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Vägtrafikens miljöeffekter

av Harald Perby

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 Linköping

FÖRORD

Under de senaste årens allt intensivare miljödebatt har fordons=

avgaserna uppmärksammats i mycket hög grad. Fyra relevanta

frågor i denna debatt är:

° Vilka komponenter i fordonsavgaserna påverkar miljön?

° Hur stort är vägtrafikens utsläpp av dessa ämnen relativt

andra källors utsläpp?

° Hur skall åtgärder mot luftföroreningar från vägtrafiken

vara utformade för att få största möjliga effekt ur miljö-

synpunkt?

° Vilka åtgärder är mest kostnadseffektiva?

I detta meddelande beskrivs vägtrafikens miljöpåverkan som den

var omedelbart innan katalysatorreformen trädde i kraft. Analy-

sen av olika åtgärdstypers effektivitet utgår från den befint-

liga kunskapen om hur fordonsavgaser påverkar levande organis-

mer. Meddelandet är ett kunskapsunderlag till två rapporter,

Thunberg mfl (1990) och Transportforskningsberedningens utred-

ning "Ett miljöanpassat transportsystem", som innehåller prog-

noser för utvecklingen fram till 2015, Dessa rapporter behandlar

även vissa åtgärdspakets effekt på utsläppens storlek.

Denna studie har finansierats av TFB, Bilindustriföreningen och
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VTI. Inom ramen för VTIs studie har ytterligare fyra rapporter

tagits fram:

Thunberg, B mfl 1990 Trafik och avgasutsläpp - utblick mot 2015.

Beräkning av avgasutsläpp under olika förutsättningar. - VTI'

Meddelande 618.

Möller, S 1989 Beräkning av samband mellan fordonsålder och

trafikarbete för några olika fordonstyper. - VTI Notat T 74.

Hammarström, U 1990 Trafik och avgasutsläpp - utblick mot 2015.

Emissions- och bränslefaktorer för vägtrafik. - VTI Notat T

84. '

Möller, S 1990 Trafik och avgasutsläpp - utblick mot 2015.

Avgasutsläpp från vägtrafik för olika år och scenarier. - VTI

Notat T 85.
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l. SAMMANEATTNINGAR

1 . 1 Sammanfattning (svensk)

1.1.1 Mbtiv att uppmärksamma vägtrafikens miljöeffekter

De senaste årens forskning har producerat allt bättre bevis för

att luftföroreningar, som kväveoxider, kolväten och koldioxid,

har påtagliga miljöeffekter. Den följande sammanställningen

visar att åtgärder mot vägtrafikens utsläpp av luftföroreningar

är motiverade eftersom vägtrafiken i Sverige svarar för en stor

eller dominerande del av utsläppen av vissa luftföroreningar.

Tiden närmast före introduktionen av katalysatorn svarade väg-

trafiken för:

49 % av kväveoxidutsläppen 1987/1988.

36 % av de summerade kväveoxid- och ammoniakutsläppen 1987/

1988. '

- 17 % av tillförseln av nyfixerat kväve till luft, mark och

vatten 1987.

- 44 % av kolväteutsläppen 1988.

- 72 % av kolmonoxidutsläppen 1982.

- 29 % av utsläppen av koldioxid av fossilt ursprung 1987.

4 % av svaveldioxidutsläppen 1987.

- ungefär hälften av utsläppen av ozongenerande gaser

1987/1988.

Uppgifterna bygger på offentlig statistisk från Statens Natur-
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vårdsverk och Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning.

1.1.2 Typer av åtgärder

Om syftet är att minska vägtrafikens miljöpåverkan är det vik-

tigt att åtgärderna utformas med hänsyn till naturens behov och

människors hälsa. Åtgärder som riktar sig mot trafikens avgas-

utsläpp kan indelas i kategorier. I det följande behandlas moti-

ven för:

- Generella minskningar av utsläppen i större områden. De kan

uppnås genom att minska trafikarbetet eller genom att sänka

utsläppen per fordonskilometer från de enskilda fordonen.

Minskningen kan gälla ett eller flera ämnen.

- Lokala minskningar av utsläppen i hårt föroreningsbelastade

områden. Detta kan uppnås genom tekniska lösningar, omdiri-

gering av trafik eller genom ett ändrat transportsystem.

- Tillfälliga begränsningar av utsläppen under korta tidsperi-

oder, typ hastighetsbegränsingar sommartid eller trafikbe-

gränsningar under episoder (se 5.4.2).

Vi kan även skilja mellan åtgärder som har kraftig effekt, till

exempel införandet av katalysatorn och åtgärder som har relativt

begränsad effekt, som hastighetssänkningar.

En central fråga är om åtgärderna är tillräckligt kraftfulla för

att ha effekt. Som framgår av 2.2 och 2.3 finns det idag ett gap

mellan de krav på minskade utsläpp som framförts av forskare och

de mål som beslutats av riksdagen. Den största skillnaden mellan

forskarkrav och politiska mål gäller koldioxidutsläppens stor-

lek.
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1.1.3 Mbtiv att minska utsläppen

1.1.3.1 Luftkemiska processer

Kunskapen om de luftkemiska processerna är viktig för att förstå

hur åtgärder mot fordonsavgasernas miljöpåverkan bör utformas.

Kolväten, kväveoxider och svavelföreningar omvandlas genom luft-

kemiska reaktioner till ämnen som ofta är väsentligt giftigare

än utgångsämnena. Dessutom bildas ozon som en konsekvens av om-

vandlingarna av kolväten och kväveoxider. Reaktionerna är ljus-

krävande, varför ozonbildningen är mest notabel sommartid. Lång-

siktigt omvandlas kväveoxider och svavelföreningar till ämnen

som deponeras. Kolväten ombildas slutligen till koldioxid.

Resultatet blir att luften "avgiftas". Minskade utsläpp av ett

ämne ökar ofta atmosfärens förmåga att oskadliggöra andra ämnen.

En konsekvens av omvandlingarna är att av luftföroreningar orsa-

kade skador inte bara uppträder där utsläppen är som störst. De

drabbar främst områden som ligger på läsidan om regioner med

höga utsläppen och områden där depositionen av långdistanstrans-

porterade luftföroreningar är som störst. Sambandet källa -

dokumenterad skada är då svagt. I vissa fall kan lokala utsläpp

samverka med långsdistanstransporterade ämnen. Till exempel

underlättar höga ozonhalter i luften depositionen av lokalt

utsläppta kväveoxider.

Slutsatser

 

° Om skadeverkningarna av luftföroreningar skall minska är

regionala utsläppsminskningar oftast effektivare än lokala.

° Generella sänkningar av utsläppen av ett ämne kan ha en

gynnsam inverkan på andra ämnens miljöpåverkan.

O Lokalt minskade utsläpp av kväveoxider i de områden där
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kvävenedfallet är störst kan under vissa betingelser minska

nedfallet lokalt, till exempel längs en trafikerad väg.

° Tidsbegränsade åtgärder, som har till syfte att minska ut-

släppen av ozonbildande ämnen, får störst effekt sommartid."

1.1.3.2 Effekter på miljön

Vägtrafikens utsläpp av luftföroreningar har kopplats samman med

flera olika slag av negativ miljöpåverkan, bland annat skogsska-

dor, försurning av mark och vatten, igenväxning, algblomningar,

effekter på människorshälsa och växthuseffekten. Försurningen

av mark och vatten orsakas främst av svavelsyra men även av sal-

petersyra. De bägge syrorna har sitt ursprung i svaveldioxid

respektive kväveoxider. Svaveldioxidutsläppen från vägtrafiken

är relativt små (se 1.1.1). Vägtrafikens bidrag till försurning-

en motverkas om kväveoxidutsläppen sänks.

1.1.3.2.l Skogsskador

Det tycks som om ett flertal luftföroreningar tillsammans indu-l

cerar ändringar i träds fysiologi och markens kemi som medför

att trädens anpassning till sin livsmiljö försämras. Långsiktigt

leder det till att tråden inte klarar av naturliga påfrestningar

som torka och insektsangrepp. Skogsskador är oftast en konse-

kvens av en utveckling som tar årtionden. Utvecklingen orsakas

av en hög, kontinuerlig, belastning med luftföroreningar i stora

områden. Vägtrafiken är en dominerande källa till vissa av de

inblandade ämnena.

Det finns en naturlig tolerans som gör att skogar tål en viss

belastning med föroreningar. Till exempel tolererar svenska sko-

gar ett årligt nedfall av bundet kväve om 3 till 20 kg per hek-

tar och år innan de uppnår kvävemättnad. Kvävedeposition därut-
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över har betydligt allvarligare effekter. Det betyder att åtgär-

der som har en procentuellt sett begränsad effekt på utsläppen

av kväveoxider kan ha en större reell effekt på ekosystemen.

Slutsatser

° Om vi vill minska skogsskadornas omfattning och utbredning

är generella minskningar av utsläppen av luftföroreningar i

stora regioner mest effektivt.

° Åtgärder som leder till små minskningar av kväveoxidutsläp-

pen kan ha en relativt sett större effekt på ekosystemen om

dessa befinner sig nära kvävemättnad.

l.l.3.2.2 Igenväxning

Igenväxningen av öppen mark är en konsekvens av ändrade bruk;

ningsformer inom jordbruket samt det ökande nedfallet av kväve-

föroreningar. Kväveföroreningarna bidrar till att snabbväxande

arter konkurrerar ut långsamtväxande. Det leder till en estetisk

utarmning av hagar, torrbackar och annan öppen mark och därmed

till en allmän förfulning av landskapet. Processen är ett resul-

tat av kväveföreningsdepositionen under en lång tidsperiod. Väg-

trafiken är endominerande källa till kvävehaltiga luftförore-

ningar.

Slutsats

° Om igenväxningen av värdefulla marker skall hejdas krävs

generella minskningar av utsläppen av kvävehaltiga luftföro-

reningar.
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1.1.3.2.3 Algblomning

Den ökade kvävetillförseln är den viktigaste orsaken till de

algblomningar som under senare år har blivit allt vanligare i

kustnära havsområden. Avgörande är den totala kväveförorenings-i

tillförseln till kustvattnens vattenavrinningsområde och hur

stor andel av kväveföroreningarna som når havet. Vägtrafiken

bidrar med en liten, men inte försumbar del av kvävetillförseln

till havet.

Slutsatser

° Effektiva åtgärder minskar kvävetillförseln till hela det

avrinningsområde varifrån det kommer vatten som når det

drabbade havsområdet. Både lokala och generella minskningar

av utsläppen kan ha effekt. Åtgärderna skall leda till en

bestående sänkning av kvävetillförseln.

° Även åtgärder som hindrar kväveföroreningar från att nå

havet har en positiv effekt. En sådan åtgärd är att åter-

skapa våtmarker.

1.1.3.2.4 Hälsoeffekter

Hälsoeffekter av bilavgaser uppstår när personer exponeras för

antingen konstant förhöjda halter av luftföroreningar i omgiv-

ningsluften eller extremt höga luftföroreningshalter under korta

tidsperioder, till exempel episoder. Under episoder leder speci-

ella meteorologiska omständigheter till att den förorenade luf-

ten endast i mycket liten utsträckning späds ut med renare luft.

Vägtrafiken är för ickerökare den dominerande källan till luft-

föroreningar i inandningsluften i tätorter.
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Slutsatser

° Lokala åtgärder är sannolikt viktigast då det gäller hälso-

effekter som orsakas av kontinuerlig exponering.

° Det kan vara effektivt att omfördela trafik från tätbefolka-

de områden till mindre tätbefolkade områden.

° Speciella krav på tätortsfordon kan vara motiverade.

° Tillfälliga begränsningarkan vara motiverade under episo-

der.

l.1.3.2.5 Växthuseffekten

Växthuseffekten tillskrivs de ökade globala utsläppen av koldi-

oxid, lustgas, metan, ozonbildande gaser och freoner. Endast

generella begränsningar av de globala utsläppen av dessa gaser

kan förbygga klimatförändringar. Vägtrafiken är en av flera

stora källor till koldioxid. Dess roll som källa till andra

växthusgaser är dåligt känd.

Katalysatorbilar släpper ut mer lustgas och lika mycket koldi-

oxid som bilar utan katalysatorer. Utsläppen av metan och ozon-

bildande gaser minskar. Totalt sett har katalysatorn en liten

effekt på utsläppen av växthusgaser. Dagens kunskap om utsläppen

av växthusgaser från vägfordon indikerar att koldioxid är det

största problemet.

Slutsats

° Koldioxidutsläppen från vägtrafiken kan endast minskas om

förbrukningen av fossila bränslen minskas.
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1.1.4 Övergripande slutsatser

Vägtrafiken var före katalysatorreformen den största källan till

utsläpp av kväveoxider, kolväten och kolmonoxid. Den är en

viktig källa till koldioxid av fossilt ursprung.

Det finns skäl för både lokala begränsningar av avgasutsläppen i

tätbefolkade områden och för generella begränsningar av utsläp-

pen i större regioner, se tabell 1.1. I tätbefolkade områden kan

tillfälliga restriktioner under episoder vara motiverade. Sänkta

utsläpp av kolväten och kväveoxider under sommarhalvåret kan ha

en positiv effekt på ozonbildningen.

Åtgärder som leder till små nedskärningar av kväveoxidutsläppen

kan få en relativt sett större effekt ur miljösynpunkt om det

leder till att kvävenedfallet begränsas i områden som har upp-

nått kvävemättnad.

 

Tabell 1.1. En sammanfattning av olika åtgärdstypers relevans ur
miljösynpunkt. x betecknar verksam åtgärdstyp och (x) åtgärder
som kan ha viss effekt. Tabellen berör främst åtgärder inom
transportsektorn.

