den massmediala bilden kan do-

kumenteras. De nya problemställningarna var:
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- Vilka aktörer deltar öppet i trafikmiljödebatten i massmedier-
na?

- Hur skildras de olika politiska partierna och deras agerande
då det gäller miljöproblem som orsakas av vägtrafiken?

- Hur årosynen på järnvägen som alternativ till vägtrafiken?

- Vilka ståndpunkter dominerar i massmedierna då det gäller dis-
kussionen om lokala vägprojekt?

- Hur ofta diskuteras buller som ett trafikmiljöproblem?

- Hur ofta diskuteras vägsaltets vara eller inte vara?

- Hur framställer skribenter med olika bakgrund effekterna av
miljöbetingade hastighetsbegränsningar?

- Hur kvantifierar skribenter med olika bakgrund vägtrafikens
andel kväveoxidutsläppen?

De två senare frågorna har sitt ursprung i misstanken om att mo-

torjournalister skulle vara mera benägna att skildra dessa pro-

blem ur ett "förar-bil perspektiv" än ur det "exponeringsperspek-

tiv" som.dominerar i massmedierna i övrigt (Lindeberg 1983, Sven-

son och Nowak 1984, Perby 1988).

VTI MEDDELANDE 612



2 MATERIAL OCH METODER

De 601 artiklar och programinslag om trafikrelaterade miljöpro-

blem som användes i undersökningen påträffades av Expressklipp AB

under perioden den 1/1 till den 31/3 1989.

Vid klassificeringen av materialet användes samma metod som vid

den tidigare undersökningen (Perby 1988), dock med några tillägg.

Medierna indelades i fem kategorier: lokalpress, riks- och re-

gionpress, etermedier, TT och specialpress. Som riks- och region-

press räknades tolv dagstidningar utgivna i Stockholm, Göteborg

och Malmö, utom Skånska Dagbladet. Antalet lokaltidningar uppgick

till 51 (Expressklipp 1988). Drygt 600 Specialtidningar, inklusi-

ve veckotidningar, ingick i bevakningsunderlaget. Etermediebevak-

ningen omfattade samtliga radio- och TV-kanaler som drivs av

Sveriges Radio-koncernen. Varje artikel/programinslag klassifice-

rades efter det tema som var dominerande i en av följande katego-

rier:

a.' Beskrivningar av fordonsavgasernas effekter utan förslag om
åtgärder.

b. Diskussioner om det allmänna behovet av åtgärder (ospecifi-

cerade) mot utsläppen av avgaser från trafiken.

c. Diskussioner om effekterna av specifika åtgärder som minskar
avgasemissionerna från trafiken. Exempel på sådana är: en
frivillig eller lagstadgad sänkning av hastigheterna, skärpt
hastighetsövervakning, avgasrening hos bensin- och dieselfor-
don, biltullar, trafikregleringar, utbyggd kollektivtrafik,
regler om tomgångskörning och överflyttning av transporter
från vägar till järnvägar.

d. Beskrivningar av, från miljösynpunkt, positiva tekniska lös-
ningar..

e. Rapporter om vägbyggnadsåtgärder som underlättar mjukkörning.
Som en underkategori, el, bröts artiklar och programinslag om
lokala vägprojekt ut.

f. Debatten om ökade skatter på fordon och trafik, till exempel
ett ökat bensinpris eller höjd bilaccis.

g. Debatten om Öresundsbron, motorvägsbyggen i Bohuslän och
Scanlink.
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h. Effekter av vägsalt på miljö och trafik.

i. Skildringar av buller som ett trafikmiljöproblem.

För kategorierna b, c, e, f, g och h noterades om artikeln eller

programinslaget i huvudsak gav stöd åt eller var emot åtgärderna

eller projekten. Då det gällde vägsalt (kategori i) noterades om

artikeln eller programinslaget gav en positiv eller negativ bild

av saltanvändning. I tveksamma fall mättes utrymmet för olika

lägers åsikter med linjal. Om skillnaden fortfarande var margi-

nell skedde klassificeringen efter vilken åsikt som dominerade i

rubrik och ingress.

I de fall politiker eller politiska partier nämndes i artikeln

eller programinslaget noterades partitillhörighet samt om poli-

tikern eller partiet var för eller emot krav som har framförts av

ett "miljöläger" (se 3.2) eller om uttalandet var vagt.

I början av undersökningsperioden fattade länsstyrelsen i Stock-

holm beslut om att sänka hastighetsgränsen på llO-vägar i länet

till 90 kilometer i timmen (Länsstyrelsen i Stockholms län 1989).

Beslutet ledde till en häftig debatt i massmedierna. De 88 artik=

lar och programinslag som handlade om detta ämne sorterades ut

och klassificerades efter dominerande attityd till hastighets-

sänkningar respektive skribentens bakgrund.

Om vägtrafikens procentuella bidrag till utsläppen av kväveoxider

nämndes i artikeln noterades den angivna storleksordningen. Angi-

velserna klassificerades med hänsyn till skribentens bakgrund.

I de fall vägtrafiken och järnvägstransporter jämfördes med var-

andra från miljö- och samhällsekonomisk synpunkt noterades om

artikeln eller programinslaget gav mest utrymme åt åsikter som

gav förord för järnvägstransporter eller vägtransporter.

Om artikeln var införd på de sidor som redigeras av tidningarnas

ledarredaktioner, det vill säga ledar- och debattsidorna, note-

rades detta. Insändare räknades separat.
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3 RESULTAT OCH DISKUSSION

3.1 Fördelning av utrymme mellan olika ämnen

575 artiklar och programinslag handlade om effekter av bilavgaser

och intrång i natur- och kulturmiljöer. Dessa två delfrågor, inom

fältet trafik och miljö, flätades oftast samman och kunde därför

behandlas enhetligt. I många fall var de omöjliga att separera.

Bullerproblem diskuterades i 17 artiklar och programinslag. Väg-

saltets vara eller inte vara togs upp i 9 artiklar, varav 8 var

dominerande kritiska mot vägsaltet. Fördelningen visar att bilav-

gaserna och intrång är de delfrågor som påtagligt dominerar tra-

fikmiljödebatten.

3.2 Lägerindelning

 

I den massmediala debatten om trafikens miljöeffekter har jag

försökt att skilja ut två huvudläger med olika grundsyn. I båda

lägren accepteras att trafiken skapar miljöproblem som måste

lösas. Bortsett från dessa huvudgrenar finns det mer polariserade

ståndpunkter, som endast i mindre utsträckning kommer till ut-

tryck i medierna. De varierar mellan ett ifrågasättande av luft-

föroreningarnas skadlighet (Hellström 1988) till en kritisk in-

ställning till bilar med katalysatorrening (Ljunghammar 1988). De

två huvudlägren kan definieras via typiska åsikter (se tabell 1)

och benämns i denna rapport "miljöläger" respektive "billäger".

Jag är medveten om att enskilda personers åsikter ej behöver vara

så fixa som i tabell 1. Förutom de ståndpunkter som tas upp i

tabell 1 finns det ett par andra ståndpunkter där mindre markanta

skillnader kan noteras. En gemensam ståndpunkt är att utsläppen

från katalysatorbilar kan reduceras ytterligare med förbättrad

teknik eller genom byte av basbränsle (Motormännens Riksförbund

1988, Svenska Naturskyddsföreningen 1989). Båda lägren kan Vidare

acceptera åtgärder som medför minskningari trafikarbetet, speci-

ellt kring större städer. I båda dessa frågor finns det dock

gradskillnader då det gäller mål och syn på tillvägagångsätt.
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Tabell 1. Klassificering av lägerskiljande åsikter i trafik-
miljödebatten. Klassificeringen har gjorts med hjälp
av program från frivilligorganisationer (Mbtormännens
Riksförbund 1988, Svenska Naturskyddsföreningen 1989)
samt genom frågor till företrädare för markerade mil-
jö- eller bilvänståndpunkter.

