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Luftfororeningssituationen i vara tatorter har de senaste 

20 aren alltmer framstatt som ett allvarligt halsohot mot 

manniskor i allmanhet och barn i synnerhet. Numera star 

det klart att trafikavgaser svarar for den helt domine

rande andelen av de luftfororeningar manniskor ofrivil

ligt utsatts for vid utomhusvistelse. Det ar da naturligt 

att avgasfragan far en central plats i ett framtids

scenario om barn och trafik. 
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Biologiskt sett ar vi alltsa inte anpassade till de luft

fororeningar vi utsatts for fran trafiken och detta ar 

grundorsaken till att var halsa pa olika satt paverkas 

negativt. Det end a sattet att andra pa det ar att elimi

nera luftfororeningarna. Vara eventuella efterlevande 

under nasta tusenarsperiod kommer med storsta sannolikhet 

att se 1900-talets anvandning av forbranningsmotorer ·som 

ett forfarande miljo- och halsoforstorande misstag i 

mansklighete~s historia. For oss som lever nu galler det 

att gora denna olyckliga parentes sa kort som mojligt. 

Det gar kanske lattare om vi direkt borjar betrakta ben

sin- och dieseldrivna fordon som gardagens foraldrade 

livsfientliga transportmedel och i stallet vander 

blickarna mot avgasfria alternativ som tag, pendeltag, 

tradbussar, sparvagnar, elbilar, cyklar och trampbilar. 

Vi maste dock vara medvetna om att omstallningen kommer 

att bromsas av starka ekonomiska krafter och av troga 

hj arnor som utgar fran att var nuvarande avgasproduce

rande dagslandeteknik kan goras bestaende. Darfor ar det 

nodvandigt att samla alIa goda krafter till ett fakta

massigt val motiverat och planerat forandringsarbete 

infor ar 2000. 
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KV~VEDIOXID 
ANNAT 

KOLOXID NITROARENER 

BENSEN ALKENER 
ALKYLBLY 

DIKLORETAN 

DIBROMETAN 

ALKYLBENSENER 

PAH 

Gifterna i trafikavgaser 

ALDEHYDER 

DIOXINER 

Med modern ana1ysteknik har forekomsten av tusenta1s 

olika amnen pavisats i sava1 bensinavgaser som diese1-

avgaser. Ett anta1. ur ha1sosynpunkt intressanta kompo

nenter finns i ovanstaende avgasmo1n. Bokstavshojden 

avser att ge en ungefar1ig bi1d av hur man i dag bedomer 

ha1soriskerna fran avgasernas inneha11. Prob1emets stor-

1ek okar snabbt med okande kunskap - for inte sa 1ange 

sedan uppfattade manga b1y och ko1oxid som de stBrsta 

ha1soprob1emen med avgaser. 

Bensin far fortfarande inneha11a upp till 5% av det can

cerogena ko1vatet bensen. Pa senare ar har ocksA inne

hA11et av de via metabo1isk aktivering genotoxiska a1ke

nerna ok at kraftigt till ungefar 10%. Inneha11et av 

to1uen och xy1en m f1 a1ky1bensener har Bkat till uppemot 

50% av bensinen. Dessa ko1vaten emitteras till 1uft de1s 

som bensinAngor frAn den 1attf1yktiga bensinen och de1s 

. som of orb rand a avgaskomponenter. Bensen och a1kener som 

eten och propen bi1das ocksa 1iksom a1dehyder vid fBr

branningen i motorn. Hundrata1s enski1da a1kener och 

a1ky1bensener kan pAvisas i bensinavgaser, bensinangor 

och tatorts1uft. 
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loch med overgangen till blyfri bens in forsvinner alkyl

bly och de dartill horande tillsatserna av dikloretanoch 

dibrometan fran bensinen. Fran avgaserna forsvinner dar

med aven oorganiskt bly och vissa andra otrevliga for

branningsprodukter. Dioxiner kan fortfarande bildas om 

motoroljan innehaller klororganiska amnen. 

Bland trafikplanerare och andra utan speciell kompetens 

pa avgaser och deras halsofarlighet begransas ofta luft

fororeningsdiskussionen till de enkla forbranningsproduk

terna koloxid och kvavedioxid. For myndigheter som helst 

sneglar pa omgivningshygieniska gransvarden framstar nu 

kvavedioxid oftast som huvudproblemet. Kvavedioxid ar 

halsofarligt i sig men sannolikt annu mycket varre genom 

kemisk och fysiologisk samverkan med andra amnen. 

