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Förord

Denna rapport har tagits fram i ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet,
Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, Ingemansson Technology och Umeå Universitet. Syftet med
projektet var att studera ett antal metoder som skulle kunna användas för att beräkna
hälsokonsekvenserna och nyttan i en strategisk miljöbedömning (SMB).

Bakgrunden till projektet är att nya regler om SMB infördes i svensk lagstiftning den 21 juli 2004.
Det har fram till idag skrivits ett flertal rapporter som handlar om SMB men det finns fortfarande
få exempel som visar hur SMB kan genomföras i praktiken. IVL´s erfarenheter från BEACON-
samarbetet i Europa (Europeiskt samarbete med syfte att utveckla SMB för transportsektorn) visar
att även övriga länder i Europa har svårt att komma fram till hur miljöbedömning praktiskt ska
kunna genomföras. Processen tenderar lätt bli för komplex och resursintensiv. Vi vill med denna
rapport bidra till diskussionen om hur SMB ska kunna genomföras i praktiken.

Ett särskilt tack till projektgruppen som delat med sig av sin kunskap och erfarenhet och därmed
gjort denna rapport möjlig. Ett varmt tack till referensgruppen som tagit sig tid att bidra med
synpunkter på det här arbetet under projektets gång.

Tack till Vägverket som har finansierat projektet som en del i sitt forskning-, utveckling- och
demonstrationsprogram (FUD-program). Tack även till Stiftelsen IVL som tycker att SMB är ett
sådant intressant område att det är värt att ge extra finansiellt stöd till.
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1 Inledning

1.1 Projektbeskrivning

Målsättningen i det här projektet var att ta fram en strategisk miljöbedömning (SMB) med
Göteborgs åtgärdsprogram för kvävedioxid som testfall. Arbetet skulle ge ett utökat underlag om
situationen i Göteborg inför år 2006 när det gäller luftföroreningshalter och bullernivåer och dess
hälsokonsekvenser, samt den nytta i relation till kostnader som är förknippade med åtgärderna.
Syftet var att bidra med ett bättre underlag och metodik för att i kommande SMB-processer bättre
kunna generalisera och kvantifiera miljökonsekvenser och nytta av en omställning till ett mer
hållbart trafiksystem.

Projektet påbörjades under september 2004 med ett projektgruppsmöte där syftet med projektet
och lämpliga avgränsningar diskuterades. Här beslutades att fokus skulle ligga på metodutveckling
eftersom detta skulle vara till störst nytta för Vägverket. Föreslagna avgränsningar i sak, tid och rum
samt val av alternativ diskuterades därefter vidare med referensgruppen vid ett möte i oktober. När
avgränsningarna var beslutade genomförde Miljöförvaltningen haltberäkningar för de mest
relevanta luftföroreningskomponenterna. Det var här viktigt att använda samma spridningsmodell
som användes vid beräkningarna i länsstyrelsens åtgärdsprogram för att senare kunna jämföra
resultaten med varandra. IVL genomförde en sammanställning av miljösituationen i
Göteborgsregionen idag samt drog erfarenheter av studier om SMB som genomförts i Sverige och
andra länder i Europa.

Baserat på haltberäkningarna av de utvalda luftföroreningskomponenterna beräknade Umeå
Universitet hälsokonsekvenserna av ett förändrat trafiksystem. Umeå Universitet har även
sammanställt dagens kunskap om hälsoeffekter av trafikemissioner. Samtidigt beräknade
Ingemansson Technology vilka förändringar åtgärdsprogrammet skulle få för bullernivåerna i
Göteborg. Därefter gick Ingemansson Technology vidare och beräknade även hälsokonsekvenserna
av de förändrade bullernivåerna.

När åtgärdsprogrammet togs fram fick det en del kritik för sina höga kostnader. I den här studien
har IVL fått möjlighet att utifrån Umeå Universitets och Ingemansson Technologys resultat
gällande hälsokonsekvenser (exponering-responssambandet) kunna beräkna den ekonomiska nyttan
av att genomföra åtgärdsprogrammet.

Under slutet av våren och början av sommaren 2005 har resultaten av miljöbedömningen
analyserats, värderats och därefter dokumenterats i form av denna rapport.  Stor vikt har lagts vid
att beskriva de metoder som har tillämpats, och i vissa fall utvecklats för att vara lämpliga att
använda i SMB (här i första hand ett större geografiskt område). Referensgruppen har under
projekttiden bidragit med värdefulla synpunkter på underlaget. Slutrapporten presenterades och
diskuterades under ett seminarium som genomfördes den 24 augusti 2005.

Målgruppen för den här rapporten är i första hand handläggare på Vägverket, länsstyrelsen,
kommuner samt konsulter som är i begrepp att genomföra en SMB. Läsaren förutsätts ha
grundkunskaper om miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och trafikrelaterade miljöproblem.



Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) IVL rapport  B1635
med Göteborgs åtgärdsprogram för kvävedioxid som testfall

4

1.2 Läsanvisning

I rapporten används begreppet strategisk miljöbedömning (SMB) för att lättare kunna skilja detta från
MKB för projekt. I svensk lagstiftning har man dock valt att gå ifrån begreppet SMB och använder
istället begreppet MKB även för planer och program.

Alla miljöbedömningar i rapporten utgår från valt testfall; Länsstyrelsen i Västra Götalands förslag
till åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen,
Frisk luft på väg (2003). I rapporten har förenklingen åtgärdsprogrammet valts för att inte tynga texten
mer än nödvändigt.

Rapporten består av tre delar. I den inledande delen beskrivs syftet med uppdraget och läsaren får
ta del av erfarenheter kring olika sätt att arbeta med SMB.

I den andra delen redovisas resultaten av genomförda miljöbedömningar i form av en SMB. Denna
del ska i första hand ses som ett exempel på hur resultaten från en miljöbedömning kan redovisas.

Den tredje delen är en metodbok. Här redovisas de metoder som respektive expert i projektet har
använt och utvecklat vidare för att bättre kunna bedöma konsekvenserna av de studerade
alternativen. Inom varje delområde (luft/hälsa, buller/hälsa och miljöekonomi) finns en
beskrivning av hur vald metod har använts och i vissa fall utvecklats för att bemöta de nya kraven
som ställs vid SMB. Här har även osäkerheter som uppstår vid den här typen av bedömningar
analyserats. Metoddelen avslutas med en sammanfattande diskussion kring metodernas lämplighet
att användas i SMB.

1.3 Att arbeta med SMB

1.3.1 Vad är SMB?

SMB är en miljömässig bedömning av ett övergripande eller strategiskt beslut. Värt att notera är att
det är beslutet som är strategiskt, inte miljöbedömningen. Ett strategiskt beslut är enligt
Naturvårdsverket (2001) ett beslut som har konsekvenser i ett långt perspektiv och som styr
inriktningen av efterföljande beslut och planer. Miljöbedömningen genomförs i samband med
utarbetandet av planer och program, som i sin tur utgör underlag för beslutet. Enligt EG-direktivet
(2001/42/EG) är syftet med SMB att “sörja för ett gott miljöskydd och att bidra till att miljöfrågor
beaktas när man utarbetar och antar vissa planer och program för att på så sätt främja en hållbar
utveckling” (European Commission, 2003).

Svensk lagstiftning om MKB för planer och program infördes i miljöbalken den 21 juli 2004.
Lagstiftningen bygger på EG-direktivet 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och
programs miljöpåverkan, även kallat SMB-direktivet. Enligt lagstiftningen ska en miljöbedömning
genomföras för alla planer och program som upprättas av myndigheter och som kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Det gäller särskilt de planer och program som ger förutsättningar för
projekttillstånd eller som bedömts kräva en bedömning enligt habitatdirektivet 92/43/EEG. I ett
motiv (Fm 2005:2) om ändringar i förordningen (1998:905) om MKB finns det fr.o.m. den 12 maj
2005 en lista över de planer och program som alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan
och därmed kräva en SMB. Med på den listan  finns bl.a. åtgärdsprogram.
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1.3.2 SMB kontra MKB

Det finns många likheter mellan SMB och MKB, men det finns också många olikheter. Det som
skiljer sig är framför allt förutsättningarna för miljöbedömningen. Projekt med tillhörande MKB är
inriktad på val av plats och utformning av verksamheten. Planer och program med tillhörande SMB
kommer ofta in i ett tidigare, mer strategiskt skede, i planeringsprocessen och är därför mer inriktad
på frågan om och varför en aktivitet ska genomföras. I projekt är syftet oftast väl definierat, medan
det för planer och program inte alltid finns en tydlig inriktning i början av arbetet. Det kan till och
med vara så att syftet formuleras först i efterhand. I en SMB kan det istället handla om
övergripande diskussioner med många parter och det kan många gånger vara otydligt vilka delar av
planen eller programmet som behöver miljöbedömas. SMB griper ofta över ett större geografiskt
område (ibland hela länder) och längre tidsperspektiv än i MKB.

Det är dock lika viktigt i båda typerna av miljöbedömning att miljöarbetet startar tidigt och är väl
integrerat med övrigt planeringsarbete för att en god kvalitet på miljöhänsynen ska kunna uppnås.

1.3.3 Olika arbetssätt

De som arbetar med SMB i Europa idag tycks vara överens om att det inte går att ta fram en
generell mall för hur arbetet med SMB ska genomföras. Det beror på att beslutssituationen, syftet
och verksamhetsområdena skiljer sig för mycket åt mellan olika typer av planer och program.
Miljöarbetet måste därför skräddarsys för varje ny beslutsprocess.

Allt eftersom arbetet med SMB har kommit igång i Europa har dock olika arbetssätt utvecklats
utifrån deltagarnas tidigare erfarenheter. Vanligtvis så löper arbetet med miljöfrågorna utifrån ett
projektbaserat arbetssätt, “MKB-inspirerad SMB” eller utifrån ett policybaserat arbetssätt, “Policy-
inspirerad SMB” (Rosário Partidário, 2001) (Aschemann et. al., 2001). Nedanstående beskrivningar
av arbetssätten är en tolkning av resultat från dessa två rapporter.

MKB-inspirerad SMB
Det här arbetssättet är projektbaserat och utgår framförallt från naturvetenskapen. Här anses det
viktigt att ta fram en teknisk kartläggning och beräkna effekterna av de olika alternativa
inriktningarna. Samma metoder som används vid projekt används även här, men är anpassade till en
mer övergripande nivå. Det anses mycket viktigt att gå systematiskt tillväga och följa samma steg
som i en vanlig MKB-process. Det här arbetssättet är en utveckling av en traditionell projekt-MKB.

Policy-inspirerad SMB
Det här arbetssättet utgår från traditionell samhällsplanering med politisk inriktning. Här finns det
ofta en tydlig målsättning att värdera sakfrågan mot. Ingen teknisk kartläggning genomförs och
oftast tas inte allmänheten in i någon större utsträckning. Utgångspunkten är istället behov av
utveckling och här konsekvensbeskrivs olika alternativa utvecklingsinriktningar på ett systematiskt
sätt med visionen om en mer uthållig samhällsutveckling.

Det finns för- och nackdelar med båda av de ovanstående sätten att arbeta. Eftersom ingen av
arbetssätten har visat sig fungera särskilt väl för att kunna arbeta med miljöfrågor på ett
övergripande plan så har trenden varit att försöka utveckla ett nytt arbetssätt som kan utnyttja
fördelarna av båda arbetssätten. Det arbetssättet har kallats “Integrerad SMB”.
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Integrerad SMB
Det här är en kombination av de två första modellerna. SMB-processen startar tidigt i planeringen
av planen eller programmet med en teknisk kartläggning av miljön. Därefter analyseras olika
alternativa utvecklingsinriktningar utifrån sakfrågan. Konsekvenserna värderas utifrån en
kombination av sakfrågan och den tekniska kartläggningen av miljön. Allmänhetens deltagande är
en viktig del i den här processen.

I den här studien har projektgruppen utgått från arbetssättet, “MKB-inspirerad SMB”. Här har
medverkande experter anpassat metoder som vanligtvis används i MKB för projekt till ett större
geografiskt område. Man har även följt samma steg som i en traditionell MKB (Naturvårdsverket,
2000). Arbetet med miljöbedömningen har av naturliga skäl inte kunnat följa åtgärdsprogrammets
planeringsprocess och inte heller kunnat påverka utfallet av åtgärdsförslagen i programmet. Det
beror på att arbetet med åtgärdsprogrammet sedan länge är slutfört och beslut har tagits om dess
genomförande. Därför är det också svårt att dra några slutsatser om val av arbetssätt. Erfarenheten
från den här studien pekar dock i samma riktning som ovanstående trend i Europa, d.v.s. att det
bästa är att försöka sträva efter att genomföra en "integrerad SMB" genom att kombinera det
traditionellt samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga sättet att arbeta på.

1.3.4 SMB en stödprocess

En intressant frågeställning i sammanhanget är hur en miljöbedömning av detta slag skulle ha
kunnat påverka åtgärdsprogrammets utformning om den genomförts parallellt med det övriga
planeringsarbetet?

Enligt Rolf Hammarling på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, projektledare för
åtgärdsprogrammet, följdes inte någon tydlig planeringsprocess när åtgärdsförslagen i
åtgärdsprogrammet togs fram. Istället utgick arbetsgrupperna från sakfrågan, d.v.s. vilka åtgärder
som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid inte ska överskridas från
och med år 2006. Eftersom SMB inte är en egen process, utan endast en stödprocess som måste
genomföras integrerat med övrig planeringsprocess, så hade avsaknaden av en tydlig
planeringsprocess medfört svårigheter när det gäller att kunna genomföra en verkningsfull
miljöbedömningsprocess. Arbetet med miljöbedömningarna hade troligtvis haft svårt att komma in
och påverka besluten i åtgärdsprogrammet. Det antagandet bygger på tidigare egna erfarenheter av
liknande miljöarbete samt framtagandet av regionplanen i Stockholm (Boverket &
Naturvårdsverket, 2000). Det är vanligt att miljöfrågorna under planeringsarbetet lyfts ur och
analyseras av en separat arbetsgrupp. Problem kan uppstå när planerings- och beslutsprocessen är
otydlig. Det blir då svårt för "utomstående" arbetsgrupper att veta när de viktiga besluten tas och de
har därmed svårt att påverka dessa beslut. Risken är stor att miljöbedömningen endast resulterar i
en pappersprodukt som läggs till det färdiga programmet i efterhand.

Slutsatsen är att det är viktigt att alla planer och program som kräver en SMB följer en tydlig
planeringsprocess för att miljöfrågorna ska kunna integreras och därmed även ha möjlighet att
påverka planen eller programmets utformning.

1.3.5  Vad hade SMB kunnat tillföra åtgärdsprogrammet?

Detta kan man endast spekulera kring men troligtvis hade miljöarbetet satt mer fokus på det
övergripande syftet med åtgärdsprogrammet, d.v.s. skyddet av människors hälsa. SMB kan även
bidra till en fördjupad problemanalys och en tydligare samrådsprocess. Det hade ställts krav på en
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tydligare planeringsprocess och en systematisk genomgång av de valda alternativens
miljökonsekvenser. Det hade inte varit accepterat att stanna vid att beskriva programmets
miljöeffekter (t.ex. kvävedioxidhalt) utan man hade varit tvungen att gå vidare och analysera även
konsekvenserna (t.ex. antal dödsfall) av ett genomförande. SMB-arbetet hade kunnat tillföra en
vidare diskussion kring insynen i arbetet och vikten av att motivera tagna beslut i SMB-dokumentet.
Vidare hade man kunnat tillföra ett bredare naturvetenskapligt beslutsunderlag, som i sin tur hade
kunnat bidra till ett större hänsynstagande till människors hälsa. Den samhällsekonomiska analysen
hade kunnat sätta större fokus på nyttan med att genomföra åtgärdsprogrammet, som motvikt till
kostnaderna.

Trots ovanstående nyttor med att genomföra en SMB kan det ifrågasättas om det är nödvändigt att
genomföra en SMB för åtgärdsprogram då syftet med åtgärdsprogrammet är att skydda människors
hälsa. Det blir därmed otydligt vad som ska behandlas i åtgärdsprogrammet respektive SMB:n.

1.4 Erfarenheter av SMB-projektet

Här följer en personlig reflektion av de erfarenheter som projektledaren i det här projektet har
erhållit under det här arbetet. Förhoppningen är att nedanstående beskrivning ska kunna inspirera
till vidare diskussion om hur man ska kunna uppfylla syftet med SMB i praktiken.

1.4.1 Processen är viktigare än dokumentet

Det är främst under framtagandet av programmet som det är möjligt att låta miljöfrågorna påverka
utformningen. Det är därför viktigt att arbetet med SMB:n påbörjas samtidigt som det övriga
planeringsarbetet och att miljöfrågorna integreras på ett bra sätt i processen. Det är också viktigt att
komma ihåg att SMB inte är en fristående process utan endast en stödprocess. Därför måste det
finnas en tydlig planeringsprocess för miljöarbetet att följa. Eftersom syftet med SMB är att beakta
miljöfrågorna under utformningen av programmet är det inte heller möjligt att genomföra en SMB i
efterhand.

En framgångsfaktor i SMB-arbetet är att få dialogen mellan planerarna och miljöansvariga att
fungera på ett tillfredsställande sätt. En förutsättning för detta är att deltagarna har en ömsesidig
förståelse för varandras arbeten. Ytterligare en utmaning i miljöarbetet är att på ett pedagogiskt sätt
kunna kommunicera delresultat och slutresultat med beslutsfattare och andra intressenter.

1.4.2 Låt syfte och mål styra processen

Det finns som sagt ingen allenarådande mall för hur en SMB ska genomföras. Istället är det syftet
och målet med varje enskild SMB som måste få lov att styra valet av arbetssätt. I ett fall kan den
demokratiska processen vara särskilt viktig. Då kan det vara lämpligt att satsa på exempelvis ett
dialogprojekt där många olika intressenter får vara med och delta i planeringsprocessen. I ett annat
fall är det särskilt viktigt att uppnå ett visst gränsvärde för ett kemiskt ämne. Då kan det vara
relevant att främst använda sig av tekniska beräkningsmetoder. I ett tredje fall handlar det om att
bedöma miljökonsekvenserna av en aktivitet i ett större område med påverkan långt fram i tiden.
Då kan olika typer av scenarioteknik (framtidsbilder) vara värda att överväga.
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Det är också bra om man redan i början av arbetet försöker svara på frågan vilket resultat som kan
förväntas och vad det ska användas till. Denna medvetenhet om projektets möjligheter kan vara till
stor hjälp i det fortsatta arbetet med SMB:n.

1.4.3 En övergripande miljöbedömning

Ett problem som många stöter på i början av arbetet med en SMB är den stora mängden
information med mycket varierande kvalitet som finns att tillgå. Samtidigt som det ofta finns stora
kunskapsluckor i det befintliga materialet. Nästa fråga som bör besvaras tidigt i planeringsprocessen
är hur mycket nytt underlagsmaterial som behöver tas fram. Här måste det göras en avvägning
mellan kostnaden att göra nya beräkningar/inventeringar och den stora osäkerhet som det ofta
innebär att använda sig av äldre mindre anpassat material (framtaget under olika tidpunkter, med
olika metoder, olika syften m.m.). För att kunna prioritera vilket underlag man ska gå vidare med är
det viktigt att man först har diskuterat igenom vad som är syftet med miljöbedömningen. Svaret på
denna fråga kommer att styra valet av underlag. Det är också bra att vara medveten om skillnaden
på redovisningsnivå mellan MKB och SMB. I en SMB bör man inte fördjupa sig för mycket i
detaljer utan hålla sig på en mer övergripande nivå. SMB kommer vanligtvis in i ett tidigare skede i
planeringsprocessen än MKB. Då är det en fördel att man i SMB:n inte har låst upp den fortsatta
planeringen på projektnivå.

1.4.4 SMB - ett verktyg för att studera olika alternativ

De metoder som används i den här rapporten har gemensamt att de alla fungerar väl för att visa på
skillnader mellan olika alternativ. Dessa metoder är dock mindre tillförlitliga när det gäller att få
fram absoluta tal. Det visar på att SMB är ett bra verktyg om man vill jämföra olika alternativ med
varandra, men känns mindre relevant om man endast ska studera konsekvenserna av ett alternativ.

1.4.5 Helhetssyn eller hårda avgränsningar?

Om man har en naturvetenskaplig bakgrund har det visat sig att man gärna väljer att genomföra en
SMB på samma sätt som man tidigare har genomfört MKB för projekt. Valet faller då gärna på att
använda sig av traditionellt naturvetenskapliga beräkningsmodeller. Erfarenheter från det här och
andra projekt är att dessa metoder ofta är mycket kostsamma att använda, särskilt när planen eller
programmet berör stora geografiska områden och bedömningar ska göras långt fram i tiden.

För att få arbetet mer hanterbart och för att undvika att miljöbedömningen blir allt för
resursintensiv behöver man genomföra "hårda" och väl motiverade avgränsningar i början av SMB-
processen. Att använda sig av många olika tidshorisonter, alternativa inriktningar, miljöaspekter
m.m. kan låta bra i teorin men har visat sig vara mycket svårt att hantera i praktiken. Erfarenheter
från andra SMB-projekt i Sverige (SMB-seminarium i Stockholm, 050512) visar att det är hanterbart
att behandla max 3-4 alternativ i en SMB. Enligt EG-direktivet 2001/42/EG är det endast de
miljöaspekter som väntas få betydande miljöpåverkan som ska utredas vidare i en SMB. Denna
avgränsning bör vara betydligt hårdare än vad som är brukligt i en MKB för projekt. Risken med
detta förfarande är att man lätt förlorar helhetssynen över programmets samlade
miljökonsekvenser.

För att få en bättre helhetssyn på miljöfrågorna bör man inleda miljöarbetet med att genomföra en
mer kvalitativ, översiktlig analys av alla de miljöaspekter som ska behandlas enligt miljöbalken (6
kap 12§ punkt 6 miljöbalken). Ett sätt är att använda sig av en enklare form av multikriteriaanalys.
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Denna analys kan med fördel ligga till grund för den fortsatta avgränsningen av miljöarbetet. Det är
viktigt att denna typ av bedömning av miljöaspekter inte genomförs av en enskild person utan i
samråd med experter, berörda myndigheter och eventuell även allmänhet.

1.4.6 Kombinera samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt
arbetssätt

En erfarenhet från SMB-arbetet i Europa är att det bästa är om man kan kombinera ett mer
naturvetenskapligt med ett mer samhällsvetenskapligt sätt att arbeta med SMB. Det är därför
lämpligt att båda dessa kompetenser är representerade i arbetsgruppen för miljö. Man bör då vara
medveten om att naturvetare och samhällsvetare många gånger har olika syn på hur arbetet med
miljöbedömningen ska bedrivas. Denna problematik bör diskuteras och lösas innan arbetet med
SMB:n sätter igång.

1.4.7 Stora osäkerheter en naturlig del i SMB

Eftersom SMB rör sig om att genomföra miljöbedömningar av stora geografiska områden och
långa tidshorisonter så är det naturligt att osäkerheterna i resultaten ofta blir betydande. Det är
därför viktigt att analysera, och i möjligaste mån även försöka hantera, dessa osäkerheter under
arbetets gång. De behöver också synliggöras när resultaten ska kommuniceras med beslutsfattare
och övriga intressenter. De stora osäkerheterna kan upplevas som mycket frustrerande för dem
som arbetar i projektet. Då kan det vara till stor hjälp att vara medveten om och ha distans till vad
man kan åstadkomma med en SMB. Det är inte en framtida sanning som tas fram, utan ett
diskussionsunderlag för val av framtida utvecklingsinriktning.

1.4.8 Tips inför SMB-processen
Här följer några tips för dig som är på gång att genomföra en SMB.

• Skapa en tydlig planering/beslutsprocess där SMB kan integreras
• Sträva efter att genomföra en "Integrerad SMB", d.v.s. att kombinera ett traditionellt

naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt sätt att arbeta
• Arbetsgruppen bör bestå av både samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig kompetens
• Genomför "hårda" avgränsningar tidigt i processen
• Behandla max 3-4 alternativ
• Låt syftet styra metodval
• Se till att dialogen med berörda intressenter blir en viktig del i miljöbedömningen
• Stanna inte vid att beskriva effekter utan gå vidare och analysera även konsekvenserna av ett

genomförande
• Synliggör osäkerheterna i resultatet
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2 SMB – med Göteborgs åtgärdsprogram för NO2
som testfall

2.1 Sammanfattning

År 2001 fick länsstyrelsen i Västra Götalands län i uppdrag av regeringen att ta fram åtgärdsförslag
för hur halterna av kvävedioxid i Göteborgsregionen ska kunna minskas till nivåer under fastlagda
gränsvärden. Syftet med åtgärdsprogrammet är att varaktigt skydda människors hälsa.

Syftet med SMB:n var att, efter åtgärdsprogrammets färdigställande, analysera åtgärdsprogrammets
konsekvenser för människors hälsa samt beräkna nyttan med omställningen till ett mer hållbart
trafiksystem. Den här SMB:n kan aldrig betraktas som en fullständig SMB, bl.a. eftersom den inte
har tagits fram integrerat med övriga planeringsprocessen och inga samråd har genomförts.

De huvudalternativ som har miljöbedömts är Åtgärdsprogrammet och ett Nollalternativ
(alternativen benämns fortsättningsvis med stor bokstav). Åtgärdsprogrammet har här studerats i
sin helhet, och inte varje åtgärd för sig. I Åtgärdsprogrammet förutsätts en årlig trafiktillväxt på 1,4
%. Nollalternativet beskriver de framtida miljökonsekvenserna som kommer att uppstå om inga
åtgärder för att minska kvävedioxidhalterna genomförs. Detta är i första hand ett referensalternativ
som ska sätta de övriga alternativens miljökonsekvenser i perspektiv. I Nollalternativet förutsätts en
årlig trafiktillväxt på 1,5 %.

I den här SMB:n har även två fiktiva alternativ studerats; Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner och
Trafikomläggning Oscarsleden. Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner ingår i åtgärdprogrammet
men har här studeras separat eftersom det visat sig vara den enskilt effektivaste åtgärden att
genomföra om man vill minska kvävedioxidhalterna i Göteborg. Här förutsätts en årlig trafiktillväxt
på 1,5 %. Arbetsmaskinerna beräknas här bli 33 % renare än år 2000, vilket skulle innebära att stora
delar av maskinparken skulle behöva bytas ut till nyare maskiner. Trafikomläggning Oscarsleden
innebär att 40 000 av de fordon som normalt går på Oscarsleden, förbi bostadstäta Majorna och
centrum, leds över till Västerleden respektive Lundbyleden. Motivet till att ta fram detta alternativ
var att studera om människors hälsa kunde förbättras om trafik togs bort från bostadstäta områden,
men där miljökvalitetsnormen uppfylls, istället för att minska kvävedioxidhalterna där
miljökvalitetsnormen kommer att överträdas men där få människor bor. I det här alternativet
förutsätts en årlig trafiktillväxt på 1,5 %.

Samma tidsperiod och geografiska avgränsning som beslutades i åtgärdsprogrammet gäller även i
SMB:n. Tidshorisonten är satt till år 2006. Det är året då miljökvalitetsnormen för kvävedioxid ska
vara uppfylld i Sverige. Det geografiska område som har studerats är centrala Göteborg med
kringliggande leder, eftersom det är här som det föreligger störst risk att miljökvalitetsnormen
överskrids. I den här rapporten analyseras konsekvenserna för människors hälsa, orsakade av
luftföroreningar och trafikbuller. Även förändrade utsläpp av koldioxid har beaktats. När det gäller
luftföroreningar togs beslut om att särskilt studera kvävedioxid, partiklar och bensen. Det visade sig
dock under projektets gång att det inte var möjligt att genomföra tillförlitliga beräkningar för
partiklar och bensen eftersom Miljöförvaltningen nuvarande beräkningsprogram är inte anpassat
för den typen av beräkningar. Dessutom är det stora osäkerheter i nuvarande emissionsdata.
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Resultaten av gjorda beräkningar visar att ett genomförande av Åtgärdsprogrammet respektive
Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner skulle båda medföra klara förbättringar av människors hälsa
jämfört med om inga åtgärder genomförs (Nollalternativet). I Åtgärdsprogrammet skulle lägre
kvävedioxidhalter medföra att dödsfallen i Göteborg minskar med ca 20 fall per år,
sjukhusinläggningar till följd av sjukdom i andningsorganen och hjärtkärlsjukdomar skulle minska
med ca 3 fall per år och antalet personer som dagligen upplever utomhusluften vid bostaden som
irriterande minska med ca 700 personer. Dessutom skulle 4 % färre människor känna sig störda av
trafikbullernivåer över 55 dBA (yttrar sig i form av dålig sömn, irritation, samtalsstörning m.m.)
jämfört med om inga åtgärder i Åtgärdsprogrammet genomförs. Skillnaden är dock liten jämfört
med att endast genomföra Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner. I detta alternativ skulle dödsfallen
minska  med ca 18 fall färre per år, sjukhusinläggningarna minska med ca 3 fall per år och antalet
personer som skulle uppleva besvär i luftvägarna till följd av luftföroreningar minska med ca 600
personer jämfört med i Nollalternativet. Antalet störda av trafikbuller skulle inte förändras jämfört
med Nollalternativet, men öka jämfört med situationen år 2000.

Åtgärdsprogrammet skulle medföra att koldioxidutsläppen minskar med ca 32 000 ton per år (dock
en mycket osäker siffra enligt GF konsult som genomfört dessa beräkningar för
åtgärdsprogrammets räkning) medan Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner inte skulle påverka
koldioxidutsläppen nämnvärt jämfört med Nollalternativet.

Att genomföra alternativet Trafikomläggning Oscarsleden skulle innebära en klar försämring ur
hälsosynpunkt jämfört med Nollalternativet. Kvävedioxidhalterna skulle öka, fler människor skulle
känna sig störda av höga bullernivåer från trafiken, fler dödsfall skulle inträffa och fler personer
skulle behöva läggas in på sjukhus till följd av sjukdom i andningsorganen och i hjärtkärlsjukdomar
jämfört med övriga alternativ. Det beror på att de fordon som leds bort måste köra en betydligt
längre sträcka för att nå sitt mål, vilket innebär en ökad bränsleförbrukning totalt. Dessutom bor
det fler längs de nya vägsträckorna än vad det gör längs med Oscarsleden. De boende längs med
Oscarsleden skulle dock uppleva närmast en halvering av ljudet från trafiken och därmed känna sig
betydligt mindre störda av höga bullernivåer. Även kvävedioxidhalterna skulle minska längs med
denna sträcka.

Det ska noteras att alla alternativen medför att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid kommer att
överskridas även efter årsskiftet 2005/2006, trots att kvävedioxidhalterna totalt sett kommer att
minska i Göteborg. Det är oklart i hur stor del av den yta där miljökvalitetsnormen överskrid som
människor stadigvarande vistas. Det står också klart att den fortsatta trafiktillväxten, trots
åtgärderna föreslagna i åtgärdsprogrammet, medför att bullernivåerna fortsätter att öka i Göteborg
och därmed går emot det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" samt folkhälsomålet
"Sunda och säkra miljöer och produkter".