 

Påståenden ?Miljö- 'Bil-
läger' läger'

 

l. Miljöbetingade avgifter och skatter på Ja Nej
rafiken bör införas.

2. Hastigheterna bör sänkas för att minska Ja Nej
utsläppen.

3. Vägnätets standard bör höjas för att Nej Ja
minska utsläppen.

4. Motorvägen i Bohuslän och Öresundsbron Nej Ja_
bör byggas.

 

Från teknisk synpunkt kan avgasemissionerna från fordon beskrivas

genom (Vägverket 1989):

(1) Totalt utsläpp = Trafikarbete x Specifik emission

där de totala utsläppen anges som massa, trafikarbetet som for-

donskilometer och den specifika emissionen som massa per fordons-

kilometer. Den specifika emissionen är en funktion av fordonets

tekniska egenskaper och körsätt. De påståenden som,tagits upp i

tabell 1 anknyter till både trafikarbetet (påstående l, 3 och 4)

och den specifika emissionen (påstående 2 och 3). Skillnaden i

synsätt mellan de olika lägren är därför fundamental.

Notabelt är att bilindustrin höll en låg profil och egentligen

inte syntes i den massmediala debatten om vägtrafikens miljöef-

fekter. De svenska biltillverkarna är dock verksamma inom områ-

det. Volvo Personvagnar AB ger ut serien uMiljörapport" och Saab-

Scania har publicerat ett par specialpublikationer.
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3.3 Den sammantagna bilden av trafikens miljöeffekter

Andelen artiklar och programinslag som huvudsakligen handlade om

emissionernas effekter uppgår till 5%, medan 58% av artiklarna

och programinslagen handlade om åtgärder eller krav på åtgärder

(tabell 2). Jämfört med situationen under maj till november 1987

(Perby 1988) innebar detta en förskjutning, där rapporteringen om

atgärder fått än mer tyngd.

Tabell 2. Det dominerande innehållet i 575 artiklar och pro-
graminslag om trafikens miljöeffekter som var införda
i svenska massmedier januari - mars 1989. Siffrorna
anger antal artiklar och inslag som behandlade ämnet.
23 artiklar och programinslag kunde inte klassifi-
ceras. Bokstaven ovanför kategoribeteckningen an-
knyter till material och metodavsnittet. Procentför-
delningen 1987 är hämtad från Perby (1988).

 

Medium a. b c. d e. f g. Artiklar/

   

Emissio- Det all- Speciella Miljö- Under- Ökade Scanlink program-
nernas männa be- åtgärder vänlig lättad skatter och Öre- inslag per
effekter hovet av teknik körning och sundsbron medium

åtgärder avgifter

Lokalpress 13 44 134 37 32 9 35 304

Riks- och 9 36 70 17 4 3 29 168
regionpress

Etermedier 0 4' 20 4 0 0 6 34

TT 1 4 5 3 O O 3 16

Specialpress 4 5 12 7 O O 2 30

Totalt 27 (5%) 93 (16%) 241 (42%) 68 (12%) 36 (6%) 12 (2%) 75 (13%) 552 (96%)
1/1 - 31/3
1989

Totalt

lg: - 30/11 (22%) (8%) (39%) (11%) (2%) (6%) (7%) (96%)
1 7

 

Tabell 3 visar att olika miljökrav på trafiken oftast skildrades

positivt, liksom effekterna av miljöavgifter på bilar och bräns-

len. Den massmediala bilden av miljöavgifter ändrades påtagligt

mellan 1987 och 1989. "Miljölägret" har fått mer gehör för sin

positiva inställning till avgifter.
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Tabell 3. Fördelningen av artiklar och programinslag med domi-
nerande attityd för och emot vissa fenomen eller
krav. Kategoribeteckning enligt material och metod-
avsnittet. Värdena anges i procent. n anger antalet

artiklar och programinslag som behandlar fenomenet
eller kravet° Fördelningen 1987 är hämtad från Perby
(1988). 

Fenomen/krav .1989 1987
för/emot n för/emot

 

b. Ospecificerade åtgärder behövs mot 84/16 93 90/10
emissioner från trafiken.

c. Specificerade åtgärder behövs mot 71/29 241 82/18
emissioner från trafiken.

e. Mjukare körningskall underlättas 100/0 12 -
genom bättre trafiksystem (åsikter
om lokala leder utbrutna).

el. Åsikter om lokala leder. 29/71 24 -

f. Miljöbetingade skatter och avgifter 83/17 12 40/60
på bilar och bensin bör tas ut. '

g. Åsikter om Scanlink, Öresundsbron 47/53 75 28/72

 

Bilden av lokala leder var oftast negativ liksom bilden av en

bilbro över Öresund och motorvägen i Bohuslän. Dessa ståndpunkter

överensstämmer väl med "miljölägrets" (tabell 1 och 3). Det är

dock notabelt att "billägrets" ståndpunkter slog igenom mer under

det första kvartalet 1989 än under maj till november 1987. Ett

intryck är att företrädare för detta läger har aktiverat sig i

debatten. Bilaga 1 är ett exempel på enA-pressartikel som publi-

cerades på flera tidningars motorsidor. Aktiveringen från "bil-

lägrets" sida har gällt en enda fråga: sänkningen av hastigheten

på 110-vägar. Räknas denna_fråga bort från kategori c i tabell 3,

lämnade 80% av artiklarna och programinslagen (157 st) en positiv

bild av krav på specifika .åtgärder mot trafiken. Skillnaden

gentemot perioden maj till november 1987 är då minimal.
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3.4 Bilden av politikers och politiska partiers ställ-

ningstagande i trafikmiljöfrågor

Genom det senaste trafikpolitiska beslutet introducerades miljö-

frågorna som ett av fem huvudmål för svensk transportpolitik

(Proposition 1987/88z50).

Tabell 4. Den massmediala bilden av politiska partiers och po-
litikers ställningstagande i trafikmiljöfrågor. Pro-
centuell fördelning mellan uttalanden som är i över-
renstämmelse med eller motsäger "miljölägrets" stånd-
punkter i enskilda frågor eller större sammanhang.
Under n anges antal artiklar och programinslag som
behandlat partiets åsikter. Noteringarna för Miljö-
partiet och Stockholmspartiet har slagits samman.

  

Parti n' Stållningstagande i förhållande till
'miljölâgrets' ståndpunkter

För Emot Ingetdera

M '17 6 94 0

C 14 86 ' 14 0

Fp 18 72 22 6

KdS 2 100 . O 0

S 95 53 44 14

VPK 21 95 5 0

Mp/Sp 33 100 0 0

Okänt 5 80 0 20

 

I tabell 4 sammanfattas den massmediala bilden av politikers och

politiska partiers ståndpunkter i trafikmiljöfrågor. De massmedi-

ala bilderna av Centerpartiets, Folkpartiets, VPKs och Miljöpar-

tiet de Grönas ståndpunkter är tämligen enhetlig: dessa partier

framstod som villiga att vidta åtgärder mot trafiken med syftet

att skona miljön. Inte minst när enskilda politiker uttalade sig

för massmedierna verkade de vara angelägna att framstå som hand-

lingskraftiga miljövänner.
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Den massmediala bilden av Moderata Samlingspartiets agerande i

trafikmiljöfrågor avvek markant från Övriga partier. Det beror på

att debatten om lokala hastighetssänkningar i Stockholmsområdet

pågick flitigt under delar av undersökningsperioden. I denna frå-

ga kom moderata politiker att framstå som motståndare till en

åtgärd som. skulle minska kväveoxidutsläppen. Moderata Samlings-

partiet syntes i övrigt sällan i trafikmiljödebatten i massme-

dierna.

Debatten om lokala hastighetssänkningar på llO-vägar kom även att

prägla den massmediala bilden av Folkpartiets ståndpunkter i tra-

fikmiljöfrågor. Främst var det enskilda folkpartistiska politiker

i Stockholms län som uttalade sitt stöd för lokalt sänkta hastig-

hetsgränser. Då det gäller Centerpartiet och Vänsterpartiet Kom-

munisterna var bilden inte lika influerad av en speciell fråga.

