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Förord

Föreliggande rapport har utarbetats inom ramen för pro-

jektet Inverkan av vägar och vägtrañk på naturminön

- tillämpning av naturvetenskaplig kunskap i vägpla-

neringen (VTI projektnummer 50061). Rapporten ut-

gör slutredovisning av ett av projektets delmoment,

Den naturvetenskapliga bakgrunden till miljömål för

utsläpp .

Författare är Magnus Lenner som självständigt har

utarbetat rapporten. Projektledare är Lennart Folkeson,

som tillsammans med Per-Ove Hesselbom, tidigare vid

VTI, numera vid SIKA (Statens institut för kommunika-

tionsanalys), är initiativtagare till projektet.

Uppdragsgivare och fmansiär är KFB (Kommunika-

tionsforskningsberedningen).
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Granskningsseminarium har hållits vid VTI den 19

augusti 1999. Till Rickard Sandberg, som därvid i egen-

skap av lektör granskat manuskriptet, riktas ett varmt

tack.

För utskrift av dokumentet svarar Ann-Louise Flis-

bäck.

Linköping i augusti 1999

Lennart Folkeson
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Utsläpp och effekter av reglerade och oreglerade luftföroreningar från vägtrafik - Litteraturöversikt

av Magnus Lenner

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

Endast delvis uppfyllelse av svenska utsläppsmål

De officiella utsläppsmålen för flyktiga organiska

ämnen (1988-2000) och svaveldioxid (1980-2000)

kommer att uppfyllas medan målen för kväveoxider

(1980-1995) och koldioxid (1990-2000) ej infrias.

Som energibärare vid utövandet av trafik och transporter

på väg anlitas vanligen de konventionella fossila bräns-

lena bensin och dieselolja. Trots tidvis stort samhälleligt

intresse för satsningar på nya drivkällor som etanol, bio-

gas, rapsmetylester, elektricitet med flera, så svarar de

alternativa bränslena sammantagna, globalt räknat för

högst 1% av drivmedelsförbrukningen för vägfordon. I

samband med förbränningen av kolbaserade bränslen i

en bilmotor emitteras en rad oönskade ämnen, i avga-

serna och via avdunstning.

Sverige införde från ca 1970, efter amerikanskt

mönster, efterhand skärpta avgasförordningar för att re-

glera utsläppsnivåer av i första hand kväveoxider, kol-

väten, kohnonoxid och partiklar. Detta har medfört att

moderna personbilar med trevägskatalysator har mycket

låga emissioner av reglerade ämnen, några få procent

jämfört med situationen före införandet av katalysator-

rening för nya bilar 1987-1989. Därmed är de åtgärder

som erbjuder störst potential att reducera vägtrañkens

utsläpp av föroreningar, vid sidan av påskyndad för-

nyelse av fordonsparken, sådana som rör kallstarter, die-

selfordon och super emitters (högemitterare). Framdriv-

ning med diesel, som erbjuder bättre verkningsgrad än

bensindn'ft, medför fortfarande högre utsläpp av kväve-

oxider och partiklar, på grund av trevägskatalysatoms

oförenlighet med dieseldrift.

Växthusgasen koldioxid är en naturlig slutprodukt
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från bruket av organiska bränslen. Vid förbränning av 1

dm3 bensin eller diesel frigörs 2-3 kg koldioxid. Andra
viktiga klimatgaser, metan och dikväveoxid, förekom-

mer också i bilavgaser.

De nämnda reglerade ämnena ger alla vid mänsklig

inandning upphov till negativa hälsoeffekter, från irri-

tation till allvarligare verkningar, beroende på dos. Un-

dersökningar i storstäder visar att markerad överdöd-

lighet uppträder vid föroreningstoppar, företrädesvis i

samband med ogynnsamma meteorologiska förhållan-

den. Med undantag för kolmonoxid utövar de reglerade

ämnena negativ inverkan även av ekologisk art. Värder-

ing av miljöbelastning sker ofta enligt den så kallade

Polluter Pays-principen (PPP) som innebär att kostnader

som uppstår ur en verksamhets miljöpåverkan skall läg-

gas på priserna för de varor och tjänster som produceras.

Bränsleprisema vid vägtrañkens förbrukning av bensin

och diesel inkluderar påslag som motsvarar 15 kr per

emitterat kg av såväl kväveoxider som svaveldioxid.

Utvärdering av trafikens utsläpp i tätort ger som resultat

marginalkostnaden 48 kr för utsläpp av 1 kg kväve-

oxider och 96 kr vid utsläpp av samma mängd svavel-

dioxid.

För att tilhnötesgå kravet på långsiktigt hållbar ut-

veckling har ett stort antal oñiciella svenska miljömål

formulerats. Ett miljömål anger typiskt en reduktion ut-

tryckt i procent för de nationella utsläppen av någon

luftförorening, mellan ett basår och ett målår. De oHi-

ciella utsläppsmålen för flyktiga organiska ämnen

(1988-2000) och svaveldioxid (1980-2000) kommer att

uppfyllas medan målen för kväveoxider (1980-1995)

och koldioxid (1990-2000) ej infn'as.



Emissions and effects of regulated and unregulated pollutants from road traffic -A literature survey

by Magnus Lenner

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

SE-581 95 Linköping, SWEDEN

Summary

Partial fulfilment of goals for traffic emissions in Sweden

The official Swedish emission goals for volatile or-

ganic compounds (1988-2000) and sulphur dioxide

(1980-2000) will be met, while the goals for nitrogen

oxides (1980-1995) and carbon dioxide (1990-2000)

will not be fulfilled.

The conventional fossil fuels, gasoline and diesel oil,

have traditionally been employed as energy carriers for

road traffic and transportation. Despite periods of con-

siderable public interest concerning ventures into new

power sources such as ethanol, biogas, rape methyl ester

and electricity, the alternative fuels together account at

the most for 1% of global fuel consumption by road

traffic. During the combustion of carbon-based fuels in

an automobile engine, a number ofunwanted substances

are emitted, both in the exhaust gasesand through evap-

oration.

Since approximately 1970, Sweden has followed US

practice by gradually introducing more stringent exhaust

regulations in order to control permitted emission levels,

initially concerning nitrogen oxides, hydrocarbons, car-

bon monoxide and particles. As a result, modern cars

with three-way catalytic converters exhibit very low

emissions of the regulated pollutants, a few per cent

compared to the situation before catalytic exhaust treat-

ment was introduced for new cars in 1987-1989. Thus,

the measures with the greatest potential for reducing

pollutant emissions from road traffic, apart from an ac-

celerated renewal of the vehicle fleet, are those focusing

on cold starts, diesel vehicles and super emitters. Diesel

operation, being more efiicient than gasoline operation,

continues to produce larger emissions ofnitrogen oxides

and particles, owing to the incompatibility of the three-

way catalytic converter with the diesel engine.

The climate gas carbon dioxide is a natural end prod-

uct when organic fuels are burned. Combustion of 1 dm3

of gasoline or diesel oil leads to the release of 2-3 kg

of carbon dioxide. Two other principal global warming

gases, methane and dinitrogen oxide, also occur in auto-

mobile exhaust.

Upon human inhalation, the regulated substances

mentioned give rise to adverse health effects, ranging

from minor irritation to more serious consequences, de-

pending on the dose. Studies from large cities show that

significant excess mortality occurs at peak pollution,

frequently in connection with unfavourable meteoro-

logical conditions. With the exception of carbon mon-

oxide, the regulated pollutants also induce harmful ef-

fects of an ecological nature. Evaluation of environ-

mental loads is often performed according to the Polluter

Pays Principle (PPP), which states that costs arising from

the environmental effects of a specific enterprise are to

be included in the prices of the goods and services pro-

duced. Swedish fuel prices for road vehicles incorporate

supplements corresponding to SEK 15 per kg of nitro-

gen oxides or sulphur dioxide emitted. Evaluation of

traffic emissions in urban areas thus indicated a marginal

cost of SEK 48 for emission of 1 kg nitrogen oxides and

of SEK 96 for emission of 1 kg sulphur dioxide.

To accommodate the demand for a sustainable de-

velopment, a number of Swedish official environmental

goals have been formulated. Environmental goals typi-

cally state a percentage reduction in the annual national

emissions of a specific pollutant which has to be ful-

filled during the period elapsing between a base year and

a target year. The official emission goals for volatile

organic compounds (1988-2000) and sulphur dioxide

(1980-2000) will be met, while the goals for nitrogen

oxides (1980-1995) and carbon dioxide (1990-2000)

will not be fulfilled.

