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Förord
Denna sammanställning av miljömål och gränsvärden har finansierats genom

VTI:s anslag från kommunikationsdepartementet. Ulf Hammarström ansvarar för
dessa medel inom VTI. '

Hans Wrådhe från Naturvårdsverkets enhet för utvärdering har varit lektör i
samband med publiceringsseminariet, och genom sina värdefulla synpunkter höjt

kvalitén på rapporten avsevärt.

Christer Agren på miljödepartementet, Bernt Röndell och Carl-Elis Boström på
Naturvårdsverket har också bidragit med synpunkter och fakta.

Siv-Britt Franke har gett dokumentet dess formella form.

Ett hjärtligt tack till alla som ställt upp med bidrag av olika slag.

Linköping i december 1995

Eva Gustavsson
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Miljömål och gränsvärden som rör transportsektorns avgasutsläpp

av Eva Gustavsson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning
Riksdagen har antagit officiella miljömål för Sverige på ett antal områden och för

ett antal olika föroreningar. Dessa mål anger vilka minskningar av utsläpp som ska
uppnås mellan angivna basår och målår. i *

Syftet med denna rapport är att redovisa miljömål, gr'ans- och riktvärden som
har betydelse för transportsektorns avgasutsl'app.

Mål kan formuleras på olika plan. Dels kan man formulera dem med inriktning

på olika skyddsobjekt, dels olika miljöhot, dels olika påverkansfaktorer och dels

olika verksamheter. Dessa olika typer av mål kan sedan brytas ned på flera sätt:

0 på sektorer

0 geografiskt

0 på olika ämnen

0 i tiden - differentiering på olika årstider

- indelning i etapper.

Naturvårdsverket arbetar på att uppställa sektorsmål. Inom MaTs-arbetetI har

förslag till sektorsmål lagts och det är tänkt att de ska bearbetas, förankras och
utvecklas Vidare i en iterativ process.

De nationella målen för ett antal ämnen återges i det följande:

Koldioxid
En nationell strategi bör vara att koldioxidutsläppen från fossila bränslen

stabiliseras i enlighet med klimatkonventionen till 1990 års nivå år 2000.

Satsningar från svensk sida på att utveckla sänkor bör ses som komplette-

rande åtgärder till huvudstrategin att minska utsläppen av koldioxid.

Svaveldioxid
Riksdagens uttalanden från år 1988 innebär att de svenska svavelutsläppen

skall minska med 80 0/0 mellan åren 1980 och 2000. Dessa utsläppsmål ska
även i fortsättningen vara vägledande för arbetet.

- Det Övergripande målet för arbetet mot de regionala luftföroreningarna är att

begränsa utsläppen till en sådan nivå att skador på naturen inte uppkommer

och att människors hälsa skyddas. svavelnedfallet behöver minska med 75 %
i sydvästra Sverige och med 50 0/0 i Svealand räknatfrån 1980 års nivå.

Kväveoxider
Tidigare uttalanden från riksdagen innebär att kväveoxidutsläppen skall

minska med 30 % till år 1995 räknatfrån 1980 års nivå. Dessa utsläppsmål
ska även i fortsättningen vara vägledande för arbetet.

- Det Övergripande måletfo'r arbetet mot de regionala luftföroreningarna är att

begränsa utsläppen till en sådan nivå att skador på naturen inte uppkommer

 

' MaTs betyder Ett Miljöanpassat Transportsystem och år ett samarbete mellan trafikverken,

*Naturvårdsverket mfl. för att miljöanpassa transporterna fram till 2020-talet.
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och att människors hälsa skyddas. Kvävenedfallet behöver minska med 50 % i

södra och västra Götaland.

Flyktiga organiska ämnen

Utsläppen av flyktiga organiska ämnen bör minskamed 50 % till är 2000

räknat/rån 1988 års nivå.

Tätorternas luftföroreningar

- För miljön i tätorter gäller: Vid är 2000 skall halterna av koloxid, kväve-

dioxid, svaveldioxid, sot och partiklar underskrida de riktvärden som utarbe-

tats av Naturvårdsverket. Riktvärdena syftar till att undanröja akuta hälso-

effekter. Utsläppen av cancerframkallande ämnen bör minskas med 90 0/0 i
tätorterna för att de långsiktiga hälsoefekterna skall vara på en acceptabel

nivå. Ett delmål är att halvera utsläppen till är 2005.

Bly och andra metaller
Utsläppen av kvicksilver, kadmium och bly skall minskas med 70 0/0 mellan

åren 1985 och 1995. Kvicksilver och kadmium är de från hälso- och
miljösynpunkt farligaste tungmetallerna. Regeringen anser att all användning,

som kan medföra att det sprids till naturen, på sikt skall avvecklas. Särskilda

avvecklingsprogram för användning av kvicksilver, kadmium och även bly
läggs fast. Användningen av bly börpå sikt avvecklas.

I samband med EES-avtalet åtog sig Sverige att följa EUzs minimidirektiv för

luftkvalitet (NV l994b). Sveriges dåvarande riktvärden för svaveldioxid, sot och

kvävedioxid gjordes om till gränsvärden trots att de var lägre, dvs. striktare, än
minimidirektivet.

Sverige har nu riktvärden för koloxid, gränsvärden för svaveldioxid, kväve-

dioxid, sot och bly, bedömningsgrunder för partiklar samt tröskelvärden för ozon.
Syftet med att fastställa miljömål är att ge alla aktörer i samhället riktlinjer att

arbeta efter för att klara en god miljö för framtiden. Olika myndigheter och verk
inom en sektor bör därför enas om gemensamma mål för sektorn.

Om målen ska få någon effekt på utvecklingen måste de vara utformade på rätt
sätt. Tre krav bör vara tillgodosedda:

0 De måste vara ändamålsenliga.

0 De bör vara realistiska.

0 De bör vara väldefinierade.

Framför allt de två sista kraven uppfylls inte tillfullo i dagens mål.

Ändamålsenligheten är svårare att kritisera då den till stor del har att göra med

kunskapsläget. Brist på kunskap leder till att målformuleringarna inte blir
adekvata och måste revideras kontinuerligt när nya rön och nya värderingar kom-
mer till. Ett annat villkor för ändamålsenlighet är att det finns styrmedel som kan

användas för att uppfylla målet.

Det existerar nu en hel flora av olika måltyper som man kan ifrågasätta värdet

av. Det är dags att börja sålla bland dem åtminstone vad gäller nationellt fast-

ställda mål.
Myndigheter och forskare har i många fall olika åsikter om hur stora utsläpps-

minskningar som är nödvändiga eller önskvärda. Forskare utgår oftare från vad

naturen tål och myndigheter från vad som är tekniskt, ekonomiskt eller politiskt

möjligt. Inom en inte alltför avlägsen framtid borde det finnas acceptans för

miljömål som utgår från vad naturen tål på ett mera radikalt sätt än idag.
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Environmental goals and maximum ratings connected with the emissions
from the transport sector

by Eva Gustavsson

Swedish National Road and Transport Research Institute_ (VTI)

S-58195 Linköping Sweden

Summary
The Swedish parliament has adopted official environmental goals for Sweden in a

number of areas and related to a number of different pollutants. These goals

stipulate the reductions in emissions which are to be achieved between the index
year and the target year.

The purpose of this report is to detail environmental targets, maximum limits
and guidelines of relevance to the transport sector's exhaust emissions.

Goals can be formulated pursuing several aims. They can be structured to focus

on different objects worthy of protection, on a range of environmental threats, on
various influencing factors and on various activities. These different types of goal

can. subsequently be broken down in a number of ways:

0 into sectors

0 into geographic regions

0 into substances

0 in a time perspective - differentiation according to seasons

- division into stages

The EPB workson the establishment of sector goals. The MaTs processl has

resulted in proposals for sector goals which are to be processed, anchored and
developed further in an iterative process.

The national goals for a number of substances are given in the following

section.

Carbon dioxide
"The national strategy should be to stabilise carbon dioxide emissions from

fossil fuels to 1990 levels by the year 2000, in accordance with the climate

convention. "

- "Swedish eforts to develop carbon dioxide traps should be regarded as

supplementary measures supporting the main strategy of reducing the emission
of carbon dioxide. "

Sulphur dioxide
- "The Swedish parliament's statement from 1988 implies that Sweden's sulphur

emissions shall be reduced by 80 % between 1980 and 2000. These emission

targets shall continue to guide forthcoming eüforts. "

- "The over-riding goal for work with regional pollution sources is to limit

emissions to such a level that, firstly, there is no damage to natural

surroundings and secondly, that standards of human health are protected.

 

' MaTs means a transport system adapted to the environment and it is a cooperation between the

traffic departments, the National Environment Protection Board and others in order to adapt

transport to the environment to the 20205.
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Sulphurfall-out should decrease by 750/0 in south-west Sweden and by 50 0/0 in
Svealand, compared to 1980 levels. "

Nitrogen oxides

Previous statements from the Swedish parliament imply that Sweden's

nitrogen oxide emissions shall drop by 30 % between 1980 and 1995. These
emission targets shall continue to guide forthcoming eforts.

- The over-riding goal for work with regional pollution sources is to limit

emissions to such a level that, firstly, there is no damage to natural

surroundings and secondly, that standards of human health are protected.

Nitrogen oxide fall-out should decrease by 50 % in southern and western

Götaland. "

Volatile organic substances
- "The emission of volatile organic substances should decrease by 50 % by the

year 2000, compared to 1988 levels. "

Urban air pollution
The following applies to the urban environment: "By the year 2000, levels of

carbon monoxide, nitrogen dioxide, sulphur dioxide, soot and particulates

shall be lower than the guidelines produced by the EPB. The purpose of the

guidelines is to eliminate acute health risks. Emissions of carcinogenic

substances should be reduced by 90 % in urban areas so that the long-term

health effects can be stabilised at an acceptable level. One sub-stage goal is to

halve emissions by the year 2005. "

Lead and other heavy metals

- Emissions of mercury, cadmium and lead shall be reduced by 70 0/0 between

1985 and 1995. " "From the health and environment viewpoints, mercury and

cadmium are the most toxic heavy metals. The Government s opinion is that all

use which can result in these substances being spread through the environment
in any way, shall be terminated in the long term. Special programmes for

ending the use ofmercury, cadmium and lead are being produced. " "The use of

lead should cease in the long-term perspective. "

ln conjunction with the EES agreement, Sweden undertook to follow the EU's

minimum directive for air quality (NV 1994b). Sweden's then-current guidelines
for sulphur dioxide, sootand nitrogen dioxide were adopted as maximum limits

even though they were lower, that is to say stricter, than those stipulated in the

directive.

Sweden now has guidelines for carbon monoxide, maximum limits for sulphur

dioxide, nitrogen dioxide, soot and lead, an assessment basis for particulates and

threshold values for ozone.
The purpose of establishing environmental targets is to give all the relevant

parties the necessary guidelines to which they should conform so as to secure the
basis for a clean environment in the future. Various authorities and departments
within a given sector should agree on common goals for the sector.

If the goals are to have any tangible effect on forthcoming developments, they

have to be structured appropriately. Three requirements must be met:

0 They must suit the purpose.

0 They should be realistic.

0 They should be well-defined.
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It is the two latter requirements in particular which are not being met with the

current goals.

It is more difficult to criticise suitability since this is largely a matter of

knowhow. The lack of knowhow leads to inadequately fOrmulated goals, and these

have to be repeatedly revised as and when new concepts and new values arise.
Another condition for suitability is that there are control methods which can be

used to meet the goals.

There are at present a number of different types of goal, the value of which can

often be called into question. It is time to sift off a few of them, at least as regards

nationally established goals.

Official authorities and scientific researchers often have widely different
opinions on just how large a cut in emissions is necessary or advisable.

Researchers often base their work on the limitations imposed by nature, whereas

bureaucratic authorities often tend to concentrate on what is technically,

economically or politically feasible. Within the not too distant future, it should be

possible to gain more widespread acceptance of radical environmental goals which
are more closely attuned to the limitations set by nature.
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1 Inledning
Riksdagen har antagit officiella miljömål för Sverige inom ett antal områden och
för ett antal olika föroreningar. Dessa mål anger vilka minskningar av utsläpp som

ska uppnås mellan angivna basår och målår och gäller med något enda undantag

hela landet. Målen kan också bestå av generella förhållningsorder speciellt när det
gäller skydd av naturområden och liknande. Internationellt regleras utsläppen av

några ämnen av olika konventioner, som i sin tur ofta har varit förebild »för de
nationella målen. Ibland har emellertid Sverige, i likhet med flera andra länder,
velat gå längre än vad konventionerna har gjort.

