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1. M~TNINGARNAS OMFATTNING. RESULTATTABELLER OCH UTV~RDERINGSUNDERLAG 

Luftfororenande aromatiska kolvaten, framst bensen och alkylbensener, 
har analyserats som ett led i en storre undersokning av bilavgas
problem vid Birkagarden i Stockholm. Utover analyser vid sjalva 
Birkagarden har jamforande analyser gjorts for andraluftmiljoer; 
i forsta hand sadana dar barn fran Birkagarden vistas. Resultaten 
av matningarna redovisas i Tabell 1-5. I det foljande ges en kort
fattad bak~rund till och en utvardering av.resultaten. En mer. 
mangsidig och detaljerad bedomning av resultaten kan goras med 
utgangspunkt fran foljande tre bilagor till rapporten: 

Bilaga 1: Exposition for bilavgaser. 
(Foredrag vid seminariet"Barnens totala trafikmiljo" 
19-21/5 1980, anordnat av Socialstyrelsens namnd for 
halsoupplysning och NordiskaHals6vardshogskolan). 

Bilaga 2: Bilavgaser i fordon och gatumiljo. 
Expositionslage och atgardsunderlag. 
(Rapport ti 11 Arbetarskyddsfonden 197.9) 

Bilaga 3: Kolvaten i Goteb6rgsomradetsluftmiljo. 
Expositionslage och atgardsunderlag. 
(Rapport till Lansstyrelsen 0 1979) 



Tabe11 1. LuftfHroreningar yid BirkagArden, Stockholm 80.02.12 1 

Exposition (~g/m3 1uft) fHr bensen och a1kylbensener 2 

Birkagarden 
matpunkt, 15.30 

Bensen 51 
To1uen 110 
Ety1bensen 26 

Xy1 en (~_'1?) 86 

Xy1en (~) 37 

Ety1mety1bensen (~,£) 38 
1,2,4-Trimety1bensen 42 

Barnens sko1vag 
fram och ater, 16.00 

18 
42 
9. 1 

32 
12 
13 

14 

Vikingagatan 7 
trottoar, 16.40 

5.7 
12 
2.5 

10 

2.9 
2.8 
3.3 

BirkagArden 
matpunkt, 17.20 

32 

70 
15 
55 
25 
25 
28 

1 Nastan 1ugnt, kal1t och snHtackt mark. Luftprover upptagna under 10-25 min pa ca 1 m hHjd med personburen 
utrustning. 

2 ~Jlots.vara.nde;k'Olmonoxidha1teri. ppm vid matpunkten .intillBirkagarden var 8.85 (15.00-16.QO)., 10.1 '(15.30-16.30), 

9.8- (1-6 .. 30,;.:1-7'.00) och-· '7 ~-9 '('17.00-.17.30 ).l 
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Tabell 2. Luftfororeningar vidBirkagarden~Stotkholm80.02.27 1 
Exposition (~g/m31uft)forbensenothalkYlbensener 2 

Birkagarden Birkagarden Barnens skolvag Vikingagatan 7 Birkagarden 
matpunkt lekplan fram och ater trottoar matpunkt 
16.10 16.30 .17.00. 17.30 18.10 

Bensen 65 22 18 19 47 
Toluen 172 46 38 46 116 
Etylbensen 38 11 8.1 ~.4 26 
Xyl en (!!!,E) 138 41 29 34 94 
Xyl en (~) 60 16 11 13 40 
Etylmetylbensen (!!!,~) 61 18 12 13 38 
1,2,4-Trimetylbensen 71 24 15 14 43 

Stagnanta luftforhallanden, snotackt mark. Luftprover upptagna under 10-25 min pa ca 1 m hojd med 
personburen utrustning. 