Det parti som oftast nämndes i artiklar och programinslag om.tra-

fiken och dess miljöeffekter var Socialdemokraterna (tabell 4).

Den tvekluvna massmediala bildenav Socialdemokraternas ställ-

ningstagande i trafikmiljöfrågor kan förklaras med att social-

demokratiska kommunpolitiker ofta markerade en vilja att ta itu

med lokala miljö- och trafikproblem (se bilaga 2), medan riks-

politikerna var indragna i debatten om motorvägen i Bohuslän och

Öresundsbron (bilaga 3)_och i dessa frågor kom att gå emot "mil-

jölägret".

Näst oftast uppmärksammades Miljöpartiet de Grönas ståndpunkter

(tabell 4). Den uppmärksamhet partiet erhöll i detta fall torde

knappast reflektera dess totala del av den massmediala bevakning-

en av de politiska partierna (Mike Moon, Mp, muntligen). Den

massmediala bilden av partiets ståndpunkter är entydig: partiet

' framstod som mycket benäget att minska trafikens miljöstörningar

genom radikala ingrepp i transportsystemet. Notabelt är att Mil-

jöpartiet de Grönas ståndpunkter ofta kom fram via insändare från

medlemmar.
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De politiska partiernas intresse av att visa upp en handlings-

kraftig miljöprofil understryks av att alla riksdagspartier, samt

KdS, har utarbetat miljöpolitiska program eller liknande skrifter

vari deras syn på trafikens miljöeffekter utvecklas (se bilaga

4). Miljöpartiet de Gröna har dessutom sammanställt ett trafik-

politiskt program. Andra partier har i partimotioner (i social-

demokraternas fall även i propositioner) tagit upp trafikmiljö-

frågor eller förbereder sådana motioner. Detta konfirmerar upp-

fattningen att trafiken och dess miljöpåverkan är en central po-

litisk debattfråga.

3.5 Motorvägen i Bohuslän och Öresundsbron

Då det gäller motorvägsbygget i Bohuslän och Öresundsbron var den .

massmediala bilden mer positiv under första kvartalet 1989 än

under maj till november 1987 (tabell 3). Utfallet påverkades

starkt av att en utredning om de fasta förbindelserna över Öre-

sund presenterades under det första kvartalet 1989 (SOU 1989:4)

och att kommunikationsministern uttalade sitt stöd för motorvägen

i Bohuslän (bilaga 3).

I debatten om Öresundsbron anförde både brovänner och bromotstån-

dare miljöskäl som argument för sin ståndpunkt. I en ledare i

Sydsvenska Dagbladet (bilaga 5) användes minskade totala luft-

föroreningsutsläpp som ett argument för brons byggande. Luftför-

oreningsutsläppen användes även som ett argument mot bron (bi-

laga 6).

3.6 Järnvägstrafik kontra biltrafik

 

I 69 artiklar och programinslag jämfördes järnvägstransporter och

vägtransporter. I 81% av dem framstod järnvägen som det miljövän-

ligaste alternativet. I de övriga artiklarna och programinslagen

framstod vägtransporter som fördelaktigare, oftast av andra skäl

än de miljömässiga. SJ rönte hård kritik för planer på att omför-

dela gods från järnvägstransporter till landsvägstransporter.
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3.7 Miljö- och trafiksäkerhetsbetingade hastighetssänk-

ningar

 

Massmediernas bild av hastigheternas konsekvenser tycks enligt en

nyligen publicerad amerikansk studie vara viktig (C. Walcoff mfl

citerad av Levy 1989)o Enligt den tycks massmediernas positiva

skildring av kongressens beslut att höja den högsta tillåtna has-

tighetsgränsen från 55 till 65 miles i timmen ha medfört att många

trafikanter redan innan höjningen trädde i kraft ändrade sitt

körsätt. Fartökningen har i sin tur lett till ett ökat antal

olyckor.

Under' undersökningsperioden fattades ett beslut om sänkning av

hastigheterna på llomvägar i Stockholms län (Länsstyrelsen i

Stockholms län 1989). Beslutet motiverades med effekterna på kvä-

veoxidutsläppen (se Egebäck 1987). Debatten var omfattande och

fick avläggare i flera län. Diskussionen fortsatte under sommaren

1989 eftersom regeringen tog ett beslut som gällde hela landet

(SFS 1989) som främst motiverades med trafiksäkerhetsskäl. I

augusti tog TSV ett beslut som permanentade hastighetssänkning-

arna på vissa sträckor (TSV 1989). Det som hände under sommaren

1989 faller utanför denna undersökning, men det är sannolikt att

fördelningen av artiklar och programinslag för eller emot hastig-

hetssänkningar på llO-vägar ändrades väsenligt.

Totalt 88 artiklar och programinslag noterades, vilket motsvarade

15% av all mediebevakning av trafikmiljöfrågor. Det fanns två

dominerande grupper av aktörer (tabell 5):
H..__,-

- Miljörörelsen och de miljövårdande myndigheterna.

- Motorjournalister och företrädare för motororganisationer.
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Tabell 5. Attityder till miljöbetingade sänkningar av hastig-
heterna på motorvägar i artiklar och programinslag
producerade av skribenter tillhörande olika grupper.
Procentuell fördelning mellan olika ståndpunkter. n
anger antalet artiklar.

 

Skribentgrupp n Dominerande attityd
Positiv Negativ Ingen

  

Motorjournalister och 15 0 100 0
skribenter i motortid-
ningar

Ledarskribenter 11 54 46 0

Övriga journalister 45 76 22 2

Övriga skribenter på 6 83 17 0
ledar- och debattsidor

Insändare 11 36 54 9

Summa 88 56 42 2

 

Motorjournalisterna och skribenterna i motororganisationernas

tidningar lämnade en entydigt negativ bild av sänkta hastighets-

gränser, medan gruppen "övriga journalister" i merparten av fal-

len gav en dominerande positiv bild av åtgärdens effekter (tabell

5). Motorjournalisternas artiklar var kategoriskt formulerade och

skrivna med en personlig prägel och auktoritet (bilaga 1). All-

mänreportrar kan inte ta ut svängarna på samma sätt. De redovisar

andras värderingar och låter ofta två sidor komma till tals (bi-

laga 7). Den enskilde journalisten förblir anonym. Om motorjour-

nalisterna lät någon miljövän komma till tals var det vanligen

Björn Gillberg, som i denna fråga har fronderat mot merparten av

miljörörelsen (bilaga 4 i Perby 1988). Eftersom det läger som

önskar sänkta hastigheter huvudsakligen nådde ut via allmänre-

portrarnas material blev lägrets profil i massmedierna förhållan-

devis tam och lågmäld. Det var vanligt att en tidning lät de bäg-

ge lägrens ståndpunkter dominera på olika sidor, till och med

samma utgivningsdag (Folket 2/7 1989; bilagorna 1 och 8).
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När motorjournalisterna kritiserade miljö- och trafiksäkerhets-

mässigt betingade sänkningar av hastighetsgränsen på llO-vägar,

använde de ett miljöargument: att åtgärden anses ha en marginell

effekt på utsläppen och depositionen av kväve i Sverige (bilaga

1). De ifrågasatte inte motivet till hastighetssänkningarna, be-

hovet att göra något åt nedfallet av kväveoxider. Motorjourna-

listerna förde dessutom fram katalysatorns effektivitet som ett

argument för sin ståndpunkt och accepterade därmed en av miljö-

skäl genomförd förändring. Detta betyder att även motorjournalis-

terna accepterar en del av "miljölägrets" plattform Så sent som

1985 tog företrädare för "billägret" klar ställning mot tanken på

att i Sverige införa nationella avgasregler som tvingar fram an-

vändningen av trevägskatalysatorer (Motor 4 1985a, b). 1986 tycks

Motors ledarskribenter ha accepterat katalysatorn.

