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Omslag: VTI/Mats Gustafsson 

Förord 
Denna studie initierades redan 2002 genom en forskningsansökan till Vägverket 
(numera Trafikverket). Grunden var ett behov av att ställa samman kunskapen om hur 
vägdamm kan åtgärdas och syntetisera denna i en strategi för damningsminimerad 
vinter- och barmarksdrift. Det skulle visa sig att kunskapsläget utvecklade sig i mycket 
rask takt under projektets gång, genom intensiv forskning både på VTI och vid andra 
forskningsmiljöer nationellt och internationellt. Detta ledde till att sammanställningen 
fördröjts för att kunna innefatta det senaste inom området. Forskningen fortgår med 
oförminskad intensitet och VTI och Trafikverket har därför 2010 beslutat att sätta ner 
foten för att avsluta studien med denna rapport över det aktuella forskningsläget. 
Kontaktperson på Trafikverket har varit Martin Juneholm och projektledare på VTI 
Mats Gustafsson. Per Jonsson, som deltagit i studien jobbar numera på WSP. 

Linköping december 2010 

 

Mats Gustafsson 
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Damningsminimerad vinter- och barmarksdrift – mått, medel och strategier 
av Mats Gustafsson, Göran Bomqvist och Per Jonsson* 
VTI 
581 95  Linköping 

 

Sammanfattning 
En stor del av de inandningsbara partiklar (PM10) som förekommer i stadsmiljö och 
längs allmänna vägar har visat sig härröra från slitage av beläggningar, däck och 
bromsar, men även från sandning vintertid. En viktig källa är beläggningen, dels genom 
det slitage som framför allt dubbdäcksanvändning ger upphov till, men också genom 
användandet av friktionssand, som sliter på beläggningen. Problemet med höga halter 
av inandningsbara partiklar har alltså sin bakgrund i framkomlighets- och trafiksäker-
hetsåtgärder vintertid. Efter vintersäsongens slut sker upptorkning, behovet av gaturen-
göring ökar och i samband med detta brukar de högsta halterna av PM10 kunna 
uppmätas. 

Till skillnad från avgasrelaterade partiklar, som åtgärdas genom renare utsläpp (motorer, 
reningssystem) och trafikåtgärder, kan vägdamm åtgärdas på flera sätt både vid källan 
och genom att förhindra direkta emissioner och uppvirvling av redan bildade partiklar. 
Flera åtgärder har diskuterats och testats i olika kombinationer. Till exempel kan 
bildning av partiklar åtgärdas genom att minska dubbdäcksanvändningen eller minska 
trafik och/eller dess hastighet. Man kan även tänka sig att anpassa vägbeläggningar så 
att de avger mindre mängd partiklar. Vad gäller sandningsmaterial kan kvalitet, mängd 
och hantering varieras. För att förhindra spridning av partiklar från vägytan kan 
partiklar städas bort eller bindas vid ytan med dammbindningsmedel. 

Resulterande problem med att uppfylla miljökvalitetsnormen för PM10 består således av 
en mosaik av källor, trafikantbeteenden, meteorologiska förhållanden och vinterväg-
hållarens insatser. Detta projekt syftar därför till att  

 kartlägga de mått som har betydelse för en beläggnings dammbildande 
egenskaper 

 ge en kunskapsöversikt av effekten av olika driftrelaterade åtgärder mot 
inandningsbara partiklar 

 utveckla och utvärdera effektiviteten av en instrumentprototyp som samlar upp 
deponerat PM10 och förelöpare till PM10 med syftet att utvärdera damnings-
potential från olika beläggningar 

 utforma strategiförslag för damningsminimerad vinter- och barmarksdrift för 
svenska förhållanden med de ovanstående punkterna som underlag. 

 

Föreliggande rapport behandlar de åtgärder mot vägdamm som har med vägens/gatans 
drift och underhåll att göra. 
  

*WSP 
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Dust minimized operation and maintenance of paved roads – measures and 
strategies 
by Mats Gustafsson, Göran Blomqvist and Per Jonsson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute  
SE-581 95  Linköping  Sweden 

Summary 
Much of the inhalable particulate matter (PM10) that occur in urban areas and along 
public roads has been shown to result from wear of pavements, tires and brakes, but also 
from sanding in winter. One important source is the road surface through the wear that 
studded tires cause, but also by wear caused by friction sand. The problem with high 
concentrations of inhalable particles is thus originating in traffic safety and accessibility 
measures during the winter. After the end of the winter season, as the roads dry up, the 
need for street cleaning increases and it is usually during this time the highest levels of 
PM10 occur. 

Unlike exhaust particles, which are mitigated by cleaner emissions (motors, filter 
systems) and traffic measures, road dust can be mitigated in several ways, both at source 
and by preventing direct emissions and resuspension of preformed particles. Several 
measures have been discussed and tested in various combinations. For example, the 
formation of particulate matter can be mitigated through reducing the use of studded 
tires or reducing traffic and/or traffic speed. It is also possible to adjust road surfaces so 
that they produce less amount of particles. Concerning sanding materials, both quality, 
quantity and handling can be adjusted. In order to prevent suspension of particles from 
the road surface, they might be cleaned away or bound to the surface using dust-binding 
agents. 