Den samhällsekonomiska analysen visar att ett genomförande av Åtgärdsprogrammet skulle
medföra en årlig besparing för samhället på ca 182 miljoner kronor per år till följd av människors
förbättrade hälsa. Det kan jämföras med att den total kostnaden för att genomföra hela
Åtgärdsprogrammet uppskattas till 250 miljoner kronor per år (notera dock att det endast är en del
av de totala intäkterna som är beräknade i den här SMB:n). Att skärpa miljökraven vid
upphandlingar av arbetsmaskiner skulle medföra nästan lika stora besparingar (ca 170 miljoner
kronor per år), men skulle endast kosta en bråkdel av vad det kostar att genomföra hela
Åtgärdsprogrammet. Dessa siffror är dock mycket osäkra. Alternativet Trafikomläggning
Oscarsleden skulle medföra en ytterligare kostnad för samhället på ca 46 miljoner kronor per år till
följd av att människors hälsa skulle försämras.
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Det är viktigt att vara medveten om de osäkerheter som den här typen av miljöbedömningar
inbegriper. Exempelvis är luftföroreningshalterna beräknade för nivåer ovan tak, vilket kan skilja sig
betydligt från de halter som kan uppstå i gaturumsnivå. Ett annat exempel är att bullernivåerna är
beräknade för mjuk, plan mark utan byggnader som skärmar. Osäkerheterna i beräkningarna
innebär att de beräknade värdena kan skilja sig betydligt jämfört med de verkliga värdena. De
metoder som använts i den här SMB:n har sin främsta styrka i att visa på skillnader mellan olika
alternativ.

Med hänsyn till de stora osäkerheter som ingår i beräkningarna finns det anledning att följa upp de
beräknade kvävedioxidhalterna med mätningar kombinerat med detaljerade beräkningar i de
områden där det är störst risk att miljökvalitetsnormen överskrids och där människor bor. Den här
typen av uppföljning behövs för att kunna bedöma vilka ytterligare åtgärder som behöver
genomföras för att halterna ska kunna minska till nivåer under de uppsatta gränsvärdena. Det kan
dock ifrågasättas vilka typer av uppföljningar som länsstyrelsen bör ha ansvar för inom
åtgärdsprogrammets ramar.

2.2 Inledning

En del i det här projektet var att analysera vilka miljökonsekvenser ett genomförande av
åtgärdsprogrammet kan medföra för människors hälsa. Dessa resultat presenteras här nedan i form
av en SMB. Det här SMB-dokumentet får dock inte betraktas som en fullständig SMB. Det är
endast ett exempel på hur en SMB kan vara strukturerad och vad den kan innehålla. För att kunna
hävda att en fullständig SMB har genomförts så krävs det att miljöbedömningen genomförs
integrerat med övriga planeringsprocessen och att berörda intressenter får komma till tals.

Observera att resultaten som redovisas i SMB:n inte får användas i något annat sammanhang
eftersom de inte är kvalitetssäkrade. Anledningen är att detta i första hand är en metodstudie där
åtgärdsprogrammet endast använts som testfall.

Det är rekommenderat att läsa åtgärdsprogrammet innan nedanstående text för en bättre förståelse.
En av utgångspunkterna har varit att inte upprepa den information som finns med i
åtgärdsprogrammet. Därför ingår det hänvisningar till åtgärdsprogrammet i nedanstående text.

2.3 Bakgrund

2.3.1 Länsstyrelsens uppdrag

Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid ska vara uppfyllda i Sverige den 31 december 2005.
Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad har kunnat visa att normen kommer att överskridas i vissa
delar av Göteborg om inga åtgärder vidtas (Andersson, 2000) (Andersson & Lindgren, 2000).
Därför fick Länsstyrelsen i Västra Götaland, den 15 november 2001, i uppdrag av regeringen att ta
fram ett förslag till åtgärdsprogram för hur halterna av kvävedioxid ska kunna minskas till nivåer
under fastlagda gränsvärden. I uppdraget ingick det att lösa problemet med höga kvävedioxidhalter
med minsta möjliga konflikt med andra väsentliga intressen, exempelvis ett fungerande
transportsystem och en fungerande bostadsmarknad.
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Åtgärdsprogrammet arbetades fram i samarbete med bl.a. Göteborgsregionens kommunalförbund,
Göteborgs kommun, Västra Götalandsregionen, Vägverket, Banverket och Göteborgsregionens
luftvårdsprogram.

Den 26 maj 2003 lämnade länsstyrelsen över sitt förslag till åtgärdsprogram för att klara
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Regeringens beslutade den 9 december
2004 att delar av åtgärdsprogrammet skulle genomföras.

2.3.2 Åtgärdsprogrammet

Syftet med  åtgärdsprogrammet är att varaktigt skydda människors hälsa, vilket också är syftet med
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. I det program som Länsstyrelsen i Västra Götalands län
lämnade in till regeringen ingår följande åtgärdsförslag:

1. Stärk kollektivtrafikens konkurrenskraft
a) Öka utbudet av kollektivtrafik
b) Förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken
c) Bygg ut trafikinformationen
d) Öka statsbidragen till kollektivtrafiken

2. Dämpa trafikökningen
a) Direktbearbetning av hushåll för att marknadsföra alternativ till bilen
b) Påverka arbetsgivare att upprätta ”gröna resplaner”
c) Begränsa tillgången på besöksparkering i centrala Göteborg
d) Förmånsbeskatta fri arbetsplatsparkering
e) Samlastningskrav för distributionsfordon i inre delar av miljözonen

3. Främja ny teknik
a) Utvidgning av miljözonen
b) Skärpta bestämmelser för lastfordon i miljözonen
c) Förbud mot icke-katalysatorförsedda personbilar i miljözonen
d) Extra skrotningspremie i Göteborgsregionen
e) Skärpta miljökrav vid upphandling (inkl. skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner och bussar i

linjetrafik)

4. Anpassning av lagstiftningen
a) Anpassa lagstiftningen så att miljöanpassat resande underlättas*
b) Inför en miljöstyrande kilometerbaserad skatt på tunga fordon*
c) Ändra Bilskrotningslagen och Trafikförordningen*

* = i föreliggande studie ingår inte dessa åtgärder i beräkningarna för åtgärdsprogrammet.
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2.4 Miljöbedömningen

2.4.1 Syfte och process

Vanligtvis är syftet med SMB att se till att miljöfrågorna beaktas när planen eller programmet
utarbetas för att på så sätt främja en hållbar utveckling. I detta fall är syftet att i efterhand analysera
åtgärdsprogrammets konsekvenser för människors hälsa samt beräkna nyttan av en omställning till
ett mer hållbart trafiksystem.

Miljöbedömning i den här rapporten har utförts utifrån de moment som föreslås i
Naturvårdsverkets rapport 5109, “Strategiska miljöbedömningar – ett användbart instrument i
miljöarbetet”. SMB-processen är dock inte linjär utan mer en spiralformad process där flera
moment återkommer under arbetets gång.

1. Kartläggning
2. Avgränsning
3. Samråd
4. Alternativ
5. Analys
6. Värdering
7. Osäkerhet
8. Dokumentation
9. Uppföljning

2.4.2 Samråd

Samråd är en mycket viktig del i miljöbedömningen. I miljöbalken står det angivet att samråd ska
äga rum med den eller de kommuner och länsstyrelser som berörs av programmet. Enligt
Århuskonventionen (1998) ska även allmänheten inkl. organisationer ges möjlighet att påverka
underlaget. Det är dock fortfarande oklart hur samråden och informationen ska genomföras.

I det här arbetet har det inte varit aktuellt att samråda med berörda myndigheter eller allmänhet
eftersom beslut redan tagits om åtgärdsprogrammet. Här har istället referensgruppen fått fungera
som samrådspartner.

2.5 Avgränsningar

Läs mer om motiven till beslutad avgränsning i bilaga 1, Motiv till avgränsningar.

2.5.1 Geografisk avgränsning

Det område som har studerats här och i åtgärdsprogrammet är centrala Göteborg med
kringliggande leder (figur 1). Motivet är att det inom detta område föreligger störst risk att
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid kommer att överskridas efter den 31 december 2005 (se även
bilaga 2, Mätningar av luftföroreningar i Göteborgsregionen t.o.m. år 2000).
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Figur 1:  Avgränsat geografiskt område (Källa: Miljöförvaltningen i Göteborg).

2.5.2 Tidshorisont

Det horisontår som används både här och i åtgärdsprogrammet är 2006. Det är det år då
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid ska vara uppfylld i Sverige. Det är också den tidpunkt då de
åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet ska vara genomförda. Här används även samma
tidpunkt för nulägesbeskrivning som i åtgärdsprogrammet, d.v.s. år 2000.

2.5.3 Miljöaspekter med betydande påverkan

I den här studien analyseras konsekvenserna för människors hälsa, orsakade av luftföroreningar och
buller, samt klimatpåverkan. Den avgränsningen har inte föregåtts av en “scoping”, d.v.s. ett urval
av de miljöaspekter som kan antas få betydande miljöpåverkan. Urvalet gjordes istället utifrån
projektgruppens kompetensområden, vilket i sin tur beror på att detta projekt i första hand är en
metodstudie. Det kan dock konstateras att en liknande avgränsning hade varit trolig även i ett
verkligt fall. Detta med stöd av den översiktliga kartläggning av miljösituationen i
Göteborgsregionen som genomfördes av IVL under hösten 2004, samt utifrån synpunkter från
referensgruppen. Referensgruppen framförde önskemål om att även konsekvenserna av en ändrad
markanvändning borde studeras. Det ingick dock inte i detta projekt.
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Valet att gå vidare och analysera konsekvenserna för människors hälsa motiveras av att syftet med
åtgärdsprogrammet var att skydda människors hälsa. Eftersom åtgärdsförslagen till år 2006 i första
hand är inriktade mot att begränsa biltrafikens tillväxt är det lämpligt att studera några av de
aspekter som påverkar männsikors hälsa mest. Här föll valet på luftföroreningar och trafikbuller.

Därefter valdes de luftföroreningar ut som ansågs ha störst påverkan på människors hälsa och där
det antogs vara möjligt att få fram nödvändigt underlagsmaterial. Beslut togs om att gå vidare med
kvävedioxid, partiklar och bensen. En anledning till valet var att de finns miljökvalitetsnorm
framtagna för alla tre ämnena. Det ansågs särskilt motiverat att ta med resuspenderade partiklar
eftersom de utgör en stor källa till partikelförekomsten. Under arbetets gång visade sig dock vara
svårt att genomföra tillförlitliga haltberäkningar för partiklar och bensen bl.a. till följd av bristande
underlag.

När det gäller buller så avgränsades studien till de områden där ljudnivåen är över 55 dBA. Det är
det riktvärde som gäller för högsta trafikbullernivå utomhus (ekvivalent ljudnivå) och som anges i
infrastrukturpropositionen 1996/97:53.

Motivet till att gå vidare och studera åtgärdsprogrammets påverkan på koldioxidutsläppen grundar
sig även här på att biltrafiken är en viktig faktor. Dessutom är “Begränsad klimatpåverkan” det
miljökvalitetsmål som Göteborgs kommun har särskilt svårt att uppnå. Det är därför viktigt att se
till att de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet inte går emot detta mål.

2.5.4 Alternativ

De alternativ som har miljöbedömts i den här SMB:n är:

• Nollalternativ
• Åtgärdsprogram
• Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner
• Trafikomläggning Oscarsleden

Nollalternativ

Samma nollalternativ som studeras i åtgärdsprogrammet studeras även här (se bilaga 2 i
åtgärdsprogrammet). Nollalternativet är en beskrivning av miljökonsekvenserna som kommer att
uppstå om åtgärdsprogrammet inte kommer att genomföras. Syftet med nollalternativet är i första
hand att fungera som en referensram vid bedömningen av de övriga alternativens
miljökonsekvenser.

För den valda sexårsperioden förutsätt en årlig trafiktillväxt på 1,5 %. Emissionsvärdena har här
korrigerats för att motsvara utvecklingen på fordonssidan. Trafiktillväxten på lederna och inne i
centrala Göteborg skiljer sig i verkligheten åt, då det i de centrala delarna under senare år inte har
varit någon trafikökning. För att göra det enklare att beräkna trafikökningen har dock en
procentuell faktor lagts till all trafik i Miljöförvaltningens databas. Ökningstalet 1,5% är till ungefär
lika delar betingat av dels generell trafiktillväxt, dels bebyggelsetillväxt och förändringar av
bebyggelsestrukturen. Totalt erhålls för hela sexårsperioden en trafikökning om 9,3 %. Det innebär
överskattade värden inne i centrum och eventuellt något underskattade värden på lederna.
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Om ett nytt nollalternativ hade tagits fram idag hade referensgruppen gärna sett att det hade inbegripit de åtgärder
som finansieras med medel från KLIMP (Götevorgs Stad, 2004), och som därmed kommer att genomföras oavsett
åtgärdsprogrammet.

Åtgärdsprogram

Projektgruppen ansåg tidigt i projektet att det inte var motiverat att genomföra nya detaljerade
beräkningar för alla de åtgärder som föreslagits i åtgärdsprogrammet. Beslut togs istället om att
studera hela åtgärdsprogrammet som ett alternativ. Miljökonsekvensbedömningarna utgår från det
underlagsmaterial som tog fram i åtgärdsprogrammet. I beräkningarna av luftföroreningar ingår
åtgärdsområdena "stärk kollektivtrafikens konkurrenskraft", "dämpa trafikökningen" och "främja
ny teknik". Åtgärdsområdet "anpassning av lagstiftning" är däremot inte medtaget i beräkningarna.
Anledningen är att det är osäkert om, när och hur sådana förändringar i lagstiftningen kan
genomföras.

I åtgärdsprogrammet förutsätts en årlig trafiktillväxt på 1,4%. Totalt erhålls för hela sexårsperioden
en trafikökning om 8,7 %. Trafikarbetet förutsätts inte öka inom miljözonen och arbetsmaskinerna
förutsätts bli 19 % renare än år 2000.

I ett verkligt fall hade det varit lämpligt att ta fram åtgärdsprogram med flera olika utvecklingsinriktningar
alternativt jämföra olika alternativa utfall av åtgärdsprogrammets genomförande.

Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner

Det här alternativet utgår från åtgärdsalternativet 3e) “Skärpta miljökrav vid upphandling” i
åtgärdsprogrammet. Anledningen till att denna åtgärd valdes ut för att studeras vid sidan om de
övriga åtgärderna var att det visat sig (Hagson, 2003) vara den enskilt effektivaste åtgärden för att
minska emissionerna av kvävedioxid i Göteborg.

För trafiken utanför arbetsplatserna förutsätts en årlig trafiktillväxt på 1,5 %. De nya avgaskraven
förutsätter att arbetsmaskinerna blir 33 % renare än år 2000. Detta är en fiktiv siffra men enligt
Miljöförvaltningen ändå ett rimligt krav att ställa på framtida arbetsmaskiner. Det innebär dock att
det inte räcker med att sätta på katalysatorer på äldre maskiner, även stora delar av nuvarande
maskinpark måste bytas ut mot nya maskiner.

I begreppet arbetsmaskiner ingår grävmaskiner, väghyvlar, traktorer, truckar, hjullastare,
kompressorer, borraggregat, pålningsmaskiner, vältar, gräsklippare, jordfräs m.m. Beräkningarna
utgår från rapporten "Utsläpp till luft från arbetsmaskiner och sjöfart i Göteborgsregionen och
Västra Götaland" (Engström & Flodström, 2000).

Trafikomläggning Oscarsleden

Det här är ett fiktivt alternativ som togs fram med syfte att bli underlag till en diskussion om det
bästa för människors hälsa är att minska kvävedioxidhalter där miljökvalitetsnormen överträds men
där få människor vistas eller att minska kvävedioxidhalterna där miljökvalitetsnormen uppfylls men
där många människor vistas. I alternativet ingår att 40 000 av de bilar som normalt går på
Oscarsleden, och som vanligtvis passerar det bostadstäta områdena Majorna och centrum, leds
bort. Av dessa bilar leds 30 000 bilar över till E6:an (Olskroksmotet till Kungstensmotet via
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Åbymotet). Övriga 10 000 bilar har lagts till mellan Olskroksmotet till Ivarsbergsmotet via
Lundbytunneln. I trafikomläggningen av Oscarsleden förutsätts en årlig trafiktillväxt på 1,5 %.

Bortvalda alternativ

Det här projektet har inte som syfte att ta fram nya åtgärdsförslag. Det beror dels på att projektet i
första hand är en metodstudie och dels på att det här arbetet inte har möjlighet att påverka
åtgärdsprogrammets genomförande.

De åtgärder som valdes bort under arbetet med åtgärdsprogrammet är redovisade i Bilaga 6 i
åtgärdsprogrammet.

2.6 Förutsättningar

2.6.1 Nationella miljökvalitetsmål och mål för folkhälsan

I den här SMB:n är det främst målen om “Begränsad klimatpåverkan”, “Frisk luft” och “God
bebyggd miljö” som kommer att påverkas av åtgärdsprogrammet. Det beror på att åtgärdsförslagen
i första hand berör trafikutvecklingen och att programmet är framtaget med syfte att skydda
människors hälsa. När det gäller folkhälsomålen (proposition 2002/03:35) så har “Sunda och säkra
miljöer och produkter” ansetts särskilt relevant att beakta.

Enligt miljöbalken ska en SMB beskriva hur relevanta miljökvalitetsmål har beaktats i planen eller
programmet. Det har av naturliga skäl inte varit möjligt i den här SMB:n. Miljökvalitetsmålen utgör
dock bedömningsgrunder vid den samlade bedömningen.

2.6.2 Miljökvalitetsnormer

I den här studien har miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, partiklar och bensen tagits med som
bedömningsgrund när halterna ska värderas (se tabell 1). Miljökvalitetsnormerna är satta efter vad
forskare anser att naturen och människan tål. Miljökvalitetsnormerna för luftföroreningar gäller
utomhus där människor “stadigvarande” vistas. Det innebär sannolikt att normerna inte gäller där
människor mer sällan vistas, exempelvis på större trafikleder som ligger långt ifrån bostadsområden.
Normerna gäller inte heller i tunnlar och inte heller vid arbetsplatser (Naturvårdsverket, 2004).

Notera att de beräknade halterna för kvävedioxid, partiklar och bensen som redovisas i den här
rapporten gäller ovan tak. De beräknade värdena kan därför skilja sig betydligt jämfört med verkliga
halter i gaturummet. Beräkningarna i föreliggande rapport kan därför endast ge indikationer om var
miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas.
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Tabell 1: Miljökvalitetsnormer kvävedioxid, partiklar och bensen

Ämne MKN Notering

40µg/m3 som årsmedelvärde Får ej överskridas efter år 2005

60µg/m3 som dygnsmedelvärde Får överskridas högst 7 dygn
per år efter år 2005

Kvävedioxid

90 µg/m3 som timmedelvärde Får överskridas högst 175
timmar per år efter år 2005

40 µg/m3 som årsmedelvärde Får ej överskridas efter år 2004Partiklar PM10

50µg/m3 som dygnsmedel-värde Får överskridas högst 35 dygn
per år efter år 2004

Bensen 5 µg/m3 som årsmedelvärde Får ej överskridas efter år 2009

Det finns även övre och nedre utvärderingströsklar för kvävedioxid, partiklar och bensen.
Överskrids övre utvärderingströskeln ska kontroll ske genom mätning som kan kompletteras med
beräkning. Överskrids enbart den nedre utvärderingströskeln får kontroll ske genom kombination
av mätning och beräkning.

Läs mer om miljökvalitetsnormer i åtgärdsprogrammet.

2.6.3 Andra planer och program

Det är idag oklart hur åtgärdsprogrammet kommer att förhålla sig till andra planer och program.
Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid är i sig en stoppregel vilket innebär att tillstånd inte ska ges
till verksamheter som kan medföra att miljökvalitetsnormen överskrids. Det skulle innebära att
detaljplaner kan avslås om den ändrade markanvändningen leder till ökad trafik i ett område där
miljökvalitetsnormen riskerar att överskridas. Det är dock inget som tyder på att fler detaljplaner
avslås idag än tidigare (muntligen Gunnar Barrefors, Länsstyrelsen i Västra Götalands län).

Det är också oklart om de åtgärdsprogram som nu tas fram kommer att påverka den nationella
vägtransportplanen och de regionala länstransportplanerna. De förslag till åtgärdsprogram som har
tagits fram hittills har inte kunnat påverka de nuvarande transportplanerna i någon större
utsträckning (muntligen Anders Sellner, Vägverket).

Förhoppningen är dock att åtgärdsprogrammet ska kunna påverka samhällsutvecklingen i en
riktning mot ökad hållbarhet. Det innebär att nuvarande res- och transportmönster måste förändras
genom att styra bebyggelseutvecklingen i en mer hållbar riktning. I framtiden måste biltrafiken
minska, kollektivtrafikens konkurrenskraft öka och utvecklingen av miljövänligare alternativ till
bilen stärkas jämfört med idag.

2.7 Hälsokonsekvenser av luftföroreningar

2.7.1 Miljösituation år 2000

Mätningar av kvävedioxid, partiklar och bensen visar att luften i Göteborg år 2000 är relativt ren.
Miljökvalitetsnormen klaras på de flesta ställena i Göteborg. Intill leder och trafikmot ligger dock
halterna över miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Ett hundratal meter från leder och trafikplatser
är halterna nere under övre utvärderingströskeln. Under 90-talet sjönk halterna av kvävedioxid
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betydligt, mycket beroende på införandet av katalysatorer på bilar i slutet av 80-talet. Den
nedåtgående trenden har därefter planat ut.

Även beräkningarna för år 2000 visar att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids vid de
större lederna och vägarna. Överskridandet ligger främst längs med vägarna, men sträcker sig även
en bit utanför vägområdena. Det gäller främst vid moten, röd färg på kartan (figur 2)

Figur 2: Kvävedioxidhalter år 2000

Partiklar (PM10) har liknande spridningsmönster som kvävedioxid då vägtrafiken står för
merparten av utsläppen. Både beräkningar och mätningar visar på att höga halter kan väntas vid
starkt trafikerade gator (figur 3). Men partikelhalten kan även bli hög vid trånga gaturum med
medelstor trafik där resuspensionen (uppvirvlingen) kan vara betydande och utventilationen av
föroreningarna dålig.
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Figur 3: Partikelhalter (PM10) år 2000

Även bensen har liknande spridningsmönster som kvävedioxid och höga halter kan väntas vid
starkt trafikerade gator (figur 4). Mätningar visar på halter över miljökvalitetsnormen under
vinterhalvåret. Höga bensenhalter är dock inte det största luftproblemet och med sänkt
bensentillsats i bensinen kommer halten att sjunka ytterligare. På vissa utsatta gator med mycket
trafik kan miljökvalitetsnormen även fortsättningsvis komma att överskridas.
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Figur 4: Bensenhalter år 2000

2.7.2 Påverkan

Kvävedioxid

Simulering av halter av kvävedioxider har utförts för Miljösituationen år 2000 och alla studerade
alternativ. Vid beräkningarna för emissioner av kvävedioxider har alla kända källor använts. Det är
endast årsmedelvärdet som redovisas i den här SMB:n. Det finns även tim- och dygnsmedelvärden när
det gäller miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Dygnsmedelvärdet är den normen som är svårast
att uppfylla.

Partiklar

Simulering av PM10 - halter har endast utförts för Miljösituationen år 2000 och Nollalternativet.
Beräkningsresultaten är osäkra eftersom miljöövervakningssystemet EnviMan inte är anpassat för
beräkning av partiklar då sedimentation av partiklar inte finns som funktion i programmet.
Emissionen av partiklar har enbart räknats från vägtrafiken och då har resuspensionen tagits med.
Naturliga källor och punktkällor har inte tagits med då emissionsdatabasen inte är uppgraderad för
de källorna. Bakgrundshalten kan ha ett stort inflytande på dygnsmedelvärdet. Simuleringen med
partiklar ska ses som ett test där huvudsaken varit att få fram en karta som visar på att även
miljökvalitetsnormen för partiklar kan överskridas. Det är bara årsmedelvärdet som redovisas i
resultatet. Det finns även en miljökvalitetsnorm för dygnsmedelvärdet.
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Bensen

Simulering av bensen - halter har endast utförts för Miljösituationen år 2000. Emissioner av bensen
har enbart räknats för vägtrafiken. Naturliga källor och punktkällor har inte tagits med då
emissionsdatabasen inte är uppgraderad för de källorna. Simuleringen med bensen ska ses som ett
test där huvudsaken varit att få fram en karta som visar på om miljökvalitetsnormen för bensen kan
överskridas intill vägarna. Det finns bara en miljökvalitetsnorm för årsvärden.

2.7.3 Effekter

Kvävedioxid

Genomförda beräkningar (tabell 2) visar att om inga åtgärder genomförs (Nollalternativet)
förbättras luftkvalitén från år 2000 till år 2006. Det totala utsläppet av kväveoxider i
beräkningsområdet minskar med 1127 ton per år. Av den minskningen har 72 % med renare
bilpark att göra och 28 % beror på förbättringar inom andra källtyper såsom arbetsmaskiner,
vägarbeten, oljeeldning från villor m.m. (även kallat gridkällor).

Tabell 2. Emissioner av NOx

Emission
NOx

Ton/år

Nuläge
År 2000

Nollalternativ Åtgärds-
program

Skärpta
avgaskrav för
arbets-
maskiner

Trafik-
omläggning
Oscarsleden

Trafik 2198 1388 1265 1388 1448

Gridkällor 1647 1329 1212 1125 1329

Övriga
källor

2739 2740 2739 2740 2771

Totalt 6584 5457 5216 5253 5548

En jämförelse mellan Nollalternativet och alternativen Åtgärdsprogrammet, Skärpta avgaskrav för
arbetsmaskiner och Trafikomläggning Oscarsleden visar att de två första alternativen innebär att
luftkvalitén blir bättre än i Nollalternativet. Skulle däremot alternativet Trafikomläggning
Oscarsleden genomföras blir det en försämring i luftkvalitén jämfört med de övriga alternativen,
inkl Nollalternativet.

Jämfört med Nollalternativet minskar det totala utsläppet av kväveoxider med 241 ton per år om
Åtgärdsprogrammet genomförs och med 204 ton per år om Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner
genomförs. Om alternativet Trafikomläggning Oscarsleden genomförs skulle det totala utsläppet av
kväveoxider däremot öka med 91 ton per år. Ökningen av det totala utsläppet av kväveoxider i
Trafikomläggning Oscarsleden kommer av att bilarna här behöver köra en längre sträcka än i
Nollalternativet.

Här nedan redovisas resultaten av spridningsberäkningarna för kvävedioxid (figur 5-8). Man kan
snabbt konstatera att det är svårt att se någon skillnad i haltnivåer mellan de olika alternativen.
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Figur 5: Kvävedioxid Nollalternativ 2006

Figur 6: Kvävedioxid Åtgärdsprogrammet år 2006
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Figur 7: Kvävedioxid Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner år 2006

Figur 8: Kvävedioxid Trafikomläggning Oscarsleden år 2006
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Genom att studera tabellerna som redovisar kvävedioxidhalten över en area (tabell 3) respektive
medel-, max- och minhalter (tabell 4) kan det vara lättare att få en uppfattning hur luftkvalitén
påverkas. När miljösituationen år 2000 jämförs med Nollalternativet så har den yta som överskrider
miljökvalitetsnormens årsmedelvärde, 40 µg/m3, minskat från 0,4 km2 år 2000 till 0,3m2 år 2006.
Den stora förbättringen syns för den area som ligger över den övre utvärderingströskeln, 26 µg/m3.
Den arean har minskat med 65% från år 2000 till år 2006. Nollalternativet, Skärpta avgaskrav för
arbetsmaskiner och Trafikomläggning Oscarsleden har alla en area på 0,3 km2 som överskrider
årsmedelvärdet 40 µg/m3. För alternativet Åtgärdsprogrammet har den arean minskat till 0,2 km2.

Tabell 3. Area med NO2 inom intervallen 0-26, 26-32, 32-40 samt >40 µg/m3.
µg/m3

NO2

Area km3

Nuläge
År 2000

Nollalternativ Åtgärds-
program

Skärpta
avgaskrav för
arbets-
maskiner

Trafik-
omläggning
Oscarsleden

0-26 156,6 167,1 168,7 167,9 167,1
26-32 14,4 6,5 5,3 5,8 5,9
32-40 3,7 1,3 1,0 1,2 1,7
>40 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3
Totalt 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1

Om medelvärdet av kvävedioxidhalterna i beräkningsområdet studeras kan man konstatera att
halterna blir 2,6 % bättre i Åtgärdsprogrammet, 4,5 % bättre i Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner
och 1,9 % sämre i Trafikomläggning Oscarsleden jämfört med Nollalternativet. Både max- och
minvärdet är lägst i Åtgärdsprogrammet och högst i Trafikomläggning Oscarsleden.

Tabell 4. Immissioner (kvävedioxidhalt) som min-, medel- och maxvärden
µg/m3

NO2

Nuläge
År 2000

Nollalternativ Åtgärds-
program

Skärpta
avgaskrav för
arbets-
maskiner

Trafik-
omläggning
Oscarsleden

Min 5,1 4,5 4,3 4,3 4,6
Medel 17,4 15,6 15,2 14,9 15,9
Max 59,9 52,7 49,3 52,3 55,2

Partiklar

Partiklar är ett miljö- och hälsoproblem som bör tas upp i en SMB som berör framtida
trafikutveckling. För tillfället är Miljöförvaltningens beräkningsprogram inte anpassat för att kunna
genomföra partikelberäkningar. Dock har en karta tagits fram för att visa hur en
spridningsberäkning kan se ut. Kartan är ganska trovärdig då vägtrafiken utgör en stor källa till
partikelbelastningen, därav de högsta halterna vid mot och stora leder. Resultaten av
spridningsberäkningarna kan därefter användas för att beräkna hälsokonsekvenserna på samma sätt
som gjorts för kvävedioxid i denna rapport. Miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids där det är
rött på kartan (figur 3 och 9).
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Figur 9: Partikelhalter (PM10) Nollalternativ år 2006

Bensen

Bensen är ett miljö- och hälsoproblem som bör tas upp i en SMB som berör framtida
trafikutveckling. För tillfället är Miljöförvaltningens beräkningsprogram inte anpassat för att
genomföra beräkningar för bensen och då emissionsdata saknas. Dock har en karta (figur 4) tagits
fram för att visa hur en spridningsberäkning kan se ut. Kartan är ganska trovärdig då vägtrafiken
utgör en stor källa till den totala bensenbelastningen, därav de högsta halterna vid mot och stora
leder. Resultaten av spridningsberäkningarna kan därefter användas för att beräkna
hälsokonsekvenserna på samma sätt som gjorts för kvävedioxid i denna rapport.

