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Förord 
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denna kunskapsöversikt om trafikledning och miljö. Alf Peterson har fungerat 
som kontaktperson på Vägverket. Författare till rapporten är Andreas Tapani. 
Synpunkter och kommentarer på innehållet har givits av Ulf Hammarström, VTI.  
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Trafikledning för bättre miljö 
 
av Andreas Tapani 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  Linköping 
 
 
 
Sammanfattning 
Vägtrafiken är för många ämnen den enskilt största källan till luftföro-
reningsproblem i Sverige. Miljökvalitetsnormer som föreskriver godtagbar 
luftkvalitet har införts eller kommer att träda i kraft under det nuvarande 
decenniet. För att minska trafikens miljöpåverkan kan trafikledningsåt-
gärder komma att vara ett viktigt verktyg. Denna rapport redovisar kun-
skapsläget för trafikledning för minskade utsläpp och därigenom minskad 
miljöpåverkan. 
 
Medvetenheten om hur luftkvaliteten påverkar vår hälsa har ökat. Miljö-
kvalitetsnormer som föreskriver godtagbar luftkvalitet har införts och ytterligare 
normer kommer att träda i kraft under det nuvarande decenniet. Vägtrafiken är för 
många ämnen den enskilt största källan till luftföroreningsproblemen i Sverige.  

Trafikledningen i en större tätort har på grund av de nya luftkvalitetsnormerna 
och det ökade medvetandet kring hälsoriskerna med luftföroreningar fått ytter-
ligare uppgifter. Förutom att förbättra framkomligheten ska trafikledningen också 
verka för minskad miljöpåverkan. 

Trafikmodeller har traditionellt använts för att beskriva framkomlighetsmått 
såsom restider, medelhastigheter och andra trafikflödesegenskaper. Det finns dock 
en stor potential i att utvidga tillämpningen av trafikmodeller till att också inne-
fatta emissioner och i förlängningen luftkvalitet. Genom en starkare koppling 
mellan trafikmodell och luftkvalitet blir det möjligt att skapa trafikledningssystem 
som använder miljön som styrande faktor. 

Den här rapporten belyser kunskapsläget för trafikledning och miljö. Syftet är 
att komma närmare svaret på frågan: Hur kan trafikledning användas för att 
minska trafikens miljöpåverkan? Alla delområden som berör denna fråga behand-
las i rapporten. Dessutom ingår en översikt över internationella initiativ till miljö-
baserad trafikledning. 

Vägtrafikens luftföroreningsbidrag består främst av kolmonoxid (CO), kol-
dioxid (CO2), kväveoxider (NOx), partiklar och lättflyktiga kolväten (VOC). Av 
de nyss nämnda ämnena är vägtrafiken den största utsläppskällan för NOx, CO 
och CO2. Utav de föroreningsämnen som i stor utsträckning härstammar från väg-
trafikemissioner finns miljökvalitetsnormer för CO, NOx och partiklar. De största 
problemen i Sverige idag är NOx- och partikelhalterna. De kommande gräns-
värdena för dessa ämnen överskrids i dag på ett flertal platser i Stockholm och 
Göteborg.  

De faktorer som huvudsakligen påverkar luftkvaliteten är; trafiken och övriga 
utsläppskällor, gaturumsutformning samt meteorologiska och atmosfärskemiska 
förhållanden. Trafiken påverkar dels direkt genom trafikarbetet, dels påverkar 
indirekta trafikflödesegenskaper som medelhastighet och hastighetsvariation 
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emissionerna i stor utsträckning. Dessutom beror utsläppen av trafikens samman-
sättning, till exempel står tung trafik för de största NOx-utsläppen. 

För att beräkna trafikens miljöpåverkan används en serie modeller. Från trafik-
modeller som utifrån trafikdata uppskattar körförlopp via emissionsmodeller som 
givet körförlopp beräknar emissioner till spridningsmodeller vilka uppskattar de 
resulterande luftföroreningshalterna.  

Givet ett sätt att beräkna trafikens bidrag till luftföroreningshalterna återstår 
frågan om vilken trafikledningsåtgärd som är lämplig i en specifik situation. På 
grund av relationen mellan trafikflöde och fordonsemissioner måste de aktuella 
trafikledningsåtgärderna resultera i någon av följande effekter: 

 
1. Förbättring av servicenivån i trafiken, dvs. minskning av hastighetsvaria-

tioner och antal stopp.  
2. Minskning av den totala trafiken, vilket inte enbart förbättrar direkt utan 

också indirekt genom förbättrad servicenivå. 
3. Minskning av trafikarbetet för någon specifik fordonsgrupp, exempelvis 

gamla eller tunga fordon. 
4. Geografisk omfördelning av trafik, dvs. en förflyttning av trafik från 

känsliga till mindre känsliga områden. 
 
Förändring av hastighetsgräns, trafiksignalstyrning och rekommendation om alter-
nativ färdväg är exempel på åtgärder som kan användas för att åstadkomma ovan-
stående effekter. Vilka åtgärder som praktiskt kan sättas in beror naturligtvis på 
vilka åtgärder som finns tillgängliga. Trafikledningen i de svenska storstäderna 
har relativt få verktyg till sitt förfogande. I huvudsak finns möjlighet till signal-
styrning, kövarning, rekommendation om alternativ färdväg samt dynamiska 
hastighetsskyltar på ett fåtal stora leder.  

Valet av trafikledningsåtgärd i en viss situation måste grundas på tillgängliga 
åtgärder och de samhällsekonomiska effekterna av dessa åtgärder. Två olika mål 
kan urskiljas: För det första får inte miljökvalitetsnormerna överskridas, vidare 
bör de samhällsekonomiska kostnaderna för trafikledningsåtgärder minimeras. 

Alla delmoment från uppskattning av luftkvalitet till införande av optimal 
trafikledningsåtgärd bör ingå i ett framtida trafikledningssystem för bättre miljö. 
För att ett sådant system ska få önskad effekt krävs att systemet har en tillräcklig 
upplösning både rumsligt och i tiden. En hög rumslig upplösning kan komma att 
behövas på grund av kravet att miljökvalitetsnormerna inte får överskridas 
någonstans i rummet. För att hantera dynamiken hos trafiksystemet och det 
faktum att vissa miljökvalitetsnormer är givna på timnivå krävs en viss tidsupp-
lösning. 

Ett antal internationella initiativ till miljöbaserad trafikledning har genomförts. 
Dessa projekt är av olika karaktär, allt från teoretiska undersökningar till demon-
strationsversioner av beslutsstödssystem för miljöförbättrande åtgärder.  

Det finns ett stort behov av vidare forskning inom området. Den luftkvali-
tetsövervakning som sker i dag använder grova metoder för att uppskatta bidraget 
från trafiken. För att möjliggöra trafikledning för bättre miljö kan en mera 
detaljerad beskrivning av det trafikrelaterade bidraget komma att krävas. På grund 
av detta finns ett behov av en känslighetsanalys för noggrannheten i trafikindata 
och behandlingen av trafiken vid luftkvalitetsberäkningar. Vidare måste trafikled-
ningsåtgärder antas på ett så tidigt stadium som möjligt. För att klara detta behövs 
forskning kring korttidsprognostisering av trafikflöden och luftkvalitet. Miljö-
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effekterna av trafikledningsåtgärder beror mycket på lokala förhållanden. En 
undersökning av möjligheterna till miljöförbättring genom trafikledning i Sverige 
är därför angelägen. Slutligen måste frågan om hur optimal trafikledningsåtgärd 
ska väljas, undersökas vidare. 
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Traffic management for a sustainable environment 
 
by Andreas Tapani  
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 
 
 
 
Summary 
Road traffic is the most important source of many air pollutants in Sweden. 
Environment Quality Standards which prescribe acceptable air quality have 
been, or will be, introduced within the current decade. Due to the 
environmental influence of road traffic there is a significant possibility to use 
traffic management measures in order to reduce the negative environmental 
effects of traffic. This report presents the state of the art in environmentally 
based traffic management. 
 
The public awareness of the relationship between air quality and health has 
increased. Environment Quality Standards which prescribe acceptable air quality 
have been, or will be, introduced within the current decade. Road traffic is the 
most important source behind many air pollution problems in Sweden.  

The traffic management of larger cities has, due to the coming air quality 
standards and the increased public awareness, gained additional responsibilities. A 
reduction of the negative environmental impact of traffic has become an equally 
important goal besides improved accessibility and level of service.  

Traffic models have traditionally been used to describe level of service 
measures such as travel times, congestion and so forth. There is a great potential 
in expanding the application of traffic models to vehicle emissions and resulting 
air quality. A more solid connection between traffic model and air quality will 
create possibilities for environmentally based traffic management systems. 

This report presents the state of the art in traffic management for a sustainable 
environment. The purpose is to close in on the answer to the question: In what 
way can traffic management be used in order to reduce the negative 
environmental effects of traffic? All areas concerned with this question are treated 
in this report. This work also includes an overview of international initiatives on 
the subject. 

The main air pollutants derived from road traffic are carbon monoxide and 
dioxide, nitrogen oxides, particles and volatile organic compounds. Road traffic is 
the most important source of nitrogen oxides and carbon monoxide and dioxide. 
There are Environment Quality Standards for carbon monoxide, nitrogen oxides 
and particles of the pollutants that to a large extent derive from road traffic. 
Sweden’s largest pollution problems are nitrogen oxides and particles. The 
coming standards will be exceeded on several locations in Stockholm and 
Göteborg. 

Air quality is mainly affected by traffic and other sources of pollution, street 
canyon design and meteorological conditions. Traffic influences air quality 
through mileage and by properties of the traffic flow such as mean speed and 
speed variations. The emissions are also influenced by the composition of the 
flow. Heavy vehicles emit, for example, more nitrogen oxides than cars. 
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In order to asses the environmental impact of traffic a series of models is 
consulted. From traffic models which give driving courses of events from traffic 
data via emission models which, given driving courses of events, calculate 
resulting emissions to dispersion models which estimate air pollution levels. 

Given a way to appreciate traffic related pollutions, the question of choosing 
optimal traffic management measure in a specific situation remains. Due to the 
relationship between traffic flow and vehicle emission the measures under 
consideration must result in one or more of the following effects: 

 
1. An improvement of the traffic level of service i.e. reduced speed variation 

and reduced number of stops. 
2. A reduction of the total traffic, which results in improvements both direct 

and indirect through improved level of service. 
3. A reduction of the mileage for some vehicle group, e.g. heavy vehicles. 
4. A geographical redistribution of traffic, i.e. a redistribution of traffic from 

sensitive to less sensitive areas. 
 
Changed speed limit, traffic signal control and recommendation of alternative 
route are examples of traffic management measures that can be utilised in order to 
achieve the effects presented above. The traffic management in the metropolitan 
areas of Sweden have relatively few tools available. Traffic signal control, queue 
warning, recommendation of alternative route and dynamic speed limits are the 
principal measures available. 

The choice of traffic management measure in a given situation must be based 
on available measures and the social economic effects of implemented measures. 
Two separate targets are discerned: Firstly, the Environment Quality Standards 
may not be exceeded, secondly, the social economic costs of traffic management 
measures should be minimised. 

All elements, from estimation of air quality to implementation of optimal 
traffic management measure should be parts of a future traffic management 
system for a sustainable environment. In order to be efficient, such a system must 
work with a certain resolution both in time and geographically. The dynamics of 
the traffic system and the fact that some of the Environment Quality Standards 
prescribe maximum hourly mean of particular air pollutants demand a certain time 
resolution. Environment Quality Standard may not be exceeded anywhere; this 
implies requirements on the geographical resolution. 

A number of international initiatives on the subject have been carried out. The 
projects are of different type, from theoretical investigations to demo versions of 
decision support systems for measures aiming at an improved environment.  

The need for further research in the area is substantial. Today’s air quality 
management use coarse methods to estimate the traffic related contribution to the 
pollution levels. Air quality based traffic management may need a more detailed 
description of the traffic related pollutants. A sensitivity analysis of accuracy in 
traffic data and the treatment of traffic in air quality estimations is therefore 
needed. Moreover, it is of great importance that traffic management measures are 
implemented at an as early stage as possible. This requires research on short-term 
predictions of traffic flow and air quality. The environmental effects of traffic 
management measures depend to a large extent of local conditions. This calls for 
an investigation of the possibilities of environment improvement by traffic 
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management in Sweden. Finally, it is not clear how the choice of traffic 
management measure in a given situation should be made. 
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1 Inledning 
Medvetenheten om hur luftkvaliteten påverkar vår hälsa har ökat och år 2006 
kommer ytterligare luftkvalitetsnormer att träda i kraft. Luftkvaliteten har totalt 
sett förbättrats under de senaste decennierna. Detta i takt med att många industri-
ella förbränningsprocesser har effektiviserats och nya fordon har försetts med 
katalysatorrening och bränslesnålare motorer. Situationen är ändå, speciellt i stor-
städerna, långt ifrån tillfredsställande. Anledningen till detta är trafikvolymen och 
trafikarbetet som ökar stadigt. Vägtrafikens andel av luftföroreningsutsläppen har 
också ökat i takt med trafiken. År 2001 bidrog trafiken med 47 % av utsläppen av 
kväveoxider i Stockholm (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003). Ökningen i 
trafikvolym och trafikarbete har till viss del motverkat miljöframstegen som gjorts 
inom fordonsbranschen och industrin. 

Trafikledningen i en större tätort har på grund av de nya luftkvalitetsnormerna 
och det ökade medvetandet kring hälsoriskerna med luftföroreningar fått ytter-
ligare uppgifter. Förutom att förbättra framkomligheten ska trafikledningen också 
verka för minskad miljöpåverkan. Detta blir speciellt viktigt i hårt trafikerade 
områden där många människor befinner sig. 
 
1.1 Problembeskrivning 
Trafikmodeller har hittills använts främst för att beskriva framkomlighetsmått 
såsom restider, medelhastigheter och andra trafikflödesegenskaper. Det finns dock 
en stor potential i att utvidga tillämpningen av trafikmodeller till att också inne-
fatta emissioner och i förlängningen luftkvalitet. Genom en starkare koppling 
mellan trafikmodell och luftkvalitet blir det möjligt att skapa trafikledningssystem 
som använder miljön som styrande faktor. Allmän miljöövervakning kan också 
dra fördel av ett sådant arbete genom att kunskapen om vägtrafikens bidrag till de 
totala föroreningshalterna ökar.  