Resulting problems in meeting the environmental quality standard for PM10 are thus 
composed of a mosaic of sources, road user behaviour, weather conditions and winter 
road operator actions. This project therefore aims at the following: 

 to survey the measures that are important for a road pavement’s dust forming 
properties 

 to provide a knowledge overview of the impact of various operational measures 
against inhalable particles 

 to develop and evaluate the effectiveness of an instrument prototype collecting 
road surface PM10 and precursor to PM10 in order to evaluate the potential of 
dust from various road pavements 

 to formulate policy proposals for dust minimised winter and summer road 
operation of the Swedish road network with the above points as a basis.  

The present report deals with the measures against road dust connected to road/street 
operation and maintenance. 
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1 Inledning 
Senare års forskning har visat att en stor del av de inandningsbara partiklar som upp-
mäts i stadsmiljöer består av slitagepartiklar från framför allt vägbeläggningar, men att 
även slitage av däck och bromsar bidrar. Problemet är säsongsberoende där de högsta 
halterna uppmätts under vinterhalvåret. Bakgrunden är användandet av dubbdäck som 
är aggressiva ur partikelgenereringssynpunkt, men också av de metoder som används 
för drift och underhåll under vinter och vår, t.ex. sandning (Gustafsson m.fl., 2005). 

Eftersom problemet med höga halter av PM10 vintertid består av ett problemkomplex 
som utgörs av olika partikelkällor, trafikantbeteenden, meteorologiska förhållanden och 
vinterväghållarens insatser behöver problemet angripas från många olika aspekter. 
Gemensamma nämnare för dessa är att de alla påverkar halten av PM10 i stadsmiljö och 
längs allmänna vägar.  

Bortsett från avgaspartiklar som har sin källa från förbränning i motorer kommer den 
största delen av lokalt bildad PM10 från interaktionen mellan beläggning och däck. 
Däcktyp är den viktigaste bestämmande parametern för storleken på vägslitaget 
(Gustafsson m.fl., 2006), där dubbdäck utgör den mest aggressiva typen. I jämförelse 
med friktionsdäck har dubbdäck i laboratorietester visat sig ge upphov till halter av 
PM10 som är i storleksordningen 10–200 gånger högre. Laboratorietesterna avspeglar 
primärt nybildning av partiklar. I gatumiljö, där vägen normalt är smutsig, spelar 
uppvirvling en varierande stor roll, vilket gör att skillnaderna mellan partikelemissio-
nerna bakom dubb- och friktionsdäck är mindre än i laboratorieförsök. I mobila 
mätningar i verklig trafikmiljö har emissionen bakom dubbdäck uppmätts till  
2–6,4 gånger högre än bakom odubbade vinterdäck (Hussein m. fl., 2008). I 
tunnelmätningar har visats att emissionerna av PM10 är ca 5 gånger högre under 
perioden då dubbdäck används än under sommaren (Johansson m.fl., 2008). 

Problemet med accelererat vägslitage beroende på dubbdäcksanvändning har uppmärk-
sammats i de flesta nordliga regionerna. Exempel är Japan (Fukuzaki m.fl., 1986; Sato, 
1996), Oregon i USA (Brunette och Lundy, 1996), Alaska i USA (Frith m.fl., 2004), 
Norge (Låg m.fl., 2004), Finland (Kupiainen m.fl., 2005a) och Sverige (Gustafsson, 
2003; Gustafsson mfl., 2005). För att åtgärda både höga halter av PM10 och stort 
vägslitage har vissa regioner infört avgift på dubbdäck, såsom Oslo och Trondheim, 
eller förbud som på Japans nordliga ö Hokkaido (Gustafsson m.fl., 2006). De senaste 
15 åren har dock dubbdäck utvecklats till att vara mindre aggressiva, bl.a. genom 
introduktion av lättare dubbar (Räisänen m.fl., 2003), vilket delvis minskat dubbdäcks-
litaget på beläggningar. 

Förutom det direkta slitaget av vägbana är suspension (och/eller resuspension) av 
partiklar som redan finns på vägbanan från slitage av vägbana, däck, bromsar, 
sandingsmaterial etc. periodvis en viktig källa. Uppmätt halt PM10 i en vägmiljö består 
av direkta emissioner från fordon, bakgrundshalt och slutligen resuspenderade partiklar. 
Gustafsson (2003) beskriver resuspension som emission av partiklar som mellanlagras i 
vägytans förråd. Emissionerna beror på trafikförhållande (fordonshastighet och 
sammansättning), vägbaneförhållanden (fuktighet, förekomst av sand och salt) och i 
viss mån vindförhållanden (Johansson m.fl., 2004a). Då dessa faktorer varierar under 
året har också resuspension en tydlig årsvariation med högst halter under vinter och vår 
då upptorkning sker. Detta underlättar suspension av partiklar som ackumulerats på 
vägbanan under vintern. Åtgärder mot suspension/resuspension skiljer sig delvis från 
åtgärder mot direkt emission eftersom man även kan åtgärda dessa, inte enbart genom 
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att förhindra att de bildas, utan också genom att förhindra att de sprids. Här har vinter- 
och barmarksdrift en viktig roll. 

Åtskilliga studier behandlar effekter på partikelhalter av vinter- och barmarksdrift men 
diversiteten i tekniker, meteorologiska förhållanden och trafikmässiga förutsättningar 
gör en överblick svår. Det finns därför ett behov av att sammanställa resultat och 
erfarenheter för att utreda hur damningsminimerad drift kan nås för svenska förhållan-
den. Detta bör dessutom ske utan att påverka trafiksäkerheten negativt.  