Forskningsmassigt har under senare ar stor uppmarksamhet 

agnats at nitrosubstituerade polycykliska aromatiska 

kolvaten som ocksa kallas nitroarener eller nitro-PAH. 

Dessa ar hogmolekylara och partikelbundna amnen som i 

manga fall ar extremt genotoxiska och darfor populart 

kallas supermutagener. De finns framst i dieselavgaser 

och har lett till att bl a anvandningen av dieselbussar i 

tatorter nu starkt ifragasatts. 

For endast ca tio ar sedan sag man benspyrener och andra 

osubstituerade polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) som 

den allvarligaste gruppen av hogtoxiska sparamnen i av

gaser. Sedan dess har saval dioxiner som nitroarener 

kommit att bedomas som betydligt storre problem. Det ar 

mot denna bakgrund viktigt att inse att kunskaperna om 

avgasernas halsofarliga komponent:er fortfarande ar frag

mentariska och att posten 11 ANNAT 11 sannolikt ar den allra 

storsta. 
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Gifterna i barnen 

Manniskan utsatts for bilavgaser framst via inandning. 

For kolvaten overgar ungefar halva den inandade mangden 

fran lungorna till blodet och sprids med detta till krop

pens alIa organ och celler. De fettlosliga kolvatena gar 

foretradesvis till cellmembraner, nervvavnad och andra 

fettrika kroppsvavnader. I vissa fall metaboliseras kol

vaten till amnen som ar an mer halsofarliga. Ett stort 

antal amnen fran trafikavgaser kan pavisas i bl a blod, 

urin, utandningsluft, fettvavnad och brostmjolk hos en 

vanlig svensk. 

Kvavedioxid ger ett exempel pa en hel t annan typ av 

paverkan med omfattande konsekvenser for organismen. 

Detta amne forsamrar bl a flimmerharens funktion och 

leder till att luftvagarna far ett samre skydd mot virus 

och bakterier samt partiklar med adsorberade nitroarener 

och andra hogtoxiska amnen. Kvavedioxid forvarrar darmed 

effekten av andra amnen. Sadana synergistiska effekter av 

olika slag ar vanliga och medfor att den total a effekten 

av bilavgaser blir mycket varre an vad en summering av 

kanda effekter fran enskilda amnen antyder. Eftersom 

gransvarden bestams utifran effektkunskaper for enskilda 

amnen blir ocksa halsoeffekterna av bilavgaser varre an 

vad olika gransvardesjamforelser antyder. 

Det kanske tusentalet dodsfall per ar i Sverige som kan 

hanforas till avgaser drabbar framst vuxna och aldre 

manniskor. Initiering for cancer under inverkan av geno

toxiska amnen fran t ex avgaser kan dock ske tidigt i 

livet. Livsstilsfaktorer som hogt fettintag kan sedan 

genom promotion utlosa en cancer flera decennier senare. 

Detta medfor att en cancer som skylls pa t ex kostfak

torer kanske aldrig skulle ha intraffat om individen inte 
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tidigare utsatts for ett genotoxiskt arnne. Har finns en 

av orsakerna till att uppgifterna om hur rnycket cancer 

luftfororeningar orsakar divergerar kraftigt. Lungcancer 

ar den cancerforrn sorn i hogst grad hanfors till luftforo

reningar. 

En alltrner upprnarksarnrnad halsoeffekt hos barn sorn hanfors 

till luftfororeningar och annan kernisk paverkan ar den 

rnycket snabbt okande forekornsten av allergier och over

kanslighetsreaktioner. Aldehyder och flera andra arnnes

grupper i avgaser kan rned varierande grad av sakerhet 

kopplas till astrnatiska och andra besvar. Ett viktigt 

forhallande sorn ofta glorns bort ar att allergier rnot 

naturliga arnnen i rnanga fall aldrig skulle ha uppstatt 

utan tidig paverkan av luftfororeningar. 

Det storsta bekyrnret for rnanga foraldrar nardet galler 

barnens halsa ar luftvagsinfektioner av virus och bakte

rier. Det ~r da viktigt att kornrna ihag att kvavedioxid 

och andra avgaskornponenter avsevart forsarnrar de natur

liga biologiska forsvarsrnekanisrnerna rnot sadana infek

tioner. Utan luftfororeningar skulle de i rnanga fall inte 

ha uppstatt och det kan darfor vara lika rnotiverat att 

skylla dern pa trafikavgaser sorn pa virus och bakterier. 

Vad tal barnen? 