För att närma sig trafikledning för bättre miljö behöver ett antal frågor be-
svaras: 

 
•  På vilket sätt påverkas luftkvaliteten av vägtrafiken? 
•  Hur kan luftföroreningsbidraget från vägtrafiken uppskattas? 
•  Vilka trafikledningsåtgärder har effekt på emissionen av olika förorenings-

ämnen? 
•  Hur kan optimal trafikledningsåtgärd väljas?  

 
1.2 Mål 
Den här rapporten ska belysa kunskapsläget för trafikledning och miljö. Syftet är 
att komma närmare svaret på frågan: Hur kan trafikledning användas för att 
minska trafikens miljöpåverkan?  

Med detta syfte i åtanke kommer den här rapporten att på ett så systematiskt 
sätt som möjligt beskriva de delområden som ingår i problemet. Dessa områden 
inkluderar hela spektrat från hur trafiken påverkar luftkvaliteten till vilka möjliga 
åtgärder som kan vidtas.  

I arbetet ingår också att undersöka vilka liknande initiativ som tagits inter-
nationellt samt att kvalitativt belysa kraven ställda på ett kopplat system för miljö-
övervakning och trafikledning. 
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1.3 Rapportens disposition 
I kapitel 2 beskrivs Vägtrafikens miljöpåverkan. Beskrivningen innehåller en 
presentation av vägtrafikemissioner samt en beskrivning av de faktorer som 
påverkar utsläppen och den resulterande luftkvaliteten. Nästa avsnitt beskriver be-
fintliga metoder och modeller för att beräkna trafikens miljöpåverkan. Därefter, i 
kapitel 4, presenteras exempel på möjliga åtgärder för att minska utsläppen från 
trafiken. I kapitel 5 beskrivs sedan problemet att välja optimal trafiklednings-
åtgärd under de gällande förutsättningarna. Förslag till system för miljöstyrd 
trafikledning skisseras sedan i nästföljande avsnitt. I kapitel 7 presenteras ett antal 
internationella initiativ inom området. Rapporten avslutas därefter med slutsatser 
och förslag till vidare arbete inom området. 
 



 

VTI meddelande 954 13 

2 Vägtrafikens miljöpåverkan 
Luftföroreningarna i tätorterna beräknas orsaka mellan 300 och 1 000 cancerfall 
om året i Sverige. Upp till 200 000 människor uppskattas vara utsatta för kväve-
dioxidhalter som för närvarande överstiger kommande gränsvärden 
(Naturvårdsverket, 2003), de flesta av dessa människor bor i Stockholm eller 
Göteborg. Den största orsaken till luftkvalitetsproblemen i storstäderna är väg-
trafiken.  
 
2.1 Vägtrafikemissioner  
Vägtrafikens luftföroreningsbidrag består främst av kolmonoxid (CO), koldioxid 
(CO2), kväveoxider (NOx), partiklar och lättflyktiga kolväten (VOC ”Volatile 
Organic Compounds”). Av de nyss nämnda ämnena är vägtrafiken den största 
enskilda utsläppskällan för NOx, CO och CO2. Vägtrafikens bidrag till utsläppen 
av svaveldioxid har minskat med 95 % de senaste 20 åren (Vägverket, 2003). 
Minskningen beror främst på svavelfattigare dieselbränslen. De procenttal som 
redovisas i detta avsnitt är hämtade ur (Vägverket, 2003) om inget annat anges. 

Kolmonoxid påverkar människors hjärt- och kärlsystem. Vägtrafiken står för ca 
56 % av de totala CO utsläppen. Av vägtrafikens utsläpp kommer 84 % från 
personbilar. Utsläppen av CO har dock minskat avsevärt i och med effektivare av-
gasrening. CO har en atmosfärisk livstid på ungefär en månad innan vidare 
oxidering till CO2 (AEA Technology).  

CO2-emissionerna innebär ingen direkt hälsorisk men CO2 är en av de 
viktigaste växthusgaserna. Vägtrafiken står för 32 % av utsläppen, att jämföra 
med 19 % från energisektorn och 22 % från tillverknings- och byggindustrin. Av 
vägtrafikens andel kommer 65 % från bensindrivna fordon. Tunga lastbilar står 
för 67 % av dieselfordonens utsläpp, bussar för 12 %, lätta lastbilar för 10 % och 
dieseldrivna personbilar för 11 % av utsläppen. Trots nya effektivare motorer har 
koldioxidemissionerna inte minskat utan tvärtom ökat. Detta på grund av att den 
totala trafiken ökat och CO2-emissioner står i direkt relation till mängden för-
brukat bränsle. En annan faktor som har påverkat CO2-utsläppen negativt är att 
utvecklingen gått mot större och tyngre fordon vilket gör att motorutvecklingen 
inte har resulterat i minskade utsläpp.  

Kväveoxider orsakar luftvägsproblem, även mycket små halter kan förvärra 
astmatiska besvär. Genom reaktioner katalyserade av uv-strålning bidrar NOx 
också i stor utsträckning till bildandet av ozon. Av de totala NOx-emissionerna 
står vägtrafiken för 45 %. Av vägtrafikens NOx-emissioner härstammar 38 % från 
personbilar och 55 % respektive 7 % från lastbilar och bussar. Resterande utsläpp 
står mopeder och motorcyklar för. NOx utsläppen har minskat och minskar i och 
med att andelen personbilar med katalysator ökar och gamla lastbilar och bussar 
byts ut. Minskningen på grund av förnyelsen i fordonspark är dock inte tillräcklig. 
Enligt beräkningar redovisade i (Johansson et al., 2003) kommer till exempel 
miljökvalitetsnormen att överskridas på vissa platser i Stockholm när den träder i 
kraft den 1 januari 2006. Kväveoxiderna har en atmosfärisk livslängd på ca 1 dag 
innan de omvandlas till salpetersyrlighet och salpetersyra, som sedan deponeras 
till marken som surt nedfall (AEA Technology).  

Många VOC är cancerframkallande. VOC bidrar tillsammans med NOx till 
bildandet av marknära ozon. Vägtrafikens andel av utsläppen av lättflyktiga kol-
väten förutom metan är ca 20 %. VOC-utsläppen har även de minskat till följd av 
att andelen katalysatorrenade fordon har ökat. Då VOC är en grupp bestående av 
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ämnen med olika grad av reaktivitet skiljer sig oxidationstakten avsevärt mellan 
olika VOC.  

Av partiklarna är det partiklar med diameter mindre än 10 µm (PM10) som står 
för de största hälsoriskerna. Större partiklar tränger inte lika djupt in i luftvägarna 
och sedimenteras snabbt bort från luften. Höga halter av PM10 påverkar andnings-
vägarna och misstänks vara cancerframkallande. Vägtrafiken uppskattas stå för ca 
10–20 % av de totala emissionerna av PM10. Dessa emissioner består till största 
delen av partiklar från slitage av beläggning, bromsar och däck. En liten del av 
PM10 är avgaspartiklar. Avgaspartiklarna kommer till största delen från diesel-
fordon. 

 
2.2 Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer föreskriver godtagbar luftkvalitet. Normerna utgår från EU:s 
ramdirektiv 96/92/EG för kontroll och säkerställande av luftkvalitet och dotter-
direktiven 1999/30/EG och 2000/69/EG som anger gränsvärden för vissa ämnen 
och tidpunkter när dessa gränsvärden ska vara uppfyllda. Dessa direktiv måste 
följas av EU:s medlemsstater. Direktiven infördes i svensk lag i samband med 
miljöbalken den 1 januari 1999. 

I dag finns miljökvalitetsnormer för svaveldioxid, kvävedioxid, bly, partiklar, 
bensen och kolmonoxid. Normerna för svaveldioxid och bly trädde i kraft 1999. 
Normerna för partiklar och kolmonoxid träder i kraft den 1 januari 2005, medan 
normen för kvävedioxid gäller från och med den 1 januari 2006. Bensennormen 
ska vara uppfylld den 1 januari 2009. I tabell 1 nedan sammanfattas miljökvali-
tetsnormerna för tätortsluft. 
 
Tabell 1  Miljökvalitetsnormer för tätortsluft (SFS 2001:527). 

Ämne Gränsvärde 
50 µg/m3, årsmedelvärde Får ej överskridas 
100 µg/m3, dygnsmedel-
värde 

Får överskridas högst 7 
dygn per år Svaveldioxid 

200 µg/m3, timmedelvärde Får överskridas högst 175 
timmar per år 

40 µg/m3, årsmedelvärde Får ej överskridas 
60 µg/m3, dygnsmedel-
värde 

Får överskridas högst 7 
dygn per år efter 2005 Kvävedioxid 

90 µg/m3, timmedelvärde Får överskridas högst 175 
timmar per år efter 2005 

Bly 0,5 µg/m3, årsmedelvärde Får ej överskridas 
40 µg/m3, årsmedelvärde Får ej överskridas efter 

2004 
Partiklar PM10 50 µg/m3, dygnsmedel-

värde 
Får överskridas högst 35 
dygn per år efter 2004 

Kolmonoxid 
10 µg/m3, 
dygnsmedelvärde 

Får ej överskridas efter år 
2004 

Bensen 
5 µg/m3, årsmedelvärde Får ej överskridas efter år 

2009 
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De tim- och dygnsmedelvärden som får överskridas ett visst antal timmar eller 
dygn är givna som percentiler. För svavel- och kvävedioxid är gränsvärdena givna 
som 98-percentiler, PM10-normen ska uppfyllas av 90-percentilen.  

Miljökvalitetsnormerna är bestämda utifrån de nivåer som anses vara ofarliga 
för människors hälsa. Den svenska miljökvalitetsnormen för kvävedioxid är 
strängare än vad EU-direktivet kräver, Sverige har även en norm för dygns-
medelvärde förutom de tim- och årsmedelvärden som EU-direktivet kräver. Den 
svenska normen införs 2006 medan EU-direktivet kräver senast 2010.  

Kommunerna ansvarar för kontroll av luftkvaliteten för områden inom det 
kommunala ansvarsområdet, för det statliga vägnätet har Vägverket ansvaret för 
kontrollen.  

Till varje miljökvalitetsnorm finns två utvärderingströsklar angivna i SFS 
2001:527. Om kommunernas kontroll visar att halten överstiger den övre tröskeln 
under en tidsperiod ska vidare kontroll av halten ske genom mätning som kan 
kompletteras med beräkningar. Om halten ligger under den övre tröskeln får 
kontrollen ske genom en kombination av mätning och beräkning. Visar kontrollen 
att halten ligger under den undre utvärderingströskeln får kontrollen ske genom 
enbart beräkning eller annan objektiv uppskattning, detta gäller dock ej kväve-
dioxid och svaveldioxid i storstäder där kontrollen alltid måste ske genom 
mätning eventuellt kompletterat med beräkning. Med storstäder menas i det här 
fallet städer med en befolkning på mer än 250 000 invånare eller områden med en 
hög befolkningstäthet. 

Skulle kommunernas kontroll enligt ovan visa på att en miljökvalitetsnorm 
kommer att brytas måste kommunerna meddela Naturvårdsverket och läns-
styrelsen. Naturvårdverket avgör då om ett åtgärdsprogram måste upprättas och 
vem som bör upprätta det.  

Förutom att kontrollera luftkvaliteten är kommunerna skyldiga att tillhanda-
hålla information om luftkvaliteten. Vid höga föroreningsnivåer måste kom-
munerna omedelbart underrätta allmänheten, Naturvårdsverket och länsstyrelsen.  

Naturvårdsverket anser att normen för svaveldioxid och bly redan uppfylls 
idag. De miljökvalitetsnormer som svenska kommuner, främst storstäderna har 
svårast att uppfylla är partikelnormen och normen för kvävedioxid. Till exempel 
har kontroll av luftkvaliteten i Stockholm och Göteborg visat att normen för 
kvävedioxid kommer att överskridas när den införs 2006. På grund av detta har 
båda dessa städer fått i uppdrag att upprätta åtgärdsprogram för att säkerställa att 
kvävedioxidnormen uppfylls (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003; Läns-
styrelsen Västra Götaland, 2003). På sikt kommer troligen de största behoven av 
uppföljning av luftkvaliteten vara med avseende på kvävedioxid, partiklar och 
kolväten (Vägverket, 2003). 
 
2.3 Faktorer som påverkar luftkvaliteten 
Halterna av föroreningsämnen i luft är förutom trafiken beroende av andra ut-
släppskällor, meteorologiska och atmosfärskemiska förhållanden samt gaturum-
mens utformning.  
 



 

16 VTI meddelande 954 

2.3.1 Utsläppskällor 
På platser med många industrier minskar vägtrafikens relativa betydelse för luft-
kvaliteten. På andra platser med mycket trafik är trafiken den klart dominerande 
källan till luftföroreningar. Olika utsläppskällors relativa betydelse för luft-
kvaliteten blir därför avgörande för effektiviteten hos eventuella åtgärder för 
bättre luftkvalitet. I Göteborg är till exempel vägtrafikens bidrag till kväve-
oxidhalterna i Gårda (E6) ca 80–85 % medan bidraget vid Stigbergsliden i samma 
stad är ca 40–50 % (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2003). 

En annan faktor som bör beaktas är skillnaden på utsläpp och bidrag till förore-
ningshalter i enskilda gaturum. I Stockholm står till exempel vägtrafiken för 47 % 
av de totala kväveoxidutsläppen. På Hornsgatan utgör bakgrunden 25 % av kväve-
oxidhalten i gaturummet. Resterande 75 % härstammar från trafiken på 
Hornsgatan. (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003)  
 
2.3.2 Meteorologiska förhållanden 
Meteorologiska förhållanden påverkar luftkvaliteten i stor utsträckning. Mätningar 
har visat att ett ogynnsamt år kan föroreningarna bli 5–10 % högre än normalt 
medan ett gynnsamt år kan medföra 5–10 % lägre värden än normalt. 
(Länsstyrelsen Västra Götaland, 2003) 

Vintertid har temperaturen en avgörande roll. Vid låga temperaturer ökar 
utsläpp från energiproduktion och kallstartsemissioner från trafiken. Kemiska 
förhållanden i luften påverkar också halterna av föroreningsämnen. Till exempel 
spelar ozonhalterna stor roll för kvävedioxidhalterna och vise versa. I städer in-
verkar också luftens förmåga att ventilera och späda ut emissioner på den 
resulterande luftkvaliteten. Friska vindar innebär god ventilation och i regel bra 
luftkvalitet. Situationer med låga vindhastigheter och stark värmestrålning från 
marken kan orsaka inversioner med höga luftföroreningshalter som följd. 
Inversioner förekommer främst under höst, vinter och vår.  

