
CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA 

Kemisk Miljovetenskap 

o 
war oniidiga 

II 

EXPOSITION FOR BILAVGASER 

Postadress 

.1296 GOTEBORG 

Ett informations- och studiematerial 
for kommuner, organisationer och enskilda 

Goran Peters son 

Oelrapport till ByggforskningsrAdet avseende projektet 
810644'-:-2: Trafikmiljoutformning med hansyn till bilavgaser 

Gatuadress 

Kemlg6rden 3·. 

Goteborg september 1981 

Telelon Telex 

Vbel 031·721000 2369 CHALBIB S 

ISBN 91-7032-041-1 

Telelax 

031·183544 

..... - ... - ... --.---------



Forord. Bilavgaserna har pa senare ar blivit ett alltmer dominerande 
miljoproblem i vara tatorter. Denna rapport beskriver de stora och 
hittills forbisedda mojligheterna att genom andrad trafikmiljo
utfonnning drastiskt minska den mangd avgaser vi utsatts for. 
Den visar ocksa hur den enskilde genom egna atgarder snabbt kan 
minska sin egen och sina barns exposition. 

* Exposition - syarar mot exponeras = utsattas 
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1. EXPOSITION FOR BILAVGASER 

Bland de tusentals enskilda komponenterna i bilavgaser finns cancer
framkallande, mutationsframkallande, nervskadande och pA annat satt 
halsofarliga amnen. Hyllmeter av forskningsrapporter beskriver fore
komsten av och halsoeffekter frAn ingAende amnen. Kan vi dA lara 
oss nagot av andra miljofrAgor sAsom rokningen, tungmetallerna, 
forsurningen och fenoxisyrorna dar liknande varningssignaler hissats 
fran forskarhAll? Ja, kanske framst att det galler att satta in snabba 
och effektiva Atgarder innan skadan hunnit ga for langt. Atgarderna 
far inte uppskjutas i avvaktan pA att forskningen skall fa fram mer 
exakta siffror pA antalet forvantade cancerfall, graden av nervskador 
pa barnen och den sankta livskvaliten for oss alla. 

Vilka halter vill vi ha? De flesta forskare ar overens om att nagon 
ofarlig koncentration av bilavgaser inte finns, framst darfor att 
avgaserna innehAller manga mutagena och cancerogena foreningar. En 
del andra typer av avgaskomponenter ger pAtagliga skadeeffekter forst 
yid hogre koncentrationer. Sambandet mellan skadeeffekt och koncentration 
kan darfor i princip antas se ut som Fig. 1 visar. Vi bor alltsA ha 
som huvudmalsattning att minska koncentrationen av bilavgaser som 
manniskor utsatts (exponeras) for sA mycket som mojligt. Man bor da 
komma ihag att aven en iiten koncentrationsminskning kan ge en relativt 
sett stor positiv effekt (jfr Fig. 1). 

Ur biologisk synpunkt bor mAlsattningen vara att for varje avgaskomponent 
na ned i niya med de naturliga bakgrundskoncentrationerna i luftmiljon. 

Manniskan liksom andra organismer och ekosystemen i sin helhet har ju 
genom evolutionen anpassats till att fungera optimalt i denna kemiska 
omgivning. Varje avvikelse fran de naturliga bakgrundskoncentrationerna 
innebar en storningsrisk som blir storre ju storre avvikelsen ar. Hot 
denna bakgrund framstar bilavgassituationen narmast som katastrofal 
eftersom vi exponeras for koncentrationer av de ensKiJda bilavgas

komponenterna som ofta ligger tusentals ganger hogre an bakgrunds
koncentrationerna. Tyvarr har fortfarande inte minst forskare och 
beslutsfattare syart att acceptera att en skaderisk bor elimineras 
aven om konkreta skadeeffekter inte har bevisats, net forefallet faktiskt 

ufta vara lattare·for vanljga manniskor att haKra~et.pa ~en luft. 

i sin mi~jo som grundlaggande utgangspunkt. Detta krav som egentligen 
bygger pa ett odmjukt erkannande av att manniskan och naturen fran 
borjan fungerar pa ett omatbart komplicerat oth valavvagt satt. 
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Fig. 1 Principiel1t samband me11an skadeeffekt och bilavgaskoncentration. 