Birkagarden 
inomhus 
18.40 

29 
94 
24 
73 
31 
42 
45 

2 Motsvarande kolmonoxidhalter i ppm vid matpunkten intill Birkagarden var 9.8 (16.00-16.30), 9.1 (16.00-17.00), 
10.4 (16.30-17.30), 11.1 (17.00-18.00), 11.2 (18.00-18.30) och 8.2 (18.30-19.00). 
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Tabell 3. LuftfHro~enfnga~vid Bi~k~gA~d~h~Stbtkhblfu80~03.17 1 
Exposition (~9/fu3luft)'fH~b~hS~hoth~lkYlb~hseher 2 

Bensen 
Toluen 
Etylbensen 

Xyl en (~!!'E) 
Xylen (.2) 

Barnens s ko 1 vag 
fram och Ater 
16.40 

13 
30 
6.3 

23 
9.4 

Etylmetylbensen (~,~) 9.5 
1,2,4-Trimetylbensen 10 

Vikingagatan 
Solvandan 
16.40 

6.6 
14 
2.9 

, 

11 
4.8 
4.9 
5.8 

Vikingag •. 7 
trottoar 
17.10 

10 
22 
5.2 

18 
7.5 
8.0 
9.2 

BirkagArden 
matpunkt 
17.10 

38 
101 
23 
83 
36 
35 
41 

BirkagArden 
matpunkt 
18.10 

22 
56 
12 
46 
19 
19 
24 

Kungl. Slottet 
LogArdstrappan 
18.10 

13 
33 
8.0 

29 
12 
13 
16 

Ostlig vind och tilltagande latt snHfall. Luftprover upptagna under 15-25 min pA ca.1 m hHjd med personburen 
utrustning. 

2 Motsvarande kolmonoxidhalter i ppm vid matpunkten intill BirkagArden var 7·~4 (16.30-17.00), 7.6 (17.00-17.30) 
och 5.2 (18.00-18.30). 
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Tabell 4. Aromatiska kolvaten (yg/m3 luft) yid Birkagarden, Stockholm 
1 80.02.27 

Bensen 
Metylbensen (toluen) 
Etylbensen 
1,2-Dimetylbensen (~-xylen) 

1,3-Dimetylbensen (~-xylen) 
1, 4-Dimetyl bensen C~-xyl en) 
Isopropylbensen 
Pvopylbensen 
l-Etyl-2-mety1bensen 
l-Etyl-3-metylbensen 
l-Etyl-4-metylbensen 
1,2,3-Trimetylbensen 
1,2,4-Trimetylbensen 
1,3,5-Trimetylbensen 
l-Metyl-2-propylbensen 
l-Metyl-3-propylbensen 
1-Metyl-4-propy1bensen 
1,3-Dietylbensen 
1-Etyl-2,3-dimety1bensen 
1-Etyl-2,4-dimetylbensen 
1-Etyl-2,5-dimetylbensen 
1-Etyl-3,4-dimety1~ensen 

1-Etyl-3,5-dimety1bensen 
1,2,3,4-Tetramety1bensen 
1,2,3,5-Tetrametylbensen 
1,2,4,5-Tetramety1bensen 
Indan 
Nafta1en 

1 Vi d matstation mot N .S'tattol}sgatan. 
Prov upptaget 18.02 - 18.15 (jfr Tabe11 2) 

47 
116 

26 

40 
61 

33 

1.7 
8.7 

10 
24 
14 
8 

43 

13 
1.8 

4.5 
2.8 
1.9 

1.5 
3.2 
3.8 
5.6 

5.6 

1.4 

4.5 
3.4 

1.6 
5.6 
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Tabell 5. Jamforelsemellan'analysresultat'for'aromatiska kolvaten och for kolmonoxid (CO) 

Kolmonoxid 

ppm, 

80.02.12. Birkagarden, matpunkt 
CO:15.00-16.00, kolvaten 15.21-15.36 8.85 
Relativvarden for 1.0ppm CO 1.0 
CO:17.00-17.30, kolvaten 17.10-17.23 7.9 
Relativvarden 1.0 

80.02.27. Birkagarden, matpunkt 
CO:16.00-16.30, kolvaten 16.06-16.19 9.8 
Relativvarden 1.0 
CO:18.00-18.30, kolvaten18.02~18.15 11.2 
Relativvarden 1.0 