I sparen av forsurning och skogsdod har rniljodiskussionen 

sent ornsider borjat inriktas pa vad naturen langsiktigt 

tal i stallet for enbart pa akuta insatser rnot olika 

utslapp. I sparen av snabbt okande kerniskt inducerade 

halsoeffekter sorn allergier och cancer tycker man kanske 

att en rnotsvarande inriktning pa vad rnanniskan langsik

tigt tal i form av t ex luftfororeningar borde vara 

sjalvklar. Att en sadan hittills saknats beror sannolikt 

pa att den rnedicinska vetenskapen ar sa starkt inriktad 

pa reparativa i stallet for forebyggande insatser. 
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Halter av luftf6roreningar (~g/m3) i utsatta trafikmilj6er 
i 

jKmf6rt med bilfria landsbygdsomr!den 

trafikmilj6 landsbygd haltf6rhAllande 

xylen 150 0.1 1500 
toluen 150 0.25 600 
bensena 60 0.3 200 
'dikloretan a 1.0 0.02 50 
bly (oorganiskt) 2 0.02 100 
kolmonoxid 10000 200 50 
kvKvemonoxid 800 2 400 
kv8.vedioxid- 200 5 40 

svaveldioxidb 100 5 20 

a Cancerogena. b FrKmst frAn andra k8.11or Kn motorfordon. 

En jamforelse mellan typiska svenska luftfororenings

hal ter i trafikmiljoer och landsbygdsmiljoer pa avstand 

fran avgasproducerande fordon visar att vi i tatorter 

utsatts for avgashalter som ar betydligt mer an tio 

ganger hogre an pa landsbygden. I tatorter ar alltsa 

bidraget franutlandet praktiskt taget forsumbart tvart 

emot vad mangasvenskar drivits att tro. Detta leder till 

den i sig positiva slutsatsen att vi har saken praktiskt 

taget helt i egna hander nar det galler saval barns som 

vuxnas exposition for luftfororeningar fran avgaser. 

-Landsbygdshal terna av kvaveoxider och svaveldioxid och 

deras reaktionsprodukter anser man nu maste minska med 

minst 75% respektive 90% for att komma ned till vad natu

ren tal. De fIesta kolvaten fran bensinangor och avgaser 

ar till skillnad fran kvave- oxh svavelforeningarna 

nastan helt naturframmande och deras forekomst maste 

darfor sannolikt minskas i annu hogre grade 
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Om vi optimistiskt antar att barn och andra manniskor tal 

lika mycket som naturen blir slutsatsen att tatorternas 

mycket hogre luftfororeningshalter maste minskas till 

betydligt mindre an 1% av de nuvarande. Om vi sedan inte 

viII noja oss med en niva som vi kan tolerera ut an siktar 

pa en biologiskt optimal niva maste vi sanka halterna 

ytterligare nagon tiopotens. 

Avgasrening racker inte 

Fran 1989 ars modeller ar avgaskrav motsvarande kataly

tisk avgasrening obligatoriska for personbilar i Sverige. 

Avgasbilintressenas partsinformation har lett till att 

KAT-reningen for manga svenskar nu pa ett felaktigt och 

farligt satt framstar som den slutliga losningen pa av

gasproblemen. En oberoende granskning (Ljunghammer 1988) 

visar 1iksom de forsta matresul taten fran naturvards

verket att reningseffekten overdrivits och att katalysa

torns funktion forsamras snabbt med bilens alder. I 

sjalva verket har avgasreningen svart att ens kompensera 

for den nu kraftigt okade biltrafiken. I tatorterna kvar

star ocksa problemen med de mycket stora kolvateutslappen 

vid kallstarter. Katalysatorn fungerar forst efter ett 

par minuter. Ur miljo- och h~nsosynpunkt maste avgas

rening betraktas som en nOdvandig men forhoppningsvis 

mycket kortvarig overgangslosning pa vagen mot framtidens 

avgasfria fordon. 
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Kortvaga person transporter utslapp i grarn/personkrn 

(efter Harnrnarstrorn 1988) 

Kolvaten Kvaveoxider 

Personbil 2.5 1.5 

Personbil, KAT 0.77 0.63 

Dieselbuss 0.15 1.3 

Pendeltag (vattenkraft) 0 0 

Pendeltag (oljeel) 0.0000001 0.15 

Langvaga person transporter utslapp i grarn/personkrn 

(efter Harnrnarstrorn 1988) 