 

Problem Typ av begränsning av luftföroreningsutsläpp

Generell Lokal Tidsmässig

Skogsskador x (x) x1
Försurning x
Igenväxning x
Algblomningar x x
Hälsoeffekter (x) x x2
Klimat- x
förändringar

 

Kommentarer: 1. Ozonbildningen och växters känslighet för ozon
är störst sommartid.

2. I tätorter under episoder.

VTI MEDDELANDE 6 l 9



1.2 Summary

1.2.1 Reasons for paying attention to the environmental

effects of road traffic

Research in recent years has produced all the more evidence of

injurious effects of air pollutants such as nitrogen oxides,

hydrocarbons and carbon dioxide. The following summary shows

that countermeasures against road traffic emissions of air pol-

lutants are justified, since road traffic in Sweden accounts for

a large or dominating part of the emissions of certain air pol-

lutants. During the period immediately prior to the introduction

of catalytic converters, road traffic accounted for:

- 49% of nitrogen dioxide emissions in 1987/1988.

36% of the total nitrogen oxide and ammonia emissions in

1987/1988.

- 17% of the supply of newly fixed nitrogen to air, soil and

water in 1987.

- 44% of hydrocarbon emissions in 1988.

- 72% of carbon monoxide emissions in 1982.

- 29% of emissions of carbon dioxide of fossil origin in 1987.

- 4% of sulphur dioxide emissions in 1987.

- approximately 50% of the emissions of ozone-producing gases

in 1987/1988.

This information is based on official statistics from the Natio-

nal Swedish Environmental Protection Board and the Swedish Envi-

ronmental Research Institute.

VTI MEDDELANDE 619



10

1.2.2 Types of countermeasures

If the aim is to reduce the environmental impact of road traf-

fic, it is important that the countermeasures be designed with

regard to nature's requirements and people's health. Counter?

measures that are aimed at traffic emissions can be classified

into categories. The following deals with the reasons for:

- General reductions of emissions in larger areas. This can be

achieved by reducing traffic volume or by reducing emissions

per vehicle kilometre from the individual vehicle. The

reduction may apply to one or more substances.

- Local reductions of emissions in severely polluted areas.

This can be achieved through technical solutions, redirec-

tion of traffic or by changing the transport system.

- Temporary restrictions of emissions during short periods,

such as speed limits during summer or traffic restrictions

during episodes.

A central issue is whether the countermeasures are sufficiently

powerful to have the desired effect. There is at present a gap

between the demands on reduced emissions proposed by researchers

and the goals decided by Parliament. The biggest difference

between researchers' demands and political goals is in the case

of the volume of carbon dioxide emissions.

1.2.3 Reasons for reducing emissions

1.2.3.1 Chemical processes affecting the air

 

Knowledge of the chemical processes affecting the air pollutants

is important for understanding how countermeasures against the

environmental influence of vehicle emissions should be designed.
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Hydrocarbons, nitrogen oxides andsulphur compounds are conver-

ted through chemical reactions with the air to form substances

that are often considerably more toxic than the original ones.

Often, ozone is also produced as a result of the conversion of

hydrocarbons and nitrogen oxides. Since the reactions are depen-

dent on light, ozone formation is therefore most prevalent

during summer. In the long term, nitrogen oxides and sulphur

compounds are converted to substances that are deposited. Final-

ly, hydrocarbons are converted to carbon dioxide. The result is

that the air is "detoxified". Reduced emissions of one substance

often increase the capability of the atmosphere to render other

substances safe.

A consequence of these conversions is that damage caused by air

pollutants appears not only in areas where the emissions are

greatest. It mainly affects areas on the leeward side of regions

with high emisSions and areas where the deposition of air pollu-

tants transported over long distances is greatest. Thus, there

is a weak relation between source and documented damage. In

certain cases, local emissions may interact with long-distance

pollution. For example, high ozone contents in the air facili-

tate the deposition of locally released nitrogen oxides.

Conclusions

o If the damage from air pollutants is to be reduced, regional

reductions in emissions are more effective than local reduc-

tions.

o General reductions of emissions of one substance may have a

favourable effect on environmental influence by other

substances.

o Locally reduced emissions of nitrogen oxides in areas where

the nitrogen deposits are greatest may under certain condi-
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tions reduce deposition locally, for example along a road

with heavy traffic.

o Countermeasures of limited duration, which are aimed at_

reducing emissions of ozone-forming substances, are most

effective in summer.

1.2.3.2 Effects on the environment

 

Emissions of air pollutants by road traffic have been linked

with several types of negative influence on the environment,

including damage to forests, acidification of soil and water,

overgrowth of land by vegetation, algal bloom, injurious effects

on health and the greenhouse effect. The acidification of soil

and water is mainly caused by sulphuric acid, with a certain

contribution by nitric acid. The two acids originate from

sulphur dioxide and nitrogen oxides respectively. The emissions

of sulphur dioxide from road traffic are relatively small (see

1.2.1). The contribution by road traffic to acidification is

counteracted if the nitrogen oxide emissions are reduced.

l.2.3.2.1 Damage to forests

It appears that a number of air pollutants together induce

changes in the physiology of trees and the Chemistry of. the

soil, resulting in reduced adaptation by the tree to its natural

environment. In the long term, this leads to the tree being

unable to withstand natural stresses such as drought and attack

by insects. Often, damage to forests is a consequence of a deve-

lopment covering several decades. This development is caused by

a high, continuous burden from air pollutants in large areas.

Road traffic is a dominating source of certain of the substances

involved.
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There is a natural tolerance by forests of a certain burden from

pollutants. For example, Swedish forests tolerate an annual

deposit of fixed nitrogen of 3 - 20 kg per hectare and year

before nitrogen saturation is reached. Nitrogen deposition above

this level has considerably more serious effects. This means

that countermeasures that have a proportionally limited effect

on emissions of nitrogen oxides may have a greater real effect

on the ecosystems.

Conclusions

o If we want to reduce the extent of the damage to forests,

general reductions in the emissions of air pollutants in

large regions are most effective.

o Countermeasures leading to small reductions of nitrogen

oxide emissions may have a relatively greater effect on the

ecosystems if these are close to nitrogen saturation.

l.2.3.2.2 Overgrowth

Overgrowth of open land is a consequence of changes in farming

methods and the increased deposition of nitrogen pollutants. The

nitrogen pollutants contribute to rapidly growing species for-

cing out slower growing species. This leads to an aesthetic

deterioration of meadows, heathlands and other open ground,

resulting in a generally unattractive appearance of the country-

side. The process is a result of nitrogen compound deposition

over a long period of time. Road traffic is a dominating source

of nitrogen pollutants in air.

Conclusion

o If overgrowth of valuable land is to be slowed down, general

reductions of the emissions of nitrogen pollutants in air
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are required.

l.2.3.2.3 Algal bloom

The increased supply of nitrogen is the principal cause of algal

blooms which have become all the more common in recent years in

coastal regions. A decisive factor is the total addition of

nitrogen compounds to coastal watersheds and the proportion of

nitrogen compounds that reaches the sea. Road traffic contri-

butes a small but significant proportion of the nitrogen

reaching the sea°

Conclusions

o Effective countermeasures reduce the supply of nitrogen to

the entire watershed from which water reaches the affected

sea. Both local and general reductions of emissions may be

effective. The countermeasures must lead to a long-lasting

reduction of the nitrogen supply.

o Also countermeasures that prevent nitrogen compounds from

reaching the sea have a positive effect. One such measure is

the restoration of wetlands.

l.2.3.2.4 Effects on health

Effects' of car emissions on health are observed when people are

exposed either to constantly increased contents of air pollu-

tants in the air or to extremely high air pollutant contents for

short periods, for example episodes. During episodes, special

meteorological conditions lead to the polluted air being diluted

with cleaner air only to a very small extent. For non-smokers,

road traffic is the dominating source of air pollutants in

inhaled air in urban areas.
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Conclusions

o Local countermeasures are probably most important in regard

to effects on health due to continuous exposure.

0 It may be effective to redistribute traffic from densely

populated areas towards less densely populated areas.

o Special demands on vehicles used in urban areas may be

justified.

o Temporary restrictions may be justified during episodes.

1.2.3.2.5 The greenhouse effect

The greenhouse effect is attributed to the increased global

emissions of carbon dioxide, nitrous oxide, methane, ozone-gene-

rating gases and freons. Only general restrictions of global

emissions of these gases can prevent'climatic changes. Road

traffic is one of the main sources of carbon dioxide. Little is

known about its role as a source of other greenhouse gases.

Cars with catalytic converters release more nitrous oxide and an

equal amount of carbon dioxide compared to cars without conver-

ters, while the emissions of methane and ozone-generating gases

are reduced. In general, the catalytic converter has little

effect on emissions of greenhouse gases. Today's knowledge about

greenhouse gases from road vehicles indicates that carbon

dioxide is the greatest problem.

Conclusion

0 The carbon dioxide emissions from road traffic can only be

reduced if consumption of fossil fuels is reduced.
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Table 1.2 Summary of the relevance of various types of counter-
measures from the environmental aspect. x indicates
an effective type of countermeasure and (x) counter-

measures that may have some influence. The table.
concerns primarily countermeasures within the
transport sector.

  

 

Problem Type of air pollutant restriction

General Local Time

Forest damage x (x) x1
Acidification x
Overgrowth x
Algal bloom x x
Effects on health (x) x x2
Climatic changes x

Comments: 1. Ozone formation and sensitivity of flora to ozone
are greatest during summer.

2. In urban areas during episodes.

1.2.4 General conclusions

Before the introduction of catalytic converters, road traffic

was the principal source of emissions of nitrogen oxides, hydro-

carbons and carbon monoxide. It is also an important source of

carbon dioxide of fossil origin.

There is justification both for both local restrictions of

exhaust emissions in densely populated areas and for general

restrictions of emissions in larger regions, see Table 1.2. In

densely populated areas, temporary restrictions may be justified

during episodes. Reduction of emissions of hydrocarbons and

nitrogen oxides during the summer may have a positive effect on

ozone formation.

Countermeasures that lead to small reductions of nitrogen oxide
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emissions may have a relatively greater effect from the environ-

mental aspect if they lead to a reduction in nitrogen deposition

in areas which have reached nitrogen saturation point.
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2 . HILJÖMÅL FÖR TRANSPORTSEKTORN

I detta kapitel sammanfattas av riksdagen uppsatta miljöpolitisé

ka mål som berör avgasutsläppen från olika transportmedel. Dess-

utom behandlas de krav som miljöforskare har ställt upp då det

gäller utsläppen av kväveoxider och koldioxid.

2.1 Principer för miljöpolitiska mål

Nationella och internationella "tak" för utsläppen av luftföro-

reningar kan väljas efter två teoretiskt skilda principer:

- Vad som anses vara tekniskt, ekonomiskt och politiskt möj-

ligt.

- Vad som är acceptabelt med hänsyn till ekosystemen och män-

niskors hälsa.

Om ett transportsystem skall anses vara '"miljöanpassat" är det

ofrånkomligt att "taket" för utsläpp sätts med utgångpunkt från

vad ekosystemen och människor tål.

För att få de verkliga utsläppen av luftföroreningar att hamna

under det satta "taket" används precisa regelverk och styråtgär-

der som Bilavgaslagen och Bilavgasförordningen (SFS 1986:1386,

1987:586). Åtgärder som riktar sig mot trafikarbetets omfattning

är här ett alternativ. I Sverige har de kraftigaste styråtgär-

derna hittills inriktat sig på fordonens avgasutsläpp.

Till samhällets styrmedel kan Statens Naturvårdsverks, SNVs,

riktvärden för luftkvalitet räknas (SNV 1988). Riktvärdena är

rekommenderade planeringsmål. Flertalet av riktvärdena anger en

viss halt av den specifika luftföroreningen som inte får över-

skridas i omgivningsluften mer än ett visst antal timmar under
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en given tidsperiod. Halten har specificerats med utgångspunkt

från kunskapen om sambandet mellan dos och skadeverkan.

2.2 Befintliga miljöpolitiska mål

De uppsatta målen för miljöpolitiken har summerats av Miljöav-

giftsutredningen (MIA 1989) och av SNV (1989a). Riksdagen har

fattat tre beslut som innebär att "tak" har satts för de svenska

utsläppen av specifika luftföroreningar. De två förstnämnda upp-

sattes i den miljöpolitiska propositionen (proposition 1987/88:

85). Koldioxidmålet formulerades i en motion som tillstyrktes av

jordbruksutskottet (JOU 1987/88: 23). Den inlämnades i anslut-

ning till den miljöpolitiska propositionen. I Luft'90 föreslår

SNV (1990) ett antal nya miljöpolitiska mål som kommer att

påverka transportsektorn.

- Kväveoxidmålet innebär att kväveoxidutsläppen i Sverige

skall minska med 30 procent mellan 1980 och 1995. Det bör

studeras vilka åtgärder som fordras för att minska kväve-

oxidutsläppen med 50 procent mellan 1980 och 2000.

- Svaveldioxidmålet innebär att svaveldioxidutsläppen skall

minska med 65 procent mellan 1980 och 1995 och med 80 pro-

cent mellan 1980 och 2000.

- Koldioxidmålet innebär att ett delmål är att utsläppen inte

skall öka över "dagens nivå", vilket är liktydigt med att

ett tak sattes vid 1988 års utsläpp.