80.03.17. Birkagarden, matpunkt 
, ' 

CO:17.00-17.30, kolvaten 17.06-17.21 7.6 
Relativvarden 1.0 
CO:18~00-18.30, kolvaten 18.09-18.24 5.2 
Relativvarden 1.0 

Birkagarden, matpunkt 
Medelvarden enligt ovan 
Relativvarden 

Vanersborg, Edsgatan (ref. 2) 
Medelvarden fran tre analyser 
Relativvarden 

8.4 
1.0 

9.3 
1.0 

Aromatiska kolvaten 
Bensen Toluen Xylen 1 
333 

~g/m ~g/m ~g/m 

51 
5.8 

32 
4.1 

65 
6.6 

47 
4.2 

38 
, 5,.0 

22 
4.2 

43 
5.1 

56 
6.0 

110 
12.4 
70 
8.9 

172 

17.6 
116 
10.4 

101 
13.3 
56 
10.8 

104 
12.4 

135 
14.5 

149 
16.8 
95 
12.0 

236 
24.1 

160 
14.3 

142 
18.7 
77 

14.8 

143 
17.0 

183 
19.7 

Totalt 2 
~g/m3 

427 
48.2 

274 
34.7 

663 
67.7 

443 
39.6 

391 
51.4 

217 
41.7 

403 
48.0 

510 
54.6 

1 Inklusive etylbensen 2 De kolvaten som inte uppta-gits'i Tabell 1-3 har antagits utgora sammaan-de-l'som 
for analysen enligt Tabell 4 (9.6%) 
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2. KOLV~TEN OCH BILAVGASER 

Ett mycket stort antal kolvaten med delvis mycket olika struktur och 
egenskaper finns som luftfororeningar i svenska tatorter. Saval bensin 
som dieselolja utgors nastan helt av kolvaten. Sarskilt bensindrivna 
fordon avger stora mangder kolvaten till luften. Utomhus kommer 
huvuddelen ut genom avgasroren som en foljd av ofullstandig for
branning. Avdunstning av bensin kan svara for en inte obetydlig del 
av kolvatena i luften intill parkerade bilar och dominerar ofta i 
inomhusluft dar inomhusparkering forekommer. Jamfort med of orb rand a 
och avdunstade kolvaten utgor kolvaten som bildas yid forbranningen 
en mycket liten andel. Bland dessa finns dock, sarskilt i diesel
avgaser, manga s.k. polycykliska aromatiska kolvaten (PAH), vilka 
bedoms som en allvarlig halsorisk trots relativt laga halter. 
Vid forbranningen bildas ocksa fran kolvatena ett ooverskadligt 
antal syre- och kvaveinnehallande foreningar, vilka annu ar daligt 
kanda, men vilka med stor sannolikhet utgor ett storre halsoproblem 
an kolvatena sjalva. 

Foreliggande undersokning har inriktats pa kolvaten vilkas grund
struktur ar identisk med den speciella ringformade s.k. aromatiska 
strukturen hos det valkanda halsofarliga kolvatet bensen. Uvriga 
kolvat~n i dennagrupp, s.k. alkylbensener, har olika kolvategrupper 
(alkylgrupper) bundna till bensenringen i olika positioner. Bland 
alkylbensenerna dominerar toluen och xylene Bensen och alkylbensener 
i luft kommer nastan uteslutande fran bensindrivna fordon eftersom 
bensin till stor del utgors av dessa kolvaten. Forekomsten av bens en 
och alkylbensener i luften avspeglar vanligtvis mycket val forekomsten 
av andra avgaskomponenter fran bensindrivna fordon (Bilaga 2). Detta 
forklaras av att atminstone alla gasformiga amnen sprids pa i stort 
sett samma satt i luftmiljon. 

