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Bilavgaser som narmiljoproblem
Oanade atgardsmojligheter
Inneh[Ulet utvecklar det tidiga korta avsnittet Exposition for bilavgaser i boken
"Barnets total a trafikmiljo" fdm 1980.
Det fOljer ocksa upp delar av rapporten Var onodiga exposition jar bilavgaser
fran 1981.
De avslutande raden anknyter nara till H ur man minskar sin dos av bilavgaser
fran Miljo och Framtid nr 1-2 1983.
En forkortad version finns som kap 8 i boken Buller och Avgaser fran 1987
om miljorattegangen for barn fran Birkagarden i Stockholm.
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Bilavgaser som narmiljoproblem - oanade atgardsmojligheter
Tre grundlaggande fragestallningar
bilavgaser ar foljande:

kring

halsorisker

med

Vilka malsattningar bor vi ha nar det galler luftfororeningshalter fran bilavgaser?
Var och nar utsatts vi for bilavgaser och hur stora ar
mangderna?
- Vad kan vi gora for att sa snabbt och effektivt som
mojligt minska manniskors dos av avgaser?
Dessa

fragor

kan

forefalla

sjalvklara,

men

trots

det

ar

osakerheten om svaren stor pa manga hall. Forhoppningsvis
kan darfor foljande diskussion kring fragestallningarna
hjalpa lasaren till en fastare grund for eventuella storre
eller mindre insatser mot bilavgasproblemet.
Ekologisk utgangspunkt.
Ur biologisk synpunkt bor malsattningen vara att for varje avgaskomponent na ned sa nara de
naturliga
bakgrundskoncentrationerna
i
luftmiljon
som
mojligt. Manniskan liksom andra organismer och ekosystem i
sin helhet har ju genom artusendena anpassats genetiskt och
biologiskt till att fungera optimalt i denna kemiska omgivning. Varje avvikelse fram de naturliga bakgrundskoncentrationerna innebar en pafrestning som blir storre ju storre
avvikelsen ar. Mot denna bakgrund framstar bilavgassi tuationen narmast som katastrofal eftersom vi exponeras for
koncentrationer av de enskilda bilavgaskomponenterna som
ofta ligger tusentals ganger hogre an de naturliga bakgrundskoncentrationerna. 6versiktstabellen for nagra fa av de bast
kanda amnena i bilavgaser visar hur manga ganger hogre
halterna ar i trafikmiljoer jamfort med svenska landsbygds-
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omraden. Da skall man samtidigt komma ihag att de regionala
halterna

for

de

fIesta

avgaskomponenterna

i

sin

tur

ar

mycket hogre an de naturliga bakgrundshalterna.
Halter av luftfororeningar

(~g/m3) i utsatta trafikmiljoer
i

jamfort med bilfria landsbygdsomraden
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Framst fran andra kallor an motorfordon.

De fIesta forskare ar nu overens om att det inte finns nagon
ofarlig halt av bilavgaser ens om man ser pa problemet ur
mer inskrankt medicinsk synpunkt. Motiveringen ar da framst
avgasernas innehall av mutagena och cancerogena amnen
vilka

man

inte

anser

att

det

finns

nagra

hel t

for

ofarliga

halter. En del andra typer av avgaskomponenter ger patagliga
skadeeffekter

forst

vid

hogre

koncentrationer.

Sambandet

mellan skadeeffekt och koncentration kan darfor i

princip

antas se ut som visas i

figure Vi bor alltsa ha som huvud-

malsattning

koncentrationen

att

minska

av

bilavgaser

som

manniskor utsatts (exponeras) for sa mycket som mojligt. Man
bor da komma ihag att aven en liten koncentrationsminskning
kan ge en relativt sett stor positiv effekt

(jfr figuren).

Om avgasdosen t ex minskas till half ten sa minskar halsoriskerna forhallandevis mycket mer.
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Skada

Dos (eller halt)

- Det finns inga ofarliga halter av bilavgaser
- Den forsta dosminskningen ar alltid den angelagnaste.
Nar det galler halsoeffekter har intresset hi ttills mest
kretsat kring det fatal effekter som man kunnat pavisa och
koppla till nagot av de fa valkanda amnena i

avgaserna. De

sammantaget betydligt viktigare samverkande effekterna av de
otaliga avgaskomponenterna har kommit i

skymundan. Detsamma

galler problemet med att avgaserna minskar vara marginaler
till den grans dar vi drabbas av mer patagliga halsoeffekter
av kemiska eller andra pafrestningar.
En

allvarlig

tankestallare

utgor

den

s

k

skogsdoden

som

knappast kan forklaras av forekomsten av nagot enskilt amne.
I stallet anses orsaken vara just att den allmanna nivan av
ett stort antal luftfororeningar tillatits oka sa att de nu
i

samverkan inbordes och tillsammans med naturliga pafrest-

ningar ger odesdigra konsekvenser.
hall

om

liknande

risker

for

Redan talas

manniskan

som

for

fran manga
traden.