Expositionsanalyser ger Atgardsunderlag. For att den totala avgas
expositionen skall kunna minskas effektivt beh~vs kunsk~per om olika 
miljcers bidrag.Som framgAr av Tab. 1 finns flera olika huvudtyper av 
analyser som al1a anvands pA bilavgasomrAdet. Emissionsanalyser ger 
underlag for.fordonstekniska Atgarder som dock kan fA storre betydelse 
forst pa langre sikt. Immissionsanalyser i fasta matstationer passar 
inte for bilavgasanalyser me.n kan vara vardefulla yid studier av andra 
luftfororeningar. Jamforande expositionsanalyser torde ge det klart 
basta Atgardsunderlaget for de snabba insatser for en minskadavgas
exposition som nu behovs. Fysiologiska analyser och effektstudier 
kan pavisa situationens allvar men ger sallan konkreta besked om 
effektiva atgardsmojligheter. 

Tabell 1. Analytiska huvudinriktningar 

EMISSIONSANALYS IMMISSIONSANALYS 

Vad gar ut genom avgasroret? 
Analys pa avgaslaboratorier. 

EXPOSITIONSANALYS 

Vad utsatts en manniska for? 
Jamforande analyser i olika miljoer. 

Vad finns i luften pa ett stalle? 
Analys i fasta matstationer. 

FYSIOLOGISK ANALYS EFFEKTANALYS 

Vad finns i en manniska? Vilka skadeeffekter erhAlls? 
B1od, urin, utandningsluft etc. Nervskador, cancer, mutationer. 
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Fig. 2 Vanlig typ av expositionsmonster for en person under ett dygn. 

Expositionsanalyser kan i mAn av tillgAng till lampliga barbara 
instrument utforas pA olika avgaskomponenter. De fortsattningsvis 
diskuterade resu1taten grundar sig pA matningar av bensen och andra 

aromatiska kolvaten (ref. 1). Utbredningen av dessa ar va1 representativ 
aven for andra avgaskomponenter (1). Bilavgasexpositionen under ett 
dygn for en person il1ustreras i Fig. 2 for ett hypotetiskt fall. Den 
tota1a expositionen under dygnet representeras av ytan under kurvan. 
Till denna bidrar a11tsA exposition de1s ; hemmet, dels pA arbetsplatsen 

(sko1a, daghem etc) och de1s utomhus i trafikmi1jon. Trafikmi1jon ger 
normalt exposition for hoga koncentrationer men under re1ativt kort tid. 

Av Fig. 2 inses latt att de hittills ofta anvanda matningarna i och rikt
vardena for fasta punkter i gaturummet ar minst sagt diskutab1a 
hjalpmedel i arbetet for en minskad bi1avgasexposition. Fordelen med 
expositionsinriktade analyser ar att man kan utreda hur stora avgas
doser olika miljoer ger. Man kan ocksa utreda hur olika andringar av 
t.ex. trafikapparaten paverkar dosen fran en viss miljo. Denna typ 
av analyser kan darfor ge det underlag som behovs for detaljutform
ningen av effektiva atgarder for en minskning av den totala avgasexposi
tionen. 

1. Goran Petersson: "Bi lavgaser i fordon och gatumi1jo. Expositions

lage och Atgardsunderlag" (Arbetarskyddsfonden, 1979) 
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Fig. 3 Vanlig typ av expositionsmonster for en person under promenad 

utefter en gata (Avenyen, Goteborg). 

Oka avstandet till avgasroren. Som ett exempel fran trafikmiljon visas 
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i Fig. 3 hur avgasexpositionen kan variera yid promenad utefter en gata. 
Exemplet avspeglar en promenad utefter Avenyen i Goteborg. Vid korsningar 

med andra gator kommer fotgangaren ut nara bilstrommen och far ofta 
sta och vanta pa trottoarkanten sarskilt yid korsningar med trafikljus. 
Sparvagshallplatsen pa Avenyen ar liksom hallplatsen pa Kungsports
platsen placerad pa en kort bilfri strackning, vilket ger laga halter. 
Buss- och sparvagshallplatser med en ur avgassynpunkt oacceptabel 
placering intill biltrafik ar annars mycket vanligt forekommande. 