3. SITUATIONEN VID BIRKAGARDEN 

Trafikstorningarna yid Birkagarden kommer framst fran den mycket 
starkt trafikerade Norra Stationsgatan. For samordnade matningar 
av olika luftfororeningar har darfor valts en matpunkt yid denna 
gata mittfor Birkagarden. Som framgar av Tabell 1-3 har bensen och 
alkylbensener analyserats i denna matpunkt pa tre olika dagar. 
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I Tabell 4 redovisas forekomsten av ett storre antal aromatiska kolvaten 
yid ett av dessa analystillfallen. Dessa kolvaten forekommer i mycket 
likartade proportioner i samtliga analyserade luftprover, men i Tabell 1-3 
har endast de mangdmassigt dominerande komponenterna medtagits. 

I Tabell 5 jamfors de uppmatta halterna av kolvaten med tidsmassigt 
nara motsvarande matvarden for kolmonoxid. Ett klart samband mellan 
halterna av dessa gasformiga avgaskomponenter kan forvantas och styrks 
av resultaten. Av tabellen framgar t.ex. att yid hogtrafik svarar 
varje ppm (miljondel) kolmonoxid i matpunkten yid Birkagarden mot 
en luftkoncentration av ungefar 50~g/m3 for totala mangden analyserade 
kolvaten. Detta innebar att de kontinuerliga matningar av kolmonoxid 
som gjorts under en langre tid i matpunkten ger en relativt exakt 
information om koncentrationerna yid hogtrafik av aven alla de 
analyserade aromatiska kolvatena under hela denna period. 

Huvuddelen av de fordon som passerar Birkagarden pa Norra Stationsgatan 
befinner sig under acceleration efter stopp yid trafikljus nagra 
tiotal meter fran Birkagarden. Forhallandet mellan avgashalterna av 
kolvaten och kolmonoxidar"lagre yid acceleration an yid inbromsning (1) . 

. Matpunktens lage medfor darfor att de observerade haltforhallandena 
mellan kolvaten och kolmonoxid torde vara nagot lagre an de for svenska 
trafikmiljoer normala. Detta antyds ocksa av jamforelsen i Tabell 5 
med en hart avgasdrabbad trafikpunkt i Vanersborg. Luftrorelser fran 
trafikljusen (jfr 80.02.27 kl 16.10) kan a andra sidan ge kolvatehalter 
yid matpunkten som ar onormalt hog a jamfort med kolmonoxidhalten. 
Genom att trafikljusen ocksa ligger i Karlbergsvagens forlangning kan 
speciellt luftrorelser mellan vast och nord fora in stora avgasmangder 
pa Karlbergsvagen utefter Birkagardens sydvastsida. Som framgar av 
Tabell 2 kan detta resultera i hoga koncentrationer av kolvaten pa den 
lekplats som dar finns for Birkagardens barn. 

De koncentrationer av aromatiska kolvaten, som uppmatts yid matpunkten 
intill Birkagarden, maste betecknas som mycket hoga. Samtidigt indikerar 
resultaten fran de kontinuerliga kolmonoxidanalyserna att kolvatehalterna 
yid vissa tillfallen ligger ungafar dubbelt sa hogt som de hogsta 
faktiskt .uppmatta. Ett relativt stort analysmaterial finns som mojliggor 
direkta jamforelser med en rad andra svenska trafikmiljoer (Bilaga 2-3). 
Avsevart hogre halter an yid Birkagarden har under normalforhallanden 
bara uppmatts for parkeringshus. Halter av samma storleksordning som 



vid Birkagarden erhalls inuti bilar i tat trafik och i bilkoer samt vid 
hAllplatser och overgangsstallen med ogynnsa~ placering intill:bilkHer. 
De flesta stadsmiljoer, inklusive gatumiljoer, uppvisar halter som 
ligger mycket langt under Birkagardens. 