I

trafikmiljoerna utsatts ju i sjalva verket manniskan for
manga ganger hogre halter av de fIesta kanda luftfororeningar an vad traden gor ute i

skogarna. Kanske illustrerar

detta patagligare an mycket annat betydelsen av att i

tid

forsoka minska de luftfororeningsmangder bilavgaserna nu ger
oss.
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Avstandet till avgasroren.
Avgasernas utbredning i luftrummet kan enklast beskrivas sa att koncentrationerna snabbt
avtar med okande avstand fran bilarnas avgasror. Relativt
stora variationer forekomm~r vid olika vaderforhallanden,
men de varden som ges i tabell kan betraktas som typiska.
Ett okat avstand mellan manniskor och biltrafikens avgasror
ger alltsa forbluffande stora mojligheter att minska avg~s
exposi tionen. Storsta moj liga avstand till bilar ar en sa
enkel princip att alIa ut an svarigheter kan forsta hur
forbattringar skall kunna astadkommas i olika miljoer.
Bilavgashalternas genomsnittliga beroende av avstandet till
bilavgasstrommen
Inuti bil i ko
Vanlig trottoar
10-20 m fran korbana
50-100 m fran korbana

30
10
5
1

Bilisterna sjalva utsatts sarskilt i bilkoer och tat trafik
for hogre avgaskoncentrationer an andra trafikantgrupper.
Detta forklaras av att en bil direkt omsveps av avgaserna
fran bilen framfor.
En jamforelse med vart andra stora luftmiljoproblem pa
halsosidan, passiv rokning, ar intressant pa flera satt. De
fIesta tycker nog det ar sjalvklart att ett effektivt satt
att undvika-passiv rokning ar att halla rokare pa avstand.
IJika sjalvklart borde det vara minska avgasupptaget genom
att hAlla bilar pa avstand.
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De hoga halterna nara trafiken medfor att de fIesta far en
stor del

av sin totala avgasdos

vistelsetiden dar ar kort.

i

trafikmiljon trots att

Hemmiljo och arbetsmiljo bidrar

ofta med ungefar lika stora doser som trafikmiljon pa grund
av den langre tiden i

dessa miljoer. Dygnsdosen kommer att

svara mot ytan under kurvan i skisserat diagram.

dos/tid
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Vanlig typ av avgasupptag for en person under ett dygn.
Betydelsefullt ar att inandad avgasdos inte bara beror pa
expositionen, dvs de halter man utsatts for. Den beror ocksa
pa den fysiska aktiviteten som ar avgorande for lungventilationen, dvs andningsvolymen luft per tidsenhet.
Inandad Dos
Som visas

i

=

Exposition x Lungventilation x Tid

tabell kan avgasdosen per tidsenhet vid hart

fysiskt arbete vara manga ganger storre an i vila.
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Bilavgasupptagets beroende av fysisk aktivitet
Aktivitet

Somn
Liggande
Sittande
Staende
Bilkorning
Gang, 3 km/tim
Gang, 6 km/tim
Hushallsarbete
Latt motion (joggning, lek, tradgardsarbete)
Hard motion (lopning, skidakning, klattring)

Lungventilation
( l/min)
6
7
9
12
10
15
25
18
30
70

Pa grund av sin betydligt hogre lungventilation utsatts
cyklister ofta t o m for hogre avgasdoser an bilister pa
gemensam korbana. Darfor ar det vasentligt ur avgassynpunkt
att cykelbanor laggs pa storsta mojliga avstand fran biltrafik.
Hur man minskar sin avgasdos. Om man granskar trafikmiljons
utformning ur avgassynpunkt finner man att den i manga fall
ar nastan maximalt ogynnsam. Ofta finns avgasror och manniskor alldeles intill varandra - i manga fall helt i onodan.
Utrymmet for initiativ som minskar avgasmangden vi utsatts
for ar darfor narmast obegransat. Det galler bara att borja
overvinna hinder i form av troghet och bristande fantasi.
Kanske ser vi problem och mojligheter klarast om vi funderar
pa var egen situation. Har foljer darfor ett antal tips om
hur Du kan minska den avgasmangd Du sjalv utsatts for. Nar
Du sedan val fatt upp ogonen for trafikmiljons brister ar
det dags att ga vidare och bl a stalla olika krav pa hur
narmiljoerna i Din kommun bor andras till det battre.

1.

Avgashalterna blir speciellt hoga pa smala gator med hus pa
bada sidor.
Det beror pa att avgaserna stangs inne mellan husen och darfor
spads mycket langsamt med renare luft.
Undvik smala gator med mycket biltrafik och bilkoer~

2.

Avgashalterna blir speciellt hoga intill bilkoer framfor t ex
trafikljus och gatukorsninqar.
Det beror pa att avgaser f~an flera bilar samlas pa en kort stracka.
Undvik trottoarer, hallplatser, kiosker, butiker m m intill bilkoer~

3.

Parkerade bilar avger mycket avgaser vid kallstarter.
Parkerade bilar avger dessutom bensinangor aven da de star stilla.
Undvik att vistas inuti eller nara intill parkerade bilar!

4.