Avgasernas utbredning i luftrummet kan enklast beskrivas sa att kon
centrationerna snabbt avtar med okande avstand fran bilarnas avgasror. 
Relativt stora variationer forekommer yid olika vaderforhallanden, 

men de varden som ges i Tab. 2 kan betraktas som typiska. Ett okat 
avstand mellan manniskor och biltrafikens avgasror ger al1tsa for
bluffande stora mojligheter att minska avgasexpositionen. Storsta 
mojliga avstand till bilar ar en sa enkel princip att alla utan sva

righeter kao forsta hur forbattringar skall kunna astadkommas i olika 
miljoer. Atminstone en halvering av var nuvarande avgasexposition 
bor kunna astadkommas relativt snabbt och enkelt genom en systematisk 

tillampning av denna princip (1). 



Tabell 2. Bilavgashalternas genomsnittliga beroende av avstandet 
till bilavgasstrammen. 

Inuti bil i ko 
Vanlig trottoar 
10-20 m fran korbana 
50-100 m fran korbana 

30 

10 
5 
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Bilisterna och bilavgaserna. Bilisterna utsatts sarskilt i bilkoer 
och tat trafik for hogre avgaskoncentrationer an andra trafikant
grupper (1). Detta forklaras av att en bil direkt omsveps av avgaserna 
frAn bilen framfor. Dessutom utsatter sig manga bilister for fler
dubbelt hpgre koncentrationer i parkeringshus och garage. ~ven i 
stillastaende bilar kan hoga halter av bensinangor och avgaser 
forekomma. Foster och barn ar kansligast och loper storst risk for 
skador fran bilavgaser. Det ar darfor sarskilt betankligt att smabarn 
och gravida kvinnor i sa hog grad utsatts for avgasexposition genom 
bilakning. 

Bilisten kan sjalv pa manga satt reducera sin och sina passagerares 
avgasexposition. Det kan ske t.ex. genom att undvika onodig bilakning 
och genom att valja tider och vagar sa att koer och tat trafik undviks. 
Det kan ocksA ske genom att undvika inomhusparkering och genom att 
aldrig ta med barn och familj in i parkeringshus eller garage. Ett 
mycket effektivt satt att minska avgashalterna i den egna bilen ar 
att halla stort avstand till framforvarande bil. Det borde vara en 
sjalvklar skyldighet sarskilt for den som har barn som passagerare 
att alltid hAlla ett avstand pa 10-20 m i koer yid t.ex. trafikljus 
och korsningar. Det kan minska avgaskoncentrationerna i bilen till 
half ten! 

Pa gator omgivna av bebyggelse ar god avstandshAllning ett gemensamt 
intresse for boende/arbetande och bilister. Pliktlinjer pA 10-20 m 
avstand skulle kunna vara ett flexibelt, billigt och snabbt satt 
att forbattra avgassituationen for alla. Tata bilkoer kan genom denna 
och andra trafikreglerande Atgarder om inte helt undvikas sa atminstone 
flyttas till battre ventilerade gatustrackningar utan kanslig bebyggelse. 
~ven pa manga andra punkter finns ett gemensamt intresse for bilister 
och andra (ofta samma manniskor) av en ur avgassynpunkt forbattrad 
trafikmiljo. 
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Att ga och att cykla i avgaser. Cyklister och gaende utsatts normalt 
aven utefter biltrafik for lagre avgaskoncentrationer an bilister. 
De befinner sig lite over och yid sidan om avgasstrommen speciellt 
som de flesta bilar har avgasroret pa vanster sida. Det avgorande 
ur halsosynpunkt ar emellertid den upptagna mangden avgaser. Cyklister 
ar dA sarskilt utsatta genom att de inandas betydligt mer luft per 
tidsenhet an andra trafikanter. Detta galler sarskilt i uppforsbackar. 
Raknat pa en viss stracka ar cyklistens avgasupptag ofta avsevart 
hogre an bilistens (Tabell 3). Sarskilt for korta strackor medfor 
dock bilistens exposition i samband med parkering att bilAkning anda 
blir ett samre alternativ. Cyklisternas situation med hansyn till 
bilavgaser har studerats utforligt i en nyligen genomford undersokning 
(2). 

Tabell 3. Jamforelse mellan cyklist och bilist for samma fardstracka 

7 

Tid Lungventilation Inandad avgasmangd cykel/bil* 
cykel/bil cyke 1 /bi 1 gemensam cykelbana cykelbana 

korbana ca 3m ifrAn ca SOm ifran 

Normal kupering 2 2.S 4 2 

Plant underlag 1.S 2 2.4 1.2 

Uppforsbacke 3 4 10 S 

* Koncentrationsforhallandet cykel/bil har antagits vara ca 0.8, 0.4 
och 0.1 for de tre alternativen. 