Internationellt sett framstar de halter som uppmatts vid Birkagarden· 
som speciellt anmarkningsvarda. Detta kan t.ex. illustreras av en 
jamforelse med det amerikanska riktvardet, 160 Vg/m3, for "total
kolvaten exklusive metan" i utomhusluft. Jamte de analyserade aroma
tiska kolvatena kan luften yid BirkagArden antas innehalla en ungefar 
lika hog halt av icke-aromatiska kolvaten med flera organiska luft
fororeningar (2). Detta innebar att yid ogynnsamma luftfororenings
situationer erhAlls varden yid matpunkten intill BirkagArden som ar 
mer an tio gAnger hogre an riktvardet. De hoga halterna av kolvaten 
och andra avgaskomponenter i just skandinaviska trafikmiljoer beror 
framst pa klimatiska faktorer (Bilaga 3). Bland dessa ar den stabila 
luftskiktning, som ofta erhAlls narmast over snotackt mark, speciellt 
betydelsefull. 

4. SITUATIONEN I BIRKASTADEN 

For att komplettera bilden av BirkagArdsbarnens avgasexposition har 
jamforande analyser gjorts dels utefter barnens skolvag och dels 
yid en lAgtrafikerad bostadsgata inne i Birkastaden. 

Skolvagen har antagits vara Karlbergsvagens norra trottoar mellan 
Birkagarden och Gustav Vasaskolan och luftproverna har upptagits 
under promenad pa denna stracka. Karlbergsvagen ar relativt starkt 
trafikerad men samtidigt pA grund av sin bredd hyggligt ventilerad. 
De uppmatta kolvatehalterna (Tabell 1-3) kan betecknas som typiska 
for en tattrafikerad gata. Jamforelser med matningarna yid Norra 
Stationsgatan visar att kolvatehalterna dar var 2-5 (genomsnittligt 
ca 3) gAnger hogre. Det bor framhAllas att koncentrationerna utefter 
skolvagen liksom utefter:de flesta gatot varierar starkt (Bilaga 1). 
Yid passagen av de mest trafikerade korsande gatorna utsatts man 
sAlunda normalt for mycket hogre koncentrationer an de medelkoncentra
tioner som redovisas. 

Som exempel pa en bostadsgata i Birkastaden har Vikingagatan valts 
och matningar har gjorts yid Vikingagatan 7 ungefar mitt emellan 
de narmaste korsande gatorna. De korttidsmatningar som utforts 
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(Tabell 1-3) visar pa stora variationer i kolvatehalterna. Den 12/2 
med endast en startande, tva parkerande och tre passerande bilar 
utefter kvarteret ~nder provtagningstiden var halterna endast cirka 
en tiondel av motsvarande halter yid Birkagardens matpunkt. Den 27/2 
med sex startande eller parkerande och tio passerande bilar och 
dessutom stagnanta luftforhallanden var de .. ungefar" en tredjedel. 

En relativt stor inverkan av varje enskild bil kan forvantas pa en 
smal gata som Vikingagatan med hoga hus pa bada sidor. Detta illustreras 
ocksa av de lagre vardena (Tabell 3) yid den battre ventilerade lek
platsen Solvandan i gatans andra anda. Det stora inslaget av parkerade 
bilar leder till betydande kolvatebidrag fran bensinavdunstning, 
sarskilt for de lattflyktiga komponenterna. Stora kolvateemissioner 
erhalls ocksa yid kal 1 starter. Bilparkering kan darfor antas medfora 
att forhallandet mellan halterna av kolvaten och av kolmonoxid ar 
avsevart hogre yid gator av typ Vikingagatan an yid Birkagarden. 

I 

For att relatera analysresultaten fran Birkagarden och Birkastaden 
till en mer val kand Stockholmsmiljo har en enstaka jamforande analys 
gjorts yid Kungliga Slottet. Matningen som gjordes i den mest avgas
belastade miljon intill Skeppsbron visade pa halter som lag nagot 
over half ten av dem yid Birkagarden (Tabell 3). 