2.7.4 Konsekvenser

Grundfrekvenser för vissa hälsoutfall

Vid hälsokonsekvensskattningar används ofta exponerings-responsfunktioner uttryckta som relativa
risker, varvid en relevant grundfrekvens måste tillämpas. För vissa utfall är det lätt att få data om
förekomsten i befolkningen (frekvensen), medan andra är svåra att få en uppfattning om. Vissa
föreliggande hälsodata, d.v.s. dödsfall/dödsorsaker och sjukhusinläggningar, har inhämtats via
Epidemiologiskt centrum (EpC), Socialstyrelsen (tabell 5). Dygnsmedelfrekvenserna avser
Göteborgs ca 467 000 invånare år 2001.
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Tabell  5. Antalet dödsfall och sjukhusinläggningar per dygn, samt antal per 100 000 invånare och år
Dygnsmedel

Hälsoutfall
Antal fall

Antal fall per
100 000 och dygn

Korttidseffekter   

Totalt antal dödsfall (exkl. olyckor, våld etc) 12.02 2.6

Död i hjärtkärlsjukdom 5.9 1.3

Död i andningsorganens sjukdomar 0.9 0.2

Död i  hjärtsjukdom 3.8 0.8

Sjukhusinläggningar för hjärtsjukdom 10.8 2.3

Sjukhusinläggningar för andningsorganens sjukd 6.4 1.4

Långtidseffekter

Totalt antal dödsfall 12.5 2.7

Dödsfall i hjärt- och lungsjukdom 12,5

Totalt antal dödsfall 6,5 1.4

Dödsfall i lungcancer 0.4 0.1

Förändrad befolkningsexponering

Förändringen av avgasexponering har för hälsokonsekvensberäkningen beräknats utifrån den
högsta geografiska upplösningen i spridningsmodellen, d.v.s. 50×60 meter, samt befolkning förd på
fastighetens mittpunkten. Den genomsnittliga förändringen av årsmedelexponeringen per person
(µg/m3 och år) framgår av tabell 6 och den sammanlagda förändringen av befolknings
årsmedelexponering (µg/m3 personer) redovisas i tabell 7.

Tabell  6. Förändring i genomsnittlig befolkningsexponering för avgaser jämfört med nollalternativet
med årsmedelvärdet av NO2 som indikator (µg/m3)

Alternativ som jämförs med nollalternativet Skillnad i
genomsnittlig
exponering, alla
åldrar
345205 personer

Skillnad i
genomsnittlig
exponering
65> år
58383 personer

Skillnad i
genomsnittlig
exponering
0-65 år
286822 personer

Åtgärdsprogrammet -0.50 - 0.49 -0.50

Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner -0.47 - 0.47 -0.46

Trafikomläggning Oscarsleden  0.13   0.17  0.12

Tabell 7. Förändring i sammanlagd befolkningsexponering för avgaser jämfört med nollalternativet
med årsmedelvärdet för NO2 som indikator (µg/m3×personer)

Alternativ som jämförs med nollalternativet Skillnad i
genomsnittlig
exponering – alla
åldrar

Skillnad i
genomsnittlig
exponering
65> år

Skillnad i
genomsnittlig
exponering
0-65 år

Åtgärdsprogrammet -172992.2 -28395.0 -142522.3

Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner -161728.5 -27217.2 -132683.8

Trafikomläggning Oscarsleden 43122.9  9775.0  33007.7
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Skattningar av hälsokonsekvenser

Dödlighet

Om man önskar skatta effekter på dödligheten av skillnad i långtidsexponering för avgaser med
kvävedioxidhalten nära bostäder som indikator, finns främst en relevant studie att basera
skattningarna på. I den studien från Nederländerna (Hoek et al, 2002) har man utnyttjat ett
slumpurval av personer från en studie om kost och cancer (Netherlands Cohort Study on Diet and
Cancer – NLCS).

I vissa studier antas effekter av luftföroreningar på dödligheten enbart beröra dödsfall i åldrarna
över 30 år (eller liknande åldersavgränsningar). Det finns dock belägg för att även
spädbarnsdödligheten kan påverkas. Dessutom är det bara några procent av dödsfallen som yngre
personer står för, vilket ger en liten skillnad i beräknat antal dödsfall relaterade till
luftföroreningarna. Därför kommer beräkningarna i den här rapporten inte avgränsas till dödsfall
hos personer över en viss ålder.

I tabell 8 redovisas förändrat antal dödsfall per år i förhållande till nollalternativet. Utifrån
livslängdstabeller kan man grovt skatta att varje dödsfall i genomsnitt motsvarar 11 förlorade
levnadsår. Genomförda beräkningar visar att ett genomförande av Åtgärdsprogrammet skulle
minska antalet dödsfall, orsakade av höga kvävedioxidhalter (avgaser), med knappt 20 per år
jämfört med nollalternativet. Om man genomför alternativet Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner
skulle ca 19 färre dödsfall inträffa per år. Ett genomförande av Trafikomläggning Oscarsleden
skulle däremot medföra att ca 5 fler personer skulle avlida per år jämfört med nollalternativet.

Tabell 8. Förändrat antal dödsfall per år för respektive alternativ i förhållande till nollalternativet och
årsmedelvärdet av kvävedioxid som avgasindikator

Alternativ som jämförs med nollalternativet Antal dödsfall per år, alla åldrar

Åtgärdsprogrammet -19.7

Extra emissionskrav arbetsmaskiner -18.4

Trafikomläggning Oscarsleden  4.9

Sjukhusinläggningar

Kvävedioxid har inte lika ofta som partikelhalten använts som exponeringsindikator i
tidsseriestudier av sjukhusinläggningar. För sjukhusinläggningar har beslut tagits om att eftersträva
skattningar för stora diagnosgrupper. Med kvävedioxid som indikator är det dock svårare än
beträffande partiklar att välja vilka exponerings-responsfunktioner som ska antas.

För inläggningar i andningsorganens sjukdomar (alla åldrar) har valet här fallit på att tillämpa den
norska studiens (Oftedal et al, 2003) 0,29 % per µg/m3 ökning av dygnsmedelvärdet av
kvävedioxid. Grundfrekvensen är 511 inläggningar per 100 000 personer och år.

För hjärtkärlsjukdom (alla åldrar) har valet här fallit på att för alla akuta inläggningar för
hjärtsjukdom tillämpa koefficienten från WHO:s program AirQ på 0,052 % per µg/m3 ökning av
dygnsmedelvärdet av kvävedioxid. Grundfrekvensen är 840 inläggningar per 100 000 personer och
år.
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Tabell 9. Förändrat antal sjukhusinläggningar i andningsorganens sjukdomar respektive
hjärtkärlsjukdom per år för respektive alternativ i förhållande till nollalternativet och med
kvävedioxid som indikator.

Alternativ som jämförs med nollalternativet Antal sjukhusinläggningar, alla åldrar

Andningsorganens sjukdomar

Åtgärdsprogrammet -2.5

Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner -2.4

Trafikomläggning Oscarsleden 0.6

Hjärtsjukdom

Åtgärdsprogrammet -0.8

Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner -0.7

Trafikomläggning Oscarsleden  0.2

Enligt genomförda beräkningar redovisade i tabell 9 kommer Åtgärdsprogrammet medföra att 3,3
färre sjukhusinläggningar per år kommer att ske till följd av sjukdomar i andningsorganen och
hjärtkärlsjukdomar jämfört med nollalternativet. Det är endast 0,2 färre sjukhusinläggningar jämfört
med om alternativet Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner skulle genomföras. Om
Trafikomläggning Oscarsleden skulle genomföras skulle 0,8 fler sjukhusinläggningar ske till följd av
de höga kvävedioxidhalterna jämfört med Nollalternativet.

Förändring av antalet akuta inläggningar synes bli väldigt låg jämfört med förändringen i dödlighet.
Detta är sannolikt missvisande, och beror på att långtidseffekten av förändrad exponering på antal
sjukhusinläggningar inte finns beskriven. Man borde kunna anta att varje tidigarelagt dödsfall
motsvaras av någon extra sjukhusinläggning. Det finns även exempelvis prevalensstudier som visar
på en högre förekomst av luftvägsproblem i områden med högre avgashalt (kvävedioxidhalt).

Besvärsreaktioner
Besvärsreaktioners utbredning i befolkningen har sällan kvantifierats med exponerings-
responssamband. I en svensk studie av befolkningen nära 55 centralt belägna luftmätstationer har
dock beskrivits samband mellan långtidsmedelvärdet av luftföroreningar och prevalensen (andelen)
som frekvent upplever besvär av luftföroreningarna. Upplevelse av luften som irriterande hade ett
tydligt samband med luftkvalitén. Andelen vuxna personer som dagligen eller nästan dagligen
upplever utomhusluften vid bostaden som irriterande korrelerade starkast till kvävedioxidhalten
(Forsberg et al, 1997). För en ökning av halten med 1 µg/m3 ökade enligt regressionsanalysen
antalet på detta sätt besvärade med 0,43 per 100 personer (95% KI = 0,28-0,59). Samma
förhållande mellan skillnader i halt och besvärsförekomst har konstaterats i en annan svensk studie
på 12 platser (Forsberg el al, 1995). Utifrån studieområdenas haltomfång har inga förändringar av
årsmedelhalten under 9 µg/m3 beräknats ha någon effekt på antalet besvärade.

Tabell 10. Förändrat antal personer som dagligen eller nästan dagligen upplever utomhusluften vid
bostaden som irriterande beräknat för respektive alternativ i förhållande till nollalternativet
med kvävedioxid som indikator och begränsat till förändringar av årsmedelhalter över 9
µg/m3.

Alternativ som jämförs med nollalternativet Antal personer med irritation i luftvägarna, alla åldrar

Åtgärdsprogrammet -711

Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner -610

Trafikomläggning Oscarsleden  182
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Enligt tabell 10 kommer Åtgärdsprogrammets genomförande medföra att 711 personer färre än i
Nollalternativet kommer att känna irritation i luftvägarna till följd av höga kvävedioxidhalter i
luften. Om alternativet Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner skulle genomföras skulle 610 personer
färre känna irritation i luftvägarna. Trafikomläggning Oscarsleden skulle medföra att 182 fler
personer än i Nollalternativet skulle känna sig besvärade av de höga kvävedioxidhalterna.

2.7.5 Skadeförebyggande åtgärder

Det framgår av analysen ovan att människors hälsa kommer att förbättras till följd av
genomförandet av Åtgärdsprogrammet respektive Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner.
Simuleringarna av främst kvävedioxid visar dock på överskridande av gränsvärdena för kvävedioxid
även om Åtgärdsprogrammet eller Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner hinner genomföras fram
till år 2006. Då främst vid de större lederna och moten. Eftersom osäkerheterna i den här typen av
analyser är stora bör man generellt sätt överväga att föreslå ytterligare åtgärder för att vara mer
säker på att kunna uppfylla miljökvalitetsnormen. Det ingår dock inte i detta projekt.

2.8 Hälsokonsekvenser av buller

2.8.1 Miljösituation år 2000

Ljudnivåer anges som ekvivalenta (LA,eq). Den ekvivalenta ljudnivån är en slags medelljudnivå under
en tidsperiod t.ex. ett dygn eller en natt. Ljudnivån anges i dBA (decibel med A-vägningskurva som
motsvarar det mänskliga örats förmåga att uppfatta ljud vid olika frevenser).

Hur uppfattas då skillnader i ljudnivå? 2-3 dBA uppfattas som en knappt hörbar förändring. 8-10
dBA uppfattas som fördubbling/halvering av ljudet.
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Figur 10: Exempel på ljudnivåer för olika ljudkällor”. Notera att normal samtalston är ca 65 dBA

Den största källan till störande buller är vägtrafiken. Det är framförallt människor som bor nära
genomfartslederna som störs mest av höga nivåer av vägtrafikbuller. Buller är även ett problem för
de som vill uppleva naturmiljöer, parker och rekreationsområden där tysthet har ett särskilt värde.
Enligt genomförda beräkningar för år 2000 (tabell 12) utsattes 2690 personer i beräkningsområdet
för bullernivåer över 65 dBA. Av dessa kände sig 51,5 % störda av bullret.

Figur 11: Trafikbuller år 2000
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2.8.2 Påverkan

Bullernivåerna avser endast vägtrafikbuller från vägar med större trafikmängder. Buller från järnväg,
spårväg och flyg är inte medräknade. Exempel på andra ljudkällor som inte är med är industri,
skjutbanor och motorsportbanor. Arbetsmaskiner, vare sig på byggen eller industrier är inte heller
med. Det beror bl.a. på att det är svårt att veta var arbetsmaskinerna befinner sig från ett år till ett
annat. Bullerspridningen är oftast relativt lokal, t.ex. vid olika industiarbetsplatser och hamnar, och
styrs av myndigheterna genom tillstånd för verksamhet. Däremot ingår arbetsfordonen när de kör
på vanliga vägar som tung trafik i bullerberäkningen. Endast den ekvivalenta ljudnivån och inte
maxnivån redovisas. Den ekvivalenta ljudnivån är av betydelse för den skadliga effekten ”störning”
som uppstår av trafikbuller.

Som grund för beräkningarna genomförda i den här SMB:n ligger de trafikdata som anges i
Trafikkontorets rapport ”Trafikbullerutredning för Göteborg 2002” (se tabell 11). Här ingår
sammanlag 1640 vägavsnitt och de senaste publicerade trafikräkningarna.

Tabell 11: Exempel på trafikdata från Trafikkontorets rapport
Gata Sträcka Trafik-

data år
Fordon/
dygn
2000

Tung trafik i
%

Beräknings-
hastighet
km/h

Linnégatan Järntorget – Prinsgatan 2000 13300 4 34

För punkter som inte har aktuella siffror har dessa i vissa fall kunnat uppskattas efter
trafikutvecklingen på gatan vid andra sträckor. I andra fall har äldre statistik fått gälla.

För vissa sträckor med hög trafikintensitet har trafikdata saknats. Då har värdena interpolerats från
anslutande sträckor. Smågator, och en del gator eller vägar med få boende finns inte med i
Trafikontorets underlag.

2.8.3 Effekter

I den här delen redovisas inga bullerkartor eftersom skillnaderna mellan de olika alternativen är allt
för små. Med den prognostiserade trafikökningen från år 2000 till år 2006 (Nollalternativet)
kommer antalet personer som utsätts för bullernivåer över 55 dB(A) att öka med 8 %. I
Nollalternativet får området kring Götaleden en väsentlig bullerminskning eftersom trafiken här går
i tunnel.

Åtgärdsprogrammet innebär att man genom olika åtgärder bl.a. dämpar trafiktilllväxten i Göteborg.
Denna förändring innebär en minskning med 0,2 dB vid en fix punkt vid sidan av en väg med
enbart personbilar, jämfört om åtgärderna inte skulle genomföras (Nollalternativet). Om där finns
tung trafik blir minskningen mindre. Det är svårt att på en bullerkarta upptäcka någon skillnad
jämfört med Nollalternativet. Den area som exponeras för trafikbuller med en ljudnivå överstigande
55 dBA minskar dock med någon procentenhet.

Inga beräkningar har genomförts för alternativet Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner.
Ljudnivåerna antas här bli desamma som i Nollalternativet.

Vid Trafikomläggning Oscarsleden beräknas fordonstrafiken minska med 40000 fordon per dygn.
Kvar blir ca 45000 - 59000 fordonspassager beroende på var på leden man befinner sig. Det
innebär beräkningsmässigt att nivån väntas minska med 4,9 till 9,5 dB. Det en klar sänkning av
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bullernivåerna för de boende längs med Oscarsleden. I bästa fall blir det en halvering av ljudet från
fordonstrafiken jämfört med Nollalternativet. På Lundbyleden ökar trafiken från ca 47 000 fordon
per dygn till ca 57 000 fordon. Det ger en ökning av ekvivalenta ljudnivån med 0,8 dB, d.v.s. ingen
hörbar skillnad på ljudnivå. På Västerleden mellan Fiskebäcksmotet och Tynneredsmotet ökar
trafiken från 49000 fordon per dygn till 79000. Det motsvarar en ökning av den ekvivalenta
ljudnivån med 2,1 dB. Det innebär en knapp hörbar skillnad när det gäller ljudnivå.

2.8.4 Konsekvenser

Konsekvenserna för de boendes hälsa med avseende på beräknat antal boende som blir störda av
trafikbuller visas i följande tabeller (12-15). Störningarna yttrar sig i form av dålig sömn, irritation,
samtalsstörningar m.m.  Notera att ett betydande antal personer beräknas vara störda av trafikbuller
även i områden med en ljudnivå under 55 dBA. De är dock inte med i summeringen nedan.

Tabell 12: Miljösituationen år 2000
Intervall för A-vägd ekvivalent
ljudnivå utomhus

Antal boende inom respektive
intervall

Antal störda

>70 345 (63,4 %) 219

65-70 2345 (51,5 %) 1208

60-65 11828 (39,4 %) 4660

55-60 55479 (28,6 %) 15867

Summa >55 69997 21954 som motsv. 31,4 %

I Nollalternativet beräknas antalet störda öka med 8 % jämfört med år 2000, d.v.s. med ungefär lika
många % som trafiken ökar.

Tabell 13: Nollalternativet år 2006
Intervall för A-vägd ekvivalent
ljudnivå utomhus

Antal boende inom
respektive intervall

Antal störda

>70 377 (63,4 %) 239

65-70 2721 (51,5 %) 1401

60-65 13002 (39,4 %) 5123

55-60 59595 (28,6 %) 17044

Summa >55 75695 23807 som motsvarar 31,4 %

Åtgärderna i Åtgärdsprogrammet beräknas medföra att ca 4 % färre boende blir störda av
trafikbuller än i Nollalternativet. Vid beräkningen av antalet boende med hjälp av GIS uppstod ett
fel som inte har analyserats. Antal boende har istället interpolerats mellan Miljösituation år 2000
och Nollalternativet.

Tabell 14: Åtgärdsprogrammet år 2006
Intervall för A-vägd ekvivalent
ljudnivå utomhus

Antal boende inom
respektive intervall

Antal störda

>70 361 (63,4 %) 229

65-70 2533 (51,5 %) 1305

60-65 12415 (39,4 %) 4892

55-60 57537 (28,6 %) 16456

Summa >55 72846 22882 som motsvarar 31,4 %
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Inga beräkningar har genomförts för alternativet Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner. Antal störda
antas dock vara detsamma i Nollalternativet.

I Trafikomläggning Oskarsleden väntas ca 5 % fler boende bli störda av höga ljudnivåer från
biltrafiken jämfört med i Nollalternativet.

Tabell 15: Trafikomläggning Oscarsleden år 2006
Intervall för A-vägd ekvivalent
ljudnivå utomhus

Antal boende inom respektive
intervall

Antal störda

>70 377 (63,4 %) 239

65-70 2510 (51,5 %) 1293

60-65 14431 (39,4 %) 5686

55-60 62351 (28,6 %) 17832

Summa >55 79669 25050 som motsvarar 31,4 %

2.8.5 Skadeförebyggande åtgärder

Även om Åtgärdsprogrammet genomförs kommer trafiktillväxten medföra att fler människor
kommer att känna sig störda av trafikbullret i framtiden. För att vända den negativa trenden
behöver ytterligare åtgärder sättas in. Ett alternativ är att satsa på "tyst asfalt", vilket kan få ner
bullernivåerna betydligt. Här har det ingått att testa vad som skulle hända med ljudnivåerna om tyst
asfalt lades på alla gator som är med i beräkningen. Här ingår antagandet att tyst asfalt ger 8 dB
sänkning av ljudnivån. Som synes i figur 12 blir effekten stor på det bullerexponerade området.

Tyst asfalt som är nylagd och inte sliten och ”igentäppt” väntas ge 8 dB ljudnivåsänkning vid 70
km/h och över. Vid 50 km/h har motorljud, särskilt från bussar och lastbilar större inverkan. För
att få 8 dB dämpning även vid 50 km/h måste åtgärden kompletteras med krav på ljudemission från
framförallt bussar och lastbilar.

Tabell 16: Tyst asfalt år 2006
Intervall för A-vägd ekvivalent
ljudnivå utomhus

Antal boende inom respektive
intervall

Antal störda

>70 13 (63,4 %) 8

65-70 28 (51,5 %) 14

60-65 1016 (39,4 %) 400

55-60 5452 (28,6 %) 1559

Summa >55 6509 1981 motsvarar 30,4 %

Antalet störda beräknas med denna åtgärd reduceras till en mindre än en tiondel.
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Figur 12: Trafikbullernivåer efter att ha genomfört åtgärden tyst asfalt, år 2006
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2.9 Miljökonsekvenser av växthusgaser

2.9.1 Miljösituation år 2000

Under år 2000 var de totala utsläppen av koldioxid från Göteborgs kommun 2,56 miljoner ton. Av
dessa stod industriförbränning (45 %), trafik (25 %) och energi/uppvärmning (17 %) för den
största andelen utsläpp (Göteborgs Stad, 2003).  Trafiken stod detta år för 0,64 ton av de totala
koldioxidutsläppen i kommunen (figur 13).

Figur 13: Utveckling av och prognos för utsläpp av CO2 från vägtrafik i Göteborgs kommun. Källa:
Göteborgs Stad, 2003.

Enligt Sveriges nationella miljökvalitetsmål “Begränsad klimatpåverkan” ska halten av växthusgaser
i atmosfären stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte
blir farlig. Ett delmål är att utsläppen av växthusgaser, som medelvärde för perioden 2008-2012,
ska vara minst 4 % lägre än utsläppen år 1990. Samma mål gäller även på lokal nivå. När det gäller
transportsektorn så är målet att utsläppen av koldioxid från transporter i Sverige år 2010 ska
stabilisera sig på 1990 års nivå.

2.9.2 Påverkan

Analyserna i den här SMB:n utgår från de beräkningar som GF konsult genomförde i
åtgärdsprogrammet för Länsstyrelsen i Västra Götalands räkning.
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2.9.3 Effekter

I Nollalternativet kommer trafiken i Göteborg fortsätta att öka med 1,5 % per år. Därmed kommer
även andelen koldioxidutsläpp från vägtrafiken att öka. Detta trots att fordonen väntas bli
bränslesnålare i framtiden. Miljöförvaltningen räknar med ökning av koldioxidutsläppen med cirka
0,4 % per år.

Enligt beräkningar gjorda av GF konsult i åtgärdsprogrammet (Länsstyrelsen i Västra Götalands
län, 2003) så kommer koldioxidutsläppen att minska med cirka 32 000 ton per år om
Åtgärdsprogrammet genomförs. Att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft och dämpa
trafikökningen kommer att ha störst positiv effekt (minskning) på koldioxidutsläppen i Göteborg.
Osäkerhetsfaktorn är dock hög då resultatet hänger på hur bilparken utvecklas och hur mycket
trafikökningen dämpas. Dessutom kommer effekterna inte att kunna uppnås direkt eftersom det tar
tid att genomföra alla de åtgärder som föreslås i Åtgärdsprogrammet.

Enligt en prognos som gjordes på uppdrag av Göteborgsregionens luftvårdsprogram (Engström &
Flodström, 2000) så kommer inte bränsleförbrukningen för arbetsmaskiner att minska från år 2000
till år 2006. Eftersom koldioxidutsläppen står i relation till bränsleförbrukningen kommer
koldioxidutsläppen inte att påverkas nämnvärt av de skärpta avgaskraven. Däremot så kommer
trafiktillväxten även i detta alternativ vara 1,5 % per år, vilket medför samma ökning av
koldioxidutsläpp som i Nollalternativet.

Trafikomläggning Oscarsleden kommer att medföra att stora delar av fordonstrafiken måste köra
en längre sträcka för att nå sina mål. Det innebär i sin tur en högre bränsleförbrukning med
betydligt högre koldioxidutsläpp än vad som är fallet i Nollalternativet.

2.9.4 Konsekvenser

Då klimatpåverkan är ett globalt problem kommer de åtgärder som föreslås i de olika alternativen
inte att enskilt kunna hindra de negativa konsekvenserna av en höjd medeltemperatur. För att
kunna hindra denna utveckling krävs det framförallt globala överenskommelser.
Åtgärdsprogrammets genomförande väntas dock bidra något till möjligheterna att det uppsatta
miljökvalitetsmålet “Begränsad klimatpåverkan” och målet för transportsektorn kan uppnås.
Trafikomläggning Oscarsleden skulle direkt motverka ovan nämnda mål. Om trafikutvecklingen
fortsätter som idag kommer dessa mål inte att uppnås (Göteborgs stad, 2003)

På kort sikt kommer ökade koldioxidutsläpp inte påverka människors hälsa eller miljön i någon
större omfattning. Men om koldioxidutsläppen fortsätter att öka som idag kommer en två graders
temperaturhöjning att nås till år 2030. En sådan temperaturökning kan i Sverige medföra negativa
miljökonsekvenser som ökade nederbördsmängder och ökad risk för översvämningar. En
temperaturökning kommer även att medföra positiva miljökonsekvenser, exempelvis ökad
avkastning för jord- och skogsbruk. Det negativa hälsokonsekvenserna väntas bli ökad utbredning
av vattenburna sjukdomar och infektionssjukdomar, naturkatastrofer, temperaturbelastning och
ultraviolett strålning. (Miljöförvaltningen i Göteborg, 2004)

2.9.5 Skadeförebyggande åtgärder

Det krävs att åtgärder för att kunna minska koldioxidutsläppen sätts in för att kunna uppnå
delmålet med en 4 % minskning av klimatgaser. Det gäller särskilt transportsektorn där utsläppen
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har ökat under de senaste åren. Göteborgs Stad har efter åtgärdsprogrammets färdigställande tagit
fram klimatinvesteringsprogram innehållande handlingsplan för hur utsläppen av växthusgaser ska
minska i Göteborg. Eftersom genomförandet av åtgärdsprogrammet skulle medföra en minskning
av koldioxidutsläppen i Göteborg anses det inte befogat att föreslå fler åtgärder inom ramen för
detta program.

2.10  Samlad bedömning

För att undersöka vilka alternativ som är mest fördelaktiga har resultaten bedömts utifrån två olika
perspektiv. Den första bedömningen är naturvetenskaplig (tabell 17) där olika alternativen värderas
utifrån uppsatta projektmål samt berörda nationella miljökvalitetsmål och folkhälsomål. Den andra
är en samhällsekonomisk bedömning (tabell 18).

2.10.1 Naturvetenskaplig bedömning

Resultaten av  beräkningarna visar att ett genomförande av Åtgärdsprogrammet respektive Skärpta
avgaskrav för avgasmaskiner skulle båda innebära en klar förbättring av människors hälsa jämfört
med om inga åtgärder genomförs (Nollalternativet). Att genomföra trafikomläggningen av
Oscarsleden skulle däremot medföra en klar försämring av människors hälsa. Det ska noteras att
alla alternativen medför att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid kommer att överskridas även efter
årsskiftet 2005/2006. Här krävs det att ytterligare åtgärder sätts in för att kunna få ner
kvävedioxidhalterna i Göteborg under uppsatta gränsvärden.

Om inga åtgärder sätts in för att få ner kvävedioxidhalterna (Nollalternativet) kommer
koldioxidutsläppen och bullernivåerna att öka i beräkningsområdet jämfört med år 2000. Detta till
följd av den ökade trafiktillväxten. De ökade koldioxidutsläppen går emot uppsatta nationella och
globala miljömål och kommer på lång sikt att bidra till den globala uppvärmningen. Antalet
bullerstörda i området väntas under den här tidsperioden öka med 8 %. Kvävedioxidhalterna
kommer under samma period att minska i beräkningsområdet, mycket beroende på en renare
bilpark.

Ett genomförande av åtgärderna i Åtgärdsprogrammet kommer medföra att koldioxidutsläppen
minskar och färre personer kommer att känna sig störda av höga bullernivåer från trafiken (yttrar
sig i form av dålig sömn, irritation, samtalsstörning m.m.) jämfört med om inga åtgärder sätts in.
Medelhalterna av kvävedioxid kommer att sjunka, vilket medför att antalet dödsfall kommer att
minska med 19,7 fall per år, sjukhusinläggningar till följd av sjukdom i andningsorganen och
hjärtkärlsjukdomar kommer att minska med 3,3 inläggningar per år och antalet personer som
dagligen känner sig irriterade av utomhusluften att minska med 711 personer jämfört med
Nollalternativet.

Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner kommer enligt GF konsult (Länsstyrelsen i Västra Götaland,
2003) inte medföra någon effekt på koldioxidutsläppen. Inga beräkningar har genomförts gällande
bullernivåer från arbetsmaskiner. Det troliga är dock att de skärpta upphandlingskraven inte
kommer påverka arbetsmaskinernas bullernivåer. Bullernivåerna bör bli desamma som i
Nollalternativet. Kvävedioxidutsläppen kommer att minska, vilket medför att medelvärdet för
kvävedioxidhalterna i beräkningsområdet kommer att minska med 4,5 % jämfört med
Nollalternativet. Det väntas medföra att dödligheten kommer att minska med ca 18,4  dödsfall och
3,1 sjukhusinläggningar per år. Antalet personer som dagligen upplever utomhusluften vid bostaden
som irriterande kommer att minska med 610 personer jämfört med Nollalternativet.
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Tabell 17: Samlad bedömning utifrån programmål och nationella miljökvalitets- och hälsomål.
Nollalternativet jämförs med miljösituationen år 2000. Obs! Notera att de övriga
alternativen jämförs med nollalternativet. Resultaten gäller inom avgränsat
beräkningsområde.

Nollalternativ Åtgärdsprogram Skärpta krav
arbetsmaskin

Trafikoml.
Oscarsleden

Programmålet ”Skydd av människors hälsa”
Minskad dödlighet/
sjukhusinläggning
i andningsorganen
och
hjärtkärlsjukdom
orsakade av höga
kvävedioxidhalter

Används endast som
basvärde i
beräkningarna.

Dödligheten kommer
att minska med 19,7
dödsfall och 3,3
sjukhus-inläggning
per år.

Dödligheten kommer
att minska med 18,4
dödsfall och 3,1
sjukhus-inläggning
per år.

Dödligheten kommer
att öka med 4,9
dödsfall per år och
0,8
sjukhusinläggning
per år.

Minskat antal
människor som
känner sig störda
av trafikbuller över
55 dBA

23807 personer
kommer att känna
sig störda av
trafikbuller, d.v.s. en
ökning med 8%
jämfört med år
2000.

Antalet bullerstörda
kommer att minska
med 4 %.

Ingen förändring
jämfört med
nollalternativet

Antalet bullerstörda
kommer att öka med
5 %.

Mål för folkhälsa ”Sunda och säkra miljöer och produkter”
Minskat antal
bullerstörda (se
nedan)
Minskade halter av
kvävedioxid (se
nedan)
Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”
Nationellt delmål:
Minskade utsläpp
av växthusgaser

Koldioxidutsläpp från
trafiken väntas öka
med ca 0,4 procent
per år jämfört med
år 2000.

Koldioxidutsläpp från
trafiken väntas
minska med ca 32
000 ton/år, men
osäkerheten är hög.

Ingen förändring
jämfört med
nollalternativet

Koldioxidutsläpp
väntas öka mer än i
nollalternativet
eftersom kör-
sträckan blir längre
för stora delar av
fordonstrafiken

Frisk luft
Nationellt delmål:
Minska halter av
kvävedioxid

Medelvärdet av
kvävedioxidhalterna
väntas minska med
10 % jämfört med
år 2000.

Medelvärdet av
kvävedioxidhalterna
väntas minska med
2,6 %.

Medelvärdet av
kvävedioxidhalterna
väntas minska med
4,5 %.

Medelvärdet av
kvävedioxidhalterna
väntas öka med
1,9 %.

MKN kvävedioxid
årsmedelvärde
40µg/m3

MKN beräknas
överskridas över en
yta om ca 0,3 km3.
Det är en minskning
med ca 0,1 km3

jämfört med år
2000.

MKN beräknas
överskridas över en
yta om 0,2 km3. Det
är en minskning
med ca 0,1 km3.