En effektiv sankning av expositionen i stadsbebyggelse kan astadkommas 
utan att bilar utestangs enligt principen att atminstone varannan gata 
gors bilfri. Gaende och cyklister kan da anvanda den bilfria gatan och 
dessutom far de boende och inte minst deras barn tillgang till en ur 
avgassynpunkt starkt forbattrad narmiljo som dessutom medger lek och 
samtal och andra manskliga kontakter. Ukade storningar for boende 
utefter gator som anvands for biltrafik kan forhindras bl.a. genom 
atgarder mot bildning av bilkoer pa kansliga strackningar. En bilfri 
miljo pa husens ena sida ger dessutom mOjligheter att sanka avgas
koncentrationen inomhus genom styrd ventilation aven om biltrafiken 
utanfor skulle oka nagot. 

2. Eva-Britta Lidstrl:in: "Exposition "for bilavgaser yid cykling" 

(Teknisk kerni. CTH. 1980) 

O.S 
0.3 
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Cyklister och gAngtrafikanter utsatts for narvarande for en oacceptabelt 
hog avgasexposition i forsta hand darfor att trafikmiljon ar olampligt ut
formad ur avgassynpunkt. Av tabell 3 framgAr t.ex. hur drastiskt cyk
listens avgasupptag minskas med okande avstAnd till biltrafik. Det ar 
darfor mycket betydelsefullt att nya cykel- och gangbanor byggs pA 
ordentligt avstand fran biltrafik. Gamla cykelbanor utefter biltrafik 
kan med fordel reserveras for mopedister som producerar mycket avgaser 
men inte har cyklistens forhojda avgasupptag. De som gAr och cyklar 
kan naturligtvis med sarskild tyngd krava en lAg avgasexposition 
eftersom de inte sjalva bidrar till avgasspridningen. 

Den traditionella gatan med trottoarer och eventuellt cykelbanor 
pA bada sidor om bilarnas korbanor ar olamplig ur avgassynpunkt. Gator 
dar av nagon anledning bAde GC-trafik och biltrafik mAste bibehAllas 
bor utformas sa att biltrafiken placeras pA gatans med hansyn till 
bebyggelse minst storningskansliga sida. GC-trafiken for bAda rikt
ningarna forlaggs till den andra sidan och bor helst vara val skiljd 
fran biltrafiken bAde i avstAnd och genom avskarmningar. 

Aven gatukorsningarnas nuvarande utformning ar mycket ogynnsam for 
cyklister och gaende. Avgaskoncentrationerna ar oftast flera ganger 
hogre an mellan korsningar (Fig. 3). En stor forbattring kan Astad
kommas helt enkelt genom att stopplinjerna for bilister dras bakat 
ett antal meter fran korsningen. Gangtrafikanterna far en avsevart 
minskad exposition yid vantan och pa overgangsstallet och kan dessutom 
lattare se om en bil verkligen tanker stanna. Cyklisten behover inte 
sta i avgaserna jamte bilar utan kan aka upp framfor och dessutom 
forbereda en eventuell vanstersvang. Dessutom erhAlls en forbattring 
for utsatta hornfastigheter. Tillbakadragning"av bilar vid kors
ningar ar ett exempel pa den angelagna typ av atgarder som kan genom
foras omedelbart och till praktiskt taget forsumbara kostnader. 

Bilavgasexposition inomhus. Manga tror kanske att man inomhus ar 
relativt skyddad mot bilavgaser. Tyvarr ar det tvartom sa att 
bilavgaserna vanligtvis dominerar kraftigt bland luftfororeningarna 
aven inomhus. Detta illustreras av analysen i Fig. 4 fran en offentlig 
inomhusmiljo. Varje topp svarar mot ett amne och toppens storlek 
svarar mot mangden av respektive amne. Trots att analysmetodiken 
tacker in bl.a. vanliga losningsmedel fran industriell och annan 
verksamhet sa dominerar trafikens bidrag totalt. Aven i inomhusmiljoer 



pa avstand fran biltrafik aterfinns vanligtvis forst och framst det 
typiska monstret fran trafikemissioner. Detta galler t.ex. aven for 
kemihuset pa Chalmers tekniska hogskola trots att mangder av olika 
losningsmedel och kemikalier dar forvaras och anvands flitigt. Det 
bor har papekas att hoga koncentrationer fran inomhusanvandning av 
enstaka losningsmedel kan forekomma i manga miljoer. Dessa ar dock 
till skillnad fran forekomsten av avgaser oftast tillfalliga. 