Debatten i massmedierna om sänkta hastighetsgränser handlade

första kvartalet 1989 till allra största delen om effekterna på

miljön. Effekterna då det gäller trafiksäkerhet, fordonsekonomi

etc, som.redovisats av NTF (1986), kom mera sällan fram i hel-

hetsdiskussioner. NTF redovisar en VTI-studie som klart indikerar'

att hastighetssänkningar på 90- och llO-vägar är samhällsekono-

miskt lönsamma även om värdet av de minskade kväveoxidutsläppen

inte inkluderas.

3.8 Faktaåtergivande

 

Att objektivt granska den faktamässiga korrektheten i den massme-

diala bilden av trafikens miljöeffekter låter sig knappast göras.

Ur kemisk och biologisk synvinkel är teoribildningen så komplex

att det vanligen är svårt att avgöra vad som är med verkligheten

överrensstämmande eller ejo Jag har därför valt att bryta ut ett

centralt fenomen där det finns en väl etablerad uppfattning om

vägtrafikens roll, nämligen dess bidrag till kväveoxidutsläppen i

Sverige. Den sammanställning som publicerats av Statistiska

Centralbyrån (1989a) tyder på att vägtrafikens bidrag till kväve-

oxidutsläppen i Sverige 1987 uppgick till 57% av de totala ut-

släppen. Då det gäller nedfallet i Sverige av kväveföreningar som
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ursprungligen härrör från kväveoxider beräknas vägtrafiken (in-

hemsk och utländsk) ha bidragit med drygt 50% (se källor i Väg-

verket 1989). Av nedfallet i Sverige svarade svenska källor för

cirka 30%. Den svenska vägtrafikens andel av kväveoxid-kvävened-

fallet i Sverige, bör då ha uppgått till omkring 15%.

För att illustrera olika skribentgruppers sätt att beskriva pro-

blemen sorterade jag ut de artiklar där skribenterna angav tra-

fikens andel av "kväveoxidutsläppen" eller"kväveutsläppen" i

Sverige. Citationstecknen är befogade, flera skribenter använder

termen kväveoxidutsläpp i lägen där andra termer hade varit .

korrektare. Det är relativt ovanligt att andelen preciseras. For-

muleringar som."den största källan" är vanliga men har ej med-

räknats i underlaget till tabell 6 som utgjordes av 21 artiklar.

Av tabell 6 framgår att allmänreportrarna gav en bild av vägtra-

fikens bidrag till kväveoxidutsläppen i Sverige som överrensstäm-

mer med den som erhölls via Statistiska Centralbyrån (1989). Där-

emot hörde det till undantagen att bilavgasproblematiken pene-

trerades ur ett helhetsperspektiv. Det medförde att emdssionerna

av andra ämnen än kväveoxider inte uppmärksammades mer än undan-

tagsvis. Ett visst ökat intresse för koldioxidutsläppen kunde

dock märkas. Notabelt är att i stort sett inga journalister

diskuterar utsläppen och nedfallet av ammoniumföreningar eller

ozonbildningen som högst väsentligt bidrar till kväveförorenings-

problematiken i Sverige (se Vägverket 1989).
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Tabell 6. Sammanställning över olika skribenters sätt att ange
vägtrafikens andel av "kväveoxidutsläppen" i Sverige.
Kategorin "Övriga journalister" inkluderar här enbart
allmänreportrar. Inga angivelser i intervallet 25
till 50 procent förekom.

  

Skribentgrupp Angiven andel av utsläppen (artiklar)

0-10 11-25 50-65 65-75 >75

Motorjournalister 5 2 O O O

Ledarskribenter O O 0 l 1

Övriga journalister O O 6 1 0

Övriga skribenter på 1 0 0 l 2 O
ledar- och debattsidor

Insändare Q 0 0 1 O

 

Totalt 5 V 2 7 5 1

 

Motorjournalisterna angav vägtrafikens andel av kväveoxidbelast-

ningen till omkring 10%. Andelen är enligt ovan cirka 15%. Skill-

naden kan förklaras med att motorjournalisterna använder en äldre

källa. Motorjournalisterna valde att redovisa hur stor del av det

kväveoxid-kväve som deponeras i Sverige som härrör från svenska

bilar. Min slutsats är att motorjournalisterna väljer ett snävare '

perspektiv än allmänreportrarna när de skildrar trafikens miljö-

påverkan. Det av motorjournalisterna valda perspektivet leder

till en minimeringrav trafikens sannolika betydelse som miljöpå-

verkande faktor. Skillnaden i allmänreportrars och motorjour-

nalisters sätt att skildra vägtrafikens bidrag till kväveoxid-

utsläppen i Sverige sammanfaller med den perspektivskillnad som

Svenson och Nowak (1984) fann mellan Dagens Nyheters och Motors

bevakning av trafikmiljöfrågor.

Motorjournalisternas roll i trafikmiljödebatten har kritiserats

av bland annat Lindeberg (1983). Han anser att enskilda motor-

journalister har fört fram en missvisande och felaktig informa-
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tion om trafikens miljöeffekter. Inom Sydsvenska Dagbladet ledde

en artikel av enmotorjournalist om effekten av hastighetssänk-

ningar på llO-vägar på olycksutvecklingen på landsbygdsvägnätet

under sommaren 1989 till intern kritik i en personaltidning

(Mårtensson 1989, Ljungberg 1989). Källan till motorjournalistens

artikel var ett pressmeddelande (Statistiska Centralbyrån l989b).

Motorjournalisterna bildar en sammanhållen grupp med goda inbör-

des kontakter som är organiserad i Motorjournalisternas klubb.

Något samlat bemötande av denna kritik har klubben ej gjort (Erik

Friberg, ordförande, muntligen). Motorjournalistens situation är

att denne ofta upplever sig ha en bättre sakkunskap och mer er-

farenhet då det gäller bilar och trafik än vad andra journalist-

grupper har. Det finns skäl att anta att motorjournalisterna till

stor del rekryteras från mycket bil- och motorintresserade kret-

sar. Därigenom har de en annorlunda bakgrund än allmänreportrar.

3.9 Placering i tidningen

64 artiklar var placerade på de sidor som vanligen redigeras av

ledarredaktionerna. De utgjorde 12% av alla klipp. Andelen var

20% under maj till november 1987 (Perby 1988). Minskningen kan ha

tre förklaringar: metodfel, minskat intresse från ledarredaktio-

ner eller Ökad bevakning på annan plats i tidningen. Sannolikt

har bevakningen totalt sett ökat, vikten på det månatligen in-

komna klippta materialet ökade med 64% mellan de båda undersök-

ningstillfällena.

I materialet noterades 25 insändare. De utgjorde 4% av det totala

antalet artiklar och programinslag.
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3.10 Slutsatser

 

De av trafiken orsakade miljöproblemen var ett centralt debatt-

ämne i massmedierna under det första kvartalet 1989. Sannolikt

har intresset för ämnet ökat sedan maj till november 1987. Tran

fikbuller och vägsalt fick relativt sett liten uppmärksamhet jämn

fört med de av bilavgaser och intrång orsakade miljöproblemen.

Av den massmediala bilden att döma är tanken på att trafiken or-

sakar allvarliga miljöproblem. allmänt accepterad. Debatten i

massmedierna gäller i hög grad hur dessa skall motverkas. Vägtram

fikens miljöeffekter är en viktig (parti)politisk fråga somofta

kommenteras på ledarsidor eller är föremål för utspel. Den mass-

mediala bilden tyder på att det finns stora skillnader mellan de

olika partierna då det gäller åsikter om hur trafikens miljöpå-

verkan skall regleras.

Det är min uppfattning att det finns två olika grupper av aktörer

i denna debatt och de når ut på skilda sätt. "Miljölägret", till

vilka företrädare för miljörörelsen och de miljövårdande myndig-

heterna räknas, förlitar sig huvudsakligen på tidningarnas all-

mänreportrar som refererar deras åsikter. Billägret", vars mest

synliga representanter är motororganisationerna, får en viss upp-

märksamhet på de allmänna redaktionernas sidor men har mer eller

mindre ensamrätt till motorjournalisterna. Bilindustrin låg det

första kvartalet 1989 lågt i den massmediala debatten om trafiken

och miljön.