MKN beräknas
överskridas över en
yta om ca 0,3 km3,
d.v.s. ingen
förändring jämfört
med nollalternativet

MKN beräknas att
överskridas över en
yta om ca 0,3 km3,
d.v.s. ingen
förändring jämfört
med nollalternativet.

MKN bensen
årsmedelvärde
5µg/m3

MKN riskerar att
överskridas.

Inga beräkningar
genomförda p.g.a.
brister i underlaget.

Inga beräkningar
genomförda p.g.a.
brister i  underlaget.

Inga beräkningar
genomförda p.g.a.
brister underlaget.

MKN partiklar
PM10 årsmedel-
värde 40 µg/m3

MKN riskerar att
överskridas inne i
centrala Göteborg.

Inga beräkningar
genomförda p.g.a.
brister i
underlaget.

Inga beräkningar
genomförda p.g.a.
brister i underlaget.

Inga beräkningar
genomförda p.g.a.
brister i underlaget.

God bebyggd miljö
Nationellt delmål:
Minskat buller
(antal människor
som utsätts för
buller överstigande
55 dBA)

Ca 76 000 personer
väntas utsättas för
buller över 55 dBA.
Det är en ökning
med 8 % jämfört
med år 2000.

Antalet personer
som utsätts för
buller över 55 dB
kommer att minska
med 4 %.

Antalet personer
som utsätts för
buller över 55 dBA
kommer inte att
förändras jämfört
med nollalternativ

Antalet personer
som utsätts för
buller över 55 dBA
kommer att öka med
5 %.

Genomförd analys visar att åtgärden Trafikomläggning Oskarsleden skulle innebära närmast en
halvering av bullernivåerna från trafiken för de boende längs med Oscarsleden. Det totala antalet
störda av buller i beräkningsområdet skulle dock öka med ca 5 % jämfört med Nollalternativet.
Alternativet skulle också medföra ökade halter av kvävedioxid (halter över miljökvalitetsnormen)
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som i sin tur medför att antalet dödsfall skulle öka med 4,9 och sjukhusinläggningarna med 0,8 per
år. Även koldioxidutsläppen väntas öka mer än i Nollalternativet. Anledningen till de negativa
konsekvenserna är att de fordon som leds om är tvungna att köra en längre sträcka än tidigare vilket
medför en högre bränsleförbrukning samt att fler människor bor längs med den nya sträckningen
jämfört med Oscarsleden.

2.10.2  Samhällsekonomisk bedömning

Kostnader och intäkter

Den samlade kostnaden för att genomföra Åtgärdsprogrammet har grovt uppskattats till ca 1,5
miljarder SEK, varav 1,3 miljarder avser investeringar och driftkostnader för en utbyggnad av
kollektivtrafiken. Det antas också att det uppstår merkostnader för den privata maskinägaren
genom de skärpta avgaskraven för arbetsmaskiner. Att montera katalysator och partikelfilter på en
arbetsmaskin beräknas kosta 50 000 till 70 000 SEK. Ett motorbyte kan kosta mellan 100 000 och
200 000 SEK. Inköp av en ny maskin kan kosta från 50 000 till 3 miljoner SEK. Om hälften av
arbetsmaskinerna byts ut mot nya maskiner och resten av maskinerna åtgärdas beräknas den totala
kostnaden enligt branschen uppgå till ca 250 miljoner SEK.

Tabell 18. Samhällsintäkter med anledning av förändrad hälsa (miljoner SEK)
Årliga intäkterAlternativ
Hälsa
luft

Hälsa
buller

Summa

Åtgärdsprogrammet 181,6 0,69 182,27

Skärpta avgaskrav för
arbetsmaskiner

169,5 0 169,48

Trafikomläggning Oscarsleden -45,14 -0,78 -45,92

Tabell 18 visar de årligen minskade utgifterna för hälsokonsekvenserna av luftföroreningar och
buller m.a.p. de tre diskuterade alternativen. För Åtgärdsprogrammet skulle intäkterna från de
förbättrade hälsoeffekterna vara omkring 182 miljoner årligen fram till år 2006. Intäkterna för
Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner blir omkring 170 miljoner SEK. Här ingår att
arbetsmaskinernas avgaser blir 14 % renare än i åtgärdsprogrammet. Bullernivåerna antas bli
oförändrade jämfört med Nollalternativet. Vinsterna av alternativet Trafikomläggning Oscarsleden
blir negativa beroende på att andra områden blir drabbade av både högre luftföroreningshalter och
bullernivåer.

Nettonyvärde (skillnad mellan framtida kostnader och vinster)

I en kostnadnyttoanalys ingår det att jämföra kostnader med intäkter. En sådan analys blir
missvisande om inte alla nyttor från de mest betydande miljöaspekterna räknas in. I det här
projektet ingår endast nyttor till följd av förändrade hälsokonsekvenser. För att kunna genomföra en
fullständig kostnadnyttoanalys så hade nyttor av alla olika miljöaspekter behövts vägas in. Några
nyttor som saknas när det gäller hälsa är konsekvenserna av halter av partiklar och bensen. Här
nedan följer ett resonemang kring hur man kan beräkna nettonyvärdet för de olika alternativen.
Nyttan av förändrade hälsokonsekvenser jämförs alltså här med den totala kostnaden av ett
genomförande av de olika alternativen.
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Kostnaderna för ett genomförande av Åtgärdsprogrammet har Länsstyrelsen i Västra Götalands län
beräknat till omkring 250 miljoner kronor per år. Om man skulle jämföra intäkterna från
förändrade hälsokonsekvenser med kostnaderna skulle nettonyvärdet bli negativt (-302 miljoner
SEK). Om beräkningen varit fullständig så skulle det ha inneburit att ett genomförandet hade
orsakat en samhällsekonomisk förlust.

I alternativet Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner antas åtgärdskostnaderna endast gälla den
privata sektor. Eftersom det har varit svårt att få fram information om arbetsmaskiner i den
offentliga sektorn beaktas inte dessa kostnader. Netto nyvärdet för perioden värderas till omkring
734 miljoner SEK. Det innebär en klar vinst för samhället, trots att alla nyttor inte har räknats med.

I alternativet Trafikomläggning motsvarar en extra körsträcka ca 6,6 kilometer per fordon.
Kommunens kostnad för detta alternativ blir marginella, däremot skattas de årliga kostnaderna för
bilisterna till omkring 14,5 miljoner SEK. Här antas det att en kilometer kostar 5 SEK (källa Avis
biluthyrning). Nettonyvärdet för alternativet Trafikomläggning Oscarsleden blir negativt
motsvarande omkring 286 miljoner SEK för hela perioden.

Om åtgärdernas effekter på koldioxid inkluderas (tabell 19), ändras värdena på skillnaderna mellan
intäkter och kostnader. I fallet med åtgärdsprogrammet förblir den årliga skillnaden negativ och
minskar till  runt 55 miljoner SEK. Därför blir nettonyvärdet för den studerade perioden också
negativt och motsvarar omkring 249 miljoner SEK. För fallet med skärpta avgaskrav för
arbetsmaskiner antas det att effekten av koldioxiden blir marginell och påverkar inte skattningarna.
När det gäller Trafikomläggning Oscarsleden kommer den extra körsträckan att medföra mer
utsläpp av koldioxid vilket också påverkar vinsterna av detta alternativ negativt.

 Tabell 19. Samhällskostnader och intäkter inklusive CO2 ( miljoner SEK)
Årliga intäkterAlternativ
Hälsa Buller CO2 Summa

Årliga
kostnader

Årlig
skillnad

Netto
ny-
värdet

Åtgärdsprogrammet 181,6 0,69 12,16 194,4 250 -55,57 -249

2.11 Problem, osäkerheter och kunskapsluckor

Avsaknad av tillräckligt underlag för framtagande av emissionsdata medförde att de planerade
beräkningarna av partiklar och bensen inte gick att genomföra.

Ett annat problem var att befolkningsunderlaget inte visade sig täcka hela den valda geografiska
ytan. Det medförde att resultaten av alternativ Trafikomläggning Oscarsleden inte blev korrekta.
Förhållandet mellan de övriga alternativens hälsokonsekvenser anses dock inte förändras.
Läs mer om osäkerheter och kunskapsluckor i metoddelen, del 3.

2.12 Uppföljning

Eftersom simuleringarna av kvävedioxidhalter innehåller ett stort mått av osäkerhet, och dessutom
endast gäller halter ovan tak, bör uppföljning genomföras av kvävedioxidhalter i gaturum.
Detsamma gäller partiklar och bensen. Uppföljning bör ske där miljökvalitetsnormen riskerar att
överskridas och där människor stadigvarande vistas.
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Om man ska inkludera en uppföljning av något hälsoutfall rörande luftföroreningar bör detta ha så
starkt koppling till luften som möjligt och påverkas så lite som möjligt av andra föränderliga
faktorer. Självrapporterade besvär och luftvägssymtom studerade med enkätmetodik torde vara
mest rimligt i ett uppföljningsprogram. Diagnoser och vårdkontakter påverkas mycket av
organisatoriska, ekonomiska, terapeutiska och diagnostiska förändringar och är därför mindre
lämpliga i en uppföljning. Den här typen av uppföljning bör snarare vara något för forskare på våra
universitet än inom åtgärdsprogrammets ramar.

Trafikbuller är en stor källa till störning och det blir mycket svårt att klara gällande riktvärden för
trafikbuller utomhus om inte kraftiga åtgärder vidtas. Även här kan det ifrågasättas om detta bör
ligga inom åtgärdsprogrammet ramar. Vägverket och kommunen följer idag regelbundet upp höga
trafikbullernivåer längs med vägarna i Göteborg och genomför åtgärder enligt ett framtaget
åtgärdsprogram. Det finns ett allmänt behov på metodutvecklingssidan av att följa upp pågående
forskning kring störning och effekter av ljud.

Koldioxidutsläppen följs regelbundet upp av Göteborgs Stad, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
och av Naturvårdsverket. Det anses inte befogat att genomföra ytterligare uppföljning inom
åtgärdsprogrammet.
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3 Metodbok
I den här delen redovisas de metoder som har använts för att kunna analysera hälsokonsekvenser
och miljönytta av förändrade luftföroreningshalter och bullernivåer till följd av en omställning till
ett mer hållbart trafiksystem. Ett problem i dagens miljöbedömningar är att de sällan går så långt att
de analyserar miljökonsekvenserna. Vanligtvis stannar man vid att redovisa effekterna av ett
genomförande. De metoder som redovisas här har i möjligaste mån anpassats till de särskilda
förutsättningar som gäller för SMB. I detta fall en större geografisk yta än vad som är vanligt i
projekt-MKB. Särskild vikt har lagts vid att redovisa de osäkerheter som är oundvikliga i den här
typen av analyser.

Metodstudien baseras på det underlag som tagits fram inom ramen för åtgärdsprogrammet. Läsaren
rekommenderas att först läsa åtgärdsprogrammet och/eller del 2 i den här rapporten för att få
kunskap om förutsättningarna för metodstudien.
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3.1 Effekter av luftföroreningar

Av Jesper Lindgren, Miljöförvaltningen Göteborg

3.1.1 Tillämpade metoder

Spridningsmodell

I denna rapport är spridningsberäkningarna utförda med hjälp av miljöövervakningssystemet
EnviMan, med ingående spridningsmodellen Aermod. Den här modellen är till grunden en gausisk
plymmodell där spridning av emissionerna fördelas både horisontellt och vertikalt. Även den
meteorologiska informationen (exempelvis vind och temperatur) beräknas både horisontellt och
vertikalt i en speciell vindmodell.

Vid jämförelse mot gränsvärden vill man oftast beräkna dels medelvärde över en längre tidsperiod
och dels extremvärden för timmar/dygn. Beräkning av medelvärden och extremvärden över ett
antal timmar är statistiskt inga problem vad det gäller underlaget/säkerheten. Däremot ställer
dygnsvärden till problem vad avser extremvärden eftersom det statistiska underlaget oftast blir för
litet och därmed alltför osäkert.

Emissionsmodell

Spridningsberäkningarna bygger på emissionsuppgifter från dels Miljöförvaltningens
emissionsdatabas för luftföroreningar och dels uppgifter från GF Konsult AB. Ingående
datauppgifter som definieras är exempelvis för enskilda skorstensutsläpp viktiga
utsläppskarakteristiska egenskaper som exempelvis emissionsmängd, emissionshöjd, gastemperatur,
gashastighet och utsläppsfördelning över tiden. För vägtrafik är uppgifter som hastighet,
trafikförhållanden och tidsvariation medtagna i beräkningarna. För att beräkna emissioner från
vägtrafiken används dels Vägverkets avgasmodell EVA2 (se Vägverkets Publikation 2001:80
”Effektsamband 2000”) och dels Vägverkets prognosberäkningar när det gäller
fordonsfördelningsutvecklingen och emissionsförändring fram till år 2006, se Vägverkets Sektors
Redovisning 2000, publikation 2001:31.

Simuleringar
Varje simulering har genomförts i ett rutnät där varje ruta är 50x60 meter. Hela rutnätet består av
drygt 60 000 rutor. Ett medelvärde för halterna i rutan har beräknats och redovisas i en mittpunkt.
Resultatet har därför inte heller större noggrannhet än denna upplösning. Resultaten kan variera
betydligt beroende på valet av rutstorlek. Det är därför viktigt att vara konsekvent när det gäller val
av rutnät för olika beräkningar i samma projekt.

Simuleringar bör användas som ett hjälpmedel för att se var problemen finns och vad olika
förändringar kan medföra för effekter och inte utan vidare användas för att konstatera om
normerna överskrids eller inte i en viss punkt. De simuleringsberäkningar som använts i denna
rapporten avser årsmedelvärdet. Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid finns även för tim-
respektive dygnsmedelvärden. Dygnsmedelvärdet för kvävedioxid är den gräns som är svårast att
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uppfylla. I denna rapport studeras dock endast hälsokonsekvenser med avseende på
långtidsexponering (år).

Partiklar och bensen

Både utsläpp av partiklar och bensen härrör till stor del från trafiken och är orsaken till betydande
miljö- och hälsoproblem. De bör därför tas upp i en SMB som berör förändringar i trafiksystemet.
Ambitionen var här att göra grova uppskattningar av påverkan av framförallt resuspenderade
partiklar och bensen. Det visade sig tyvärr att Miljöförvaltningens nuvarande beräkningsprogram
inte klarar av att göra simuleringar för dessa ämnen. Det beror bl.a. på att det saknas tillräckligt med
emissionsdata inom området.

3.1.2 Osäkerheter

Osäkerhet vid val av trafikprognoser

Beräkningarna i den här rapporten utgår från en trafikökning på 1,5 % per år, vilket är samma
prognos som användes i åtgärdsprogrammet. Under framtagandet av åtgärdsprogrammet fick
länsstyrelsen ta emot kritik från bl.a. Vägverket Region Väst och Naturskyddsföreningen för att ha
valt för låga trafikutvecklingssiffror. De förespråkade istället SIKAS prognos för trafikutvecklingen
i Göteborgsområdet som låg på en genomsnittlig trafiktillväxt på 2,9 % per år (bilaga 7 i
åtgärdsprogrammet). Så här i efterhand kan det konstateras att den verkliga trafiktillväxten under år
2000 till år 2004 har legat på i genomsnitt 2,1 % (muntligen Hans-Erik Svensson, Trafikkontoret i
Göteborg 050224).

Tabell 20: Trafikutvecklingen i Göteborg år 2000 till år 2004 (Trafikkontoret i Göteborg)
Årtal Trafikutveckling i Göteborgs kommun (28

mätpunkter)

2000 2,0 %

2001 1,3 %

2002 3,4 %

2003 2,3 %

2004 1,7 %

Genomsnitt 2000 - 2004 2,1 %

För att bemöta ovanstående kritik redovisas här ett exempel som visar på osäkerheten i
beräkningarna av kvävedioxid för Nollalternativ 2006 beroende på om man väljer en årlig
trafiktillväxt på 1,5%, 2,1% eller 2,9%. En svårighet när man ska beräkna en trafikökning är att veta
hur trafiken fördelar sig. I Göteborg skiljer sig tillväxten på lederna och inne i centrala Göteborg
betydligt åt, då det i de centrala delarna nästan inte är någon trafikökning alls. Det bästa är att gå in
på varje enskild väg och uppdatera väglänken för sig då det är olika trafikutveckling på de olika
gatorna. Det är dock resurskrävande arbete och är därför inte motiverat att genomföra i den här
typen av projekt. För att göra det enklare med trafikökningen i beräkningsprogrammet har istället
en procentuell faktor lagts till all trafik i databasen.
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Jämförelse mellan olika trafikprognoser

När simuleringarna av de olika trafikprognoserna jämförs med varandra är det svårt att upptäcka
någon synbar skillnad mellan dem. Därför redovisas inte dessa kartor här. En jämförelse av det
totala utsläppet av kväveoxider (tabell 21) visar att utsläppen ökar med 2 % per år om den årliga
trafiktillväxten är 2,9 % istället för 1,5 % per år.

Tabell 21:. Emissioner av NOx

Emission
NOx

Ton/år

Nuläge år
2000

Nollalternativ år
2006
1,5 %
trafikökning

Nollalternativ år
2006
1,2 %
trafikökning

Nollalternativ år
2006
2,9 %
trafikökning

Trafik 2198 1389 1418 1500

Övriga källor 4386 4068 4068 4068

Totalt 6584 5457 5486 5568

Genom att studera tabellerna som redovisar kvävedioxidhalten över en area (tabell 22) respektive
medel-, max- och minhalter (tabell 23) kan det vara lättare att få en uppfattning om hur luftkvalitén
påverkas. Om man ser till den yta som överskrider miljökvalitetsnormens årsmedelvärde, 40 µg/m3,
så förändras inte den arean utifrån vilken trafikprognos man väljer.

Tabell 22: Area med NO2 inom intervallen 0-26, 26-32, 32-40 samt >40 µg/m3

µg/m3

NO2

Area km3

Nuläge år 2000 Nollalternativ år
2006
1,5 %
trafikökning

Nollalternativ
år 2006
1,2 %
trafikökning

Nollalternativ
år 2006
2,9 %
trafikökning

0-26 156,6 167,1 166,6 165,5

26-32 14,4 6,5 6,8 7,7

32-40 3,7 1,3 1,4 1,7

>40 0,4 0,3 0,3 0,3

Totalt 175,1 175,1 175,1 175,1

Årsmedelvärdet för kvävedioxid i beräkningsgridet ligger på 15,6 µg/m3 för en trafiktillväxt på 1,5
%. Med en årlig trafiktillväxt på 2,9 % har årsmedelvärdet ökat till 16,0 µg/m3, d.v.s. en ökning med
4 %.

Tabell 23: Immissioner (kvävedioxidhalt) som min-, medel- och maxvärden
µg/m3

NO2

Nuläge        år
2000

Nollalternativ år
2006
1,5 %
trafikökning

Nollalternativ
år 2006
1,2 %
trafikökning

Nollalternativ
år 2006
2,9 %
trafikökning

Min 5,1 4,5 4,6 4,6

Medel 17,4 15,6 15,7 16,0

Max 59,9 52,7 53,2 54,9

Slutsatsen är att skillnaderna i utsläpp är liten mellan de olika trafikprognoserna. Det beror mycket
på att andra källor står för den största andelen av kväveoxidutsläppen i Göteborg (relationen mellan
utsläpp från trafiken och andra källor kan dock skilja sig t.ex. mellan stad och land). Under så kort
period som sex år spelar det här ingen avgörande roll vilken av de tre trafikprognoserna man väljer
att utgå ifrån. Särskilt inte då osäkerheten i övrigt är stor i den här typen av beräkningar. Val av
trafikprognos kan däremot spela en större roll om man genomför beräkningar för en längre
tidsperiod.
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Osäkerhet beroende på gridrutornas storlek

I detta exempel visas osäkerheten som följer av att olika gridstorlekar (storleken på rutorna i ett
rutnät) används i beräkningen för kvävedioxidhalterna i Nollalternativet (figur 16 - 18). De olika
gridstorlekarna i exemplet är 50x60m, 100x120m och 400x480m. Den totala mängden emissioner
av kväveoxider är lika stort i alla alternativen. Det som händer är att luftföroreningarna får en längre
sträcka att färdas mellan rutornas beräkningscentrum när rutorna är större. Det betyder att
utspädningen blir kraftigare och den beräknade halten sjunker.

Figur 16: Gridruta 50x60m, Nollalternativ år 2006
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Figur 17: Gridruta 100x120m, Nollalternativ år 2006

Figur 18: Gridruta 400x480m, Nollalternativ år 2006
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Genom att studera tabellerna som redovisar kvävedioxidhalten över en area (tabell 24) respektive
min-, medel- och maxhalter (tabell 25) är det ännu lättare att få en uppfattning hur luftkvalitén
påverkas. Om man ser till den yta som överskrider miljökvaliténs årsmedelvärde, 40µg/m3, så ligger
den på 0,3 km2 för Nollalternativet där gridstorleken 50x60m använts. Alternativen 100x120m och
400x480m har inget överskridande. För de båda alternativen 50x60m och 100x120m överskrids den
övre utvärderingströskeln med 1,3 km2 respektive 0,4 km2. I alternativet 400x480 m överskrids inte
den övre utvärderingströskeln.

Tabell 24: Area med NO2 inom intervallen 0-26, 26-32, 32-40 samt >40 µg/m3

µg/m3

NO2

Area km3

Nollalt. 2006
50x60m

Nollalt. 2006
100x120m

Nollalt. 2006
400x480m

0-26 167,1 169,9 174,8

26-32 6,5 4,8 0,3

32-40 1,3 0,4 0

>40 0,3 0 0

Totalt 175,1 175,1 175,1

Alternativet 50x60m ger ett medelvärde över beräkningsgridet på 15,6 µg NO2 per m3, ett maxvärde
på 52,7 µg NO2 per m3 samt ett minvärde på 4,5 µg NO2 per m3. För alternativet 100x120m blir
kvävedioxidhalterna 3,2 % lägre. För alternativet 400x480m blir halterna 13,5% lägre än
ursprungsalternativet.

Tabell 25: Immissioner (kvävedioxidhalt) som min-, medel- och maxvärden
µg/m3
NO2

Nollalt. 2006
50x60m

Nollalt. 2006
100x120m

Nollalt. 2006
400x480m

Min 4,5 4,5 4,4

Medel 15,6 15,1 13,5

Max 52,7 38,1 26,2

Den inbördes jämförelsen mellan att använda olika storlekar på beräkningsgriden visar att
gridstorleken har stor betydelse för resultatet. Det är därför viktigt att ha kontroll på vilken storlek
på rutnät som ligger till grund för olika beräkningar, särskilt om resultaten ska jämföras med
varandra.

Osäkerhet vid beräkningar

Utöver de osäkerheter som föreligger vid prognoserna om den framtida trafikutvecklingen och den
faktiska effekten av de föreslagna åtgärderna så finns det dessutom en hel del osäkerhetsfaktorer vid
beräkningar av utsläpp och halter.

Felet vid omräkning av NOx till NO2 kan vara upp till 10-20 % för årsmedelvärde. I
Naturvårdsverkets föreskrifter om mätmetoder, beräkningsmodeller och redovisning av mätresultat
för kvävedioxid, svaveldioxid och bly (NFS 2000:12, bilaga 4) ska osäkerheten i värdena ligga under
30 % för årsmedelvärden för att få ligga till grund för åtgärder.

Ett annat problem är att halten i de beräkningspunkter som ligger i utkanten av kartan blir något
lägre än i verkligheten eftersom endast utsläppskällor inom kartans gränser ingår i beräkningen.
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Hur de olika alternativen påverkar trafikens framkomlighet har inte kunnat beaktas vid
beräkningarna. Här har inte heller sådana effekter som att hastigheten ökar och  kösituationer
minskar tagits med. Däremot har betydelsen av att den tunga trafikens andel ökar beaktats. Den
tunga trafiken står för en allt större andel av trafikens utsläpp, drygt 50 % år 2000 och
uppskattningsvis 65 % år 2006. Tillgängliga uppgifter om andelen tung trafik på olika vägar är dock
i många fall bristfällig.

Överskridanden i simuleringsbilderna (röda områden) uppstår framförallt vid tunnelmynningarna,
där förvisso halterna också är mycket höga. Men det är mycket svårt att beräkna utsläpp vid
tunnelmynningar eftersom det idag inte finns beräkningsformler som kan efterlikna de förhållanden
som råder just vid mynningen, t.ex. lufthastighet, temperaturskillnader, turbulens m.m.
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3.2 Hälsokonsekvenser av luftföroreningar

Av Bertil Forsberg, Umeå Universitet

3.2.1 Utveckling av vald metod

Dagens kunskap om hälsoeffekter av trafikemissioner

I stadsmiljö är de lokalt uppträdande hälsoeffekterna på grund av trafikens luftföroreningar
huvudsakligen orsakade av ämnen som finns i eller snabbt bildas av avgaserna, samt av
slitagepartiklar och uppvirvling av vägdamm. Avgaserna innehåller en stor mängd ämnen, där
kväveoxider, vissa kolväten, kolmonoxid och förbränningspartiklar (sot) främst brukar studeras när
hälsoriskerna behandlas (Janssen et al, 2003). Samvariationen mellan föroreningar med samma källa
(trafik) eller likartat väderberoende, samt föroreningsmätningarnas begränsningar till ett fåtal
indikatorer, gör att de epidemiologiska studierna ofta inte ger svar om exakt vilken komponent som
leder till hälsoeffekterna. Hälsoeffekterna kan vara relaterade till exponering under de senaste
timmarna till dygnen (korttidseffekter), men kan även bero av årsmedelvärdena långt tillbaka i tiden,
vilka bedöms påverka exempelvis lungcancerförekomsten.

Kvävedioxid är den troligen mest använda indikatorn på bilavgaser. Värderingen av kvävedioxid ur
hälsorisksynpunkt har dock allt tydligare blivit ett problem för experterna. Utifrån resultat i
experimentella studier görs ofta bedömningen att det är mer troligt att det är andra starkt
korrelerade avgaskomponenter som ligger bakom de effekter som observerats. Vissa forskare har
menat att ultrafina partiklar är den mest troliga kausala (orsaksmässiga) faktorn bakom samband
med hjärtkärlsjukdom och ökad dödlighet. Kvävedioxid har därför allt mer kommit att ses främst
som en tämligen god avgasindikator, men föga trolig orsaksfaktor åtminstone vid måttligt förhöjda
halter.  WHO anger dock tydligt i rapporterna till CAFE att vanligt förekommande halter av
kvävedioxid i utomhusluft har positiv korrelation till ohälsa både som kort- och långtidseffekter.

Även fortsättningsvis kan kvävedioxid i utomhusluft enligt experterna användas som en indikator
på förbränningsrelaterade föroreningar, främst avgaser. Man måste dock komma ihåg att
kvävedioxidens samband med andra komponenter kan varierar från plats till plats och över tid, t.ex.
beroende på fordonsparken. När det finns ett bättre underlag om andra komponenters relation till
hälsoeffekterna, är det enligt WHO möjligt att reglerandet av någon annan komponent än
kvävedioxid i föroreningsblandningen vore ett mer effektivt skydd mot hälsoeffekter. Sot,
elementärt och organiskt kol, surhetsgrad, kväveoxider (NOX) och partikelantal nämns som möjliga
alternativ till kvävedioxid.

Utifrån vad som ovan redovisats bör kvävedioxid i omgivningsluft främst betraktas som en
indikator på en avgasrelaterad föroreningsblandning. Som sådan kan den användas i
konsekvensbedömningar för de hälsoeffekter som lämpar sig för kvantifieringar, d.v.s. främst
effekter på dödlighet (på kort  och lång sikt) och på antal sjukhusinläggningar. Dessa effekter
lämpar sig att kvantifiera eftersom grundfrekvensen i befolkningen är känd och effekternas
innebörd är möjlig att värdera. När det gäller exempelvis lungfunktionspåverkan och
symtomprevalens etc saknas motsvarande kunskaper.

En utförligare beskrivning av dagens kunskap om hälsoeffekter av luftföroreningar finns i bilaga 3.
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Antaganden om grundfrekvenser

Metodik för kvantifieringar av luftföroreningsexponeringens betydelse för antalet fall i befolkningen
har beskrivits i särskilda metodinriktade rapporter (Friedrich & Bickel, 2001; WHO, 2000b; WHO,
2001; Friedrich & Bickel, 2001; Medina et al, 2002; Künzli et al, 2002) liksom i studier med
kvantifieringar (COMEAP, 1998; Brunekreef, 1997; Bellander, 1999; Künzli et al, 2000; APHEIS,
2002; Ezzati, 2002). Kvantifieringarna bygger i grunden på att ett exponerings-responssamband
(anger ofta relativ ökning) tillämpas på data över skillnad i exponering mellan olika scenarios.
Exponeringsdata beskriver exponeringen som en fördelning eller totalt (tids- och/eller befolknings-
viktad). Frekvensdata anger vanligen antal fall vid aktuell exponeringsnivå, och behövs när
tillämpade exponerings-responssamband anger relativa förändringar i förekomsten av fall. Om man
för en konsekvensuppskattning har en relativ risk (RR) angiven per en enhets haltökning, räknar
man för en tänkt haltminskning med relativa risken 1/RR per en enhets minskning. Ofta rör det sig
om små förändringar (högst någon procent) och då skiljer sig den procentuella effekten av en
haltökning respektive haltsänkning försumbart.

Det som ska beräknas gäller framtida förhållanden, men vanligtvis är det rimligt att anta en stabil
dödlighet och sjuklighet i befolkningen. Vid förväntade stora befolkningsförändringar kan det vara
motiverat att korrigera åtminstone befolkningstalen, och möjligen även antaganden om
grundfrekvenser ifall befolkningens ålderssammansättning väntas avsevärt förändras.

När man ska välja vilka grundfrekvenser som ska tillämpas vid beräkningarna i en SMB kan man
exempelvis välja tal som är typiska för riket, och som kan återfinnas i officiell statistik från
nationella register. Detta passar bäst om man studerar många olika geografiska områden och en
lång tidshorisont, där nuvarande hälsosituation inte bör få för stort genomslag på beräkningarna.
Vid mer lokala hälsokonsekvensskattningar, vilket är fallet i den här rapporten, kan det kännas mer
relevant att använda faktiskt existerande grundfrekvenser. För dödsfall och sjukhusinläggningar är
det ganska lätt att (med ett par års eftersläpning) få lokala eller regionala data om förekomsten i
befolkningen (frekvensen) från Epidemiologiskt centrum (EpC) på Socialstyrelsen, medan andra
former av ohälsa är svåra att få frekvensdata för.