Det Övergripande miljömålet enligt riksdagens miljöpolitiska beslut 1988 är

att en långsiktigt hållbar utveckling ska åstadkommas, vilket innebär att verksam-

heterna skall anpassas till vad människa och natur tål (SOU 1994:91, sid 60).

Som fjärde delmål för trafikpolitiken, efter behovstäckning, effektivitet i

resursutnyttjandet och säkerhet, angavs 1988: Transportsystemet skall utformas

så att en god miljö och hushållningen med naturresurserfrämjas. Endast regio-
nal balans prioriterades lägre. Det övergripande trafikpolitiska målet lyder: Det

övergripande målet för trafikpolitiken skall vara att erbjuda medborgarna och

näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande, säker och miljövänlig
trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. (Prop.
1987/88:50, Bilaga 1, sid 21).
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2 Problemanalys
2.1 Definitioner_

Olika typer av mål finns som skiljer sig från varann vad beträffar detaljrikedom,

tidsaspekt m.m. Naturvårdsverket har definierat några olika typer i NV (l995c):

Övergripande miljömål anger i allmänna termer vilken miljösituation som är

önskvärd i olika ekosystem/områden ochför människors hälsa.

Miljökvalitetsmål anger vilken miljökvalitet (vilket miljötillstånd) som skall upp-

nås till ett visst tillfälle. Ett kvalitetsmål definieras utifrån en eller flera mätbara

biologiska, kemiska och fysikaliska storheter i miljön med angivande av vad dessa
skall haför värde eller tillstånd. -

Mål beträffande belastning eller fysisk påverkan uttrycker vilken tillförsel av en
förorening eller vilken fysisk påverkan som högst kan accepteras om övergripande

miljömål och kvalitetsmål skall säkras.

Åtgärdsmål anger det resultat (t. ex. en viss minskning av svavelutsläppen, en viss

nivå på tekniska åtgärder en viss skyddad areal) som en uppsättning åtgärder
skall leda till inom en bestämd tidsperiod.

Mål som är härledda från det naturvetenskapligt definierade önskvärda miljö-

tillståndet benämns här slutmål. (Slutmål är en typ av miljökvalitetsmål som

anger vilket miljötillstånd som är önskvärt på mycket lång sikt.)

Etappmål är mål som brutits ned i tiden.

Operativa mål måste tidssättas och ha en tydlig adressat, därutöver måste

målen uttryckas konkret.

Konventioner är ramavtal för internationellt samarbete, där stater förhandlar

om åtaganden om t.ex. minskningar av utsläpp. Dessa ramavtal innehåller huvud-

sakligen definition och erkännande av problemet och ger förutsättningar för vidare
arbete.

Protokoll upprättas sedan inom ramen för konventionen och är mera konkreta

dokument som beskriver åtaganden på specifika områden. Både protokoll och

konventioner ska först undertecknas av deltagande parter och sedan ratificeras,

dvs. godkännas av den lagstiftande församlingen i respektive land innan de träder i
kraft.

Ministerdeklarationer antas vid regerings- eller ministermöten och kan

utformas på liknande sätt som protokoll. De har emellertid inte samma status, trots
att även de brukar förankras i ländernas parlament.

Kritiska belastningsgränser är vetenskapligt baserade data på största möjliga

immission av ett ämne utan att naturen tar skada. 4
Gränsvärden anger halter av föroreningar som inte får överskridas. Om det är

troligt att gränsvärdena kan komma att överskridas är kommunen enligt hälso-

skyddslagen skyldig att utföra mätningar. Gränsvärdena kan alltså få straffrättsliga
följder. Naturvårdsverket har gett ut ett underlag för åtgärder.

Riktvärden för luftkvalitet anger halter av föroreningar som inte bör över-

skridas om en god miljö ska upprätthållas. Riktvärden är endast vägledande.

Bedömningsgrunder har erhållits genom utvärdering av uppgifter om olika
ämnens egenskaper vid olika halter och vilka effekter de kan förväntas ha.

Tröskelvärden anger den halt över vilken ett ämne kan utgöra en risk för hälsa

och miljö. Överskridande av EU:s tröskelvärde för ozon medför obligatorisk
skyldighet att informera allmänheten.
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Slutligen definierar vi transportsektorn som användning av fordon och driv-

medel samt byggande och drift av infrastruktur. Produktion av fordon och driv-
medel samt skrotning ingår inte i transportsektorn, och inte heller användning av
arbetsredskap (SOU 1995:64).

2.2 Miljömålens roll i samhället
Det yttersta syftet med miljömålen är att värna om människors hälsa och den bio-

logiska mångfalden, hushålla med naturresurserna och bevara natur- och kultur-

landskapet. Dessa fyra skyddsobjekt är utsatta för miljöhot av olika slag, vilka

Naturvårdsverket har delat in i tretton kategorier (se faktaruta 1). En del av dessa

miljöhot består av flera påverkansfaktorer, tex. bidrar både svaveloxider och
kväveoxider till försurningen, och vissa påverkansfaktorer har betydelse för flera

miljöhot, t.ex. NOx har verkan på både försurning, Övergödning och bildning av

fotokemiska oxidanter. Åtgärder för att minska miljöpåverkan och bevara skydds-
objekten måste sättas in i de verksamheter som genererar påverkansfaktorerna.

Mål kan således formuleras för dessa fyra olika nivåer: skyddsobjekt, miljöhot,

påverkansfaktorer och verksamheter. De övergripande miljömålen anger vilken

miljösituation som är önskvärd för skyddsobjektens välbefinnande. Miljökvali-

tetsmål (se definitioner i kapitel 2.1) berör både skyddsobjekten och miljöhoten,

medan åtgärdsmål framför allt handlar om påverkansfaktorerna med utgångspunkt
från de åtgärder som vidtas inom verksamheterna.

 

Faktaruta 1

13 miljöhot enligt Naturvårdsverkets indelning

Klimatpåverkande gaser

Uttunning av ozonskiktet

Försurning av mark och vatten

Fotokemiska oxidanter - marknära ozon
Tätorternas luftföroreningar och buller

Övergödning av mark och vatten

Påverkan genom metaller

Påverkan genom organiska miljögifter
Introduktion och spridning av främmande organismer

Nyttjande av mark och vatten som produktions- och försörjningsresurs

Exploatering av mark och vatten för bebyggelse, anläggningar och
infrastruktur

Anspråk mot särskilt värdefulla områden
Brutna kretslopp, avfall och miljöfarliga restprodukter

'
_
*
F
-
*
G
O
O
Q
O
N
L
J
I
-
Ä
U
J
N
H

H
O
O
I
O
O
O
O
.
.
.

-
A

-
L
A
N

 

Denna indelning av målen och av företeelserna som målen berör kan sägas vara

en nedbrytning av målen efter vilka aspekter de rör. Miljömål kan också brytas

ned på flera andra sätt:

0 på sektorer

0 geografiskt

0 på olika ämnen
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0 i tiden - differentiering på olika årstider
-indelning i etapper.

När mål ska brytas ned på samhällets olika sektorer är vid den första anblicken

den lättaste och rättvisaste lösningen att varje sektor övertar den nationella
procentsatsen. Vid en närmare granskning kommer det dock att Visa sig att denna

metod förmodligen inte är särskilt kostnadseffektiv. I vissa sektorer kan det vara

svårt att sänka utsläppen av ett ämne på grund av att substitut för råvaror saknas

eller är dyra och alternativa processtekniker saknas. I en annan sektor kanske
alternativ teknik redan är utvecklad men ännu inte hunnit slå igenom helt, vilket

kan sägas vara fallet med katalysatorn i transportsektorn. Då är det naturligt att
differentiera sektorsmålen för de olika sektorerna.

En grundprincip i den svenska trafikpolitiken är att priset för transporterna ska

motsvara den samhällsekonomiska marginalkostnaden. Det är emellertid inte all-

deles enkelt att värdera olika miljöeffekter i pengar och inte heller att förena denna
princip med att ställa upp ett antal delmål och avväga dem mot varandra. Hittills
har dock denna grundprincip inte tillämpats i mer än begränsad omfattning.

Miljömål och principen om marginalkostnadsansvar skulle kunna komplettera
varandra genom att de förmodligen appellerar till olika aktörer. Sektorsvisa

miljömål kan fungera som vägledning för dem som inte handlar utifrån ett före-

tagsekonomiskt perspektiv och också vara en riktlinje för sektorsmyndigheterna.
(SOU 1995:64)

Regionalt finns endast i vissa speciella fall mål för utsläpp eller nedfall av

ämnen. Detär ändå lika befogat att uppställa differentierade regionala mål som
differentierade sektorsmål, eftersom vissa regioner kan vara hårt belastade av

utsläpp och andra inte pga. större utspridning av utsläppen. En del länsstyrelser

har ställt upp egna regionala mål som går längre än de nationella.
På lokal nivå finns oftast inte samma typ av utsläppsmål. Däremot finns ett

system med gränsvärden, som anger tillåtna halter av föroreningar, och riktvärden

eller liknande, som ger rekommendationer för vilka halter som inte bör över-
skridas. Gränsvärden är lagfästa och går därmed ett steg längre än mål vad det

gäller att vara bindande.

Ett tredje sätt att bryta ned miljömålen är att spalta upp samlingsmål för

ämnesgrupper på de enskilda ämnena. Speciellt målet för VOC kunde vara befogat
att dela upp eftersom det är en mycket stor och komplex grupp av ämnen. Etanol

är t.ex. inte alls lika skadligt som bensen, liksom metan inte alls är lika giftigt som

toluen även om metan å andra sidan bidrar till Växthuseffekten etc.

Ytterligare ett sätt att bryta ned miljömål är i tiden och detta kan göras på två

sätt. Vissa typer av ämnen har mycket större skadliga effekter på sommaren, under'
växtsäsongen, och målet borde sålunda kunna utformas med tanke på att begränsa
utsläppen mer under halva året.

Till sist är det också meningsfullt att bryta ned målen på olika årtal för att få

anhaltspunkter där man kan följa upp om åtgärderna man vidtagit har haft önskad

effekt, s.k. etappmål.
Ett av de styrmedel som kan användas att nå miljömålen och att inte överskrida

gränsvärdena är lagar eller icke bindande riktlinjer, för t ex hur mycket emissioner

enskilda bilar får avge. Dessa kan på sätt och vis ses som individuella mål* då de

utgör föresatser för hur mycket enskilda fordon ska bidra till att uppfylla de gene-

rella målen.
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Andra styrmedel är t.ex. miljöavgifter, information, fysisk planering, subven-
tioner och bidrag.

2.3 Aktörer och beslutsvägar

Riksdagen är den instans som fastställer bindande nationella mål enligt förslag

från regeringen. Miljödepartementet och Naturvårdsverket ger ofta underlag och
förslag till både nationella mål och sektorsmål, men har inte möjlighet att fast-

ställa dem. I Vägverkets och trafikverkens miljörapporter står det miljödeparte-

mentets mål och Naturvårdsverkets mål och då det egentligen borde ha stått
förslag till mål .