VTI MEDDELANDE 857



1 Inledning

Utövandet av trafik och transporter samt dessa verk-

samheters fysiska utbredning via transportleder på land,

till havs och i luftrummet ger upphov till en lång rad

verkningar vilka inkräktar på eller skadar naturmiljön.

Som exempel kan nämnas effekter på flora och fauna

som Övergödning, försurning, skogsdöd, fragmentering

och barriäreffekter, utsläpp av klimatgaser, ozonned-

brytande ämnen och luftföroreningar inklusive substan-

ser (air toxics) vilka orsakar cancer och andra sjuk-

domar hos människor. Olyckor och buller är påtagliga

negativa effekter av trafik, som dock ej behandlas i före-

liggande sammanställning.

Den svenska riksdagen har formulerat en uppsättning

mål, uttryckta som procentuella minskningar mellan spe-

cificerade årtal, för hur samhället som helhet, samt dess

olika delar, däribland transportsektornl, skall ansvara för

sina respektive andelar av nationella reduktioner be-

träffande årliga utsläpp av luftföroreningar, klimatgaser

etc.2_4 som omfattas av de nämnda miljömålen.

1.1 Bakgrund

Luftföroreningar i skilda skepnader och med varierande

ursprung har alltid varit del av vår omgivning. I själva

verket var det elementära syre (02), som tillfördes atmo-

sfären i form av restprodukt från tidiga organismers ut-

vinning av brukbar energi från koldioxid, vatten och

solstrålning, en förorening av det dittills syrefria luft-

havet.

Naturliga processer som vulkanisk aktivitet, nedbryt-

ning av organiskt material, skogsbränder och blixtur-

laddningar står för en icke obetydlig andel av de totala

luftföroreningama. Återstoden, antropogena utsläpp, är

sådana emissioner som har sitt ursprung i mänskliga

aktiviteter. Sålunda har det bedömts att, av den totala

mängden kväveoxider (N0x) som avges till atmosfären,

har 40% sitt ursprung i naturliga källor. Av de resterande

utsläppen av kväveoxider beräknas att ca en tredjedel

emitteras från fordonens förbränningsmotorer. I den

 

1 Mål för miljöanpassade transporter (1996).
2 Åtgärder mot klimatförändringar (1992).
3 Klimatförändringar i trafrkpolitiken (1995).
4 Particles in the ambient air as a risk factor for lung can-

cer (1997).
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nedsmutsade luft som kännetecknar tätbefolkade och in-

dustrialiserade regioner, kan man emellertid räkna med

att ca 75% av NOx-utsläppen kommer från vägtrafikS.

Tidigt rapporterade luftföroreningsincidenterö, ex-

empelvis i Belgien 1930 och i London 1952, hade som

orsak omfattande förbränning av kol för industriella och

privata ändamål, parat med ogynnsamma meteorolog-

iska förhållanden. I båda fallen registrerades överdödlig-

hetstal omfattande åtskilliga hundra personer. Anvis-

ningar, påbud etc. som syftade till att reducera nedsmuts-

ningen av luften, i den mån de förekom, hade knappast

någon genomslagskraft vid 1900-talets mitt.

Bilismen gav sig inledningsvis i USA från tidigt 40-

tal, i takt med bilarnas stigande numerär, tillkänna som

en källa till luftföroreningar att räkna med. Det rödbruna

moln som regelbundet täcker Los Angeles i dess kittel-

dal, uppstår ur bilarnas utsläpp av kolväten (HC) och

kväveoxider i kombination med riklig instrålning av sol-

ljus. Dennafotokemiska smog är en kemisk soppa vars

beståndsdelar inbegriper sådana ytterst reaktiva mole-

kylspecier som OH' och OZH' (hydroxyradikal respek-

tive hydroperoxyradikal) och oxidanter som ozon (O3 ),

kvävedioxid (N02) och peroxyacetylnitrat (PAN). Den

kalifomiska avgaslagstiftningen har blivit föregångare

för övriga USA, som i sin tur fått efterföljd bland annat

i Sverige och Japan.

1.2 Syfte

Föreliggande arbete syftar till att från en naturveten-

skaplig utgångspunkt belysa vägtrafrkens utsläpp av luft-

föroreningar, samt i vilka avseenden och i vilken grad

dessa föroreningar skadar människor och naturmiljö.

Centrala aspekter vid beskrivningen är sådana begrepp

och frågeställningar som miljömål, samverkanseffekter

(synergism), dos-effektsamband och reversibla respek-

tive irreversibla effekter.

 

5 Böttger (1978).
6 Patrick (1994).
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1.3 Metodik

Framställningen vilar huvudsakligen på en genomgång

av litteraturen inom ämnesområdet. Följande databaser

genomsöktes:

0 Roadline. VTI:s transportdatabas,

0 International Road Research Documentation,

IRRD. OECD:s vägtransportprogram,

0 SAE Mobility. Society of Automotive Engineers,

Inc.

D

Det ursprungliga materialet gallrades för att undvika

inaktuella eller alltför gamla källor. Därvid har är 1980

huvudsakligen satts som gräns bakåt i tiden.
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2 Utsläpp från vägtrafik

Kontroll av utsläppsmängder för vissa komponenter i

bilavgaser genom avgaslagstiftning initierades i USA i

mitten på 1960-talet. Den första svenska bilavgasförord-

ningen (ca 1970) och dess efterföljare har i stort sett

kopierat de amerikanska kraven, ehuru med tidsmässig

eftersläpning. För närvarande, efter EU-inträdet, samexi-

sterar de europeiska och amerikanska regelverken i

Sverige.

2.1 Källor till fordonsemissioner

Fastän emissionerna av skadliga avgaskomponenter från

ett enstaka fordon är relativt små, är biltrafiken en be-

tydelsefull källa till luftföroreningar i kraft av bilarnas

stora antal.

Den energi som möjliggör framdrivning av konven-

tionella vägfordon har sitt ursprung i förbränning av ett

fossilt bränsle i en motor. Luftföroreningar emitteras

som biprodukter från förbränningsprocessen. Utsläpp av

kolväten (HC) sker också som oförbränt bränsle, samt

genom avdunstning från fordonens bränslesystem och

vid tankning (evaporativa utsläpp).

2.2 Förbränningsprocessen

Bensin och dieselbränslen är blandningar av kolväten,

ämnen vars molekyler är uppbyggda av atomslagen kol

och väte. Under förbränningsförloppet i en bilmotor oxi-

deras bränslet av luftens syre. Idealt bildas koldioxid

(C02) och vatten (H20) som enda restprodukter. Luftens

kväve (N2) går oförändrat genom processen. I verklig-

heten är förbränningsprocessen inte perfekt, varför bil-

motorn ger upphov till emissioner av åtskilliga oönskade

substanser, föroreningar.

2.3 Reglerade ämnen

De ämnen som inledningsvis blev föremål för avgas-

lagstiftning var kolrnonoxid (CO), kolväten (HC) och

kväveoxider (NOX ). Senare har även utsläppen av parti-

klar reglerats. Högsta tillåtna massemission (g/km) av

vart och ett av dessa ämnen under en ca 18 km lång

körcykel (Figur 1) kontrollerades vid typgodkännande

(certifiering), enligt Federal Test Procedure, (FTP)7, av

alla nya bilmodeller. Certiñeringskörcykeln, UDC, som

har sitt ursprung i en verklig resa från förort till arbets-

plats i en amerikansk storstad, reproduceras i avgas-

laboratorium där fordonet körs på rullar i en chassidyna-

mometer.

2.3.1 Kolväten

Kolväten uppstår i bilavgaser vid ofullständig förbrän-

ning av bränslet. Beteckningen kolväten (HC) inbegriper

många klasser av kemiska föreningar vilka totalt om-

fattar tusentals olika substanser. Enskilda ämnen kan

skilja sig åt inom mycket vida gränser i fråga om före-

komst, giftighet, flyktighet, reaktivitet, livslängd i atmo-

sfären etc. Följaktligen börjarman nu inom bilavgas-

forskningen i allt större utsträckning att intressera sig för

olika undergrupper av kolväten (tex. PAH) liksom för

specifika kolväten som bensen (C6H6 ), samt om, och i

vilken omfattning, dessa air toxics utövar cancero-

gena8 och/eller mutagena giftverkningar på människor.