Som framgår av avsnitt 4.2.5 är trafiken en relativt liten

källa till svaveldioxid. Trafikpolitiken berörs därför främst av

kväveoxid- och koldioxidmålen. Den påverkas dessutom av ett par

andra miljömål:

- Tillförseln av kväveföreningar till hav bör enligt en över-
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enskommelse mellan de nordiska miljöministrarna halveras

mellan 1985 och 1995. Det är ett strängare krav än det som

ursprungligen antagits i Sverige: att tillförseln av kväve-

föreningar till de mest belastade havsområdena bör minskas

till hälften fram till sekelskiftet. Då transportsektorn är

en av flera betydelsefulla källor till bundet kväve som

tillförs Kattegatt (Fleischer mfl 1987), kan även detta mål

tas med då den framtida transportpolitiken bedöms.

- Kolvâteutsläppen bör minska (proposition 1987/88:85).

- Tungmetallutsläppen bör kraftigt begränsas (proposition

1987/88:85).

En central fråga är hur stort ansvar vägtrafiken och transport-

sektorn skall ta för att miljömålen skall infrias. Skall väg-

trafiken minska sina kväveoxidutsläpp i proportion till utsläp-

pen 1980, eller mer eller mindre? I den trafikpolitiska proposi-

tionen 1987/88:50 sägs att "... Utsläppen av föroreningar skall

begränsas, nationellt och internationellt, till vad naturen tål.

Transportsektorn skall bidra till att målet om att minska kväve-

oxidutsläppen med 30% mellan 1980 och 1995 kan uppnås." I propo-

sitionen ställs det dock inte upp något precist mål som gäller

inom transportsektorn eller enbart för vägtrafiken.

2.3 Forskarkrav

Biologer och klimatforskare har preciserat sina uppfattningar om

hur stora utsläpp av vissa ämnen som kan tolereras med tanke på

deras effekter. Kraven på nedskärningar varierar något mellan

olika forskare. De har summerats av SNV (1989a):

- En nedskärning av dagens kväveoxid- och ammoniak utsläpp i

Europa med 50 till 75 procent. Syftet med detta krav är att

nedfallet per hektar med marginal skall vara lägre än vad
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som ger kvävemättnad i skogsmark (se Nilsson och Grennfelt

1988).

- En halvering av utsläppen av flyktiga organiska ämnen.

- 80 procents minskning av svavelföreningsutsläppen.

- En nedskärning av de globala utsläppen av koldioxid med 50

procent inom 50 år. Rohde (1989) går längre och kräver en

nedskärning med 70 procent. I I-länderna bör utsläppen av

fördelningspolitiska skäl minskas med 85 procent.

- Tillförseln av kväveföreningar till havet skall minst hal-

veras (Rosenberg mfl 1990).

SNV (1989a) har dessutom preciserat en rad krav på energisyste-

met som kan få återverkningar inom transportsektorn.

2.4 Slutsats

Det finns en diskrepans mellan de av de svenska statsmakterna

hittills uppställda målen om procentuella nedskärningar av luft-

föroreningsutsläppen och de önskemål som forskarlägret har

ställt upp. Störst är diskrepansen då det gäller utsläppen av

koldioxid, där forskarkravet för Sveriges del är en 85 procentig

nedskärning av utsläppen och det politiska målet att utsläppen

ej ökar.
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3. BILAVGASERNAS KEMI

Kapitlet innehåller en beskrivning av bilavgasernas sammansätt-.

ning och viktiga luftkemiska omvandlingar.

3.1 Begrepp

I diskussionen om bilavgaser har intresset tidigare riktats mot

fem kategorier av ämnen.

Blysalter är en samlingsbeteckning. I avgaserna ingår bland

annat blyföreningar med klor eller brom.

- Kolmonoxid är kemiskt sett enhetligt, CO.

- Kolvâten är en samlande beteckning för alla organiska före-

ningar.

- Kväveoxider, N02, är en samlingsbeteckning för reaktiva kvä-

veoxider. De vanligaste kväveoxiderna i bilavgaser är NO,

kvävemonoxid, och N02, kvävedioxid.

- Partiklar (sot) innehåller bland annat aktivt kol, högkokan-

de kolväten och metaller.

Vidgat kunnande har fört in fler gaser i diskussionen om trafi-

kens miljöeffekter. Till dessa hör koldioxid, C02, metan, CH4,

eten, C5H4, och lustgas, N50, som är specifika ämnen. Metan och

eten är kolväten. Lustgas är en kemiskt avvikande kväveoxid

(Hägg 1973), som ej inkluderas i begreppet NOX. Dioxiner och

dibenzofuraner har påträffats i avgaserna från bilar som körs

med blyad bensin men ej i avgaserna från katalysatorbilar (Mark-

lund mfl 1987).
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Tabell 3.1. Ursprunget för några olika komponenter som ingår i
primära bilavgaser. Då det gäller ursprunget noteras ej syrein-
slaget i molekylerna som kommer från luften. Inverkan av syre-
brist anger effekt av syrebrist vid förbränningen. (x) anger ett
mindre bidrag. '

  

Ämne Ursprung Inverkan av
syrebrist

Bränsle och Bränsle- Luft-

smörjmedel tillsats kväve

Koldioxid x minskar1

Kolmon- x ökar

oxid

Kolväten x ökar

haloge- x x
nerade

nitre- x x
rade

Kväve- (x) x minskar
oxider

Lustgas (x) x ' ?

Cyanväte x x

Svavel- x -

dioxid

Svavel- x

väte

Blysalter x -

 

Kommentar: 1. Gäller mätt som direkt utsläpp från avgasröret.
Inklusive de mängder som bildas från fotokemisk
nedbrytning av kolväten och kolmonoxid är mängden
koldioxid tämligen oberoende av syrgastillförseln.

Vi skiljer mellan direkta utsläpp och indirekt bildning av luft-

föroreningar. Med direkta utsläpp menas det som kommer ut ur av-
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gasrör och skorstenar. Med indirekt bildning avses luftförore-

ningar som bildas i atmosfären eller i mark och vatten som en

konsekvens av människans aktiviteter. Då det gäller kväveoxider,

kolväten, kolmonoxid och partiklar diskuteras vanligen endast de

direkta utsläppen. Däremot inkluderar beräkningar av koldioxid-

utsläppen även koldioxid som bildas indirekt genom atmosfärske-

miska processer (se 3.3.2).

Då det gäller koldioxid är det befogat att skilja mellan fossil

koldioxid och koldioxid av biologiskt ursprung. Den fossila kol-

dioxiden innebär ett nytillskott av koldioxid till det biologis-

ka kretsloppet, medan koldioxid som kommer från växtmaterial

redan är inne i det biologiska kretsloppet. Merparten av denna

koldioxid frigörs förr eller senare genom nedbrytningsprocesser.

3.2 Bilavgasers ursprung

Bilavgaser består av ämnen som kommer från bränslet, smörjmed-

let, luften eller motorn. I tabell 3.1 sammanfattas avgaskompo-

nenternas ursprung. Motorn bidrar med en del metaller. De kemis-

ka processerna som ligger bakom bildningen av olika avgaskompo-

nenter har sammanfattats av Gottberg (1986a).

Tillgången på syre under förbränningen i cylindern är avgörande

för hur mycket kväveoxider, kolväten och kolmonoxid som bildas

(tabell 3.1). Om förbränningen sker med god syretillgång gynnas

kväveoxidbildningen. Vid syrebrist ökar utsläppen av kolväten

och kolmonoxid.

Sammansättningen hos de kolväten som avges från fordonen och de

kolväten som ingår i bränsle och smörjmedel skiljer sig markant.

En orsak är att kolvätena i avgaserna till stor del bildas från

delvis förbrändakolvätefragment under förbränningens slutfas.

Sammansättningen är därför ytterst komplicerad (Egebäck mfl

1983, Bailey mfl 1989). Det bildas både komplexa kolväten, som
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polyaromatiska ämnen, samt lättflyktiga komponenter som metan

och eten. I avgaser från bensinmotorer dominerar omättade kol-

väten som aromater och alkener (se Sjödin mfl 1990). I diesel-

motorn dominerar mättade kolväten (alkaner) och oxygenater.

Dieselmotorn avger dessutom en stor mängd partiklar. Även för

specifika kolvätegrupper skiljer sig sammansättningen mellan

diesel- och bensinavgaser (Alsberg mfl 1985).

Kvävemonoxid bildas som en konsekvens av att syre och kväve

finns tillsammans vid hög temperatur (Hägg 1973):

(3.1) 1/2 N2 + 1/2 02 <-_ NO

Väggarna i avgassystemet katalyserar oxidationen av kvävemonoxid

till kvävedioxid (Lenner 1987):

(3.2) NO + 1/2 02 :N02

Denna reaktion är långsam varför kvävedioxidbildningen är bero-

ende av avgasernas uppehållstid i avgassystemet. Andelen kväve-

dioxid var i Lenners (1987) studie därför högst vid tomgång, upp

till 39 procent. Annars var andelen kvävedioxid bara några pro-

cent. Eftersom kvävedioxid är mer irriterande än kvävemonoxid

har kväveoxiderna i färska avgaser en otrevligare sammansättning

när trafiken flyter trögt.

3.2.1 Katalysatorn

I katalysatorn utnyttjas kväveoxider som oxidationsmedel och

kolväten och kolmonoxid som reduktionsmedel (Gottberg l986b).

Slutprodukterna är vatten, koldioxid och kvävgas. Det betyder

att de olika icke önskvärda ämnena eliminerar varandra. Kata-

lysatorn avger även lustgas, svaveltrioxid, svavelväte och

cyanväte som bildas genom sidoreaktioner.
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3.3 Luftföroreningarnas uppträdande i atmosfären

3.3.1 Svårflyktiga ämnen

Svårflyktiga ämnen som bly och tyngre kolväten kondenserar på'

kärnor som bildats under förbränningen. Partiklarna deponeras

till en stor del i vägens närhet. Ämnen på partiklarnas yta kan

delta i fotokemiska reaktioner (se 3.3.2; Eisenberg mfl 1985).

3.3.2 Reaktiva ämnen

De 'kemiskt sett minst stabila luftföroreningarna omvandlas inom

några dagar till veckor genom fotokemiska (ljusberoende) reakti-

oner i det nedersta skiktet av det nedersta atmosfärslagret,

troposfären. Den når i sin helhet upp till i genomsnitt tio

kilometers höjd. Principerna för de luftkemiska reaktionerna

beskrivs utförligt av Finlayson-Pitts och Pitts (1986). Kunska-

pen om hur olika ämnen omvandlas summeras av Atkinson och Lloyd

(1984) och Baulch mfl (1984).

I troposfären uppträder ett par udda syreföreningar som kemiskt

sett är radikaler. Två exempel är hydroxidradikalen, -OH, och

hydroperoxylradikalen, -OáH, där - symboliserar radikalegenska-

pen. Radikaler har en elektron som är oparad. Eftersom molekyler

vanligen är stabilare om elektronerna är parade är vissa radi-

kaler mycket benägna att angripa andra molekyler.

De udda syreföreningarna bildas och förbrukas i ett system av

reaktioner som leder till att kvävemonoxid omvandlas till kväve-

dioxid, som är betydligt aggressivare kemiskt. Kväveoxiderna går

så småningom över till salpetersyrlighet och salpetersyra. I

reaktioner som är kopplade till omvandlingen av kväveoxider oxi-

deras kolväten successivt (figur 3.1). En del ombildas till kol-

monoxid och koldioxid medan en del deponeras innan dess. De udda

syreföreningarna deltar även i omvandlingen av svaveldioxid till
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svavelsyra.

Då de udda syreföreningarna deltar i nedbrytningen av många

olika ämnen vars kemi i övrigt inte är kopplad, påverkar utsläpp

av ett ämne som bryts ned i troposfären systemets förmåga att

bryta ner andra ämnen. Sambanden är komplexa men helheten är ett

motiv för att generellt sänka utsläppen av alla ämnen som deltar

i luftkemiska reaktioner.

   

  

   

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

Koldioxid Organiska Oxi- Salpeter-
syror ' danter syra
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avgaser Kolväten Kväve-
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Figur 3.1. En sammanfattning av kolvätenas och kväveoxidernas
kemiska samspel i luften. Ozon tillhör de fotokemiska oxidanter-
na.

Som en konsekvens av de kopplade reaktionerna mellan kväveoxider

och ozon bildas ozon, 03, och andra fotooxidanter, till exempel

organiska peroxider, karboxylsyror och karbonylföreningar (Gude-

rian 1985, Finlayson-Pitts och Pitts 1986). Några timmar gamla

luftföroreningar är därför ofta väsentligt giftigare än utgångs-

ämnena. Halterna av ozon är ofta förhöjda på läsidan om orter

med stora utsläpp av luftföroreningar (Grennfelt och Calander
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1989). Gasformiga kolväten och kvävedioxid ger tillsammans även

upphov till nitrerade kolföreningar som PAN (peroxyacetylnitrat)

och DNP (dinitrofenol).

De fotokemiska omvandlingarna leder till att mängden giftiga

ämnen i förorenad luft ökar under de första timmarna efter att

föroreningarna har släppts ut. Bilavgasernas verkningar är

därför inte begränsade till vägens närområde. Skador uppträder

främst i de områden till vilka avgaserna hinner blåsa innan de

deponeras.

3.3.2.1 Metan

Metan intar på grund av sin medellånga livslängd en ställning

mellan reaktiva och stabila luftföroreningar (tabell 5.1). Gasen

är långlivad nog för att ackumuleras i sådana mängder att dess

bidrag till växthuseffekten är notabelt. Metan bryts dock ned en

bit upp i troposfären och bidrar därigenom till ozonbildning i

troposfärens mellanskikt. Eftersom troposfäriskt ozon har stark

växthusverkan påverkar metanutsläppen 'klimatet på två olika

sätt. Metanhalten i troposfären ökar för närvarande med 1,5 % om

året (Björn 1989).