Det är viktigt att påpeka att driftsåtgärder i huvudsak kan minska symptomen, det vill 
säga höga partikelkoncentrationer, men inte åtgärdar själva källan till partikelbild-
ningen. Ser man till direkta emissionen av PM10 är denna ca 10–200 gånger högre för 
dubbdäck än för odubbade nordiska friktionsdäck vid 70 km/h (Gustafsson m.fl., 
2009a). 



 

VTI rapport 701 11 

2 Syfte 
Detta projekt syftar till att  

 kartlägga de mått som har betydelse för en beläggnings dammbildande 
egenskaper 

 ge en kunskapsöversikt av effekten av olika driftrelaterade åtgärder mot 
inandningsbara partiklar 

 utveckla och utvärdera effektiviteten av en prototyp som samlar upp deponerat 
PM10 och förelöpare till PM10 med syftet att utvärdera damningspotential från 
olika beläggningar, och slutligen 

 utforma strategiförslag för damningsminimerad vinter- och barmarksdrift för 
svenska förhållanden med de ovanstående punkterna som underlag. 
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3 Metodik 
3.1 Inventering av mått 
Måttinventeringen grundas på information från f.d. Vägverkets (numera Trafikverkets) 
tekniska krav (Vägverket, 2008b) och Vägverkets tekniska beskrivningstext (Vägverket, 
2008a) och har kompletterats med information från VTI:s väglaboratorium (främst Leif 
Viman) och referenser från Internet. 

 
3.2 Utveckling av Wet Dust Sampler 
Utvecklingen har skett i nära samarbete med VTI:s verkstad, som byggt utrustningen. 
En grundidé diskuterades i ett möte tillsammans med SEMCON, som sedan tog fram 
konstruktionsritningen. VTI:s verkstad tillverkade en prototyp, som sedan modifierats i 
flera steg utifrån funktion och användarvänlighet. 

 
3.3 Sammanställning av driftåtgärder relaterade till damning 
Litteratursökning i databasen SCOPUS, på Google Scholar och Transguide 
kompletterade befintliga kunskapssammanställningar inom området (Gustafsson, 2001; 
Gustafsson, 2002; Gustafsson m.fl., 2006). 
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4 Inventering av mått för beläggningsegenskaper av betydelse 
för dammbildning 

4.1 Bakgrund 
Detta kapitel syftar till att sammanställa befintliga mått och mätmetoder som idag 
används för karaktärisering av egenskaper hos en beläggning och dess beståndsdelar 
som kan ha bäring mot beläggningens damningsbenägenhet. Utgångspunkt tas i 
Vägverkets tekniska krav, VVK VÄG, Kapitel 7.1. Bitumenbundna lager (Vägverket, 
2009), som innehåller Vägverkets krav på egenskaper hos bitumenbundna lager i 
vägkonstruktionen vid nybyggnad, förbättring och underhåll. Tekniska beskrivningar 
finns i dokumentet VVTBT Bitumenbundna lager (Vägverket, 2008). 

Vägkroppens överbyggnad består förenklat av tre lager: slit-, bär- och förstärknings-
lager. Slit- och bärlager kan vara obundna eller bundna med bitumen eller cement 
(Isacsson, 2000). Slitlagrets primära uppgift är att ge vägkonstruktionen en yta på vilken 
trafiken på ett komfortabelt och säkert sätt kan ta sig fram. Bärlagrets primära uppgift är 
att fördela de spänningar som den tunga trafiken åstadkommer och förstärkningslagret 
har som primär uppgift att separera och skydda bärlagret från terrassen och vice versa 
(Isacsson, 2000). Mellan slit- och bärlager finns bindlager och eventuellt justerings-
lager. Standardbeläggningar och hur dessa utformas finns beskrivet i VVK VÄG, 
kapitel 7.1.4. (Vägverket, 2009). På ett beläggningslager kan funktionella krav ställas 
angående bland annat följande egenskaper: nötningsresistens, deformationsresistens 
(stabilitet), styvhet, utmattningsmotstånd, vattenkänslighet och permeabilitet 
(Vägverket, 2009). Ur damningsgenereringssynpunkt bedöms slitlagrets egenskaper 
vara viktigaste varför i fortsättningen endast slitlagret och dess beståndsdelar berörs och 
bind-, justerings-, bär- och förstärkningslagrens egenskaper lämnas därhän.  

 
4.2 Slitlager  
Slitlagret är det översta lagret av en vägbeläggning. Detta måste ha tillräckligt goda 
mekaniska egenskaper så att det inte deformeras av horisontella och vertikala hjullaster 
(Isacsson, 2000). Deformationsresistensen (permanent deformation) kan bestämmas 
med dynamisk kryptest (FAS metod 468-00) på provkroppar utborrade från belägg-
ningen eller framställda på laboratorium. Har slitlagret en otillräcklig stabilitet kan detta 
leda till plastisk deformation med spårbildning som följd (Isacsson, 2000). Vad gäller 
dubbdäcksslitage är en beläggnings resistens mot nötning en viktig parameter såväl vad 
gäller uppkomsten av spår (Isacsson, 2000) och generering av damm. 