Liksom 1987 (Perby 1988) var det miljörörelsens ståndpunkter som

fick mest utrymme i massmedierna. Företrädare för "billägret"

hade dock aktiverat sitt försvar, och fick därvid stöd av en-

skilda motorjournalister. Aktiveringen gällde en enda fråga, näm-

ligen av miljö- och trafiksäkerhetsskäl motiverade sänkningar av

hastigheterna på llO-vägar. 'Motorjournalisterna lämnade en yt-

terst negativ bild av denna åtgärd, medan allmänjournalisterna

oftast skildrade hastighetssänkningar positivt.
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Då det gäller en central sakuppgift i debatten, vägtrafikens an-

del av kväveoxidutsläppen i Sverige, lämnade allmänreportrarna en

bild som tämligen väl överrensstämmer med utsläppsstatistiken

(Statistiska Centralbyrån 1989). Motorjournalisterna angav den

svenska vägtrafikens andel av nedfallet av kväveoxid-kväve i

Sverige och presenterade en därför bild som var väsenligt gynn-

sammare för vägtrafiken. Bortsett från att intresset för kol-

dioxid tycks öka, nämndes andra bilavgaskomponenter än kväve-

oxider sällan av allmänreportrar och i stort sett aldrig av mo-

torjournalister.
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4 TACK

Insamlingen av pressklipp och programinslag betalades med medel

som förvaltas av Sigvard Tim, VTI. Berörda skribenter har lämnat

sitt samtycke till att artiklarna i bilagorna återgives. Ingemar

Leksell, Börje Thunberg, Gunnar Carlsson, och Karl-Olov Hedman

har kommenterat preliminära versioner av rapporten. Åtskilliga

andra har lämnat ut informationer och material som har varit av

stort värde underarbetets gång. Ett speciellt tack till Monica

Lorichs och Siv-Britt Franke, som har hjälpt mig att färdigställa

rapporten.

Projektet har bekostats av VTIQ
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' FOLKET/Magasinef

 

/

,/ *' '
/Fal'tens mverkan på miljön

' §;1li . | i I * I

= Å OVER- ,
DRIVEN
Vill ni ta den.sista chansen

att köra 110 km/t så_ passa' på i
att göra det någon av de när-
maste dagarna. Innan tussi-
lagon hinnerslâutidikeskan-
ternakommerförmodligen de
flesta 110-skyltarna utefter
våra svenska vägar att vara
nedplockade. Denbild avfar-
tensbetydelse för miljön, som
nu målas upp, är inte bara
överdriven, den saknar alla
proportioner.
Sanningen är den att en

sänkning avhastigheternapå'
våra 110-vägar skulle reduce.
ra det totala kvävenedfallet
över Sverige med bara en
enda procent! I bästa fall...

Givetvis är alla insatser för att
sänka utsläppen av giñer i naturen
vällovliga. Men ibland gör debattö-
rerna det alldeles för enkeltför sig
ochi många fall handlar det betyd-
ligtmer om politisk opportunism än
om faktiska förhållanden.

 

.ROM

Gildenlöw

I trafiken ' 7

Just nu sitter därför en rad be-
slutsfattare inom olika länsstyrelser
och vill sänka fartgränserna på mo-

 

torvägar och motortrañkleder utan i
att ha tillgång till hela sanningen -
eller också döljer dom den.

Väg-och Trafikinstitutet (VTI), som
debattörerna gärna hänvisar till i
andra sammanhang, har efter nog-
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granna analyser påviSat att en sänk-
ning av hastigheterna med 10-20
km/tbara' skulle ge marginella effek-
ter på det totala kvävenedfallet över
Sverige. Det handlar om någon en-
staka procent. Faktum är att' trafi-
ken i Sverige, inklusive flyg, bussar
och lastbilar, bara' svarar för 10
procent av kväveutsläppen.- Så även
om vi totalförbjöd all bilism i det här
landet skulle -90 procent av kväve-
nedfallet kvarstå. -
Men det här budskapetgår inte

fram! Inte en enda politikerhar tagit
det i sin mun. Den ende som i' TV
försökt gedenhärdebatten sina ratta
proportionerärBjörn Gillberg.Men
ibland. lyssnar folk inte ens till ho--
nom... . 1'
Det finns betydligt *radikalare

vägar att gå för att minska kväveut-
släppen från bilismen; Det bästa
sättet är förstås att påskynda över-
gången till katalytisk avgasrening.
Ett annat eñ'ektivt sätt är att bygga:
bättre vägar och att bygga bort ilask- *
halsarna i trañken så att vi får ett :
jämnare trañkilöde. Och storstäder-
na skulle förstås må bäst av ringle-
der som håller genomfartstrañken
borta från de centrala delarna. Men
det skulle ju på samma gång gynna '
bilismen och därmed är det inte poli-
tiskt gångbart.

Jag har stor respekt för
människor som kämpar för
något de helhjärtat tror på
men jag kräver att våra folk-
valda politiker inte nöjer sig
med att bara tro utan också
sätter saker och ting i sina
rätta sammanhang. Därför
bördebeställaVTI-rapporten
Trafik luftföroreningaroch

buller och läsa på ordent-
ligt innan klubban faller!

/

/ _

 



 

h ° . J: Å..ne» v .sas
3 * " såi_cv-'Fn ;

Jm. .GL.. ,WG

ÅSTORP (HD)
- Ormastorpsgatans tunga
trafik bör gå via Jite-gatan
ochjärnvägen till Wramsvä-
gen. Därtill bör bullerstör-

  

ningarna vid Nyvångs trañk- - Å
plats reduceras för intilliggan-

' de bebyggelse. Vi villOckså ha
en effektivare kontrollav lant-
brukens gödselspridning så
att den inteskernär vinden

- liggermot bostadsbebyggelse.

Detta säger'Gert Moberg i det
yttrande som arbetarekommu»

- nen nu avlämnat
Åstorps 'miljövårdsprogram
På luftsidan kräver arbetareø

kommunen även hårdare rening
vid utsläppskälloma liksom att
lätt och tung trafik granskas.
Detta för att förbättra miljön :i
kommunen. Man vill öckså ha
ökad information avseende tom-
gångskörning.

Plantbank '
Under

krävs återställningsplan för Kalv-
= hagen och "Skanneliden", att en
plantbank anordnas för att driva
upp plantor och växter för senare
inplantering. i nya. och beñnt-
liga miljöområden,'att Nyvångs- '
högenområdet' bevaras i urs=
prungligt skick men efter sköt»
selplanag Man vill likaledes att
parkområdet och sjön i Hyl-
linge bevaras och får skötselplan.

-\ Därtillivillvi ha en förbättrad
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Från s-ltdll föreslår vi

omdir'igeras- till .lite-gatan' via
järnvägen; till Wramsv'ägen, så'-
ger Gert Moberg.

miljö i' Hyllinge östra kommun!
del invid än, säger Moberg., g'

För grustäkterna. i Kvidinge
krävs bättre uppföljning av åter-
ställningsplanerna liksom. att'
Åstorp-Dalafältet förses med

_ skogsdungar. _ .

'Under rubriken Jordbruk-vat- .
ten påtalas riskerna med flytgöd-
selspridning. och att sådant för- - _
bjuds inom vattentäktsområdet. *
ökade krav påyrening vid käl-

   
att Or- n \

mastorpsgatans tunga tr 177575 Södra Industriområdet'.

få horttung trafik
Ormastorpsgatan

lan före utsläpp i (avlopp, bäckar
och åar är ett annat krav. Man

1 i vill ha olika avloppstaxor.
i-'- Vi tror att det leder till bättre

' kontroll av utsläppen, säger Mo-
berg. _

" tervinning av- avfall, över-
' svâmningsskydd vid kommunens
avlopp liksom en utredning av
möjligheterna. anlägga utjäm-
ningsdammar för uppsamling av

' dräneringsvatten från jordbru-
; ken ärand'ra yrkandenri yttran--
det.: » "g '. _

f Uppställningsplatser
-' S" vill ävenrslå, fast en bättre

riskhantering längs vägarna lik»
.I somatt endast vissa. utvalda vä..