3.3.3 Stabila ämnen

En del ämnen deltar inte i de fotokemiska reaktionerna i tropo-

sfären och de bryts därför inte ner. Till dessa hör koldioxid

och lustgas, som absorberar värmestrålning och därför bidrar

till växthuseffekten. Halten av koldioxid i troposfären ökade

från 275 ppm (delar per miljon) 1880 till 339 ppm 1980 (Ramana-

than mfl 1985). Även halten av lustgas har ökat långsiktigt.

Ökningstakten antas vara cirka 0,2 procent per år. 1980 var

halten 301 ppb (delar per miljard).
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3.4 Värt tar luftföroreningarna vågen?

Luftföroreningskomponenter kommer att ingå i olika kretslopp i

naturen. Kretsloppen har beskrivits utförligt av Bolin och Cook

(1983). De flesta ämnena avlägsnas från kretsloppen genom att de

så småningom binds in i jordskorpan. Kväveföreningar avlägsnas

dessutom ur kretsloppet genom bakteriell omvandling, denitrifi-

kation, av nitrit till kvävgas (figur 4.1; Payne 1981). Sumpmar-

ker är viktiga denitrifikationsområden. Den omfattande utdik-

ningen av sumpmarker har därför minskat naturens förmåga att

eliminera ett av människan tillfört kväveöverskott (Fleischer

mfl 1987).

Kolväten och kolmonoxid omvandlas till stor del till koldioxid.

Koldioxid tas upp av växter eller löses i havsvattnet. Kol av-

lägsnas ur kretsloppet genom att dött biologiskt material bildar

torv och sediment samt genom att karbonater i stor mängd binds

in i kalk.

Lustgas når upp till stratosfâren, som ligger på 10 till 50

kilometers höjd, och sönderdelas där (se 5.3.3).

3.4.1 Deposition

Åtskilliga ämnen som släpps ut från bilarna eller bildas under

de luftkemiska reaktionerna torrdeponeras, fälls ut, vid kontakt

med ytor. Vattenlösliga ämnen tas även upp av regn- och dimdrop-

par och Våtdeponeras. Våtdeposition mäts genom att samla upp ne-

derbörd. Däremot är torrdepositionen en osäkerhetsfaktor efter-

som den beräknas teoretiskt från halter i luften och uppmätta

hastighetskoefficienter för deposition från luft till yta (Fin-

layson-Pitts och Pitts 1986).

Depositionen sker ofta på stort avstånd från källorna. En stor
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del av de luftföroreningar som faller ner i Sverige är av ut-

ländskt ursprung samtidigt som svenska utsläpp bidrar till ned-

fallet i andra länder (Nordiska ministerrådet 1986). För att

påtagligt minska nedfallet i ett land är därför internationella

åtgärder befogade.

Hur stor mängd luftföroreningar som faller ner på en plats

påverkas av lokala faktorer. Ju större yta som är i kontakt med

vinden, desto mer deponeras. Den sammanlagda ytan hos träds blad

och barr är mycket stor, inte minst i skogskanter där träden

dessutom är mer utsatta för vinden. Därför är depositionen

störst just i skogskanterna (Hasselrot och Grennfelt 1987).

Genomsnittsvärden för nedfallet över stora områden kan därför

vara gravt missvisande då det gäller den lokala situationen.

3.4.1.1 Reaktionen mellan kvävemonoxid och ozon

När kvävemonoxid släpps ut i luft med en hög ozonhalt sker:

NO + 03 " N02 4' 02

Halten av ozon är därför väsentligt lägre på läsidan precis

invid en större trafikled än på vindsidan (Kuhler mfl 1989).

Samtidigt minskar halten av kvävemonoxid medan halten av kväve-

dioxid ökar drastiskt precis invid vägen. Omvandlingen till

kvävedioxid underlättar deposition av lokalt utsläppta kväveoxi-

der i vägens omedelbara närhet eftersom kvävedioxid deponerar

lättare än kvävemonoxid. Först när halten av kväveoxider har

sjunkit genom deposition och utspädning gynnas ozonbildningen

åter. En konsekvens av reaktion 3.3 är att om även om kväveoxi-

der främst anses som ett regionalt problem kan kvävenedfallet i

ett område påverkas av lokala utsläpp.
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3.5 - Slutsatser

Fordonsavgasernas kemiska sammansättning är mycket komplex.

Sammansättningen hos en viss mängd avgaser förändras dessutcm

med tiden på grund av de atmosfärskemiska reaktionerna. Atmo-

sfärens förmåga att bryta ner ett ämne kan påverkas av utsläpp

av andra ämnen.

Luftföroreningarna deponeras ofta på ett relativt stort avstånd

från källan, varför luftföroreningsproblematiken är ett interna

tionellt problem, snarare än ett nationellt.
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4 BERÃKNINGAR AV LUFTFÖRORENINGSUTSLÃPP I SVERIGE

- TRANSPORTSEK'I'ORNS ROLL

Syftet med kapitlet är att belysa vägtrafikens relativa bidrag

till luftföroreningsbelastningen i Sverige omedelbart före kata-

lysatorreformen. Det handlar därför om ett utgångsläge, inte ett

nuläge. Inom ramen för samma projekt har nuläget och prognoser

för framtiden för vägtrafikens del redovisats av Möller (1990)

och Thunberg mfl (1990). Prognoser har även gjorts av SNV (1990)

i "Luft'90", aktionsprogrammet mot luftföroreningar och av

Bilindustriföreningen (1988). Samtidigt har Luftfartsverket

(1990) tagit fram en prognos för utsläppen från flyget. De prog-

noser som finns för olika sektorer är ej samordnade varför jag

har avstått från att jämföra dem.

I detta kapitel sammanställs publicerade beräkningar av utsläp-

pen till luft av kväveoxider, kolväten, kolmonoxid, fossil kol-

dioxid, blyföreningar och svaveldioxid från olika svenska käl-

lor. Även människanstotala spridning av kväve diskuteras. Det

är högst sannolikt att de olika källornas relativa betydelse

kommer att ändras markant i framtiden.

4.1 Hatodproblem

4.1.1 Jämförelser av data mellan olika källor

Alla som beräknar utsläpp av luftföroreningar från olika källor

tvingas att göra förenklingar. Om utsläpp från olika källor

skall kunna summeras för att belysa källornas relativa betydelse

bör de förenklingar som används inom olika sektorer stämma över-

ens. I denna sammanställning av olika skattningar av luftförore-

ningsutsläppens storlek har jag oftast valt att utgå från SNVs

data då det gäller att jämföra vägtrafiken med andra samhälls-

sektorer eftersom SNV oftast har beräknat utsläppen från alla
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kända betydelsefulla källor samtidigt. Det betyder inte att

andra organs beräkningar av utsläppen från vägtrafiken är mindre

tillförlitliga. VTIs egna beräkningar redovisas parallellt. De

har gjorts med något andra förutsättningar. VTI har enbart in-

kluderat utsläppen från svenska bilar, medan SNV även har inklu-

derat utländska fordon. Se även Thunberg mfls (1990) diskussion

om problemen vid beräkningar av avgasutsläppen från vägtrafiken.

Ett exempel som belyser problemen med sammanställningen av ut-

släppsdata är sjöfartens avgasproduktion. Mariterm AB (Alexan-

dersson 1990) har på uppdrag av Sjöfartsverket beräknat utsläp-

pens storlek. SNV (1990) använde detta material som underlag för

sin beräkning, men gjorde betydligt snävare avgränsningar av

vilken trafik som räknas, varför de utsläpp som redovisas i

Luft'90 är betydligt lägre än de som Mariterm AB anger.

4.1.2 Osäkerhet i mätdata

Precisionen i uppskattningar av utsläppen av luftföroreningar i

bestämda regioneravgörs av om vi har lyckats att identifiera

samtliga betydelsefulla källor samt kvantifiera utsläppens stor-

lek korrekt. Svårigheterna har beskrivits av Jernelöv och Löv-

blad (1985). I Luft'90 har till exempel ett par källors roll

kraftigt omvärderats jämfört med tidigare (bilaga 1 till 5)).

Utsläppen från trafiken ges av sambandet

(4.1) Ux = :[TAi x en]

där Uk är de sammanlagda utsläppen av ämnet X, TAi trafikarbetet

och nen_äx'den specifika emissionen av ämnet X för den enskilda

fordonskategorien i. Summeringen sker över samtliga fordonskate-

gorier.

Sambandet 4.1 kan endast användas för att beräkna utsläpp från
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fordonen när de rullar. Även stillastående fordon avger luft-

föroreningar, till exempel kolväten som avdunstar från bränslet.

I samband med bränslehanteringen sker en notabel avgång av gas-

formiga kolväten (Berglund 1987).

Precisionen i kvantifieringen av det befintliga trafikarbetet är

en mätteknisk fråga. Då det gäller uppskattningar av framtida

bilavgasutsläpp är tillförlitligheten i trafikprognoserna av

stor betydelse liksom valet av specifika emissionsfaktorer för

framtida fordon. De specifika emissionsfaktorerna för framtida

fordon är starkt beroende av den tekniska utvecklingen samt av

de juridiska och politiska förutsättningarna. Problemet diskute-

ras utförligare av Thunberg mfl (1990).

Beroende på vilket ämne eller vilken ämnesgrupp det gäller till-

lämpas en av två metoder att kvantifiera de specifika emissions-

faktorernas storlek hos dagens fordon. En tredje metod används

för att kvantifiera indirekta utsläpp av luftföroreningar, till

exempel avgången av luftföroreningar från mark och vatten.

4.1.2.1 Ämnen som avges i proportion till

bränsleförbrukningen

Utsläppen av fossil koldioxid beräknas med hjälp av bränslets

kolhalt och bränslemängderna (Levander 1989, Perby 1989). Det

råder en viss skillnad mellan de mängder koldioxid som lämnar

avgasröret och de totala utsläppen som kan knytas till vägtra-

fiken. En stor del av de kolväten och den kolmonoxid som avges

från fordonen omvandlas i atmosfären till koldioxid (figur 3.1).

De värden som anges i denna rapport, av Möller (1990) och Thun-

berg mfl (1990) inkluderar bildningen i atmosfären. Precisionen

i dessa beräkningar torde vara beroende av hur väl bensinför-

brukningen kan beräknas.

Blyutsläppen kan beräknas med utgångspunkt från blytillsatsen.
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Svavelhalten i bränslet avgör svaveldioxidutsläppens storlek.

4.1.2.2 Ämnen som bildas som en konsekvens av reaktionsför-

hållanden

Det är svårare att kvantifiera utsläppen av kväveoxider, kol-

väten, kolmonoxid, lustgas och partiklar. Bildningen av dessa

ämnen bestäms av reaktionsbetingelserna under förbränningen

(Gottberg l986a). Ett exempel är det första steget i kväveoxid=

bildningen, som leder till bildning av kvävemonoxid. Reaktionen

(3.1) 1/2 N2 + 1/2 02 :NO

är beroende av temperaturen och mängdförhållandet mellan syrgas

och bränsle (tabell 3.1). Därför finns det inte något exakt sam-

band mellan mängderna av förbränt bränsle och bildad kväveoxid.

De specifika emissionsfaktorerna för dessa ämnen uppskattas

genom mätningar aV' utsläppen per fordonkilometer eller någon

annan enhet under standardiserade körcykler (Egebäck 1988).

Beräkningarnas relevans beror på hur väl körcyklerna simulerar

reell körning samt hur representativa de utvalda fordonen är för

hela fordonsparken. Beräkningar av utsläppen av dessa ämnen är

därför mindre exakta än beräkningar av svaveldioxid- och koldi-

oxidutsläppen. Mest uppmärksamhet har ägnats åt kväveoxider,

kolväten och kolmonoxid. Då det gäller lustgas och enskilda kol-

väten, som metan, eten, dioxiner och dibenzofuraner, är antalet

publicerade mätningar inte lika omfattande.

4.1.2.3 Ämnen som avges från mark och vatten

Avgången av ammoniak och en del andra gaser som avges från mark

och vatten och liknande källor får beräknas teoretiskt (Nilsson

1986a). Dessa beräkningar är mycket osäkra.
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4.2 Föroreningsutslåppen storlek

4.2.1 Kvävets former

 

Människan tillför ekosystemen flera olika kväveföreningar. De

kan ofta behandlas som en grupp då de omvandlas till varandra av

levande organismer eller genom spontana luftkemiska reaktioner
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Figur 4.1. Omvandlingen mellan olika former av fixerat kväve i
ekosystemen. Pilarna anger vanliga omvandlingsvägar. Med syror
avses salpetersyra och salpetersyrlighet. Nytillskott av kväve
sker genom fixering av luftkväve till kväveoxider, nitrater
eller ammoniumkväve. Genom denitrifikation till kvävgas eller
lustgas avlägsnas kväve ur det biologiska kretsloppet.

All tillförsel av kväveföreningar leder till att marker och

vattendrag gödslas. Kväveoxiderna deltar, till skillnad från

ammoniumföreningarna, i bildningen av ozon och andra fotokemiska
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oxidanter. Kväveoxider, salpetersyra och ammoniumföreningar

verkar försurande.

Källorna till kväveföreningar bör delas upp i två kategorier:

- Källor som medför nytillskott av bundet kväve till det bio-

logiska kretsloppet. Kvävet har bundits in från luften eller

ingått i fossila bränslen. Till denna kategori hör kväveoxi-

der som bildats vid förbränning samt kväveföreningar i indu-

striellt framställd handelsgödsel.