Ett slitlager består av stenmaterial, filler, bindemedel och tillsatsmedel i olika 
proportion och komposition. Blandningen kallas asfaltsmassa vid opackat tillstånd och 
asfalt eller asfaltbetong när den är utlagd och packad (Vägverket, 2009). 

Slitlagertyper är: 
 Slitlager av tät asfaltsbetong (ABT) 
 Slitlager av stenrik asfaltbetong (ABS)  
 Slitlager av dränerande asfaltbetong (ABD) 
 Slitlager av spårgjutasfalt (SGJA) 
 Slitlager av gjutasfalt (PGJA) 
 Bitumeniserad chipsten (BCS) 
 Slitlager av mjukgjord asfaltbetong (MJAB) 
 Slitlager av mjukbitumenbundet grus med oljegrusgradering (MJOG) 
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 Slitlager av asfaltemulsionsbetong (AEB) 
 Tunnskiktsbeläggning kombination (TSK) 

 
4.2.1 Nötningsresistens 
Nötningsresistensen gäller beläggningsytan och bestäms med Prallmetoden eller Tröger 
apparat. Det är sannolikt en av de viktigaste egenskaperna för att bedöma ett slitlagers 
damningsbildande egenskaper. 

 
Prallmetoden  
Slitagevärdet kan bestämmas med Prall-metoden (FAS Metod 471-03) på borrkärnor 
uppborrade ur asfaltbetongbeläggning eller på provkropp framställd på laboratorium. 
Enligt metoden utsätts den tempererade provkroppen för slitage under 15 minuter av 
40 stycken stålkulor. Slitagevärdet bestäms som provkroppens viktförlust genom 
provkroppens skrymdensitet och anges i cm3. Enligt VVK Väg utförs provning av 
nötningsresistens med Prall-metoden i första hand på slitlager och andra bitumenbundna 
lager som trafikerats över en vinter eller mer (Vägverket, 2009). 

 
Figur 1  Prallutrustning med stålkulor (tv) och beläggningsprover testade i Prall (th). 
 
Trögerapparat 
Enligt metoden roteras provkroppen (s.k. marshallprovkropp) (30 rpm) under en 
tryckluftsdriven nålpistol. Slitaget bestäms som provkroppens viktförlust i gram. 
Metoden används i Sverige även för att bestämma slitageegenskaperna hos t.ex. 
termoplastisk vägmarkeringsmassa (Vägverket, 1993). Provmetoden avser simulera 
dubbdäcksslitage, men har inte använts för att bedöma damningsbenägenheten hos en 
beläggning. Det bör alltså finnas en möjlig utveckling av måttet mot detta, men än är 
kopplingen mellan provkroppens viktförlust och andelen inandningsbara partiklar av det 
totala slitaget av motsvarande beläggning vid verklig trafikering med dubbdäck inte 
känd. 
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Figur 2  Trögerapparat (tv) och nålarna som slår mot provet (th). 
 

I Norge har dock Trögermetoden testats för att simulera dubbdäcksslitage (Snilsberg, 
2008). Borrkärnor med tjockleken 30 mm och diametern 100 mm användes och man 
kunde dra slutsatsen att ögonblicksmätningar av PM10 i provkammaren efter fastställda 
tidsintervall kan ge ett relativt mått för dammproducerande förmåga. Metoden som 
provades för insamling av damm genom luftinsug genom nålpistolen i Trögerapparaten 
kan dock inte användas för kvantitativ värdering av dammproduktion. Dammproverna 
var emellertid representativa för kvalitativ analys av mineralsammansättningen. En 
viktig slutsats var att man inte kunde påvisa någon korrelation mellan dammgenerering i 
Trögerkammaren och det totala slitaget under försöken. Detta kan indikera att det inte 
nödvändigtvis finns ett tydligt samband mellan totalt slitage och bildning av PM10. 

 
4.3 Vägyta 
Vägytans tillstånd kan beskrivas med ett antal egenskaper som jämnhet i längsled och 
tvärled, ytskador, bärighet, avvattningssystemets tillstånd, friktion, textur etc. Vissa av 
egenskaperna är starkt säsongsberoende (Potucek, 2000). Texturen brukar delas in i 
mikrotextur (enskilda stenars råhet), makrotextur (vägytans skrovlighet) och megatextur 
(till exempel slaghål och lagningar) (Potucek, 2000). 

 
4.3.1 Slitagemätning 
Laserprofilometer 
Dubbslitaget kan mätas med VTI:s laserprofilometer och redovisas dels som medel-
avnötningen i mm tvärs över hela körbanan, dels som maximala spårdjupet i mm 
(Wågberg, 2003). Kopplingen mellan det totala slitaget och andelen PM10 är ännu inte 
helt känd, men försök pågår vid VTI:s provvägsmaskin med ett antal beläggningar av 
olika karaktär (stenstorlek, bergart, m.m.), se mer i kapitel 4.8. 
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Figur 3  Laserprofilometer. 
 