Exposition for bilavgaser inomhus ar ett stort problem i forsta hand 
darfor att expositionstiderna ofta ar langa (Fig. 2). I tatorter ar 
det relativt vanligt att den enskilde individens avgasupptag per 
dygn ar storre inomhus an i trafikmiljon. Forhallandena ar dock 
mycket olika for olika manniskor. Genomgaende spelar avstandet till 
biltrafik och bilparkering en stor roll (Tabell 2). Dessutom beror 
koncentrationerna i olika inomhusmiljoer i hog grad pa hurventilationen 
ar ordnad. Ju langre frAn biltrafik och ju hogre upp som tilluften 
tas ju lagre blir koncentrationerna inomhus. 

PA atgardssidan skiljer sig inomhusmiljon frAn trafikmiljon genom 
att avgaskoncentrationerna kan minskas genom styrning av ventilationen. 
Mojligheterna for detta blir sarskilt goda om en bilfri zon finns 
pa bebyggelsens ena sida. Dessutom finns mojlighet att med olika filter
anordningar ta bort bl.a. partiklar frAn tilluften. Detta innebar 
tyvarr inte att situationen ar battre i alla nyare hus med styrd 
ventilation eftersom dessa ofta har inomhusparkeringar med atfoljande 
problem och risker. 

Ett snabbt och effektivt satt att minska inomhusexponering for bensin
Angor och avgaser ar att minska eller att ta bort inomhusparkering i 
huset och att flytta utomhusparkeringar i narheten langre bort. Trafik
reduktioner och trafikavstangningar pa narmaste gatan ar ofta en annu 
effektivare men ibland svArgenomforbar atgard. Som regel finns dock 
alltid mojligheter att med olika atgarder minska kobildning och 
biltathet utanfor en fastighet och darmed minska avgasexpositionen 
inne i huset. 
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2. BILAVGASERNA - ETT N~RMILJOPROBLEM 

Som framgar av foregaende avsnitt har nastan alla manniskor och 
intressegrupper starka skal att arbeta for en minskad avgasexposition. 
Detta ger mycket goda forutsattningar for en snabbt accelererad 
utveckling i ratt riktning. Stora och snabba forbattringar ar 

mojliga eftersom var nuvarande avgasexposition till stor del 
kan sagas vara onodig. DA1ig medvetenhet om hur avgasexposition kan 
undvikas och en trafikmiljo som ibland ar nastan maximalt ogynnsamt 
utformad ur avgassynpunkt ar problem som latt kan angripas. 

Vem kan gora vad? En kraftig minskning av bilavgasexpositionen ar 
alltsa bade nodvandig, mojlig och trolig inom en snar framtid. 
Beslutsfattare och planerare har stora mojligheter att medverka 
till och paskynda denna utveckling. Myndigheter har ocksa ett stort 
ansvar for att sprida den information som behovs for en snabb 
utveckling i ratt riktning. 

Den framsta orsaken till att dagens situation pa bilavgasomradet 
fortfarande accepteras av manga torde vara bristande kunskaper. 
Manga borjar kanske genom bl.a. bTydebatten fa lagets allvar klart 
for sig. Daremot har relativt fa klart for sig att bilavgaserna ar 
ett narmiljoproblem som kan paverkas framst genom atgarder i den 
narmaste omgivningen. Problemet kan alltsa langt ifran losas enbart 
genom krav pa bilfritt centrum i de stora staderna. Avgaskoncentra
tionerna i ett storstadscentrum ar oftast lagre an yid en tattrafikerad 
gata i ett litet samhalle. En bil i ett garage ute pa ode landsbygden 
kan ge hogre inomhuskoncentrationer an den varsta storstadsmiljo. 