- Källor till recirculerat kväve. Detta kväve är redan bundet

i biologiskt material, varför det inte innebär något nytill-

skott, totalt sett. Kväveföreningar i stallgödsel och av-

loppsvatten ingår i denna kategori.

En viktig skillnad mellan kväveföreningar i gödselmedel respek-

tive luftföroreningar är att kväveföreningarna i gödselmedlen

till en stor del tas upp av grödor. Läckaget av kväveföreningar

från jordbruksmark är dock omfattande (Andersson 1989).

4.2.1.1 Omräkningar mellan mängd kväveoxider och mängd kväve

Utsläpp av kväveoxider, NOK, anges vanligen som motsvarande en

viss mängd kvävedioxid eftersom de olika kväveoxiderna har olika

molekylvikt. I detta kapitel kommer jag att jämföra utsläpp av

kväveoxider från vägtrafiken och andra källor med utsläppen av

ammoniumföreningar till mark och vatten. Den relevanta basen är

då den mängd kväve som är bundet i olika substanser. Mängderna

anges då som kväveoxidkvåve, NOx-N, och ammoniumkväve, men-N.

Omvandling mellan de olika sätten att ange kväveoxider sker med:

(4.2) Mängd NOx x 14/46 = mängd NOx-N

(vikt kvävedioxid) (vikt kväve)
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4.2.1.2 Kväveoxidutsläpp och ammoniakavgång

Utsläppen av kväveoxider och ammoniak till luften summeras i

bilaga 1. 1980 släppte vägtrafiken i Sverige enligt Luft'90 ut

49 000 ton och 1988 59 000 ton NOx-N (bilaga 1; SNV 1990). Dessa.

är släppte övriga transportmedel ut 30 000 ton NOx-N. 1980 mot-

svarade utsläppen från vägtrafiken och övriga transportmedel 41

respektive 25 procent av de totala kväveoxidutsläppen i Sveri-

ge. 1987 var motsvarande andelar 49 respektive 28 procent.

Enligt VTIs beräkningar (Möller 1990, Thunberg mfl 1990) uppgick

utsläppen 1980 till 49 000 ton och 1987 till 56 000 ton NOx-N.

VTIs och SNVs beräkningar gav därför nästan samma resultat.

Kväveoxidutsläppen från övriga transportmedel och från arbets-

redskap har hittills varit kraftigt underskattade (bilaga 1; SNV

1990, ÅF-Industriteknik AB 1990). Jämfört med tidigare samman-

ställningar betyder det att vägtrafikens andel minskar något,

samtidigt' som transportsektorns andel totalt ökar. Även sedan

data har reviderats förblir vägtrafiken den viktigaste källan

till kväveoxider.

Avgången av ammoniak är svår att beräkna. Den uppskattades till

48 000 ton NHqäN under mitten av 1980-talet (Nilsson 1986a),

varav 42 000 ton knöts till kreatursskötseln. Nivån torde ha

varit densamma 1980, medan en viss minskning skedde fram till

1987 på grund av minskad djurhållning. En mycket approximativ

uppskattning är därför avgången av NH4äN uppgick till 44 000 ton

år 1987. Totalt uppskattades vägtrafikens andel av utsläppen av

kvävehaltiga luftföroreningar till 29 procent 1980 och 36 pro-

cent 1987. De övriga transportmedlens andel var 18 procent 1980

och 20 procent 1987/88.

4.2.1.3 Den totala tillförseln av kväveföreningar

Uppgifterna om tillförseln av kväve i form av handelsgödsel byg-
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ger på försäljningsdata (SCB 1988). Stallgödselmängden är svåra-

re att kvantifiera. Kvantiteterna som anges i bilaga 1 bygger på

uppgifter från mitten av 1980-talet (SCB 1987). Stallgödselmäng-

den varierar med antalet kreatur, som var relativt konstant

mellan 1980-talets början och mitt. Därefter minskade antalet,

varför en schablonmässig reduktion med 10 procent jämfört 1980

har använts för att beräkna denna källas bidrag 1987. Uppgifter-

na om utsläppen av kväveföroreningar från reningsverk och små

utsläpp bygger på beräkningar för 1984 vid SNV (Lars Eklund och

Anders Widell muntligen). Utsläppen antas vara av samma stor-

leksordning 1980 och 1987, 30 000 ton per år.

Den totala svenska tillförseln av bundet kväve till ekosystemen

uppgick 1980 enligt ovanstående till minst 474 000 ton och 1987/

88 till minst 465 000 ton. I dessa kvantiteter inräknas inte av-

gången av ammoniak, eftersom ammoniak avgavs från andra kvanti-

fierade källor. Vägtrafiken svarade för 10 respektive 13 procent

av den totala tillförseln. Tillförseln av nyfixerat kväve var

minst 352 000 ton 1980 respektive minst 353 000 ton 1987. Väg-

trafikens andel uppgick till 14 respektive 17 procent. Då ett

antal mindre källor inte har inkluderats i dessa beräkningar kan

de angivna mängderna betraktas som minimikvantiteter och därmed

maximiandelar. Sammanställningen visar att vägtrafikens utsläpp

av bundet kväve och därmed dess bidrag till gödslingen av eko-

systemen inte är försumbart.

4.2.1.4 Lustgas

Lustgas släpps ut direkt från fordonen men bildas även indirekt

i mark och vatten som en konsekvens av kväveoxidutsläppen. En

preliminär sammanställning av publicerade data (Perby 1990)

visar att lustgasutsläppen från katalysatorförsedda personbilar

lämnar ett bidrag till växthuseffekten som motsvarar några pro-

cent av deras koldioxidutsläpp. Lustgasutsläppen kommer att öka

med introduktionen av katalysatorn. Studien kommer att redovisas
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separat.

Enligt Perby (1990) uppgick de direkta lustgasutsläppen från

bensindrivna personbilar i Sverige till cirka 300 ton 1980 och

400 ton 1987. För 1995 prognosticeras utsläppen från bensin-

drivna personbilar att uppgå till 1 800 till 2 100 ton och för

2000 2 300 till 2 800 ton. De indirekta utsläppen kan ej upp-

skattas för närvarande. Uppskattningen bygger på ett mycket be-

gränsat material. Då det gäller dieselfordonens lustgasutsläpp

saknas beräkningsunderlag. Några beräkningar av de sammanlagda

utsläppen av lustgas i Sverige tycks ej vara tillgängliga. Den

befintliga kunskapen om människans totala inverkan på den glo-

bala lustgasbalansen summeras av Rodhe och Johansson (1989).

4.2.2 Kolföreningar

4.2.2.1 - Kolväten

Kolväteutsläppen från vägtrafik och bensinhantering uppgick 1988

enligt Luft'90 till 175 000 respektive 20 000 ton, vilket till-

sammans motsvarade 44 procent av utsläppen (totalt 446 000 ton;

bilaga 2; SNV 1990). VTI beräknade utsläppen från själva fordo-

nen till 179 000 ton 1980 och 180 000 ton 1987. Även i detta

fall gav SNVs och VTIs beräkningar ett relativt samstämmigt re-

sultat.

Övriga transportmedel svarade för 55 000 ton. totalt 11 procent.

Den naturliga avgången av kolväten uppskattas till 406 000 ton

(Jernelöv och Lövblad 1985). Före katalysatorreformen var väg-

trafiken därför den dominerande källan till onaturliga kolväte-

utsläpp i Sverige.

Kunskapen om storleken på de svenska utsläppen av enskilda kol-

väten med kända specifika effekter, som metan och eten (se 5.3.3

och 5.3.1), är mycket begränsad. Utsläppen av dioxiner och di-
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benzofuraner från bensindrivna fordon i Sverige beräknas ha mot-

svarat utsläppen från två till tjugo kommunala sopförbrännings-

anläggningar (Marklund mfl 1987). Dessa utsläpp kommer sannolikt

att minska kraftigt som ett resultat av katalysatorreformen.

4.2.2.2 Kolmonoxid

IVL (Jernelöv och Lövblad 1985) uppskattade kolmonoxidutsläppen

i Sverige år 1982 till 1 753 900 ton (bilaga 3). Vägtrafiken

bidrog med 1 272 600 ton, 72 procent av utsläppen och övriga

transportmedel med 9 procent. Enligt VTI (Möller 1990, Thunberg

mfl 1990) uppgick utsläppen av kolmonoxid från vägtrafiken till

1 000 000 ton 1980 och 1 010 000 ton 1987. VTI redovisar därför

något lägre kolmonoxidutsläpp än IVL.

4.2.2.3 Fossil koldioxid

SNV (1990) anger utsläppen av fossil koldioxid 1987 till 57,5

miljoner ton, varav 20,2 knyts till transportsektorn. Ingen upp-

delning på olika transportmedel redovisades.

IVL har redovisat sina beräkningar av de svenska utsläppen av

fossil koldioxid utförligare. Utsläppen har minskat från 79,7

miljoner ton 1980 till 60,8 miljoner ton 1987 (bilaga 4; Calan-

der mfl 1988a,b) då bidraget från elproduktion, industri och

övriga källor har minskat. Däremot har utsläppen från transport-

sektorn och fjärrvärmeanläggningar ökat. Koldioxidutsläppen från

vägtrafiken uppgick enligt IVL till 15,6 miljoner ton 1980 och

17,7 miljoner ton 1987. Utsläppen från övriga transportmedel

uppgick till 2,0 respektive 2,8 miljoner ton. Enligt IVLs beräk-

ningar motsvarade vägtrafikens andel av de totala utsläppen av

fossil koldioxid 20 procent 1980 och 29 procent 1987.

VTI har beräknat utsläppen av fossil koldioxid från vägtrafiken
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på två olika sätt. Perby (1989) utnyttjade försäljningsstatistik

och beräknade utsläppen av fossil koldioxid från bensin- och

dieselförbränning till 17,2 miljoner ton 1980 och 19,8 miljoner

ton 1987. Förutsatt att 97 % av bensinen och 80 % av dieseln an-

vändes av vägfordon uppgick då vägtrafikens utsläpp av fossil

koldioxid till 15,7 miljoner ton 1980 och 18,0 miljoner ton

1987. Samstämmigheten med IVLs beräkning är god.

I beräkningen som redovisas av Möller (1990) och Thunberg mfl

(1990) har bränsleförbrukningen, och därmed koldioxidproduktio-

nen, erhållits från bränsleförbruknings- och trafikarbetesdata.

Bränsleförbrukningsdata har erhållits från tester i chassidyna-

mometer. Utsläppen av fossil koldioxid beräknas ha varit 13,2

miljoner ton 1980 och 15,1 miljoner ton 1988, det vill säga

något mindre än vad IVL och Perby erhöll.

4.2.4 Ozongenererande ämnen

Transportsektorns andel av den av svenska utsläpp orsakade ozon-

bildningen demonstreras av dess andel av'kolväte- och kväveoxid-

utsläppen. 1988 svarade vägtrafiken för 44 procent av kolväteut-

släppen från antropogena källor i Sverige och 1987/88 för 49

procent av utsläppen av kväveoxider. Övriga transportmedel bi-

drog med 11 procent av utsläppen av kolväten och 28 procent av

kväveoxidutsläppen. Transportsektorn svarade därför för den

dominerande delen av de svenska utsläppen av ozongenererande

gaser. IVL har nyligen kvantifierat olika källors bidrag till

ozonbildningen i luften över Sverige (Karin Calander, IVL, munt-

ligen). Av den av svenska utsläpp orsakade ozonbildningen svara-

de vägtrafiken för ungefär hälften.

4.2.5 Svaveldioxidutsläpp

 

Svaveldioxidutsläppen från svenska källor har minskat kraftigt
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sedan början av 1970-talet (bilaga 5). Vägtrafikens bidrag till

svaveldioxidutsläppen är litet eftersom svavelinnehållet i ben-

sin och diesel är lågt. Vägtrafikens bidrag, 11 000 ton 1980 och

8 000 ton 1987 (SCB 1988), motsvarade 2 respektive 4 procent av

de totala utsläppen. De övriga transportmedlen stod för 12 000

respektive 11 000 ton, vilket motsvarar 2 respektive 5 procent

av de totala utsläppen.

I den nyare sammanställningen i Luft'90 preciseras vägtrafikens

bidrag ej (SNV 1990). Transportsektorns utsläpp anges där till

35 000 och 33 000 ton 1980 respektive 1987, vilket motsvarar 7

respektive 15 procent av de nationella utsläppen.

4.2.6 Blysalter

Trafiken har hittills varit den dominerande källan till luftbur-

na blyföroreningar i Sverige. 1980 uppgick utsläppen till cirka

1 100 ton för att ha minskat till 700 ton i mitten av 1980-talet

(SCB 1987). Utsläppen av bly från trafiken minskar starkt på

grund av övergången till blyfritt bränsle. I månadskiftet janua-

ri/februari 1990 uppgick den blyfria bensinens marknadsandel

till 51 procent (Tommy Nordin, Petroleuminstitutet, muntligen).

4.3 Olika perspektiv på den svenska vägtrafikens bidrag

En slutsats av detta kapitel är att bilden av vägtrafikens

miljöpåverkan varierar. Det illustreras av den svenska till-

förseln av bundet kväve till ekosystemen:

*'Vägtrafikens andel av den totala tillförseln av bundet kväve

(nyfixerat och recirculerat) till ekosystemen uppgick 1987/

88 till 13 procent.

* Ser vi enbart på andelen av nyfixerat kväve bidrog vägtrafi-
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ken med 17 procent 1987.