4.3.2 Makrotexturmätning 
Texturen anger vägytans avvikelse från en plan yta för våglängder upp till 500 mm. Ur 
damningssynpunkt kan texturen tänkas vara av intresse för det lager av uppvirvlingsbart 
material, som finns på vägen. En grov textur har mycket hålrum i ytan, som partiklar 
kan sedimentera i. Det ansamlade partikellagret kan sedan eroderas och virvlas upp av 
trafiken. Flera olika mått för textur finns. Några är till exempel RRMS (Rough Root 
Mean Square) och MPD (mean profilen depth) som mäts dynamiskt med laser och en 
annan är patchmetoden, som är en statisk metod som utförs manuellt (beskrivning 
nedan). Korrelationen mellan dessa är hög (Jacobson, 2004) och här återges därför 
endast två av metoderna. 

Patchmetoden 
Den enklaste metoden för att mäta makrotexturen är den så kallade patch-metoden 
(kallades tidigare sand patch). Den bygger på att en bestämd mängd finkorniga 
glaskulor sprids ut på beläggningen till en cirkulär yta. Diametern hos den erhållna 
cirkeln är ett mått på håligheterna i beläggningsytan (Potucek, 2000). 



 

VTI rapport 701 17 

   

  
Figur 4  Mätning av textur med hjälp av patchmetoden. Foto: Tomas Halldin. 
 
Medelprofildjup (MPD) 
Mean Profile Depth (MPD) är ett mått på en beläggnings makrotextur. Måttet avser 
skillnaden i mm mellan profildjupet och högsta stentopp för varje baslinje. I Figur 5 
visas en utvald baslinje (100 mm lång). Baslinjen delas i två delar (var och en 50 mm 
långa). Inom varje sådan del söks profildjupet vilket är avståndet från baslinjen till den 
högsta toppen. Enligt figur 5 blir dessa 0,77 mm (del A) och 2,35 mm (del B). 
Medelprofildjupet bestäms sedan som medelvärdet av dessa två djup vilket här blir 
MPD=1,56 mm. 
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Figur 5  Principen för MPD-beräkning. 
 
4.3.3 Mikrotextur 
Mikrotexturen, eller ”råheten” på de enskilda stenarnas ytor i vägbeläggningen kan 
tänkas påverka slitaget av däck. Detta är emellertid endast en hypotes och har inte 
prövats experimentellt. Då mikrotexturen påverkar friktionsvärdet (µ) kan man möjligen 
använda friktionstalet som ett pseudomått på texturen. 

 
4.4 Stenmaterial 
Stenmaterialet är den, kvantitativt sett, dominerande komponenten i en vägöver-
byggnad. I ett slitlager av asfalt utgör stenmaterialet normalt mer än 90 vikt-% av 
massan. Inköpt stenmaterial till asfaltbeläggning skall vara deklarerat enligt SS-EN 
13043. På stenmaterialet hos ett slitlager kan krav ställas enligt VVK Väg (Vägverket, 
2009) och VVTBT Bitumenbundna lager (Vägverket, 2008a) på ett antal kvalitets-
parametrar, till exempel flisighetsindex, krossytegrad, kulkvarnsvärde och Los 
Angelesvärde. På slitlager av ABS och ABT kan kravet på kulkvarn ersättas med 
Prallvärde på borrkärna. Slitlagertyperna kan delas in i undergrupper beroende på 
stenmaterialets kornstorleksfördelning och största stenstorlek. 

Val av bergart är av grundläggande betydelse för beläggningens damningsbenägenhet. 
Krossad utgör bergarten ballasten, som vägar byggs av. Som ballast ställs i VVK Väg 
olika krav på materialet beroende på vilken typ av asfalt som avses och beroende på 
trafikmängden på vägen (Vägverket, 2009) . Kraven är kopplade till kulkvarnsvärde, 
Los Angelesvärde, flisighetsindex, krossytegrad och sprödhetstal som behandlas i 
senare kapitel. 

Det finns även mått på de i bergarten ingående mineralerna, som kan tänkas ha 
betydelse för bergartens damningspotential till exempel nötningsmotstånd, tryck-, eller 
slaghållfasthet, kornbindning och kornform, ritshårdhet och Mohs hårdhetsskala. De 
egenskaperna förväntas fångas upp av de tillämpade måtten för nötningsresistens, 
fragmenteringsmotstånd och sprödhetstal av de testade bergarterna, varför de inte 
närmare beskrivs. 
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4.4.1 Största stenstorlek 
Stenstorleken hos en beläggning är en av de parametrar som visat sig ha störst betydelse 
för en beläggnings slitstyrka (Jacobson och Wågberg, 2007). I Figur 6 visas hur det 
relativa slitaget minskar med ökande största stenstorlek hos ABT- och ABS-belägg-
ningar av porfyr och kvartsit. På högtrafikerade vägar och gator används därför grövre 
beläggningar för minskat slitage och ökad livslängd. En större största stenstorlek får 
också till följd att beläggningen blir bullrigare. Största stenstorlekens inverkan på 
bildningen av inandningsbara partiklar bedöms vara densamma som inverkan på 
slitaget, men relationen är inte självklar och undersökningar pågår. 

 
Figur 6  Största stenstorlekens betydelse för det relativa slitaget. Blå staplar= ABT, 
röda=ABS (Jacobson och Wågberg, 2007). 
 