Gaturummets utformning har stor inverkan för luftens förmåga till ventilation 
och utspädning av luftföroreningar. Smala gator är sämre än breda och gator med 
hög bebyggelse är sämre än gator med låg eller ingen bebyggelse. I ett slutet 
gaturum kan kväveoxidhalterna vara 70 % högre, räknat som 98-percentil dygns-
värde, än i motsvarande öppna gaturum (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003). 
Också vindriktningen inverkar, blåser det längs med gatan ventileras gaturummet 
bättre än om det blåser tvärs över gatan. I fråga om gaturumsutformning finns det 
tydliga skillnader mellan Stockholm och Göteborg. Stockholm har generellt högre 
bebyggelse och smalare gator än Göteborg, vilket gör att gaturummen i Göteborg 
har bättre ventilationsförutsättningar.  

 
2.3.3 Trafikens emissionsegenskaper 
Trafikens sammansättning är en annan faktor som inverkar på luftkvaliteten. Från 
avsnitt 2.1 kan slutsatser om olika typer av fordons relativa miljöpåverkan dras. 
Till exempel står personbilar för den största delen av CO2-emissionerna medan 
tunga fordon svarar för den största delen av kväveoxidemissionerna. Relationer 
mellan fordonsklasser av den här typen bör vara av stor vikt vid utformningen av 
trafikledningsåtgärder för att minska halterna av något enskilt föroreningsämne.  

I Göteborg uppskattas att 35 % av kväveoxidemissionerna kommer från den 
tunga trafiken. År 2006 när miljökvalitetsnormen för kvävedioxid införs räknar 
man med att utsläppen från tung trafik ska ha minskat med 30 %. Samtidigt upp-
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skattas utsläppen från personbilar att minska ännu mer vilket sammantaget gör att 
den tunga trafikens bidrag till kväveoxidutsläppen kommer att öka (Länsstyrelsen 
Västra Götaland, 2003). Åtgärder för att minska kvävedioxidhalterna bör därför 
vara särskilt effektiva om de riktas mot den tunga trafiken. Tung trafik står också 
för de största problemen med återuppvirvlande av partiklar från vägbanan.  

Som beskrivet i avsnitt 2.1 ovan har utsläppen av kvävedioxider också minskat 
i takt med att fordonsparken förnyats och andelen katalysatorfordon ökat. Läns-
styrelsen Västra Götaland (2003) beräknar att minskningen av kvävedioxider på 
grund av förnyelse av fordonsparken kommer att ligga på 8–10 % per år under 
åren 2002 till 2010. 

Trafikens sammansättning med avseende på olika drivmedel påverkar också 
emissionerna. I avsnitt 2.1 konstaterades att dieselfordon står för de största ut-
släppen av partiklar vilket bör skapa möjligheter att konstruera åtgärder för 
minskade partikelhalter i luften. 
 
2.3.4 Transportsystemet 
Egenskaper hos transportsystemet kan ge upphov till merutsläpp. Utsläppen från 
trafiken beror naturligtvis av det totala trafikarbetet. Ökat trafikarbete ger ökade 
utsläpp.  

Förutom av antalet fordonskilometer påverkas emissionerna av alla aktiviteter 
som orsakar merutsläpp hos enskilda fordon, till exempel körförlopp, parkerings-
tid, kallstarter och svängar. Körförlopp används i den här rapporten som beteck-
ning på medelhastighet och hastighetsvariation. Körförlopp kan specificeras 
genom kompletta ”meter för meter” data över hastighet och acceleration eller på 
en mera aggregerad form som medelhastighet och antal stopp relaterat till 
gällande hastighetsbegränsning. Körförlopp med stora hastighetsvariationer ger 
upphov till ökade utsläpp jämfört med jämna körmönster.  

Utsläppens beroende på egenskaper hos transportsystemet skapar möjligheter 
för att med trafikledning reducera utsläppen. Genom att till exempel vidta åtgärder 
som ger jämnare körförlopp kan emissionerna från trafiken minskas. 
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3 Modeller för att beräkna trafikens miljöpå-
verkan 

Målet vid uppskattning av trafikens miljöpåverkan är att beskriva luftkvaliteten 
vid givna trafikscenarion på ett sådant sätt att trafikstyrning för minskad miljö-
påverkan möjliggörs. Modeller för denna uppskattning behöver bestå av flera 
delar. Från trafikmodeller som utifrån trafikdata uppskattar körförlopp via 
emissionsmodeller som givet körförlopp beräknar emissioner till spridnings-
modeller vilka uppskattar de resulterande luftföroreningshalterna. Dessutom kan 
ett system för klassificering av luftkvaliteten behövas om till exempel olika grader 
av åtgärder ska vidtas vid olika nivåer av luftkvalitet. Beräkningskedjan visas 
schematiskt i figur 1 nedan. 

 
Figur 1  Beräkning av trafikens luftföroreningsbidrag. Figuren visar de ingående 
delmodellernas relativa position i beräkningskedjan. Trafikmodellen ger körför-
loppsdata till emissionsmodellen som beräknar resulterande emissioner. Sprid-
ningsmodellen ger slutligen en uppskattning av luftföroreningshalterna med hän-
syn tagen till bakgrund och meteorologiska förhållanden. 
 
Alla delmodeller i kedjan måste ha en detaljeringsgrad som motsvarar den 
önskade upplösningen i haltbestämningen. Till exempel, om värden på timnivå 
önskas måste trafikindata, trafikmodell, emissionsmodell och spridningsmodell 
möjliggöra detta. På samma sätt, om en geografisk upplösning på länk eller 
”meter för meter” är nödvändig måste alla ingående delmodeller klara av mot-
svarande upplösning. Miljökvalitetsnormernas utvärderingströsklar kan sägas ge 
ett mått på upplösningskravet. Dessa utvärderingströsklar som anger hur kontroll 
av normerna ska ske jämställer beräkningar med mätningar. Luftkvalitetsberäk-
ningarna måste därför hålla en sådan noggrannhetsgrad att de är jämförbara med 
direkta haltmätningar. 

 
3.1 Trafikmodeller 
De modeller som används för att beskriva trafikflöden, körförlopp och ruttval 
brukar delas in i tre huvudklasser, mikro-, meso-, och makromodeller, beroende 
på detaljeringsgraden i beskrivningen av trafiken.  

Mikromodeller beskriver varje enskilt fordon och dess interaktioner med övrig 
trafik individuellt. Mikromodellerna kräver en detaljerad beskrivning av både 

Trafikmodell 

Emissionsmodell 

Spridningsmodell

Luftföroreningshalter 

Trafikdata 

Bakgrundshalter     Meteorologi 
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nätverket och inkommande trafikflöden. Tillsammans med relativt långa simule-
ringstider gör det att modellerna är mest lämpade för små nätverk, till exempel 
utvalda viktiga länkar i en tätort. Vinsten med mikromodellerna är att en mycket 
noggrann beskrivning av den resulterande trafiken erhålls. Detaljerade ”meter för 
meter” eller ”sekund för sekund” körförlopp blir direkt tillgängliga. Exempel på 
mikromodeller som ofta används i Sverige är VISSIM (PTV, 2003), HUTSIM 
(Helsinki University of Technology) och AIMSUN (TSS, 2003). 

Makromodeller finns på motsatt sida av spektrat, dessa beskriver utifrån en 
O/D matris och hastighet/flödessamband resulterade flöden och medelhastigheter. 
Makromodellerna är statiska med avseende på tiden, dvs. de har inte möjlighet att 
till exempel fånga upp dynamiska variationer i trafikflödet. Resulterande körför-
lopp är mycket grova, ofta endast i form av flöden och medelhastigheter. I 
gengäld har dock makromodellerna möjlighet att beskriva mycket stora nät såsom 
hela städer eller regioner. Ofta använda makromodeller är ”traffic assignment” 
modellen EMME/2 (INRO, 2003) och i samband med emissionsberäkningar EVA 
(Vägverket, 2003). EVA-modellen ger reshastighet på länkar. I korsningar tar 
modellen hänsyn till stopp och svängfördröjningar. Om länkflödena är kända kan 
EVA-modellen användas utan ”traffic assignment”. 

Mesomodeller ligger mellan makro- och mikromodellerna i fråga om detalj-
nivån i beskrivningen av trafikförloppet. Tidsuppdelade O/D matriser används 
som trafikindata för att simulera enskilda, eller grupper av, fordon. Körförloppen 
bestäms av enkla hastighet/flödessamband på liknade sätt som hos makro-
modellerna. Mesomodellerna kan fånga upp viss dynamik i trafiken samtidigt som 
den förenklade beskrivningen av fordonsrörelser gör det möjligt att simulera 
större nätverk än vad som är möjligt med en mikromodell. En i Sverige frekvent 
använd mesomodell är CONTRAM (Mott MacDonald och TRL, 2002). 

Trafikmodeller används idag främst för effektstudier av olika trafikplanerings- 
och trafikstyrningsalternativ. Effekterna som studeras är främst trängsel, fram-
komlighet och restider. Trafikmodeller som ska användas för studier av trängsel i 
samband med överbelastade situationer måste klara av att beskriva trafikflödes-
utvecklingen under överbelastning. 
 
3.2 Emissionsmodeller 
Emissions- och trafikmodeller är ofta integrerade i ett och samma programpaket. 
Till exempel innehåller CONTRAM en beräkningsdel för emissioner, EVA-
modellen innehåller också bland annat trafikbeskrivning och emissionsberäkning. 
De resulterande emissionerna från dessa modeller får i allmänhet en upplösnings-
grad motsvarande upplösningen i trafikmodellen, dvs. mikro-, meso- eller makro-
nivå.  

Emissionsberäkningarna följer för samtliga upplösningsnivåer mönstret: 
 
 Utsläpp = emissionsfaktor x aktivitet, 
 
där aktivitet står för trafikarbete och alla övriga aktiviteter som bidrar till 

emissioner, dvs. stopp, starter, svängar, parkering och så vidare. Till varje aktivi-
tet måste motsvarande emissionsfaktor finnas.  

Emissionsfaktorerna måste naturligtvis vara anpassade efter önskad noggrann-
hetsgrad i utsläppsberäkningarna och givna trafikdata från trafikmodellen eller 
uppmätta trafikdata om trafikmätning ska användas som indata. Exempel på olika 
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enheter för emissionsfaktorer inkluderar mängd per km, mängd per personkilo-
meter, mängd per kWh samt mängd per sträcka eller tidsenhet.  

Emissionsberäkningar delas ofta upp i kallstart, varmutsläpp, avdunstning och 
emission av slitagepartiklar. Emissionsmodellerna kan på motsvarande sätt 
klassificeras som totalmodeller eller fasmodeller beroende på om de hanterar alla 
emissionsdelar eller endast någon eller några av faserna. För att beskriva de totala 
emissionerna måste dock alla faser beaktas. Om modellen ska klara av att hantera 
partikelemissioner till följd av slitage på vägbana, bromsar och däck måste även 
emissionsfaktorer för dessa delar inkluderas. 

Det är värt att nämna här att osäkerheten i avgasberäkningar är relativt stor. 
Emissionerna från vägtrafik beror på många komplexa samband och innehåller 
transienta förlopp som är svåra att modellera exakt. För att representera 
emissionerna längs en enskild länk måste därför modellen som används ge 
möjlighet till lokal anpassning. I avsnitten nedan följer beskrivningar av ingående 
delar som måste beaktas i en emissionsmodell. 
 
3.2.1 Varmutsläpp 
De avgasutsläpp som sker vid fullt uppvärmd motor benämns varmutsläpp. Det 
har dock blivit svårare att beskriva dessa i och med den ökande andelen katalysa-
torfordon. Emissionerna från katalysatorfordon beror till stor utsträckning på 
katalysatortemperaturen, vilken kan variera avsevärt även vid uppvärmd motor. 

Varmutsläppen beror i huvudsak på färdmotståndet och driftsförhållandena. 
Färdmotståndet inkluderar rullmotstånd, luftmotstånd, accelerationskrafter samt 
tröghetsmoment i drivsystemet. De dominerande delarna i färdmotståndet är för 
landsvägskörning luftmotståndet och i tätorter rull- och accelerationsmotståndet. 

De enskilda faktorer som påverkar färdmotståndet i betydande utsträckning är 
körbeteendet, vägens linjeföring inklusive korsningsutföranden, trafikregleringar 
samt trafikflödet. Dessa faktorer ges till emissionsmodeller i form av körförlopp 
med varierande detaljeringsgrad. 

Om någon trafikmodell ska användas för indata till emissionsmodellen bestäms 
detaljeringsgraden i körförloppet av utdata från trafikmodellen. Om trafikbeskriv-
ningen sker på mikronivå finns kompletta körförlopp tillgängliga. Används mer 
aggregerade trafikbeskrivningar blir också körförloppen mer aggregerade. 
Exempel kan vara att medelhastighet och antal stopp finns tillgängligt för länk och 
korsningar. På den mest aggregerade nivån kanske bara en medelhastighet 
gällande för ett större område är känd. 

 
3.2.2 Kallstartseffekter 
Kallstartseffekter hanteras i de flesta emissionsmodeller som ett kallstartstillägg. 
Kallstartstillägget definieras vanligen som skillnaden i utsläpp mellan att köra ett 
visst körförlopp utan och med fullt uppvärmt drivsystem.  

Kallstartstilläggets storlek påverkas främst av parkeringsförhållanden, körför-
loppet under uppvärmningsfasen samt temperatur och vind. Med parkeringsför-
hållanden menas i det här fallet lufttemperatur under parkering, parkeringstid, 
parkering inom eller utomhus samt eventuell motorvärmaranvändning. Kallstarts-
tillägg finns i befintliga modeller oftast endast för lätta fordon (Vägverket, 2003). 
Utdata från kallstartsdelen av de befintliga emissionsmodellerna är oftast i form 
av korrektionsfaktorer som sedan används i de totala avgasberäkningarna. 
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3.2.3 Avdunstning 
Avdunstningsutsläppen består av tre delar: running losses, hot soak och diurnal. 
Running losses är den avdunstning som sker under färd. Hot Soak är avdunstning 
till följd av motorns uppvärmning i samband med att motorn stängs av. Diurnal är 
avdunstningen vid parkering beroende på yttertemperaturen. 