* Tar vi däremot vägtrafikens bidrag till utsläppen av kväve-

haltiga luftföroreningar i betraktande bidrog vägtrafiken

med 36 procent 1987.

* Ser vi till trafikens bidrag till utsläppen av kväveoxider,

som påverkar ozonbildningen, uppgick det till 49 procent

1987.

Vilket perspektiv som är mest korrekt beror på vilka effekter på

miljön som diskuteras (kapitel 5). Då det gäller kvävetillför-

seln till starkt kvävebelastade havsområden är den totala till-

förseln (närmast det första alternativet) intressantast. Skogs-

skador förknippas främst med depositionen av gödslande och för-

surande ämnen samt ozonbildning.

En annan perspektivfråga är om vi skall beskriva den svenska

vägtrafikens miljöeffekter som dess relativa bidrag till de

svenska utsläppen av olika ämnen eller om vi enbart intresserar

oss för vad som drabbar svenska ekosystem. Då luftföroreningar

transporteras över gränserna ger det senare perspektivet en

lindrigare bild av den svenska vägtrafikens miljöeffekter. Av de

svenska utsläppen av kväveoxider deponeras endast omkring 25 % i

Sverige (Nordiska ministerrådet 1986). Det är befogat med en

varning mot att tillämpa det senare synsättet okritiskt. Om det

studerade området är litet blir nedfallet av "egna" kväve- och

svavelföreningar mycket litet. Ju större områden som väljs,

desto större är andelen av de deponerade luftföroreningarna som

är "egna". I tillräckligt stora området är det "egna" bidraget

till luftföroreningsbelastningen dominerande.

Slutsatsen är att bilden av den svenska trafikens bidrag till

miljöförstöringen varierar med det perspektiv vi väljer.

VTI MEDDELANDE 619



45

4.4 * Slutsatser

Vägtrafiken svarade före katalysatorreformen för merparten av

utsläppen av kväveoxider, kolväten, kolmonoxid och blyföreningar

i Sverige. Genom utsläppen av kväveoxider och kolväten var väg-

trafiken även den viktigaste källan till ozonbildande gaser.

Vägtrafikens bidrag till försurningen av mark och vatten är ej

försumbart. Vägtrafiken är även en viktig källa till fossil kol-

dioxid. Då det gäller de totala utsläppen av kväveföreningar

till mark, vatten och luft var Vägtrafikens bidrag ej försum-

bart, även om utsläppen från andra källor var större.

Vägtrafikens utsläpp av luftföroreningar ökade, med undantag för

bly, mellan 1980 och 1987 samtidigt som utsläppen från en del

andra källor minskade. Vägtrafikens betydelse som miljöstörande

faktor ökade därför mellan 1980 och 1987. Samtidigt har ökad

kunskap om utsläppen från andra källor har lett till att vägtra-

fikens roll som källa till utsläpp av kväveoxider och kolväten

har tonats ned. Utsläppen från vissa andra källor, bland dem

övriga transportmedel, har tidigare underskattats. Vägtrafiken

är dock fortfarande den största källan till utsläpp av kväve-

oxider och kolväten.
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5. BILÅVGASERNAS BIOLOGISKA.OCH MEDICINSKA.EFFEKTER.

- ETT KUNSKAPSUNDERLAG SOM MDTIVERAR.VAL AV'ÅIGÃRDER.

En viktig fråga är vilka trafikala åtgärder som har effekt ur

miljösynpunkt. I kapitlet sammanfattas kunskapen om effekten av

luftföroreningsutsläpp från vägtrafiken och andra källor och

vilken typ av åtgärder som behövs för att lösa dessa problem.

En annan avsikt med kapitlet är att visa hur omfattande kunska-

pen om luftföroreningars verkan på levande organismer är idag.

Även IVL (Sjödin mfl 1990) och SNV (Luft'90) har med en något

annan uppläggning behandlat luftföroreningarnas miljöpåverkan.

5.1 Olika typer av åtgärder

Åtgärder mot utsläpp av bilavgaser kan indelas i tre olika

grupper:

- Åtgärder för att minska det totala trafikarbetet.

- Åtgärder för att minska de specifika emissionerna (gram per

km) av bilavgaser.

- Åtgärder som leder till geografisk omfördelning av trafik-

arbetet och därmed avgasutsläppen inom ett bestämt område.

De två första åtgärdstyperna minskar de totala mängderna av

luftföroreningar som produceras av trafiken (formel 4.1). Geo-

grafisk omfördelning av trafiken leder inte till minskade ut-

släpp med mindre än att trafikarbetet och den specifika emissi-

onen sammantaget förändras fördelaktigt. Däremot omfördelas ut-

släppen i rummet. Till exempel kan halterna i belastade områden

i stadskärnor sänkas medan halterna ökar i mindre belastade

ytterområden.
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Tabell 5.1. Bilavgaskomponenter och deras effekt på ekosystemen.
x markerar viktiga effektnivåer och (x) att en viss effekt är
sannolik. ? markerar oklar reell effekt; Uppgifterna om de en-
skilda gasernas livslängd i atmosfären är hämtade från Bolin och
Cook (1983) och Ramanathan mfl (1985). '

 

 

Ämne/ämnesgrupp Geografisk effektnivå Livs-
Lokal Regional Global längd

Koldioxid x 2 år
Kolmonoxid x 2 mån
Blysalter x ?
Kväveoxider (x) x 1,5 d

Salpetersyra x 3 d
Lustgas x 120 år
Ozon, troposfäriskt x x x 1 - 3 mån
Svaveldioxid x x 5 d
Svavelsyra x

Kolväten
Metan (x) x 7 år
Osubstituerade x x
gasformiga
Organiska x
oxidanter
Partikelbundna x x
polyaromater
Organiska syror x
Oxygenater ? x
Nitrerade ?
Halogenerade ? ?

5.2 Luftföroreningarnas effektnivåer

Bilavgaser och andra luftföroreningar verkar på tre olika

effektnivåer (se tabell 5.1):

- Lokala effekter uppträder i utsläppskällans omedelbara när-

het.

- Regionala effekter uppträder som ett resultat av att luft-

föroreningars giftverkan stegras genom fotokemiska reaktio-
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ner (se 3.3.2). Det geografiska sambandet mellan källa och

verkningsställe är svagt till måttligt, de sammanlagda ut-

släppen inom regionen är avgörande. Regionernas storlek

varierar och kan omfatta en världsdel.

- Globala effekter tillskrivs gaser som, med undantag för

ozon, är så stabila att utsläpp leder till att halterna i

atmosfären ökar. Sambandet mellan utsläppsställe och effekt-

område är obefintligt.

5.3 Befintlig kunskap om.bilavgasers miljöeffekter

Den som närmar sig luftföroreningarna och deras verkan på orga-

nismer kan se på hur de påverkar organismernas fysiologi eller

studera sambandet mellan mängden föroreningar och storleken hos

de störningar som föreningarna kopplas samman med. Den senare

typen av studier kan omfatta allt från enskilda organismer till

hela ekosystem. Studiernas relevans Ökar med storleken på syste-

met, samtidigt som möjligheterna att tolka skeendena är störst i

enkla system. Ett annat problem är att långtidsstudier ger

bättre kunskap än korttidsstudier.

5.3.1 Lokala effekter av luftföroreningar på växter

Skogsskador längs vägrenar kan vara effekter av uppstänkande

vägsalt och deposition av långdistanstransporterade luftföro-

reningar. Det finns dock ett par bilavgaskomponenter som miss-

tänks påverka växterna direkt invid vägen.

Bildningen av kvävedioxid från kvävemonoxid från den lokala tra-

fiken och långdistanstransporterad ozon ledertill en förhöjd

kväveoxiddeposition nära stora vägar (se 3.4.1.1).

En del kolväten påverkar vegetationen invid vägen. Till dem hör
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polyaromatiska kolväten (Schoeny mfl 1984). Eten är ett växthor-

mon som orsakar vävnadsdöd. Responsen är haltberoende (Beyer mfl

1984). Miljöeffekter av eten är inte påvisade, men om de finns

torde de vara begränsade till vägens omedelbara närhet.

Blyföreningar hamnar till stor del på växternas utsida och utgör

därigenom ett hälsoproblem. Bly är föga rörligt i marken, men

det finns indikationer på att bly kan skada barrträdens rötter

(Majdi och Persson 1989). Kunskapen om blys miljöeffekter har

sammanfattats av Folkesson (1976, 1979).

5.3.2 Luftföroreningar och regionala miljöproblem

5.3.2.1 Skogsskador och skogsdöd

Debatten om luftföroreningars effekter på skog uppstod när en ny

typ av Skogsskador observerades i Västtyskland och USA i slutet

av 1970-talet (Ulrich mfl 1980, Vogelman 1982). Skadorna drabbar

de flesta trädarter och både naturliga och planterade skogar

(McLaughlin 1985, Schütt och Cowling 1985, Hinrichsen 1987).

Äldre träd drabbas hårdare än yngre. Långa träd missgynnas mer

än korta, i övrigt jämförbara individer. Barrträd är mer utsatta

än lövträd. Mest utsatta är höghöjdsskogar på "känsliga" marker

där depositionen av luftföroreningar lokalt är hög. Skadorna

förvärras av långvarig torka och andra naturliga stresser. Symp-

tomen är en unik kombination av barrförluster, missfärgning av

barr, förvriden tillväxt av kronan och rotskador. Tillväxten är

liten.

Termen Skogsskador betecknar både lindriga och svåra sjukdoms-

tillstånd som oftast kan läka om situationen förbättras. Skogs-

död betecknar en omfattande, oftast irreversibel, biotopföränd-

ring som innebär en i det närmaste total undergång för de be-

ståndsbildande trädarterna. Skogsdöd beskriver därför ett syn-

nerligen allvarligt tillstånd och är inte relevant då det gäller
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den svenska skogen. I den allmänna debatten, används skogsdöd

dessvärre ofta för att beteckna skogsskador som kan läka om

föroreningsbelastningen upphör och bestånden behandlas.

Skogsskador uppkommer som ett resultat av att tråden utsätts för

stress. Det tycks som om tre slags faktorer samverkar när träd

uppvisar stresskador (McLaughlin 1985):

- Försvagande faktorer som minskar trädens förmåga att tåla

stress.

- Utlösande faktorer.

- Förvärrande faktorer som gör sjuka träd ännu sämre.

Luftföroreningar tycks både kunna försvaga träden vid långvarig

exponering och utlösa skador. Att exakt förklara mekanismerna är

svårt av flera orsaker. En är den långa förhistoria som ligger

bakom skadornas utveckling. Granar visar symptom på skador först

efter flera år av fysiologiskt kristillstånd (Rademacher mfl

1986). Dessutom finns det en mängd hypoteser om mekanismerna. De

olika hypoteserna har sammanfattats av bland annat Klein och

Perkins (1987), Roberts (1987), Krause (1987), Prinz (1988) och

Moseholm mfl (1988). På svenska har Lundmark (1989) lättillgäng-

ligt sammanfattat kunskapen om hur skog fungerar och påverkas av

luftföroreningar. Redogörelsen här är inte ett ställningstagande

i den vetenskapliga debatten utan snarare ett försök att halvpo-

pulärt beskriva den förändring som luftföroreningsdepositionen

innebär för skogsekosystemen.

Först ett teoretiskt grundfundament: För att träd skall överleva

måste de växa kontinuerligt under växtsäsongen. Därmed behöver

de en ständig tillförsel av vatten och växtnäringsämnen. Dess-

utom skall klimatet och andra omgivningsfaktorer vara gynnsamma.

Olika trädarter har olika behov, vilket gör att de trivs bäst på

lokaler med olika förutsättningar.
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En nyckelfråga är vad som begränsar tillväxten i ekosystemen. En

utbredd uppfattning är att det finns en begränsande faktor som

sätter ett tak för tillväxten. Denna uppfattning är föråldrad.

Träds och andra växters tillväxt begränsas av flera faktorer

samtidigt (Chapin mfl 1987). I så fall bidrar alla störningar

som påverkar någon begränsande faktor eller tillför nya begrän-

sande faktorer till skadornas uppkomst. Det betyder att flera

olika luftföroreningskomponenter kan samverka med naturliga

stressfaktorer (Klein och Perkins 1987, Krause 1987 och Moseholm

mfl 1988) varför det inte går att förklara skadorna med en enkel

mekanism.

Det finns gott om belägg för att olika luftföroreningskomponen-

ter påverkar träd och deras livsmiljö:

Svaveldioxid och svaveltrioxid skadar fotosyntessystemet (Ander-

son mfl 1988). Svaveldioxid omvandlas till svavelsyra, som

lämnar det största bidraget till markförsurningen.

Under senare år har den förhöjda kvävetillförseln hamnat i cent-

rum av diskussionen (Nihlgård 1985, Nilsson l986b). Kväveföre-

ningarna har en mångfald effekter på växterna och deras närmil-

jö. På kvävefattiga marker kan en viss tillförsel av kväveföre-

ningar stimulera skogstillväxten (Tamm 1985, Lundmark 1988).

Kvävedioxid och ammoniumsalter kan tas upp av blad och barr och

verkar gödslande (Rowland 1986). Inne i bladen och barren om-

vandlas kvävedioxid till salpetersyra och salpetersyrlighet var-

för det blir surare i vävnaderna (Shimazaki 1988). Små föränd-

ringar av surhetsgraden har en dramatisk effekt på en mångfald

biokemiska reaktioner, bland annat fotosyntesen. För att kon-

trollera sin fysiologi tvingas växterna ,därför spendera energi

på att återställa rätt surhetsgrad internt.