? gar ska; få användas för sådana
' transporter.- \

Tung trafik liksom bussar bör
anvisas: uppställningsplatser på

.-. Vi fårde bOrt dem' från
bostadsområden, betonar M0-

: bergi yttrandet'som alltså arbeta-
' . ,rekommunen antagit.

. i i På'energisidan vill' 5 ha fortsatt
utVeckling' av naturgasen inom

. hela kommunen. Det ger förde-
lar ur miljösynpunkt. Ett försök
för att 'omvandla naturgas till el»

' energi bör också göras, säger s i
- yttrandet som avslutas* med ett,
krav på Ökad kommunal utbilda i
ningssatsning både i» skolor, före-
tag,*förvaltningar*, samt hos poli-
tiker och kommuninvånare,

Ulf Holmklo
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UNT INRlKES l

Georg Mersson kritiserar bilmotståndarna:

Bilarna .
STOCKHOLM (TT)

- Miljöpartistema som ta.-
lar för decentralisering vill
kraftigt' höja priserna för
kommunikationer. De har
dålig kontakt med männi-
skors
för det skulle innebära stag-
nation och ett fattigare liv
för många människor.

Det säger kommunikationsmi-
nister Georg Andersson i en
'IT-intervju om landets kommu-
nikationer.
Han vill inte hindra bilismen

för den ger människor frihet och
möjlighet att resa. Han hävdar
dock att det är fullt möjligt att
hejda bilismen.
- Teoretiskt kan man lägga en

spärr för bilismen genom att dra-
matiskt höja kostnaderna. Men
det är knappast önskvärt.

Det är bara i storstäderna som
bilismen behöver hejdas, enligt
kommunikationsministern. Det
bör ske genom att kollektivtrafi-
ken byggs ut. '5

Nya blåsväder
Georg Andersson, tidigare in-

vandrarminister, tycker inte att

det är lugnare på det nya jobbet
som kommunikationsminister.

Senast har han hamnat i blåsvä-

der på grund av SJ :s planer på att
föra över gods från järnväg till
landsväg. '
Ar det inte allvarligt för miljön

att två miljoner ton gods förs över
till landsväg?
- I ett större perspektiv är det

marginellt. Det handlar kanske
om en ökning med cirka 300 last-
bilar.

 

levnadsförhållanden \

  

Foto: Leif Blom

Kommunikationsminister Georg Andersson anser att mil-
jöpartisterna saknar förståelse för vanligt folk.

Sedan förklarar Georg Anders- '
son att det handlar om ett gods-
byte som ska ge järnvägen mer
gods. Det ska gå till så att gods
som transporteras korta sträckor
läggs över på lastbil -medan det
långväga godset förs över till järn-
vägen.

- Oavsett vad vi gör finns den
dominerande trafiken på landsvä-
gen, hävdar Georg Andersson

som menar att fördyringar för
lastbilstrafiken drabbar företag
och mämriskor som bor på orter
där det saknas jämvägsförbindel-
se.
- Företagen behöver snabba

och billiga transporter.

Motorvägsbygget i Bohuslän
har upprört många. Men Georg
Andersson anser att detta är en
skev massmediabild 'av förhållan-
dena.
- Det finns en klar majoritet

' i den berörda regionen för proj ek-
tet.

Har bygget föregåtts av ordent-
liga förberedelser enligt lagar och
regler?
- Ja, alla förberedelser har

gjorts. Det riksintressanta natur-
vårdsområdet utgör inget hinder.
Det finns inget ytterligare att prö-
va.
Han hävdar att regeringen inte

har brutit mot naturresurslagen
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ger frihet

och förnekar att det gått prestige
i frågan.
- Det är en angelägenhet för

bygden att få en bättre och trafik-
säkrare väg.
- Hur än vägen byggs kom-

mer den i delo med viktiga
naturvårdsintressen.

Bro billigare . .
Öresundsförbindelsen har ock-

så fått känslorna att svalla. Georg
Andersson vill inte säga något
bestämt, utan nöjer sig med att
påpeka:
- Miljöaspekten måste våga

tungt i den här frågan och för-
bindelsen måste betalas av trafi-
kanterna.
Han understryker att det är två

parter om beslutet. Danskarna
ska också ha ett ord med i laget.
Vad är då att föredra: en bro

*eller en tunnel?

- En bro för enbart järnväg
blir billigare än en borrad tunnel
för järnväg.
Den nye kommunikationsmi-

nistern är marknadsorienterad
och kan tänka sig att privata före-
tag får driva både järnvägar och
investera i landsvägar vad det li-
der. Anledningen är ett stort och
kostsamt vägunderhåll, saint svå-
righeterna att höja väganslagen
via skattsedeln.
- Allmänna vägar är samhäl-

lets uppgift, men vi måste få ihop
kapital till underhåll och investe-
ringar i vägar, och vi ser oss om

efter kapital.
Betyder det att vi kommer att

få vägtullar?
- Ja det är möjligt för till ex-

empel motorvägsavsnitt och
broförbindelser.

JACQUES WALLNER/TT
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Förteckning över skrifter från politiska partier där deras syn på
miljöfrågor och däribland trafikmiljöfrågor presenteras. Upp-
gifter om skrifterna erhölls genom rundringning till respektive
partiers rikskanslier.

Moderata Samlingspartiet

 

Jorden vi ärvde. 19880
Framtidens idéer m om utvecklingen och miljöhänsyn. 1989.

Centerpartiet

 

Miljön - vår framtid. 1988
Ett miljöbudskap inför valet 1988.

Kristdemokratiska Samhällspartiet

 

Sammanställning av aktuella miljökrav. 1988.
Regionalpolitiskt handlingsprogram. 1988.

Folkpartiet

 

Framtidens miljövård. 1987.
Bruka inte förbruka. 1987.
Sätt pris på miljön. 1987.
Rädda naturen. 1987.
Det går att rädda miljön. 1988.

Socialdemokraterna

 

Lingonboken. Miljöpolitiska riktlinjer antagna av Socialdemo-
kraternas 30e partikongress 1987.
Blåbärsboken. 1987.
Miljön - vår gemensamma framtid. - I: Ett rättvisare Sverige.
Politiska riktlinjer antagna av 1987 år partikongresso

Vänsterpartiet Kommunisterna

 

Arbetarrörelsen och miljökampen. 1982.
SJ i kris. 1987.
Framtiden vinner vi idag. Ekologiskt näringspolitiskt program.
1988.
Tio röda punkter för en grön miljö. 1988.

Miljöpartiet de Gröna

 

Öresundsbron. Trafik och regionalpolitik - Kväveutsläpp och
miljö. 1987.
På nya spår. Miljöpolitisk rapport från Miljöpartiet de gröna.
1988. '
Trafik. Handlingsprogram. 1989.
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ya planer; rapporter och utred-
ningar om förbindelsen över*
Öresund produceras i jämn takt

medan den I politiska beslutSVåndan

bara tycks Öka. ' " ^ '

På måndag kommer den Svensk-

danska Oresundsdelegationen med en

ny rapport som väntas föreslå samma
lösning för Oresund som danskarna .

bestämt sig för över Stora Bält: bro

och tunnel för tåg och bil.

Det är den lösning som är trafikmäs-
-sigt och ekonomiskt Överlägsen och
som var aktuell innan den socialdemo-
kratiska partikongressen hösten 1987

orsakade en ny förhalning av Öre- å
sundsprojektet genom beslutet om in-

' ?Svenska H Naturskyddsföreningen

(SNF) har' från miljösynpunkt analyse.-
rat bro- och tunnelalternativen ochre-

dovisade i går resultatet. Inte oväntat

kommer SNF fram till att en borrad
järnvägstunnel är miljömässigt bäst,t o

m bättre än den nuvarande färjetrafl-
ken.