I den här SMB:n har det varit möjligt att hämta uppgifter om dödsfall/dödsorsaker och
sjukhusinläggningar från Epidemiologiskt centrum (tabell 26). Dygnsmedelfrekvenserna avser
Göteborg med ca 467 000 invånare år 2001.
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Tabell 26. Antalet dödsfall och sjukhusinläggningar per dygn, samt antal per 100 000 invånare och år
Dygnsmedel

Hälsoutfall
Antal fall

Antal fall per
100 000 och dygn

Korttidseffekter   

Totalt antal dödsfall (exkl. olyckor, våld etc) 12.02 2.6

Död i hjärtkärlsjukdom 5.9 1.3

Död i andningsorganens sjukdomar 0.9 0.2

Död i  hjärtsjukdom 3.8 0.8

Sjukhusinläggningar för hjärtsjukdom 10.8 2.3

Sjukhusinläggningar för andningsorganens sjukd 6.4 1.4

Långtidseffekter

Totalt antal dödsfall 12.5 2.7

Dödsfall i hjärt- och lungsjukdom 6.5 1.4

Dödsfall i lungcancer 0.4 0.1

Val av mått på förändrad befolkningsexponering

Utifrån modellberäknade haltförändringar har för hälsokonsekvensberäkningarna beräknats
förändringen av avgasexponering utifrån den högsta geografiska upplösningen i spridningsmodellen
(50×60 meter). Denna upplösning har valts främst med tanke på den ganska höga geografiska
upplösningen i den epidemiologiska studie vars resultat här har tillämpats beträffande
långtidseffekten på dödlighet. Eftersom effekt på dödligheten har stor vikt i
hälsokonsekvensanalyser och samhällsekonomiska kalkyler har just den studien fått ha större
påverkan på valet av exponeringsdata. För beräkningar av konsekvenser i form av förändrat antal
sjukhusinläggningar tillämpas data från epidemiologiska studier med exponeringsdata från ett fåtal
centrala mätpunkter.

Data över aktuell befolkning i Göteborg har koordinatsatts och förts ut på fastighetens officiella
lägeskoordinat, vilket är fastighetens mittpunkt. Härigenom kommer varje person att kunna
tillskrivas den modellberäknade halten av kvävedioxid (eller haltförändringar) vid den fastighet där
man är skriven. Av misstag har befolkningsuppgifter inte koordinatsatts för omgivande kommuner.
Det hade dock varit motiverat för Mölndals befolkning.

Den genomsnittliga förändringen av årsmedelexponeringen per person i Göteborg (µg/m3 och år)
framgår av tabell 27 och den aggregerade förändringen av befolkningens årsmedelexponering
(µg/m3×personer) redovisas i tabell 28.
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Tabell 27. Förändring i genomsnittlig befolkningsexponering för avgaser jämfört med nollalternativet
med årsmedelvärdet av NO2 som indikator (µg/m3)

Alternativ som jämförs med nollalternativet Skillnad i
genomsnittlig
exponering – alla
åldrar
345205 pers

Skillnad i
genomsnittlig
exponering
65> år
58383 pers

Skillnad i
genomsnittlig
exponering
0-65 år
286822 pers

Åtgärdsprogrammet -0.50 - 0.49 -0.50

Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner -0.47 - 0.47 -0.46

Trafikomläggning Oscarsleden  0.13   0.17  0.12

Tabell 28. Förändring i aggregerad befolkningsexponering för avgaser jämfört med nollalternativet
med årsmedelvärdet för NO2 som indikator (µg/m3×personer)

Alternativ som jämförs med nollalternativet Skillnad i
genomsnittlig
exponering – alla
åldrar

Skillnad i
genomsnittlig
exponering
65> år

Skillnad i
genomsnittlig
exponering
0-65 år

Åtgärdsprogrammet -172992.2 -28395.0 -142522.3

Skärpta avgaskrav för arbetsmaskiner -161728.5 -27217.2 -132683.8

Trafikomläggning Oscarsleden  43122.9  9775.0 33007.7

Antaganden om exponerings-responssamband

Dödlighet

Om man önskar skatta effekter på dödligheten av skillnad i långtidsexponering för avgaser med
kvävedioxidhalten nära bostaden som indikator, finns främst en relevant studie att basera
skattningarna på. I en studie från Nederländerna fann man för dödligheten totalt en relativ risk på
1,36 (95% KI = 0,93-1,98) per 30 µg/m3 ökad halt av NO2. På grund av studiens begränsade
storlek är skattningen oprecis, men storleksordningen stämmer väl med en senare norsk studie som
nyttjar NOx som indikator och funnit en koefficient på 0,8 % per µg/m3. Utifrån resultaten i den
nederländska studien kan man för ett linjärt samband beräkna en exponerings-responskoefficient på
1,2 % per µg/m3. Vi har valt att basera beräkningarna av effekter på dödligheten på denna
koefficient. Relativa risken (RR) = 1.012 motsvarar vid en sänkning av halten en sänkt risk som är
1/RR per µg/m3 d v s ~1,19 % per µg/m3, eller en förändring av antal fall med en faktor ~ 0,9881.
Korttidseffekter på dödligheten antas med denna beräkning ha inkluderats, och beräknas inte
separat. Nyligen har det tillkommit en studie från Auckland respektive en studie från Frankrike som
funnit att dödligheten med stigande kvävedioxidhalt ökar 1,3 respektive 1,4 % per µg/m3.

I vissa studier antas effekter av luftföroreningar på dödligheten enbart beröra dödsfall i åldrarna
över 30 år (eller liknande åldersavgränsningar). Det finns dock belägg för att även
spädbarnsdödligheten kan påverkas. Dessutom är det bara några procent av dödsfallen som yngre
personer står för, vilket ger en liten skillnad i beräknat antal dödsfall relaterade till
luftföroreningarna. Därför har beslut tagits att inte avgränsa beräkningen till dödsfall hos personer
över en viss ålder i den här SMB:n.
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Morbiditet – sjukhusinläggningar

Kvävedioxid har inte lika ofta som partikelhalten använts som exponeringsindikator i
tidsseriestudier av sjukhusinläggningar etc. För sjukhusinläggningar har vi valt att eftersträva
skattningar för stora diagnosgrupper.

WHO:s beräkningsprogram för hälsokonsekvenser av luftföroreningar, AirQ, antar enligt manualen
att inläggningarna för olika diagnosgrupper av sjukdomar i andningsorganen ökar med 0,02-0,06 %
per µg/m3 ökning av dygnsmedelvärdet av kvävedioxid. Dessa resultat kommer till stor del från
städer med högre kvävedioxidhalter än Göteborg, men det finns dock i studierna inga tecken på
någon nedre tröskel för effekterna. Antalet sjukhusinläggningar för andningsorganen i gruppen 65+
år (alla diagnoser) anges öka med 0,038 % per µg/m3, vilket man här valt att räkna med som effekt
på sjukhusinläggningar för andningsorganen. Oftedal et al 2003 fann i norska Drammen en ökning
med 6 % av inläggningar för andningsorganen per haltökning motsvarande IQR (20,8 µg/m3),
vilket motsvarar 0,29 % per µg/m3. För inläggningar i andningsorganens sjukdomar (alla åldrar) har
valet fallit på att tillämpa den norska studiens 0,29 % per µg/m3 ökning av dygnsmedelvärdet av
kvävedioxid. Grundfrekvensen är 511 inläggningar per 100 000 personer och år.

WHO:s beräkningsprogram för hälsokonsekvenser av luftföroreningar, AirQ, antar enligt manualen
att inläggningarna för hjärtinfarkt ökar med 0,052 % per µg/m3 ökning av dygnsmedelvärdet av
kvävedioxid, vilken här valts att tillämpas. Grundfrekvensen är 840 inläggningar per
100 000 personer och år.

Besvärsreaktioner

Besvärsreaktioners utbredning i befolkningen har sällan kvantifierats med exponerings-
responssamband. En svensk studie av befolkningen nära 55 centralt belägna luftmätstationer har
dock visat att en ökning av kvävedioxidhalten med 1 µg/m3 ökar antalet nästa dagligen besvärade
med 0,43 per 100 personer (95% KI = 0,28-0,59). Samma förhållande mellan skillnader i halt och
besvärsförekomst har konstaterats i en senare svensk studie på 12 platser, varför man har valt att
tillämpa detta antagande i denna SMB. Utifrån studieområdenas haltomfång i dessa studier har dock
inga förändringar av årsmedelhalten under 9 µg/m3 beräknats ha någon effekt på antalet besvärade.

3.2.2 Osäkerheter

Grundfrekvenser

Vid beräkningar av konsekvenser för dödlighet och sjukhusinläggningar har det antagits att
frekvenserna år 2006 är desamma som Göteborgs frekvenser år 2001, vilka hämtats från nationella
registerdata. Eftersom förändringar i dessa erfarenhetsmässigt sker ganska långsamt är risken liten
att utfallet år 2006 avsevärt kommer att avvika från antagandena. Längre fram i tiden är det
naturligtvis större sannolikhet att frekvenserna kan bli annorlunda. Utvecklingen beror såväl på hur
hälsan och sjukvården utvecklas, som på hur antal invånare och deras ålderssammansättning
förändras. Beräkningsområdets avgränsning till Göteborg i fråga om befolkningsexponeringens
påverkan, leder till en underskattning av frekvenserna och därmed skattade hälsokonsekvenser,
eftersom exempelvis Mölndals befolkning av misstag inte medtagits.



Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) IVL rapport  B1635
med Göteborgs åtgärdsprogram för kvävedioxid som testfall

57

Mått på förändrad befolkningsexponering

De modellberäknade haltförändringarna till grund för hälsokonsekvensberäkningarna gav större
alternativskillnader i befolkningsexponering ju finare upplösning som användes (kap 3.1.2.). Den
högsta geografiska upplösningen i spridningsmodellen valdes för att vara relevant utifrån
skattningarna av långtidseffekten på dödlighet. Befolkningen i Göteborg har för
exponeringsberäkningarna förts på fastighetens mittpunkt, vilken inte alltid sammanfaller med
bostadens faktiska läge. Eftersom området som studeras är tämligen tätt bebyggt, är dock de flesta
fastigheter ganska små, och slumpmässiga avvikelser borde totalt sett tendera att ta ut varandra. För
beräkningar av alternativens konsekvenser i form av påverkan på antal sjukhusinläggningar skulle
ett alternativ kunna vara att istället ta exponeringsdata från en central mätpunkt, eftersom de
epidemiologiska studierna baserats på sådana haltuppgifter.

Dödlighet

Det finns få studier som lämpar sig för att skatta effekter på dödligheten av skillnad i
långtidsexponering för avgaser, och i den här SMB:n behövde kvävedioxidhalten nära bostaden
kunna användas som indikator. Den enda relevanta studien är liten och har låg precision
beträffande relativa risken. Storleksordningen på riskökningen (12 % per 10 µg/m3) stämmer dock
bra med en senare norsk studie av dödlighet som nyttjar NOx som indikator (8 % per 10 µg/m3).
Dessutom fann lungcancerstudien LUCAS att risken för lungcancer bland män i Stockholms län
1985-1990 ökade med 15% per 10 µg/m3 modellberäknad halt av kvävedioxid vid bostaden. De två
amerikanska kohortstudier som ofta används för konsekvensberäkningar har funnit en kraftigare
effekt av partikelhalten på lungcancermortaliteten. Enligt den större studien ska man förvänta
ungefär hälften så stor effekt på totaldödligheten som på lungcancerdödligheten. Om man antar att
resultaten från LUCAS ger en indikation på lungcancerdödlighetens relation till modellberäknad
halt av NO2, skulle den använda koefficienten från den holländska studien och skattade
konsekvenser för antal dödsfall per år vara cirka 1,6 gånger för hög.

Då effekter på dödligheten hos spädbarn och unga inte beräknas separat i den här SMB:n, eftersom
underlag med kvävedioxid som indikator saknas, har valet fallit på att inte tillämpa någon nedre
åldersgräns för beräkningarna av effekten på antal dödsfall.

Morbiditet – sjukhusinläggningar

Studierna av akuta effekter på antal sjukhusinläggningar är de mest enhetliga studierna av
luftföroreningseffekter på sjuklighet. Sjukhusinläggningar beskriver dock bara en mindre del av
sjuklighetseffekterna. Även akutbesök, medicineringsbehov, sjukfrånvaro och symtomförekomst
kan antas ha samband med föroreningshalterna, när antalet sjukhusinläggningar påverkas. Inte ens
alla inläggningar på sjukhus som har med föroreningarna att göra kommer med i studierna,
eftersom dessa bara beskriver den omedelbara effekten (haltens påverkan på antal inläggningar
samma dag eller någon dag förskjutet), inte effekten av att fler utvecklar sjukdomstillstånd.

Besvärsreaktioner
Skattningarna av förändringar i förekomsten besvärsreaktioner täcker inte alla personer och
situationer, och kan förväntas ge en underskattning. Beräkningarna tar inte hänsyn till
besvärsupplevelse på andra platser än vid bostaden, och inte heller lindrigare eller mindre frekvent
besvärsupplevelse ”än dagligen eller nästan dagligen”.
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3.3 Effekter av buller

Av Martin Almgren, Ingemansson Technology

3.3.1 Utveckling av vald metod

Det finns flera olika beräkningsmodeller för buller från ljudkällor utomhus. Några exempel är:
• Förenklad (typfall i den nordiska) (Almgren & Hammarqvist 2004)
• Nordiska beräkningsmodellen Naturvårdsverket rapport 4653, 1996 - dBA-metod

(Naturvårdsverket 1996)
• Nord 2000 Road under utveckling (nordisk) (Delta 2002, Jonasson & Storeheier 2001)
• Harmonoise under utveckling (EU)
• Flat city model (Ögren 2004)

Valet av beräkningsmodell styrs av många faktorer. I en SMB handlar det ofta om en större
geografisk yta än i en vanlig MKB för vägprojekt. Det innebär att det kan vara svårare att få fram
underlag och indata till beräkningarna för en SMB och att det många gånger saknas kunskap.
Tillgänglig budget och kostnad för beräkningarna är också styrande.

I det här projektet har man räknat med en ”flat city model” för hela Göteborgs kommun med mjuk
mark istället för med hård mark såsom är angivet i (Ögren 2004). Det innebär att marken är
modellerad som plan och mjuk och att husens skärmande inverkan inte räknas med. Modellens
noggrannhet bör testas genom att detaljräkna i ett mindre område och undersöka hur olika
parametrar inverkar (fallen 5 och 6 i tabell 29). Denna modell valdes för att den kräver mindre
modelleringsarbete. Visserligen måste trafikindata matas in manuellt på alla vägar av betydelse, men
byggnaderna och deras höjd behöver inte läggas in. Topografin behöver inte modelleras.

Under arbetets gång har man försökt att komma på olika sätt att göra beräkningarna direkt i GIS-
programmet ArkView, men inte lyckats. Man har då valt att göra beräkningarna i
beräkningsprogrammet Soundplan. Det finns liknande program varor såsom Cadna och Immi. En
digital karta över Göteborgs kommun har lånats ut av Stadsbyggnadskontoret. Kartan med
vägarnas dragning har importerats till Soundplan. Trafikdata har matats in manuellt. Man försökte
komma på en funktion med automatisk inläsning från en excelfil med trafikdata, men lyckades inte.

Efter första ljudberäkningen konstaterades att trafikdata saknades på vissa sträckor. Trafikdata
kompletterades därmed genom att interpolera fram lämpliga värden jämfört med angränsade vägar.

Nivåkurvor för område med årsekvivalent ljudnivå >55 dBA, >60 dBA, >65 dBA och >70 dBA
exporterades som shape-filer i GIS-format. I GIS-programmet beräknades antal personer som
exponeras för ljudnivå i dessa intervall utomhus. Beräkningen skedde genom att anta att alla
personer i en fastighet befinner sig i fastighetens mitt. Detta är en förenkling som föranleds av att
befolkningsdatabasen är uppbyggd på det sättet. Det finns ingen information om hur de boende är
fördelade på olika byggnader och våningsplan. Befolkningsdatabasen har lånats ut av
Miljöförvaltningen i Göteborgs kommun för detta ändamål.
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Tabell 29: Fall som har modellerats
Nr Plats Beräkningsmodell Kommentar
1 Hela Göteborgs

kommun år 2000
Nordiska beräkningsmodellen Plan mjuk mark

Inga skärmande byggnader
Trafikdata från Trafikkontoret i
Göteborgs stad

2 Hela Göteborgs
kommun år 2006

Som 1) Som 1), men
+8,7 % trafikökning
och Götatunneln i drift

3 Hela Göteborgs
kommun år 2006

Som 2) Som 2), men med trafikomläggning
Oscarsleden -40000 fordon
Söderleden och Gårdaleden +
30000 fordon
Lundbyleden + 10000 fordon

4 Hela Göteborgs
kommun år 2006 med
åtgärdprogrammet

Som 2) Som 2), men
-4 % minskning av trafiken

5 Område kring
Plantagegatan  år 2000

Som 1) Som 1)

6 Område kring
Plantagegatan  år 2000

Som 5) Som 1), men med hänsyn till
topografi och skärmande
byggnader

7 Hela Göteborgs
kommun med kraftfulla
åtgärder mot buller
(framtidsscenario med
tyst asfalt och andra
åtgärder)

Som 2) Som 2), men med 8 dB sänkning
av ljudemissionen

3.3.2 Osäkerheter

Endast vägtrafikbuller

I beräkningarna i den här rapporten ingår enbart vägtrafikbuller. Buller från spårburen trafik,
flygplanstrafik, industrier, motorsportbanor, skjutbanor och andra ljudkällor ingår inte. Om åtgärder
görs för att styra över resande från vägfordon till spårburen trafik vore det förstås intressant att
även studera effekten på bullerexponering av detta.

Befolkningsdata

Vid beräkning av antal personer som utsätts för en viss ekvivalent ljudnivå utomhus, finns en
osäkerhet i hur befolkningsdatabasen redovisar var människor bor. Normalt i Sverige anges antal
boende per fastighet. En fastighet kan dock bestå av flera bostadshus som ligger på olika avstånd
från vägen. Problemet har illustrerats i (Forsberg 2005). I framtida beräkningar skulle det vara
önskvärt att ha en databas med befolkningen knuten till byggnader istället. Ett alternativ är att på
något sätt fördela befolkningen över fastighetens yta. Det skulle förmodligen kunna göras med viss
automatik i GIS, men kan leda till tunga beräkningar. Det vore intressant att testa med
befolkningen jämnt fördelad eller utmed fastighetens randlinje, men detta låg utanför detta projekt.
En risk med randfördelningen är att ljudnivån överskattas för flera boende genom att de hamnar
för nära vägen
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Fördelning av ljud kring fastigheter

Om en fastighet omsluter ett helt kvarter i stadsmiljö är det troligt att den ljudnivå som avläses vid
fastighetsmitt på innergården är väsentligt lägre än ljudnivån vid fasad mot gatan om beräkningen
gjorts med inverkan av husens bullerskärmning. När ljudberäkning sker med ett beräkningsprogram
där byggnaderna ingår som skärmar i modellen är det troligt att det i byggnadens mitt inte finns
någon ljudnivå. I ”Flat city”-modellen med mjuk mark som används här finns inte denna risk. I
(Öhrström, 2005) har beräknad ljudnivå relaterats till upplevd störning och andra parametrar som
lämnats i enkätsvar för Lerums kommun. Där fick man lägga omfattande arbete på att få fram bra
uppskattning på ljudnivån både för tyst och bullrig sida för enskilda lägenheter. Det måste göras om
den absoluta ljudnivån behövs.

Enligt Miedemas & Oudshoorns (2001) är det dag-kväll-natt-nivån vid den mest exponerade
fasaden som är utgångspunkten. Eftersom man här använder den dygnsekvivalenta nivån i stället är
det den dygnsekvivalenta nivån vid den mest exponerade fasaden som ska användas. I detta
exempel har en kraftig förenkling gjorts och i stället har här använts den dygnsekvivalenta nivån vid
respektive fastighets mittpunkt. Denna förenkling leder till avsevärt lägre nivåer för de boende med
den bullerberäkningsmodell som valts här där alla skärmande byggnader och terrängformationer har
tagits bort. Det kan leda till som exempel att ljudnivån för en boende uppskattas till 55 eller kanske
50 dB istället för 60 vid den mest exponerade fasaden. Det gör att uppskattningen av det absoluta
antalet störda kommer att underskattas. Om metoden att beräkna ljudnivån i fastighetsmitt används
får man istället se på relativa förändringar då man jämför olika alternativ.

Vid beräkningen av bullerindikatorn vid den mest exponerade fasaden måste dels fasadens läge
identifieras och ljudreflexen i fasaden räknas med. Ljudreflexer i gaturummet kan höja nivån vid
fasad med 3 dB och lite till. Om nivån istället ska beräknas vid fastighetens mitt eller i byggnadens
mitt är det viktigt att byggnaderna inte är med i ljudutbredningsberäkningen. Den med den nordiska
beräkningsmodellen beräknade ljudnivån på en innergård kan vara mer än 20 dB lägre än nivån på
en öppen bullerexponerad yta vid samma avstånd från vägen. Med Flat city-modellen blir ljudnivån
på innergården 5 – 10 dB lägre än på en öppen yta. Om beräkning av bullerindikatorn sker i
byggnadens mitt blir ljudnivån obefintlig, eftersom beräkningsmodellen sätter ett mycket lågt värde
där.

Mjuk mark alternativt hård mark

Effekten av att räkna med mjuk mark istället för hård mark är en kompromiss. Vägar utanför
stadskärnan har ofta mjuk mark vid sidan. Vägytan i sig räknas dock som hård mark. I stadsmiljö
ligger fasaden normalt mycket nära vägytan utan någon mjuk mark emellan. Om man skulle räkna
med hård mark, t ex utmed E6 på Hisingen, skulle man få för höga ljudnivåer vid bostäder. På 50 m
avstånd blir nivån ca 6 dB högre på 2 m mottagarhöjd för hård mark jämfört med mjuk mark enligt
den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller.

Mottagarhöjden

Mottagarhöjden har också betydelse för den beräknade ljudnivån. Nivån på 4 m höjd är ca 3 dB
högre än nivån på 2 m höjd vid ljudutbredning över mjuk mark vid avstånd från vägen på över 20
m. Vid ljudutbredning över hård mark är skillnaden mindre än 1 dB. Det beror på att en porös
markyta ger större ljudreduktion ju mer strykande ljudinfallet mot marken är. I det här projektet har
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man räknat med mottagarhöjden 2 m eftersom det är den mottagarhöjd som brukar användas vid
bullerkartläggningar i Sverige, särskilt då man är intresserad av ljudmiljön utomhus.

Metodval

Med den metod som valdes i det här projektet underskattas antal boende med höga
trafikbullernivåer utomhus (se tabell 30). Den främsta orsaken till det är förmodligen att den
enklaste metoden att hitta antal boende valdes, nämligen att hänföra antal boende i varje fastighet
till fastighetens mittpunkt. I fastighetens mittpunkt är den beräknade ljudnivån i allmänhet lägre än
vid byggnaders fasad mot närmaste gata.

Tabell 30: Här jämförs antal boende inom olika ljudnivåintervall med Trafikkontorets uppskattning
(se http://www.trafikkontoret.goteborg.se/)

Intervall för A-vägd ekvivalent
ljudnivå utomhus

Flat city model mjuk mark,
boende i fastighetsmitt år 2000

Trafikkontoret vägtrafikbuller år
2002

>70 345 650 tabell 7

65-70 2345 10613 tabell 7

60-65 11828 62592

55-60 55479 27195

50-55 40000

Summa >55 69997 101050

Summa >50 141050

Fel trafiksiffror

Tyvärr levererades fel trafiksiffror i början av projektet vilket medför att bullerberäkningarna för
Nollalternativet utgår från en total trafikökning på 8,7 % (det korrekta ska vara 9,3 %) och för
Åtgärdsprogrammet en total trafikökning på 8,3 % (det korrekta ska vara 8,7 %). När felet
upptäcktes i slutet av projektet kunde det dock konstateras att resultaten inte skulle påverkas i
någon större omfattning. Därför togs beslutet att en omräkning inte var nödvändig.

Verifiering av resultat

Det hade varit önskvärt att inom projektet göra jämförelse av uppmätt buller i området vid
Plantagegatan med de olika beräknade värdena för att se att de stämmer överens. Vid en sådan
mätning måste en trafikräkning av tunga och lätta fordon ske samtidigt på flera omkringliggande
vägar. Finansieringen av projektet räckte dock inte till detta.
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3.4 Hälsokonsekvenser av buller

Av Martin Almgren, Ingemansson Technology

3.4.1 Utveckling av vald metod

Vägtrafikbuller kan påverka människor på följande sätt (Berglund et al 1999):
• Allmän störning
• Samtalsstörning, svårigheter att höra radio, TV och att tala i telefon
• Sömnstörning, svårt att somna, orolig sömn, uppvaknande

Med allmän störning menas att man kan känna sig allmänt störd och bli irriterad över förekomsten
av buller från trafiken.

För att utreda hälsokonsekvenser med avseende på buller i samband med en SMB för en plan eller
ett program är det önskvärt att kunna uppskatta det antal personer som kan väntas bli störda i de
olika alternativen. Metoder att beräkna hälsokonsekvenser av buller från vägtrafik redovisas i
(Klæboe, 2005). De konsekvenser som i första hand bör kvantifieras är antalet störda av buller i och
utanför bostaden samt förekomst av sömnstörning. Skattningar av sömndjup och rörelse under
sömnen bör undvikas, eftersom det är oklart hur sådana effekter ska värderas (Klæboe, 2005). I
denna rapport har endast antalet störda studerats,  inte sömnstörning. Förekomst av
luftföroreningar och oro skapad av rädsla för den fara för olyckor trafiken utgör kan förstärka
störningen av buller från trafiken.

Man bör för närvarande undvika skattningar av hjärt-kärleffekter eller förhöjt blodtryck, även om
det i litteraturen presenterats exponerings-responssamband för detta. Motiven är främst att dessa
effekter antas vara marginella i små populationer (de som får förändrad bullerexponering till följd
av en vägomläggning), att de ännu är omtvistade samt möjligen skulle kunna bero på
sammanfallande luftföroreningsexponering (Klæboe, 2005).

För att kunna uppskatta antalet störda i förväg är man här beroende av att beräkna en
bullerindikator för alternativen och utnyttja ett exponerings-responssamband. Exponerings-
responssamband finns framtagna nationellt och det finns internationella samband. I (Forsberg, B,
red. 2005 och Almgren & Hammarqvist 2004) redovisas olika exponerings-responssamband för
allmän störning och sömnstörning.

I EU-direktivet 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller är syftet att
minska skadliga effekter. Bland skadliga effekter inbegrips störning (annoyance). Särskilda
indikatorer har valts för att mäta bullerexponering som kan relateras till allmän störning och
sömnstörning. Lden har valts för allmän störning och Lnight för sömnstörning. Lnight är den ekvivalenta
A-vägda ljudnivån för natten och Lden för hela dygnet där ljudnivån för kvällen vägs in med +5 dB
och ljudnivån för natten med +10 dB.

Den modell och beskrivning som används här är hämtad från (Almgren & Hammarqvist 2004). De
mest genomarbetade sammanvägningarna avseende exponerings-responssamband vad gäller buller
från trafik har utförts av (Miedema & Oudshoorn 2001) till vad som kallats en ”EU-kurva”. Denna
analys presenterar exponerings-responssambandet utifrån Lden respektive Ldn (d = ”day”, e =
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”evening” och n = ”night”). Detta är värden som viktar buller under kvälls- och nattperioderna
något mer än buller under dagtid. Det finns enligt (Berglund, Lindvall och Nilsson 2002) ingen
vetenskaplig litteratur som stöder denna viktning av natt och kväll för vägtrafik, dock kan det anses
vara ett rimligt antagande att det stämmer. I Sverige anges riktvärde som en ekvivalent ljudnivå över
ett årsmedeldygn, LA,eq,dygn. Nedan presenteras en tabell (tabell 31) där andelen mycket störda
respektive andelen störda är omräknade och presenterade i relation till ekvivalent ljudnivå över ett
årsmedeldygn. Vid beräkningen har det antagits en trafikfördelning under dygnet med 72 % trafik
under dag, 20 % trafik under kväll och 8 % trafik under natt. Med andra kända dygnsfördelningar
rekommenderas att man använder sig av Lden alternativt Ldn.

Tabell 31. Antal störda och mycket störda för olika dygnsekvivalent ljudnivå omräknat
från EU-kurvan. De mycket störda är inräknade bland de störda.

Intervall, LA,eq,dygn Mycket störda Störda

41-45 1,7% 6,7%

46-50 3,6% 11,7%

51-55 6,8% 18,9%

56-60 12,0% 28,6%

61-65 19,0% 39,4%

66-70 28,4% 51,5%

70- 39,6% 63,4%

Diagrammet nedan redovisar en situation där det är vägtrafik som ger upphov till områdets buller.
Andra trafikslag har vid samma ljudnivå en annan andel av befolkningen som är störda respektive
mycket störda. Grovt kan man säga att vid lika dygnsekvivalent bullerexponering är flyg mer
störande än vägtrafik och tågtrafik mindre störande. I en situation då det är flera trafikslag som ger
inverkan på bullermiljön ska det poängteras att det är svårt att uppskatta den totala andelen som är
störda av trafikbuller. I den här rapporten har endast störning av vägtrafikbuller studerats. Störning
av buller från tåg, spårvagnar, flyg och industri är inte med. Om störning av vägtrafikbuller ska
jämföras med störning av flygbuller och tågbuller, ska man först addera 3 dB till flygbullret och
subtrahera 3 dB från tågbullret enligt (Forsberg, B, red. 2005). Studier i Lerums kommun har dock
visat att tågbullret uppfattas som mer störande än vägtrafikbullret vid samma nivå. (Öhrström,
2005).

Följande diagram (figur 19) är hämtat från (Miedema & Oudshoorn, 2001). HA betyder Highly
Annoyed, A betyder Annoyed och LA Little Annoyed.
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Figur 19: Störning till följd av buller från flyg, vägtrafik och tåg.

3.4.2 Osäkerheter

I Miedemas och Oudshoorns artikel från 2001 anges 95-procents konfidensintervall för exempelvis
andelen störda av vägtrafikbuller. Intervallet är ca ±5 procentenheter för dag-kväll-nattnivåer från
60 dB och uppåt. Intervallet blir mindre vid lägre nivåer.

Det finns data som visar att de sammanvägda exponerings-responssamband som redovisats av
Miedema & Oudshoorn (”EU-kurvan) underskattar störningsförekomsten i svenska och norska
samhällen, Forsberg,, red. (2005).

I tabell 32 summeras alla effekter av osäkerheter. Tabellen ger också en översikt av
beräkningsgången eller olika parametrar som inverkar på beräkningsresultatet.
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Tabell 32: Översikt över osäkerheter och deras inverkan
Beräkningssteg Felkälla, förenkling Effekt på ljudnivån Effekt på antal

störda
GIS-uppskattning av antal
personer hänförda till
fastighetsmitt med viss
bullerexponering

Ljudnivån vid
fastighetsmitt är lägre än
vid mest bullerexponerad
fasad

Underskattning

Exponerings-
responssamband

95 % konfidensintervall Osäkerhet på ±5
procentenheter

Exponerings-
responssamband

Vi räknar antal störda
över 55 dBA. Det finns
störda även under 55
dBA

Underskattning

Ljudberäkning Mjuk mark även där det
är hård markyta, t ex
över vatten eller över
parkeringsplats

Ljudnivån minskar
exempelvis 6 dB på 50
m avstånd

Underskattning

Mottagarhöjd 2 m Ljudnivån för boende på
högre våningar
underskattas

Underskattning

Plan mark, ingen
topografi

Ljudnivån i skärmade
lägen underskattas

Underskattning

Inga byggnader som
skärmar

Överskattning av
ljudnivån med upp till ca
20 dB

Överskattning

Osäkerhet i trafikflödet i
antal fordon per dygn

Har liten inverkan. Ett
fel på 10 %, t ex
verkliga värdet är 11000
fordon/dygn i stället för
10000 ger 0,4 dB
överskattning

10 % osäkerhet i
trafikmängd väntas ge
ca 10 % osäkerhet i
antal störda

Osäkerhet i andel tunga
fordon

En variation från 4 till 6
% andel tunga fordon
gör ±0,2 dB vid 70
km/h.