Flera av målen grundas som tidigare nämnts på internationella konventioner

och åtaganden efter förhandlingar mellan deltagande länder. Man kan alltså inte
säga att målen bygger direkt på forskningsresultat, även om förhandlarna har fått

mandat som kan bygga på forskningsresultat. Ofta utgår dessa mål från vad som
anses möjligt att genomföra inom en viss tid och samtidigt är acceptabelt för ett

stort antal länder.
När det gäller nationella mål fastställda av riksdagen har i första hand formule-

ringar från propositioner citerats i denna rapport. Referenser anges emellertid

också till utskottsbetänkandet som behandlar respektive proposition och till riks-
dagsskrivelsen, eftersom det förekommer, om än inte speciellt ofta, att riksdagen

inte antar propositioner, utan modifierar besluten. Det är däremot mycket ovanligt

att riksdagen avvisar formuleringar i utskottsbetänkanden. Det definitiva beslutet

meddelas i riksdagsskrivelsen och även i riksdagens protokoll.
Naturvårdsverket och miljödepartementet har föreslagit delmål för transport-

respektive vägtrafiksektorn som vägledning för trafikverken i deras arbete med
miljörapporterna. Dessa har dock aldrig blivit officiellt fastställda. I augusti 1994

upprättade Naturvårdsverket och Vägverket emellertid en överenskommelse om

ett fördjupat samarbete. Några av syftena med denna överenskommelse är att de

ska samordna sitt agerande och uppnå en ökad överensstämmelse i synen på trans-
porternas miljöpåverkan i stort, bl.a. vad gäller mål och strategier för transport-

sektorns miljöanpassning. Naturvårdsverket lämnade sedan våren 1995 inom

ramen för MaTs-arbetetl förslag till åtgärdsmål, slutmål och etappmål både natio-
nellt och för transportsektorn. Det arbetssätt som Naturvårdsverket avser att till-
ämpa i utvecklingen av åtgärdsmålen är en cirkelmodell där preliminära åtgärds-

mål beslutas, handlingsplaner för att infria målen sätts upp, uppföljning görs och

målen sedan revideras enligt vunna erfarenheter och nya kunskaper som till-

kommit under tiden, se figur 1. (NV 19950)

 

1 MaTs betyder Ett Miljöanpassat Transportsystem och är ett samarbete mellan trafikverken,

Naturvårdsverket mfl. för att miljöanpassa transporterna fram till 2020-talet.
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Preliminära

åtgärdsmål

Analgser

Förslag
N ku ska ,typ\ genomforande

Uppföljning

Figur 1 Schematisk bild av cirkelmodellen för att uppställa och revidera

jmål. Källa: NV 1995C., sid 9.

En förteckning över miljömål beslutade av riksdag och regering återfinns i

Nationella miljömål , en rapport från Naturvårdsverket (NV 1995b). Förteck-

ningen omfattar mål från 32 propositioner och 3 regeringsskrivelser fram till och
med juni 1995. Den begränsar sig inte till transportsektorn, utan omfattar hela

miljöområdet, men ger å andra sidan ingen fördjupning eller bakgrund, utan bara

rena citat av målformuleringar.
Några länsstyrelser har inom ramen för STRAM (STRAtegi för Regional

Miljö) anpassat nationella mål till regionen och oftast därvid skärpt dem. Det är

emellertid oklart vilka styrmedel och sanktioner länsstyrelserna förfogar över för

att arbeta i riktning mot målen.
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3 Syfte och avgränsning
Syftet med denna rapport är att redovisa miljömål, gräns- och riktvärden som har

betydelse för transportsektorns avgasutsläpp. Ursprung till målen, eventuella för-

ändringar över tiden, måluppfyllelse och jämförbara mål i andra länder ges också

där så är möjligt. Riksdagens och regeringens nationella mål är de som har störst

tyngd genom officiella beslut, men även trafikverkens och Naturvårdsverkets för-

slag »till mål för transport- och vägtrafiksektorn från några olika skeden återges. I'
.kapitel 10 redovisas gällande gräns- och riktvärden för halter i luft av förore-

ningar.

De miljömål som gäller hushållning med mark och vatten, främmande orga-

nismer och brutna kretslopp har inte tagits med, även om de också gäller trans-
porterna eller deras infrastruktur. Dessa mål är av en helt annan typ.

De styrmedel som kan användas för att uppfylla målen behandlas inte i följande
framställning.
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4 Koldioxid

  

Faktaruta 2

Koldioxid från fossilt bränsle bidrar till växthuseffekten. Däremot ger biobränsle
inte något nettotillskott av koldioxid till atmosfären, under förutsättning att man

sörjer för återväxt av skog eller åkergrödor. Koldioxiden kan inte renas bort av

katalysatorn. Koldioxid är inte farligt för människor i de mängder det är frågan om
i bilavgaser.

Koldioxidutsläppen i Sverige år 1994 (Källa NV 1995d, Borgström 1995):

Vägtrafik
24%

 

Annat

56% _
Övriga

transporter

20%

 

4.1 Nationella mål

- ...en nationell strategi bör vara att koldioxidutsläppen från fossila bränslen
är 2000 stabiliseras till 1990 års nivåför att därefter minska.

- Satsningar från svensk sida på att utveckla sänkor bör ses som komplette-

rande ätgärder till huvudstrategin att minska utsläppen av koldioxid. (Prop.

1992/93:179 om åtgärder mot klimatpåverkan, bil. 1, sid 33 och 35, JoU 19

sid 1, rskr 361).

4.2 Målens ursprung
Internationell konvention: klimatkonventionen2

4.3 Mål för transportsektorn

Miljo'departementets mål för kommunikationssektorn: Utsläppen från för-

bränning av fossila bränslen inom sektorn ska stabiliseras är 2000, med 1990

som basår, för att därefter minska. (VV 1992).

- Naturvårdsverkets sektorsmäl: Utsläppen ska till år 2000 understiga utsläpps-
nivän 1990 med 5 % och därefter minska. Utsläppen av andra klimatpå-

verkande gaser ska begränsas. (VV 1992).

- Vägverket har valt att utgå från miljödepartementets förslag till mål i sin analys
(VV 1992). __

- Preliminärt: Utsläppen av koldioxid skall år 2000 inte Överstiga utsläppsnivän

1990fo°r att därefter minska (NV, 1993b).

2 Klimatkonventionen är en internationell överenskommelse mellan ett antal parter, dvs. länder,

som satt upp målet att stabilisera utsläppen av klimatgaser. Den har sitt ursprung i Rio-

konferensen. Det är en ramkonvention som inte innehåller några bindande åtaganden om specifika

utsläppsminskningar. Tre partsmöten äger rum 1995-1997 för att bl a komma överens om kriterier

för'genomförande, metodologier för rapportering och för att ta fram ett COz-protokoll.
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- I Trafikverkens miljörapport 1993 (TM 1994)3 ges inga speciella mål för trans-
portsektorn, utan de nationella målen används vid analysen av trafiksektorns

måluppfyllelse. .v '

- Förslag till slutmål: Utsläppet av koldioxid av fossilt ursprung från transport-

sektorn skall på lång sikt minska med 80 %, till år 2050 skall utsläppen av

koldioxid minska med 60 % jämfört med utsläppen 1990. (NV 19956).

4.4 Förändringar över tiden

Är 1987/88 beslutade riksdagen att koldioxidutsläppen inte skulle stiga. Som ett

nationellt delmål bör anges att koldioxidutsläppen icke bör ökas utöver den nivå
de har i dag. (JoU 1987/88223 sid 1). Som skäl för att målet mildrades 1990

angavs att det redan då överskridits och dessutom såg ut att komma att överskridas
ännu mer de närmaste åren (Prop. 1990/91:90, sid 23).

4.5 Andra uppfattningar om nödvändig minskning

Forskare på Stockholm Environment Institute har formulerat nedanstående punk-
ter när det gäller växthuseffekten. Naturvårdsverket har föreslagit att detta ska
utgöra miljökvalitetsmål i arbetet med MaTs.

- Temperaturen får öka med högst 0,1 grad per årtionde.

- Den maximala temperaturhöjningen jämfört medförindustriell nivå får inte bli

större än 1,0 grader (lågriskgräns) till 2,0 grader (högriskgräns). (Det mot-

svarar maximala koldioxidhalter på 330 - 400 ppm respektive 400 - 560 ppm,
mätt som C02-ekvivalentkoncentrationer. )

- Havsytanfår stiga med maximalt mellan 20 och 50 mm per årtionde.

- Den totala höjningen av havsnivån får inte överstiga 1990 års medelnivå med
mer än 0,2 till 0,5 meter.

(NV l993a; NV 19950)

4.6 Måluppfyllelse allmänt
- Utsläppen av koldioxid beräknas öka igen från mitten av 1990-talet. Utsläp-

pen beräknas kring år 2000 åter nå 1990 års nivå, för att därefter öka ytterli-

gare. Målet om en stabilisering på 1990 års nivå till år 2000 uppnås således

inte utan ytterligare åtgärder. (NV 1994c).

4.7 Måluppfyllelse inom transportsektorn
- Kommer ej att kunna uppfyllas med mindre än att trafiktillväxten hålls på en

låg nivå, i tillväxtscenariet ökar koldioxidutsläppen med 17 % (NV 1993b).

- Målet att utsläppen år 2000 inte ska överstiga 1990 års nivå uppnås inte. En
minskning med 940 000 ton krävs. (TM 1993).

- Målet nås inte. Utsläppen av koldioxid ökar med 6 %, vilket motsvarar
1,2 miljoner ton. Skillnaden mellan mål och prognos med 1993 års beräk-
ningar blev 260 kton större än med 1992 års beräkningar. (TM 1994).

 

3 Trafikverkens miljörapporter beskriver situationen under ett kalenderår och ges ut påföljande år.

I referenshänvisningar har utgivningsåret angetts.
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4.8 Måluppfyllelse inom vägsektorn
- Enligt nu gällande transportprognos kommer koldioxidrnålet, att utsläppen

år 2000 inte ska överstiga 1990 års nivå, inte att uppnås. Ökningen beräknas
bli ca 9 % om infrastrukturen byggs ut enligt nationell väghållningsplan

1994 - 2003. Målet att minska utsläppen efter år 2000 kommer inte heller att
klaras. (VV 1994).

- Riksdagens mål, att utsläppen år 2000 inte ska Överstiga 1990 års nivå, kom-

mer inte att uppnås utan ytterligare åtgärder. (VV 1995)

4.9 Andra länder

  

Koldioxidmål:

Belgien -5 % 1990-2000

Danmark -20 % 1988-2005

EU 0 1990-2000

Finland stabilisering från 2000

Frankrike +11 % 1990-2000
Grekland inget mål

Irland +20 % 1990-2000
Island 0 1990-2000
Italien -4 % 1990-2005

Luxemburg -20 % 1990-2005

Nederländerna -3-5 % 1990-2000

Norge 0 1990-2000
(Norge nu släppt detta mål, räknar rn. viss ökn.)

Portugal inget mål

Schweiz . 0 1990-2000

Spanien +25 % 1990-2000

Storbritannien 0 1990-2000
Turkiet inget mål

Tyskland -25-30 % 1987-2005

USA +2 % 1990-2000
(0 för växthusgaser totalt)

Österrike -20 % 1988-2005

  

(Källa: Acid News 1-1995 som i sin tur refererar till Natur & Miljö Bulletin
(norska Naturskyddsföreningens tidskrift, jan 13, 1995).

4.10 Kommentarer

Indikationer fanns på att målsättningen från 1987/88 att frysa utsläppen av koldi-

oxid skulle komma att skärpas (TFB, 1990). Detta skedde alltså inte, tvärtom har

ambitionen dragits ner när det blev uppenbart att man inte klarade målet: Sverige

skall verka för att de totala koldioxidutsläppen i Västeuropa år 2000 inte Över-
stiger nuvarande nivå för att därefter minska. " (Prop. 1990/91:90, sid 22). År

2000 blev här referenspunkt så att problemet sköts på framtiden och genom att

skriva koldioxidutsläppen i Västeuropa* lät man det vara oklart vad Sverige

egentligen åtog sig. Målet om minskning för tiden efter år 2000 slopades i nästa
proposition som behandlar koldioxidutsläpp, Prop. 1992/93:179, förmodligen

beroende på att koldioxidutsläppen sannolikt kommer att öka efter år 2000. I

utskottsbetänkandet som behandlar Prop. 1992/93:179, JoU 19, finns den frasen
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dock kvar, och eftersom riksdagen biföll detta betänkande (28 maj 1993), gäller

målet att koldioxidutsläppen ska minska efter år 2000. Därmed har målet skärpts.
Naturvårdsverket har i samband med trafikverkens miljörapportering föreslagit

ett mål som innebär en femprocentig minskning av koldioxidutsläppen från trans-

porterna till år 2000, till skillnad från Övriga mål och förslag till mål som bara

anger en stabilisering. 1

De nya förslagen till mål som Naturvårdsverket gett i MaTs-arbetet är satta på
betydligt längre sikt, med etappindelning som börjar senare än år 2000 varför
direkt jämförelse med tidigare ambitioner inte kan göras.
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5 Svavel

  

Faktaruta 3

Svavel, främst i form av svaveldioxid, är ett av de ämnen som bidrar mest till för-

surningen. Svaveldioxid irriterar luftvägarna och kan ge andningsbesvär. En rela-

tivt liten andel av svavelutsläppen kommer från transportsektorn, främst från sjö-

fart och i viss mån tung trafik.