Avdunstningsutsläppen är den hittills minst undersökta utsläppstypen. En an-
ledning till detta kan vara att avdunstning endast avser kolväteutsläpp. Det råder 
stor osäkerhet kring storleken av kolväteutsläppen till följd av avdunstning. Bero-
ende på vilken emissionsmodell som används varierar avdunstningens relativa 
betydelse från den största till den minsta källan till kolväteutsläpp från person-
bilar. (Hammarström, 2002)  

Avdunstningsemissionernas storlek bestäms till stor del av om fordonet är 
försett med kanister och av bränslets ångtryck. Förekomst av kanister samman-
faller med katalysatorförekomst. Speciella situationer där ökade avdunstningsut-
släpp förekommer är vid höga temperaturer och stora temperaturväxlingar. Långa 
parkeringstider påverkar också. 

 
3.2.4 Slitagepartiklar 
För att samtliga delar av vägtrafikens emissioner ska vara beskrivna måste även 
partikelemissioner från slitage beaktas. Slitagepartiklar emitteras från bromsar, 
däck, vägbana och avgasrör. Resuspension av partiklar ligger bakom en betydande 
del av halterna. Emissionen av slitagepartiklar är en funktion av vägytan, antal 
stopp, fordonens hastighet, acceleration och retardation samt vägens lutning. 
Dubbdäcksanvändning inverkar också i stor utsträckning. Emissionsfaktorerna för 
slitagepartiklar är vanligen givna som g/km med merutsläpp på grund av stopp 
som g/stopp.  

 
3.2.5 Val av emissionsmodell 
Det finns ett antal emissionsmodeller tillgängliga med varierande detaljerings-
grad. Befintliga emissionsmodeller kan enligt Hammarstöm (2000) indelas enligt 
följande: 

•  Momentana modeller (Mikromodeller) 
o Mekanistiska modeller 
o Matrismodeller 

•  Delförloppsmodeller (Makromodeller) 
•  Medelhastighetsmodeller (Makromodeller). 

 
De momentana modellerna är de mest detaljerade. De kräver också kompletta 
körförlopp som indata. De mekanistiska modellerna baseras på så kallade motor-
mappar vilka beskriver emissioner per tidsenhet som funktion av motorns varvtal 
och vridmoment. Den andra typen av momentana modeller, matrismodellerna, 
använder istället för motormappar, matriser med momentana emissioner vid en 
viss hastighet och acceleration. Delförloppsmodellerna använder trafikindata i 
form av medelhastighet på länk och i korsningar i kombination med antal stopp. 
Medelhastighetsmodellerna använder medelhastighet som oberoende variabel och 
området som avses kan variera allt ifrån en medelhastighet för en region ner till 
medelhastigheten för enskilda länkar. 

Emissionsmodeller som är tänkta att användas i ett system för val av optimal 
trafikledningsåtgärd ställer stora krav på noggrannhet. Andra tillämpningar som 
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haltbestämning i punkter och längs länkar för övervakning av gränsvärden kräver 
sannolikt en mindre detaljerad beskrivning av emissioner då gränsvärden och 
miljökvalitetsnormer är bestämda som percentiler vilket gör att momentana 
emissionshalter inte behöver beaktas.  

Exempel på emissionsmodeller är den svenska delförloppsmodellen EVA, 
vilken baseras på den mekanistiska modellen VETO (Vägverket, 2003), den 
europeiska medelhastighetsmodellen COPERT (Ntziachristos och Samaras, 2000) 
samt de i CONTRAM ingående MODEM (medelhastighetsmodell) och RR249 
(mekanistisk modell) (Hammarström, 2003).  

 
3.3 Spridningsmodeller 
Spridningsmodeller uppskattar luftkvalitet utifrån emissioner, bakgrundshalter 
och meteorologiska förhållanden. Begreppet spridningsmodell innefattar många 
olika typer av modeller som hanterar allt från dispersion inom enskilda gaturum 
till global spridning av föroreningsämnen. På grund av dessa skillnader i geo-
grafisk skala beskriver olika spridningsmodeller skilda spridningsprocesser och 
grundas på olika ansatser. Luftföroreningars spridning i luften är en mycket 
komplex process. Förutom den direkta spridningen av föroreningsämnen ingår 
även atmosfärskemiska förlopp. Detta gör att det i praktiken blir omöjligt att 
konstruera modeller som beskriver spridningen exakt, olika tillämpningar kräver 
också att olika delprocesser framhävs. Sammantaget medför det att enskilda 
modellers tillämpbarhet begränsas och därför måste olika modeller användas i 
olika sammanhang. 

För att klassificera spridningsmodeller är det vanligt att följande indelning i 
olika geografiska skalor görs: 

•  Spridning nära gator och vägar 
•  Spridning från punktkällor 
•  Spridning i städer 
•  Spridning i större regioner. 
 

För att hantera vägtrafikens emissioner behöver inte punktkällor beaktas, dessa 
påverkar dock bakgrundshalterna av föroreningsämnen och måste därför tas med i 
luftkvalitetsberäkningarna. 
 
3.3.1 Modeller för spridning nära gator och vägar 
Syftet med den här modelltypen är att beskriva spridningen av föroreningsämnen i 
en omgivning till gator och vägar. För spridningen i gaturum används gaturums-
modeller. Dessa tar hänsyn till de kringliggande byggnadernas effekt på luft-
föroreningshalterna. Kring öppna vägar kan andra modeller användas som 
beskriver dispersionen från vägar i öppen flack terräng. 

Gaturumsmodeller grundar sig på antagandet om att spridningsförhållandena 
inte är samma på gatans läsida och vindsida. Gaturummets geometri påverkar 
också vindförhållandena i stor utsträckning. Vid vindriktningar tvärs över gatu-
rummet blir vindriktningen i gatunivå, för slutna gaturum, motsatt vindriktningen 
i taknivå, se figur 2. Föroreningshalterna blir därför avsevärt större på läsidan 
jämfört med vindsidan. Vid låga vindhastigheter dominerar dock den trafik-
inducerade turbulensen och det bör i dessa fall inte vara någon skillnad mellan lä- 
och vindsida. Befintliga gaturumsmodeller är inte enbart teoretiskt grundade utan 
innehåller också stora inslag av empiri. 
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Figur 2  Vindriktning i gaturum. Vindriktningen i taknivå är från vänster till 
höger i figuren. I gaturummet blir den resulterande vindriktningen motsatt den i 
taknivå. 
 
Ett antal modeller har utvecklats. Den första gaturumsmodellen var den s.k. 
STREET-modellen, se till exempel (Berkowicz et al., 1997), vilken antar att de 
totala föroreningshalterna i gaturummet kan beskrivas som summan av 
bakgrundshalterna och bidraget från lokala utsläpp i gaturummet. Modellen antar 
vidare att bidraget från utsläpp i gaturummet är proportionellt mot de lokala 
emissionerna och omvänt proportionellt mot vindstyrkan i taknivå. Övriga 
faktorer som beaktas är den trafikinducerade vindstyrkan och gaturummets 
geometri. En enkel Eulersk modell används för att härleda bidraget från de lokala 
utsläppen. Med en Eulersk ansats delas rummet upp i ett antal boxar. Inom varje 
enskild box betraktas källor samt in- och utflödet från respektive till närliggande 
boxar. STREET-modellen utvecklades enbart för vindriktningar tvärs över gatu-
rummet. Modellen används dock för vindriktningar parallellt med gaturummet 
genom att anta medelvärdet av läsidans och vindsidans beräknade utsläppsbidrag 
som uppskattning av det lokala utsläppsbidraget. Ett annat problem med 
STREET-modellen är att den vid låga vindstyrkor inte ger en likformig fördelning 
av föroreningsämnena i gaturummet vilket borde vara det korrekta scenariet. 

En av de senare ansatserna är OSPM (Berkowicz et al., 1997). OSPM använder 
sig av en Gaussisk plymmodell för de direkta emissionerna från trafiken i 
gaturummet och en Eulersk modell för recirkulationen av luftföroreningar och 
bakgrundens inverkan. Med en Gaussisk ansats modelleras alla källor som 
Gaussiska punktkällor. Linje- och ytkällor modelleras som flera närliggande 
punktkällor. Jämfört med STREET-modellen klarar OSPM bättre av att beskriva 
föroreningshalterna vid olika vindriktningar och vid låga vindhastigheter.  

För luftkvalitetsberäkningar i komplicerade gaturum kan även allmänna 
”computational fluid dynamics”-modeller vara användbara. Exempel på sådana 
situationer kan vara tunnlar, broar och strömningarna kring komplicerade kvarter. 
Modellerna är dock förhållandevis beräkningskrävande och därför inte lämpade 
att använda i det allmänna fallet. 

Vägtrafikmodeller för beräkning av föroreningshalter längs öppna vägar blir 
avsevärt enklare än gaturumsmodeller. Anledningen är att de extra svårigheter 
som byggnaderna i gaturummet innebär försvinner. Det blir därför tillräckligt att 
betrakta varje körfält som en linjekälla. Linjekällor kan till exempel modelleras 
med hjälp av en Gaussisk ansats. 
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3.3.2 Modeller för städer och regioner 
För att beskriva spridningen av föroreningsämnen inom ett område finns i huvud-
sak två skilda ansatser. För det första kan en Gaussisk plymmodell användas. För 
det andra kan en Eulersk gridmodell användas.  

I modeller som hanterar föroreningarna inom områden modelleras vägar i 
allmänhet som linjekällor. För att beräkna transporten av föroreningar inkluderar 
modellerna någon form av vindmodell. Modellerna tar inte hänsyn till ”skrov-
ligheten” som byggnaderna i en tätort medför, detta gör att de resulterade halterna 
från områdesmodellerna gäller i taknivå. 

Gaussmodeller är till strukturen enklare än gridmodeller och också i allmänhet 
mindre beräkningskrävande vid samma detaljeringsgrad. Gaussmodellerna 
fungerar bra för flack terräng och för scenarier med god ventilation. De har dock 
brister i beskrivningen av förhållandena vid komplicerad kuperad terräng och för 
situationer med dålig ventilation till exempel under inversioner. Gridmodellerna 
ger bättre resultat i det allmänna fallet. Box-strukturen är speciellt användbar för 
att beskriva föroreningstransporten under situationer med nedsatt ventilation. 
 
3.3.3 Indata 
Spridningsmodeller kräver indata i form av emissioner, meteorologi, bakgrunds-
halter och geometriska förhållanden som till exempel gaturumsutformning.  

För att återspegla den meteorologiska variationen i området som spridnings-
beräkningen avser bör mätdata för en relativt lång period finnas tillgängligt. Ofta 
används timvisa meteorologiska data för att representera vädret. Meteorologiska 
data kan vara svåra att mäta och det kan därför vara nödvändigt med så kallad 
”meteorologisk pre-processing” där modeller och mätdata kombineras för att ta 
fram värden på de nödvändiga meteorologiska storheterna. 

Vägtrafikens emissionsindata till spridningsmodeller kommer från någon typ 
av de tidigare beskrivna emissionsmodellerna. Principen att upplösningsnivån i 
det tidigare modellsteget bestämmer möjlig upplösning i det senare gäller även 
emissions- och spridningsmodeller. Generellt gäller att ju finare haltberäkning 
desto mer krävs av emissionsindata och därigenom trafikmodell och trafikdata.  

För beräkning av bakgrundshalter används ofta en grövre spridningsmodell. 
Till exempel ges vanligen bakgrundshalterna till gaturumsberäkningar av beräk-
ningar med en spridningsmodell för halter i städer. Vid spridningsberäkningar för 
städer kan bakgrundsdata fås från till exempel mätningar på landsbygden utanför 
staden. 
 
3.4 System för luftkvalitetsövervakning  
Hela kedjan av modeller, från trafikmodeller till spridningsmodeller för beräkning 
av resulterande luftföroreningshalter, kan ingå som delar i totalsystem för luft-
kvalitetsövervakning. Förutom de direkta modellerna ingår även emissionsdata-
baser (EDB) och kopplingar till övervakningsstationer i dessa system.  

I systemens EDB lagras emissionsdata för alla källor i en GIS-struktur, dvs. 
källorna lagras på en karta som yt-, linje- eller punktkällor. Vägkällor lagras som 
linjekällor. Den kanske viktigaste uppgiften för emissionsdatabaserna är att förse 
dispersionsmodellerna med indata. 

Systemen har ofta grafiska GIS-gränssnitt vilket gör att luftföroreningshalterna 
kan presenteras på ett överskådligt sätt. Systemen används i dag av kommuner 
och luftvårdsförbund för övervakning av luftkvaliteten med syfte att kontrollera 
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att till exempel miljökvalitetsnormer uppfylls. Systemen kan också användas för 
statistiska analyser av luftkvaliteten samt för prognoser för givna scenarier eller 
utifrån det nu gällande vädret. 

I Sverige används framför allt två system, Airviro (SMHI, 2000) och EnviMan 
(OPSIS). Airviro körs på UNIX arbetsstationer eller alternativt på en Linux-server 
med åtkomst för användare via Internet och har möjlighet att hantera stora mäng-
der data och områden. EnviMan körs i windows-miljö på PC. I Stockholm an-
vänds Airviro-systemet av SLB-analys och i Göteborg har Miljöförvaltningen 
EnviMan. 

I stället för att använda trafik- och emissionsmodell direkt i luftkvalitetsbe-
räkningarna i dessa system har EVA-modellen använts för att ta fram aggregerade 
emissionsfaktorer för ett antal typlänkar under typförhållanden. Dessa emissions-
faktorer inkluderar faktorer som länkbelastning, korsningseffekter och antal stopp 
(Johansson, 2003).  

Airviro innehåller ett flertal spridningsmodeller. Airviros gaturumsmodell är 
baserad på den tidigare beskrivna STREET-modellen, men en gaturumsmodell 
liknande OSPM håller på att tas fram för inkludering i Airvirosystemet. Förutom 
gaturumsmodell innehåller Airviro Gaussiska och Eulerska spridningsmodeller 
för att beräkna föroreningshalter inom större områden. Airviro innehåller också en 
prognosmodul, Aircaster, för korttidsprognoser av luftkvaliteten baserat på bland 
annat realtidsdata för väderförhållanden (Häggkvist, 2003). 

EnviMan-systemet inkluderar gaturumsmodellen OSPM och för större om-
råden finns spridningsmodellen AerMod, vilken är en gaussisk dispersionsmodell. 
EnviMan innehåller även den en prognosmodul kallad Nowcaster, vilken troligen 
kräver liknande indata som Aircaster i Airviro.  