Nedfallet av ammoniumsalter försurar eftersom växter som tar upp

ammoniumsalter avger syror. I marken omvandlas ammoniumkväve
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snabbt till nitratkväve av bakterier.

Salpetersyra, bildad från kväveoxider, bidrar påtagligt till

markförsurningen. Under 25 år har en genomsnittlig försurning

med 0,5 till 1,0 pH-enheter noterats i sydsvenska skogsjordar

(Falkengren-Grerup 1987). Försurningen ökar rörligheten hos vik-

tiga växtnäringsämnen som kalcium, magnesium, kalium och zink.

Av vattnet förs de nedåt, ut ur den del av jorden där växterna

har sina rötter. Processen kallas utlakning.

När markens pH sjunker under 4.2 löses aluminium ut i markvät-

skan (Ulrich mfl 1980). Om det är negativt eller ej är omtvis-

tat. Indicierna för att lösligt aluminium är skadligt har ökat

under senare år (Berggren och Fiskesjö 1987).

Ett kritiskt tillstånd inträffar när försurning kombineras med

en stor tillförsel av kvävehaltiga ämnen. Kvävemâttnad uppnås

när tillförseln av kväveföreningar är så stor att växtligheten

inte längre kan ta upp allt (Nilsson 1986b). Då börjar nitrat

läcka i stor mängd till djupare liggade marklager. Det stimule-

rar utlakningen av andra växtnäringsämnen. Det går att tillföra

ganska mycket bundet kväve innan skadliga effekter erhålls, men

om marken redan är kvävemättad, kan små kvantiteter bundet kväve

ge dramatiska effekter. Det är därför uppenbart att även rela-

tivt små reduktioner av depositionen lokalt kan ha positiv

effekt.

I Sverige uppnås kvävemättnad om den årliga tillförseln uppgår

till mellan 3 och 20 kilo per hektar (Nilsson och. Grennfelt

1988). I landets södra och västra delar är kvävedepositionen i

genomsnitt så hög att skogsmarkerna är kvävemättade. En minsk-

ning av kvävenedfallet med 50 till 75 procent anses vara nödvän-

dig för att Väst- och Centraleuropas skogsmarker skall ha en

godtagbar marginal till kvävemättnad (SNV l989a).

Förändringen av markens näringsstatus är en långsiktig process
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som kan ta årtionden. Den sammanlagda belastningen med försuran-

de luftföroreningar och den långsiktiga Ökningen av kvävetill-

förseln är avgörande. Under perioden 1949-1984 minskade till-

gången på näringsämnen i sydsvenska skogsjordar i genomsnitt med

hälften (Falkengren-Grerup mfl 1987). Enligt Lundmark (1988) är

en stor del av de sydsvenska skogsjordarna på gränsen till alu-

miniumutlösning. Kauppi mfl (1987) hävdade att de försurade jor-

darnas utbredning i Europa kommer att öka markant mellan 1980

och 2010, till stor del som ett resultat av luftföroreningsut-

släpp. Ett av de områden som enligt deras prognos kommer att

passera gränsen för aluminiumutlösning är södra Sverige. Stämmer

dessa farhågor ökar risken för skogsskador markant i södra Sven

rige under de närmaste årtiondena.

Två andra effekter av markförsurningen är att mykorrhizasvampar

påverkas (Reich mfl 1986, Jansen och van Dobben 1987) och att

döda växtdelar multnar långsammare. Minskad mykorrhizabildning

leder till att trädens förmåga att ta upp näringsämnen minskar

avsevärt. Det finns misstankar om att vissa mycorrhizasvampars

utbredning i Sydsverige håller på att ändras som en konsekvens

av en förändrad markmiljö (Rühling och Tyler 1990). När förmult-

ningen bromsas minskar frisättningen av näringsämnen som är

bundna i döda växtdelar. Samtidigt leder det ökade kvävenedfal-

let till att undervegetationen i skogen ökar kraftigt varför

konkurrensen om de övriga näringsämnena ökar. Dessa processer

förstärker den av försurningen och utlakningen orsakade närings-

obalansen i marken.

Kolvâtena har på grund av sin mångformighet många olika effekter

(se även 5.3.1). I några fall är specifika effekter kända, till

exempel då det gäller nitrerade kolväten som bildas genom luft-

kemiska reaktioner mellan kvävedioxid och kolväten (Rippen mfl

1987). Ett exempel är andningsgiftet 2,4-dinitrofenol, som har

påträffats i förorenat regn. Organiska nitrater som PAN (peroxi-

acetylnitrat) tillhör de fotokemiska oxidanterna som bildas i

starkt luftföroreningsbelastade regioner och där ger upphov till
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skador på växter. Halterna av PAN är dock låga i Sverige.

Ozon och andra fotokemiska oxidanter initierar radikalreaktioner

(se 3.3.2) i levande organismers vävnader och är därför potentiá

ellt ytterligt skadliga (Guderian 1985, Alscher och Amthor 1988,

Saran et al 1988). Ozon och sur nederbörd, som tränger in i blad

och barr, får viktiga näringsämnen som kalium, magnesium, calci-

um och zink att läcka ut och föras till marken med neddroppande

regn. Ozon förekommer i delar av i-världen i halter som är påvi-

sat skadliga för växtligheten (Guderian 1984, Skärby 1984).

Om vi summerar de kända effekterna av luftföroreningar på skogs-

mark och träd skönjer vi ett mönster: läckaget av värdefulla

näringsämnen från blad och barr, som orsakas av surt regn och

ozon, gör att behovet av näringsämnen ökar. Kvävetillförseln

stimulerar tillväxten och ökar därigenom behovet av andra

näringsämnen. Samtidigt får trädens rötter svårare att klara sin

uppgift eftersom de efterfrågade näringsämnena har lakats ut ur

de översta jordlagren. Dessutom hämmas rottillväxten genom att

aluminiums giftighet har ökat. Träden hamnar i ett obalanserat

tillstånd: luftföroreningarnas effekter leder till att de behö-

ver mer näringsämnen än tidigare, samtidigt som tillgången på

näringsämnen i marken har minskat på grund av utlakningen. Den

sämre näringsförsörjningen minskar fotosyntesen, som dessutom

skadas genom direkt inverkan av kolväten, svaveldioxid och oxi-

danter. Träden "svälter" och blir känsligare för frost, torka

och insektangrepp. Den exakta "tyngden" för olika faktorer är

dock mycket omtvistad.

Processen är långsiktig och inkluderar förändringar som inbegri-

per både mark och organismer. Detta betyder att den inte är

fullt reversibel den dag belastningen upphör. För att marken

skall återställas måste de förlorade näringsämnena tillföras.

Gödsling som ersätter de förlorade näringsämnena kan förbygga

och motverka luftföroreningsskador (Hüttl och Wisniewski 1987,

Lundmark 1988).
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En viktig slutsats är att det är omöjligt att knyta skogsskador-

na till en viss komponent. Flera samverkande luftföroreningar

orsakar skadorna varför generella minskningar av utsläppen av

reaktiva luftföroreningar har en positiv effekt på skogens häl-

sa. Minskningarna bör ske i stora regioner med tanke på att sam-

bandet mellan källa ochluftföroreningarnas effektområde oftast

är svagt. Ju större minskningarna är, desto bättre. Även rela-

tivt begränsade minskningar av utsläppen av kväveoxider kan ha

positiv effekt. Då ozon främst uppträder sommartid är det tänk-

bart att åtgärder mot ozonbildande ämnen är effektivare om de

sätts in då.

Vägtrafikens betydelse är stor eftersom den är den största en-

skilda källan till utsläpp av kväveoxider och kolväten (4.2.1.2

och 4.2.2.1).

5.3.2.2 Luftföroreningsskador på jordbruksgrödor

De korta omloppstiderna för jordbruksgrödor gör att långtidsver-

kande luftföroreningar inte är lika viktiga som för skogsträd.

Bönderna motverkar markförsurningen genom kalkning. Skador på

grödor ses oftast som effekter av ozon (Kress mfl 1986, Irving

1987, Roberts 1987). Effektiva åtgärder riktar sig mot utsläpp

av ozonbildande ämnen under växtsäsongen.

Vägtrafikens betydelse är stor eftersom den är den största en-

skilda källan till utsläpp av kväveoxider och kolväten (4.2.1.2

och 4.2.2.1).

5.3.2.3 Kväveberikning av landekosystem

Florans sammansättning i ett område är starkt beroende av till-

gången på kväve. Till det svenska landskapets estetiskt mest
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tilltalande delar hör kvävefattiga betesmarker med en mångformig

och vacker flora. Det Ökade kvävenedfallet kan medföra att mer

kvävekrävande arter konkurrerar ut arter som är anpassade till

kvävebrist, vilket har iakttagits i Nederländerna (Roelofs

1986). Konsekvensen kan bli att arter som gullviva, kattfot,

mandelblom och ljung får ge vika för maskrosor, brännässlor och

kvickrot. Tillsammans med en minskad betesgång bidrar därför den

Ökade kvävetillförseln till igenväxningen av kulturmarker. I

sydsvenska skogsmarker har det skett floraförändringar som kan

knytas till nedfallet av kvävehaltiga och försurande ämnen

(Falkengren-Grerup 1986).

För floraförändringar är det svårt att tala om en kritisk be-

lastningsgräns. Effekter uppträder redan när tillförseln uppgår

till ett par kilo kväve per hektar och år. Luftföroreningarna är

den viktigaste källan till kväveföreningar som tillförs kväve-

fattiga landekosystem.

Vägtrafiken bidrog 1987 med 36 procent av utsläppen av kväve-

haltiga luftföroreningar i Sverige (4.2.1.2).

5.3.2.4 thattendrag och brackvatten

Försurningen av våra sjöar tillskrivs nedfallet av svavelsyra

och salpetersyra. Det är inte bara nedfallet till själva vatten-

ytan som bidrar. Tillståndet i ytvattendragen påverkas av vad

som faller ner i deras avrinningsområden. Ämnen som lakas ut ur

marken, till exempel aluminium och tungmetaller, förs till

vattendragen och kan där ha skadliga effekter. Det är den totala

tillförseln av föroreningar till vattenavrinningsområdet som är

avgörande.

Vägtrafiken är den viktigaste källan till kväveoxider och därmed

salpetersyra (4.2.1.2).
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5.3.2.5 Kväveberikningen av havsvattnet

Längs de svenska kusterna har det sedan 1960-talets mitt inträf-

fat flera algblomningar med massdöd av växter och djur_ som

följd. Algblomningarna har förklarats med en ökade kvävebelast-

ning som beror på en ökad kvävetillförsel, främst till mark och

vatten (Fleischer mfl 1987). Vägtrafiken lämnar ett visst, icke

försumbart, bidrag till den totala kvävebelastningen (4.2.1.3).

Om problemen längs kusterna skall minskas bör utsläppen av

kväveföroreningar minska både i de berörda havsområdenas vatten-

avrinningsområden samt generellt. En annan effektiv åtgärd är

att återskapa våtmarker i åsystemen. I dessa binds en stor del

av det tillförda kvävet in.

5.3.3 Globala effekter

 

Växthuseffekten innebär att jordens medeltemperatur långsiktigt

ökar som ett resultat av att halterna av gaser som absorberar

värmestrålning ökar. De olika gasernas roll har beskrivits av

Ramanathan mfl (1985). I bilavgaserna bidrar fossil koldioxid,

metan och lustgas till växthuseffekten. Ozon som bildats i tro-

posfären är den enda kortlivade växthusgasen av betydelse. Då de

flesta gaserna är mycket långlivade (tabell 5.1), eller som i

koldioxidens fall blir länge kvar i det biologiska kretsloppet,

tar det lång tid att för halterna att återställas den dagen ut-

släppen upphör. Vägtrafiken svarade 1987 för 29 procent av de

svenska koldioxidutsläppen (4.2.2.3). Dess andel av utsläppen av

övriga växthusgaser är ej kartlagd.

En annan bidragande faktor till växthuseffekten är de drastiska

förändringar som, globalt sett, har skett i markanvändningen

under de senaste århundradena. Stora mängder skog har avverkats,

vilket har medfört att mängden koldioxid av biologiskt ursprung

har ökat markant i atmosfären (Bolin och Cook 1983). Biobränsle-

produktion som leder till vidare avskogning är därför ingen lös-
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ning på problemet. För att produktion av biobränslen skall leda*

till minskade totala koldioxidutsläpp krävs det att biobränslena

framställs antingen från avfall som ändå skulle förmultna snabbt

eller genom nyplanteringar. Andersson (1989) har nyligen analy-

serat miljökonsekvenserna av biobränsleproduktion.

Lustgas när så småningom stratosfären och bryts huvudsakligen

ned till fritt kväve och syre. Till en liten del bildas kväve-

monoxid som har en skadlig inverkan på ozonlagret. Den är liten

jämfört med effekten av utsläpp av freoner (Crutzen 1983, Love-

lock 1983).

Om växthuseffekten skall kunna förebyggas måste utsläppen av

växthusgaser minska med 50 till 70 procent globalt (Rohde 1989,

SNV 1989a). Även om vi tar hänsyn till att lustgas är en väsent-

ligt potentare växthusgas än koldioxid (Rohde och Johansson

1989), är utsläppen av fossil koldioxid (4.2.2.3) från de ben-

sindrivna fordonen relativt sett mycket större än lustgasutsläp-

pen (4.2.1.4). Skall vi minska utsläppen av växthusgaser från

vägtrafiken är det därför mest effektivt att minska förbrukning-

en av fossila bränslen.