Svaveldioxidutsläppen i Sverige år 1994 (Källa NV 1995e):

Vägtrafik

2% Sjöfart

I 22%

Annat

76%

 

5.1 Nationella mål

- Riksdagens uttalanden från år 1988 innebär att de svenska svavelutsläppen

skall minska med 80 0/0 mellan åren 1980 och 2000. Dessa utsläppsmål ska

även i fortsättningen vara vägledande för arbetet.
Det Övergripande måletför arbetet mot de regionala luftföroreningarna är att

begränsa utsläppen till en sådan nivå att skador på naturen inte uppkommer

och att människors hälsa skyddas. svavelnedfallet behöver minska med 75 %

i sydvästra Sverige och med 50 0/0 i Svealand räknat från 1980 års nivå.

(Prop. 1990/91:90, sid 25 och 28, JoU 30, rskr 343).

5.2 Målens ursprung
Bindande protokoll inom konventionen om långväga gränsöverskridande luft-

föroreningar:

Svavelprotokollet, 1985, minst 30 % minskning mellan 1980 och 1993 (ECE
1994).

Vidareutveckling av svavelprotokollet 1994, minskning av skillnaden mellan

kritisk belastning4 och nedfall 1990 med 60 % var utgångspunkten i
förhandlingarna, vilket innebär olika siffror för utsläppsminskning i olika

länder. Emellertid kommer den 60 %-iga minskningen inte att nås med de

åtaganden som gjorts, se avsnitt 5.9 (ECE 1994).

5.3 Mål för transportsektorn
Miljödepartementets mål för kommunikationssektorn: Utsläppen från kom-

munikationssektorn ska minska med 80 % mellan 1980 och 2000. (VV 1992).

Naturvårdsverkets sektorsmål: Utsläppen inom transportsektorn som helhet

ska minska med 80 % mellan åren 1980 och 2000 (37,5 kton till 7,5 kton). För

vägtrafiksektorn ska svavelutsläppen minska med ca 85 % (11 kton till 1,5

kton) mellan åren 1980 och 2000. (VV 1992).

4 Kritisk belastning är det nedfall som naturen beräknas kunna ta hand om utan att ta skada.
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- Preliminärt: Svavelutsläppen inom transportsektorn som helhet skall minska

med 80 % mellan åren 1980 och 2000 (NV 1993b).

- I Trafikverkens miljörapport 1993 (TM 1994) ges inga speciella mål för trans-
portsektorn, utan de nationella målen används vid analysen av sektorns mål-

uppfyllelse.

- Förslag till slutmål: Svavelutsläppen skall minska med 90 0/0 jämfört med

1980 års nivå (NV 19950).

5.4 Andra uppfattningar om nödvändig minskning

Naturvårdsverket anger nödvändig minskning till 90 % jämfört med 1980, för att
problemen med försurning ska kunna lösas (NV 19930).

5.5 Förändringar över tiden

Tidigare mål för svavelutsläppen angav att de borde minska med 65 % mellan

1980 och 1995. Målet till år 2000 var detsamma då som nu: 80 % (TFB, 1990).

5.6 Måluppfyllelse allmänt
- Målet att minska svavelutsläppen med 80 % till år 2000från 1980 års nivå är

redan uppnått. (Reger. Skr. l994/95:l20, sid 7).

5.7 Måluppfyllelse inom transportsektorn
Svaveldioxidmålet fo'r transportsektorn uppnås ej utan ytterligare åtgärder.

Prognosenför år 2000 är 6,3 kton över målnivån. (VV 1992).

- Målet att minska utsläppen med 80 % mellan 1980 och 2000 uppnås inte. En

minskning med 7000 ton krävs. (TM 1993).

- Målet nås inte. Minskningen beräknas bli 65 % till år 2000. För att nå målet
måste utsläppen minska med ytterligare 5,2 kton. Skillnaden mellan mål och

prognos med 1993 års beräkningar blev 1,4 kton mindre än med 1992 års
beräkningar. (TM 1994).

5.8 Måluppfyllelse inom vägsektorn
- Målet att minska utsläppen med 80 % mellan 1980 och 2000 uppnås inte.

Minskningen beräknas bli 69 %. (VV 1993).

- Riksdagens mål att minska utsläppen med 80 % mellan 1980 och år 2000

uppfylls. Minskningen beräknas bli 82 %. (VV 1994).

- Målet för år 2000 uppnås redan 1995, främst genom minskad svavelhalt i

diesel. (VV 1995).

5.9 Andra länder
Samtliga mål för reduktion av svavelutsläppen som anges nedan för olika länder
har basår 1980. Målår 2000 gäller för alla, vissa länder hardessutom målår 2005

och 2010. Tabellen anger också vilka reduktioner av svavelutsläppen som skulle

krävas för att minska skillnaden mellan den kritiska belastningen och nedfallet

1990 med minst 60 % över hela Europa.
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Svavelutsläppsmål:

Land Krav för att min- Åtagande till år

ska gapet mellan 2000 "2005 2010
kritisk belastn. o. '

nuvarande belastn.

med 60 %

Österrike -80 % -80 % - -
Belgien -77 % -70 % -72% -74 %

Bulgarien -50 % -33 % -40 % -45 %
Kanada ' - -30 0/0 - -

Kroatien - -ll % -17 0/0 -22 %

Tjeckien -72 % -50 % -60 % -72 %
Danmark -87 0/0 -80 % - -

Finland -80 % -80 % - -

Frankrike -80 % -74 % -77 % -78 %

Tyskland -90 0/0 -83 % -87 % -
Grekland +49 % +38 % +45 % +43 %

Italien -73 % -65 % -73 % -

Liechtenstein - -75 % - -

_ Luxemburg -58 % -58 % - -

Nederländerna -77 % -77 % - -

Norge -76 % : -76 % - -
Polen -66 % * -37 % _47 % -66 %
Ryska Fed. -38 % i -38 % -40 % -40 %

Slovakien -72 % -60 % -65 % -72 %

Slovenien - -45 % -60 % -70 %

Spanien -55 % -35 % - -

Sverige -83 % -80 % e -
Schweiz -52 % -52 % - -

Ukraina -56 0/0 -40 % - -

Storbritannien -79 % -50 % -70 % -80 %

EU - -62 % - -

  

(Källa: Acid News 449%).

5.10 Kommentarer

I fråga om svavel har man i utformningen av deinternationella bindande proto-

kollen tagit steget över från ekonomiskt och tekniskt försvarbara utsläppsminsk-
ningar till att se på hur mycket naturen tål. Egentligen är det omsorg om naturen
som är syftet med att minska alla utsläpp, varför detta synsätt helst borde få

genomslag även när det gäller koldioxid och andra ämnen. I praktiken får de eko-

nomiska och tekniska aspekterna ändå stor betydelse i målformuleringen genom
valet av procentsats som uttrycker hur mycket skillnaden mellan kritisk belastning

och nedfall ska minska och särskilt i de slutgiltiga nationella åtagandena.
Naturvårdsverkets från början ambitiösare delmål för vägtrafiken, 85 % istället

för 80 %, tycks inte ha vunnit något anklang. >
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6 Kväveoxider

  

Faktaruta 4

Kväveoxider är ett samlingsnamn på kvävemonoxid och kvävedioxid. Kväve-

oxider bidrar till försurning och skogsskador, och har dessutom en gödande effekt

på skog och öppna marker, vilket är en av orsakerna till att floran utarmas.
Hälsoeffekter av kväveoxider är framför allt luftvägsbesvär.

Kväveoxidutsläppen i Sverige år 1994 (Källa NV 1995e):

Annat
37°/ Vägtrafik

0
43%

 

4
Övriga

transporter
20%

 

6.1 Nationella mål

Tidigare uttalanden från riksdagen innebär att kväveoxidutsläppen skall
minska med 30 % till år 1995 räknat från 1980 års nivå. Dessa utsläppsmål
ska även i fortsättningen vara vägledande för arbetet.

- Det Övergripande måletför arbetet mot de regionala luftföroreningarna är att

begränsa utsläppen till en sådan nivå att skador på naturen inte uppkommer
och att människors hälsa skyddas. Kvävenedfallet behöver minska med 50 % i

södra och västra Götaland. (Prop. 1990/91:90, sid 25 och 28, JoU 30, rskr

343).

6.2 Målens ursprung
Bindande protokoll inom konventionen om långväga gränsöverskridande luft-
föroreningar:

0 Kväveoxidprotokollet, 1988, stabilisera på 1987 års nivå senast 1994 (ECE

1994).

0 Särskild deklaration från Sverige och elva andra länder i Sofia 1988, minska

kväveoxidutsläppen med ca 30 % till 1998, valfritt basår 1980-1986.

6.3 Mål för transportsektorn
- Miljödepartementets målför kommunikationssektorn: Utsläppen från sektorn

ska begränsas till 130 000 ton per år under perioden 1995 - 2000 för att där-
efter ytterligare minska. (VV 1992). _

- Naturvårdsverkets sektorsmål: Utsläppen ska minska med .ca 55 % (167 000

ton till 75 000 ton) mellan åren 1980 och 2000 föratt därefter ytterligare
minska. (VV 1992). '

- Preliminärt: Kväveoxidutsläppen inom transportsektorn som helhet skall
minska med ca 40 % mellan åren 1980 och 1995 för att efter år 2000 ytter-

ligare minska (NV 1993b).
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- I Trafikverkens miljörapport 1993 (TM 1994) ges inga speciella mål för trans-

portsektorn, utan de nationella målen används vid analysen av trafiksektorns

måluppfyllelse.

- Förslag till slutmål: Kväveoxidutsläppen skall minska med 80 % jämfört med

1980 års nivå (NV 1995C).

6.4 Andra uppfattningar om nödvändig minskning

Ministermötet inom Helsingforskommissionen 1988 antog målet att kvävebelast-

ningen på Östersjön borde minska med 50 % mellan 1987 och 1995 ( for example
in the order of 50 per cent..., as soon as possible but not later than 1995..

HelCom 1988).
Många ekologer anser att nedfallet av kväve bör minska med 50 - 90 % (TFB

1990).
Naturvårdsverket anger nödvändig minskning till 75 - 80 %, för att problemen

med försurning, övergödning och marknära ozon ska kunna lösas (NV 19930).

6.5 Måluppfyllelse allmänt

- Kväveoxidmålet kommer inte att uppnås (Reger. skr. 1994/95: 120).
- Utsläppen av kväveoxider har totalt minskat med ca 10 % mellan 1980 och

1993. Trots minskningar av kväveoxidutsläpp från bl.a. vägtrafiken kommer
målet inte att uppnås vilket huvudsakligen beror på höjda utsläpp från andra

trafikslag. (NV 19940).

- Målet att minska de svenska utsläppen av kväveoxider med 30 % till 1995

jämfört med 1980 års nivå kommer inte att nås, under perioden 1980 - 1994

minskade utsläppen med 13 % (NV 1995i).

6.6 Måluppfyllelse inom transportsektorn
Målet att minska utsläppen med 30 % mellan 1980 och år 1995 uppnås inte.

En minskning med ytterligare 38 000 ton krävs. Målet att minska utsläppen
med 50 % mellan 1980 och år 2000 uppnås inte. En minskning med 39 000 ton

krävs. (TM 1993).

- I vårt tillväxtscenario blir minskningen 19 % till år 2000 Även utan trafik-

tillväxt räcker inte beslutade åtgärder. Minskningen av utsläppen vid nolltill-

växt blir år 2000 ca 30 % (NV 1993b).

- Målet nås inte. Minskningen beräknas bli 12 % till 1995. För att uppnå målet

måste utsläppen minska ytterligare 41 kton. Skillnaden mellan mål och prog-
nos med 1993 års beräkningar blev 3,2 kton större än med 1992 års beräk-

ningar. (TM 1994).
- Kväveoxidutsläppen från sjöfart och flygtrafik har ökat något under perioden

1980 - 1994. (NV 1995f).

6.7 Måluppfyllelse inom vägsektorn

- Målet att minska utsläppen med 30 % mellan 1980 och 1995 uppnås inte.
Minskningen beräknas bli 20%. Däremot uppnås Sveriges internationella
åtagande att minska utsläppen med 30 % mellan 1980 och 1998. Vägtrafiken
beräknas minska sina kväveoxidutsläpp med 44 %. Även 'det ej fastställda'

målet att minska utsläppen med 50 % mellan 1980 och år 2000 beräknas upp-

nås. Minskningen beräknas bli 56 %. Fram till år 2010 beräknas utsläppen
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fortsätta att minska. Därefter kommer utsläppen att återigen börja öka om inga
nya åtgärder vidtas. (VV 1994).