4.4.2 Flisighetsindex (FI) 
Flisighetstalet uttrycker förhållandet mellan kornens medelbredd och medeltjocklek. 
Flisighetstalet beror inte bara på valt stenmaterial (bergart) utan även vilken fraktion 
som undersöks och den typ av kross som använts (FAS Metod 209-98). Flisighetsindex 
är ett sammanvägt mått på en sorterings partikelform. Ett värde på 100 innebär att 
materialet är totalt flisigt (som isflak) och värdet 0 innebär att materialet är fullständigt 
kubiskt (som sockerbitar). Som jämförelse kan nämnas att kraven på flisighetsindex för 
betong- och asfaltballastmaterial i Sverige oftast är ett index mindre än 15 (Klingberg, 
2001). 

För närvarande bestäms flisighetstalet hos en rensiktad fraktion av krossat eller okrossat 
stenmaterial. Fraktionen kan vara 5,6–8,0 mm, 8,0–11,2 mm eller 11,2–16,0 mm (FAS 
Metod 209-98). Metoden går ut på att de fraktioner som siktats på provningssiktar med 
kvadratiska maskor sorteras på spaltsiktar. Andelen provmaterial som passerar 
respektive spaltsikt beräknas och uttrycks i viktsprocent. Det ska här nämnas att nya 
beräkningssätt för flisighetsindex är under utarbetande. 
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4.4.3 Sprödhetstal 
Sprödhetstalet anger den andel av ett prov, uttryckt i viktsprocent, som efter behandling 
i standardiserad fallhammarapparat vid siktning passerar den sikt som motsvarar den 
minsta kornstorleken för fraktionen. Sprödhetstalet beror inte bara på valt stenmaterial 
(bergart) utan även vilken fraktion som undersöks, stenmaterialets kornform och den 
typ av kross som använts (FAS Metod 210-01). Bestämning av sprödhetstal kombineras 
ofta med bestämning av flisighetstal. Sprödhetstalet får ej uppfattas som en ren 
materialkonstant, eftersom det bland annat beror av: val av provfraktion, kornform och 
den typ av kross, med vilken provet framställs. Fraktion 11,2–16 mm ger oftast ett 
högre sprödhetstal än fraktion 8–11,2 mm. Fraktion 5,6–8 mm kan ge både högre och 
lägre värden än fraktion 8–11,2 mm. Rundade partiklar ger lägre sprödhetstal än kantiga 
partiklar. Laboratoriekrossade prov får ofta lägre sprödhetstal än om provet tas ut från 
produktionen. 
 
4.4.4 Nötningsresistens 
Kulkvarnsvärde (Nordic ball mill) 
FAS Metod 259-02. Med kulkvarnsvärdet för en stenfraktion menas den andel av 
provet, uttryckt i viktsprocent, som efter behandling i standardiserad kvarn med vatten 
och malkroppar (kulor) av stål passerar sikt 2,0 mm. Provet består av krossat eller 
okrossat stenmaterial i rensiktad fraktion (11,2–16,0 mm eller 8,0–11,2 mm). En given 
mängd (minst 5 kg) mals ned under 1 timme av ca 500 stålkulor i en kvarn fylld med 
2 liter vatten. Analysprovets vikt avpassas med hänsyn till stenmaterialets korndensitet.  

Europastandard (2004) 

 
Micro-Devalvärde (MDE) 
Micro-Devalvärdet tas fram på ett liknande sätt som kulkvarnsvärdet, men trumman är 
mindre och saknar balkar. Krav på Micro-Devalvärde ställs dock endast på bär-, bind- 
och justeringslager och inte på slitlager. Det kommer därför vara av mindre intresse för 
bedömning av ett slitlagers dammbildande egenskaper. 
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Figur 7  Kulkvarn (tv) och Micro Deval (th). 

 
Figur 8  Stålkulor för kulkvarn och Micro Deval. 
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4.4.5 Motstånd mot fragmentering 
Los angeles (LA) 
Los Angelesmetoden innebär att 5 kg stenmaterial tumlas i en ståltrumma tillsammans 
med 5 kg stålkulor under 500 varv. Material mindre än 1,7 mm siktas bort och 
ursprungsvikten (m1) jämförs med slutvikten (m2) med formeln: 
 
LA (%) = 100 (m1 – m2)/m1 

 
Metoden ger krossmotstånd. Ju högre tal desto svagare material på en skala 0–100.  
 

 
Figur 9  Utrustning för Los Angeles test. 
De flesta svenska ballastmaterialen (taget ur täkt och krossat 2 gånger på laboratorium) 
har ett värde mellan 10–30. (Klingberg, 2001.) 

 
4.5 Övriga beläggningskomponenter 
4.5.1 Filler 
Filler är den finkornigaste komponenten av stenmaterialet i en asfaltsmassa och kan 
således även utgöra en källa till mineralogiska partiklar i vägdammet. Filler används 
dels för att ge asfaltsmassan ökad täthet, vilket har betydelse för nötning och vatten-
upptagning, dels för att stabilisera massan vid mekanisk påverkan och temperatur-
variationer. Fillermaterialets egenskaper påverkas av deras ursprung (bergart) och 
kornformen är en viktig faktor som påverkar beläggningens egenskaper. Till exempel 
kan flakiga korn, som glimmer, ge en ökad stabilitet än mer kubiska material.  