Ger ca ±2 % osäkerhet

Osäkerhet i
fordonshastighet

Ett fel på ±10 km/h ger
ett fel i ljudnivån med
ca ±2 dB vid 50 km/h

Exemplet ger ca 20 %
osäkerhet

Vägar med mindre
trafikmängder är inte
med

Underskattning Underskattning. Om
trafikmängden är liten
är det dock troligt att
nivån är så låg att
antalet störda är
mycket litet

Osäkerhet i själva
beräkningsmodellen.

Ca ±3 dB på 50 m
avstånd och ±5 dB på
200 m avstånd från
vägen.

Antag att 55 dB-linjen
ligger på 100 m
avstånd. 59 dB ligger
på 66 m avstånd och
51 dB på 157 m
avstånd från vägen.
Osäkerheten i
markarea med >55 dB
blir då -34 % - +57 %.
Om befolkningen är
jämnt fördelad över
markarean blir
osäkerheten i antal
boende lika stor.
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3.5 Miljöekonomi

Av Mohammed Belhaj, IVL Svenska Miljöinstitutet

3.5.1  Utveckling av vald metod

Inom SMB utgör vinsten av olika åtgärder en nyckeldel i processen i den meningen att olika
alternativ kan jämföras med varandra och därmed kan ge beslutsfattarna en möjlighet att välja det
alternativ som är mest optimalt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Men att värdera miljövinster
är inte enkelt och ibland inte ens möjligt.

Det har utvecklats många olika typer av värderingsmetoder och det hade i det här projektet i
princip varit möjligt att välja den metod som passade bäst i syfte att skatta de samhällsekonomiska
vinsterna av de föreslagna åtgärdena. Men eftersom det ligger utanför projektets budgetramar att
genomföra nya studier har tillvägagångsättet istället varit att förflytta vinsterna framräknade i andra
studier och här anpassat dem till Göteborgsområdet. Denna s.k. Benefit-Transfermetoden används
ofta då genomförandet av egna studier är omöjliga, t.ex. p.g.a. för höga kostnader eller
tidsbegränsningar (Abou-Ali & Belhaj, 2005). I detta projekt har man valt att använda värden för
mortalitet, morbiditet och buller där konsensus har uppnåtts för deras användning på europeisk
nivå. Det handlar om värden som har använts av DG environment och ExternE.

Att värdera miljövinster är inte enkelt. Särskilt inte då vissa tjänster, t.ex. minskade
föroreningshalter,  inte är vanliga marknadsvaror. Vid värdering av miljövaror eller tjänster handlar
det ofta om det totala värdet som en summa av både förbrukningsvärde och icke
förbrukningsvärde.

När marknadsvaror analyseras handlar det ofta om direkta förbrukningsvärden, t.ex. som att
konsumera. När andra varor än marknadsvaror analyseras, t.ex. miljötjänster, handlar det både om
direkta och indirekta förbrukningsvärden samt icke förbrukningsvärden (tabell 33). Indirekta
förbrukningsvärden kan gälla tjänster som att förhindra översvämning. För icke förbrukningsvärde
gäller:
• optionsvärde vilket handlar om framtida direkta och indirekta värden;
• arvsvärde, som gäller förbrukning och ej förbrukning av ett miljöarv;
• existentiella  värden, vilket handlar om att bevara en resurs till framtida generationer.

Tabell 33: Det totala värdet

Förbrukningsvärde (FV) Icke förbrukningsvärde

Direkt FV Indirekt FV Optionsvärde Arvsvärde Existentiellt värde

Att
konsumera

Översväm-
nings-
kontroll

Framtida direkta
och indirekta
värden

Förbrukning och inte
förbrukning av
miljöarv

Värdet att bevara en
resurs utan att
använda den

För att kunna skatta vinsterna av en försämring eller förbättring av miljötillståndet har det
utvecklats olika värderingsmetoder som till största delen är baserade på individernas preferenser.
Man skiljer mellan "stated preferences"- och "revealed preferences"-metoder (tabell 34). Den första
metoden handlar om individens vilja att betala för olika tjänster. Tjänsterna kan vara i formen av
bättre luft och  minskade bullernivåer i ett visst område eller att minska risken att dö för tidigt. Den
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andra metoden är baserad på iakttagelser av individens agerande på en viss marknad i sökande efter
den för individen optimal lösningen.

Tabell 34: Värderingsmetoder

 Stated preferences Revealed preferences

-Contingent Valuation Methode

-Choice Experiment Methode

-Hedoniska priser

-Resekostnadsmetoden

-Produktions funktion metoden

I fallet med "stated preferenses" är de mest använda metoderna "Contingent Valuation" (CVM) och
"Choice Experiment" (CE). Både CVM- och CE-studier är baserade på frågor ställda till ett
representativt urval av individer av varierande kön, ålder, inkomst, utbildning mm. För CVM
skattas betalningsviljan (willingness to pay (WTP)) eller viljan att acceptera ett pris. Betalningsviljan
kan vara beroende av olika socioekonomiska parametrar. För CVM gäller det ofta en fråga om
betalningsvilja men för CE kan det handla om olika frågor och olika attribut.

I Sverige har många studier genomförts under senare år med syfte att skatta vinsterna av
förbättringar, särskilt med avseende på luftföroreningar, buller och trafik. Tabell 35 visar exempel
på några av dessa studier.

Tabell 35: Exempel på studier med syfte att skatta vinsten av förbättrat miljötillstånd.

Författare Miljötjänsten

Carlsson et al (2000) Förbättrad luftkvalitet i Sverige

Ekström et al (1999) Monetär värdering av CO2 utsläpp

Transek (2001) Trafiksystemens intrång i boende miljöer

Wilhelmsson (2000) The impact of traffic noise on the value of single family houses

Allmänt ser funktionen för betalningsvilja ut enligt följande:

där WTP kan vara en funktion av inkomst y, utbildning E, ålder A samt miljökvaliteten Q. En
förbättring av miljökvaliteten Q kan t. t.ex. leda till högre WTP samtidigt som högre inkomst och
hög utbildningsnivå också kan bidra till att WTP ökar.

Dödlighet

Samtidigt som WTP har använts för att skatta vinster av miljötjänster, har den också använts för att
värdera risken för ett kortare liv. Vid värdering av mortaliteten är det inte värdet av livet som man
skattar (ty livet är ovärderbart), däremot kan man värdera risken av en dödsolycka. Antag att
betalningsviljan för en liten förändring i risken att drabbas av en dödsolycka (∆s) skattas genom
WTP. Detta leder till att värdet av ett statistiskt liv definieras som:

där N är populationen i riskzonen. Inom ExternE projektet, till exempel,  har man antagit att VLS
är lika med det diskonterade värdet av ett levnadsår (VOLY). Därför skattas VLS genom:

∑ ∆=
i

i sNWTPVSL /

errespondentiQAEYfWTP iiii == ),,,(
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där VOLY är värdet av ett levnadsår. aPi är den betingade sannolikheten att överleva fram till år i
givet att individen i riskzonen har överlevt till år a. a är alltså åldern för individen i riskzonen. T är
den maximala förväntade livslängden och r är diskonteringsräntan.

Buller

Studier om betalningsvilja har också använts för att skatta värdet av minskade bullernivåer.
Bertrand (1997) studerade flera CVM-studier genom en metaanalys (metaanalys = en studie av
andra studier). Resultatet av metaanalysen gav upphov till följande funktionella formel:

MWTP = e2.348 + 0.00000509Y + 0.0497 n

där den marginella betalnings viljan är en funktion av inkomsten y och buller nivån n. För att kunna
använda denna funktionella formel antas det att hushållen exponeras för bullernivån  55 dB(A) - 50
dB(A),  att hushållen är 50 000 tusen i antal och att den genomsnittliga hushållsinkomsten är
300 000 SEK/år.

Hushållen betalningsvilja för att gå ner från 55 dB(A) till 50 dB(A) blir :

e2.348 + 0.00000509 (300 000) + 0.0497 (55)   - e2.348 + 0.00000509(300 000) + 0.0497 ( 50)

= 163 SEK  för alla hus = 163 * 50 000 = 8.16 mio SEK/år

Tabell 36: Studier om trafikbuller
Land NSDI hedonisk % of

hus pris /dB (A)
NSDI cvm (Euro
2000)

Vainio (1995)

Haolomo (1992)

Finland 0.36

0.98

0.7-1.05

Weinberger et al (1991) Tyskland 0.5- 1.3 13 pp pa pdB(A)

Colins et al (1994)

Bateman et al (1999)

Storbritannien

Storbritannien

0.65 - 1.28

0.20

-

Soguel (1994)

Pommerehne (1988)

Iten et al (1990)

Schweiz 0.91

1.26

0.9

16

pp pa pdB(A)

Saelensminde et al (1994) Norge 0.24 - 0.54 30 - 54 pp pa pdB(A)

Lambert (1992) Frankrike 1.0 -

I fallet med "Revealed preferens" kan olika metoder användas till exempel:

• Hedoniska priser

Detta är en metod med syfte att skatta förändringen i till exempel värdet av en egendom. Eftersom
en egendoms totala värde utgörs av egenskaperna hos egendomen (i form av antal rum, läge, nivån

( )∑
=

−+=
T
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på föreningarna både luft och buller i området), leder förändringen i en eller flera egenskaperna till
förändringen av egendomens totala värde. I allmänhet skattas följande samband:

Där P är egendomens värde, s är egendomens karaktär, n egendomens grannskap och Q är
miljökvaliteten vid egendomens område.  En förändring av de oberoende variablerna s, n och Q
kan ha effekter på egendomens värde.

• Resekostnadsmetoden

Denna metod används för att värdera t. ex. ett naturområde eller en sjö. Resekostnader för att resa
till området samt komma tillbaka används i den här metoden som en uppskattning av individens
betalningsvilja för att kunna bevara naturområdet i fråga. Funktionen  för att få fram
resekonstnaden kan ta minst två olika former.

där resekostnaden C för individen i till området j är en funktion av sträckans kostnader dc,
individens tidsvärde samt utgiften tc för inträde till  naturområdet. En förändring av utgiften tc t.ex.
skulle medföra en höjning av C och därmed vinsten av att bevara eller förbättra naturområdet i
fråga.

Å andra sidan kan en zonal resekostnad användas som alternativ till resekostnadsfunktionen C.

där besöket från zonen z till naturområdet  j är beroende av populationen pop i zonen samt
socioekonomiska variabler s, som inkomst, ålder mm.

• Produktionsfunktions-metoden

Produktionsfunktions-metoden avser att värdera effekter av föroreningar på produktionen av en
vara eller flera varor. I fallet med jordbruk till exempel, har man bevisat effekten av marknära ozon
på jordbruksprodukter. Dessa effekter kan värderas monetärt genom:

där produktionen av en viss produkt X är en funktion av olika input som kan ta formen av
arbetskraft l, kapital k och olika miljöegenskaper q1 som kan vara marknära ozon och andra
variabler q2 viktiga för produktionen som ren vatten till exempel. En minskning av ozonhalten
skulle leda till en höjning av X.

Kostnadsnyttoanalys

Vid planering av ett projekt eller program rekommenderas det att man så tidigt som möjligt
genomför en kostnadsnyttoanalys (cost benefit analysis, CBA) i syfte att  analysera kostnaderna och
vinsterna av planen eller programmet i fråga. Syftet med CBA är att skatta dagens värde av framtida
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kostnader och intäkter som programmet kommer att medföra och på detta sätt kunna få fram de
olika alternativens nettonyvärde. Därmed kan man välja det ur samhällsekonomisk synvinkel bästa
alternativet.

I allmänhet inkluderar CBA följande steg:

1. Definiera planen eller programmet med syfte att både identifiera och begränsa de områden och
populationer som kommer att bli berörda.

2. Identifiera effekterna av planen eller programmet både gällande vinster och kostnader.
3. Bedöm om alla effekter är relevanta eller inte.
4. Fysisk kvantifieringen av de relevanta effekterna. Det handlar om att bestämma flödet av de

fysiska effekternas vinster och kostnader. När de ska äga rum och under hur lång tid.
5. Ekonomisk värdering av de fysiska effekterna.
6. Diskontering av kostnader och vinster. Det handlar om att ta hänsyn till tidspreferenser och att

jämföra vinster och kostnader oberoende av när de äger rum. Värdering av flödet av vinster
och kostnader måste diskonteras genom användning av en diskonteringsränta i syfte att skatta
nyvärdet. Nyvärdet av kostnader eller vinster  X skattas som:

7. Det sista steget handlar om att testa om projektet kommer att leda till att vinsterna överväger
eller ej. Det gäller i det här steget att testa:

Där NPV är nettonyvärdet av projektet eller programmet i. Om NPV är positivt betyder det att
projektet är samhällsekonomiskt lönsam och vice versa.

Multikriteriaanalys

Förutom kostnadsnyttoanalysen kan man använda multikriteriaanalys (MCA), särskilt om
beslutsfattaren är ställd inför flera alternativ där det är svårt att välja det mest optimala alternativet
eller i händelse av att data saknas för att kunna genomföra en kostadnyttoanalys. MCA avser
huvudsakligen viktning av olika alternativ med hjälp av olika indikatorer. För att underlätta
utvärderingen av olika alternativ och låta olika aspekter komma till tals när beslut ska fattas bör man
följa nedanstående beslutsgång (Johansson, 2001):

1. Identifiera mål
2. Identifiera alternativ för att kunna nå målen
3. Identifiera kriterier/indikatorer för att kunna jämföra alternativen
4. Analysera alternativen
5. Ta beslut
6. Återkoppling

Olika metoder finns beroende på hur kriterierna är beskaffade. Hänsyn måste bl.a. tas till hur
många alternativ som ska utvärderas. Gemensamt för dessa metoder är att de använder sig av en
konsekvenstabell där utfallen viktas samman. Ofta används siffrorna 0-100. Ett exempel på en
enklare variant av konsekvenstabellen för åtgärderna i denna studie illustreras i tabell 37.
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Tabell 37: Multikriteriaanalys
                 Alternativ

Indikator

Nollalternativ Åtgärdsprogram skärpta avgas-
krav för
arbetsmaskiner

Trafikomläggn.
Oscarsleden

Kvävedioxid (Vikter)

Buller

Koldioxid

Summa 100 100 100 100

För vikterna gäller det att samla den nödvändiga datan antingen genom en litteraturstudie där
värden från andra studier anpassas till det aktuella fallet och används. Det andra sättet sker i form
av omröstning där personer t.ex. i en vald grupp bestående av beslutsfattare, experter och
representater av särskilt berörda enskilda (de som drabbas), bidrar med vikter som kan användas i
utvärderingen. Resultaten används i analysen av de olika alternativen innan ett beslut tas.

I det här projektet ingick det att genomföra en bedömning av alternativen med hjälp av
multikriteriaanalys (MCA). Det har tyvärr inte varit möjligt eftersom det inte gick att få fram tre till
fyra jämnbördiga alternativ (t.ex. åtgärdsprogram med flera olika åtgärdsinriktningar) som skulle
kunna jämföras med varandra. Därför har denna metod endast presenterats som ett exempel i
denna rapport.

3.5.2 Osäkerheter

Betalningsvilja

Att skatta värden för varor som inte är marknadsvaror, t.ex. bättre luft och minskade bullernivåer,
kan vara förknippat med osäkerhet. En anledning kan vara att individernas betalningsvilja för en
bättre miljö är subjektiva. Det kan i sin tur bero på personens bakgrund, ålder samt inkomst. Det
har dock utvecklats flera olika metoder  för att upptäcka och korrigera sådana s.k. bias i syfte att
minimera osäkerheten. Värdena kan också skilja sig mellan olika länder. I fallet med dödlighet och
värdet av ett statistiskt liv har det skattats i Sverige till 16 miljoner SEK (SIKA, 2002) men DG
environment använder sig av 1 miljon Euro vid liknande skattningar, vilket har använts i denna
studie. Samtidigt kan denna förflyttning av vinster leda till inte överensstämmande skattningar
eftersom genomsnittet för Europa kan vara lägre än svenska värden.

Kostnadnyttoanalys
Då det handlar om kostnadnyttoanalysen är den också förknippad med olika grader av osäkerhet.
Det gäller t.ex. alla effekter som orsakas av emissionerna i de olika alternativen men som inte har
analyserats i denna SMB. Det gäller också effekterna på populationer utanför det avgränsade
beräkningsområdet. Hade dessa två effekter inkluderas hade vinsterna av åtgärdsprogrammet
troligtvis blivit övervägande i förhållande till kostnaderna. En annan variabel som skulle kunna
påverka kostnadsintäktsanalysen är den ränta som används vid beräkningarna.  I den här studien
har en ränta på 4% använts. Ett lägre räntevärde kan påverka resultaten i den meningen att man då
skulle vilja senarelägga genomförandet av projektet. Hade räntan varit högre hade man genomfört
projektet omgående.
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3.6 Diskussion

3.6.1 Är valda metoder lämpliga att använda i SMB?

De metoder som tillämpats och utvecklats i det här projektet är främst tillämpliga för kortare
tidsperioder och begränsade områden. För att dessa metoder ska kunna tillämpas för längre
tidsperioder och större geografiska områden behöver främst underlagen förbättras. Exempelvis
behöver forskningen kring människors hälsa kopplat till exponering av luftföroreningar och buller
utvecklas ytterligare för att man med större säkerhet ska kunna beräkna framtida
hälsokonsekvenser. I vissa fall behöver även metoderna utvecklas ytterligare. Det kan även vara
relevant att ta fram helt nya metoder som kan hantera de stora osäkerheterna som det innebär att
göra prognoser långt fram i tiden och över en stor geografisk yta. Ett sätt att kunna hantera den
stora osäkerhet och de kunskapsluckor som beräkningar av framtida utveckling inbegriper är att
använda sig av någon typ av scenarieteknik (framtidsbilder).

Simuleringar av luftföroreningar

De metoder som har tillämpats i den här rapporten för att simulera luftföroreningshalter kan även
användas för en större geografisk yta. Det är syftet med beräkningarna som avgör valet av
gridstorlek. Man ska dock vara medveten om att valet av gridstorlek kan påverka resultatet
betydligt. Det är framförallt tillgången på tillförlitliga indata som avgör hur långt fram i tiden som
det är rimligt att genomföra beräkningar. Exempel på indata är trafikprognoser, befolkningstillväxt,
befolkningens geografiska spridning, teknisk utveckling, vilka infrastrukturprojekt som kommer att
genomföras m.m. En erfarenhet av det här projektet är att man i framtida SMB bör genomföra
ännu mer övergripande beräkningar än vad som gjorts här. Dessa resultat kan därefter kompletteras
med mer noggranna beräkningar för de områden där stora förändringar sker.

Hälsokonsekvenser av luftföroreningar

I den här rapporten har lokala grundfrekvenser använts i beräkningarna av de hälsokonsekvenser
(dödlighet/sjukhusinläggningar/besvär) som luftföroreningar kan medföra. Om man vill studera
större geografiska områden är det mer lämpligt att välja grundfrekvenser som är typiska för hela
riket. Det innebär också att resultaten inte blir lika platsspecifika och därmed också mer osäkra.

När det gäller beräkningar av hälsoaspekter fungerar metoderna väl för att se förändringar mellan
olika alternativ om det är samma källa man studerar (i detta fall främst kvävedioxidhalter från
biltrafiken). Problem kan uppstå om man studerar flera olika källor och om alternativen påverkas av
olika ämnen (te.x. partiklar respektive kvävedioxid). I dessa fall blir det svårt att jämföra de olika
alternativens hälsokonsekvenser eftersom beräkningarna för de olika ämnena ofta bygger på helt
skilda studier. Ett annat problem som bör uppmärksammas är att vissa beräkningar bygger på
studier av långtidsexponering, t.ex. dödlighet, medan andra bygger på studier av korttidsexponering,
t.ex. sjukhusinläggningar. Därför är det svårt att jämföra dessa resultat med varandra.

Det är överlag svårt att beräkna hälsokonsekvenser på lång sikt eftersom det finns få långtidsstudier
gjorda. En sådan studie kräver att en grupp människor bor kvar på samma ställe under hela sitt liv
och regelbundet följs upp av forskare. Då det finns få studier av detta slag så är osäkerheterna stora
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gällande luftföroreningars långtidseffekter på människors hälsa. Generellt sätt behöver man nu
lägga ordentligt med resurser för att kunna skapa bättre verktyg och underlag för att kunna
genomföra bra miljöbedömningar av strategiska beslut.

Buller

När det gäller genomförande av bullerberäkningar över en större yta i tätortsmiljö behöver
metoderna utvecklas vidare för att kunna fungera väl i en SMB. Den metod som användes här, Flat
city model, är den metod som är mest praktisk att använda när man ska göra beräkningar över en
större yta då den kräver mindre modelleringsarbete (t.ex. så behöver topografin inte modelleras).
Den medför samtidigt osäkrare resultat, särskilt när det gäller absoluta tal. När man jämförde det
beräknade antalet boende inom olika ljudnivåintervall med Trafikkontorets uppskattning låg
skillnaden på 30 %. Metodvalet har alltså stor betydelse för resultatet.

Den metod som valdes i den här rapporten kan med fördel användas för att se skillnader mellan
olika alternativ. Men att använda sig av den här typen av metod i SMB idag skulle bli dyrt. Metoden
behöver utvecklas ytterligare för att kunna användas i SMB. För att kunna få fram säkrare resultat
behöver man följa upp forskningen om störning vid olika ljudnivåer. Det skulle också vara önskvärt
att även kunna ta in andra bullerkällor, t.ex. spårvagnar och arbetsmaskiner, i beräkningarna.

Samhällsekonomisk analys

Nytt i det här projektet var att även beräkna nyttan med att genomföra åtgärdsprogrammet och de
övriga alternativen. För att få en rättvisande bild behöver man beräkna nyttan av alla ekologiska
(inkl. människors hälsa), sociala och socioekonomiska konsekvenser som programmet kan medföra.
Det har dock inte varit möjligt i det här projektet, och kommer troligtvis inte heller vara möjligt att
genomföra i andra SMB, eftersom det skulle kräva allt för stora resurser. I det här projektet
studerades endast nyttan av hälsokonsekvenserna (kvävedioxid och buller). Nyttan hade blivit
betydligt större om man även räknat med hälsokonsekvenserna av exempelvis partiklar och bensen.
Slutsatsen är att det inte är möjligt att genomföra en fullständig kostnadnyttoanalys för den här
typen av SMB. Det är trots detta relevant i en SMB att presentera de nyttor som programmet kan
medföra, men då är det viktigt att man samtidigt redovisar vilka aspekter som är inkluderade i
beräkningarna.

3.6.2 Viktigt att analysera osäkerheter

En erfarenhet från det här projektet är att det är mycket viktigt att analysera (och om möjligt
minimera) de mest betydelsefulla osäkerheterna som den här typen av bedömningar inbegriper (det
kan gälla indata, data från tidigare studier, omräkningsfel, kunskapsluckor m.m.) för att kunna
bedöma resultaten.

Ett exempel på att osäkerheter bör analyseras kan tas från arbetet med åtgärdsprogrammet. Här fick
länsstyrelsen kritik för att ha använt sig av för låga siffror för den årliga trafiktillväxten (1,5 %
istället för 2,9% trafikökning). I det här projektet testades vad valet av trafikprognos skulle ha
medfört för skillnad i kvävedioxidhalter. Då visade det sig att den högre trafiktillväxten hade haft
ytterst liten effekt på de beräknade kvävedioxidhalterna, särskilt i jämförelse med de övriga
osäkerheter som simuleringar av detta slag inbegriper.
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3.6.3 Metoder för att visa på förändringar

De metoder som presenteras i den här rapporten har gemensamt att de alla fungerar väl för att visa
på skillnader mellan olika alternativ (t.ex. åtgärdsprogram med olika alternativa
utvecklingsinriktningar). De är dock mindre tillförlitliga när det gäller att få fram absoluta tal. Men
även om resultaten är osäkra så är denna typ av skattningar väl lämpade att använda som underlag
för diskussion om vilken alternativ utveckling man bör välja för att uppnå en hållbar
samhällsutveckling. Vidare finns det ett stort behov i kommunerna att få fram generella
bedömningar av större områden för att kunna avlasta miljöbedömningarna i varje enskild plan eller
projekt.
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3.8 Bilagor

Bilaga 1: Motiv till avgränsningar
Av Inger Jöborn, IVL Svenska Miljöinstitutet

Ett viktigt moment i SMB-processen är att så tidigt som möjligt komma överens om hur arbetet ska
avgränsas i tid, rum och sak. Enligt svensk lagstiftning ska avgränsningen i omfattning och detalj framförallt
ske i samråd med berörda myndigheter (6 kap 13 § MB). Detta har dock inte varit möjligt i det här
projektet eftersom SMB:n här togs fram i efterhand. Här har förutsättningarna istället varit att följa
de avgränsningar som genomförts i åtgärdsprogrammet. Eftersom avgränsningen är ett viktigt
moment i SMB-processen så har projektgruppen ändå valt att dokumentera och redovisa de
diskussioner som fördes kring möjliga val av avgränsningar i föreliggande projekt. Förhoppningen
är att detta kan vara till hjälp för andra som är i begrepp att genomföra sin första SMB.

Tid (horisontår)
I åtgärdsprogrammet valde Länsstyrelsen i Västra Götaland, enligt regeringens uppdrag, att använda
sig av horisontåret 2006. Under arbetets gång kompletterades delar av underlaget även med
beräkningar för år 2010. Motivet till detta val är att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid börjar
gälla i Sverige år 2006 och i EU år 2010. Åtgärdsprogrammet tar i första hand upp åtgärder som
föreslås genomföras till år 2006, men tar även översiktligt upp åtgärder som föreslås genomföras på
lång sikt, d.v.s. 10-20 år fram i tiden.

Frågan som ställdes i föreliggande studie var om dessa tidpunkter även hade valts om en SMB hade
genomfört parallellt med åtgärdsprogrammet. Enligt EG-direktivet om SMB ska den tidsperiod
användas som motsvarar den tid det skulle ta att genomföra planen eller programmet (European Commission,
2003). Enligt Anders Hagson på Chalmers (Hagson, 2003) var det redan när åtgärdsprogrammet
togs fram orimligt att alla de åtgärder som föreslogs skulle hinna genomföras till år 2006.
Åtgärdsprogrammets genomförande försenades därefter ytterligare av att regeringen fattade sitt
beslut först den 9 december 2004. Ett alternativ hade varit att välja ett horisontår omkring år 2015
för att exempelvis kunna få med satsningarna på spårvägen och utbyggnaden av järnvägsnätet i
Göteborgsregionen.

I EG-direktivet om SMB står det att den betydande miljöpåverkan ska inbegripa effekter på kort, medellång
och lång sikt (European Commission, 2003). I teorin låter det rimligt att man ska studera flera
horisontår, men i praktiken innebär detta (orimligt?) stora behov av resurser i form av tid och
pengar. Det ställer till särskilt mycket problem när man använder sig av traditionella
naturvetenskapliga beräkningsmetoder, vilket är fallet här (figur 1). I den här studien skulle
exempelvis valet av två horisontår inneburit att mer än dubbelt så många beräkningar skulle behövt
genomföras (varje beräkning kostar i nuläget omkring tio tusen kronor styck). Det trots att man i
det här arbetet har valt att hantera åtgärdsprogrammet som ett alternativ. Om man därtill hade valt
att studera varje åtgärdsförslag för sig, och även valt att studera fler miljöaspekter, hade SMB:n
blivit ytterst komplex och resursintensiv.
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Nuläge
2000

0-alt
2006

0-alt
2010

Åtgärder
2006

Åtgärder
2010

Oskarsl.
2006

Oskarsl.
2010

Arbetsm
2006

Arbetsm
2010

NO2 0’ + 0’ + 0’ X 0 X 0
PM10 0 X* 0 0*? 0 X 0 0* 0
PM10sus 0 X 0 0? 0 X 0 0? 0
Be 0 X 0 0? 0 X 0 0? 0
SO2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO2 0 +* 0 +* 0 X 0 +* 0
PAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CH 0 +* 0 +* 0 0 0 0 0

Figur 1. Underlag till referensgruppsmöte gällande avgränsningar (+=finns beräkningar, 0=finns inga
beräkningar, '=finns beräkningar men ej samma gridstorlek, *=uppgifter från GF, x=nya
beräkningar föreslås, ?=ska nya beräkningar genomföras?).

När det gäller att bedöma åtgärdsprogrammets miljökonsekvenser på lång sikt så ställdes frågan
vilken tidpunkt som då skulle vara lämplig att använda? Ett alternativ hade varit att använda sig av
samma horisontår som använts för framtidsscenerier för Göteborgs utveckling i ÖP99
(Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, 2001) eller för framtida kollektivtrafiksatsningar i K2020
(2004), dvs. år 2020. Ett annat alternativ hade annars varit att använda sig av samma horisontår som
används i arbetet med att ta fram framtidsbilder av en långsiktigt hållbar Göteborgsregion omkring
år 2050 (www.goteborg2050.nu). Enligt Rosário Partidário (2001) är det långsiktiga tidsperspektivet
tyvärr något som lätt tappas bort när man arbetar med MKB-inspirerad SMB. Det bero bland annat
på att det är svårt att göra tekniska beräkningar för så långt fram i tiden. Osäkerheten blir helt
enkelt för stor. I föreliggande studie kunde Miljöförvaltningen konstatera att det idag är omöjligt att
genomföra beräkningar av kvävedioxidhalter i Göteborgsregionen för år 2020. För detta krävs det
bl.a. att en helt ny databas konstrueras.

Frågor som kvarstår att besvara är för vilken tidpunkt de beräkningsmodeller som används i den
här studien blir olämpliga att använda? Vilken typ av metoder ska man använda sig av för att
bedöma hälsokonsekvenserna på lång sikt?

Rum
Nästa fråga handlar om hur stort geografiskt område som bör studeras. Enligt EG-direktivet om
SMB är det endast det område som kan påverkas betydligt av programmet som ska studeras. Det kan både
gälla miljöproblem och miljövärden i området. Vidare så står det att alternativa lösningar ska finnas
inom den berörda myndighetens rättsliga och geografiska behörighet (European Commission, 2003).
Anledningen torde vara att ansvarig myndighet ska ha möjlighet att styra olika aktörers agerande.
Det kan dock ifrågasättas vilken möjlighet länsstyrelsen i verkligheten har att påverka olika aktörers
agerande när miljökvalitetsnormen väl överskrids? En SMB behöver inte genomföras om det
handlar om små områden på lokal nivå (artikel 3.3.). Det är dock inte storleken på området som är
avgörande för om en SMB ska genomföras, utan snarare om det finns risk för betydande
miljöpåverkan eller inte (European Commission, 2003). En risk när MKB-inspirerad SMB tillämpas
(d.v.s. att man bl.a. samma metoder som för projekt-MKB) är viljan att begränsa det geografiska
området så mycket att gränsen mellan projektområde och programområde suddas ut.