Avgashalterna pa en gata med biltrafik ar ofta tio ganger hogre an
pa en parallell gagata.
Det beror pa skillnaden i avstand till avgasroren och pa avskarmning fran husen emellan.
Tank pa att alltid i fdrsta hand valja gagatan!

5.

Avgashalterna pa 5-10 meters avstand fran en gata ar oftast bara
half ten sa hoga som vid korbanans kant.
Forklaringen ar att avgaserna sprids i bade hojd- och sidled.
Fdrsok att sta pa nagra meters avstand fran korbaran nar Du vantar
pa gron gubbe vid overgangsstallen!

6.

Pa trottoarer utmed biltrafik utsatts Du for hoga avgashalter.
Det beror pa att Du befinner Dig nara avgasroren.
Fdrsok att i fdrsta hand anvanda gangbanor pa avstand fran biltrafik!

7.

Nar Du anstranger Dig vid t ex lopning och skidakning inandas Du
10-20 ganger mer luft och luftfdroreningar an i vila.
Det beror pa att Du da har mycket hog energi- och syreforbrukning.
Forsok alltid valja bilfria omraden nar Du motionerar och jogga aldrig
utefter gator med biltrafik!

8.

Naturvardsverket och 1ivsmedelsverket rekommenderar att gronsaker inte odlas narmare an 25 m fran en vag e11er gata dar mer
an 3000 bi1ar passerar varje dygn.
Manniskor utsatts for samma avgaskomponenter som gronsakerna.
Forsok att halla Dig pa avstand fran biltrafikerade gator och vagar!

9.

Hoga halter av bi1avgaser och bensinangor kan man ofta sja1v upptacka med lukt eller syn.
Vissa ka11a dagar kan man sarskilt tyd1igt se hur avgaserna sprider
sig fran avgasroren.
Tag hjalp av Din nasa och Dina ogon for att undvika de hogsta
ha1terna av bilavgaser och bensinangor!

10.

B1asiga dagar ar 1uftfororeningshalterna i de flesta trafikmiljoer
betydligt lagre an vanligt.
Det beror pa att avgaserna blaser undan och spads snabbt med renqre
1uft.
Passa pa en blasig dag om Du maste ge Dig in i nagon ur 1uftfororeningssynpunkt otrevlig trafikmiljo!

11.

Inomhus b1ir avgashalterna hogst i byggnader som ligger utefter
trafikerade gator.
Pa ett kvarters avstand fran biltrafik och bilparkeringar blir
halterna oftast flera gAnger lagre.
Forsok att ta hansyn till det nasta gang Du byter bostad eller
a rbe ts p1ats !

12.

Inomhus blir avgashalterna ofta speciellt hoga i aldre hus utefter
trafikerade gator.
Det beror pa att ventilations1uft sugs in fran gatan med s k sjalvdrag.
Forsok tata fonster och dorrar mot gatan sarskilt val sa att venti1ationsluften mest kommer fran husets bilfria sida!

13.

Pa en bi1fri sida av ett hus ar avgashalterna oftast flera ganger
lagre an pa en sida som vetter mot en trafikerad gata.
Det beror pa att huset skarmar av emot avgaserna.
Forsok att ordna en helt bilfri sida och anvand den for saval friskluftsintag och vadring som for olika utomhusaktiviteter!

14. Speciellt hoga halter av bilavgaser och bensinangor kan forekomma i sa.val villor som flerfamiljshus med inomhusparkering.
Gaserna tranger ofta latt igenom direkt fran garage till bostader
och arbetsplatser.
Se till att ingen onodig inomhusparkering forekommer i Ditt hus!
15.

Inuti parkeringshus ar ofta halterna av bilavgaser och bensinangor 5-10 ganger hogre an yid biltrafikerade gator.
Orsaken ar att gaserna stangs inne och spads mycket langsamt.
Undvik att anvanda parkeringshus och lamna atminstone barn och
andra passagerare utanfor!

16.

I ett villa- eller kallargarage kan ett enda fordon ge mycket hoga
halter av bilavgaser och bensinangor.
Det beror pa att gaserna stangs inne i ett ganska litet utrymme.
Undvik att utsatta Dig sjalv och andra for avgaser och bensinangor
fran bilar, motorcyklar och mopeder i sma inomhuslokaler!

17.

Vid'tappstationer utsatts man for hoga halter av sarskilt bensinangor.
Detta galler speciellt om stationen har tak eller annan inbyggnad
som forsamrar ventilationen.
Besok inte daligt utformade tappstationer of tare an nodvandigt!

18.

Bilisterna utsatts for hogre avgashalter an nagon annan trafikantgrupp.
Det beror pa att bilarna oftast ligger mitt i avgasstrommen och
suger in avgaser fran fordonen framfor.
Forsok minska Din bilakning sa mycket som mojligt!

19. Som bilist i en bilko yid t ex rott ljus och gatukorsningar kan Du
ungefar halvera Din avgasdos genom att halla 10 meters lucka.
Det beror pa att Du far in mindre avgaser ju langre avstandet ar
till framforvarande bils avgasror.
Tank pa att alltid halla stort avstand till bilen framfor i bilkoer!