Kolvaten Kvaveoxider 

Personbil 0.60 1.1 

Personbil, KAT 0.10 0.32 

Dieselbuss 0.18 1.4 

Tag (vattenkraft) 0 0 

Tag (oljeel) 0.0000001 0.17 

Flyg F-28 1.5 1.3 

Flyg DC-9-41 0.11 0.98 

Av sarnrnanstallningen over utsl.app fran olika fordon frarn

garatt tag och andra eldrivna ford on ar helt overlagsna 

och . val forenliga rned de rnest langtgaende krav pa 

rninskade luftfororeningar. De ar dessutorn avsevart energi

snalare an bensin- och dieselfordon. 
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Gasdrift kan vara en ur halsosynpunkt bra overgangslos

ning eftersom huvuddelen av de halsofarliga kolvategrup

perna forsvinner fran avgaserna. Betydande kvaveoxidut

slapp kvarstar dock. Det pa senare tid alltmer uppmark

sammade koldioxidproblemet kvarstar vid saval katalytisk 

avgasrening scm vid gasdrift. Vatgasdrift ger daremot 

inga koldioxidutslapp och bortsett fran kvaveoxider aven, 

i ovrigt rena avgaser. Vattenkraftbaserad eldrift ger 

dock det ur avgassynpunkt basta framtidsalternativet. 

Barnens luftvarn 

Hur har vi egentligen kunnat hamna i den skrammande 

situation som beskrivits ovan? Och varfor gors det sa 

li te for att vanda utvecklingen i ratt riktning? For

klaringarna till detta maste vi soka i en analys av 

intressesamspelet och maktspelet i samhallet. Avgasbil

intressenas starka stallning leder till att politiker och 

myndigheter tar mycket stor hansyn till demo Den drabbade 

sidans roster har hi ttills inte aIls kunnat gora sig 

gallande lika kraftfullt. Allergikernas och de cancer

drabbades organisationer har mycket mer inriktat sig pa 

vardfragor an pa forebyggande insatser. Barn har inte 

nagon rostratt och vager latt poli tiskt. Nastan ingen 

forskning och information sker pa uppdrag av den drabbade 

sidan men daremot i hog grad pa uppdrag av bilsidan. 

F{jRORENARE 

i- -~ 
/\ A 

POLITIKER 

MYNDIGHETER 

DRABBADE 

10 



En snabb utveckling i en ur miljo- och halsosynpunkt 

onskvard riktning forutsatter att den drabbade sidan kan 

paverka utvecklingen mycket mer an tidigare. Detta kommer 

knappast att bli moj ligt utan motstand och forutsatter 

darfor engagemang och personliga insatser fran drabbade 

manniskor och deras organisationer. Mot denna bakgrund ar 

det hoppfullt att vanliga manniskor~ och miljoorganisa

tioners patryckningar for en battre luftmiljo i vara 

tatorter har okat starkt sarskil t under de senaste tva 

aren. 

Barnen maste i hog grad li ta till foraldrar och andra 

vuxna som forsvarare mot luftfororeningarna. Under beteck

ningen "Majornas luftvarn" har tre smabarnsmammor i 

Goteborg pa kort tid visat att det ar mojligt att mycket 

effektivt fora fram barnens intressen. Flera andra luft

varn har bildats i deras efterfoljd. Ett liknande kraft

full t engagemang fran andra foraldrar, daghemspersonal, 

larare, barnlakare och andra skulle formodligen effek

tivare an nagot annat kunna ge barnen en snabbt forbatt

rad luftmiljo. 
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Bilavgaser och passiv rokning 

En viktig forutsattning for att manniskor skall kunna 

engagera sig pa ett konstruktivt satt mot luftforore

ningarna' ar att bilavgasproblemet framstalls sa att pro

blemet blir gripbart och Ui.ttforstaeligt och sa att de 

mest angelagna kraven framstar som mer eller mindre 

sjalvklara for alIa. Det ar da av manga skal lampligt att 

utga fran en jamforelse med passiv rokning som ur halso

synpunkt ar ett luftfororeningsproblem av liknande 

digni tet som bilavgaser. Tobaksrok bestar ocksa av en 

komplex blandning av kemiska amnen av delvis samma slag 

som bilavgaser. 

Om man viII undvika passiv rokning ar det sjalvklart for 

de fIesta att man klarar det bast genom att se till att 

ingen roker i narheten. Det kan ske genom att man inte 

accepterar rokning i narmiljon eller genom att man 

flyttar sig bort fran rokiga miljoer. Krav pa avgasrening 

pa rokaren ~ller rokverket ar mindre vanliga och knappast 

nagon tror att man loser problemet genom att krava mindre 

rokning i Storbritannien. 
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Pa motsvarande satt ar sjalvklart bilfria narmiljoer ett 

mycket effektivt satt att minska expositionen for bensin

angor och bilavgaser. Om man tanker pa bilarnas ofta 

osynliga avgasmoln pa samma satt som pa tobaksroken fran 

en rokare ar det ocksa latt for alIa att fundera ut hur 

den egna narmiljon bor andras for att avgasintaget till 

lungorna skall minska. 