Åtgärdsprogrammet utgick från de 13 kommuner som ingår i Göteborgsregionen. Dessa
kommuner är Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Av dessa kommuner ligger endast en kommun,
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Kungsbacka kommun, utanför Västra Götalands län (d.v.s utanför ansvarig myndighets
behörighet). Det kunde dock konstateras att det i första hand var inom Göteborg och längs de
större lederna kring Göteborg som miljökvalitetsnormen för kvävedioxid främst riskerar att
överskridas. Det är bara inom det område där miljökvalitetsnormen riskerar att överskridas som det
enligt lagstiftningen finns krav på att ett åtgärdsprogram ska uppföras. Därför valde länsstyrelsen att
göra noggrannare beräkningar för kvävedioxid endast inom detta mer begränsade området.

I den här studie ansåg både projektgruppen och referensgruppen att det var rimligt att följa samma
rumsliga avgränsning som i åtgärdsprogrammet, dvs. att göra mer noggranna beräkningar för
centrala Göteborg och de större lederna närmast Göteborg. Motivet är att det är det område som
kommer påverkas betydligt av programmet. Det är också lättare att använda sig av noggrannare
beräkningsmodeller för ett mer begränsat geografiskt område än för hela Göteborgsregionen. IVL
gjorde en översiktlig sammanställning av miljötillståndet i Göteborgsregionen för att försäkra sig
om att den rumsliga avgränsningen var lämplig att använda även för SMB:n samt att få kunskap om
eventuella kunskapsluckor i underlaget.

Det fanns önskemål från referensgruppen att översiktligt studera konsekvenserna även för övriga
kommuner i regionen. Anledningen var att det i åtgärdsprogrammet föreslås stora
kollektivtrafiksatsningar som kommer att påverka biltrafiken även i kringliggande kommuner. Det
är en fråga som hade varit lämplig att ta upp under samråden. Det kan dock ifrågasättas hur mycket
resurser som ska tillsättas för den här typen av frågor i SMB:n med tanke på att det endast är det
område som kan påverkas betydligt av programmet som ska behandlas där. Om man tar ett för
stort grepp riskerar SMB:n bli betydligt mer (för?) omfattande.

Frågan som kvarstår är hur stort område som är möjligt att hantera med hjälp av valda metoder?

Sak/Detaljeringsnivå
Det är endast de miljöaspekter som kan antas få betydande miljöpåverkan (positiv eller negativ) som
ska behandlas i en SMB (European Commission, 2003)(6 kap 12 § punkt 6 MB). Det är dock viktigt
att i ett tidigt skede behandla alla de miljöaspekter som anges i direktivet för att hitta motiv till val
eller bortval i den fortsatta utredningen (även kallat "scoping"). Här ska även syftet med
programmet kunna påverka vilka miljöaspekter som ska tas upp i en miljöbedömning
(Naturvårdsverket, 2001). Frågan är var gränsen går för vad som anses vara betydande
miljöpåverkan. Valet av miljöaspekter ska genomföras i dialog med berörda intressenter under
samråden. I det här projektet har diskussionen om val av miljöaspekter förts tillsammans med
referensgruppen.

Det övergripande syftet med åtgärdsprogrammet är att “varaktigt skydda människors hälsa”. Det
föll sig därför naturligt att även i miljöbedömningen av åtgärdsprogrammet fokusera på denna
miljöaspekt. Vid referensgruppsmötet framfördes önskemål att även bedöma miljökonsekvenserna
av den framtida förändringen av markanvändning och bebyggelseutveckling i Göteborg. Tyvärr låg
den typen av studie inte inom det här projektets ramar, men det är en  intressant aspekt som borde
studeras vidare av personer med rätt kompetens. Det tycks även vara ett område där det behövs
ytterligare metodutveckling för att kunna komma till användning i en SMB. Vid en närmare analys
av de åtgärdsförslag som förväntades genomföras till år 2006 visade sig vara få åtgärder som
innebar att ytterligare mark skulle tas i anspråk. Det hade däremot varit motiverat att analysera
konsekvenserna för markanvändningen om man valt att studera de åtgärderna som föreslås på lite
längre sikt, särskilt när det gäller utbyggnaden av infrastrukturen för kollektivtrafiken i
Göteborgsregionen.
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Den här projektet är fokuserat på att bedöma hälsokonsekvenserna av att genomföra åtgärderna i
åtgärdsprogrammet. Eftersom kvävedioxid är en tveksam avgasindikator och att det finns fler
ämnen som kan medföra negativa hälsokonsekvenser ville man även studera andra luftföroreningar.
Projektgruppen valde att gå vidare med att analysera kväveoxider, kvävedioxid, partiklar (PM10 och
PM 2,5, samt resuspenderat material) och bensen (figur 1). Motivet var att det är de ämnen som
främst påverkade människors hälsa, det bedömdes finnas tillräckligt med data att utgå ifrån och det
fanns tydliga gränsvärden i form av miljökvalitetsnormer. Det visade sig dock senare i projektet
detta inte stämde utan det fortfarande fanns brister i underlag och kunskap för att kunna
genomföra tillförlitliga beräkningar för partiklar och bensen.

Precis som i åtgärdsprogrammet, valde man i den här studien att ta med klimatfrågan. Anledningen
var att "Begränsad klimatpåverkan" är det miljökvalitetsmål som är särskilt svårt att klara. Det är
också en miljöaspekt som är svår att hantera på projektnivå och därför med fördel bör tas i en
SMB.

Alternativ/scenario
En viktig del i SMB är att arbeta systematiskt med miljöfrågorna och medvetet genera och söka
alternativa lösningar (Boverket & Naturvårdsverket, 2000). I EG-direktivet om SMB står det att
miljörapporten endast ska ta upp rimliga (realistiska) alternativ utifrån planen eller programmets
syfte och geografiska räckvidd. Utgångspunkten vid alternativsökning ska vara programmets mål
och geografiska omfattning. Det kan dock ifrågasättas vad som är ett rimligt alternativ. Det kan vara
ett syfte i sig att visa på extrema inriktningar, exempelvis bästa och värsta miljöalternativ, för att få
underlag till en diskussion inför ett strategiskt ställningstagande. Det är dock viktigt att det alltid
finns flera alternativ att välja mellan och som är möjliga att genomföra i verkligheten.

I åtgärdsprogrammet valde man att studera enskilda åtgärder som skulle kunna sänka
kvävedioxidutsläppen i de områden där MKN riskerar att överskridas. Dessa åtgärder har tagits
fram av Länsstyrelsen i Västra Götaland tillsammans med representanter från olika berörda
myndigheter (se sid 2 i åtgärdsprogrammet). Stora delar av de föreslagna åtgärderna bygger på
Program för Aktivt Trafikantstöd (antogs av Trafiknämnden i Göteborg 2002-05-27).
Förutsättningarna för de åtgärder som föreslogs var att de skulle ha bred acceptans hos allmänhet,
myndigheter och politiker. Det var också viktigt, enligt regeringens uppdrag, att beakta behovet av
ett fungerande transportsystem och en fungerande bostadsmarknad. Många av de åtgärdsförslag
som togs fram under arbetet med programmet föll bort efter samråd med politiker, andra
myndigheter, organisationer och allmänhet. Detta innebär att det är inte säkert att de åtgärder som
är mest miljöoptimala som kom med i åtgärdsprogrammet. Resultatet blev följande fyra
åtgärdsområden: Kollektivtrafik, Alternativ till bilåkande, Teknisk förnyelse och Miljöanpassning av
viss lagstiftning. Varje åtgärdsområde inbegriper ett antal mer eller mindre konkreta åtgärdsförslag.
De åtgärder som förkastades tas upp i bilaga 6 i åtgärdsprogrammet.

Frågan är vilken typ av alternativ man bör studera? Ska man studera olika enskilda åtgärdsförslag
eller olika typer av åtgärdsområden eller olika inriktningar på hela åtgärdsprogram? Det skulle också
enligt MKB-centrum SLU (muntligen Åsa Heiter 050418) vara möjligt att studera olika utfall av
åtgärdsprogrammets utförande. Faktorer som påverkar detta val är bl.a. vilka beslut som tagits
tidigare gällande avgränsningar i tid och rum. I åtgärdsprogrammet valde man att genomföra
kvävedioxidberäkningar för ett urval av de föreslagna åtgärderna (det är dock oklart vilka motiven
var till detta urval). Det kan ifrågasättas om det är ekonomiskt rimligt att genomföra noggranna
spridningsberäkningar för alla åtgärdsförslagen, särkilt om detta ska genomföras för flera olika
miljöaspekter och flera olika ämnen. Ett alternativ är att först studera alla åtgärder översiktligt t.e.x.
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med hjälp av multikriteraanalys och därefter välja ut de åtgärder som antas medföra mest betydande
konsekvenser för människors hälsa och göra noggrannare beräkningar för dessa.

De alternativ som projektgruppen valde att studera var att genomföra hela åtgärdsprogrammet, och
jämföra detta mot ett nollalternativ. Projektgruppen valde också att studera det åtgärdsförslag som
antogs ge störst effekt på kvävedioxidhalten i Göteborg, Skärpta krav på arbetsmaskiner.
Projektgruppen skapade också ett nytt fiktivt alternativ som innebar att man skulle leda bort en del
trafik från Oscarsleden som idag passerar tätbefolkade områden. Syftet var att få ett underlag till en
diskussion om det ur hälsosynpunkt är bättre att minska kvävedioxidhalterna där människor bor än
att försöka kapa kvävedioxidtopparna på trafiklederna. Det ingick inte i det här arbetet  att ta fram
nya åtgärdsförslag. För detta krävs en förankring hos berörda myndigheter, organisationer,
allmänhet och politiker.

Diskussion
En erfarenhet av genomförd studie är att det är viktigt att genomföra en "hård" avgränsning i
början av arbetet. I annat fall riskerar man få en ytterst komplex och resursintensiv process som kan
vara svår att hantera. Ett sätt att kunna hantera den stora osäkerhet och de kunskapsluckor som det
innebär att genomföra miljöbedömningar av planer och program är kombinera traditionellt
naturvetenskapliga beräkningsmetoder med någon typ av scenarioteknik. Scenarioteknik bygger på
att man utifrån givna förutsättningar studerar olika möjliga framtidsbilder. Alternativa scenario kan
tas fram utifrån givna mål med planen eller programmet. En annan teknik som hade varit möjlig att
använda är back-casting, dvs. utifrån ett givet mål, t.ex. uppfyllande av MKN, studera olika
alternativa vägar att ta sig dit. Man bör begränsa sig till att genomföra noggranna beräkningar för
endast ett fåtal indikatorer som kan visa åt vilken riktning man är på väg (där målet är en hållbar
samhällsutveckling). En stor svårighet i SMB är att reda vad det är som ska miljöbedömas? Vilka
jämbördiga alternativ är lämpliga att analysera? Här behövs ytterligare forskning för att SMB ska
kunna uppfylla sitt syfte.
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Bilaga 2: Mätningar av luftföroreningar i Göteborgsregionen år 2000
Av Annika Svensson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Luft
Luftmiljösituationen i Göteborgsregionen (se Figur 1) kan beskrivas med mätdata från lokal och
nationell miljöövervakning. I avsnittet redovisas kortfattat uppmätta halter i luft av NO2, PM10 och
bensen som bedömts vara representativa för Göteborgsregionens kommuner fram t.o.m. år 2000. I
vissa av regionens kommuner utförs regelbundna mätningar av luftföroreningar, medan det i andra
endast utförts ett fåtal eller inga mätningar. Information om utförda mätningar har hämtats från
Göteborgsregionens luftvårdsprogram (www.gr.to/luftvardsprogrammet/) samt från
Datavärdsskapet för tätortsluft (www.ivl.se/miljo/projekt/dvst/).

För att beskriva haltnivåerna i olika omgivningar finns ett antal olika begrepp. I denna rapport har
följande begrepp använts för att beskriva luftkvalitetssituationen i området:

• Halter bakgrundsluft - Halter på landsbygden på långt avstånd från utsläppskällor. Denna haltnivå har
sitt ursprung huvudsakligen i långdistanstransport av luftföroreningar, men även regional påverkan kan
bidra till haltnivåerna.

• Halter i urban bakgrundsluft - halter i tätortens centrum, utan direkt påverkan från enskilda utsläpps-
källor, som är representativa för en större del av tätortens centrum och där många personer vistas. Alla
utsläpp i tätorten samt långdistanstransporterade föroreningar bidrar till den urbana bakgrundshalten.

• Halter i gaturum - halter i marknivå i mer eller mindre trafikbelastade gaturum. Halter i gaturum är ofta
högre än halter i urban bakgrundsluft.

• 98-percentil och 90-percentil - Det haltvärde som underskrids under 98% respektive 90% av tiden.
Om ett gränsvärde anges som 98-percentil får överskridande av gränsvärdet som mest ske under 2% av
tiden. Percentiler anges för timvärden eller för dygnsvärden under ett år.

I avsnitten nedan görs jämförelser mellan uppmätta halter och de miljökvalitetsnormer som gäller
för NO2, PM10 och bensen. Det bör observeras att miljökvalitetsnormerna oftast avser uppmätta
halter under ett kalenderår. Mätningar av lufthalter i regionen kan ske kontinuerligt under hela år,
under vinterhalvår eller vid enstaka tillfällen. Detta medför att uppmätta halter inte alltid är direkt
jämförbara med miljökvalitetsnormerna. Uppmätta halter ger dock en uppfattning om
luftföroreningens storleksordning och därmed risken för överskridanden av miljökvalitetsnormerna
på platsen för mätningarna. Mätningar av luftkvalitet kan även ligga till grund för validering av
beräkningsmodeller.
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Bakgrundsstation

Rörvik / Råö

Gårdsjön

Figur 1 Göteborgsregionens kommuner samt regionens mätstationer för halter i
bakgrundsluft. Källa till grundkartan: Göteborgsregionens luftvårdsprogram,
http://www.gr.to/luftvardsprogrammet/.

Uppmätta halter i bakgrundsluft
Inom Göteborgsregionen finns två nationella stationer där mätningar av halter i bakgrundsluft
utförs regelbundet. I Gårdsjön i östra Stenungsunds kommun mäts halter i luft av bl.a. kvävedioxid
med diffusionsprovtagare på månadsbasis inom IM (Integrerad Miljöövervakning). Halter i luft av
bl.a. kvävedioxid mäts på dygnsbasis i Rörvik/Råö i västra Kungsbacka kommun inom EMEP (Co-
operative programme for monitoring and evaluation of the long range transmission of air pollutants
in Europe). Under 1980-talet var årsmedelhalterna i Rörvik av NO2 ca 8 µg/m3 (se Figur 2), medan
halterna varit lägre, ca 5 µg/m3, under 1998-2000. Halterna i Gårdsjön har under 1998-2000 varit
något lägre, ca 4 µg/m3.

Halter i bakgrundsluft av PM10 och bensen har inte mätts i Rörvik/Råö eller Gårdsjön.
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Figur 2 Årsmedelhalter av NO2 (µg/m3) i bakgrundsluft i Rörvik/Råö och Gårdsjön.

Tjörns kommun
Relativt få mätningar av luftkvalitet har utförts i Tjörns kommun. För närvarande (vintern 2005)
pågår inga mätningar och inga mätningar har heller nyligen slutförts inom kommunen
(www.gr.to/luftvardsprogrammet/).

Halter i luft av PM10 mättes med TEOM-instrument i bakgrundsluft på Tjörn under perioden 15
maj - 11 juni 1997. Medelvärde under perioden var 14 µg/m3 och inte något av de uppmätta
dygnsmedelvärdena översteg 50 µg/m3 (Andersson, 2004).

Slutsatser av mätningar av halter i luft i Tjörns kommun t.o.m. år 2000
Uppmätta bakgrundshalter av PM10 från en kortare mätperiod visar att MKN inte överskreds under
perioden.

Mätningar av NO2 och bensen i luft har inte gjorts i Tjörns kommun.

Stenungsunds kommun
Halter i luft mäts inte kontinuerligt i Stenungsunds kommun. Däremot har luftkvaliteten
kontrollerats genom ett antal olika projekt på uppdrag av bl.a. Göteborgsregionens luftvårds-
program och industrierna i Stenungsund.

Halter i luft av NO2 i gaturum mättes med DOAS-instrument längs två sträckor i Stenungsunds
centrum från 5 augusti till 5 oktober 1991. De uppmätta halterna under perioden överskred inte
någon av miljökvalitetsnormerna (Andersson och Lindgren, 2001).

Mätningar av NO2 med DOAS har även utförts längs två sträckor i centrum under perioden 9
februari - 7 mars 1996 (Andersson och Lindgren, 2001). På en av sträckorna överskreds 98-
percentilen för timme under mätperioden.

Mätningar av NO2-halter i luft utfördes med diffusionsprovtagare i fem bostadsområden i
Stenungsund, ett i Jörlanda och ett i Stora Höga under 16 oktober till 13 november 2000
(Andersson och Lindgren, 2001). Samtliga bostadsområden låg invid hårt trafikerade, men väl
ventilerade, vägar och gator. Ingen av de uppmätta halterna överskred miljökvalitetsnormens
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årsmedelvärde på 40 µg/m3. Det högsta värdet (12 µg/m3) under mätperioden uppmättes i
bostadsområdena i Jörlanda och Stenungs Torg.

Bensen mättes med diffusionsprovtagare i Stenungsund under vinterhalvåret 1994/95 och
sommarhalvåret 1995 (Sjödin et al, 1995). Under vinterhalvåret var uppmätt medelhalt 3,1 µg/m3

och under sommarhalvåret 1,3 µg/m3, vilket ger ett årsmedelvärde på 2,2 µg/m3.

Slutsatser av mätningar av halter i luft i Stenungsunds kommun t.o.m. år 2000
Ett flertal olika mätningar av NO2 har utförts under kortare perioder på olika platser i Stenungsund.
Resultaten är inte direkt jämförbara med MKN eftersom mätningarna inte skett under helår.
Uppmätta halter av NO2 tyder inte på några överskridanden av MKN, men indikerar haltnivåer
som enligt MKN föranleder fortsatta mätningar på vissa platser (bl.a. Lindskog m.fl., 2002).

Mätningar av PM10.

Mätresultat för bensen från 1994/95 tyder på att bensenhalterna i Stenungsund är lägre än MKN
för årsmedelhalter.

Lilla Edets kommun
Halter i luft mäts inte kontinuerligt i Lilla Edets kommun. Däremot har luftkvaliteten kontrollerats
genom några olika projekt på uppdrag av bl.a. Göteborgsregionens luftvårdsprogram. Genom Lilla
Edets kommun går riksväg 45 mellan Göteborg och Karlstad. Leden går utanför centralortens
kärna. De områden som är mest föroreningsbelastade i kommunen ligger sannolikt utmed riksväg
45.

Provtagning av halter i luft av NO2 med diffusionsprovtagare genomfördes på 17 platser i Lilla
Edets kommun mellan 17 mars och 24 mars 1997 (http://www.gr.to/luftvards-
programmet/pdf/rapport%20117.pdf). Elva av mätpunkterna placerades i Lilla Edet fyra i Lödöse,
en i Ström och en i Göta. Mätpunkterna representerade grönområden, bostadsområden med
lokaltrafik samt hårt trafikerade gator med god ventilation. Det högsta periodmedelvärdet (28
µg/m3) uppmättes på mätpunkten Riksväg 45/Storgatan i Lilla Edet.

Halter i luft av bl.a. NO2 har mätts med DOAS-instrument längs två sträckor i gatunivå i Lilla Edet
under perioden 19 mars till 24 april 1997 (www.gr.to/luftvards-
programmet/pdf/rapport%20117.pdf). Sträcka 1 var placerad längs gågatan fram till torget och
sträcka 2 diagonalt över Göteborgsvägen och busshållplatsen fram till Fuxernaskolan. Platsen
valdes utifrån att mätningarna skulle representera luftkvaliteten där folk i allmänhet vistas i Lilla
Edets centrum. Periodmedelvärdena av NO2 var ca 15 µg/m3 och 98-percentilen för timme knappt
60 µg/m3 längs båda sträckorna.

Under perioden 19 mars till 24 april 1997 har halter i luft av bensen mätts i Lilla Edet på samma
sträckor som för NO2 ovan (www.gr.to/luftvardsprogrammet/pdf/rapport%20117.pdf). Uppmätta
halter av bensen var som periodmedelvärde 2 µg/m3 längs sträcka 1 och 5 g/m3 längs sträcka 2.
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Slutsatser av mätningar och beräkningar av halter i luft i Lilla Edets kommun t.o.m. år 2000
Ett antal olika mätningar av NO2 och bensen har utförts under kortare perioder på olika platser i
Lilla Edet. Resultaten är inte direkt jämförbara med MKN eftersom mätningarna inte skett under
helår.

Mätningar och beräkningar av NO2-halter i Lilla Edets kommun tyder på att halterna inte
överskrider MKN för årsmedelvärde och timmedelvärde (www.gr.to/luftvards-
programmet/pdf/rapport%20117.pdf). Det bör dock observeras att några av periodresultaten från
mätningarna 1997 var högre än de nedre utvärderingströsklarna för år och timme samt att risken
för överskridande av dygnsmedelvärdet vid riksväg 45 inte diskuteras i resultatrapporterna.

Risken för att MKN för bensen ska överskridas längs riksväg 45 genom Lilla Edets kommun
bedöms vara liten (Steen, 2002). Det bör dock observeras att en av periodmedelhalterna från
mätningarna 1997 tangerade MKN på 5 µg/m3.

Mätningar av PM10 har inte utförts.

Kungälvs kommun
Halter av NO2 i urban bakgrundsluft i Kungälv har mätts regelbundet på dygnsbasis under
vinterhalvåren 1986/87 till 1999/2000 inom URBAN-mätnätet1. Vinterhalvårsmedelvärden och 98-
percentiler för dygn under vinterhalvåren jämförs med miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid i
Figur 3. Uppmätta halter i urban bakgrundsluft har under hela perioden varit lägre än
miljökvalitetsnormerna för årsmedelhalter och 98-percentil för dygn.
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Figur 3 Uppmätta halter av NO2 (µg/m3) som medelvärde och 98-percentil för dygn under
vinterhalvåren 1986/87 - 1999/00 i urban bakgrundsluft i Kungälv.

Halter i luft av NO2 i gaturum mättes med DOAS-instrument längs tre sträckor i korsningen
Gymnasiegatan/Konghällagatan från 3 oktober 1994 till 4 januari 1995. Ingen av
miljökvalitetsnormerna överskreds under perioden, men den övre utvärderingströskeln för
timmedelhalter överskreds på två av sträckorna och den nedre på en av sträckorna (Andersson och
Lindgren, 2001).

Under perioden 16 oktober till 13 november 2000 mättes halter i luft av NO2 med diffusions-
provtagare i sju olika bostadsområden i Kungälv och ett i Kode (Andersson och Lindgren, 2001).
Bostadsområden belastas endast av lokal trafik. Ingen av de uppmätta halterna överskred
miljökvalitetsnormens årsmedelvärde på 40 µg/m3. Det högsta värdet (19 µg/m3) under
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mätperioden uppmättes i ett bostadsområde på Uddevallavägen i centrala Kungälv. I samband med
dessa mätningar utfördes beräkningar av NO2-halterna med Göteborgs miljöförvaltnings Airviro-
system. Enligt beräkningarna överskrids inte någon av miljökvalitetsnormerna i de åtta
bostadsområdena. Beräkningar utfördes dock inte för mer belastade gaturum.
Halter av bensen i urban bakgrundsluft i Kungälv har mätts regelbundet på dygnsbasis under
vinterhalvåren 1993/94 till 1999/2000 inom URBAN-mätnätet. Vinterhalvårsmedelvärden jämförs
med miljökvalitetsnormen för bensen i Figur 4. Uppmätta halter i urban bakgrundsluft har under
hela perioden varit lägre än miljökvalitetsnormen.
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Figur 4 Uppmätta halter av bensen (µg/m3) som medelvärde under vinterhalvåren 1993/94
- 1999/00 i urban bakgrundsluft i Kungälv.

Slutsatser av mätningar och beräkningar av halter i luft i Kungälvs kommun t.o.m. år 2000
Uppmätta halter av NO2 i urban bakgrundsluft har under vinterhalvåren 1986/98 - 1999/00 varit
lägre än miljökvalitetsnormerna för årsmedelhalter och 98-percentil för dygn. Beräkningar av NO2-
halten (ovan tak) tyder på att MKN inte överskrids i urban bakgrundsluft i Kungälv (Andersson
m.fl., 2000). Däremot överskred beräkningsresultaten de nedre utvärderingströsklarna för dygns-
och timmedelhalter. Det bör dock observeras att halter i gaturum kan vara högre än de i urban
bakgrundsluft. Vid mätningar i gaturum 1994/95 överstegs den övre utvärderingströskeln för
timmedelhalter av NO2.

Uppmätta halter av bensen har under vinterhalvåren 1993/94 - 1999/00 varit lägre än
miljökvalitetsnormen för årsmedelhalter.

Mätningar av PM10 har inte utförts.

Ale kommun
Endast ett fåtal mätningar av halter i luft har genomförts i Ale kommun
(www.gr.to/luftvardsprogrammet/). Genom Ale kommun går riksväg 45 mellan Göteborg och
Karlstad. De områden som är mest föroreningsbelastade i kommunen ligger sannolikt utmed
riksväg 45.

Mätningar av NO2 med diffusionsprovtagare har gjorts på 24 platser i Ale kommun under perioden
29 april - 6 maj 1996. Mätresultaten från de elva platser som redovisas i en rapport från 2002 (Steen
E.) varierade från cirka 5 µg/m3 till cirka 30 µg/m3.
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Luftsituationen i Alle kommun t.o.m. år 2000
Mätningar av NO2-halter i luft har utförts under en kortare period 1996. några av
veckomedelvärdena var högre än MKN:s nedre utvärderingströskeln för årsmedelhalter av NO2.
Halter i luft av PM10 och bensen har inte mätts i Ale kommun.
Det kan föreligga en risk för att MKN avseende NO2 och PM10 skulle kunna överskridas längs
riksväg 45 i Bohus, Nödinge, Nol och Alafors.

Alingsås kommun
Endast ett fåtal mätningar av halter i luft har utförts i Alingsås kommun. Tvärs genom Alingsås går
E20 som sträcker sig mellan Göteborg och Stockholm. E20 är hårt trafikerad och det är troligt att
det förekommer relativt höga halter av föroreningar utmed vägen.

Mätningar av NO2 i luft med diffusionsprovtagare utfördes på fyra platser i Alingsås under två 14-
dagars perioder, 15-29 mars och 11-26 april 1999 (Andersson, 2000). Mätplatserna representerade
olika typer av områden i Alingsås; hårt trafikerad gata med god ventilation, bostadsområde med
lokaltrafik och grönområde. Den högsta periodmedelhalten uppmättes till 28 µg/m3 under period 1
vid mätplatsen Hästeryd/E20.

Mätningar av bensen har utförts under vecka 4-8 varje år sedan 1994 (Andersson, 2004). Mellan
1994 och 2000 har periodmedelhalterna varierat mellan 3-9 µg/m3 och har således varit högre än
MKN för årsmedelhalter under vissa perioder. Det ska dock observeras att resultat från kortare
mätperioder inte är direkt jämförbara med MKN för årsmedelhalter.

Slutsatser av mätningar av halter i luft i Alingsås kommun t.o.m. år 2000
Resultat från ett fåtal NO2-mätningar med diffusionsprovtagare på olika platser under 1999 visade
att MKN för årsmedelhalter inte överskreds under mätperioderna.

Kortare mätkampanjer visar på bensenhalter som periodvis överstiger MKN för år.

Halter av PM10 har inte mätts i Alingsås kommun.

Öckerö kommun
Mätningar av halter i luft av NO2 och PM10 i Öckerö kommun har inte utförts under år 2000 eller
tidigare (www.gr.to/luftvardsprogrammet/).

Under vecka 25 2003 utfördes mätningar av bensen i Hönö småbåtshamn. Medelhalten under
perioden var 0,4 µg/m3.

Slutsatser av mätningar av halter i luft i Öckerö kommun t.o.m. år 2000
Halter i luft av bensen har mätts under en vecka i Hönö småbåtshamn. Uppmätt halt var väl under
MKN för bensen.

Halter av NO2 och PM10 har inte mätts i Öckerö kommun.

Göteborgs kommun
I Göteborgs stad utförs kontinuerliga mätningar av NO2 både i urban bakgrundsluft och i gaturum.
Uppmätta halter av NO2 under 1990-2000 redovisas som årsmedelvärde samt som 98-percentiler
för dygn och timme i Figur 5. Under tioårsperioden var uppmätta årsmedelhalter i urban
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bakgrundsluft lägre än MKN, medan halterna i Gårda (gaturum) var högre än MKN. Halterna i
urban bakgrundsluft har varit högre eller på samma nivå som MKN för dygn, medan halterna i
Gårda högre. Även timmedelhalterna i Gårda har varit högre än MKN, medan halterna i urban
bakgrundsluft varit något lägre. Halterna i urban bakgrundsluft har dock överskridit den övre
utvärderingströskeln för timmedelhalter.

Kortare mätkampanjer har utförts på flera olika platser i Göteborg under åren. Dessutom har
beräkningar av NO2-halten genomförts över olika områden i Göteborg med omnejd (t.ex.
Andersson, 2000, Andersson m.fl., 2001, Steen, 2002). Mätningar och beräkningar visar att MKN
för speciellt dygnshalter kan bli svår att klara längs de hårt trafikbelastade lederna genom Göteborg.
Halter av PM10 har mätts kontinuerligt i urban bakgrundsluft sedan 1990, se Figur 6. Halterna i
urban bakgrundsluft har varit lägre än MKN för både år och dygn. Halter av PM10 i gaturum har
mätts på ett antal olika platser sedan 1994 (Andersson, 2004). Resultaten från dessa mätningar visar
att speciellt MKN för dygnshalter riskerar att överskridas i hårt trafikerade gaturum.
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Figur 5 Uppmätta halter av NO2 (µg/m3) som medelvärde och 98-percentil för dygn och
timme under 1990 - 2000 i urban bakgrundsluft (Femman och Järntorget) och
gaturum (Gårda) i Göteborg.
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Figur 6 Uppmätta halter av PM10 (µg/m3) som årsmedelvärde och 90-percentil för dygn
under 1990 - 2000 i urban bakgrundsluft på Kungsportsplatsen i Göteborg.

Halter av bensen har mätts kontinuerligt i urban bakgrundsluft och gaturum under vinterhalvåren
1992/93 - 2000/01, se Figur 7. Under vinterhalvåret 1994/95 mättes bensen med
diffusionsprovtagare även på Järntorget, i Lundby och i Tingstadtunneln (Sjödin et al, 1995).
Halterna i urban bakgrundsluft har varit lägre än MKN, med undantag av vinterhalvåret 1992/93.
Vinterhalvårsmedelvärdena på Sprängkullsgatan har däremot varit högre än MKN för bensen. I
Tingstadstunneln låg bensenhalterna på i genomsnitt cirka 50 µg/m3.
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Figur 7 Uppmätta halter av bensen (µg/m3) som vinterhalvårsmedelvärde under 1992/93 -
2000/01 i urban bakgrundsluft (Kungsportsplatsen) och gaturum
(Sprängkullsgatan) i Göteborg.

Slutsatser av mätningar och beräkningar av halter i luft i Göteborgs kommun t.o.m. år 2000
Mätningar och beräkningar visar att halterna av NO2 i Göteborg riskerar att överstiga MKN längs
Göteborgs trafikbelastade leder. Kontinuerliga mätningar visar att MKN för dygnsmedelhalter kan
överstigas även i urban bakgrundsluft.