Nar alla blir mer medvetna om att problemen finns dar bilarna finns, 
kan radikalt skarpta krav pa bilfria narmiljoer forvantas. Parkering 
och biltrafik nara bostader, arbetsplatser, skolor, daghem, sjukhus 
och andra inomhusmiljoer kommer knappast att accepteras. Detsamma 

galler for"ut6mhusmiTjoer "dar man~a manniskor vistas, t.ex. yid torg 
och affarscentra, yid halTplatser och overgangsstallen och vid lekplatser 
och skolgArdar. Oet ar angelaget att 'bilavgasproblemet an0~ips just pa 
"grasrotsniva. A-Ha behover"fundera ov~r och stalla krav pa sin egen och 

sina narmastes omgivning. Myndi"gheterna varken kan eller bar klarlag'ga 
exponeringSsituationen for va~je enskild manniska och hinner inte 
uireda avgass~tuationen i och omkring varje hus. 
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En huvuduppgift for pol i ti ker och myndi gheter maste vara att forbattra 
miljon i sin he1het ur avgassynpunkt. Hitti11s har intresset i hog 
grad varit inriktat pa avgasrening och alternativa branslen. Detta 
ar v;ktigt men al1de1es otillrackligt for de pa kort sikt nodvandiga 
stora forbattringarna. Dessa 1igger nastan a1la pa kommunernas 
ansvarsomrade och dar narmast inom arbetsomradena for gatu- och 
byggnadskontor. Det ar mycket vasentligt att dessa i starkt okad 
utstrackning far arbeta med trafikmiljofragor i stallet for rent 
trafiktekniska fragor. Samarbete med halsQv~Pdskontoren kan vara 
onskvart, eftersom dar ofta fihns personal med erfarenhet av 
mi 1 j ofra gor . 

Atgardsprogram. I tabellform sammanfattas nedan en dpl ay de atgard,s", 
mtijligheter som har diskut~rats i denna rapport. Programmet 

skulle, systematiskt genomfort och kombinerat med information, 
kunna halvera den genomsnittliga avgasexpositionen redan inom 
ett ar. 

Alla sttirre intressegrupper har anledning att verka for ett program 

av denna typ. Hindren ar troligen framst byrakratiska och 
psykologiska. Bade politiker, tjansteman och enskilda maste tanka 
om med utgangspunkt fran nya fakta om avgaser och atgardsmojligheter. 
Det man tidigare accepterat ar inte langre acceptabelt. Den lugnande 
attityd som vissa halsovardsnamnder tidigare intagit i bilavgasfragan 
ar nu direkt ansvarslos och farlig, eftersom den bromsar expositions
minskande atgarder. Politiker och myndigheter far inte langre forsoka 
smita undan trafikmiljoatgarder med hanvisning till pagaende utredningar 
och analyser. Kostnaderna ar inget a~gument for att vanta eftersom 
flera av de effektivaste atgarderna ar mycket billiga. 

~ven yid oftirandrade bilavgashalter ger oss den narmaste tidens 
exposition de storsta cancerriskerna och de nervskador vi far dras 
langst med. Oetta galler i sarskilt hog grad barn. Om ett ar har annu 
en arskull barn utsatts for skaderisker pa det kansliga fosterstadiet. 
Oarfor ar det viktigaste av allt att bilavgasexpositionen borjar minskas 
radikaltnu och inte nagon gang i framtiden. 
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Atgardsplan for en snabb halvering av bilavgasexpositionen i Sverige 

Tidsram mycket kort 
- Tillbakadragning av stopplinjer for bilar yid korsningar. 

Ratt for alla och skyldighet for bilar med barn att halla stort 
avstand i bilkoer (informationskampanj). 

- Obligatoriska skyltar som varnar barn for parkeringshus och 
garage. 

- Borttagning av onodig parkering i och nara intill hus. 
- Bortstyrning av parkering fran narmiljoer genom selektiva 

parkeringsavgifter. 

Tidsram nagot langre 
Bilfria zoner ordnas i bostadsomraden. 

- Ungefar varannan gata far bli bilfri i tatortsomraden. 
- Trafikreglering mot hog biltathet ordnas pa kansliga gatustrackningar. 
- Gang- och cykelbanor separeras fran biltrafik. 

Korsningar utformas och regleras sa att vantetid och avgasexposition 
for gang- och cykeltrafikanter minskas. 

- Hallplatser for kollektivtrafik gors bilfria. 
Inomhusparkeringar och narparkeringar tas bort och ersatts pa 
olika satt. 