Prognosmodulerna i dessa två luftkvalitetsövervakningssystem bör vara möj-
liga att utnyttja vid trafikledning då de ger information om kommande luftkvalitet. 
Det är mycket viktigt att åtgärder sätts in på ett så tidigt stadium som möjligt. 

Bristerna i de system som används av kommunerna idag ligger främst i kopp-
lingen till trafikdata och i emissionsfaktorerna. Dels finns inga automatiserade 
rutiner för uppdatering av trafikdata i EDB och dels används kraftiga medel-
värdesbildningar för att beskriva trafikens emissioner. I Stockholm uppdateras 
trafikdata i EDB manuellt med data från trafikmätningar kompletterat med data 
från eventuella ”traffic assignment” körningar gjorda i andra sammanhang 
(Johansson, 2003). För många länkar blir det fråga om en ändring av flödet mot-
svarande medelförändringen som skett i nätverket sedan förra uppdateringen. Ett 
attraktivare alternativ borde vara att öka utnyttjandet av ”traffic assignment”-
modeller för uppdatering av trafikuppgifterna i EDB. Noggrannheten i emissions-
beräkningarna bör också kunna ökas markant om en mer detaljerad emissions-
modell såsom EVA används i sin helhet, istället för medelvärdesbildade 
emissionsfaktorer, för att beräkna indata till spridningsmodellerna. Effekterna av 
de förslag till förändringar som ges ovan måste dock undersökas. Emissions-
beräkningar med finare upplösning kanske inte får motsvarande genomslag på 
uppskattad luftkvalitet. 

Något som också saknas i systemen är en möjlighet att beskriva emissionerna 
för en del ämnen, till exempel biobränslen. I Göteborg upplever miljöförvalt-
ningen brister i EnviMan-systemet vid hanteringen av tunnelemissioner och 
emissionerna från sjöfarten (Brandberg, 2003). 
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3.5 Klassificering av luftkvalitet 
Från spridningsmodeller fås halter av föroreningsämnen. Gränsvärden och miljö-
kvalitetsnormer är givna som haltvärden. Om syftet med luftkvalitetsöver-
vakningen är just övervakning av gränsvärden behövs därför ingen konvertering 
av de halter som spridningsmodellerna ger. Om luftkvalitetsberäkningarna istället 
ska användas som underlag vid till exempel trafikledning kan direkta haltmått 
vara klumpiga att handskas med. Ska olika grader av åtgärder sättas in vid olika 
nivåer av luftkvalitetsproblem behöver luftföroreningshalter delas in i någon form 
av skala. En möjlig lösning till detta problem är att skapa index för luftkvaliteten 
och koppla detta index till olika nivåer av trafikledningsåtgärder. 

Två vanliga luftkvalitetsindex är ”Pollutant Standards Index” (PSI) (Louisiana 
Department of Environmental Quality, 2003), och “EMMA Air Quality Indica-
tors” (The Regional Environmental Center for Central end Eastern Europe). PSI är 
utvecklat av miljöskyddsverket i USA för att klassificera föroreningsnivåer för de 
vanligaste luftföroreningsämnena. Måttet används idag främst för information till 
allmänheten. I PSI-indexet ingår ozon, kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid 
och partiklar. PSI konstrueras genom att halterna av dessa föroreningsämnen 
konverteras till PSI-skalan och det ämne vars index är störst bestämmer 
resulterande PSI. PSI-skalan går mellan 0 och 500 där 100 motsvarar gränsen för 
hälsorisker. 

EMMA-indexen togs fram i samband med EU-projektet med samma namn. 
EMMA-skalan används per föroreningsämne och består av sju nivåer: ”Good”, 
”moderate”, ”poor”, ”critical”, ”bad”, ”extreme” och ”severe”. Gränsen mellan 
good och moderate motsvaras av årsmedelvärdet för ämnet i fråga. Moderate 
sträcker sig från årsmedelvärdet till gränsen för påverkan av vegetation. Poor 
sträcker sig vidare till gränsen för när allmänheten bör varnas för kritisk luft-
kvalitet. Den övre gränsen för nivån ”critical” ligger vid det lagstadgade gräns-
värdet för ämnet vid medelvärdesbildning över korta perioder, dvs. oftast timnivå. 
Nivåerna ”bad”, ”extreme” och ”severe” bestäms av gränsvärden satta med tanke 
på olika grad av hälsorisk. 

Luftkvalitetsindexen kan vara en möjlighet för att bestämma lämpliga åtgärder 
givet den gällande luftkvalitetsnivån. Speciellt bör EMMA-skalan vara användbar 
då den kopplar både till normalvärde, hälsorisker och gällande gränsvärden. 
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4 Trafikledningsåtgärder 
Emissionerna från vägtrafik är stark kopplade till egenskaperna hos det under-
liggande trafikflödet. Höga hastigheter eller ojämn trafikrytm på grund av trängsel 
medför ökade utsläpp. Trafikledningsåtgärder för att förbättra luftkvaliteten ska 
därför resultera i någon av följande effekter: 

 
1. Förbättring av servicenivån i trafiken, dvs. minskning av hastighetsvariationer 

och antal stopp. 
2. Minskning av den totala trafiken, vilket inte enbart förbättrar direkt utan också 

indirekt genom förbättrad servicenivå. 
3. Minskning av trafikarbetet för någon specifik fordonsgrupp, exempelvis 

gamla eller tunga fordon. 
4. Geografisk omfördelning av trafik, dvs. en förflyttning av trafik från känsliga 

till mindre känsliga områden. 
 

Hur stora förbättringar kan förväntas av åtgärder som syftar till att förbättra 
trafikflödet? Gühnemann et al. (2001) uppskattar att om det skulle vara möjligt för 
trafiken i Köln att under rusningstimmarna flyta utan hinder så skulle CO2-ut-
släppen från trafiken minska med 30 %. Det är naturligtvis inte möjligt att åstad-
komma helt fritt flytande trafik under rusning utan 30 % bör ses som den maxi-
mala minskningen av CO2-emissionerna till följd av förbättrat trafikflöde. Situa-
tionen är dock inte så enkel så att luftkvaliteten förbättras bara trafikflödet 
förbättras. Emissionerna av en del föroreningsämnen är hastighetsberoende. En 
förbättring av trafikflödet som leder till ökad hastighet leder därför inte till någon 
minskning i utsläppen av dessa ämnen. Luftkvalitetsförbättringar till följd av 
åtgärder som syftar till att minska den totala trafiken begränsas av bakgrunds-
halterna och vad som anses vara samhällsekonomiskt rimligt. 

Storleken på möjliga utsläppsminskningar beror mycket på lokala förhållanden. 
Uppskattningarna för Köln ovan behöver därför inte alls gälla svenska tätorter. 
Det är på grund av detta motiverat med en undersökning av möjligheterna att med 
hjälp av trafikledning minska vägtrafikemissionerna i Sverige. 

Nedan presenteras ett antal exempel på möjliga trafikledningsåtgärder för 
minskad miljöpåverkan. Åtgärderna som presenteras resulterar alla i någon eller i 
vissa fall flera av effekterna uppräknade ovan. Alla åtgärder är troligen inte 
lämpade som dynamiska trafikstyrningsåtgärder, en del passar bättre i mera lång-
siktiga strategier. Åtgärderna nedan ska inte ses som de enda lösningarna utan 
syftet med detta kapitel är att skapa en helhetsbild över vad framtida trafik-
ledningsåtgärder måste resultera i för att minska trafikens miljöpåverkan. 

 
4.1 Optimering av signalplaner 
Genom att koordinera signalplaner finns mycket att vinna både i form av 
minskade fördröjningar och minskade emissioner. Ursprungligen koordinerades 
signalplaner vanligtvis för att skapa grönvåg på primärvägen. Datoriserade 
metoder som TRANSYT beräknar istället de optimala signalplanerna utifrån 
kriteriet att de trafikströmmar som ger mest lönsamhet ska erhålla gröna vågor. 
Genom ett sådant förfarande förbättras framkomligheten och därigenom bör 
emissionerna också minska.  

Ett problem med fixa signalplaner är att de åldras. I Sverige är det inte ovanligt 
att fixa signalplaner uppdateras var 5–10:e år (Hammarström et al., 2000). Även 
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om signalplanerna var välkoordinerade när de infördes kan mycket ha förändrats 
med tiden. Genom att använda sig av system som automatiskt uppdaterar 
signalplaner kan optimerade signalplaner bibehållas. Optimerade signalplaner har 
störst effekt på korsningar där trafiken varierar mycket under dygnet och där 
belastningsgraden är hög. 

De program som i dag används för framtagandet av optimala signalplaner 
optimerar med avseende på fördröjning och antal stopp. Genom att modifiera 
objektivet i optimeringen till att ta hänsyn till de totala emissionerna kan ytter-
ligare förbättring av luftkvaliteten vara möjlig. 

Försök med emissionsoptimerade signalplaner har genomförts både i Sverige 
och internationellt, se (Hammarström et al., 2000) och (Wood et al., 2000). 
Systemet beskrivet i (Hammarström et al., 2000) innehåller en metod för att 
automatiskt uppdatera TRANSYT-koordinerade signalplaner. Systemet upp-
skattas reducera bränsleförbrukningen med 12 % och NOx-emissionerna med 
14 % under första året jämfört med signalplaner för grönvåg på primärvägen. För-
delarna förväntas öka i takt med att normal fixa tidplaner åldras.  

Wood et al. (2000) uppskattar för Storbritannien att införande av SCOOT-
koordinerade signalplaner skulle minska CO-emissionerna med ca 20 %, ut-
släppen av kolväten med ca 16 % och NOx-utsläppen med 7 % jämfört med icke-
koordinerade fixa signalplaner. SCOOT är en brittisk algoritm för automatisk 
uppdatering av signalplaner, objektivet är att minimera en viktad summa av för-
dröjningar och antal stopp. Vidare uppskattas en modifiering av målfunktionen i 
SCOOT, till att istället minimera en viktad summa av beräknade emissioner, ge 
ytterligare minskning av kolväten och CO med upp till 4 % samt minskning av 
NOx- och PM10-emissionerna med upp till 2 % vid måttliga belastningsgrader.  

SPOT-systemet (Peek Traffic, 2003) som bland annat finns implementerat i 
Stockholm är ett system liknande SCOOT. Det bör därför finnas liknande 
möjligheter till emissionsminimerande signalstyrning för detta system. 

 
4.2 Prioritering av kollektivtrafik 
Genom att ge kollektivtrafiken företräde framför personbilar vid signalreglerade 
korsningar, stimuleras framförallt en överflyttning av resor från personbil till 
kollektivtrafik. Syftet är att minska personbilstrafiken och dess emissioner. En 
minskning av emissionerna från bussar är också att vänta då framkomligheten för-
bättras för bussar. Emissionerna från övrig trafik kan dock förväntas öka på grund 
av fördröjningen som uppstår i och med att bussar får företräde framför övrig 
trafik. 

Om ett ökat kollektivtrafikanvändande i kombination med minskad person-
bilsandel kan åstadkommas genom åtgärden kan vägtrafikens emissioner minska 
avsevärt. Det förutsätter dock att personbilsanvändandet sjunker, om så inte är 
fallet riskerar förhållandena för den övriga trafiken att försämras i så stor 
utsträckning att den positiva effekten uteblir. 

För ett scenario med måttlig överflyttning till kollektivtrafik på grund av 
prioritering vid signalreglerade korsningar är den troliga effekten på kort sikt en 
ändring av olika ämnens relativa föroreningsbidrag. Utsläppen från bussar 
minskar samtidigt som utsläppen från övrig trafik ökar. Hur det påverkar de totala 
föroreningshalterna är svårt att uppskatta på grund av att många bussar drivs med 
alternativa bränslen. Ett exempel på troligt föroreningsscenario vid ökad kollek-
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tivtrafikprioritering är att partikelutsläppen från dieselbussar minskar samtidigt 
som kolmonoxidutsläppen från personbilar ökar.  

Det är också mycket svårt att uppskatta i vilken utsträckning människor skulle 
välja kollektivtrafik istället för personbil på grund av olika prioriteringsåtgärder. 
Prioriteringen kan inte heller göras hur kraftig som helst på grund av de problem 
som det innebär för den övriga trafiken. Om för kraftiga prioriteringsåtgärder 
vidtas kan effekterna på övrig trafik bli så stora att bussar ändå fastnar i köer 
innan de kommit fram till busskörfält eller liknande.  

Erfarenheter från kollektivtrafikprioriteringsprojekt har hittills visat på en 
begränsad möjlighet att på kort sikt påverka till minskat bilanvändande. Åtgärder 
som riktar sig mot att begränsa biltrafiken direkt har troligen större effekt på 
personbilstrafiken. På lång sikt kan dock kollektivtrafikprioritering vara till stor 
nytta genom att fördröjningen för bussar minskar vilket i sin tur minskar 
kostnaderna för kollektivtrafiken och kan möjliggöra investeringar i miljövänlig 
teknik och sänkta biljettpriser. 

 
4.3 Förändring av hastighet 
Genom att anpassa hastighetsgränser efter de momentant gällande trafikför-
hållandena kan jämnare trafikflöde uppnås. En stor del av vägtrafikemissionerna 
är förknippade med acceleration, retardation och stopp vilket gör att effekterna av 
ett jämnt flytande trafikflöde bör vara stora. Vissa föroreningsemissioner är också 
starkt kopplade till hastigheten hos trafikflödet. Till exempel ökar resuspensionen 
av partiklar med ökad medelhastighet.  

Det är viktigt att poängtera att åtgärderna som vidtas inte bör orsaka ytterligare 
acceleration och retardation för att åstadkomma sänkt hastighet, vilket är fallet 
med till exempel vägbulor och andra hinder. Hinder orsakar visserligen sänkt 
medelhastighet men också lokala merutsläpp på grund av accelerationer och in-
bromsningar. Åtgärder som inte medför ökad hastighetsvariation ger därför bättre 
effekt. Om ett större område betraktas ger dock hinder, trots lokala merutsläpp, en 
positiv nettoeffekt på utsläppen. (Hedström, 1999) 

Hur ska då åtgärder för sakta jämnt flytande trafik designas? Ett alternativ är 
att dynamiskt reglera hastighetsgränser efter rådande trafikförhållanden. Sådan 
reglering kan ske via VMS (Variable Message Signs). Wood et al. (2000) obser-
verade en minskning i CO och NOx-emissioner med 10 respektive 15 % vid 
försök med jämn hastighet hos trafikflödet. Bränsleförbrukningen minskade också 
avsevärt, minskningen var över 10 % i vissa fall. Den valda hastigheten mot-
svarade medelhastigheten för olika körförlopp med varierande hastighet. Minsk-
ningen var störst för körförlopp med höga medelhastigheter och större för kata-
lysatorfordon än för icke-katalysatorfordon. Effekterna av åtgärden kan alltså 
antas öka i och med att andelen katalysatorrenade fordon ökar. 