   

  UDC

100 1Cold tansien Stabilized 7' Hottransienf

5° mm Minna0 . u :

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750

Tid (sek.)

   

Figur 1
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Stadsskörcykeln UDC. Hastighet somfunktion av tid.

 

7 AlZ-Regulation. Conceming the control of air pollution

from light motor vehicles.

8 Lenner (1998).
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2.3.2 Kolmonoxid

Kolmonoxid bildas vid ofullständig förbränning av or-

ganiskt material. Den är en färg-, lukt- och smaklös gas

som vid mänsklig inandning blockerar syretransport via

blodets hemoglobin, i sämsta fall (slutna utrymmen)

med dödlig verkan. Trafikens CO-utsläpp, som har vållat

problem i många amerikanska storstäder, är inte föremål

för samma akuta intresse i Sverige.

2.3.3 Kväveoxider

Vid de höga tryck och temperaturer, som uppstår vid

förbränning i en bilmotor, reagerar luftens kväve och

syre under bildning av kvävemonoxid (NO). Vid av-

gasernas passage genom grenrör och avgassystem oxi-

deras en mindre del av kvävemonoxiden till kvävedioxid

(N02). De två ämnena sammanföres vanligen under

samlingsbeteckningen NOX ( kväveoxider ). Den ur-

sprungligen största betydelsen av NOX-utsläpp, är kväve-

oxidemas roll, tillsammans med kolväten, att utgöra hu-

vudkomponenter vid uppkomst av fotokemisk smog.

Även andra miljö- eller hälsovådliga effekter är hän-
förbara till ämnen ur klasserna HC och/eller NOK. Som

exempel kan nämnas försurning och övergödning (eutro-

flering).

2.3.4 Partiklar

Både diesel- och bensindrift genererar avgaspartiklar,

normalt i betydligt större omfattning i dieselfallet, räknat

per fordonskilometer. Dieselsot är agglomerat av kol-

fragment med grañtartad struktur. De är oftabärare av

adsorberade organiska molekyler såsom polyaromatiska

kolväten (PAH). Partiklarnas hälsofarlighet bestäms i

stor utsträckning av deras storlek, vilken kan variera från

hundradelar avmikrometer (um) till tiotals mikrometer.

Toxicitet och andra egenskaper hos partiklar i tät-

ortsluft är givetvis beroende av deras kemiska samman-

sättning, vilken i sin tur varierar med partiklarnas ur-

sprung. Dominerande partikelkällor är tunga och lätta

dieselfordon, bensindrivna personbilar och uppvirvlat

vägstoft. Övriga källor, som tex. vedeldning, har knap-
past någon betydelse i urbana trañkmiljöer. Uppvirvlat

stoft har från tunnelstudier9 bedömts utgöra ca 20% av

den totala partikelmängden, medan tunga dieselfordon,

lätta dieselfordon och bensindrivna personbilar svarar

för respektive ca 55%, 10% och 15% av partikelutsläp-

pen i en trañksituation med 10% tunga dieselfordon och

5% lätta dieselfordon . Partiklar från bensindrift är, till

skillnad från dieselsot, huvudsakligen uppbyggda av

 

9 Sjödin (1998).
10 Larsen (1991).
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oorganiskt material såsom sulfater, klorider etc. av kal-

cium, magnesium, natrium med flera metaller. I övrigt

består avgaspartiklar av dels oorganiskt (inert) kol, dels

av en organisk fraktion med många ämnen, bland annat

PAH. Upp till 50% av partikelrnassan kan vara löslig i

organiska lösningsmedel som metylenklorid, och be-

nämns soluble organicfraction (SOF). Analys av SOF

visar att den organiska partikelfraktionen besitter starka

mutagena egenskaper.

En viktig parameter från medicinsk synpunkt är par-

tikeldiametem. Små partiklar germer omfattande skade-

verkningar, dels i kraft av sin stora aktiva yta, dels på

grund av att de är inandningsbara ochi stor utsträckning

stannar i kroppen där adsorberade organiska ämnen me-

taboliseras. Partikelfraktionen med diameter upp till 10

um (PMIO) rönte länge det största intresset. På senare

år har partiklar med högst 2,5 um (PM275) diameter kom-

mit i fokus. Det har i sj älva verket visat sig, från bland

annat tunnelmätningar1 1, att praktiskt taget hela massan
av PM10 ingick i fraktionen PM2,5, dvs. PM10 kan ut-

nyttjas för att uppskatta PM225.

I de flesta fall utgår man ifrån att den cancerrisk som

förknippas med mänsklig exponering för avgaspartiklar

emanerar från den lösliga partikelfraktionen (SOF), dvs.

PAH och andra organiska ämnen. Emellertid har det från

djurförsök experimentellt påvisats12 att inerta partikel-
aerosoler som titandioxid (TiOZ) ger upphov till lung-

cancer hos råttor.

2.4 Oreglerade ämnen

Såsom framgår av föregående avsnitt är antalet reglerade

ämnen i bilavgaser hittills begränsat. Det står emellertid

klart att framdeles kommer ett mycket större antal bilav-

gaskomponenter att bli föremål för reglering i någon

form. Det kommer bland annat att röra sig om substanser

från ämnesklassema kolväten (HC) och flyktiga orga-

niska ämnen (VOC), alltså underindelningar eller en-

skilda ämnen från det som under bilavgaslagstiftningens

första årtionden kort och gott sammanfattades under

beteckningen HC. Man har också börjat uppmärksamma

vissa skadliga komponenter i själva bränslet. Här arbetar

man, parallellt med tvingande åtgärder, genom att införa

ett system av miljöklasser13, där strategin är att skapa
incitament för tillhandahållande och användning av

milj ömåssigt högklassiga bränslen av såväl bensin- som

dieseltyp. En relativt nyligen uppmärksammad klass av

ämnen, varav flera förekommer i bilavgaser, är växthus-

gaserna. I detta sammanhang hotas den naturliga atmo-

 

11 Sjödin (1998).
12 Particles in the ambient air as a risk factor for lung can-
cer (1997).

13 Bättre miljöegenskaper hos bensin (1993).
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sfäriska balansen för främst koldioxidgenom förbrän-

ning av stora mängder fossila bränslen, bland annat ge-

nom bilismen, som svarar för ca 20% av utsläppen av

de viktigaste klimatgaserna .
Flera viktiga luftföroreningar är av sekundär art, dvs.

de bildas ur de direkt (primärt) emitterade ämnena. Ozon

och kvävedioxid är viktiga sekundära luftföroreningar.

2.4.1 VOC

Begreppet kolväten täcker ett mycket stort antal enskilda

substanser, vilka i sin tur kan hänföras till olika ämnes-

klasser som kännetecknas av vitt skilda egenskaper,

bland annat i fråga om effekter på människa och miljö.

I sj älva verket torde totalkolväten i sin egenskap som en

av de huvudsakliga parametrarnasom regleras i fråga

om bilavgasemissioner, snart ha spelat ut sin roll, kanske

med undantag för dess betydelse som föregångare vid

bildning av atmosfärisk ozon, där närvaron av HC och

NOX är grundläggande. Beteckningen VOC (volatile or-

ganic compounds) inbegriper förutom HC även ämnen

vars molekyler, vid sidan av kol och väte, innehåller

andra atomslag (heteroatomer) t.ex. syre eller kväve.

Aldehyder, alkoholer och etrar är exempel på sådana

ämnen. Samtliga dessa är oxygenater, dvs. syre ingår i

den kemiska sammansättningen.

Definitionema av reglerade ämnen, speciellt i fråga

om kolväten, innebär som framgått en mycket grov in-

delning av emissionerna från fordon vars framdrivning

grundar sig på de huvudsakliga petroleumbaserade driv-

medlen, bensin och diesel. I det följande beskrivs de

ämnesklasser och enskilda ämnen bland HC och VOC

som för närvarande är av störst intresse när det gäller

trafikens milj ö- och hälsoeffekter .
Alkaner Mättade kolväten. Bränslen för bensin- och

dieselmotorer består till stor del av alkaner med 4-7

kolatomer. Den enklaste alkanen, metan CH4, förekom-

mer naturligt i atmosfären. HC-utsläppen från kataly-

satorrenade bilar innehåller normalt till ca 25 volyms-

procent metan.