Nar jamforelser gors med passiv rokning bor det fram

hallas att aktiv rokning bedoms vara ett mycket storre 

halsoproblem. Eftersom det ar sjalvvalt kan och bor det 

dock inte jamforas med bilavgasexposition pa samma satt 

som passiv rokning .. Paradoxal t nog har rokaren som annu 

inte kunnat sluta sarskilt stor anledning att kampa emot 

bilavgasexposition. Det sammanhanger med att rokaren har 

mindre marginaler kvar till allvarliga halsoeffekter och 

med att tobaksrok och bilavgaser samverkar till forvarrad 

halsopaverkan. Pa liknande satt har rokande £oraldrar en 

sarskild anledning att arbeta for att just deras barn 

utsatts for mindre bilavgaser. 

Skolgardar och lekplatser 

For manga barnmiljoer accepteras pa grund av okunnighet 

och nonchalans fortfarande trafik och parkerade bilar 

alldeles i narheten. Ett skrammande exempel ar att bil

parkering fortfarande forekommer pa skolgardar i en del 

kommuner. Dar utsatts ett stort antal barn pa ett demon

strativt opedagogiskt satt for kallstartavgaser och ben

sinangor fran bilarna. Med tanke pa framtiden ar det ju 

ocksa forodande att barnen omges av asfalt och bilplat pa 

rasterna i stallet for en levande miljo med djur och 

vaxter som skulle kunna bidra till att ge dem en kansla 

for natur och miljovarden. Har har foraldrar, larare och 

kommuner ett gemensamt ansvar att snabbt forbattra situa

tionen. Om foraldrar, personal och larare alltid forsoker 

att parkera minst 50-100 m fran bostader, lekplatser, 
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daghem och skolor far barnen ocksa automatiskt en med

vetenhet om hur viktigt det ar att skydda narmiljon fran 

luftfororeningar. Planering och kampanjer for rokfria 

narmiljoer ar lampliga att koppla till liknande insatser 

for avgasfria narmiljoer. 

Avgasfria zoner 

Det ur halsosynpunkt primara kravet pa avgasfria narmil

joer ansluter nara till moderna trafikplaneringsideer om 

frirum for oskyddade trafikanter i bostadsomraden och 

centrala delar av tatorter. Motiven for sadana zoner har 

tidigare framst varit att olycksriskerna och bullerpro

blemen kan minskas radikalt. Luftmiljomotiverade stads

planeringskrav ar alltsa som regel val forenliga med krav 

pamindre buller och okad trafiksakerhet. 

Om manniskor overallt borjar astadkomma avgasfria nar

miljoer och ett okat avstand till luftfororenande fordon 

kan detta mycket snabbt minska luftfororeningarnas halso

effekter. Expanderande frizoner kan ocksa medverka till 

att snabbare oppna dorren for eldrivna och andra icke 

luftfororenande transportal ternati v. Den nya plan- och 

bygglagen har nu gett kommunerna okade moj ligheter att 

snabbt svara upp mot lokala krav pa trafikmiljoforand

ringar som behovs for att astadkomma bra och snabbt 

expanderande frizoner. 

Hittills har kommunernas insatser mot avgasexposition 

framst syftat till att sanka avgashalterna utefter de 

mest belastade trafiklederna. En ensidig sadan inriktning 

ar mycket olycklig da den i princip leder till att av

gaserna fordelas mer jamnt over en tatort sa att 

manniskorna till slut far svart att komma undan dem 

na.gonstans. TilHimpad pa passiv rokning skulle en sadan 

atgardsstrategi innebara att tobaksroken i ett hus for

delas jamnt i alIa lagenheter, kontor och rum for att 

halterna i rokarrummen inte skall uppna alltfor hoga 

nivaer! 
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Handla avgasfritt 

Nar avstandet mellan manniskor och avgasfordon skall okas 

behover efterhand alltfler gator inlemmas i frirummet. Da 

uppstar fragan hur detta skall kunna ske utan hinder fran 

affarsintressen och fastighetsagare. Pa manga hall har 

handeln motsatt sig stora system av gagator. Vetenskap

liga studier visar emellertid klart att gagator gynnar 

handeln och ledande representanter for denna intar nu en 

mycket positiv hallning. Man inser att avgasfria och 

bullerfria miljoer blir attraktiva for kunderna och dess

utom for agare och anstallda. Detta bor ocksa kunna ut

nyttjas i marknadsforingen. For fastighetsagare kommer ur 

miljosynpunkt attraktiva lagen vid gator fria fran avgas

fordon att efterhand kunna medfora hogre fastighetsvarden 

an for luftfororenade lagen. 