Andra sätt att skapa jämnare trafikflöden i framtiden kan vara att styra fordon 
utifrån. Till exempel skulle fordonens fartresurser kunna begränsas i känsliga 
miljöer. På liknande sätt skulle accelerationsförmågan kunna inskränkas genom 
att införa en övre gräns för varvtal. ITS-åtgärder av den här typen är inte 
tillgängliga ännu och allmänhetens acceptans av dessa åtgärder är mycket osäker.  
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4.4 Parkeringsvägledning 
Parkeringsvägledningssystem syftar till att minska söktiderna till lediga parke-
ringsplatser. Om söktiderna minskar medför det att också det totala antalet 
fordonskilometer minskar. Resulterar åtgärden i en minskning av antalet fordons-
kilometer kommer naturligtvis också emissionerna att minska. En bieffekt av ett 
fungerande parkeringsvägledningssystem är att medelhastigheten ökar i området, 
vilket till exempel kan orsaka ökade partikelproblem. Det finns dock mycket lite 
data tillgängligt kring eventuella effekter på luftkvaliteten på grund av 
parkeringsvägledningssystem. 

Existerande parkeringsvägledningssystem använder VMS för att förmedla 
information om lediga parkeringsplatser. Eventuell minskning i emissioner på-
verkas av en rad faktorer. Om till exempel andelen genomfartstrafik är hög 
kommer effekten av parkeringsvägledningen naturligt att minska. Känner de flesta 
förare till var sannolikheten att hitta lediga parkeringsplatser är som störst 
kommer användningen av parkeringsvägledningen också att minska. Är utbudet 
av parkeringsplatser stort har troligen inte heller parkeringsvägledning speciellt 
stor effekt. Sammanfattningsvis bör effekterna vara som störst under situationer 
med stor efterfrågan och begränsad tillgång till parkeringsplatser  

Det har visat sig svårt att få förare att använda systemen. I studier gjorda i 
Frankfurt am Main (Axhausen et al., 1994) fann man att ca 20 % av förarna 
använde sig av parkeringsvägledningssystemet. Man fann också att förare an-
vände sig av systemet först när deras egen heuristik fallerade. Söktiderna 
minskade dock för situationer med hög efterfrågan på parkeringsplatser, till 
exempel shoppinghelger. 

 
4.5 Omlokalisering av köer 
Genom att flytta trängsel- och framkomlighetsproblem bort från känsliga områden 
kan åtminstone lokal förbättring av luftkvaliteten åstadkommas. Strategin skyddar 
på så sätt ett område på bekostnad av ett annat. Syftet är att åstadkomma jämnt 
flytande trafik i det känsliga området, vilket som diskuterats tidigare ger minskade 
emissioner. Praktiskt kan omlokaliseringen ske genom signalplanering med syfte 
att begränsa flödet in till det känsliga området. 

Områden som är särskilt känsliga för luftföroreningar är de områden där många 
människor vistas. Slutna gaturum, dvs. höga byggnader i kombination med smala 
gator gör som tidigare nämnts att föroreningsproblemen ökar. Problemen är också 
stora i samband med trängsel i tunnlar. Områden där köer lokaliseras bör vara 
sådana att de tål stora emissioner och bevistas av få människor. Det är främst 
ventilationsförmågan som avgör ett områdes förmåga att hantera emissioner. 
Öppna platser är typexemplet på välventilerat område som därför tål stora 
emissioner utan att de resulterande luftföroreningshalterna blir höga. 

Emissionsreduktionen från omlokaliseringsstrategier beror på hur storleken på 
betraktningsområde definieras. Emissionerna på den skyddade länken kan vid en 
effektiv omlokaliseringsstrategi reduceras avsevärt. Extremfallet av köomlokalise-
ring kan sägas vara att helt förbjuda trafik och skapa gågator. Då försvinner natur-
ligtvis emissionerna från trafiken helt från länken i fråga. Sätt i ett större 
perspektiv är det dock inte troligt med någon minskning av de totala emissio-
nerna. Strategin innehåller inget som minskar antalet fordonskilometer på något 
sätt utan vad som åstadkoms är en förflyttning av utsläpp från ett område till ett 
annat. Om de förutsättningar för ett jämnare trafikflöde som åtgärden skapar 
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också resulterar i ökad medelhastighet kan det medföra negativa effekter på 
utsläppen av vissa föroreningsämnen i det känsliga området. 

Innan en köomlokaliseringsstrategi införs måste förstås effekterna på det om-
rådet som ska skyddas utvärderas, men något som också måste beaktas är hur 
åtgärden påverkar området som får ta emot den ökade trafikmängden. Det är 
också svårt att isolera påverkan till önskat område. Ökande trafikmängder i ”fel” 
område kan få effekter för stora delar av trafiksystemet.  

Påfartsreglering på motorvägar, så kallad ”ramp metering”, kan ses som en typ 
av omlokalisering av köer. Trängsel flyttas till viss del från motorvägen till signal-
reglerade påfarter. Undersökningar har visat att det är möjligt att reducera fördröj-
ningar och förbättra trafikflödet med hjälp av påfartsreglering. Hur påfartsregle-
ring påverkar miljön är dock mera oklart. För trafiken på motorvägen minskar 
emissionerna genom minskad trängsel, men för påfartstrafiken, som till viss del 
blir hindrad, kommer emissionerna att öka. 

 
4.6 Rekommendation om alternativ färdväg 
Åtgärden rekommendation om alternativ färdväg syftar till att leda bort en del av 
trafiken från drabbade områden och på så sätt minska belastningen på miljön. Om 
åtgärden lyckas kan trafikarbetet i det utsatta området minskas. Strategin kan vara 
lämplig vid olyckor eller evenemang men också under perioder med extra höga 
flöden, till exempel under rusningstimmar. Den faktiska rekommendationen till 
förare kan med fördel ske genom VMS. 

Effekterna av att leda om trafiken till alternativa färdvägar bör likna effekterna 
som fås vid omlokalisering av köer med ett viktigt undantag, effekterna varierar 
kraftigt med antalet förare som följer rekommendationen. I extremfallet där alla 
förare följer rekommendationen kommer åtgärden troligen att skapa problem på 
någon annan plats i nätverket. Om å andra sidan ingen förare uppmärksammar 
rekommendationen kommer effekterna helt att utebli. 

Olika alternativ för när rekommendationen ges kan vara lämpliga för olika 
situationer. Om det är fråga om omledning av trafik på grund av någon typ av 
olycka kan rekommendationen inte gärna ges vid någon annan tidpunkt än så snart 
som möjligt efter att olyckan skett. Gäller rekommendationen för den förväntade 
morgonrusningen efterföljande morgon bör rekommendationen med fördel kunna 
ges under eftermiddagen innan. Detsamma gäller naturligtvis i samband med 
planerade evenemang. 

Ett problem med rekommendation om alternativa färdvägar via VMS är att 
VMS-utrustningen ofta installeras längs vägar som från början är tänkta för höga 
trafikflöden. Dessa vägar tål i allmänhet stora utsläppsmängder. Strategier som 
leder trafik bort från sådana stora leder kan alltså få motsatt miljöeffekt genom att 
trafik med stor sannolikhet leds till känsligare miljöer. Frågan blir speciellt aktuell 
vid olyckor vilka ger framkomlighetsproblem under någon timme med relaterade 
emissionsproblem under samma period. Vilket innebär störst problem: lokalt 
förhöjda halter på huvudvägen eller något förhöjda halter inom ett större och 
kanske känsligare område? 

 
4.7 Förbjud trafik 
Åtgärder som förbjuder delar av trafiken har potential att vara mycket effektiva 
för minskade emissioner. Exempel på ”förbjud trafik”-åtgärder för reducerad 
miljöpåverkan är miljözonerna för tung trafik i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
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Genom att förbjuda icke-miljöklassade tunga fordon inom centrala Stockholm har, 
enligt uppskattningar från SLB-analys (Burman och Johansson, 2001), den tunga 
trafiken minskat sina kväveoxidutsläpp med ca 10 %. De totala NOx-halterna har 
minskat med mellan 0,5 och 2 %. Partikelutsläppen från de tunga fordonen har 
också de minskat, SLB-analys uppskattar att miljözonen har medfört att den tunga 
trafikens partikelutsläpp har minskat med 40 %. 

Permanenta miljözoner är dock bara ett exempel på ”förbjud trafik”-åtgärder, 
olika dynamiska strategier är också möjliga. I det enklaste fallet kan dynamiska 
åtgärder baseras på veckodag eller tid på dygnet. Det är också möjligt med mer 
avancerade konstruktioner som kan styras av trafikbelastning eller till och med av 
luftkvaliteten direkt.  

Genom att förbjuda olika fordonsklasser kan halterna av olika luftföroreningar 
reduceras. Riktas åtgärden mot tung trafik kan kväveoxid och partikelutsläpp för-
väntas minska. Miljözonerna är ett exempel på åtgärd riktad mot en viss fordons-
typ. För att minska kolmonoxidhalterna kan åtgärder riktas mot fordon utan kata-
lysator. För att minska trafikens utsläpp totalt kan all trafik med förbrännings-
motordrivna fordon förbjudas. För att ändå tillgodose transportbehovet kan till 
exempel elhybridfordon som drivs med el i det känsliga området användas 
(Hammarström, 2003). Omställningen mellan el och fossila bränslen kan ske 
automatiskt eller manuellt. 

Att förbjuda delar av trafiken kan dock få stora politiska och ekonomiska 
sidoeffekter. Kostnaderna för transportbranschen kan bli stora och det finns till 
exempel risk att företagslokaliseringar och liknande påverkas. Åtgärderna måste 
alltså utvärderas noga innan de införs. Ett problem av liknande karaktär som kan 
uppstå är att trafiken inte minskar utan endast omlokaliseras till mindre centrum-
bildningar och skapar nya miljöproblem på platser som tidigare inte var drabbade. 

För åtgärder som begränsar biltrafiken och därmed persontransporterna måste 
förbudet kombineras med och föregås av utbyggnad av infartsparkeringar och 
kollektivtrafiken. Satsningar på kollektivtrafik och infartsparkeringar kan om 
fördelarna blir tillräckligt stora på egen hand orsaka den omflyttning av trafik från 
ett transportslag till ett annat som krävs för att förbättra luftkvaliteten.  

En möjlig positiv bieffekt av att förbjuda delar av trafiken är stimulans av 
teknikutveckling och förnyande av fordonsparken. Förbjuds äldre och icke-miljö-
klassade fordon kommer troligen en tidigare skrotning av delar av den äldre 
fordonsparken att ske. Om förbudet riktas mot fordon som släpper ut mer än en 
viss mängd avgaser bör utvecklingen av renare fordon påskyndas. 

Ett problem med åtgärder som implementeras via förbud är efterlevnaden. 
Upprätthållandet av förbudet är resurskrävande och dyrt, dessutom är det av-
görande för åtgärdens effekter. Som exempel på efterlevnadsgradens påverkan har 
SLB-analys uppskattat att för Stockholms miljözon motsvarar den erhållna 
kväveoxidreduktionen 21 % av den möjliga reduktionen vid full efterlevnad 
(Burman och Johansson, 2001). 

 
4.8 Trängselavgifter 
Trängselavgifter är just nu av stort intresse, ett förslag kommer också att införas 
på försök i Stockholm vid årsskiftet 2004/2005. Åtgärden syftar till att skapa en 
överflyttning från personbilstrafik till andra mera miljövänliga transportslag. 
Genom att införa avgifter under tidpunkter då belastningen på vägnätet är som 
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störst kan delar av vägtrafiken stimuleras till att välja alternativa färdsätt eller 
tidpunkter för sina resor. 

Miljövinsterna från införandet av trängselavgifter härstammar främst från 
minskat trafikarbete och omflyttning av trafik från känsliga till mindre känsliga 
områden. Minskade utsläpp på grund av förbättrad framkomlighet och minskade 
hastighetsvariationer kan också förväntas. Ett förslag som analyserats bygger på 
kilometerbaserade avgifter. Beräknade effekter av trängselavgifterna år 2015 
presenteras i rapporten (Johansson et al., 2003). Utsläppsminskningar av NOx och 
PM10 från avgaser på ca 25 % i innerstaden kan väntas. Under högtrafik väntas 
utsläppsminskningen vara ännu större, ca 40 %. Beräkningarna grundar sig på en 
avgift på 4 kr/km i innerstaden och 1 kr/km i ytterstaden. Det system som kommer 
att testas i Stockholm är dock baserat på zonavgifter, en fast avgift kommer att 
uttas för nyttjandet av vägnätet i centrala Stockholm. 

Avgifter för att bruka vägnätet finns redan på ett flertal tätorter i världen, till 
exempel Oslo och London. I London infördes trängselavgifter i februari 2003. 
Avgifterna i London är zonbaserade.  

För att inte de negativa sidoeffekterna av trängselavgifter ska bli för stora 
krävs, på samma sätt som i fallet med åtgärder som förbjuder vissa delar av 
trafiken, väl utbyggd kollektivtrafik i kombination med infartsparkeringar. Risken 
finns också att trafiken flyttas till kringliggande centrum och skapar nya luft-
kvalitetsproblem, också ekonomiska och politiska effekter är sannolika. 

 
4.9 Kombinationer av åtgärder 
Alla åtgärder som minskar den totala trafiken i det utsatta området riskerar att 
resultera i ökad hastighet för den återstående trafiken. Utsläppen av en del 
föroreningsämnen ökar med ökande hastighet. Resonemanget leder till slutsatsen 
att alla åtgärder som resulterar i förbättrad framkomlighet och minskad trängsel 
bör kombineras med hastighetskontrollerande åtgärder. Det är dock viktigt att 
belysa att dessa hastighetsåtgärder idealiskt sätt inte bör orsaka ytterligare 
acceleration och retardation, då ryckig körning orsakar betydligt större emissioner 
än ett jämnt körförlopp. Hastighetssänkande åtgärder i form av farthinder och 
liknande ger dock ändå utsläppsminskningar om ett större område betraktas 
(Hedström, 1999). 