5. H;D;LSORISKER 

Arbetsmedicinska undersokningar har visat att mer an 50% av inandad 
mangd aromatiska kolvaten upptas i kroppen (3). Kolvatena overfors 
direkt fran luften i lungan till blodet och transporteras sedan 
med blodet runt till kroppens olika vavnader. De aromatiska kolvatena 
ar lattlosliga i fett och anrikas i nervvavnad och andra fettrika 
vavnader. De forknippas darfor i forsta hand med skadeeffekter pa 
centrala nervsystemet och med darav ftlljande forsamrade mentala 
funktioner. Bensen har dessutom cancerogena egenskaper. 

Endast en liten delmangd- 'av den kolvatemangd som upptas fors 
Ater ut ur kroppenvia utandning (3). Huvuddelen omvandlas via 
olika serier av kemiska reaktioner i kroppen till andra amnen 
och olika slutprodukter kan sa smaningom elimineras ur kroppen, 
framst via" urinen. Vart och ett av de olika kolvatena (jfr Tabell 4) 
reagerar pa olika satt. Mycket litet ar kant om skadeeffekterna 
av nedbrytningsprodukterna (metaboliterna), vilka alltsa ar manga 

fler an kolvatena sjalva. 
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Mycket litet ar ocksa kant om effekterna av vart och ett av de amnen 
som bildas nar kolvatena i avgasfororenad luft bryts ned spontant 
genom kemiska reaktioner. ~ven dessa amnen ar manga fler an kolvatena 
sjalva och upptas via inandningsluft. 

Av ovanstaende framgar att kolvaten fran bilavgaser medfor att 
manniskan utsatts for ett ooverskadligt stort antal amnen som vart 
och ett har olika egenskaper och darfor kan ge olika effekter pa 
manniskan. Till detta kommer alla andra skadliga amnen i bilavgaser. 
Det stora antalet amnen medfor ocksa stora risker for samverkande 
effekter vilka ofta ar betydligt allvarligare an effekterna av 
enskilda amnen. Av dessa skal ger jamforelser med saval gransvarden 
och riktvarden som medeffektstudier for enskilda amnen en helt 
missvisande bild av halsoriskerna med bilavgaser. Risken for nerv
skador kan t.ex. inte bedomas med utgangspunkt enbart fran analyser 
av aromatiska kolvaten eller analyser av bly utan hansyn maste tas 
till alla enskilda nervpaverkande amnen och dessutom till samverkande 
effekter av olika amnen. Vid Birkagarden ligger koncentrationerna 
av flera enskilda amnen och grupper.av amnen omkring eller over givna 
riktvarden. Med hansyn till den totala effekten, inklusive samverkande 
effekter, fran alla dessa luftfororeningar, maste darfor luftforo
reningssituationen.vid Birkagarden bedomas som ur halsosynpunkt helt 
oacceptabel. 

~ven nar det galler de mer allmant forekommande avgashalter, som 
blir aktuella yid mer eller mindre radikala trafikreduktioner intill 
Birkagarden, kan vissa slutsatser dras. Forekomsten av cancerogena 
amnen i avgaserna medfor salunda att man inte kan rakna med att det 
finns nagon koncentrationsgrans under vilken luftfororeningarna ar 
ofarliga (4). Det stora antalet andra forekommande amnen med kanda 
skadeeffekter yid hogre koncentrationer gor det ocksa mycket osannolikt 
att inte en del av dessa ensamma eller i samverkan medfor skade
effekter aven yid lagakoncentrationer. Med hansyn till halsorisker 
maste darfor malsattningen vara att minska expositionen for avgaser 
sa mycket som mojligt. 

I princip rader numera allman enighet i det svenska samhallet om att 
olika miljofragor bar behandlas med utgangspunkt fran en ekologisk 
grundsyn. Bakom detta ligger bl.a. insikten om att manniskan genom 
artusendenas lopp biologiskt har anpassats till sin omgivning. Detta 
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galler inte minst luften som vi omges ay. Varje luftfororening 
medfor darfor en viss halsorisk. Stora insatser for att forfina 
dagens relativt grova metoder for effektstudier behovs darfor 
egentligen inte for att fA fram en mAlsattning for luftmiljon. 
Ur ekologisk synpunkt bor denna mAlsattning vara vad som f ~~g~tgt 

tal kallas ren luft. 