- Riksdagens mål för 1995 uppfylls inte. Det av miljo'departementet uppsatta
målet, 50 procent minskning från 1980 till 2000, uppnås sannolikt. (VV 1995)

- Vägtrafiken står för omkring 48 % av de svenska utsläppen av kväveoxider.
Dessa utsläpp har minskat med 7 % mellan 1992 och 1994 tack vare den
ökande andelen bilar med katalysator. (NV l995f).

6.8 Andra länder

EU har undertecknat och ratificerat konventionens NOx-protokoll: frysning efter

1994 vid 1987 års nivå (UN ECE 1988). __

Det finns s.k. Current Reduction Plans i ett antal länder, men de har mycket

olika status och är inte alltid fasta åtaganden. Arbete pågår med att utforma ett nytt
bindande protokoll som i likhet med svavelprotokollet ska utformas som mål att

minska skillnaden mellan kritisk belastning och nedfall. Protokollet beräknas vara
klart 1998 (Björkbom 1995).

6.9 Kommentarer

Geneve-konventionens kväveoxidprotokoll föreskriver endast en stabilisering av

kväveoxidutsläppen, vilket Sverige och åtskilliga andra länder inte funnit tillräck-
ligt långtgående. I en frivillig Överenskommelse har därför 12 länder förbundit sig

att minska utsläppen med ca 30 % (se kapitel 6.2 ovan). Norge har emellertid gett
upp målet att minska utsläppen av kväveoxider med 30 % till 1998 (Acid News 2-

1994), och flera av de tolv länderna som undertecknat detta frivilliga åtagande
verkar helst vilja bortse från det eftersom de inte tror sig kunna uppfylla åtagandet

(Björkbom 1995). Fem av de tolv länderna (Schweiz, Nederländerna, Tyskland,

Österrike och Danmark) har dock klart deklarerat att de ska och förväntar sig klara
30 %-målet (Acid News 3-1994).

Det ej fastställda målet* på en minskning med 50 % till år 2000 kan vara

ministerdeklarationer från Helsingforskommissionen och Nordsjökonferensen,

som inte har någon bindande status i likhet med det frivilliga åtagandet som

nämndes i föregående stycke, eller något icke sanktionerat mål som miljödeparte-
mentet föreslagit.

Naturvårdsverket har när det gäller kväveutsläppen inom transportsektorn flera

gånger föreslagit mer ambitiösa mål än de generella. Troligen är katalysatorns

effekt på kväveoxider bakgrunden till detta, och det genomslag denna förväntas få

i den närmaste framtiden. Trots detta verkar inte trafikverken villiga att anta mål
som är ambitiösare än för resten av samhället.
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7 Flyktiga organiska ämnen
Faktaruta 5

 

Flyktiga organiska ämnen (VOC) och kolväten är två stora grupper av ämnen,

som delvis överlappar varandra. Dessa ämnen består helt eller delvis av kol och

väte. En del av dem är ofarliga, andra är mycket giftiga eller cancerframkallande.

Kolväten och kväveoxider omvandlas i luften till andra ämnen som kan vara
betydligt farligare, bl.a. marknära ozon. Marknära ozon är skadligt för både växter

och människor och ska inte förväxlas med ozon högre upp i atmosfären, stra-

tosfäriskt ozon eller ozonskiktet, där det är nödvändigt för livet på jorden som

skydd för UV-strålning.

Utsläpp av NM-VOC (VOC utom metan) i Sverige år 1994 (Källa Borgström

1995)

Vägtrafik
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Övriga
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7.1 Nationella mål

Utsläppen av flyktiga organiska ämnen bör minska med 50 % till år 2000

räknatfrån 1988 års nivå. (Prop. 1990/91290, sid 25, JoU 30, rskr 343).

7.2 Målens ursprung
Inom Geneve-konventionen antogs 1991 ett protokoll för flyktiga organiska

ämnen som för de flesta undertecknande länder föreskriver en minskning av
utsläppen med minst 30 % mellan 1988 och 1999 (ECE 1994). Protokollet har

dock ännu (1995) ej ratificerats av tillräckligt många länder för att träda i kraft.
Den nordiska handlingsplanen mot luftföroreningar föreskriver att utsläppen av

flyktiga organiska ämnen med betydelse för oxidantbildningen skall reduceras

med ca 50 0/0 före år 2005, jämfört med 1988 års nivå (NV 1990b).

7.3 Mål för transportsektorn
Miljödepartementets målför kommunikationssektorn: Utsläppenfrån sektorn

ska reduceras med 60 % till år 2000 räknat från 1988 års nivå. Utsläppen från
vägtrafiken ska minska med 70 % under samma periOd. (VV 1992).

- Naturvårdsverkets sektorsmål: Utsläppen ska minska med 70 % (200 kton till
60 kton) till år 2000från 1988 års nivå för att därefter inte öka. (VV 1992).

- Preliminärt: Utsläppen av flyktiga organiska .kolväten skall för transport-
sektorn som helhet minska med 60 % (230 kton till 92 kton) till är 2000 räknat

från 1988 års nivå för att därefter inte öka (NV 1993b).
- I Trafikverkens miljörapport 1993 (TM 1994) ges inga speciella mål för trans-

portsektorn, utan de nationella målen används vid analysen av trafiksektorns

måluppfyllelse.
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- Förslag till slutmål: Utsläppen av VOC från transportsektorn har minskat

med 85 % jämfört med 1988 års nivå Detta slutmål ska vara uppnått år 2020
(NV 19950). i

7.4 Andra uppfattningar om nödvändig minskning

Naturvårdsverket angernödvändig minskning till 75 - 80 %, för att både bak-

grundshalterna av marknära ozon och haltnivåerna vid episoder ska kunna komma
under de kritiska nivåerna (NV 1993c).

Måluppfyllelse allmänt
- Utsläppen av VOC minskade med ca 14 % mellan 1988 och 1992. Prognosen

är att målet inte kommer att nås, det pekar mot en minskning till år 2000 med
ca 45 0/0 jämfört med målet, 50 %. (NV 19940).

7.6 Måluppfyllelse inom transportsektorn
- Naturvårdsverkets preliminära 60 %-iga mål för transportsektorn kommer

sannolikt att kunna uppfyllas, på villkor att arbetsmaskiner inte räknas in i
transportsektorn (NV 1993b).

- Målet att minska utsläppen (av kolväten) med 50 % mellan 1988 och 2000

uppnås . (TM 1993).

- Målet nås med en marginal av 18,2 kton. Den beräknade marginalen blev 2,7
kton sto'rre med 1993 års beräkningar än med 1992 års beräkningar. (TM

1994).

7.7 Måluppfyllelse inom vägsektorn
- För vägsektorn uppfyller Sverige sitt internationella åtagande att minska de

årliga utsläppen avflyktiga organiska ämnen med 30 % mellan 1988 och 2000.

Målet att utsläppen bör minskamed 50 % för samma tidsperiod uppfylls.

Minskningen av kolväten i avgaserna från vägsektorn beräknas bli 65 %.

- Miljödepartementets förslag till mål att utsläppen från vägsektorn för samma

period ska minska med 70 % omfattar även de bidrag av kolväteutsläpp som
uppstår genom avdunstning från kallafordon samt vid tankning. Miljo'depar-

tementets förslag till mål uppnås nästan. Den totala utsläppsminskningen fo'r

vägsektorn uppskattas bli ca 69 %. (VV 1994).

- Riksdagens mål för år 2000 uppfylls, till stor del beroende på införandet av
katalytisk avgasrening. Utsläppen beräknas minska med 62 procent mellan
1988 och 2000, att jämföra med målet 50 procent. (VV 1995).

7.8 Andra länder

EU har undertecknat, men ännu ej ratificerat VOC-protokollet, som innebär att de

ska minska utsläppen av flyktiga organiska ämnen med minst 30 % från 1988 till

1999 (UN ECE 1991).

7.9 Kommentarer

I skrifterna som refereras ovan används omväxlande termerna kolväten, VOC

(volatile organic compounds) och flyktiga organiska ämnen. Begreppsförvirring
råder inom området, i termen kolväten kan olika grupper av ämnen innefattas vid

olika tillfällen. Organiska ämnen är ett Vidare begrepp än kolväten; alla kolväten
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är organiska, men det finns andra ämnen än kolväten som är organiska också. Det

finns å andra sidan många kolväten som inte är flyktiga, vilket innebär att kolväten
och VOC är två grupper av ämnen som delvis överlappar varandra. Flyktiga

organiska kolväten verkar vara en hybrid, eftersom alla kolväten ändå är orga-

niska. Naturvårdsverket planerar att lägga fram förslag till definitioner på dessa
begrepp under vintern 1995/96.

Ibland talar man om non-methane VOC (NM-VOC) och med detta avser man

flyktiga organiska ämnen förutom metan. Metan släpps till stor del ut från jord-
bruket och naturligare* källor än trafiken. Ibland skiljer man dock på antropogena

och icke-antropogena källor. I samband med citaten ovan har dock inga dylika

differentieringar nämnts.
Målåret för den internationella Överenskommelsen är 1999 medan Sverige i

sina nationella mål har 2000 som målår. Det är oklart om det är någon praktisk

skillnad, den 31 december 1999 är ju i princip samma sak som 1 januari 2000.

Både miljödepartementet och Naturvårdsverket ger för kolväten betydligt
ambitiösare förslag till mål än riksdagens generella nationella mål: 60-70 % jäm-

fört med 50 %. Observera att trots formuleringarna i vissa citat finns det inga
officiella delmål för transportsektorn.
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8 Tätorternas luftföroreningar
8.1 Nationella mål

För miljön i tätorter gäller: Vid år 2000 skall halterna av koloxid, kväve-

dioxid, svaveldioxid, sot och partiklar underskrida de riktvärden som utarbe-

tats av Naturvårdsverket. Riktvärdena syftar till att undanröja akuta hälso-

effekter. '

Utsläppen av cancerframkallande ämnen bör minskas med 90 % i tätorterna
för att de långsiktiga hälsoeffekterna skall vara på en acceptabel nivå. "Ett

delmål är att halvera utsläppen till år 2005. (Prop. 1990/91, sid 31, JOU 30,
rskr 343).

8.2 Målens ursprung
Naturvårdsverkets riktvärden (se kapitel 8 om haltnivåer).

8.3 Mål för transportsektorn

Miljödepartementets mål för kommunikationssektorn: Utsläppen från trafi-
ken i tätorterna ska på lång sikt minska med 90 %. Delmål: utsläppen ska

halveras till år 2005, räknat från dagens nivå. Luftföroreningshalterna

längs särskilt belastade gatuavsnitt och i orter med dålig ventilation ska
underskrida SNV.'s riktvärden senast år 2000. (VV 1992).

Naturvårdsverkets sektorsmål: Utsläppen av partiklar från vägfordon och
från reemission5 från vägar ska halveras till år 2000 jämfört med år 1990.

Naturvårdsverkets riktvärden för luftkvalitet vad avser koloxid, kvävedioxid,

svaveldioxid och sot ska innehållas överallt år 2000. (VV 1992).

Preliminärt: År 2000 skall halterna av koloxid, kvävedioxid, svaveldioxid, sot

och partiklar underskrida Naturvårdsverkets riktvärden.
Preliminärt: Utsläppen av cancerframkallande ämnen i tätorterna ska halve-

ras till år 2005. (NV 1993b).

Slutmålet ansluter sig till riksdagens beslut om nationellt mål (NV 19950).

8.4 Måluppfyllelse
Det är svårt att bedöma hur miljömålet för exponering av kvävedioxid kommer

att klaras. De lokala häls0problemen med vägtrafiken kommer att minska på
sikt med beslutade åtgärder rörande fordon och drivmedel (NV 1993b).

Riktvärdena för utsläpp av svaveldioxid, sot och koloxid klaras redan idag i
tätorterna medan riktvärdet för kvävedioxid bedöms komma att klaras till år

2000 endast i mindre tätorter men inte i storstadsområden. På grund av att det

inte finns tillräckliga emissionsinventeringar går det i dag inte att följa upp
målet angående de cancerframkallande ämnena. (NV 19940).

8.5 Kommentarer

Detta mål är annorlunda utformat än de andra. Det hänvisar delvis till Naturvårds-

verkets riktvärden, som numera är gränsvärden på grund av att EU kräver gräns-

värden. Därmed faller egentligen den delen av målet eftersom gränsvärden inte

ska överskridas. Om de ändå överskrids blir kommunen ansvarig.