- Biltrafik och parkeringar dras undan fran bl.a. daghem, skolor 
och sjukhus. 
Ventilationen ses over i fastigheter med utsatt lage. 
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3. MILJOINTRESSEN OCH AFF~RSINTRESSEN 

Hur stora och snabba minskningar av avgasexpositionen som kan uppnas 
beror mycket pa olika intressegruppers och myndigheters installning 
och agerande. Som framhallits ovan har alla storre grupper av 
boende/arbetande och trafikanter ett gemensamt intresse av en ur 
avgassynpunkt battre trafikmiljo. Man kan darfor forutse ett starkt 
okande och mycket angelaget engagemang fran organisationer som 
representerar dessa grupper. Redan nu arbetar alltfler foraldra
foreningar, miljogrupper och stadsdelsforeningar i olika tatorts
omraden med bilavgasfragan. Hyresgastforeningarna har en viktig 
uppgift nar det galler att forbattra de boendes situation. Pa 
motsvarande satt maste rimligtvis bilisternas organisationer 
lagga starkt okad vikt yid halso- och miljofragor for dem som 
anvander bil. 

En viktig intressegrupp ar de fackliga organisationerna. Bland de 
fackligt organiserade ar de handelsanstallda speciellt utsatta 
eftersom de fortfarande ofta maste arbeta i lokaler nara starkt 
trafikerade gator. Tungt vagande krav pa minskad avgasexposition 
kan forvantas fran manga arbetsplatser och fackliga organisationer. 

Affarsintressena har traditionellt an sett sig beroende av att deras 
butiker etc varit lattillgangliga for bilister. De har onskat sig 
bilparkeringar och tillfartsgator for biltrafik sa nara som mojligt. 
I takt med en okande a11man medvetenhet om bilavgasproblemen har 
affarsintressena nu an1edning till en rakt motsatt installning. 
Manniskor kan forvantas komma att valja bilfria miljoer i allt 
storre utstrackning yid inkop och besok i olika serviceinrattningar. 
Samtidigt kommer knappast anstalld personal att utan vicare acceptera 
den flera ganger hogre exposition som det innebar att arbeta yid 
en trafikerad gata e11er parkeringsanlaggning jamfort med t.ex. 
en gagata. Paverkan fran avgaser i form av bl.a. trotthet och 
bristande koncentration maste ocksa antas ha en negativ inverkan 
pa de flesta verksamheter. Framsynta affarsman har alltsa all 
anledning att arbeta for en bra trafikmiljo yid sina affarsinrattninaar. 
Redan nu visar sig attraktiva gagator ofta vara de mest framgangsrika 
affarslagena (jfr avhandlingsreferat i pressklipp). ~ven bilburna 
kunder kan ofta minska sin exposition genom att undvika bilkoer och 
parkeringshus och i stallet promenera ett stycke. 
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En okad medvetenhet om avgasproblemen kommer ocksA att pAverka 
fastighetsvardena. Fastigheter utefter trafikerade gator och yid 
parkeringsanlaggningar kommer att bli mindre attraktiva for sAval 
boende som ovan namnda affarsintressen. ~ven fastighetsagare har 
darfor all anledning att arbeta for en mer bilfri narmiljo. Att 
detta sker ar ocksA mycket angelaget med hansyn till risken for 
en okad social skiktning, dar svaga grupper hamnar i billiga 
bostader med en dAlig luftmiljo. 

Bland ekonomiska intressegrupper har naturligtvis ocksa bilbranschen 
stor betYdelse. Av miljoskal har attityden till bilismen hos stora 
grupper av manniskor blivit alltmer negativ de senaste Aren. Bil
branschen har ett starkt intresse av att bryta denna trend. Det 
effektivaste sattet att gora detta torde vara att aktivt verka for 
trafikmiljoforandringar som kan ge en snabbt minskad avgasexposition 
(jfr pressklipp). Ju starkare ovriga intressegrupper for fram 
kraven pa en battre narmiljo, ju starkare blir ocksa bilbranschens 
motiv for att arbeta fram battre avgasrening och battre branslen 
for att bilen skall bli mer acceptabel.Ju battre blir ocksA 
industrins motiv och mOjligheter att satsa pa cyklar, elbilar, 
sparvagnar, trAdbussar och tag i stallet for bensin- och dieseldrivna 
fordon. Den snabba utveckling mot mindre avgaser i var narmaste 
omgiyning som alla har intresse av ar alltsa inget som hotar industri 
eller sysselsattning. Tvartom bar det innebara en stor fordel for 
svensk industri ur konkurrenssynpunkt att 1igga ett steg fore i 
utvecklingen. 
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