Alkener. Omättade kolväten. Starkt reaktiva substan-

ser som vid inandning metaboliseras till epoxider som

är ytterst cancerogena. Alkener som är aktuella vid mät-

ningar av enskilda kolväten är eten (CZH4 ), propen

(C3H6) och 1,3-butadien (C4H6).

Aromater. Dessa kolvätens strukturer bygger på den

karakteristiska bensenmolekylen med sex kolatomer i

ring. Bensen (C6H6) (Figur 2) emitteras ibilavgaser ge-

nom avdunstning och vid bränslehantering. Bensen in-

går i bensin som oktantalsförbättrare.

 

14 The Statute of the Environment (1994).
15 Lenner (1994).
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Figur 2 Bensenmolekylen.

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH). PAH-mo-

lekyler kan beskrivas som uppbyggda av två eller flera

kondenserade bensenringar. PAH i bilavgaser emitteras

dels i gasfas, dels adsorberade på avgaspartiklar. Benso-

(a)pyren (CZOHIZ), används ofta som indikatorsubstans

för ämnesklassen PAH. Den är starkt cancerframkal-

lande liksom de flesta PAH. Molekylen visas i Figur 3.

 

Bens0(a)pyren. FemringadPAH.Figur 3
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Aldehyder. Formaldehyd (HCHO), acetaldehyd

(CH3CHO) och andra aldehyder förekommer i avgaser-

na både från bensin- och dieseldrivna fordon. Aldehyder

är av särskilt intresse , såväl i egenskap av fotokemiska
reaktanter vid ozonbildning, som misstänkta carcino-

gener.

Vägtrañken svarade 1992 för drygt 70% av utsläp-

pen av flyktiga organiska ämnen ñån transportsektorn

inklusive arbetsmaskiner. Transportsektoms utsläpp i sin

tur utgjorde 40% av de totala svenska utsläppen av

VOC. Riksdagens nationella mål beträffande VOC ford-

rar en utsläppsminskning med 50% mellan årtalen 1988

och 2000. Det bedöms17 att målet kommer att uppfyllas.

2.4.2 Kväveoxider

Termen kväveoxider (NOX) är samlingsbeteckning för

de två ämnena kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid

(N02). Den sistnämnda substansen är ur flera synpunk-

ter betydligt skadligare. Så till exempel anges toxiciteten

av kvävedioxid vid inandning vara fem till tio gånger

högre jämfört med vad som är fallet för kvävemon-

oxid18. De båda NOX-komponenterna bör sålunda be-
handlas separat i emissionssammanhang, och fördel-

ningen mellan NO och N02 i de direkta utsläppen från

fordon är av kritisk betydelse t.ex. för luftkvaliteten i

tätorter. N02- andelen av NOX i bilavgaser uppgår nor-

malt till några få procent för bensindrivna fordon. Vid

tomgång och låga motorvarv oxideras mer NO till NO2

till följd av avgasernas längre uppehållstid i bilarnas

avgassystem. Vid kökörning, t.ex. morgon och efter-

middag i tätorter, är följaktligen NOZ/NOx som högst .
För dieseldrivna fordon är NOZ-andelen i avgaserna

högre, ofta i intervallet 10-20%.

Riksdagens nationella kväveoxidrnål innebär en ut-

släppsminskning med 30% mellan 1980 och 1995. 1992

stod transportsektorn, inklusive arbetsmaskiner, för

drygt 80% av de nationella emissionerna av kväve-

oxider. Införandet av katalysatorteknik har medfört

minskning av bilarnas utsläpp av NOX, men ökat trafik-

arbete har neutraliserat denna vinst. Vägtrañken har inte

nått det angivna målet för 1995, dvs. -30%20.

 

16 Patrick (1994).
17 Hur har det gått? (1994).
18 Lenner (1986).
19 Lenner (1986).
20 Hur har det gått? (1994).
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2.4.3 Bränslekomponenter

Vissa ämnen i bilavgaser, som inte omfattats av olika

bilavgasreglementen, har istället beaktats med hänsyn

tagen till bränslets sammansättning. Sålunda har petro-

leumindustrin frivilligt samtyckt till att uppfylla vissa

standarder för bensin och diesel beträffande bränslenas

innehåll av t.ex. bly, svavel och bensen.

Bly (Pb) och blyföreningar förekommer i många

olika kemikalier och andra produkteer. Stora mängder
bly används i bil- och truckbatterier. Det är en tung-

metall, starkt toxisk för alla typer av levande organismer,

och bryts ej ned i naturen. Följaktligen har förhöjda bly-

halter konstaterats i mark, luft och vatten. Symptom av

oorganisk blyförgiftning hos människor, såväl akuta som

kroniska, som varit kända sedan urminnes tider, upp-

märksammades på allvar först på 1960-talet .
Organiskt tetrametylbly (TML) och tetraetylbly

(TEL) är mycket starkt giftiga substanser, vilka tidigare

användes som tillsatsmedel i bensin för att förbättra ok-

tantalet och därmed förhindra okontrollerad förbrän-

ning, så kallad knackning. Blytillsatsema i bensin tjä-

nade också som smörjmedel för motoremas ventilsäten.

I Sverige inleddes, med början 1970, en utfasning av

blyhaltiga oktantalsförbättrare, vilken fullbordades

1994. För att ersätta de blyinnehållande tillsatsernas

smörj ande egenskaper, ingår numera tillsatsmedel base-

rade på metallen kalium (K) i bensin. Tillåten mängd bly

i bensin enligt Svensk Standard 155421 var under 1960-

talet 0,85 g Pb/dm3 bränsle, och har avvecklats enligt
nedanstående sammanställning i Tabell 1.

  

Tabell 1 Maximal tillåten blyhalt i svensk

bensin (Svensk Standard).

År Pb (g/dm3)
'9 1969 0,85

1970 0,70
1980 0,40 (Premium)

0, 15 (Regular)

1994 -) 0,00

 

21 Patrick (1994).
22 Day (1981).
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Grundämnet svavel (S) ingår, i varierande halter, som

förorening i petroleum, råolja. Svavelhalten, som anges

i viktsprocent, underskrider 0,1%(w) för Miljöklass 3

diesel, och är av samma storleksordning för bensin. För

de bättre miljöklassema av diesel, är maximalt svavel-

innehåll 0,001 %(w) förMK 1, respektive 0,005%(w) för

MK 2. Svavlet i motorbränslen oxideras i sin helhet vid

förbränningen och emitteras i form av svaveldioxid,

SOZ, se Tabell 2 nedan.

  

Tabell 2 Svavelhalt (viktsprocent) och

SOZ-emission, dieselbränslen.

Svavel %(w) so2 g/dm3

MK l 0,001 0,016
MK 2 0,005 0,081
MK 3 0,100 1,620

 

Svavelinnehållet i dagens svenska bensin är ca

0,013% (130 ppm), vilket innebär att 0,195 g 802 emit-

teras per dm3 bensin som förbrukas. Som framgår av

Tabell 2 är motsvarande värden för milj öklassad diesel

lägre. Det offlciella utsläppsmålet för svavel innefattar

en minskning med 80% mellan basåret 1980 och målåret

2000. Målet är idag redan uppnått.

Bensen, C6H6, emitteras i bilavgaser, genom av-

dunstning, vid bränslehantering och vid industriell verk-

samhet, där det används som lösningsmedel. Bensen

upptas genom huden, lagras i kroppens fettrika vävnader

och är starkt cancerframkallande.

Bensen, som har utmärkta oktantalsegenskaper, ingår

normalt som en komponent i bensin. Sålunda Ökade ben-

seninnehållet i svensk bensin när utfasningen av bly in-

leddes under l970-talet. För närvarande arbetar man på

att sänka halterna av bensen i fordonsbränslen från nu-

varande 2-3%(v) till maximalt 1%(v) i början på 2000-

talet.