 

5 Återavgivning från vägytan av partiklar som fastnat där
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Formuleringen innehåller också ett mål att långsiktigt minska utsläpp av
cancerframkallande ämnen med 90 % i tätorterna, med delmålet 50 % till år 2005.

Basår saknas vilket är en brist i definitionen av målet och det försvårar uppfölj-
ningen av detsamma. r

Naturvårdsverket och miljödepartementet har gett egna målformuleringar som

innehåller procentsatser för minskade utsläpp i tätort på samma sätt som gängse

målformuleringar. Miljödepartementets mål att minska utsläppen i tätorter gäller

tydligen; alla utsläpp, medan propositionen endast nämner cancerframkallande

ämnen. Naturvårdsverket ger en helt egen formulering för partiklar med annat

målår och med angivande av basår till skillnad från propositionen och miljö-

departementet.
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9 Bly och andra metaller

  

Faktaruta 6

Tungmetaller används för flera olika ändamål inom transportsektorn. Bly använ-
des länge som antiknackningsmedel i bensin, men den 31 december 1994 upp-

hörde försäljningen av blyad bensin helt och därmed de stora utsläppen till luft.

Däremot finns fortfarande både bly, kvicksilver och andra metaller upplagrade i
avsevärda mängder i fordonsparken: bly i startbatterier, kvicksilver i g-givare för

krockkuddar m.m. och i reläer för bagagerumsbelysning samt kadmium och zink i

däcken. Detta medför inga regelbundna utsläpp till luft på samma sätt som blyad
bensin, men utgör ändå en risk för naturen och människan.

Blyutsläpp till luft i Sverige år 1992 och 1995 (Källa NV-MI 1995):

Annat Övriga

Övriga 1 5% transpone, Väggafik
- 0% o

transporter :355,:0%

  Annat

100%

Vägtrafik
85%

 

9.1 Nationella mål

Utsläppen av kvicksilver, kadmium och bly skall minskas med 70 % mellan

åren 1985 och 1995. Kvicksilver och kadmium är de från hälso- och

miljösynpunkt farligaste tungmetallerna. Regeringen anser att all användning,

som kan medföra att det sprids till naturen, på sikt skall avvecklas. Särskilda

avvecklingsprogram för användning av kvicksilver, kadmium och även bly

läggs fast. "Användningen av bly bär på sikt avvecklas. (Prop. 1990/91:90,
sid 41, 44, 98 och 249, JoU 30, rskr 338).

9.2 Målens ursprung
Den tredje N ordsjökonferensen (Prop. 1990/91290, sid 45).

9.3 Mål för transportsektorn
- Miljödepartementets mål för kommunikationssektorn: Utsläppen av kadmium,

kvicksilver och bly ska minskas med 70 % mellan åren 1985 och 1995. All

användning av kvicksilver, kadmium och bly, som innebär ,att de sprids i

naturen, ska på sikt upphöra. (VV 1992).
- Naturvårdsverkets sektorsmål: Vägtrafiken ska bedrivas på ett sådant sätt att

den inte genom metallers påverkan från trafikmedel eller infrastruktur leder till

en sådan uppbyggnad av halter som skadar människors hälsa eller naturen ens

i ett långt tidsperspektiv. Användningen av bly ska på sikt upphöra. (VV

1992)
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9.4 Måluppfyllelse allmänt
Blyutsläppen till luft och vatten har minskat med .43 % mellan 1985 och 1990.

Enligt prognoserna kommer riksdagens mål att nås för alla metaller utom
kadmium och nickel (NV 1994c).

9.5 Måluppfyllelse inom transportsektorn

Vägsektorn: "Bly: Målet uppnås. (VV 1993).

9.6 Kommentarer

Riksdagen, miljödepartementet och Naturvårdsverket är överens om att använd-

ningen av bly ska upphöra på sikt. Riksdagen och miljödepartementet nämner

även att användningen av kadmium och kvicksilver ska upphöra.

Naturvårdsverket är striktare i och med att de inte gör några förbehåll; riksdagen

och miljödepartementet sätter målet att den användning som medför att
metallerna sprids till naturen ska upphöra. Denna formulering ger utrymme för

viss användning med insamling och återvinning. I Prop. 1990/91:90 finns

emellertid också exempel på formuleringar som inte ger detta spelutrymme.

Riksdagen ger också procentsiffror för önskad minskning av utsläppen av
metaller. Dessa ges under rubriken Miljömål för vatten och hav, i Prop.
1990/91:90, medan miljödepartementet ger dem i sammanhanget mål för

kommunikationssektornl. Likheten i formuleringar tyder på att miljödepartementet

hämtat sin formulering ur Prop. 1990/91:90.
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10 Haltnivåer av ämnen som har samband med
transporter

I samband med EES-avtalet åtog sig Sverige att följa EU:s minimidirektiv för
luftkvalitet (NV 1994b). Sveriges dåvarande riktvärden för svaveldioxid, sot och

kvävedioxid gjordes om till gränsvärden trots att de var lägre, dvs. striktare, än

minimidirektivet. EU har förutom gränsvärdena också riktvärden som är lägre och
som bör uppnås på sikt. Norge och Finland har på samma sätt som Sverige gjort

om sina riktvärden till gränsvärden (Boström, 1995).

EU har både gränsvärden och riktlinjer för svaveldioxid (som är kopplade till
halten av partiklar), partiklar, bly och kvävedioxid samt tröskelvärden för ozon.

I bilaga 1 finns gränsvärden, tröskelvärden och riktlinjer för ett antal andra

länder: Israel, Turkiet, dåvarande Jugoslavien, Bulgarien,DDR, Ungern, Polen,

Rumänien och Sovjetunionen.
Gränsvärdena baseras på vinterhalvåret (okt - mars) men gäller också under

sommarhalvåret. Under vinterhalvåret är föroreningshalten vanligtvis högre än
under sommaren. Mätningar ska genomföras under vintern. Korttidsmedel-

värdena, 1 tim., 8 tim. och 1 dygn avser 98-percentil för vinterhalvår, vilket inne-

här att gräns-/riktvärdet inte får överskridas mer än 88 gånger per halvår. Dygns-
medelvärdena får inte överskridas mer än 4 dygn per halvår. Vinterhalvårsmedel-

värdena är aritmetiska medelvärden (NV 1994b).

Riktvärdena gavs tidigare ut av Naturvårdsverket.

Se också kapitel 5 angående mål för luftkvalitet.

10.1 Koloxid

10.1.1 RiktVärde

mg/m3 Medelvärdestid (glidande medelvärde)

6 8 timmar

10.1.2 Ursprung

Värderingen av koloxids hälsorisker bygger huvudsakligen på ett kriteriedoku-

ment av Rylander och Vesterlund (1981) och på WHO:s rekommendationer

(1979a och 1987), enligt NV (1990a).

Konsekvenser av riktvärdena finns redovisade i ett särskilt dokument

(NV/VBB 1989), enligt NV (1990a).

10.1.3 Förändring över tiden

Riktvärden för koloxid fanns inte innan riktvärdena ovan gavs ut 1990.
EU har inga direktiv för koloxid och därför har Sverige fortfarande riktvärden

för detta ämne (NV 1994b; Boström 1995).

10.2 Kvävedioxid

10.2.1 Gränsvärden

 

'Hg/mg' Medelvärdestid
,110 1 timme

75 1 dygn

50 vinterhalvår
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10.22 Ursprung

Värderingen av kvävedioxids hälsoeffekter bygger i huvudsak på ett kriteria-
dokument av Lindvall (1985) och WHO (1977 och 1987), enligt NV (1990a).

10.2.3 Förändring över tiden

Riktvärden för kvävedioxid fanns inte innan riktvärdena ovan gavs ut 1990. I och
med EES-avtalet gjordes riktvärdena om till gränsvärden (NV 1994b).

10.2.4 EU:s värden

EUzs gränsvärde för kvävedioxid är 200 ug/m3, 98-percentil över året av medel-

värdena per timme eller per period som är kortare än en timme (WHO 1991).

EU:s riktvärden för kvävedioxid är dels 50 ug/m3, 50-percentil över året av

medelvärdena per timme eller per period som är kortare än en timme, och dels 135

tig/m3, 98-percentil Över året av medelvärdena per timme eller per period som är
kortare än en timme (WHO 1991).

10.3 Svaveldioxid

10.3.1 Gränsvärden

 

lig/m3 Medelvärdestid
200 1 tim

100 1 dygn

50 vinterhalvår

10.3.2 Ursprung

Värderingen _av svaveldioxids hälsoeffekter bygger huvudsakligen på ett kriteria-

dokument av Camner och Eriksson (1983) och WHO:s rekommendationer (1979b

och 1987), enligt NV (1990a).

10.3.3 Förändring över tiden

1 riktvärdena från 1976 (NV 1976) gavs ett värde för högsta tillåtna halt och ett
värde för det långsiktiga planeringsarbetet, s k planeringsmål.

Svenska riktvärden för svaveldioxid i utomhusluft, riktvärden från 1976 (NV

1976):

 

Högsta halt Planeringsmål Tidsperiod

ug/m3 ;lg/m3 som medelvärdet
avser

750 - 1 tim

300 200 1 dygn

100 60 vinterhalvår (okt-mars)

I och med EES-avtalet gjordes de då gällande riktvärdena om till gränsvärden

(NV 1994b).

10.3.4 EU:s värden

EU:s gränsvärden och riktvärden för svaveldioxid är ganska omfattande och åter-
ges därför i bilaga 2.
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10.4 Sot

10.4.1 Gränsvärden

_tig/m3 Medelvärdestid

90 1 dygn
40 vinterhalvår

10.4.2 Ursprung

Värderingen av sots hälsoeffekter bygger huvudsakligen på ett kriteriadokument

av Camner och Eriksson (1983) och WHO:s rekommendationer (1979 och 1987),

enligt NV (1990a).

10.4.3 Förändring över tiden

En mindre skärpning gjordes i revidering 1990 jämfört med riktvärdena från 1976,
dygnsvärdet var tidigare 120 (NV 1976; NV 1994b). I och med EES-avtalet

gjordes riktvärdena om till gränsvärden (NV 1994b).

10.5 Partiklar

Värdena avser både TSP, som står för totala mängden svävande partiklar

<160 uml och PM 10 som är inandningsbara partiklar med genomsnittlig storlek

10 tim och maximal storlek 20 tim. TSP värdena gäller ovan tak° medan PM 10
avser gatumiljö och andra belastade platser.

10.5.1 Bedömningsgrunder

 

tig/m3 Medelvärdestid

100 1 dygn
20 halvår

10.5.2 Ursprung

Värderingen av partiklars hälsoeffekter bygger huvudsakligen på ett kriteriadoku-
ment av Camner (1992) och WHO:s rekommendationer (1979b och 1987), enligt

NV (1990a).

10.5.3 Förändring över tiden

För partiklar ges bedömningsgrunder fr.o.m. 1990. EES-avtalet har inte påverkat

dessa värdens status (NV 1990a; NV 1994b). Värdena har skärpts från 110 till 100

och från 50 till 20 ;lg/m3 i och med att ett nytt kriteriadokument togs fram. Tidi-

gare värden baserades på Camner (1986).

10.5.4 Andra länder

EU arbetar på att revidera direktivet för partiklar, och beräknar att det ska vara

klart sommaren 1996. Troligen kommer då PMlO-värden att ges.
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10.6 Ozon
10.6.1 Tröskelvärden

;tg/m3 Medelvärdestid

Skydd av hälsa 110 8 tim
Skydd av vegetation 200 1 tim

Skydd av vegetation 65 24 tim

Skyldighet att informera allmänheten 180 1 tim
Skyldighet att varna allmänheten 360 1 tim

10.6.2 Ursprung

Sverige har åtagit sig att följa EU:s direktiv (NV 1994b).

10.6.3 Förändring över tiden

Tröskelvärdena infördes i och med EES-avtalet (NV 1994b).