Drivkrafterna for en utvidgning av frirummet kan ocksa 

forstarkas genom att manniskor medvetet paverkar mark

nadsmekanismer. En sadan moj lighet ar att all tid fore

tradesvis handla i butiker vid gaga tor eller andra ur 

miljosynpunkt fordelaktiga lagen. Samma princip kan 

tillampas for t ex cafeer, restauranger och bankkontor. 

Kampanjer med denna inriktning borde kunna satta starka 

krafter i rorelse for utokade frirum. Effekten kan for

starkas med information om skillnader i avgashalter. Pa 

ett kvarters avstand fran en trafikerad gata ar avgas

halterna normalt bara en tiondel av halterna intill 

trafiken! 

Avgashalter pa trottoar vid trafik 

Relativhalt 10-20 m fran korbana 

Relativhalt 50-100 m fran korbana 

10 
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Genomslagskraften i det senaste arets konsumentkampanj 

far mindre klorblekt papper visar att konsumentens makt 

ar starre an vad man kanske tidigare trott. Bilavgaserna 

beror den enskilde och inte minst barnen pa ett mycket 

mer patagligt satt och kampanjer mot avgasfororenade 

vardagsmiljoer borde darfor 

slagskraft. Vad hander' nar 

kunna fa an storre genom

skyltfonstren i gagatornas 

butiker annonserar med battre luft? Vad hander nar kom

munernas konsumentupplysare borj ar informera om vilka 

affarsmiljoer som ar bra och daliga ur avgassynpunkt? Och 

vad hander nar luftvarnen borjar stalla krav pa att den 

ena gatan efter den andra befrias fran avgasfordon? 

Gangvagar och cykelbanor 

For gang- och cykeltrafikanter ar okat avstand till bil

trafik mycket effektivt for att uppna minskad avgasexpo

sition. Detta beror pa att avgashalterna minskar snabbt 

med okat avstand fran trafiken som ovanstaende skiss 

illustrerar. Det ar sarskilt angelaget att just gang- och 

cykeltrafikanter slipper att utsattas for hoga halter 

eftersom de inandas extra mycket ,luft per tidsenhet pa 

grund av fysisk aktivitet. 

Lungventilation, bilist 

Lungventilation, gangtrafikant 

Lungventilation, cyklist 

10 l/min 

20 l/min 

30 l/min 

16 



Detta leder till att en cyklist i en uppforsbacke pa en 

viss stracka kan inandas mer an tio ganger sa stor avgas

mangd som en bilist eftersom cyklisten ocksa har lagre 

fart. Om cyklisten daremot har minst 50 m avstand till 

biltrafik ar det alltid ur avgassynpunkt gynnsammare att 

cykla an att aka bile Med hansyn till att gang- och cykel

trafikanter inte sjalva orsakar avgasproblem borde val 

fungerande separata gang- och cykelvagar pa ordentligt 

trafikavstand vara en tamligen sjalvklar rattighet for 

demo Verkligheten ar fortfarande en annan, troligen 

mycket beroende pa att barn och andra som i forsta hand 

cyklar eller gar hittills har kommit i andra hand i bil

samhallet. 

Den tradi tionella gatan med trottoar var andamalsenlig 

nar den i~fordes pa hastskjutsarnas tid och kan bli det 

igen nar vi bara tillater elbilar och andra avgasfria 

fordon pa den. Dagens trottoarer utefter bil trafik ar 

direkt olampliga ur avgassynpunkt och bor helstundvikas 

av gangtrafikanter. Gang- och cykelbanor pa nagra meters 

avstand fran biltrafiken kan ibland vara acceptabla over

gangslosningar eftersom avgashalterna redan dar minskat 

till nedemot half ten av halterna narmast gatan. Ofta 

finns dock redan nu mojligheter till ordentlig separation 

och med expanderande frirum och kanske varannan gat a fri 

fran avgasfordon okar mojligheterna starkt for gang- och 

cykelbanor med en bra luftmiljo. 
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Avgaser i bilar och bussar 