2.4.4 Sekundära föroreningar

Ozon. Till skillnad ñån vanligt diatomärt syre (02 ),

består ozon av molekyler uppbyggda av tre syreatomer

(03).
Ozonlagret i övre atmosfären (stratosfärisk ozon)

skyddar jordiskt liv genom att filtrera bort hård (kort-

vågig) ultraviolett strålning ur solljuset. Ozon i vår om-

givningsluft (marknära ozon) är däremot en svår luft-

förorening, som bland annat orsakar irritation på lungor
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och ögon hos människor. Ozon kan orsaka skador i lung-

Vävnad, försvåra sjukdomar i andningsvägama och göra

individen mottaglig för infektioner. Förhöj da ozonhalter

hämmar tillväxten hos växter och åstadkommer omfat-

tande skador på skog och grödor .
Ozon uppkommer i fotokemisk smog och är alltså,

liksom N02, en sekundär luftförorening. De högsta

ozonhaltema i samband med trafikgenererad smog före-

kommer vanligtvis nedvinds i förhållande till den aktu-

ella tätorten.

2.4.5 Våxth usgaser

I och med att växthuseffekten har ryckt fram som en

central global milj öñåga, utgör frigörandet av koldioxid

(C02) till atmosfären, genom förbränning av fossila

bränslen, en luftförorening . Andra ämnen som före-

kommer i mindre absoluta mängder, men som har högre

specifik värmande effekt (Global Warming Potential,

GWP) på atmosfären förekommer i bilavgaser. I ett läng-

re perspektiv framstår sålunda metan (CH4) och dikvä-

veoxid (N20), vid sidan om koldioxid, som de viktigaste

växthusgaserna.

Koldioxid, C02, bildas, vid förbränning av organiskt

material, ur luftens syre och det kol, som utgör bestånds-

del hos de flesta konventionella bränslen. Förbränning

av biobaserade bränslen tillför atmosfären koldioxid,

som i ett kort tidsperspektiv kompenseras av växternas

fotosyntes där kol byggs in i biomassa. Bruk av fossila

bränslen innebär emellertid att kol, som under miljontals

år varit bundet i jordskorpan, frigöres och ger ett netto-

tillskott av koldioxid till jordens atmosfär, vars koldiox-

idhalt har ökat med ca en tredjedel under det senaste

århundradet.

Eftersom koldioxid påverkar atmosfärens Värmeba-

lans genom att blockera återstråhiing av reflekterad sol-

energi till rymden, befaras att den beskrivna utveck-

lingen kan leda till påtagliga klimatförändringar, genom

denna växthuseffekt. Utsläppen av koldioxid orsakar mer

än hälften av den totala svenska växthuseffekten. Av

drygt 60 miljoner ton årliga nationella COz-emissioner

bidrar transportsektorn med 24 miljoner ton, dvs. 39%.

Riksdagen har angivit som mål att de svenska utsläppen

av koldioxid år 2000 skall stabiliseras på 1990 års nivå

för att därefter minska. Sverige skall dessutom verka för

motsvarande utveckling i Västeuropa. Det ser (1994) ut

som om de svenska utsläppen kommer att klara av att

hålla 1990 års nivå är 2000, men kommer att öka där-

efter, dvs. det angivna målet kommer inte att uppfyllas .

 

23 Bilavgaser och skogsdöd (1985).
24 Hur har det gått? (1994).
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Metan. Analys av enskilda kolväten i bilavgaser25>26
visar att andelen metan av totala kolväten (CH4/HC) kan

vara ansenlig. För varma delar av FTP-körcykeln Över-

skrider metanandelen 0,2. Metan är icketoxisk för män-

niskan och föga reaktiv, men bidrar till de svenska ut-

släppen av klimatgaser med ca 15%, vilket kanjämföras

med över 60% för koldioxid.

Dikväveoxid. Förindustriella atmosfäriska bak-

grundskoncentrationer av dikväveoxid (N20), räknat på

 

25 Bailey, Schmidl & Williams (1990).
26 Bailey, Gunary, Schmidl & Williams (1990).
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volymbasis, uppgick till approximativt 290 ppb (ppb=

10'9). Idag är motsvarande värde 310 ppb. Atmosfärens
bakgrundshalt avN20 ökar med 0,3% årligen . Denna
klimatgas svarar för omkring 4% av den svenska växt-

huseffekten.

Till antropogena utsläppskällor av N20 räknas bland

annat jordbruk. Dikväveoxid emitteras också i avgaserna

från katalysatorrenade bilar28 som följd av ofullständig
NOX-reduktion i katalysatorn.

 

27 Naturvårdsverket ( 199 1).
28 Almén (1992).
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3 Effekter

När transportsystemets samband med den globala miljön

diskuteras, är det ofta påkallat att ta hänsyn till några

typer av omgivningspåverkan som emanerar från trans-

porter . Vissa är helt och hållet globala, med Växthus-
effekten som det självklara exemplet. Ytterligare ex-

empel kan vara försämring av växt- eller djurarters över-

levnadsvillkor, eller förslösande av ej förnybara natur-

tillgångar. Andra är miljöeffekter som förkommer all-

mänt världen runt men som ändå är lokala till sin natur.

Förorening av omgivningsluften är ett exempel på så-

dana effekter.

Åtskilliga hot mot mänskligt välbefinnande har sitt

ursprung i luftföroreningar från transporter. Bilars, last-

bilars och bussars avgaser innehåller bland annat parti-

klar, kvävedioxid, flyktiga organiska ämnen (VOC) och

sekundära, fotokemiskt bildade, föroreningar, främst

ozon. Fotokemiska oxidanter och surt nedfall skadar

växtlighet och vatten. Vissa transportrelaterade luftföro-

reningar, som koldioxid, påverkar atmosfärens värme-

lagrande förmåga och bidrar därmed till växthuseffek-

ten, vilket i ett längre tidsperspektiv kan komma att in-

verka på människors hälsa30=31. Dessa risker är svårare
att identifiera och uppskatta än sådana som uppkommer

till följd av direktverkande förgiftningseifekter. Dess-

utom inbegriper de prognoser av mer avlägsna framtida

risker för mänsklig livskvalitet.

Olyckor till följd av bilism ansvarar för en ständigt

ökande andel av skador och död, speciellt i utvecklings-

länder . Buller stör människors sömn och orsakar

stress . Dessa verkningar av trafik och transporter be-
handlas ej i föreliggande översikt.

3.1 Hälsoeffekter

Luftföroreningar ger upphov till akut, såväl som mer

långsiktig, hälsopåverkan. Ehuru kortvarig exponering

ofta orsakar reversibla effekter, kan den medföra häm-

mad lungfunktion, inflammationer, försämrad mot-

ståndskraft mot upprepad exponering och ge andnings-

problem. När luftföroreningars inverkan på mänsklig

hälsa studeras är det ofta svårt att särskilja effekterna vid

samtidig exponering för två eller flera ämnen. Långvarig

exponering kan orsaka kronisk bronkit, emfysem etc.

Studier av grupper av skolbarn34=35 har påvisat dessa

 

29 Dodgson (1997).
30 Last (1993).
31 Mc Michael (1994).
32 Murray (1994).
33 Rylander (1992).
34 Rornieu (1990).
35 Ware (1986).
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typer av allvarliga sjukdomstillstånd när omgivnings-

luftens halter av partiklar eller svaveldioxid når 100 ug/

m3. Motsvarande uppföljande studier av exponering av

vuxna individer för samma ämnen36"38, visade på för-
höjda dödlighetstal.

Begreppet kritisk belastning förutsätter ett samband

mellan den belastning som en viss förorening utövar och

den resulterade negativa effekten. Innebörden är att det

finns en minsta föroreningsbelastning (belastningsgräns)

under vilken man kan bortse från effekterna. Kunskaper

som erfordras för att fastställa belastningsgränser är

bristfälliga i många avseenden, till exempel när det gäll-

er effekterna av successiv ackurnulering av vissa toxiska

substanser .
Atmosfäriska koncentrationer av skilda skadliga äm-

nen har en benägenhet att stiga parallellt vid föro-

reningsepisoder. Därför är det svårt att fastställa huru-

vida observerad hälsopåverkan är följ den av en viss luft-

förorening från ett urval av två eller flera tänkbara, eller

om de representerar summerade eller förstärkta (syner-

gistiska) effekter hos blandningens delkomponenter40.
Olika substanser kan samverka på åtskilliga sätt. Ke-

miska reaktioner kan äga rum i omgivningsluften eller

vid inandning och därvid förstärka eller försvaga de en-

skilda ämnenas inverkan. Ett stort antal inandningsstu-

dier på människor och djur har gjorts med blandningar

av två eller tre skadliga ämnen, t.ex. ozon, svaveldioxid

och kvävedioxid. Vid mänsklig inandning av enskilda

toxiska ämnen varierar responsen starkt mellan olika

individer, vilket betonar komplexiteten vid tydning av

resultaten av experiment med fler än ett ämne.