10.6.4 Andra föreslagna värden

I den nordiska handlingsplanen mot luftföroreningar föreslås att följande värden ej

bör överskridas:

 

;tg/m3 Medelvärdestid

150 1 tim
50 april - september (växtsäsongen)

10.7 Bly
EU har ett gränsvärde på 2 tLg/m3 uttryckt som årlig genomsnittskoncentration
(WHO 1991).
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11 Diskussion
Syftet med att fastställa miljömål är att ge alla aktörer i samhället riktlinjer att

arbeta efter för att klara en god miljö för framtiden. Det är ett väsentligt hjälp-

medel i arbetet för en bättre miljö: att våra ansträngningar har samma inriktning är
en förutsättning för att nå resultat. _

Om målen ska få någon effekt på utvecklingen måste de vara utformade på rätt
sätt. Tre krav bör vara tillgodosedda:

0 De måste vara ändamålsenliga, dvs. sätta fokus på de områden där insatser
kommer att få störst effekt på miljön. När målet är nått ska också miljötill-
ståndet ha förbättrats, . i

0 De bör vara realistiska, dvs. de ska vara möjliga att nå med åtgärder som är
tekniskt genomförbara och som kan få acceptans i vida kretsar.

0 De bör vara väldefinierade med både tidpunkt för måluppfyllelse och tidpunkt
för referensnivå. De bör också vara väldefinierademed .avseende på vilken
substans eller Vilken miljöeffekt/resurs de gäller. Det kanske inte är alldeles

okomplicerat när det gäller mål som handlar om utnyttjande av mark och

vatten, kretslopp och dylikt, men borde inte innebära några problem i fråga om

utsläpp av ämnen. Lämpliga mätmetoder så att uppföljning kan ske krävs
också.

Framför allt de två sista kraven uppfylls inte till fullo i dagens mål. Ett par

exempel är tätorternas luftföroreningar, där basårsaknas, och målet för VOC som
är dåligt definierat i och med att det omfattar så många och vitt skilda ämnen i
samma formulering.

Vägverket och övriga trafikverk anger ofta sina mål i absoluta termer, ton,

istället för i procent som de flesta övriga skrifter. Någon motivering för detta ges

inte. En standardisering i uttryckssätten skulle göra målen mer jämförbara och
därmed i viss mån mer väldefinierade. Att uttrycka mål i absoluta tal kan också

göra dem mer kortlivade eftersom beräkningsmetoderna och indata ständigt för-

bättras. Ibland kan ganska stora revideringar ske av siffror på utsläpp av enskilda

ämnen.

Ändamålsenligheten är svårare att kritisera då dentill stor del har att göra med

kunskapsläget. Brist på kunskap inom ett område gör det svårt eller omöjligt att

upprätta adekvata mål. Bristen på kunskap kan ibland vara så total att inte ens
någon medvetenhet existerar om att ett problem kan föreligga. Målen måste därför

kontinuerligt revideras när nya rön förändrar vår syn på omvärlden. Det kan inne-

bära att helt nya mål behöver sättas upp och att befintliga mål skärps, men kanske
ibland också att mål slopas eller mildras.

Ett ytterligare villkor för att ett mål ska vara ändamålsenligt är att det ska
finnas styrmedel som kan användas för att uppfylla målet. Om_ det inte är möjligt

att styra utvecklingen i riktning mot uppfyllande av måletspelar det inte någon

roll över huvud taget om målet existerar eller inte.
Detta resonemang om ändamålsenlighet leder vidare till de olika typer av mål

som Naturvårdsverket har definierat. De olika måltyperna finns återgivna i kapitel

2.1, och frågan är hur motiverat det är att ha så många. Risken är att det blir

oöverskådligt och att mycket få personer kan behålla någon överblick. Vad de
olika typerna av mål egentligen innebär och gränsdragningarna emellan dem är

inte heller alltid klara. De typer av mål som riksdagen bör ta ställning till är:

0 övergripande mål
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0 miljökvalitetsmål

0 mål beträffande belastning eller fysisk påverkan

0 etappmål.

De övergripande målen kan ha sin betydelse som allmän riktningsvisare, och

miljökvalitetsmålen anger vilket miljötillstånd man vill uppnå till en viss tidpunkt.

En variant på miljökvalitetsmål är sk. slutmål. De anger den miljökvalitet som

bör uppnås på mycket lång sikt. Frågan är emellertid om det lönar sig att redan nu
definiera önskvärd miljökvalitet för mitten eller slutet av 2000-talet. Kommer inte

nya kunskaper och nya värderingar att förändra våra insikter och önskemål tills

dess? För trettio år sedan visste vi ingenting om någon växthuseffekt, och ängs-
och hagmarker som nu anses värdefulla var helt betydelselösa då.

Mål beträffande belastning eller fysisk påverkan är den typ av mål som t.ex.
anger en minskning i procent av utsläpp av ett ämne, och har följaktligen stor
betydelse.

Etappmål som anger hur långt på vägen mot ett miljökvalitetsmål eller mål

beträffande belastning man ska ha hunnit vid en viss tidpunkt, är ett hjälpmedel
för att försäkra sig om att målet är på väg att uppfyllas. Det är viktigt att ha möj-
ligheter och redskap för att utvärdera arbetet löpande.

Åtgärdsmål och operativa mål är inte så väsensskilda att man har egentligt

behov av båda. De är inteheller den typ av mål som hör hemma på riksdagsnivå,

utan det bör kunna anförtros åt myndigheter och företag att ställa upp dem.

Det är i många fall stor skillnad på vilka utsläppsminskningar och miljöför-
bättringar forskare å ena sidan och myndigheter och politiker å andra sidan anser

nödvändiga. Forskare tar i större utsträckning hänsyn till vad naturen tål utan 'att

lida skada, medan myndigheter och politiker tar mera hänsyn till tillväxten och

arbetsmarknadens krav på bibehållen och utökad verksamhet av olika slag. Hittills
har vi varit beredda att offra en hel del miljö- och naturvärden för att slippa alltför
stora förändringar i både företagsstruktur och vardagsliv, men en viss förändring i

attityder kan skönjas numera. Allt fler företag börjar förändra sin produktion och

allt fler hushåll börjar anpassa sin livsstil. Höga miljökrav leder ofta till att företag

blir framgångsrika på en marknad som alltmer frågar efter tillverkningsmetoder

som är skonsamma för miljön. Inom en inte alltför avlägsen framtid borde det
finnas acceptans för miljömål som utgår från vad naturen tål på ett mera radikalt
sätt än idag.

Under de första åren på 1990-talet producerades en hel uppsättning förslag till

mål för transport- respektive vägtrafiksektorn, med olika siffror på önskvärda
reduktioner, av vilka valda delar citerades i trafikverkens miljörapporter. Runt
1994 slopades alla dessa delmål och de nationellt beslutade generella målen blev
de enda som transportsektorn hade att hålla sig till.

År 1995 tog Naturvårdsverket fram nya förslag till mål för transporterna som

en del av arbetet med MaTs. Dessa är mycket mer detaljerade, nedbrutna både i tid

och på transportslag mer än några tidigare förslag. Det är en förhoppning att alla
aktörerna inom transportsektorn nu kan enas om gemensamma sektorsmål. Natur-

vårdsverket har oftast företrätt en ambitiösare miljöstrategi med mera långtgående

förslag till sektorsmål än andra instanser. Att trafikverken inte har accepterat detta
frivilligt är kanske förståeligt. Den i kapitel 2.3 beskrivna cirkelmodellen ser ut att
kunna vara en lovande ansats för att kunna ena olika myndigheter om gemen-

samma mål.

VTI rapport 407



45

12 Referenser

Acid News, A Newsletter from the Swedish NGO Secretariat on Acid Rain,

nummer 1-1994, 2-1994.

Björkbom, Lars, 1995: Naturvårdsverket, personlig kontakt.

Borgström, Börje, 1995: Naturvårdsverket, personlig kontakt.

Boström, Carl-Elis, 1995: Naturvårdsverket, personlig kontakt.

Camner, Per; Eriksson, Gunilla, 1983: Hälsoeffekter av svaveloxider och par-

tiklar i omgivningsluften, NV Rapport 1656.

Camner, Per, 1986: Partiklar i omgivningsluften - en bedömning av hälso-

risker, NV Rapport 3165.

Camner, Per; m fl, '1992: Partiklar i omgivningsluften - hälsoeffekter, rapport

4016, Naturvårdsverket.

ECE 1994: Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, broschyr

från'Förenta Nationerna, Economic Commission for Europe (ECE), Schweiz.

HelCom 1988: Report of the Ninth Meeting of the Helsinki Commission, 15-20

February 1988, Annex 18.

JoU x: Jordbruksutskottets betänkande nummer x, om årtal ej anges är det det-
samma som för propositionen som nämnts i samma kontext.

Lindvall, Thomas, 1985: Recommendations for Air Quality Standards for

Nitrogen Dioxide and Ozone, Scandinavian Journal of Work, Environment
and Health, Vol 11, Supplement 3.

NV 1976: Riktvärden för luftkvalitet, Svaveldioxid och stoft, Publikationer

1976:8, Naturvårdsverket.

NV l990a: Riktvärden för luftkvalitet i tätorter, Naturvårdsverket, Allmänna

råd 90:9.

NV l990b: Strategi för flyktiga organiska ämnen (VOC), Utsläpp, effekter,

åtgärder, rapport 3763, Naturvårdsverket.

NV l993a: Hur ska Sverige må år 2020? Framtidsscenarier över Sveriges

miljö, rapport 4104, Naturvårdsverket.

NV l993b: Trafik och miljö, rapport 4205, Naturvårdsverket.

NV 1993c: Ett miljöanpassat samhälle, Naturvårdsverkets aktionsprogram,
rapport 4234, Naturvårdsverket.

VTI rapport 407



46

NV 1994a: MiljÖkonsekvensbeskrivningar inom trafiksektorn, Miljövårds-
aspekter, rapport 4334, Naturvårdsverket.

NV 1994b: Gränsvärden för luftkvalitet, Trafik och tätortsmiljö, november

1994, Naturvårdsverket informerar.

NV 1994c: Hur har det gått? redovisning av myndigheternas miljöarbete mot 9
miljömål, MIL 94, rapport 4366, Naturvårdsverket.

NV 1995a: Nationella miljömål- förteckning över mål för miljöarbetet beslu-
tade av riksdag och regering, rapport 4398, Naturvårdsverket.

NV 1995b: Nationella miljömål, rapport 4483, Naturvårdsverket, uppdaterad
version av NV 1995a.

NV 1995e: Ätgärdsmål för transportsektorn - preliminära utgångspunkter,

Delrapport från arbetsgruppen för målformuleringar, MaTs, Naturvårdsverket.

NV 1995d: Sverige mot minskad klimatpåverkan - uppföljning av målen för
utsläpp av växthusgaser 1994, rapport 4459, Naturvårdsverket

NV 1995e: Utsläpp till luft 1994 av försurande ämnen, rapport 4461, Natur-
vårdsverket.

NV 1995f: Hur har det gått? Redovisning av myndigheternas miljöarbete mot
nio miljömål, MIL 95, rapport 4472, Naturvårdsverket.

NV-MI 1995: Metallindustrienheten, Industritekniska avdelningen, André
Ulmgren, Naturvårdsverket.

NV/VBB 1989: Konsekvenser av föreslagna riktvärden för luftkvalitet,

utredning februari 1989, Naturvårdsverket, Vattenbyggnadsbyrån.

Prop. 1987/882502 Trañkpolitiken inför 1990-talet, regeringens proposition.

Prop. 1992/93:179: Åtgärder mot klimatpåverkan m.m., regeringens proposi-
tion.

Prop. 1990/91 :90: En god livsmiljö, regeringens proposition.

rskr x: riksdagsskrivelse nummer x, om årtal ej anges är det detsamma som för

propositionen som nämnts i samma kontext.

Regeringens skrivelse 1994/95: 120: Miljön - vårt gemensamma ansvar.

Rylander, Ragnar; Vesterlund, Janet, 1981: Carbon Monoxide Criteria, Scan-

dinavian Journal of Work, Environment and Health, Vol. 7, Supplement 1.

SOU 1994:91: Trafiken och koldioxiden, Principer för att minska trañkens
koldioxidutsläpp, Delbetänkande av trafik- och klimatkommittén.

VTI rapport 407



47

SOU 1995:64: Klimatförändringar i trafikpolitiken, Slutbetänkande av trafik-

och klimatkommittén.

TFB 1990: Ett miljöanpassat transportsystem, TPB-rapport 1990: 14, Transport-

forskningsberedningen.

TM 1992: Trafikverkens miljörapport 1992-09-01, Banverket, Luftfartsverket,
Sjöfartsverket, Vägverket.

TM 1993: Trafikverkens miljörapport 1992, Trafikverkens gemensamma
rapport 1993-09-01, Banverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Vägverket.