Åtgärder kan användas tillsammans för att säkerställa effekt. Till exempel kan 
möjligen användandet av vägledningssystem förväntas stiga vid införande av 
kilometerbaserade trängselavgifter då intresset av att minimera reslängden kan 
antas öka. Det är dock inte troligt att effekterna fördubblas om två åtgärder införs. 

För att öka acceptansen av åtgärder är det viktigt att de kombineras med 
informationssystem av olika slag. Får trafikanterna veta om bakgrunden till 
åtgärderna är det troligare att restriktionerna efterlevs. Effekterna av åtgärderna 
ökar också troligen om trafikanterna så tidigt som möjligt får reda på vad som 
gäller under rådande situation. Till exempel kan ökat kollektivtrafikresande väntas 
om trafikanterna redan innan de påbörjar resan får reda på vilka restriktioner som 
gäller. Informationen till trafikanterna kan ske via flera olika medier, till exempel 
VMS, radio, Internet osv. Trafikinformation via Internet förmedlas i dag för 
Stockholm, Göteborg och Skåne på www.trafiken.nu. Vid försök med förore-
ningsinformation via radio kombinerat med uppmaning om att låta bilen stå har 
trafikminskningar på ca 5 % observerats i Göteborg (Brandberg, 2003). 

 

http://www.trafiken.nu/
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4.10 Möjliga åtgärder med dagens teknik 
Tidigare avsnitt har gett en översikt över möjliga trafikledningsåtgärder som kan 
vidtas vid luftkvalitetsproblem. De åtgärder som praktiskt kan sättas in beror helt 
på vilka verktyg som trafikledningscentralerna har till sitt förfogande. 

I Göteborg har Vägverkets trafikledningscentral tillgång till följande verktyg: 
•  Varna för köbildning på E6 och i Lundbytunneln 
•  Rekommendation om alternativ färdväg 
•  Förändring av hastighet på ett fåtal stora leder (under införande) 
•  Information till trafikanterna via VMS på infartslederna. 

 
Trafikledningen i Stockholm har eller kommer att få tillgång till: 
•  Kövarningssystem längs E4 
•  Dynamiska hastighetsgränser längs E4 
•  Omledning av trafik på Södra länken 
•  Information till trafikanterna via VMS. 
 

Förutom dessa verktyg kan sannolikt trafiksignalstyrning användas som åtgärd. 
De uppräknade åtgärderna är alla av karaktären att de kan sättas in med kort varsel 
vid akuta problem. Byte av signalplan kan göras från trafikledningscentralen. 
Gatukontoren i alla större kommuner har normalt möjlighet att påverka alla 
trafiksignaler. På grund av detta kan Gatukontoren i detta sammanhang betraktas 
som trafikledningscentraler. Signalstyrning som akutåtgärd är kanske främst 
användbar för köomlokalisering och liknande då en effektiv koordinering av 
trafiksignaler är något som bör eftersträvas i varje större tätort.  

Ett styrmedel som kan användas med enkla medel i varje stad är information 
till trafikanterna om den rådande föroreningssituationen. Informationen kan även 
innefatta en rekommendation om alternativt färdmedel. Det finns goda chanser att 
en attitydförändring kan åstadkommas successivt med hjälp av trafikantin-
formation. De största luftföroreningsproblemen uppstår under torra vindstilla 
förhållanden, när vädret är sådant borde det vara lättare att påverka till att cykla 
eller åka kollektivt istället för att ta bilen. Vädret kan alltså komma att verka som 
en hjälpande faktor. 
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5 Val av trafikledningsåtgärd 
Valet av trafikledningsåtgärd i en viss situation måste grundas på tillgängliga 
åtgärder och de samhällsekonomiska effekterna av dessa åtgärder. Två olika mål 
kan urskiljas: För det första får inte miljökvalitetsnormerna överskridas, vidare 
bör de samhällsekonomiska kostnaderna för trafikledningsåtgärder minimeras. 

 
5.1 Metoder för val av optimal åtgärd 
Det första målet ovan minskar mängden av tillåtna lösningar till problemet genom 
att sålla bort alla trafikledningsåtgärder eller kombinationer av åtgärder som givet 
gällande scenario, väder och trafiksituation, inte ger tillräcklig effekt på luft-
kvaliteten. Sedan kvarstår frågan: Givet ett system för att beräkna effekterna av 
olika trafikledningsalternativ, hur ska luftkvalitetsförbättring värderas i förhåll-
ande till övriga eventuella kostnader som trafikledningsåtgärderna innebär? 
Situationer där det inte till rimligt pris är möjligt att uppnå miljökvalitetsnormerna 
kan också troligen uppstå, i sådana situationer måste den i någon mening mest 
fördelaktiga åtgärden väljas.  

Effekterna av olika trafikledningsstrategier kan jämföras mot varandra genom 
till exempel ”multi-criteria” analys eller ”cost-benefit” analys. Om något av dessa 
alternativ används innebär det att antingen måste miljömålen explicit vägas mot 
andra kostnader eller prissättas i monetära termer. Båda dessa metoder har 
nackdelar, det är till exempel mycket svårt att värdera möjliga irreversibla skador i 
miljön.  

En framkomlig väg till optimal trafikledningsåtgärd kan vara att utifrån 
gränsvärden och miljökvalitetsnormer konstruera en uppsättning miljöindex som 
kan användas som restriktioner i en optimeringsprocess för att hitta den bästa 
åtgärden. Från mängden av trafikledningsåtgärder som uppfyller ovan nämnda 
miljöindex ska den åtgärd som maximerar den samhällsekonomiska nyttan väljas. 
Det vill säga, valet av optimal trafikledningsåtgärd bör vara en optimerings-
process med uppfyllande av miljöregler som restriktion.  

 
5.2 Miljöindex 
Miljöindex för användande i optimeringen ovan kan konstrueras på flera olika sätt 
och på olika nivåer, både geografiskt och i tiden. Tänkbara typer av miljöindex 
inkluderar: Index motsvarande de samhällsekonomiska kostnaderna för avgas-
emissioner, index som beskriver avvikelse från normalvärde samt index som 
indikerar att miljökvalitetsnormerna är överskridna.  

För att den samhällsekonomiska kostnaden för emissioner av olika ämnen ska 
kunna uppskattas krävs en kostnadsbedömning per ämne för samtliga ämnen. För 
detta kan till exempel den värdering som används i EVA-programmet användas, 
se tabell 2. EVA-programmets värdering bygger på ASEK-kalkylvärdena 
(Naturvårdsverket, 2003).  
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Tabell 2  Exempel på värdering av avgasemissioner i EVA (Naturvårdsverket, 
2003). 
Ämne: Landsbygd: 

(kr/kg) 
Mindre Tätort: 

(Landskrona) (kr/kg) 
Storstad: (Stockholms 

innerstad) (kr/kg) 
NOx 60 65 93 
VOC 30 39 85 
Partiklar 0 1 607 9 350 
CO2 1,50 1,50 1,50 
SO2 20 67 295 

 
Värderingen varierar som synes med befolkningsstorlek och en geografiskt 
beroende ventilationsfaktor. För mera detaljerad information om sambandet se 
SIKA, 2000. ASEK-värdena skulle också kunna ligga till grund för en mera hög-
upplöst värdering på länknivå med individuella ventilationsfaktorer för alla länkar 
i nätverket 

För den slutgiltiga sammanviktningen till index kan flera olika nivåer vara 
användbara, t.ex. kostnad per länk eller område, totalt eller per fordonskilometer. 
Gränsvärdet kan sedan uttryckas som maximalkostnad per länk eller område, 
totalt eller per fordonskilometer.  

Index som beskriver avvikelser från normalnivån kan vara uppdelat per ämne 
eller sammanviktat. Med normalnivå kan t.ex. utsläpp vid den genomsnittliga 
trafikmängden avses. De tidigare nämnda ASEK-värdena kan utgöra grunden till 
ett sammanviktat index. Index som uttrycker avvikelsen från normalfallet kan få 
problem i fall där länkkapaciteten inte utnyttjas fullt ut i normalfallet samt på 
länkar med lågt trafikflöde. Frågan är hur betydelsen av avvikelser ska hanteras i 
de här fallen. En möjlig lösning är att inte använda avvikelseindex för dessa 
länkar. Ett kriterium kan vara att bara betrakta länkar med tillräcklig trafikmängd 
för att överskridande av gränsvärden ska vara möjligt.  

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet finns som tidigare beskrivet för ämnena 
NO2, SO2, PM10, CO, Pb samt Bensen. Dessa normer får inte överstigas. Därför 
behövs troligen på ”meter för meter”-nivå ett index per ämne för dessa ämnen. 
Miljökvalitetsnormerna är givna med olika upplösningsgrad i tiden. Typiskt som 
ett gränsvärde som högst får överskridas ett fixt antal perioder per år. Upp-
lösningen i miljökvalitetsnormerna bör påverka hur respektive index utformas. Ett 
problem som också måste hanteras av ett eventuellt miljöindex är att miljö-
kvalitetsnormerna är givna som percentiler vilket gör att det inte går att direkt 
avgöra om en miljökvalitetsnorm är överskriden eller ej. Miljöindex måste därför 
på något sätt beskriva när sannolikheten för att någon miljökvalitetsnorm över-
skrids kan bedömas som stor. 
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6 Trafikledningssystem för bättre miljö 
Ett framtida trafikledningssystem för bättre miljö har som syfte att minska trafik-
relaterade emissioner och på så sätt förbättra luftkvaliteten. Systemet måste därför 
innefatta hela kedjan från luftkvalitetsberäkningar till antagen trafiklednings-
strategi. En schematisk skiss över ett system finns i figur 3. 
 

 
Figur 3  System för miljöstyrd trafikledning. Mätningar av trafikflöden och 
luftkvalitet används för att uppskatta luftkvaliteten för varje länk i trafiknätverket. 
Utifrån luftkvalitetsuppskattningen väljs den mest fördelaktiga trafiklednings-
åtgärden. Därefter implementeras åtgärden och eventuell effekt på luftkvaliteten 
kan observeras. 
 
6.1 Delsteg 
I delsteget mätning bör både mätning av luftkvaliteten direkt och mätning av 
trafik genomföras. Trafikdata är viktiga för att säkerställa trafikens bidrag till 
föroreningshalterna samt för att möjliggöra prognoser över hur luftkvaliteten 
kommer att utvecklas. Förutom trafik och luftkvalitet behövs meteorologiska data 
för det rådande väderläget. Luftkvalitetsmätningar måste genomföras med en 
tillräcklig upplösning för att möjliggöra trafikstyrning, till exempel är det inte till-
räckligt att mäta luftkvaliteten i ett större område om det är ett speciellt gaturum 
som ska beaktas. Att i praktiken åstadkomma en sådan upplösning via mätningar 
är dock troligen inte realistiskt. Vanligen mäts luftkvalitet på ett, i storleksord-
ningen, 10-tal platser medan antalet länkar i en storstad är av storleksordningen 
103. Höga krav ställs därför på beräkningar med hög upplösning. 

Efter att luftkvaliteten vid mätstationerna säkerställts måste trafikbidraget be-
stämmas. Vidare behövs en prognostisering av hur luftkvaliteten kommer att 
utvecklas. För denna prognostisering krävs både meteorologiska realtidsdata och 
realtidsdata över trafiken. Uppskattningen av luftkvalitet måste ske med en till-
räcklig geografisk upplösning för att ge en beskrivning av var överskridanden av 
gränsvärden finns. Eventuellt kan något index för luftkvaliteten användas för att 
underlätta valet av åtgärd. 

Utifrån prognostiseringen och trafikens bidrag ska sedan lämplig trafikled-
ningsåtgärd väljas. En möjlig ansats till detta beskrevs i kapitel 5. För att evaluera 
effekter av åtgärder är verktygen beskrivna i kapitel 3 användbara. Trafik-
modellerna i dessa verktyg ger både data till emissionsberäkningar och informa-
tion om trafikledningsåtgärders övriga effekter. När den optimala strategin har 
utsetts ska den iscensättas och därefter kan eventuella effekter på luftkvaliteten 
observeras. 
 

Mätning av trafik och 
luftkvalitet 

Uppskattning av 
luftkvaliteten 

Val av 
trafikledningsåtgärd 

Införande av åtgärd Luftkvalitet
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6.2 Egenskaper 
Ett trafikledningssystem kan finnas på många olika nivåer i fråga om graden av 
automatisering, Det är möjligt med helautomatiska system som sköter hela kedjan 
från mätning av luftkvaliteten via val av optimal trafikledningsåtgärd till iscen-
sättande av åtgärden. Ett sådant system kan vara kopplat till exempelvis trafik-
signaler och VMS-skyltar. Systemet kan också vara designat som ett fristående 
beslutsstödsystem för trafikledningen. Beroende på nivån på systemet kan olika 
ansatser användas i optimeringsprocessen för att ta fram den bästa åtgärden. För 
ett helautomatiskt system måste optimeringen klara av samtliga kriterier, dvs. den 
optimala åtgärden med avseende på både luftkvaliteten och övriga faktorer måste 
hittas automatiskt. Om systemet fungerar som ett frikopplat beslutsstödssystem 
räcker det att systemet kan rangordna möjliga trafikledningsåtgärder utifrån 
förväntad miljöeffekt. Det svåra steget att välja optimal åtgärd med hänsyn till 
övriga kostnader kan då ske till viss del manuellt genom något slags expertsystem. 

En viktig fråga som måste hanteras är de olika tidsskalor som problemet 
innehåller. Vilken tidsupplösning som systemet bör arbeta på är inte självklart. 
När en luftkvalitetsförsämring har upptäckts av ett system för luftkvalitetsöver-
vakning är det sannolikt för sent att agera. Luftkvalitetsproblem på grund av 
ofördelaktigt väder i kombination med stora utsläpp är svåra att åtgärda, de kan 
dock förebyggas genom att vidta åtgärder för trafiken redan när det finns risk för 
ofördelaktigt väder. Ett annat exempel är luftkvalitetsproblem vid snabba trafik-
förlopp som olyckor. En incident orsakar trafikproblem under en mycket be-
gränsad tid. När sedan effekterna på luftkvaliteten upptäcks har trafiksituationen 
redan förbättrats. Trafikledningsåtgärder måste således sättas in redan innan luft-
kvalitetsnedsättning sker. För att möjliggöra detta krävs korttidsprognoser för 
både luftkvaliteten och trafikflödet. Kronborg (2001) har undersökt möjligheterna 
till trafiksignalstyrning i samband med incidenter. Resultatet av det arbetet pekar 
på att det viktigaste vid incidenter är att återställa kapaciteten så snabbt som 
möjligt.  