3.1.1 VOC

En metod att jämföra cancerriskema förknippade med

exponering för olika ämnen41, definierar enhetsrisker för
respektive ämne gällande vid ett års exponering vid en

angiven enhetsnivå. Nedan jämförs enhetsriskerna för

de viktigaste cancerogena ämnena i bilavgaser.

 

36 Dockery (1993).
37 Ostro (1993).
38 Seaton (1995).
39 EU, EES och miljön (1994).
40 Health Effects ofExposures to Mixtures ofAir Pollutants
(1995).
41 Törnqvist (1990).
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Tabell 3 Enhetsrisker för cancerogena

amnen.

Ämne Enhetsnivå Enhetsrisk

Eten 1 tig/m3 2 x 10'6

Propen 1 tig/m3 3 x 10_7
Butadien 1 tig/m3 8 X 10'6

Bensen 1 1.1g/m3 1 x 10'6

Formaldehyd l tig/m3 3 x 106
PAH 1 tig/m3 7 X 10"7

     

Om enhetsriskerna multipliceras med motsvarande

siñra ur en uppsättning av relevanta emissionsfaktorer,

erhålls värden som speglar de relativa cancerriskerna

som föreligger i aktuell situation.

3.1.2 Kolmonoxid

Giftverkan hos kolmonoxid, en produkt av förbränning

vid syreunderskott, härrör ur dess benägenhet att reagera

med blodets hemoglobin varvid karboxy-hemoglobin

(COHb) bildas. Graden av kolmonoxidupptag beror av

koncentrationen av kolmonoxid i inandningsluft, expo-

neringstid och den exponerade individens aktivitetsnivå

under exponeringen. Hårt arbete medför ca fyra gånger

större upptagning av CO jämfört med vila. Koloxidens

toxiska effekt mäts som blodets procent av karboxy-

hemoglobin, varvid upp till 10% ej ger förgiftnings-

symptom, vid 30% inträder svår huvudvärk och80%

medför död.

Efter exponering avklingar halten av COHbi blodet

med en halveringstid på 3-4 timmar. Även vid ogynn-
samma förhållanden, tex. i hård trafik eller vid arbete i

garage, överskrids sällan de CO-halter som ger upphov

till förgiftningssymtom. Det har visat sig att rökning kan

medföra COHb-halter i blod på 15% .

3.1.3 Kväveoxider

Koncentrationer av kväveoxider i gatumiljö uppgår van-

ligen till några tiondels ppm, och verkningarna på män-

niskor är bristfälligt kända. Utförda studier indikerar att

exponering för N02 kan ge ökad benägenhet till infek-

tioner i andningsorganen och försämrad lungfunktion.

Kortvarig N02-exponering hos skolbarn resulterade i

hosta och smärtor i halsen .

 

42 Environmental health criteria No 13 (1981).
43 Walsh (1988).
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En luftföroreningsincident som ägde rum i London

vintern 1991 varade i fyra dygn, varvid halten av kväve-

dioxid överskred WHO:s rekommenderade timmedel-

värde 210 ppb, och nådde toppvärdet 423 ppb (795 ug/

dm3). N02-halterna var likartade över hela London. En
studie av sjuk- och dödsfall under veckan som föregick

episoden samt motsvarande veckor under fem förgående

år, jämfört med den aktuella incidenten, pekade på starkt

ökad sjuklighet samt en överdödlighet på 100-180 döds-

fall. Förutom kvävedioxid steg halterna av sot (parti-

klar) kraftigt under föroreningsdygnen, medan koncent-

rationen av svaveldioxid ökade obetydligt. Den ökade

dödligheten tillskrevs i första hand de förhöjda halterna

av kvävedioxid44.

3.1.4 Partiklar

Det har traditionellt antagits att dödlighet, lungsjuk-

domar etc. vid akuta luftföroreningsincidenter45 indi-
kerade förekomsten av tröskelvärden för hälsoeffekter.

Senare studier har emellertid visat att vad som har an-

setts vara hälsomässigt säkra nivåer för partikelhalter i

omgivningsluften i sj älva verket kan ge upphov till signi-

fikanta hälsoproblem. Det är numera allmänt accepterat

att det finns ett orsakssamband mellan koncentration av

partiklar och hälsoeffekter. Det är också tänkbart att

sammansättningen av antropogena partiklar har föränd-

rats när avgasutsläpp från motorfordon har ersatt små-

skalig vedeldning som dominerande källa till partikel-

utsläpp i tätorter.

I det nationella engelska forskningsprogrammet för

partiklar identifieras, enligt en riskbedömningsmetod46,
gränsen 50 tig/m3 som den nivå där man kan förvänta sig

ett extra sjukdomsfall (andningsorganen) per dag, i en

befolkning uppgående till en miljon individer.

Under en smogepisod i London47 när partikelkon-

centrationema nådde 0,23 mg/m3, registrerades ca 10%

Överdödlighet, huvudsakligen i respiratoriska sjuk-

domar.

3.1.5 Svaveldioxid

Svaveldioxid frigörs vid förbränning av bensin och

diesel. Råolja (petroleum), urvilken dessa bränslen ut-

vinns, innehåller alltid svavel i varierande utsträckning.

Halten av svavel anges normalt i viktsprocent, %(w).

Utsläppet av 802 kommer att vara dubbla massan av in-

 

44 Andersson (1995).
45 Patn'ck (1994).
46 Moon (1997).
47 Brown (1994).
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gående mängd svavel. Halterna av svavel varierar starkt

mellan olika bränsleprodukter, från 10 ppm i milj öklass

l diesel till 5% i bunkerolja för fartygsbruk. Eftersom

svavelinnehållet i fordonsbränsle, bland annat i samband

med införandet av katalysatorteknik, sjunkit kraftigt, har

trafikens bidrag till de skadliga verkningarna av svavel-

dioxidemissioner minskat avsevärt48.
S02 orsakar luftvägssjukdomar hos människor , och

ger upphov till korrosionsskador och försurning. Den är

en färglös och vattenlöslig gas med karakteristisk ge-

nomträngande lukt. SOz-halter har kontinuerligt över-

vakats i många västeuropeiska länder på grund av såväl

dess skadeverkningar på miljön, som med hänsyn till

dess hälsoeffekter. Det har länge varit känt att svavel-

dioxid är en verksam faktor vid lungirritation, när den

inandas vid de halter som uppträder vid luftförorenings-

episoder. Detta gäller speciellt individer med astma.

3.1.6 PAH

Vid mätningar i en engelsk storstad befanns vägtraflkens

andel av PAH-utsläppen vara 92% i en motorvägskors-

ning, 67% i ett centrumområde och 53% i en förort .
Det råder delade meningar beträffande omfattningen

av den negativa inverkan på mänsklig hälsa, som orsakas

av PAH. Medan det anses fastställt att PAH har cancerc-

gen effekt, och att de förekommer i röken från förbrän-

ning av alla typer av kolvätebränslen, är det tveksamt

huruvida de PAH-koncentrationer som normalt uppträ-

der i trañkmiljöer är tillräckligt höga för att skada män-

niskor.

3.1.7 Försurning

Försurning av mark och vatten medför, förutom negativ

inverkan på milj ön, risker för människors hälsa51. Denna
hälsopåverkan är av två huvudtyper:

1. Direkta effekter från inandning av sura partiklar

och gaser.

2. Indirekta effekter, till exempel beroende på ex-

ponering för tungmetaller som frigörs när pH

sjunker på grund av surt nedfall.

Exempel på tungmetaller är kadmium, som orsakar njur-

skador, kvicksilver som, speciellt i organisk form, är

mycket giftigt och aluminium . Kvicksilver ger upphov

 

48 Lindbo (1993).
49 Quantiñcation of the effects ofair pollution on health in

the UK (1988).
50 Colwill (1984).
51 Miljöstömingar och hälsa (1993).
52 Hälsorisker vid försurning av mark och vatten (1997).