5.3.4 Sambandet föroreningsmängd - skada på naturen

Krupa och Kickert (1987) sammanställde olikaförsök att utarbeta

modeller för sambandet mellan exponering för luftföroreningar

och' skador på växtligheten. Samband går att etablera i enkla

system men tillämpas modellerna i större regioner innebär det

extrapolationer med många felkällor. Det är därför inte möjligt

att kvantifiera och värdera de skador som luftföroreningarna

orsakar jord- och skogsbruk eller naturvård. Självfallet är det

inte heller möjligt att förutsäga hur omfattande skador som upp-

träder i framtiden.

På en mer deskriptiv nivå har skogsskadornas utbredning i Europa
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kartlagts land för land (se Nilsson och Duinker 1987, Moseholm

mfl 1988). Att tolka dessa studier är problematiskt då det råder

stor osäkerhet om vilka parametrar som ger bäst information om

de luftföroreningsbetingade skadornas utbredning. I fält är det

dessutom mycket svårt att avgöra vilken eller vilka faktorer som

har orsakat skadorna i det enskilda fallet.

5.4 Hälsoeffekter av bilavgaser

Hälsoeffekter av bilavgaser uppkommer när människor utsätts för

extremt höga koncentrationer av luftföroreningar under en kort

tid, till exempel smogepisoder (se 5.4.2), eller genom att kon-

centrationerna är förhöjda under en längre period.

Vägtrafiken är den viktigaste källan till kväveoxider, kolväten

och kolmonoxid i tätortsmiljö (kapitel 4).

5.4.1 Mätproblem

Det finns en rad problem som gör att det är svårt att bevisa

vilka hälsoeffekter som bilavgaser har (Bilavgaskommittén 1983).

Ett är att bilavgaserna måste ses i ett helhetsperspektiv där

andra källor till luftföroreningar räknas in. För många männis-

kor (även icke-rökare) är tobaksrök denå viktigaste källan till

ett flertal skadliga ämnen som även ingår i bilavgaser.

Ett annat problem är vår vetenskapliga och tekniska begränsning.

Om ett ämne eller en kombination av ämnen har fysiologisk effekt

måste vi veta vilken effekt vi skall mäta och hur mätningen

skall ske. Attityden "att så länge det inte finns någon påvisad

fysisk förändring finns det inte någon effekt" kan vara farlig

och är ovetenskaplig om den tillämpas generellt.

Vidare har experiment med försökspersoner klara etiska begräns-
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ningar - det går inte att utföra experiment som innebär risk för

försökspersonernas 'liv och hälsa. Därför utförs inga försök med

personer i högriskgrupper som svåra astmatiker och svårt hjärt-

och kärlsjuka. Barn är en annan viktig riskgrupp som det är

mycket tveksamt att utföra experiment med.

En begränsning är att försökspersoner bara kan användas i kort-

tidsexperiment. Luftföroreningarnas långtidsverkan kartläggs

därför genom epidemiologiska studier. Resultaten av sådana kan

var svårtolkade.

5.4.1.1 Effekter av olika komponenter

Hälsoeffekterna av ett par viktiga bilavgaskomponenter har nyli-

gen summerats av WHO (1987) och Watson mfl (1988) och tidigare

av Bilavgaskommittén (1983).

Kolmonoxid. binder till hemoglobin som förlorar förmågan att

transportera syre. Hos vissa extremt trafikexponerade yrkes-

grupper har förhöjda halter av kolmonoxidhemoglobin noterats i

blodet. En förhöjd kolmonoxidhemoglobinhalt i blodet tvingar

hjärtat att arbeta hårdare samtidigt som dess egen syreförsörj-

ning försvåras. Patienter med kärlkramp är därför extra känsliga

för ökade kolmonoxidbelastning. Kolmonoxid påverkar även nerv-

systemet, leder till fibrinolys och stör fosterutvecklingen.

Ozon och andra oxidanter oxiderar proteiner och fetter i celler-

na i luftvägarnas ytor. Personer med sjukdomar i luftvägarna är

känsligare för ozon i omgivningsluften. Till dessa hör astmati-

ker. Effekter på luftvägarna har även svaveldioxid och kvävedi-

oxid och motsvarande syror.

Kolvâtena har på grund av sin mångformighet en mångfald effek-

ter. Vissa tyngre polyaromatiska kolväten är cancerframkallande.

Av de flyktiga kolvätena som påträffas i bilavgaser är bensen
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både toxiskt och cancerframkallande medan toluen är toxiskt.

Formaldehyd och andra oxiderade kolväten är retande.

Bly påverkar blodbildningen och har effekter på blodtrycket och

nervsystemet. Det finns misstankar om att aluminium som har

lösts ut genom försurning kan ha biologiska och medicinska

effekter (McDonald och Martin 1987).

Katalysatorbilarna avger små mängder av svavelväte, cyanväte och

ammoniak (Gottberg 1986b). Svavelväte och cyanväte verkar som

andningsgifter. De totala mängderna av de tre gaserna som avges

från katalysatorbilar är försumbara ur hälsosynpunkt. Även de

mycket små mängder platina som avges från katalysatorbilar är

sannolikt försumbara.

5.4.2 Episoder och inversioner

Episode: är perioder med extremt höga halter av luftföroreningar

i luftlagret närmast marken. De inträffar bland annat under så

kallade inversioner. Vid inversioner ökar lufttemperaturen med

ökande höjd över marken upp till en viss nivå för att därefter

minska med ökande höjd. Det varma skiktet kommer att fungera som

ett lock som spärrar luftrörelser i höjdled. "Paket" med smutsig

marknära luft kan därför transporteras från kontinenten till

Sverige utan att spädas ut nämnvärt på vägen. Fenomenet är mest

notabelt vintertid.

Vädersituationen kan även leda till att luftrörelserna i sidled

är små, vilket betyder att luftföroreningarma blir kvar några

dagar i det område där de släpps ut. Detta betyder att halterna

.av luftföroreningar successivt ökar om utsläppen fortsätter.

Ämnen som bildas genom luftkemiska processer uppträder i väsent-

ligt högre halter än normalt. Under episoder är frekvenserna av

vissa typer av sjukdomar förhöjda, åtminstone för riskgrupper.
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5.5 Slutsatser

Bilavgasers hälsorisker motiverar åtgärder som leder till att

föroreningshalterna sänks lokalt i folktäta områden. Därför kan

speciella krav på små flottor av tätortsfordon ge positiva

effekter lokalt. Även geografisk omfördelning av trafiken kan ha

en positiv inverkan. Under episoder kan tillfälliga restriktio-

ner vara relevanta.

 

Tabell 5.2. Vägtrafikens relativa bidrag av föroreningar (jämför
med kapitel 4) som orsakar olika miljöproblem. Med stor betydel-
se menas att vägtrafiken är en dominerande källa och med viss
betydelse menas ej dominerande men ej heller försumbar ur
åtgärdssynpunkt.

 

Fenomen Betydelse
' Stor Viss Liten

Växthuseffekten x

Nedbrytning av _x
ozonlagret

Försurning av x
mark och vatten

Skogsskador x

Igenväxning x

Algblomning x

Hälsoeffekter x
av luftföroreningar

 

Vägtrafikens relativa betydelse för olika former av miljöpåver-

kan summeras i tabell 5.2. Klassificeringen är gjord med

utgångspunkt från vilka ämnen som antas bidra till effekten samt

Vägtrafikens betydelse som källa till dessa ämnen (kapitel 4).

VTI MEDDELANDE 619



63

De ekologiska effekterna av bilavgaser knyts oftast till det to-

tala nedfallet av luftföroreningar under en lång tid. Då luft-

föroreningar kan transporteras långa sträckor krävs att utsläp-

pen minskas generellt i relativt stora regioner. Om flera åtgär-

der var för sig leder till minskade utsläpp av olika ämnen har

de en additiv effekt. För generella neddragningar av av utsläp-

pen talar även de luftkemiska sambanden (se avsnitt 3.3.2).

Kring trafikerade vägar kan dock en notabel närdeposition av

kväveoxider ske, varför även lokala åtgärder kan vara relevanta

i områden med hög kvävedeposition. Geografisk omfördelning av

utsläppen är däremot inte en framkomlig väg att lösa regionala

miljöproblem.

Då detgäller växthuseffekten är endast en global minskning av

utsläppen av växthusgaser effektiv. Den befintliga kunskapen om

utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken indikerar att det är

effektivast att minska förbrukningen av fossila bränslen. Bio-

bränslen kan vara en lösning på problemet, men produktionsmeto-

derna är avgörande för om halten av koldioxid i troposfären

minskar eller ej.
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Bilaga 1 1(1)

Uppskattningar av utsläpp av bundet kväve från olika källor i
Sverige.

Mängderna anges som tusen ton kväve. Skogsbrukets bruk av handels-
gödsel antas vara 4% av jordbrukets. Se 4.2.1 för referenser.

A. Användning av gödselmedel B. Utsläpp av ammoniak till
och utsläpp från reningsverk. luft.

1980 1987 1980 1987

Handelsgödsel 233 233 Totalt 48 44
Stallgödsel 92 82
Reningsverk 30 30

C. Utsläpp av kväveoxider

 

IVL 1985 SNV 1987, 1989b SCB 19891 Luft'90
1982 1980 1987 1980 1987 1980 1988

Industri, 20,0 31 22 40 25
el och
uppvärmning 40 28

Övrigt 8,8 8 5

Arbetsredskap 22

'Vägtrafik 55,4 45 52 45 52 .
lätt 32 36
tung 17 23
Övriga 12,8 15 15 123 123 30 34
transporter

därav
Flyg 1,6 34 44 2 2
Fartyg 1,1 6 10
Järnväg 0,2 , 312 .311 0,3 0,3
Övriga fordon 9,9 20 22

Summa 97,2 100 95 97 91 119 120

Motsvarande mängd angivet somNOx (se 4.2.1.1)
319 326 310 318 300 389 392

1. Bygger på data från SNV.
2. Separat rapporterat av ÅF-Industriteknik AB (1990).
3. 1982 års data används för 1980 och 1987.
4. Inkluderar flygning på hög höjd.

Kommentarer:
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Bilaga 2 1(1)

Uppskattningar av kolväteutsläpp till luft i Sverige.

Mängderna anges som tusen ton per år. Med IVL 1985 avses Jerne-
löv och Lövblad (1985).

 

IVL 1985 SNV 1987 Luft'90

1982 1985 1988

Industri, el 121,7 135 140
och uppvärmning

Övrigt 33,1 45 50

.Arbetsredskap 61

Vägtrafik 206,1 220 175
Bensinhantering 9,2 23 20
Övriga transporter 43,4 43 55

därav
Flyg 6,5
Fartyg 2,4
Järnväg 0,2
Övriga fordon 34,3

Summa mänskliga 413,2 466 446
utsläpp

Naturliga kol- 406,0
väteutsläpp

Kommentar: 1. Separat rapporterat av ÅF-Industriteknik AB.
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Bilaga 3 1(1)

Uppskattning av kolmonoxidutslåppen i Sverige enligt Jernelöv
och Lövblad (1985).

i

Mängderna anges som tusen ton per år. Enligt ÅF-Industriteknik
AB (1990) beräknas utsläppen från Arbetsredskap uppgå. till
22 000 ton.

 

1982

Industri, el
och uppvärmning 166

Övrigt 154

Vägtrafik 1 273
Övriga transporter 161

därav
Flyg 16
Fartyg 2
Järnväg 0
Övriga fordon 142

Summa 1:754
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Bilaga 4 1(1)

Uppskattningar av utsläpp av fossil koldioxid i Sverige.

Miljoner ton per år. SNV (1989) återges från MIA 1989). Med SEV och
SNV (1989) avses Statens Energiverk och Naturvårdsverket (1989),

Calander mfl Perby 19891 Levander SEV och Luft'90

 

1989a,b 1988 SNV 1989

1980 1987 1980 1987 1987 1987 1987

ustri, el 36,6 27,0 22,9 23,5
, fjärrvärme

*igt (bostäder) 25,7 13,3 13,9 13,8

etsredskap 0,52

nsporter 17,2 20,4 20,3 20,2
alt

'sonbilar 10,8 12,6 10,2 12,6
tbilar 4,4 5,1 5,4 5 4
'iga transporter 2,0 2,7

'av
'9 1,6 2,1
[fart, inrikes 0,4 0,6

:ma 79,7 60,8 '62,5 61,43 58,0

Kommentarer: 1. Omräknat efter förutsättningen att vägtrafiken
svarar för 97 respektive 80 % av bensin- och
dieselförbrukningen.

2. Separat rapporterat av ÅF-Industriteknik AB 1990.
3. Ursprunget till 4,3 miljoner ton koldioxid

specificeras ej.
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Bilaga 5 1(1)

Utsläpp av svaveldioxid till luft i Sverige.

Tusen ton per år. Nedåtpil indikerar summerade utsläpp. Med IVL 1985
avses Jernelöv och Lövblad (1985).

 

IVL 1985 SNV 1989 SCB 19891 Luft'90
1982 1980 1987 1980 1987 1980 1987

Industri, 219,6 395 170
el och 479 200 479 173
uppvärmning

Övrigt 74,5 84 32

Arbetsredskap 0,52

Vägtrafik 9,2 11 8 11 8 ik
Övriga 9,0 12 11 12 11 35 33
transporter

därav
Flyg 0,5
Fartyg 3,4
Järnväg 0,3
Övriga 4,8
fordon

Summa 311,4 502 219 502 220 514 213

Kommentar: 1. Bygger på data från SNV.
2. Separat rapporterat av ÅF-Industriteknik AB.
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