I dagens trafikmiljoer utsatts manniskor for hogst avgas

halter inuti bilar och bussar. I koer och tat trafik blir 

halterna sarskilt hoga eftersom varje fordon far in fram

forvarandes avgaser. Sarskilt aldre bilar har dessutom 

ofta lackor pa avgassystemet och da kan halterna i bilen 

bli extremt hoga. Dieselbussar i tatortstrafik far van

ligtvis in en del egna avgaser vid hallplatserna nar 

dorrarna oppnas. Ledbussar uppvisar sarskilt hog a halter 

av dieselavgaser. Bilister utsatts ocksa for relativt 

hoga kolvatehalter fran bensinangor vid kallstarter och 

bensintankning samt i och fran parkerade bilar. 

Bilister som anvander parkeringshus utsatts for hogre 

halter dar'an i yttre trafikmiljoer pa grund av begransad 

spridning och spadning av luftfororeningarna. 

Den hoga luftfororeningsexpositionen inuti avgasfordon 

utgor ytterligare ett starkt argument for overgang till 

avgasfria alternativ. Pa grund av daliga och farliga 

gang- och cykelvagar ar i dag manga foraldrar narmast 

tvingade att skjutsa sina barn med bil eller att lata dem 

aka skolskjuts. Barnen utsatts for extra mycket luftforo

reningar och avskarmas dessutom pa ett olyckligt satt 

fran kontakt med naturen just under de ar da sinnena ar 

som mest mottagliga for intryck. 
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Diskussionen om trafiken i forhallande till miljo och 

halsa har pa ett delvis missvisande satt kommit att 

handla om bilar gentemot kollektivtrafik. I stallet bor 

naturligtvis miljoarbetet inriktas pa hur vi snabbt kan 

overga fran avgasfordon till avgasfria fordon. Elbilen ar 

ur luftfororeningssynpunkt ett utmarkt alternativ medan 

dagens dieselbuss sannolikt ar samrean valfungerande 

bilar med katalytisk avgasrening. Nar man nu diskuterar 

att av halsoskal sluta med nybestallningar av diesel

bussar tycks man for ovrigt ha glomt bort att det 

starkaste skalet kanske ar att just busspassagerarna 

utsatts for sarskilt hoga halter av dieselavgaser. 

Avgaser inhomhus 

En vanligt forekommande missuppfattning ar att man kan 

skydda sig mot luftfororeningar genom att stanga fonstren 

och stanna inomhus. Avgashalterna inomhus blir i princip 

lika hoga som i den utomhusluft som ventileras in. En 

viss haltutjamning och tidsforskjutning sker dock och 

beror av hur snabb luftomsattningen i byggnaden are Bygg

nader med sjalvdragsventilation tar i hog grad in luft 

fran markniva dar avgashalterna ar hogst. 

Det effektivaste sattet att minska halterna av bensin

angor och avgaser inomhus ar att arrangera sa att nar

miljon blir fri fran avgasfordon. I forsta hand maste 

inomhusparkering av avgasfordon bort fran byggnader dar 

manniskor vistas eftersom hal terna da kan bli extremt 

hoga. Detta galler aven parkering av en enstaka bil under 

t ex en villa. I andra hand bor gardar och andra daligt 

ventilerade ytor och gator intill byggnader befrias fran 

avgasfordon. I tredje hand bor frirum inom ett avstand pa 

ca 100 m fran byggnader dar manniskor bor och arbetar 

efterstravas. Detta kan ge en radikalt forbattrad luft

kvalitet inomhus. 

19 



Innan vi natt sa langt kan olika slag av skyddsatgarder 

minska problemen. Tekniskt kan reningsfilter for till

luften ge viss effekt. For byggnader med styrd ventila

tion kan luftintaget placeras pa hog hojd och pa en sida 

av huset som ar fri fran avgasfordon. For byggnader med 

sjalvdrag kan man tata extra omsorgsfullt mot den mest 

luftfororeningsdrabbade sidan av huset. 

Den fysiska aktiviteten spelar en avgorande roll for hur 

hogt den enskilda manniskans fororeningsintag blir. Det 

ar darfor fordelaktigt att ta det lugnt under dagar med 

hoga luftfororeningshal ter och att da forsoka styra in 

barnen pa stillsamma aktiviteter. Under trafiktopparna 

morgon och eftermiddag ar som regel avgashalterna mycket 

hogre an' under dygnets ovriga delar. Foraldrar och dag

hemspersonal kan kanske i viss man styra atminstone sma.

barn sa att de vilar mycket under dessa tider· .. och agnar 

sig at de valdsammaste lekarna mitt pa dagen.· Skillnaden 

i luftfororeningsupptag ar flera hundra procent mellan 

fysiskt anstrangande lek och vila! 