Ur ekologisk synpunkt bor alltsA luftkvalitet och halsorisker 
bedomas genom jamfore1ser med ren luft. For aromatiska ko1vaten 
ar en noggrann sAdan jamforelse svAr att Astadkomma dels darfor 
att koncentrationerna ar sA lAga att de medfor analytiska problem 
och de1s darfor att det knappast ar mojligt att finna omrAden dar 
luftenar helt.fri frAn luftfororeningar frAn bilavgaser. Utforda 
matningar har dockvisat att halterna av samtliga ens~lda aromatiska 
kolvaten ofta ligger avsevart under 1 ~g/m3 t.o.m. i och i narheten 
av Goteborg i bilfria omrAden. Detta kan jamforas med de ungefar 
hundra :gAnger hogre vardena frAn BirkagArden. Liknande stora skillnader 
galler for mAnga andra avgaskomponenter. Xven en ekologiskt grundad 
bedomning av halsoriskerna understryker alltsAvikten av att varje 
moj1ig exponeringsminskning genomfors. 

6. BARNENS TOTALA EXPOSITION 

Som underlag for en adekvatbedomning av halsorisker och Atgards
mOjligheter behovs information om saval expositionsnivAer som 
expositionstider ijust de luftmiljoer dar barnen vistas. Princip
skissen i Fig. 1 visar i stora.drag hur upptaget av avgaskomponenter 
kan variera under dygnet for ett barn pa BirkagArden. Hemmiljon 
orsakar exposition for lAga halter under 1ang tid medan vistelse 
pa Birkagarden och i den yttre trafikmiljon orsakar exposition 
for hoga halter under lAng respektive relativt kort tide 

Att fA en noggrann bild av'expositionen pA BirkagArden ar svArt 
eftersom halterna kan forutsattas vara nAgot olika i olika delar 
av fastigheten och sarskilt pA lekplatser etc utanfor densamma. 
Monstret for hur barnen vistas i olika rum och andra lokaliteter 
ar dessutom individuellt. En orienterande inomhusmatning (Tabel1 2) 
visade pA nastan lika hoga halter i ett rum (1 tr) mot Norra 
Stationsgatan som i den yttre matpunkten. Uppgifter finns om tendenser 
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Fig. 1. Schematiskt diagram over upptagningen av luftfororeningar 
fran bilavgaser i hemmiljo, trafikmiljo och daghemsmiljo 
under ett'dygn for ett barn pa Bi,rkagarden. 

till hogre koncentrationerinomhus Kn i motsvarande utomhusmiljoer (5). 
Sannolikt ligger dock koncentration~rna i de flesta rum i Birkagarden 
under dem yid den anvKndamKtpunkten. Samtidigt bor det framhallas 
att redan en relativt mattlig lekaktivitet hos barnen leder till 
ett mer Kn fordubblat upptag jKmfort med vila (3). 

}:\ven expositionen ihemmiljo och trafikmiljoKr naturligtvis 
individuell for olika barn. Avgorande for expositionen i hemmiljon 
Kr i forsta hand gatan dKr bostaden ligger. TKt trafik och mycket 
bilparkeringger hog exposition ,da bostaden ligger nara gatan. 
Trafikmiljon kan t.ex •. vid· bilakning i rusningstrafik ge hoga exposi
tionsbidrag Kven.fo.r relativt.korta tider (Bilaga2). Expositionen 
i trafikmiljon varierar mycket. kraftigt i tid och 'rum och 'Kr i princip 
stor nKr man befinner sig nara bilarnas avgasror. 