VTI MEDDELANDE 857

till nervskador och skador på foster. Aluminium har på

senare år förknippats med demenssjukdomar. Alumi-

niumexponering i samband med dricksvatten har spe-

ciellt studerats. Aluminiumhalten i grundvatten är starkt

pH-beroende.

3.1.8 Oxidanter

När höga atmosfäriska halter av kolväten och kväve-

oxiderkombineras med långvarig solinstrålning initieras

de atmosfärskemiska reaktioner som ger upphov till den

typ av smog, där en huvudbeståndsdel är fotokemiska

oxidanter som ozon (03 ), kvävedioxid (N02) och per-

oxyacetylnitrat (PAN) 53.
Ozon är den verkningsfullaste av de fotokemiska

oxidanter som är tillräckligt långlivade för att identi-

ñeras och mätas. Den utmärker sig också för sin starka

giftverkan. En rad negativa effekter som resulterar från

mänsklig exponering för ozon har dokumenterats: ögon-

irritation, hosta, huvudvärk, lungbesvär, astma etc.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar

gränsvärden för ozon i omgivningsluften enligt:

88 ppb (v)

55 ppb (v).

- entimmesmedelvärde

- åttatimmarsmedelvärde

Under sommarhalvåret uppträder ozonhalter som över-

skrider 100 ppb, med toppvärden uppemot 200 ppb, bå-

de i stads- och landsbygdsmiljö.

3.2 Ekologiska effekter

Exempel på ekologiska elfekter, hänförbara till trañk, är

inverkan av luftföroreningar, i synnerhet fotokemiska

oxidanter, på växter och djur, försurning, och i globalt

sammanhang, bidrag till växthuseffekten. De studier

som gjorts, beträffande elfekter invid vägar av växtlig-

hetens exponering för trafikens föroreningsutsläpp, är

relativt fåtaliga och har vanligen anknytning till skogs-

död.

3.2.1 Utsläpp i vågmiljö

Växtligheten invid tungt trafikerade trañkleder expo-

neras för höga halter av luftföroreningar . Växtskador
av skilda typer, som visats eller misstänks härröra från

inverkan av luftföroreningar, har konstaterats såväl i

barr- som lövskog. Det råder enighet om att de allvar-

ligaste verkningarna utlöses när den naturliga stressen

 

53 Environmental health criteria No 7 (1981).
54 Watkins (1981).
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på skogen (vind, torka etc.) når sin högsta nivå55. Be-
dömningar av olika ämnens och effekters relativa be-

tydelse, liksom av bilavgasernas totala andel av skogs-

skadorna, varierar starkt. En konservativ bedömning är

att bilismen bär skuld till 50% av skogsskadoma.

3.2.2 Försurning och övergödning

Försumingsproblemen i Europa uppmärksammades på

allvar omkring 1970. Då hade bland annat industri och

transporter, under ca ett århundrade, i allt större utsträck-

ning kommit att täcka sina växande energibehov genom

förbränning av fossila bränslen.

Huvudsakliga föregångare till surt nedfall56 är sva-
veldioxid (S02) och kväveoxider (N0x), vilka emitteras

till atmosfären från både naturliga och antropogena käl-

lor. Vägtrañkens bidrag till försurningen sker, huvud-

sakligen, i form av kväveoxider. De sura oxidema av

kväve och svavel omvandlas i atmosfären till motsva-

rande syror, salpetersyra respektive svavelsyra, vilka

sprids över stora områden och deponeras i form av surt

regn. Försurning av mark och vatten har förekommit i

accelererad takt i industrialiserade länder alltsedan den

industriella revolutionen. Den ger sig till känna tex. i

form av skogs- och vegetationsskador, samt sänkta pH-

värden i grundvatten, sjöar och vattendrag. Surhetsgra-

den mäts i enlighet med pH-skalan som är en logaritmisk

funktion av vätej onskoncentrationen. pH 7 innebär neu-

trala förhållanden, värden under 7 indikerar sura för-

hållanden och värden över 7 kännetecknar basiska (al-

kaliska) förhållanden. Studier av regnvatten57, bland
annat i Skandinavien, England och Nordamerika, har

dokumenterat pH-värden omkring 4. Skadetyper som

kopplas till surt nedfall inbegriper påverkan på vege-

tation, vattenliv och byggnader.

Svavel är ett katalysatorgift, vilket innebär att kata-

lysatorrenade bilars emissionsvärden försämras med

högre svavelinnehåll i bränslet. Denna process är dock

reversibel, det vill säga att en svavelförgiftad katalysator

kan återhämta sig om svavelfritt bränsle används. Mot-

svarande är inte fallet vid blyförgiftning av katalysatorer,

då processen är irreversibel.

Salpetersyran övergår i naturen till nitrater som ini-

tialt har gödande effekt. Innan försurningen gått för långt

befrämjas därför skogens tillväxt genom nitrattillförsehi.

Nästa steg innebär att kvävebelastningen blir för hög,

varvid övergödning, eutroflering, inträder. Övergöd-

ningen förgiftar grundvatten, sjöar och hav, främst ge-

nom att orsaka syrebrist58.

 

55 Bilavgaser och skogsdöd (1985).
56 Buckley-Golder (1984).
57 Dolland (1983).
58 Lindbo (1993).
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3.2.3 Oxidanter

Ozon förekommer i sådan utsträckning, och i sådana

koncentrationer, att avsevärda skador på grödor resul-

terar. 03 direktemitteras inte, såsom vanligen är fallet för

luftföroreningar, från någon utsläppskälla, utan uppstår

genom atmosfärskemiska reaktioner som involverar de

primärt emitterade föroreningama kväveoxider och kol-

väten. Växter uppvisar mycket varierande känslighet för

oxidanter: spenat, klöver och lusem är mycket känsliga,

medan kål och sallat är härdigare. Mottagligheten beror

också av mängden solljus, luftfuktighet, vattentillgång

och exponeringstid. I en brittisk studie59 rapporterades
hämmad tillväxt när genomsnittliga maximala timmedel-

värden av ozon i omgivningsluften överskred 40 ppb.

3.2.4 Växth usgaser

Mänskligt och annat liv påjordens yta möjliggörs av de

beståndsdelar i atmosfären som blockerar skadliga våg-

längder ur det strålningsspektrum, med vilket solen

bombarderar vår planet. Resultatet blir en, för jordiskt

liv, lämplig medeltemperatur. Denna temperaturregler-

ing, som benämnes växthuseffekten, vilar på en ñnstämd

atmosfarisk balans. Den viktigaste växthusgasen är vat-

tenånga, men koldioxid, ozon, dikväveoxid och metan,

alla mer eller mindre förknippade med trafik och trans-

porter, har efterhand kommit att spela allt större roll för

den totala växthuselfekten. Det bedöms att haltökningen

av dessa gaser i atmosfären sedan mitten av förra år-

hundradet, har medfört att jordens medeltemperatur har

stigit med 0,5°C, och att vi, om nuvarande utveckling

fortsätter, kan räkna med en global temperaturstegring

om ytterligare l,5°C under de kommande 40 årenöo.
Vägtraflkens utsläpp av växthusgaser är oreglerade.

Koldioxidutsläpp från vägtrañkens förbränningsmotorer

är direkt proportionella mot bränsleåtgången. Förbruk-

ning av 1 dm3 bensin frigör 2,36 kg koldioxid till atmo-

sfären, motsvarande siffra för dieselbränsle är 2,61 kg

C02. Användningen av dessa båda konventionella fos-

sila bränslen medför utsläpp av omkring 20 miljoner ton

koldioxid årligen från svensk vägtrañk.

Det bör påpekas att bensin och diesel tillsammans

ingår med minst 99% av bränsleförbrukningen för för-

bränningsmotorer i fordon. Följaktligen representerar

användningen av biobränslen som etanol, metanol, na-

turgas, biogas, estrar och etrar med flera, återstoden, det

vill säga mindre än 1%.

 

59 Morton-Williams (1978).
60 Watkins (1991).
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4 Värdering

Många allmänna och oundgängliga mänskliga verksam-

heter ger upphov till negativa effekter av skilda typer.

Transporter som, å ena sidan, är nödvändiga för sam-

hället medför, å andra sidan, milj öbelastning och andra

olägenheter. Utsläpp av skadliga ämnen och buller, lik-

som dödsfall och personskador, överskrider för närva-

rande vad samhället är berett att acceptera.