Här är det förmodligen ett tankefel -

en järnvägstunnel kommer inte att er-

sätta färjetrafiken. Om alternativen är

att köra upp 'bilen på en tågvagn eller

W_

 

på en färja kommer de flesta med *all 4.

sannolikhet att välja färjan.
Alternativet med en tunnel för en-

bart tågtrañk mellan Malmö och Kö-
penhamn ter sig över huvud taget inte

realistiskt och det lär heller inte finnas

med i den utredning som Öresundsde-

legationen lägger fram nästa-vecka.
Vägtrafiken tilldelas ofta en opro-

portionerligt stor roll för miljöproble-

.A

 

»Nå

** Beslutsvånda 1 om Öresund

 

men i sydvästra'Skåne. 'Ett trist falg:
tum är att huvudparten av luftförore- "

ningarna importeras medvindar från

Danmark och övriga Europa.

Det miljöproblem som bilismen ut-

gör måste mötas med hårdare krav på

avgasrening, Utvecklingen pågår och
tekniken är känd. Att försämra villko-

ren för vägtrafiken är ingen garanti för
att bilismens miljöpåverkan reduce-

 

ras. I värsta fall kan effekten bli den

motsatta. ' v
Danmark har nu planerna klara på

en förbindelse över och under Stora

Bält: bro och tunnel för tåg ochibilar.

Det är en lösning som kan kopieras för

Öresund. _
Närmast ligger avgörandet hos re-

geringspartiet där den interna utred-

ningsgruppen snart väntas vara klar

med sitt arbete. Socialdemokraterna

är i denna som i så många andra frå-

gor ett splittrat parti. Förre kommuni-

kationsministern Sven Hulterström

var för en tåg- och vägbro, liksom par-

tiorganet Arbetet som fortfarande dri-

ver den linjen. Nye kommunikations-

ministern Georg Andersson har ännu
inte. sagt vad han tycker, _men Brodera

skapSrörelsen har klart tagit avstånd

från broplanerna, och där ärGeorg

Andersson Ordförande.
- Det s'er'ut sömn om beslutsvåndan

kommer att fortsätta.
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.ø/Trañkforskare:

 

ÖresundSbro
ej acceptabel -
En utbyggnad av en*

väg- och jämvägsbro på
det sätt som Uresundsde-
legationen föreslagit 9 är
inte förenligt med vad
som kallats en hållbar
utveckling . Förslaget
innebär att en nödvändig
reduktion av luftförore- _

ningsutsläppen motver-
kas.: _
-LrEn sådan bro kan

därför* inte accepteras
från miljösynpunkt..
Det. säger trafildorskaren
Gunnar Eriksson vid Nordiska
Institutet* för samhällsplane-

' ring, som på uppdrag av
Svenska Naturskyddsfören-
ingen SNF studerat projektets
miljöpåverkan,
Rapporten, Öresundstrafi-

ken, och luftföroreningarna ,

är en s k miljökonsekvensana-
lys av den typ som' aldrig gjor-

_ des i samband med det omdis-
kuterade motorvägsbygget ge-
nom Bohuslän, och skissar en

,mörk bild av både. natur, sam-
hälle och människa i framti-
den, om inte politikerna san-
,sar sig, utan_ fortsätter planera
för ytterligare trañksprång i

' en redan hårt nedsliten miljö.
.. . Regionen drabbas redan, till

* följd av luftföroreningar, av
både storregionala skador,

bl a markförsurning och
skogsskador, liksom av effek-
ter .av mer lokal karaktär, bl a

hälsoeffekter i tätorter, kon-
- staterar Eriksson.

_ - Halterna av exempelvis
kväveoxider, liksom nedfallet

' av kväve, v ligger väsentligt
j över' den nivå naturen tål.
Nedfallet måste minska med
90 procent för att även de mest
känsliga naturtyperna ska
räddas undan långsiktiga ska-
dor. Belastningssituationen är
likartad vad gäller
svavelföreningar och ozon.
4- Situationens allvar krä-

ver att alla tänkbara sätt att
komma tillrätta med luftföro-
reningsproblemen tas tillvara.
--Situationen kräver själv-

klart också .att nyetableringar
av bl a industrier och investe-
ringar i infrastruktur, exem-
pelvis i form av ,fasta Öre-

sundsförbindelser, sker på ett.
sätt så att förhållandena inte'
försämras. ' ' '
Om politikerna nu släpper

loss trafiken på en egen bro
beräknar svenska statens of-
fentliga utredningar med bl a-
följande trafikökning: '

 

Antal ** personbilar över Öre-
sund: , '
1986' 1,6 milj
1995 2,6 '
2010 _ 3,1
Miljoner ton last:

Järnväg ' Lastbil_
1986 2,7 2,7'
1995 4,8 5,0
2010 3,1 * 7,1.

 

Den här utvecklingen inne-
bär alltså allt mer utsläpp, ef-
tersom den ökade'trañkmäng-
den förtar effekten av bättre
avgasrening; och blir bilbro
verklighet, ser skåningamas
framtid dyster ut, enligt Eriks-

, sons och SNF:s prognos.

Matfisk - ett minne
Att ge sig av till en insjö,

eller ett vattendrag, för att fis-
ka matfisk blir t ex ett minne

blott. På sina håll kan det vis-

serligen finnas fisk kvar, men
den har så höga halter av
kvicksilver i sig så att den är
otjänlig och vattnen har svart-
listats.

, Markförsumingen har slagit
hårt. Daggmaskar och många
bakterier, som normalt sköter
en stor del av nedbrytningen
av döda växter och djur, har
försvunnit. Nedbrytningen går
långsamt och utförs i stor ut-
sträckning av sva'mpar. Samti-
digt har mågna arter av mos-
sor och lavar försvunnit. Flo-
ran är utarmad, många arter
av ormbunkar och blommor
har försvunnit, och ersatts av
livskraftiga brännässlor m m.

Flera fågelarter harförsvun-
nit. Svartvit flugsnappare och
lövsångare har drabbats av
aluminiumförgiftning efter-
som de hämtar sin 'mat från
försurade sjöar och vatten-
drag. _

Luftföroreningarna har för-
värrat situationen i haven vä-
sentligt. _

JAN HALLDIN
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Hastigheterna sänks _påmånggplatser i sommar '

Se upp på motorvägar-
na i sommar! Många av
landets länsstyrelser har
långt framskridna planer
på att sänka hastigheter-
na på vissa sträckor som
anses känsliga för miljö-
förstörina. Det har de rätt
till enligt en ny lag som
trädde i kraft vid årskif-
tet.
Stockholms länsstyrelse' som

redan har beslutat att sänka far-
ten till 90 km/timme på nio mil
av länets sexton mil långa 110-
vägar från och med' den andra

.| maj är.
Men beslutet har redan Över-

klagats från tre håll; Kungliga
automobilklubben (KAK), För-
svarets motorklubb och en

privatperson. Nu kommer även
den 'största motororganisa-
tionen Motormännens Riksför-
bund med 200 000 medlemmar
att överklaga beslutet att sänka
farten.

Beslutet olagligt
Beslutet anses olagligt och

felriktat. Naturvårdsverkets
statistik anses bristfällig då den
inte tar hänsyn till landets
500 000 katalysatorrenade bilar.
Motororganisationerna tycker*
att en lägre fart leder till rycki-
gare och stökigare trafik samt
fler omkörningar som kan leda
till olyckor. '
- Enligt lagen får miljöskäl

användas för att sänka farten på
enskilda och väl avgränsade

vägsträckor , säger Charlie
Magnusson, utredningssekrete-
rare vid KAK med 6 000 med-

I

lemmar. Men vi tycker inte att
nio av Stockholms 16 110-vägar
kan klassas på det sättet.

Rätt ellerinte? '_
Har Stockholms länsstyrelse

tolkat lagen på rätt sätt eller
inte? . .