Uppmätta halter av PM10 i urban bakgrundsluft har varit lägre än MKN för både år och timme.
Däremot visar mätningar att MKN för dygn riskerar att överskridas i hårt belastade gaturum.

Kontinuerliga mätningar av bensen i urban bakgrundsluft har visat på vinterhalvårshalter som,
sedan vinterhalvåret 1994/95, varit lägre än MKN för år. Uppmätta halter under vinterhalvår i
gaturum har dock varit högre än MKN för år.
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Lerums kommun
Mätningar av NO2 i luft med diffusionsprovtagare utfördes på fyra platser i Lerum under två 14-
dagars perioder, 15-29 mars och 11-26 april (Andersson, 2000). Mätplatserna representerade olika
typer av områden i Lerum; hårt trafikerad gata med god ventilation, bostadsområde med lokaltrafik
och grönområde. Den högsta periodmedelhalten uppmättes till 26 µg/m3 under period 1 vid
Göteborgsvägen.

Miljöförvaltningen i Göteborg har även gjort beräkningar av NO2-halter i luft i Lerum med Airviro
för år 1999.

Halter av PM10 och bensen har inte mätts i Lerums kommun.

Slutsatser av mätningar och beräkningar av halter i luft i Lerums kommun t.o.m. år 2000
Utifrån mätningar och beräkningar av NO2 i Lerum 1999 gör Miljöförvaltningen i Göteborg
(Andersson, 2000) bedömningen att MKN för år och timme troligtvis klaras, medan det finns en
risk för att MKN för dygn skulle kunna överskridas i området närmast E20.

Halter av PM10 och bensen har inte mätts i Lerums kommun.

Partille kommun
Halter i luft av NO2 har mätts med DOAS-instrument längs två sträckor i Partille under januari -
maj 1999. Mätplatsen utgörs av ett hårt trafikerat, men väl ventilerat vägområde med flerfamiljshus
50 meter ifrån vägen (Andersson, 2000). De uppmätta halterna var högst längs en sträcka på
Galoppvägen, parallellt med E20. Medelvärdet under perioden var 28 µg/m3, 98-percentilen för
dygn 55 µg/m3 och 98-percentilen för timme 74 µg/m3.

Parallellt med DOAS-mätningarna genomfördes mätningar av NO2 i luft med diffusionsprovtagare
på åtta platser i Partille under två 14-dagars perioder, 15-29 mars och 11-26 april 1999. Mätplatserna
representerade olika typer av områden i Partille; hårt trafikerad gata med god ventilation,
bostadsområde med lokaltrafik och grönområde. Den högsta periodmedelhalten uppmättes till 43
µg/m3 under period 1 vid Postgången 4D/E20.

Miljöförvaltningen i Göteborg har även gjort beräkningar av NO2-halter i luft i Partille med Airviro
för år 1999.

Under vinterhalvåret 1994/95 mättes bensen med diffusionsprovtagare i Partille kommun.
Medelhalten under vinterhalvåret var 4,1 µg/m3.

Slutsatser av mätningar och beräkningar av halter i luft i Partille kommun t.o.m. år 2000
Utifrån mätningar och beräkningar av NO2 i Partille 1999 gör Miljöförvaltningen i Göteborg
(Andersson, 2000) bedömningen att MKN för år och timme troligtvis klaras, medan det finns en
risk för att MKN för dygn skulle kunna överskridas vid bebyggelsen närmast E20. Det bör dock
noteras att uppmätta periodmedelhalter var högre än MKN för år både vid mätplatsen Postgången
4D/E20 samt DOAS-sträcka 1.

Halter av PM10 och bensen har inte mätts i Partille kommun.

Uppmätta halter av bensen under vinterhalvåret 1994/95 var som medelvärde lägre än MKN för
år. medelvärdet under vinterhalvåret översteg dock den övre utvärderingströskeln för MKN.
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Härryda kommun
Inga kontinuerliga mätningar av NO2, PM10 eller bensen har utförts i Härryda kommun fram till år
2000. Göteborgsregionens luftvårdsprogram redovisar inte heller resultat från kortare
mätkampanjer i Härryda innan år 2000.

Mölndals kommun
I Mölndal har kontinuerliga mätningar av luftföroreningar utförts med DOAS-teknik sedan 1989.
Mätinstrumentet är placerat ovan tak med två mätsträckor över E6:an. Uppmätta halter av NO2

redovisas i Figur 8.

Under perioden 1 oktober - 30 november 1999 har även halter av NO2 mätts med DOAS längs två
sträckor vid korsningen Brogatan/Göteborgsvägen (Andersson och Lindgren, 2000). Uppmätta
halter var högst längs sträcka 2 utmed Göteborgsvägen, där periodmedelhalten var 28 µg/m3, 98-
percentil för dygn 50 µg/m3 och 98-percentil för timme 70 µg/m3.

Mätningar av NO2 i luft har även utförts med diffusionsprovtagare på 14 olika platser i Mölndal
från 18 oktober till 15 november 1999 (Andersson och Lindgren, 2000). Mätplatserna
representerade olika typer av områden i Mölndal; hårt trafikerad gata med god ventilation
respektive bostadsområde med lokaltrafik. Den högsta periodmedelhalten uppmättes på
Göteborgsvägen 117 och var 29 µg/m3. Miljöförvaltningen i Göteborg har dessutom utfört
beräkningar av NO2-halter i Mölndal med Airviro.

Diffusionsmätningar av NO2 genomfördes på två platser i Kållered mellan 18 oktober och 15
november 1999 (Andersson och Lindgren, 2000). De högsta halterna uppmättes på Backeredsvägen
invid E6/E20 där periodmedelhalten var ca 20 µg/m3. På längre avstånd från E6/E20, vid
Kållererds kyrka, var periodmedelhalten 11 µg/m3.

Miljöförvaltningen i Göteborg har dessutom utfört beräkningar av NO2-halter i Kållered och
Lindome med Airviro (Andersson m.fl., 2000).

Halter av PM10 har inte mätts i Mölndals kommun.

Bensen har mätts med diffusionsprovtagare i mölndal under vinterhalvåret 1994/95. medelhalten
under perioden var 3,9 µg/m3.
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Figur 8 Uppmätta halter av NO2 (µg/m3) som medelvärde och 98-percentil för dygn och
timme under åren 1991 - 2000 i urban bakgrundsluft i Mölndal samt
miljökvalitetsnormer för NO2. Det bör observeras att mätstationen är placerad ovan
tak, men är belägen ovanför E6:an.

Slutsatser av mätningar och beräkningar av halter i luft i Mölndals kommun t.o.m. år 2000
Kontinuerliga mätningar av NO2 i urban bakgrundsluft i Mölndal visar att årsmedelhalterna varit
lägre än MKN mellan 1991-2000. Däremot överskreds 98-percentilerna för dygn 1991-1999, medan
halten var strax under MKN år 2000. Uppmätta halter har varit högre än MKN för timme eller
mellan MKN och den övre utvärderingströskeln.

Utifrån mätningar och beräkningar bedömer Göteborgs miljöförvaltning (Andersson m.fl., 2000)
att MKN för NO2 riskerar att överskridas i den närmaste omgivningen av E6/E20.

Halter av PM10 har inte mätts i Mölndals kommun.

Uppmätta halter av bensen under vinterhalvåret 1995/95 var som medelvärde lägre än MKN för
år. Medelvärdet under vinterhalvåret översteg dock den övre utvärderingströskeln för MKN.

Kungsbacka kommun
Diffusionsmätningar av NO2 genomfördes på fem platser i Kungsbacka mellan 18 oktober och 15
november 1999 (Andersson och Lindgren, 2000). De högsta halterna uppmättes på Vallgatan där
periodmedelhalten var ca 21 µg/m3.

Miljöförvaltningen i Göteborg har dessutom utfört beräkningar av NO2-halter i Kungsbacka med
Airviro (Andersson m.fl., 2000). Beräkningarna visar på höga halter vid Vallgatan i centrala
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Kungsbacka samt längs med E6. Där E6 korsar Säröleden tyder beräkningarna på att MKN för
dygn kan översridas.

Halter av PM10 har inte mätts i Kungsbacka kommun.

Halter av bensen har mätts med diffusionsprovtagare i Kungsbacka under vinterhalvåret 1994/95.
medelhalten under perioden var 2,9µg/m3.

Slutsatser av mätningar och beräkningar av halter i luft i Kungsbacka kommun t.o.m. år
2000
Mätningar och beräkningar av NO2 visar att MKN för årsmedelhalter inte riskerar att överskridas i
urban bakgrundsluft i Kungsbacka. Däremot finns det risk för överskridanden av MKN för dygn
där E6 och Säröleden korsas. Längs med E6 samt i centrala Kungsbacka beräknas halterna vara i
nivå med den övre utvärderingströskeln för timmedelvärden.

Halter av PM10 har inte mätts i Kungsbacka kommun.

Mätningar av bensenhalter under vinterhalvåret 1994/95 var som medelvärde lägre än MKN för
år.

Sammanfattande figurer från kontinuerliga mätningar 2000
Kontinuerliga mätningar av NO2, PM10 och/eller bensen förekommer på några stationer i
Göteborg, i Mölndal och Kungälv samt i bakgrundsluft i Rörvik och Gårdsjön. Utöver detta görs
kampanjvisa mätningar på olika platser i Göteborgsregionen. Miljökvalitetsnormerna bygger på
halter i luft under ett helt år. Data från de kontinuerliga mätningarna ger halter som på års- eller
vinterhalvårsbasis kan jämföras med MKN. Resultat från de kontinuerliga mätningarna av NO2,
PM10 och bensen under år 2000 och vinterhalvåren 1999/00 och 2000/01 redovisas i Figur 9 till
Figur 11.

Resultat från de kontinuerliga mätningarna av NO2 visar att MKN för årsmedelvärde överstegs i
Gårda som representerar halter i gaturum. På de urbana bakgrundsstationerna i Göteborg, Mölndal
och Kungälv var årsmedelhalterna lägre än MKN. Halterna i Gårda översteg även MKN för dygn
och timme. Uppmätta halter i urban bakgrundsluft i Göteborg och Mölndal tangerade MKN för
dygnsmedelvärden, medan halterna var något lägre än MKN för timmedelvärden. Den urbana
bakgrundshalten i Kungälv var lägre än MKN för dygn.

Kontinuerliga mätningar av PM10 utfördes under 1999-2001 i Gårda och på Femman. Halterna i
Gårda översteg MKN för dygnsmedelhalter.

Uppmätta halter av bensen på Kungsportsplatsen och i Kungälv var lägre än MKN.
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Figur 9 Uppmätta halter av NO2 i Göteborgsregionen under år 2000 samt under vinter-
halvåren 1999/00 och 2000/01 samt miljökvalitetsnormerna för NO2.

PM10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Göteborg Gårda Göteborg Femman

(µ
g/

m
3 )

Årsmedelvärde 2000 Vinterhalvårsmedelvärde 1999/00
Vinterhalvårsmedelvärde 2000/01 MKN - årsmedelvärde

PM10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Göteborg Gårda Göteborg Femman

(µ
g/

m
3 )

90-percentil för dygn (år 2000) 90-percentil för dygn (vinterhalvår 1999/00)
90-percentil för dygn (vinterhalvår 2000/01) MKN - 90-percentil för dygn

Figur 10 Uppmätta halter av PM10 i Göteborgsregionen under år 2000 samt under vinter-
halvåren 1999/00 och 2000/01 samt miljökvalitetsnormerna för PM10.
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Figur 11 Uppmätta halter av bensen i Göteborgsregionen under år 2000 samt under vinter-
halvåren 1999/00 och 2000/01 samt miljökvalitetsnormen för bensen.
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Bilaga 3: Dagens kunskap om hälsoeffekter av trafikemissioner
Av Bertil Forsberg, Umeå Universitet

I stadsmiljö är de lokalt uppträdande hälsoeffekterna på grund av trafikens luftföroreningar
huvudsakligen orsakade av ämnen som finns i eller snabbt bildas av avgaserna, samt av
slitagepartiklar och uppvirvling av vägdamm. Avgaserna innehåller en stor mängd ämnen, där
kväveoxider, vissa kolväten, kolmonoxid och förbränningspartiklar (sot) främst brukar studeras när
hälsoriskerna behandlas (Janssen et al, 2003). Samvariationen mellan föroreningar med samma källa
(trafik) eller likartat väderberoende, samt föroreningsmätningarnas begränsningar till ett fåtal
indikatorer, gör att de epidemiologiska studierna ofta inte ger svar om exakt vilken komponent som
leder till hälsoeffekterna. Hälsoeffekterna kan vara relaterade till exponering under de senaste
timmarna till dygnen (korttidseffekter), men kan även bero av årsmedelvärdena långt tillbaka i tiden,
vilka bedöms påverka exempelvis lungcancerförekomsten.

Att göra bedömningar grundade på kvävedioxid
Kvävedioxid är den troligen mest använda indikatorn på bilavgaser. Värderingen av kvävedioxid ur
hälsorisksynpunkt har dock allt tydligare blivit ett problem för experterna. I WHO:s Air quality
guidelines för Europé, andra utgåvan (WHO, 2000), angavs riktvärdena för kvävedioxid till 200
µg/m3 för 1-timme och 40 µg/m3 som årsmedelvärde. WHO menade dock att kvävedioxiden
utgjorde ett dilemma ur riktvärdessynpunkt. Anledningen var främst osäkerhet kring exponerings-
responssambanden för kvävedioxid i sig, trots ett stort antal experimentella studier. Den tydligaste
lägsta observerade effektnivån för kvävedioxid i sig var enligt WHO 375-565 µg/m3 som efter 30
minuters exponering givit en kortvarig ökning av luftvägskänsligheten och en liten sänkning av
lungfunktionen hos personer med mild astma. Vid dubbelt så hög halt som det föreslagna
korttidsvärdet, d v s 400 µg/m3 under en timme, och efterföljande allergenexponering, så förelåg
enligt WHO risk för försämring av personer med astma. Vidare konstaterades i dessa guidelines att
djurförsök visat att längre tids exponering för 560-940 µg/m3 av kvävedioxid orsakade förändringar
i lungvävnaderna, lungmetabolismen och infektionsförsvaret. Samtidigt understryks i WHO:s
guidelines att betydligt lägre halter av kvävedioxid som indikator för föroreningar i utomhus- och
inomhusluft hade visat sig påverka främst barns luftvägsproblem.

När WHO senare svarat för underlag om luftföroreningars hälsoeffekter till EU:s program Clean
Air For Europe (CAFE) visade det sig att kunskaperna om kvävedioxidens egna hälsoeffekter inte
har ökat i någon betydande grad under senare år (WHO, 2003; WHO 2004). Försök med
exponering av människor vid betydligt högre halter av kvävedioxid än de som förekommer i
omgivningsluft har dock ytterligare belyst de inflammatoriska reaktionerna och hur ökad infektions-
känslighet kan uppkomma efter hög exponering.

Kvävedioxid har fortsatt antvänts som indikator på avgaser i epidemiologiska studier vilket
resulterat i ännu fler rapporter bl.a. angående ökad risk för luftvägssymtom. Halterna som
förekommit i dessa studier har legat både över och under riktvärdet för kvävedioxid på 40 µg/m3.
Även i WHO:s rapporter till CAFE betonas att dessa samband i epidemiologiska studier inte kan
tolkas som att kvävedioxid i sig ger sådana effekter vid de uppmätta halterna. Utifrån resultaten i
experimentella studier görs ofta bedömningen att det är mer troligt att det är andra starkt
korrelerade avgaskomponenter som ligger bakom de effekter som observerats. Vissa forskare har
menat att ultrafina partiklar är den mest troliga kausala faktorn bakom samband med
hjärtkärlsjukdom och ökad dödlighet. Kvävedioxid har därför allt mer kommit att ses främst som
en tämligen god avgasindikator, men föga trolig orsaksfaktor åtminstone vid måttligt förhöjda
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halter.  WHO anger dock tydligt i rapporterna till CAFE att vanligt förekommande halter av
kvävedioxid i utomhusluft har positiv korrelation till ohälsa både som kort- och långtidseffekter.

Även fortsättningsvis kan kvävedioxid i utomhusluft enligt experterna användas som en indikator
på förbränningsrelaterade föroreningar, främst avgaser. Man måste dock komma ihåg att
kvävedioxidens samband med andra komponenter kan varierar från plats till plats och över tid, t.ex.
beroende på fordonsparken. När det finns ett bättre underlag om andra komponenters relation till
hälsoeffekterna, är det enligt WHO möjligt att reglerandet av någon annan komponent än
kvävedioxid i föroreningsblandningen vore ett mer effektivt skydd mot hälsoeffekter. Sot,
elementärt och organiskt kol, surhetsgrad, kväveoxider (NOX) och partikelantal nämns som möjliga
alternativ till kvävedioxid.

Exponerings-responssamband utifrån kvävedioxidhalten i omgivningsluft
Utifrån vad som ovan redovisats bör kvävedioxid i omgivningsluft främst betraktas som en
indikator på en avgasrelaterad föroreningsblandning. Som sådan kan den användas i
konsekvensbedömningar för de hälsoeffekter som lämpar sig för kvantifieringar, d.v.s. främst
effekter på dödlighet (på kort  och lång sikt) och på antal sjukhusinläggningar. Dessa effekter
lämpar sig att kvantifiera eftersom grundfrekvensen i befolkningen är känd och effekternas
innebörd är möjlig att värdera. När det gäller exempelvis lungfunktionspåverkan och
symtomprevalens etc saknas motsvarande kunskaper.

En omfattande sammanställning av tidsseriestudier (Stieb et al, 2002)  inkluderar 109 studier som
publicerades under perioden 1982-2000 och bygger på data från 1958-1999. Artikeln omfattar meta-
analyser (sammanvägningar av resultat) vilka för dödlighet omfattande 32 resultat (relativa risker)
angående kvävedioxidhaltens korttidseffekt på dagligt antal dödsfall beräknade utan samtidigt
beaktande av andra föroreningar (”enkla föroreningsmodeller”). Resultat från 15 studier med även
andra föroreningar än kvävedioxid inkluderade vid analysen redovisas också. Med ett genomsnittligt
dygnsmedelvärde i dessa studier på cirka 20-103 µg/m3 NO2 (vanligtvis som urban bakgrundshalt)
blev den sammantagna effekten på dagligt antal dödsfall enligt de enkla analyserna med kvävedioxid
som enda föroreningsvariabel 2,8 % per 44 µg/m3. I modeller som korrigerade för andra
föroreningar var relativa risken sammantaget cirka en tredjedel så stor och icke-signifikant, eller 0,9
% per 44 µg/m3. Den stora skillnaden i beräknad ökning av dödligheten mellan analyser med
endast kvävedioxid och analyser med andra föroreningar tyder på att effekten till stor del förklaras
av andra föroreningar (främst partiklar) som har god korrelation med kvävedioxid. Effekten av
kvävedioxidhalten i enkla föroreningsmodeller var starkare för antal dödsfall i andningsorganens
sjukdomar 6,6 %, medan effekter på dagligt antal dödsfall i hjärt-kärlsjukdom, 3,2 % per 44 µg/m3,
låg närmare den totala effekten.

Den europeiska APHEA-studien fann genomsnittligt för sex städer att kvävedioxidhalten som
maximalt timmedelvärde ökade dagligt antal dödsfall med 0,26 % per 10 µg/m3 ökad halt (Toulomi
et al, 1997). I den uppföljande större studien APHEA2 med 30 europeiska städer är motsvarande
exponerings-responssamband en ökning med 0,3 % per 10 µg/m3 (95% KI = 0,25-0,35 %) ökad
halt (ännu opubl data). Vid samtidigt inkluderande av PM10 respektive ozon i analysen, skattades
effekten ungefär 10 % lägre respektive högre än med bara kvävedioxid i analysmodellen.

Det finns alltså underlag om korttidssambandet mellan kvävedioxid och dagligt antal dödsfall från
ett stort antal städer i Europa och på andra platser. Föroreningarnas inverkan på dödligheten inom
något dygn utgör dock en mindre del av den totala effekten, eftersom föroreningarna också anses
påverka dödligheten genom att bidra till uppkomst av kroniska hjärt- och lungsjukdomar samt
cancer, där sedan dödsfallen kan leda till många år förkortat liv utan att de behöver inträffa i
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samband med höga halter. Den totala påverkan på dödligheten framkommer bäst i kohortstudier
som följer upp människor med olika hög föroreningsexponering under långa tidsperioder.

En stor amerikansk kohortstudie som ursprungligen initierades av American Cancer Society, ACS,
har fått en helt dominerande roll när det gäller att bedöma den regionala partikelhaltens
långtidseffekt på dödligheten (Pope et al, 2002). Ungefär 500 000 personer har följts upp utifrån
luftföroreningshalten i deras stad. Studien avser bara effekten av att städerna har olika hög
genomsnittshalt, och berör inte skillnader inom orterna. Något signifikant samband mellan
dödlighet och stadens genomsnittliga kvävedioxidhalt konstaterades däremot inte i denna studie.

I en mindre studie från Nederländerna har forskarna utnyttjat ett slumpurval av personer från en
studie om kost och cancer (Netherlands Cohort Study on Diet and Cancer – NLCS) (Hoek et al,
2002). Dödligheten bland knappt 4500 personer i åldern 55-69 år studerades från 1986 i cirka 8 år.
Luftföroreningsexponeringen vid bostadsadressen 1986 beräknades som ett medelvärde för 1987-
1990, d v s första hälften av uppföljningsperioden. Omkring 90 % av deltagarna hade dock 1986
bott minst 10 år på aktuell adress. Bakgrundshalten i µg/m3 beräknades utifrån halten vid
näraliggande mätstationer och områdets urbaniseringsgrad. För de 5 % av deltagarna som bodde
nära motorvägar (inom 100 m) och stora genomfartsleder (inom 50 m) beräknades ett tillskott från
den lokala trafiken på 11 respektive 8 µg/m3. Sammantaget beräknades bostadsadressernas halt till i
genomsnitt 37 µg/m3 NO2, med en spridning mellan 15 och 67 µg/m3. När man i analysen tog
hänsyn till all bakgrundsinformation om individerna (rökning, yrke, utbildning, kroppsmasseindex
[BMI], kostvanor mm), fann man för dödligheten totalt ett icke statistiskt säkerställt samband med
kvävedioxidhalten, med en relativ risk på 1,36 (95% KI = 0,93-1,98) per 30 µg/m3 ökad halt av
NO2. Utifrån denna tendens till samband skulle man för ett linjärt samband komma till en ER-
koefficient på 1,2 % per µg/m3. Studien fann liknande samband till den uppskattade sothalten samt
en signifikant högre dödlighet för dem som bodde vid stora trafikleder.

Kvävedioxid har inte lika ofta som partikelhalten använts som exponeringsindikator i
tidsseriestudier av sjukhusinläggningar etc. WHO:s beräkningsprogram för hälsokonsekvenser av
luftföroreningar, AirQ (WHO, 2000b), antar utifrån tillgängliga studier att inläggningarna för olika
diagnosgrupper av sjukdomar i andningsorganen ökar med 0,02-0,06 % per µg/m3 ökning av
dygnsmedelvärdet av kvävedioxid. Dessa resultat kommer till stor del från städer med ganska höga
kvävedioxidhalter. Det finns emellertid i studierna inga tecken på någon nedre tröskel för
effekterna. Antalet sjukhusinläggningar för andningsorganen i gruppen 65+ år (alla diagnoser) anges
öka med 0,038 % per µg/m3. I norska Drammen (Oftedahl et al, 2003) konstaterdes en ökning med
6 % av inläggningar för andningsorganen per 20,8 µg/m3, vilket motsvara 0,29 % per µg/m3.

WHO:s beräkningsprogram för hälsokonsekvenser av luftföroreningar, AirQ (WHO, 2000b)8, antar
enligt manualen att inläggningarna för hjärtinfarkt ökar med 0,052 % per µg/m3 ökning av
dygnsmedelvärdet av kvävedioxid. En studie från London rapporterade att inläggningar för hjärt-
kärlsjukdom totalt ökade med nära 0,02 % per µg/m3 ökning av dygnets maximala timmedelvärdet
av kvävedioxid (Atkinson et al, 2001). För Toronto konstaterades en betydligt starkare effekt på
samma utfall, 0,18 % per µg/m3 ökning av dygnets maximala timmedelvärdet av kvävedioxid
(Burnett et al, 1999).

Andra hälsoutfall än mortalitet och sjukhusinläggningar, exempelvis effekten på prevalensen av
olika luftvägsproblem, är mindre lämpade för konsekvensberäkningar på grund av bristfälligt
underlag angående grundfrekvensen i populationen.
Besvärsreaktioners utbredning i befolkningen har sällan kvantifierats med exponerings-
responssamband. I en svensk studie av befolkningen nära 55 centralt belägna luftmätstationer har
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dock beskrivits samband mellan långtidsmedelvärdet av luftföroreningar och hur stor andel som
upplever besvär av luftföroreningarna. Upplevelse av luften som irriterande hade ett tydligt
samband med luftkvaliteten. Andelen personer som dagligen eller nästan upplever utomhusluften
vid bostaden som irriterande korrelerade starkast till kvävedioxidhalten (Forsberg et al, 1997). För
en ökning av halten med 1 µg/m3 ökade enligt regressionsanalysen antalet på detta sätt besvärade
med 0,43 per 100 personer (95% KI = 0,28-0,59). Samma förhållande mellan skillnader i halt och
besvärsförekomst har konstaterats i en senare studie svensk studie på 12 platser (Forsberg et al,
1995). Sambandet avser orter med 9 µg/m3 som lägsta medelvärde.

Vägdamm – grova partiklar
Kunskaperna om hälsoeffekterna av vägdamm och den grövre fraktionen av PM10 är ännu
bristfälliga. Det finns ett mindre antal med epidemiologiska studier som studerat sambanden med
både ”fina partiklar” (PM2.5, partiklar mindre än 2.5 µm) och med grova partiklar definierat som
storleksfraktionen PM10-PM2.5. De flesta undersökningarna kommer från USA, och resultaten är
något motsägelsefulla. Ännu färre är de epidemiologiska studier som över huvud taget diskuterar
vägdamm, mineralpartiklar eller partikelmassa med en sammansättning som pekar på betydande
vägdammsinslag.

I en finsk studie såg man att partikelhalten under vårens dammperiod påverkade hosta hos barn
med luftvägsproblem på samma sätt som andra partikelfraktioner (Tiittanen et al, 1999). I
barnastmastudien PEACE undersöktes betydelsen av partikelkompositionen hos PM10 (Roemer et
al, 2000), varvid man såg en tendens att kisel och järn, som brukar indikera mineralpartiklar, hade
samband med främst produktiv hosta och lungfunktion hos astmatiska barn bl.a. i Umeå, Oslo och
Kuopio.

En studie av 17 sandstormar i Spokane, USA, visade att vindgenererat damm inte hade någon
korttidseffekt på dödligheten (Schwartz et al, 1999). Å andra sidan har rapporterats att PM10
dominerat av grova mineralpartiklar i Coachella Valley, Californien, påverkar dödligheten (Ostro et
al, 1999; Ostro et al, 2000).

Antalet akutbesök per dygn för bronkit påverkades av PM10 från sandstormar i östra delarna av
staten Washington (Hefflin et al, 1994). I Anchorage, Alaska, där en stor del av PM10 utgörs av
grovfraktionen och består främst av jord och vulkanisk aska, hade akutbesök för astma och
problem i övre luftvägarna samband med PM10-halten (Gordian et al, 1996).

Det finns mer än tiotalet studier av akutbesök och inläggningar som jämför effekterna mellan
PM2.5 och PM10-PM2.5. Flera av studierna kommer från Toronto, Canada och avser olika
diagnos- och åldersgrupper. Dessa undersökningar visar att grovfraktionen har betydelse främst för
inläggningar på grund av andningsorganen, astma och obstruktiva lungsjukdomar (Burnett et al,
1999; Moolgavkar, 2000; Burnett et al 2001; Lin et al, 2002). I allmänhet tycks man få en ökning av
antalet vårdfall för dessa luftvägssjukdomar med 2-6 % per 10 µg/m3 ökad urban bakgrundshalt.

Beträffande mortalitet, har de flesta av tidsseriestudierna angående dagligt antal dödsfall inte funnit
något signifikant samband mellan dagligt antal dödsfall och grovfraktionen. Merparten av studierna
kommer dock från områden med ganska låga halter av grova partiklar, med medelvärden på 6-12
µg/m3. Det starkaste stödet för mortalitetseffekter kommer från studierna med det kraftigaste
inslaget av grova partiklar, främst i torra områden som Phoenix, USA, (Mar et al, 2000), Mexico
City (Castillejos et al, 2000) och Coachella Valley (Ostro et al, 2000). Höga halter av grova partiklar
sågs också i Santiago, och åtminstone under sommaren tycktes den grova fraktionen ha en
oberoende effekt på dödligheten (Cifuentes et al, 2000).
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Någon säkerställd långtidseffekt på dödligheten har grovfraktionen inte haft i de två amerikanska
kohortstudierna som finns publicerade.

Sammanfattningsvis finns belägg för att grova partiklar som liknar vägdamm i storlek och ofta i
huvudsammansättning (mineral) åtminstone har lika stark effekt som fina partiklar eller möjligen
starkare på akutfall av sjukdomar i andningsorganen. Eftersom grovfraktionen vanligen har högre
koncentration vid torr och blåsig väderlek, finns liten risk att sambanden sammanblandats med
effekter av förbränningspartiklar eller andra avgaskomponenter som har högst halt när luften står
stilla.

Bensen
Till de lätta (gasformiga) kolvätena i avgaser och bensin hör bensen, som bedöms kunna öka risken
för leukemi och av internationella cancerforskningscentrat (IARC) har klassats som
cancerframkallande för människa. Det epidemiologiska underlaget är främst baserat på
epidemiologiska undersökningar som avser yrkesexponering, vilka sammantaget tyder på att kronisk
exponering för bensen kan leda till leukemi. En överrisk för lymfatisk och hematopoetisk cancer
sammantaget, liksom för multipelt myelom har också påvisats i några studier. I en studie har
lungcancer rapporterats. Det finns även ett mindre antal relevanta studier av trafikgenererad bensen
i omgivningsluft och risken för leukemi hos barn, men resultaten ger sammantaget inga tydliga
belägg för ett samband vid dessa omgivningsnivåer.

Bensen i höga doser och dess nedbrytningsprodukter har i försök givit upphov till olika typer av
DNA- och kromosomskador. Institutet för miljömedicin (Viktorin, 1998) väljer för genotoxiska
cancerframkallande ämnen att ange en rekommenderad lågrisknivå satt till den halt som teoretiskt
skulle medföra en livstids cancerrisk på ett fall per 100 000 personer. Med ett ”konservativt synsätt”
anges denna halt till 1,3 µg/m3. WHO:s Air Quality Guidelines for Europé (WHO, 2000) samt
amerikanska naturvårdsverket har liknande riskbedömningar.

De samstämmiga riskbedömningarna betyder med aktuella svenska exponeringsnivåer på 1-3
µg/m3 att totalt bara ett par leukemifall per år skulle uppkomma på grund av bensen. Förändringar
av trafikemissioner i delar av befolkningen ger alltså mycket små förväntade effekter på antal fall.

Referenser

Se kapitel 3.7 Referenser, "Hälsa luft".
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