De oönskade verkningarna medför kostnader för

samhället, i kortare eller längre tidsperspektiv. Skilda

typer av verksamhet, eller likartade verksamheter som

bedrivs med olika grad av hänsyntill miljö etc., ger upp-

hov till varierande grader av påverkan. Följaktligen är

det logiskt att fördela det ekonomiska ansvaret på ett

rättvist sätt, dvs. så att var och en får betala för de skador

han orsakat. Detta kallas för att intemalisera kostna-

derna. Redan på 1970-talet formulerades61 Polluter
Pays-principen (PPP), som innebär att kostnaderna för

miljöpåverkan bör inlemmas i priserna för varor och

tjänster, via tekniska standarder eller genom avgifter och

skatter. Det europeiska transportministerkonferensrådet

deklarerade 1989: Alla förslag att harmonisera skatter

och avgifter beträffande godstransporter på väg inter-

nationellt skall ta hänsyn till de skador på miljön som

orsakas av denna trafik; överensstämmelse och nivåer

för sådana skatter och avgifter skall granskas systema-

tiskt ur miljösynpunkt.

4.1 Reglerade ämnen

Ett gängse sätt att fördela resurser är genom differen-

tiering av skatter och pålagor. Den skattesubvention-

ering, som utgick till de svenskar som valde att köpa bil

med katalysatorrening under åren 1987 och 1988, är ett

exempel på hur ett miljövänligt val kan gynnas, alter-

nativt ett mindre miljövänligt val missgynnas. Införandet

av miljöklassystem för fordon och bränslen, varvid nå-

gon typ av gottgörelse utgår till den som väljer det

bättre miljöklassalternativet, är andra exempel på hur

samhället genom ekonomiska incitament söker fördela

kostnaderna på ett sätt som, i någon mån, motsvarar den

grad av milj öbelastning som orsakas av olika alternativ.

Det svenska systemet intemaliserar åtminstone delvis

externa milj ökostnaderöz. I diesel- och bensinskatter in-
går delar som motsvarar skadeverkningarna från vissa

komponenter i utsläppen från vägtrafik:

 

61 Environmental health criteria No 7 (1981).
62 Kågeson (1993).
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Tabell 4 Emissionsrelaterade skattedelar 1'

bränsleprisen

Ämne Kostnad (kr/kg)

Koldioxid 0,32

Kväveoxider 15,00

Kolväten 7,50

Svaveldioxid 15,00

    

Mer precis utvärdering av kostnaderna för föro-

reningsutsläpp av olika typer och i skilda situationer

kräver avancerad analys av en mångfald faktorer be-

träffande varje enskilt ämne, samt omständigheter vid

utsläppet. Den totala kostnaden slås sedan ut på den

uppkomna nyttan, dvs. de person- och eller tonkilometer

som uträttats.

Man har påvisat63 ett linjärt samband mellan halter
av kvävedioxid i centrala områden av tätorter och an-

delen människor som upplever luftvägsirritation. En stu-

die64 av hur människor itätorter upplever exponering för

kolmonoxid, visar att haltnivån har samband med upp-

levda besvär.

I ett arbete från Göteborg65 studerades kedjan från
emission via halter, dos, effekt, och slutligen värdering

av de olika utsläppen från biltrafik i tätort. Marginal-

kostnaden vid utsläpp av ett extra kg av olika ämnen

visas nedan.

          

Tabell 5 Prissättning vid utsläpp 1' tätort.

Ämne Kostnad (kr/kg)

Kväveoxider 48,00

VOC 48,00

Kolmonoxid 1,00

Svaveldioxid 96,00

63 Forsberg (1991).
64 Bilar och renare luft (1983).
65 Leksell (1995).
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4.2 Växthusgaser

Fankhauser66 beräknade kostnader för utsläpp av växt-

husgaser genom att förutsätta trender för ekonomisk

tillväxt och för emissionsnivåer, för att därefter upp-

skatta inverkan av ytterligare en utsläppt enhet på de

totala diskonterade kostnaderna till följd av växthus-

effekten. För C02 beräknas inverkan på den globala

temperaturen, av utsläppet av ett ton koldioxid vid en

speoiñcerad tidpunkt, för alla kommande tidsperioder.

Kostnaden diskonteras till den tidpunkt då utsläppet äger

rum. Valet av diskonteringsränta har givetvis avgörande

betydelse67 .
Resultat av beräkningar med denna modell ger vid

handen att ett ton C02, som emitteras under perioden

1991-2000, orsakar kostnaden 160 kr vid aktuell tid-

punkt. Motsvarande kostnad för emissioner under år-

 

66 Fankhauser (1995).
67 Cline (1992).

24

tiondet 2001-2010 blir 185 kr, och för 2021-2030 225

kr. Dessa externa kostnader stämmer väl med Euro-

peiska Kommissionens förslag till kolskatt på olja, som

är 80 kr/fat, vilket kan översättas68 till 175 kr per ton
C02.

4.3 Körsätt

Det finns åtskilligt att tjäna, miljömässigt och ekono-

miskt, på ett riktigt körsätt. Lägre oohjämnare hastighet

medför sänkt bränslekonsumtion. Ökad hastighet inne-

bär tidsbesparing, men till högt pris beträffande bränsle,

däck, bromsar etc. En tidsbesparing omfattande en tim-

me kostar69, vid dagens bränslepris, i storleksordningen

100 kr. Då är effekterna av luftföroreningar och sänkt

traf1ksäkerhet ej inräknade.

 

68 Pearson (1991).
69 Kågeson (1993).
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5 Miljömål

En grundsten i dagens miljöarbete, nationellt och inter-

nationellt, är uttrycket långsiktigt hållbar utveckling från

FN:s miljörapport (Brundtlandrapporten). Därmed av-

ses, kort sagt, att vi inte får leva över jordens tillgångar,

så att dessa successivt förbrukas utan att samtidigt er-

sättas i motsvarande mån. För att klart definiera inne-

börden av detta, och för att begreppet hållbar utveckling

skall få en konkret innebörd, har man angivit siñermäs-

siga mål70 för de olika effekter som miljöarbetet om-
fattar. Ett mycket stort antal sådana miljömål har förts

fram, inledningsvis sådana som avses gälla nationellt.

Senare har detaljerade mål för olika samhällssektorer

formulerats. Sålunda finns, numera, preciserade målan-

givelser beträffande hur olika typer av miljöpåverkan i

form av emissioner, buller etc. från transportsektorn,

fördelat på de olika transportslagen, bör utvecklas under

angiven tidsperiod mellan ett basår och ett målår. De

nationella mål som riksdag och regering beslutat i fråga

om några viktiga föroreningar av intresse för transport-

sektorn visas nedan.

     

Tabell 6 Utsläppsmålför olika ämnen.

Ämne BaSår/målår Utsläppsmål Efter målåret

VOC 1988-2000 -50%

NOx 1980-1995 -30%
C02 1990-2000 +/-0% Minska

802 1980-2000 -80%

      

Som framgått av kapitel 2 kommer ovanstående na-

tionella mål till utsläppsminskningar att uppfyllas för
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svavel och flyktiga organiska ämnen, men motsvarande

miljömål för kväveoxider och koldioxid kommer ej att

klaras.

Tongivande aktörer inom transportforskningsom-

rådet som trañkverken, Naturvårdsverket, KFB,

NUTEK med flera, har sedan 1994 i nätverksforrn ar-

betat med att ta fram underlag för ett miljöanpassat

transportsystem . Inom detta, det så kallade MaTs-sam-

arbetet, har man, i ett cirka 25 -årigt perspektiv, angivit

följ ande utsläppsmål för vägtrañk. Basåren för utsläpps-

minskningama är desamma som gäller för riksdagens

nationella utsläppsmål i föregående tabell.

    

Tabell 7 Framskrivning av miljömål till 2 020.

Ämne
Målår

VOC NOX C02 802

2005 -75% -65% -10% -80%

2020 -90% -85% -20% -85%

       

Motsvarande målsättningar har forrnulerats för samt-

liga trañkslag, och målen för hela transportsektorn blir

för koldioxid -15%, för kväveoxider -80%, för svavel-

dioxid -90% och för flyktiga organiska ämnen utsläpps-

reduktion med 85%, mellan respektive basår och år

2020 i samtliga fall.
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