TM 1994: Trañkverkens miljörapport 1993, Trafikverkens gemensamma
rapport 1994-09-01 , B anverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Vägverket.

UN ECE 1988: Protocol to the 1979 Convention on Long Range Transboundary
Air Pollution Concerning the Control of Emissions of Nitrogen Oxides or Their
Transboundary Fluxes.

UN ECE 1991: Protocol to the 1979 Convention on Long Range Transboundary
Air Pollution Concerning the Control of Emissions of Volatile Organic
Compounds or Their Transboundary Fluxes.

WHO 1977: Oxides of Nitrogen, Environmental Health Criteria 4.

WHO 1979a: Carbon Monoxide, Environmental Health Criteria 13, Geneva.

WHO 1979b: Sulfur Oxides and Suspended Particulate Matter, Environmental
Health Criteria 8.

WHO 1987: Air Quality Guidelines for Europe, WHO Regional Publications,

European Series, No 23.

WHO 1991: Air Quality Guidelines in the European Region, WHO Regional
Office for Europe, EUR/ICP/CEH 079, 3529B, Köpenhamn, Danmark.

VV 1992: Miljörapport 1991, Vägverket, september 1992.

VV 1993: Miljörapport 1992, Vägverket, september 1993.

VV 1994: Underlag till Miljörapport 1993, Publikation 1994:69, Vägverket, juli

1994.

VV 1995: Miljörapport 1994, Vägverket, maj 1995.

Ågren, Christer, 1995: Miljödepartementet, personlig kontakt.

VTI rapport 407





Air Quality Standards and Guidelines: Other Countries
Page 53-56 ur WHO (1991)

Bilaga 1

Sid 1(4)

(a) Pr0posed New Air Quality Standards in Israel

Part 1: Gaseous Pollutants Part 2: Suspended Particulate Pollutants

               

Pollutant Threshold Averaging
Value Time

mg/'m3

Ozone 0.230 30 min
0.065 24 hours

Sulphur 0.780 30 min
Dioxide 0.280 24 hours

0.060 1 year

1,2 Dichloro- 6.0 30 min

ethane 2.0 24 hours

Dichloro- 6.0 30 min

methane 3.0 24 hours

Toluene 10.0 24 hours

Tetrachloro- 5.0 24 hours
ethylene

Trichloro- 1.0 24 hours

ethylene

Hydrogen 0.045 30 min
Sulñde 0.015 24 hours

Styrene 0.1 30 min

Formal- 0.1 30 min
dehyde

Carbon 35.0 30 min
Monoxide 11.0 8 hours

Nitrogen 0.940 30 min
Oxides 0.560 24 hours

(as N02)
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Pollutant Treshold Averaging
Value Time
mg/m3

Suspended 0.300 3 hours
Particulate 0.200 24 hours
Matter 0.075 1 year

Respirable 0.150 24 hours
Part. Matter 0.060 1 year

Vanadium 0.001 24 hours

(in SPM)

Sulfate Salts 0.025 24 hours

Phosphate 0.250 30 min
(in SPM) 0.100 24 hours

0.040 1 year

Lead 0.00.50 24 hours
(in SPM) 00015 30 days

00005 1 year

Cadmium 00020 24 hours
(in SPM) 00006 30 days

00001 1 year

Part 3: Settling Particulate Pollutants

Pollutant Threshold Averaging
Value Time
1/ka

Settling 20 30 days
Dust

Phosphate 0.25 24 hours
0.05 30 days
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(b) Turkey

Pollutant 1 hr 24 hr Annual
mean

CO mg/m3 - 10 -

502 pg/m3 450 150 60

Smoke pg/m3 - 150 60

OBpg/mB 240 _ _

(c) Yugoslavia

Separate figures are given for:

1 Serbia and Macedonia
2 Slovenia
3 Montenegro

Standards applicable to half hour periods

Pollutant l 2 3

COmg/m3 3 30 30*

NOng/m3 85 300 300*

SOng/m3 500 - 360*

Smoke pg/m3 150 - -

Oxidants pg/m3 125 - 125

Standards applicable to 24 hr periods

Pollutant l 2 3

CO mg/m3 1 10 10

NOng/m3 : 85 100 -

SOng/m3 150 300 300*

Smoke pg/m3 50 150 160*

* 95 percentile values

300 g/m3.There is a 3 hr standard for SO in Slovenia,
å substances in Serbia and Macedonia,are designated for a further 10

for 9 more in Slovenia and 107 in Montenegro.

VTI rapport 407
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(e) Bulgaria

Pollutant 1 hour 24 hour

3CO mg/m 5 3

NO2 ug/m3 85 40

302 ug/m3 500 50

Tsp ug/m3 500 150

03 ug/m3 160 30

(f) German Democratic Republic

Pollutant 1 hour Annual
Mean

CO mg/m3 5 3

N02 ug/m3 100 40

802 ug/m3 500 150

TSP ug/m3 500 150A

    

 

This table show the MIK and MIKd "immision" (ambient air quality)
standards for 1 hour an annual mean values respectively.
Corresponding values have been defined for a range of about 150
other Chemicals.

(g) Hungary

 

 

  

 

  

Pollutant 30 min 24 hour Annual
Mean

CO mg/m3 10 5 2

NO2 ug/m3 100 85 70

302 ug/m3 500 150 70

Smoke ug/m3 150 50 25

TSP ug/m3 200 100 50

03 ug/m3 200 100 -

 

These standards apply in protected areas category I (residential
areas). In addition there are standards for other types of areas,
technical limit values for carcinogens and "planning values" for
about 320 other contaminants.

VTI rapport 407
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(h) Poland

Pollutant 30 min 24 hour Annual
Mean

co mg/m3 5 1 0.12
3N02 pg/m 500 150 50

3502 pg/m 600 200 320g

TSP pg/m3 - . 120 50

303 pg/m 100 30 -

These standards apply in protected (residential) areas. There is a
second list, with lower values, for specially protected areas.
Standards have also been defined for a further 39 substances.

  

(i) Romania

Pollutant 30 min 24 hour Annual
Mean

3CO mg/m 6 2 -

3N02 pg/m 300 100 40

3802 pg/m 750 250 60

Smoke pg/m3 150 50 -

TSP pg/m3 500 150 -

03 pg/m3 100 30 -

   

 

 

 

Standards have also been defined for about 25 other substances.

 

 

(j) USSR

Pollutant 30 min 24 hour

CO mg/m3 5 3

NO2 pg/m3 85 40

SO2 pg/m3 500 50

TSP pg/m3 500 150

03 ug/m3 160 -

     

In all, standards have been defined for about 360 substances.

VTI rapport 407
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Sid 1(3)

Page 48-50 ur WHO (1991)

COUNClL DIRECTIVE

of 15 July 1980

on air quality limit values and guide values for sulphur dioxide and suspended particulates

(80/779/EEC)

ANNEX I

LLVUT VALUES FOR SULPHUR DlOXIDE AND SUSPENDED PARTICULATES

TABLE A

(As measured by the black-smoke method)

Limit values for sulphur dioxide expressed in pg/m3 with the associated values for suspended
particulates tas measured by the black-smoke method ) expressed in tig/m3

 

Reference period Limit value for sulphur leXJdC
Assodated value for

suspended parnculates

 

80

median of daily mean values
taken throughout the year)

>40

(median of daily mean values
taken throughour the year)

  

Year

120 s 40

tmedian of daily mean values (median of_ daily mean_ values
taken throughout the year) taken throughout the year)

130 > 60

(median of daily mean values (median of daily mean values
taken throughout the Winter) taken throughout the winter)

Winter

(1 October to 31 March)

 

180

(median of daily mean values
taken throughout the Winter)

.<.60

(median of daily mean values

taken throughout the winter)

 

Year

(made up _of units of
measuring periods of
24 hours)

250 (2)

(98 petcentile of all daily mean
values taken throughout the year?

>150

(98 percentile of all daily mean
values taken throughout the year)

  

350 (3)

(98 percentile of all daily mean
values taken throughout the year)

 

S 150

(98 percentxle oftall daily mean
values taken throughout the year)

 

(1) The results of the measurements of black smoke taken by the OECD method have been converted
into graVimetnc units as described by the OECD (see Annex lll).

(2) Member States must take all appropnate Steps to ensure that this value is not exceeded for more
than three con'secunve days. Moreover. Member States musr endeavour to prevent and to reduce
any such instances in which this value has been exceeded.

 

Extract from Official journal of the European Communities,
Nos. L229/35, L378/15, L87/5.

VTI rapport 407
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TABLE B

Limit values for suspended particulates (as measured by the black-smoke method (lll

expressed in p g/mJ

 

Reference penod Limit value for suspended pamculates

 

80

(median of daily mean values taken throughout the year)
Year

  

Winter 130

(1 OCtober to 31 March) (median of daily mean values taken throughout the winter)

Year " 250 (2)

(made up of units of measunng (98 percentile of all daily mean values taken

periods of 24 hours) throughout the year)

  

('l The results of the measurements of black smoke taken by the OECD method have been converted

into grav1metric units as described by the OECD (see Annex Ill).

(2) Member States muSt take all appropriate steps to ensure that this value is n0t exceeded for more
than three consecutive days. Moreover, Member States must endeavour to prevent and to reduce
anv such instances in which this value has been exceeded.

 

.-l.\'.\'F.\' II

GUIDE VALUES FOR SULPHL'R DIOXIDE AND SL'SPENDED PÅRTICULATES

tas measured bx the l'llJle-HHULL' methntl

TÅBLE A

(Guide values for sulphur dioxide expressed in lag/mJ

 

Reference penod (illldf value tor sulphur leXIdC

40 to 60

X ear "arithmetic mean of daily mean

values taken throughout the vcari

 

100 to 150
24 hours

ldailv mean value)

  

TABLE B

Guide values for suspended paniculates tas measured by the black-smoke method ('))

expressed in lig/mJ

 

Rererence penod Gunde value tor suspended pamculates

40 to 60

lit-U iarithmetic mean of daily mean

values taken throughout the year;

 

100 to 150
24 hours

ldJll_\' mean value)

  

"'* The results of the measurements of black smoke taken by the OECD method have been converted
into gravimetnc units as described by the OECD :see Annex lll).
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A.\'.\"F_.\' ll'

LIMIT VALUES FOR SULPHUR DlOXlDE AND SUSPENDED PARTlCULATES (AS MEASLTRED
BY A GRAVIMETRJC METHOD) APPLICABLE WITHIN THE CONTEXT OF ARTICLE 10 (2)

1. Table A shall be replaced by the following:

Limit values for sulphur dioxide expressed in ug/m3, and associated values for

suspended particulates (measured by the gravimetric method) exbressed in ug/m3

(l)
"TABLE A

(1989 revision)

 

lReference period
l

IYear
I
I

1

i

:Vinter

;(1 October to

;31 March)

l

;Year

l(made up of units

Iof measuring

iperiods of

!gg_hours)
I

I

.

i
I

(i) Member States must take all appropriate steps to ensure that this value is

not exceeded for more than three consecutive days.

I Limit values for

! sulphur dioxide

I 80

I(median of daily

ltaken throughout

! 120

l(median of daily

Itaken throughout

I 130

I(median of daily

ltaken throughout

i 180

I(median of daily

itaken throughout

mean values

the year)

mean values

the year)

mean values

the Winter)

mean values

the winter)

. 250 (i)

5(98th percentile of all daily
:mean values taken throughout

ithe year)

I 350 (i)

|(98th percentile of all daily!(98th percentile of all

lmean values taken throughout

lthe year)

TABLE B

Limit values for suspended particulates las measured by the gravimetric method

descn'bed in (ii) below) expressed in pg/mJ

I Assoc1ated value for

I suspended particulates

I .>150

I(median of daily

Itaken throughout

l <§150

:(median of daily

ltaken throughout

i > 200

I(median of daily

Itaken throughout

! á 200
I(median of daily

Itaken throughout

l 7 350

:(98th percentile

mean values

the year)

mean values

the year)

mean values

_the winter)

mean values

the winter)

of all

ldaily mean values taken

Ithroughout the year)
l

5 \< 350

ldaily mean values taken

lthroughout the year)

Moreover, Member States

muSt endeavour to prevent and to reduce any such instances in which this

value has been exceeded."

 

Reference penod Limit value fur suspended particulates

  

IH)

Year (arithmcnc mean of daily mean
values taken throughout the year;

Year 300

(made up of umts nt measunng
nenods of 24 hours)

 

'95 percentile of all daily mean
values taken'thmughum the year)
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