Korttidsprognoser för luftkvaliteten kan fås från till exempel luftkvalitetsöver-
vakningssystemens prognosmoduler. För att dessa prognoser ska vara tillförlitliga 
krävs dock att systemens trafikbeskrivning är tillförlitlig. Det kan därför vara nöd-
vändigt att beskriva trafiken och vägnätet i dessa system med större noggrannhet 
än vad som görs idag. Det bör finnas mycket att vinna på att utnyttja hela EVA-
modellen i systemen istället för den medelvärdesbildning som görs idag. För 
trafiken behövs ny forskning kring korttidsprognoser för flöden och medel-
hastigheter. 

För stadsgator kan föroreningshalterna förväntas vara högst en bit in på gatan 
från korsningen sett. Detta då ventilationen i korsningar i allmänhet är god. Den 
punkt där halterna är högst är inte fix utan varierar med, bland annat, trafikmängd 
och vind. Miljökvalitetsnormerna får ej överskridas någonstans. Systemets rums-
liga upplösning måste därför vara tillräcklig för att fånga upp de högsta halterna i 
alla situationer där miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas. 

En ytterligare aspekt som behöver översyn är systemets betraktelseområde. Det 
är inte speciellt svårt att hitta åtgärder som lokalt ger positiva effekter på luft-
kvaliteten. Om ett större område betraktas blir situationen snabbt mera komplex. 
Om det övergripande målet är att förbättra luftkvaliteten i stort behöver ett mycket 
större område än vad de direkta trafikledningsåtgärderna avser betraktas. Ett 
typexempel är åtgärder som förbjuder eller leder om delar av trafiken. För sådana 
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åtgärder måste även den omflyttade trafikens påverkan på andra områden 
betraktas. 

Vidare måste olika utsläppskällors relativa betydelse för föroreningshalterna 
uppskattas. På platser där trafiken inte står för det dominerande bidraget kan det 
vara mera effektivt att åtgärda övriga utsläppskällor. 
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7 Internationella initiativ 
Ett antal projekt med syftet att utveckla beslutsstödssystem för trafikledning med 
hänsyn till miljön har genomförts. Nedan presenteras syfte, mål och resultat för 
några av projekten. 
 
7.1 HEAVEN 
HEAVEN (Information Society Technologies, 2003) var ett EU-projekt som på-
gick under åren 2000–2002. Syftet med projektet var att öka kunskapen kring 
miljö- och trafikstyrning genom att förbättra tillgängligheten av data och informa-
tion angående trafikrelaterade luftföroreningar och buller. Konkret var målet att 
utveckla ett beslutsstödssystem för att utvärdera effekterna, på både luftkvalitet 
och buller, av olika trafikledningsåtgärder i tätorter.  

Projektet resulterade i ett system som implementerats i sex europeiska städer; 
Berlin, Leicester, Paris, Prag, Rotterdam och Rom. Systemet består av insamling 
av luftkvalitets- och trafikdata samt emissions- och spridningsmodeller som till-
sammans ger information om luftkvaliteten och trafiksituationen i nära realtid. 
Dessutom ska modeller för off-line utvärdering av effekter av möjliga trafikled-
ningsstrategier ha utvecklats. 

 
7.2 Bedre byluft 
Projektet ”Bedre Byluft” (Statens Vegvesen) är ett Norskt projekt med syfte att 
utveckla ett mät- och varningssystem för luftföroreningar i Oslo, Bergen, 
Trondheim, Drammen och Stavanger. Projektet skulle också komma fram till 
lämpliga åtgärder för att hantera akuta luftkvalitetsproblem. Projektet är ett 
samarbetsprojekt mellan Vägverket, de inblandade kommunerna samt berörda 
myndigheter. 

Under vintern 1999/2000 genomfördes i Oslo försök med sänkt hastighet under 
dagar med förhöjda partikelhalter, PM10 över 100 µg/m3 för fler än 200 000 
personer. Teoretiska beräkningar visar på minskning av PM10 halterna med 
10–15 % för hastighetssänkningar med 8–13 km/h på infartsvägarna (Johansson 
och Nilsson, 2002). 

Inom projektet utvecklas också informationsrutiner för att öka effektiviteten 
hos trafikledningsåtgärderna. Information om eventuella åtgärder spreds via olika 
medier såsom Internet, text-tv och press. Akutåtgärden sänkt hastighet används 
dock inte längre då vägverket vill satsa på långsiktiga lösningar istället 
(Johansson, 2002). 

 
7.3 UTMC 
UTMC (UK Department for Transport, 2003) är ett Brittiskt initiativ till utveck-
ling och införande av ITS-lösningar i tätorter. Projektet pågick under åren 
1997–2002.  

Delprojektet UTMC03: Pollution minimisation strategies, syftade till att ut-
veckla ITS för minskad miljöpåverkan. Inom detta delprojekt utvecklades en 
tillämpning för effektiv signalstyrning genom att modifiera målfunktionen i 
SCOOT. Systemet ger möjlighet för användaren att specificera vikter i mål-
funktionen för minimering med avseende på olika föroreningsämnen. Försök i 
Leicesterområdet visade på en liten minskning i emissioner med den nya SCOOT 
målfunktionen. Minskningen gick dock inte att säkerställa statistiskt. En anled-
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ning till detta kan vara att SCOOT i normalfallet minimerar fördröjning och 
utsläpp i tätorter är starkt kopplade till fördröjning. Detta på grund av att ökad 
fördröjning i allmänhet resulterar i körförlopp med större inslag av acceleration 
och retardation. 

Resultatet av att minimera med avseende på emissioner bör därför inte skilja 
sig avsevärt från minimering av fördröjning. Teoretiska beräkningar visade dock 
på en stor minskning i emissioner jämfört med andra mindre effektiva 
signalstyrningsmetoder.  

Förutom signalplanering för att minimera emissioner genomfördes också tester 
med omlokalisering av köer. Utfallet av dessa tester visade på en minskning av 
samtliga föroreningsämnen med ca 10 % på den skyddade länken. På de platser 
dit trafiken omlokaliserades ökade emissionerna med 50–100 %. Dessa ökningar 
var dock koncentrerade till länken ifråga. 
 
7.4 SIMTRAP 
SIMTRAP var ett EU projekt som pågick 1998–2000 (The Regional Environ-
mental Center for Central end Eastern Europe; Noekel, 1998; Environmental 
Software and Sevices, 2003). Projektet syftade till att skapa ett simuleringsbaserat 
beslutstödssystem för att uppskatta effekten av olika trafikledningsåtgärder.  

Huvudintresset riktades mot kopplingen mellan trafik och ozon dels på grund 
av att effekten på ozonhalt av olika trafikledningsåtgärder anses vara svår att 
uppskatta intuitivt och dels på grund av att den beräkningsmässiga utmaningen 
ansågs vara större för ozon än för andra föroreningsämnen (Environmental Soft-
ware and Sevices, 2003). Uppskattningen av ozonhalt kräver att ett stort område 
betraktas vilket ställer stora krav på trafiksimuleringen.  

Resultatet av projektet är ett system bestående av trafiksimulerings- och luft-
föroreningsmodell med ett GIS-gränssnitt. Systemet använder den mesoskopiska 
trafiksimuleringsmodellen DYNEMO och luftkvalitetsmodellen DYMOS 
(Noekel, 1998). SIMTRAP systemet fortsätter att utvecklas kommersiellt under 
namnet TRAQS av företagen ESS, PTV system och GMD First.  
 
7.5 LANTERN 
LANTERN (ITS Leeds University, 2003) är ett brittiskt initiativ till forsknings-
nätverk kring hela kedjan från transportpolicys och trafikledning via emission och 
spridning av föroreningsämnen till hälsoeffekter. Projektet bygger mycket kring 
Instrumented City databasen i vilken trafikdata, föroreningsnivåer och meteoro-
logiska data lagras. 

En plattform för integrering av data i Instrumented City baserad på neurala nät 
har utvecklats av Chen och Bell, 2002. Systemet kopplar samman trafikmodelle-
ring och miljömodellering och skapar möjlighet att undersöka kopplingen mellan 
trafik och miljö på ett noggrannare sätt. 

 
7.6 Övriga system 
Gühnemann et al. (2001) har designat ett system som kopplar ihop trafiksimule-
ring med miljömodeller och ekonomiska värderingsverktyg. Målet är att skapa ett 
system som genererar representativa trafikscenarier utifrån det verkliga trafik-
läget, simulerar effekterna av möjliga trafikledningsåtgärder vid dessa scenerier 
och därefter väljer optimal åtgärd.  
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Den första versionen av systemet bygger på existerande trafiksimulerings- och 
emissionsmodeller. Trafiksimuleringen sker på mesonivån och en statistisk ansats 
används för emissionsberäkningarna. Ett stort behov av nya modeller som klarar 
av att hantera dynamiken som krävs för att värdera trafikledningsåtgärderna 
identifieras av projektet. 

Det italienska MATRIX-systemet (Urban Transport Technology) är ett system 
för trafikledning med möjlighet till realtidsinformation och prognoser. Hur detta 
system kan komma att användas för miljörelaterad trafikstyrning kommer att 
undersökas i en kommande del av Vägverkets Dirigent-projekt. 
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8 Slutsatser 
Den här rapporten beskriver vägtrafikens miljöpåverkan och hur den kan 
reduceras med hjälp av trafikledning. Denna komplexa uppgift innefattar beräk-
ning av trafikens luftföroreningsbidrag, utformning och val av trafiklednings-
åtgärder samt uppskattning av effekterna av olika åtgärder. 

Den typ av luftkvalitetsberäkningar som görs idag används i statiska tillämp-
ningar såsom övervakning av miljökvalitetsnormer och effektstudier vid planering 
av större projekt. De system för luftkvalitetsövervakning som används i Sverige 
använder mycket grova uppskattningar av trafikdata och emissionsfaktorer. Fram-
tida luftkvalitetsberäkning med syfte att stödja trafikledning vid effektstudier av 
olika dynamiska trafikledningsåtgärder ställer mycket högre krav på noggrann-
heten i trafik och emissionsdata. Det finns trafik och emissionsmodeller som 
klarar noggrannhetskraven men de används inte i systemen för luftkvalitets-
beräkning. Ska dynamisk trafikledning för bättre miljö vara möjlig behöver alltså 
dagens system kompletteras med trafik- och emissionsberäkning med en finare 
upplösning. Också för dagens övervakningstillämpningar bör det finnas mycket 
att vinna på en förbättrad trafik- och emissionsbeskrivning. En känslighetsanalys 
för trafik- och emissionsindata är därför mycket angelägen för att uppskatta värdet 
av en förbättrad trafikbeskrivning. 

Tiden är en viktig aspekt vid miljöstyrd trafikledning. När en försämring av 
luftkvaliteten har upptäckts kan det redan vara för sent att sätta in åtgärd. Detta är 
speciellt tydligt vid snabba förlopp som olyckor, vilka orsakar trafikflödesproblem 
under en mycket begränsad tid. När sedan luftkvalitetsnedsättningen observeras 
har redan trafiksituationen förbättrats. Trafikproblemen måste alltså förväntas 
pågå under en viss minsta tid för att åtgärder som reagerar på befintligt problem 
ska få effekt. Situationen är naturligtvis annorlunda om trafikproblemet kan 
förutses, i sådana fall kan förebyggande åtgärder sättas in. Allmänt gäller att ju 
tidigare en åtgärd kan vidtas desto bättre. Ett behov av prognosmodeller för både 
luftkvalitet och trafikflödesutveckling finns alltså. För luftkvalitet finns prognos-
modeller utvecklade, de har dock troligen ärvt luftkvalitetssystemens grova trafik-
beskrivning och behöver därför kompletteras. För trafiken krävs ny forskning 
kring modeller för korttidsprognostisering av trafikflöden.  

För att utvärdera effekter av vissa åtgärder och beskriva trafiksituationen i 
vissa situationer krävs modeller som klarar av att hantera alla möjliga trafikled-
ningsåtgärder och situationer. Det är av stor vikt att olika ITS-åtgärder är möjliga 
att utvärdera och att trafiksituationer som trängsel och körning i låga hastigheter 
är beskrivna på ett tillräckligt detaljerat sätt. 

Trafikledningen i de svenska storstäderna har få verktyg tillgängliga för dyna-
misk styrning av trafiken. I huvudsak finns kövarningssystem och dynamiska 
hastighetsgränser tillgängliga på ett fåtal leder. Förutom dessa direkta åtgärder 
finns möjlighet att informera trafikanterna om rådande situation. Information till 
trafikanterna för att åstadkomma en överflyttning till alternativa transportmedel är 
en enkel åtgärd som kan ge betydande resultat. Förutom de dynamiska akut-
åtgärderna ovan bör effektiv signalplanering och gröntidsoptimering användas för 
att förebygga nedsatt luftkvalitet. 

I Stockholm och Göteborg står partiklar och kväveoxider för de största luft-
kvalitetsproblemen. Under episoder med nedsatt luftkvalitet i dessa städer står 
bakgrunden för en stor del av halterna (Brandberg, 2003; Johansson, 2003). För 
partiklar bidrar direkta långdistanstransporter till halterna och kvävedioxid-
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halterna påverkas i hög grad av halterna av långdistanstransporterat ozon. 
Möjligheten att påverka genom lokala åtgärder för förbättrat trafikflöde begränsas 
därigenom avsevärt. Stockholm är också relativt välventilerat vilket gör att 
luftföroreningsepisoderna blir korta (Johansson, 2003). I Göteborg är dock inte 
inversioner ovanliga under vinterhalvåret. Sammantaget gör dessa reflektioner att 
en analys av möjliga miljöeffekter från trafikledning är nödvändig för att avgöra 
nyttan av trafikledning för bättre miljö i svenska städer. 

De internationella initiativ som hittills genomförts är av olika karaktär, allt från 
teoretiska undersökningar till demonstrationsversioner av beslutsstödssystem för 
miljöförbättrande åtgärder. De visar alla på ett stort intresse för trafikledning 
kopplat till miljö och luftkvalitet.  

Behov av ytterligare forskning finns som berörts tidigare kring: 
•  Känsligheten för noggrannhet i trafikindata vid luftkvalitetsberäkning 
•  Möjligheterna till luftkvalitetspåverkan genom trafikledningsåtgärder i 

Sverige  
•  Korttidsprognostisering av trafik och luftkvalitet 
•  Val av optimal trafikledningsåtgärd. 
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