 
4.5.2 Bindemedel 
Bindemedel kan tänkas ha betydelse för en beläggnings partikelbildande förmåga ur två 
aspekter. Dels kan bitumenpartiklar slås bort av däckens dubbar och dels kan 
bitumenets elastiska egenskaper påverka hur eftergivliga slitytans stenar är för dubbar-
nas slag. De europastandardiserade provningsmetoder som används för bindelmedel är: 

1. Bitumen och bituminösa bindemedel - Specifikationer för beläggningsbitumen 
(SS-EN 12591:2000) 

2. Bitumen och bituminösa bindemedel – Provberedning (SS-EN 12594:2000) 
3. Bitumen och bituminösa bindemedel – Bestämning av penetration (SS-EN 

1426:2000) 
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4. Bitumen och bituminösa bindemedel – Bestämning av elastisk återgång för 
modifierat bitumen. (SS-EN 13398:2004) 

5. Bitumen och bituminösa bindemedel – Bestämning av mjukpunkt – Kula och 
Ring- metoden (SS-EN 1427:2000). 

Av dessa skulle eventuellt 4 och 5 kunna vara relevanta för damningsbenägenheten. 

 
4.5.3 Tillsatsmedel 
Betydelsen av tillsatsmedel för en beläggningsmassas damningspotential är okänd, men 
bör för den sakens skull inte bortses ifrån. Det kan möjligen finnas en utvecklings-
potential av hur tillsatsmedel påverkar de av en beläggnings egenskaper som är mest 
betydelsefulla för dammbildning. 

 
4.5.4 Packningsgrad och hålrumshalt 
VTI:s slitagemodell (Jacobson och Wågberg, 2007) visar på en låg korrelations-
koefficient mellan beläggningens slitage och packningsgrad, respektive hålrumshalt och 
förklarar detta med att variationen i dessa båda mått har varit liten i de laboratorie-
tillverkade beläggningsplattorna som modellen bygger på. Sannolikt är därför dessa 
egenskaper av mindre betydelse även för damningspotentialen, även om variationen hos 
dem sannolikt är större ute i verkliga gatumiljöer än i laboratoriemiljöer. 

 
4.6 Beräkning av trafik med hänsyn till nötning 
Enligt VVK Väg (Vägverket, 2009), kan trafiken beräknas med hänsyn till nötning som 
ett justerat ÅDT-värde (ÅDTk just) med justeringsfaktorer för trafikandel med dubbdäck, 
skyltad hastighet, vägbredd/körfältsbredd och typ av vinterväghållning. Värdet används 
sedan vid val av beläggningstyp och stenmaterialkvalitet till slitlager enligt de styrande 
dokumenten AMA 07 DCC och AMA 07 DCE. 

 
4.7 Modellering av slitagets storlek 
VTI:s prognosmodell för slitage (Jacobson och Wågberg, 2007) ger en prognos av en 
beläggnings slitstyrka utifrån uppgifter om beläggningstyp och ingående materials 
egenskaper. Störst korrelation uppvisas mellan slitagets omfattning och den grova 
stenfraktionens kulkvarnsvärde, de olika måtten för halten grov sten samt största 
stenstorlek. På samma vis som prognosmodellen för slitage borde det vara möjligt att 
skapa en prognosmodell för damningsbenägenhet utifrån samma typ av uppgifter, men 
säkerligen behöver dels de ingående uppgifterna bestå av ett annat urval av parametrar, 
dels algoritmerna vara utformade annorlunda. Sannolikt kan en sådan modell för 
damningsbenägenhet vara utformad som en modul som kopplas till den befintliga 
modellen för beläggningsslitage. 

 
4.8 Laboratorieförsök av dammgenerering 
I VTI:s provvägsmaskin (Figur 10) kan olika beläggningar provas med avseende på 
deras damningsbenägenhet. Maskinen roterar fyra hjul mot en cirkulär provbana i 
hastigheter upp till 70 km h-1. Hallen som maskinen står i instrumenteras med mätare 
för partikelhalt (PM10 och PM2,5), partikelstorleksfördelning samt provtagning av PM10 
och även olika partikelfraktioner. Vid försöken stiger normalt partikelhalterna snabbt då 
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provvägsmaskinen startas och planar ut på en koncentrationsnivå. Det som i första hand 
avses jämföras med beläggningens egenskaper är de halter som uppstår vid olika 
hastigheter. 

 
Figur 10  VTI:s provvägsmaskin. 
 
4.8.1 Provade beläggningar 
Beläggning 1: ABT16 med granit från Skärlunda 
Asfaltsbetong med största stenstorlek 16 mm (ABT16) med granit från Skärlunda i 
Norrköping. Graniten är finkornig med deformerade mineral. Deformationen har 
inneburit en förminskning av kornstorleken (mineralen har krossats men läkt samman) 
och förbättring av kornfogningen. Graniten innehåller enligt analys mer än 10 vol-% 
glimmer. Kulkvarnsvärde: ca 7. Kompaktdensitet: 2,64. Material större än 4 mm: ca 
50 %. Bindemedelshalt drygt 6 vikt-% och hålrumshalt 2–3 vol-%. 

 
Beläggning 2: ABS11 med kvartsit från Kärr 
Skelettasfalt med största stenstorlek 11 mm (ABS11) med kvartsit. Massan från Tagene 
i Göteborg (NCC, 16/6-03), material större än 4 mm (75 %) utgjordes av kvartsit från 
Kärr. Denna är finkornig och något oren, mörk kvartsit med inslag av glimmerförande 
och gnejsiga korn. Kulkvarnsvärde: ca 6. Materialet mindre än 4 mm kom från 
bergtäkten i Tagene. Bindemedelshalt drygt 6 vikt-% och hålrumshalt 2–3 vol-%. 