For de flesta avgaskomponenterna kan det totala upptaget per dygn 
antas vara avgorande for,hur stora halsoriskerna are Detta avspeglas 
av att de.flesta typer av gransvKrden for de· aktuella Kmnena avser 
exposition under en dag. }:\ven for de cancerogena amnena i avgaser 
Kr dygnsdosen avgorande for' ri s kerna. Dygnsdosen representeras' i 
ett diagram av typ Fig. 1 av den totala ytan under·kurvan. MalsKttningen 
med .olika atgKrder bor alltsa vara att sa effektivt som mojligt minska: 
dygnsdosen, d.v.s; ytan enligt Fig. 1. 
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Som illustreras av Fig. 1 torde for Birkagardsbarnen 60-80% av 
totaldosen harrora fran Birkagarden och endast 10-20% vardera fran 
hemmiljo och trafikmiljo. Som tidigare diskuterats, varierar 
siffrorna nagot for olika amnen. For genomsnittssvensken torde 
hemmiljo, arbetsmiljo (skola, daghem etc) och trafikmiljo svara 
for ungefar lika stora delar av bilavgasexpositionen. Det speciella 
med Birkagardsbarnens situation ar den mycket hoga expositionen 
pa just Birkagarden. Endast en minskning av denna kan darfor ge en 
verkligt avgorande forbattring for barnen. 

7. ATG~RDSALTERNATIV 

Norra Stationsgatan star for det helt dominerandeavgasbidraget 
yid Birkagarden. En minskning av den exposition som harror fran 
trafiken pa denna gata till ungefar en tiondel skulle ge en mycket 
stor om an ej tillfredsstallande forbattring yid Birkagarden. En 
sadan ~inskning kan astadkommas genom en ungefar motsvarande minskning 
av trafikflodet pa gatan. Alternativt kan samma minskning astadkommas 
genom att ett oforan·drat trafikflode flyttas 5.0-100 m bort fran Birka

garden. Flyttning i kombination med trafikminskning mojliggor natur
ligtvis annu storre forbattringar. 

Om ett visst reducerat trafikflode maste behallas pa den nuvarande 
Norra Stationsgatan ar det angelaget att endast de tva korbanorna 

langst fran Birkagarden anvands. Detta beror pa att den narmaste 
korbanan alltid ger avsevart hogre bidrag till avgasexpositionen 
an de ovriga pa grund av avstandets stora betydelse. TIen narmaste 
korbanan kan da ocksa anvanda~ fo~ avskarm~ing med t.ex. vallar, 
plank, hackar eller trade Det ar ocksa mycket angelaget att trafik
ljusen mittfor Karlbergsvagen flyttas langre bort eller helst tas 
bort helt. Inbromsning, tomgangskorning och acceleration i samband 
med dessa trafikljus ger stora extraemissioner av de flesta avgas

komponenter. Dessa kan orsaka forhojda avgaskoncentr~tioner pa bada 
sidor om Birkagarden och trafikljusen ligger darfor for narvarande 
mycket olampligt. 

Barnen drabbas ocksa av ·luftfororeningar fran trafik och parkerade 
bilar pa Karlb~rgsvagen,bade yid vistelse pa Birkagarden, sarskilt 
lekplatsen, och pa vag till och fran skolan. Skolvagen kan antas 
svara for en huvuddel av barnen~ exposition i den yttre trafikmiljon. 
Minskad biltrafik och bilparkering pa Karlbergsvagen i narheten av 
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Birkagarden ar darfor angelagen sarskilt om viss trafik maste bibe
hallas pa Norra Stationsgatan. 

Om ett trafikflode pa ca 5000 bilar per dygn av trafiktekniska skal 
tills vidare maste bibehallas pa Norra Stationsgatan, innebar detta 
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att barnen pa Birkagarden aven fortsattningsvis far en relativt ogynnsam 
exponeringssituation. Detta skulle emellertid i betydande grad kunna 
kompenseras genom en minskad exposition i hemmiljo och trafikmiljo. 
En sadan skulle kunna astadkommas genom en trafiksanering av Birka-' 
staden. Darvid skulle inte bara Birkagardsbarnen utan hela befolkningen 
i Birkastaden kunna fa en kraftigt minskad exposition for bilavgaser 
med atfoljande minskade halsorisker. 
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