Allt beror nu på vad trafikSä-
kerhetsverket (TSV) i Borlänge
beslutar i'frågan. Om det beslu-
tar att Stockholms länsstyrelse
hade rätt att sänka hasti heter-
na kommer fler länsstyre ser att
sänka farten från 110 kni/tim-
men till 90 på motorvägarna.
- Vi har inte fått in några

överklaganden än, säger Jan
Hagberg, - planeringschef vid
lTSV. Men när de väl har korn-
mit'in kan det ta upp till två
.månader innan vi kan ta ställ-
ning. Det krävs ju ett ordentligt

* underlag med tanke på den

'vägarna-
prejudicerande effekt som vår
beslut kommer att få.

I Malmöhus län har miljöpla-
negruppen, som står helt fri
från länsstyrelsen, gjort en egen
undersökning om effekterna av
att sänka hastigheterna. Den
har rekommenderat att hastig-
heterna sänks från 110 kni/tim,-
men till 90 och från. 90 km/tim-
men till 70.
- Förslaget är ute på remiss

hos ett 50-tal instanser, Säger
Per Gustafsson, ordförande i
miljöplanegruppen. Min för-
hoppning är att vi kan fatta be-
slut i ärendet före sommaren.

4 Men det lär nog bli först i augus-
tt.

I avvaktan på beslut planerar'
länsstyrelsen en informations-
kampanj för att få folk att hålla
de nuvarande fartbegränsning-
arna på vägarna."

i.

e Man blir ju omkörd minst
100 gånger om man kör från
Lund till Malmö i 110 km/tim-
men,' säger Gustafsson.
Innan något beslut fattas om

att sänka farten vill Gustafsson
mäta utsläppen på en utstakad
vägsträcka. Först ska mätning-
en göras vid 110 kni/timme och

' sedan efter en omskyltning till
90. p '

'Beredda sänka?
Sydsvenskan har frågat om

\ länsstyrelserna ilvår närhet är
beredda att sänka farten.

Miljövårdsdirektör Ove Ols-
son vid Hallands länsstyrelse.
- Vi har inte tagit ställning-till

den frågan än. Just nu försöker
vi att tillämpa naturvårdsver-
kets siffror på situation i Hal-
lands län. .

NALINI YAMDAGNI
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fö en bättre
; politikerna_ kran;

-- En sänkning till
Y.: '-

 

      
' ' - Sänk fartgränsen till 90

- på allallO-vägar. '
Nu kräver politikernavi

Nyköping skärpta hastig-
hetsbestämmelser för mil-
jöns skull. ', 4
- Sex minuters tidsför-

lust är en blygsam-uppoff-
ring för bilister-na på E 4,
säger. miljö- och hälso_-
skydds'nämndens ordföran-

- de Ake Larsson° '

länsstyrelsen i Stockholm för att
sänka; hastigheten ,_ på :' en* rad

timmen. -
Det gäller bland annat hela

Järna.,
Nu kräver miljöpolitikerna 'i

Nyköping att länsstyrelsen 'i
Sörmland följer efter.
Det formella beslutet om att

begära nya fartgränser på alla
110-vägar i kommunen fattas
först vid miljö- och hälsoskydds-
nämndens möte på måndag.
Ordföranden, Åke Larsson

(s), räknar dock med att en ma-
joritet av ledamöterna följer den
linje som spikades i nämndens
beredningsutskott igår.

El 155 ton kväveoxider

 

Det är Åke Larsson själv som
drivit på för att få fram nya ha-
stighetsbestämmelser på
110-vägarna i kommunen.
Förutom E 4 gäller kravet Ny-

köpings del av motorvägen mot
Oxelösund.

- Det är inte otroligt att vi
kommer med ett förslag om
hastighetssänkning på E 3
så småningom.

Det säger Kristina Eriks-

son, ordförande i Eskilstu-

nas miljö- och hälsoskydds-
nämnd.

  

Enligt Kristina Eriksson har
frågan om sänkt hastighet på E 3
ännu inte diskuterats bland mil-
jöpolitikerna i Eskilstuna.

0 »Är det ett minne blott? Nu reses allt fler krav att
110-vägarna ska slopas.

VTI MEDDELANDE 612

Iforra veckan beslutade sxg . serar påmotowâgegggämmwvyê

;köping blir omkring images- .
110-sträckor* till'1904kilom'eter-r--ø'AveniOmiánan'*,9919Elâlgåmmedâ

   

ter i timmen på E .4 genomgN
1

köping skulle *innebära
miljövinst, sägerLarssonçi ;av
- Det skulle* kosta massor'av

_ pengar att ta bort samma mängd
luftföroreningar i t ex industrin.,
Han menar attudäppengav _

kväveoxider skulle.
omkring 155 ton om._året:-3Aven

'köra för fort. i ' :4. *.
Tidsförlusten för densom pas-

om många bilisterifortsätteriatt -

stålzyl'iäi påaêan' framtiaag_mo- -
V torvägenmellan

motorvägen från Stockholm till iêstgötagränsen-t

 

,,- Dessutom ' lederx'nfiiiiskad
' hastighet till
Larsson. ' ' E'-

1

  /
/
F
V

     

v
I

- :Må-:m- emor: / blygsam, säger..

o - En 'sänkning från 110
:17190 på E 4och motorvägen

_ till Oxelösund skulle betyda
, smycket för miljön. Uppojf-

,lingen för bilisterna blir där.
ke

Lars-70"; S-Ordförande i Ny-

'71 ."2

;.yi-.iii-.l- köpings miljö- och hälsa-
' skyddsnämnd'.

|4
L'

olyélsörä'sâger

- Enligt NTF jsjunkéåáhtåiét '
med 40 procent - om' man,sänker
medelfarten med tio kilometer i
timmen. '3 ° _ "
Åke Larsson ser-kampen för

sänkta fartgränser, som._e_tt' sätt'
att leva upp till det miljöpolitiska
handlingsprogram 'jsomj'Nykö-
pings socialdemokrater; 'gick ' till
val på. " .i - "fi

-. Vi utlovade ju blandannat
aktiva åtgärder för-Tattj'rninska
den totala utsläppsrriångdéá'i
kommunen, säger han; V
- Det här är ett snabbtoch ef-

fektivt sätt att förbättra miljön
innan skadornahunnit bli lika
stora som på vissa håll i _landet_

[3 Minska 75 procent»
Åke Larsson -' som :tillitvar-

l: :na--

Hon är dock inte .främmande
för tanken: V ' '
- Kommunen har ju'tidigare

sagt ifrån när detgälldeyäg-
verkets förslag om att höja fart-
gränserna på väg 53 mellan
Gröndal och Kvicksund. säger
hon. . _ 5,
- Att följa Nyköpingsexem-

pel skulle ligga i linje med det
ställningstagandet. _ i ,

Kristina Eriksson tror också
att ett eventuellt länsstyrelse-
beslut om sänkt hastighet på Ny-

dags jobbar som . miljöforskare
"på naturvårdsverket - hoppas
att myndigheterna ska kunna
förklara för bilisterna varför de

_Imåste köra saktare.
'- Varje gång man lättar på

gasen minskar utsläppen av för-
surande kväveoxider, säger
han.
'Miljö- och hälsoskyddsnämn-

den i Nyköping kommer inte ha-
ra att kräva sänkt hastighet de
nuvarande 110-vägarna i kom-
munen.
Politikerna vill inte heller veta

av den höjning från 90 till 110 på
väg 52 mellan Vrena och Nykö-
ping som vägverket förslog i fjol.

Benny Eriksson

Förslag att om 3
:köpings 110-vägar skulle på-

verka utvecklingen i Eskilstuna.
Hon tycker att det är viktigt att

ha samma regler i hela Sörm-
land. inte minst med tanke på
bilisterna.

På E 3 i Sörmland finns idag
knappt två och en halv mil
110-väg.

Sträckan mellan Eskilstuna
och länsgränsen utgör det läng-
sta sammanhängade avsnittet -
cirka 19 kilometer.