Inversioner och haltmatningar 

Vilka luftfororeningshalter som trafikens avgaser ger 

upphov till beror i hog grad pa vader- och vindforhallan

den. Ju mer det blaser desto snabbare sprids och spads 

avgaserna och de blir darfor ett halsoproblem framst vid 

vindstilla och svaga vindar. Sarskil t hoga halter upp

trader vid s k inversioner som karakteriseras av att 

temperaturen okar med hojden och som effektivt forhindrar 

omblandning i hoj dIed. Den vanligaste typen av inver

sioner ar markinversioner som uppstar genom att markens 

varmeutstralning till en klar himmel medfor en avkylning 

av mark och marknara luft pa kvallar, natter och morgnar 

da inte solen varmer. Trafikemissioner kan da ge hog a 

halter pa de marknara nivaer dar vi manniskor ar ute och 

ror oss. Under natten nar inversionen allt hogre hojd och 
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pa vintern kan inte all tid den svaga vintersolen varma 

marken sa mycket att inversionen bryts. Inversionen kan 

da ligga kvar i flera dagar varvid avgaser och andra 

luftfororeningar ackumuleras till hoga halter. En annan 

typ av hojdinversion med likartad effekt kan uppsta genom 

att varmluft glider in over kall luft och lagger ett 

inversionslock over ett tatortsomrade. 

Under inversionsforhallanden stiger luftfororeningshal

terna aven pa avstand fran trafiken, men skillnaderna i 

absoluthal ter gentemot trafiknara miljoer kvarstar. De 

hogre och halsofarligare halterna medfor darfor att argu

menten for okade avstand mellan avgasfordon och manniskor 

blir annu starkare under inversionsforhallanden. 

I flera storre stader satsar men nu avsevarda resurser pa 

kontinuerl'iga matningar av avgaskomponenter som kolmon

oxid och kvavedioxid. Om sadana gors i marknara niva kan 

de sannolikt utgora en bra grund for information om nar 

inversioner medfor sarskilt hoga halter. Inversionsinfor

mation har hittills framst anvants for nastan verknings

losa maningar till bilister att· lamna bilen hemma. Ur 

halsosynpunkt skulle det vara mycket effektivare med en 

slagkraftig information till allmanheten om hur man kan 

minska sin luftfororeningsdos enligt de principer som 

tidigare beskrivits. 

En vanlig forestallning ar att avgasfororeningsnivan i 

olika stader kan jamforas genom att matresultat fran 

matstationer i staderna jamfors. Orimligheten i detta 

framstar klart om vi aterigen jamfor med det analoga 

problemet passiv rokning. Inte desto mindre forekommer 

harresande jamforelser av denna typ aven fran ansvariga 

myndigheter och politiker. Dessutom forekommer det ibland 

att matpunkter valjs pa hog hojd eller pa avstand fran 

trafik sa att redovisade halter blir avsevart lagre an 
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vad manniskor utsatts for i de hogt belastade trafik

miljoerna. En typ av matningar som daremot ger en bra 

bild av vad manniskor utsatts for ar sadana dar prov

tagningen sker med_ personburen utrustning. Resultat fran 

sadana matningar kan ge ett mycket bra underlag for en 

trafikmiljoutformning som leder till lagre luftforore

ningsdoser. 

Konstruktiv ore 

En inte ovanlig.attityd fran ansvarigt hall ar att dis

kussioner och oppen information om luftfororeningar bch 

andra miljo- och halsorisker gor mer skada an nytta genom 

att manniskor kan bli oroade. Detta ar naturligtvis i de 

fIesta fall en absurd formyndarattityd som man kanske tar 

till for att forsvara att sa lite gors at de egentliga ,-

problemen. Dessutom finns det formodligen fa saker som 

oroar manniskor mer an nar man marker att locket laggs pa 

om halsorisker som man utsatts for. 

Sjalvklart bor i stallet manniskors berattigade ore infor 

luftfororeningsproblemen kanaliseras i konstruktiv hand-
, 

ling. Ur denna synpunkt ar det en stor fordel att avgas-

problemet kan angripas sa effektivt genom arbete for 

avgasfriare narmiljoer. Som ett stod for manniskors 

engagemang i sadant arbete beh5vsen slagkraftig och 

latti·llganglig information om hur vi utsatts for avgaser 

och bensinangor i vart dagliga liv och om hur problemen 

kan attackeras. 
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