 
Beläggning 3: ABS16 med kvartsit från Dalbo 
Skelettasfalt med största stenstorlek 16 mm (ABS16) med kvartsit. Massan från 
Hornsberg i Stockholm (PEAB, 27/6-05), material större än 8 mm (63 %) utgjordes av 
kvartsit från Dalbo i Dalsland. Denna är finkornig ljus kvartsit med lokala inslag av 
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granit, glimmerrika metasediment och grönsten. Materialet mindre än 8 mm kom från 
bergtäkten i Löten (Ekerö, Stockholmsgranit). Kulkvarnsvärde: ca 6. Denna beläggning 
är i stort sett identisk med den beläggning som idag ligger på Hornsgatan nära 
Ringvägen (stenmaterial från samma täkter). I asfaltmassan som ligger på Hornsgatan 
inblandades ca 20 vikt-% asfaltgranulat (ursprung från kvartsitbeläggning), vilket inte 
gjordes i asfaltmassan till PVM. Eftersom asfaltgranulatet kommer från frästa kvartsit-
beläggningar i Stockholm bör inte materialsammansättningen har påverkats alltför 
mycket. Bindemedelshalt drygt 6 vikt-% och hålrumshalt 2-3 vol-%. 

 
Beläggning 4: Ska11 (ABS11) med ”Durasplitt” 
En norsk skelettasfalt med största stenstorlek 11 mm (Ska11) och stenmaterial kallat 
Durasplitt. Detta är ett produktnamn på Mylonit. 

 
4.8.2 Observationer 
De faktorer som spelar störst roll för en beläggnings totala slitage är stenmaterialets 
nötningsresistens och beläggningens största stenstorlek. Nötningsresistensen mäts med 
hjälp av kulkvarnsvärde. Ett högre kulkvarnsvärde innebär lägre nötningsresistens. Ju 
större största stenstorlek desto lägre slitage. En annan faktor är hur beläggningen är 
konstruerad. En ABS-beläggning är slitstarkare än en ABT-beläggning med samma 
stenmaterial. 

 
Figur 11  Beläggningskonstruktionens inverkan på det relativa slitaget av en 
beläggning. Som en jämförelse med Figur 12 nedan kan slitaget av en ABT med granit 
(motsvarande beläggning 1) jämföras med en ABS med kvartsit (motsvarande 
beläggning 3).  
Som ses ovan finns fyra olika stenmaterial och två beläggningar med 11 mm och två 
med 16 mm som största stenstorlek. Dessvärre finns även en tredje variabel: belägg-
ningskonstruktion. Tre är ABS medan en är ABT. 
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Beläggningarna 1 och 3 har båda största stenstorlek 16 mm. Beläggning 1 är en ABT 
med granit från Skärlunda som stenmaterial, medan beläggning 3 är en ABS med 
kvartsit. Beläggning 1 var den första beläggningen som testades och har inte provats 
enligt samma numera standardiserade schema som beläggning 3. En jämförelse av 
PM10-halterna vid 70 km h-1 för de båda beläggningarna visar att beläggning 1 orsakar 
ca dubbelt så höga halter som beläggning 3. Detta kan dels vara resultatet av granitens 
sämre nötningsresistens (kulkvarnsvärde 7) eller ABT-beläggningens sämre 
konstruktion där en större andel mindre stenaggregat nöts än i ABS-beläggningen.  

Beläggningarna 2 och 3 har båda kvartsit som dominerande bergart. Dessa har båda 
kulkvarnsvärde 6, men kvartsiterna har olika ursprung, delvis olika sammansättning och 
olika största stenstorlek. Båda beläggningarna är dock ABS-konstruktioner. Då PM10-
halterna vid 70 km h-1 jämförs ger beläggning 3 ungefär dubbelt så hög halt som 
beläggning 2 (Figur 12). Det vill säga att trots att största stenstorlek för beläggning 2 är 
11 mm produceras mindre PM10 än för beläggning 3 där största stenstorleken är 16 mm. 
Detta tyder på att beläggningsmaterialets egenskaper är viktigare än största stenstorlek i 
detta fall. 

 
Figur 12  Relation mellan kulkvarnsvärden och PM10-koncentration i provvägsmaskin. 
1. ABT16 med granit från Skärlunda, 2. ABS11 med kvartsit från Kärr, 3. ABS16 med 
kvartsit från Dalbo, 4. Ska11 (ABS11) med ”Durasplitt”.  
Räisänen et al. (2003) har också studerat olika stenmaterials motstånd för fragmentering 
och nötning i laboratoriemiljö liknande VTI:s provvägsmaskin. Av de vanligt förekom-
mande materialen är mafiska1, vulkaniska bergarter de som är absolut mest resistenta 
mot nötning. Granit är generellt ett sämre material och bör endast nyttjas där 
lågkvalitativa beläggningsmaterial är tillräckliga (Räisänen m.fl., 2003).  

 

                                                 
1 Mafiska bergarter är rika på magnesium och järn, exempelvis basalt och gabbro. 
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4.9 Alternativa vägbeläggningar 
Förutom att utvärdera hur egenskaper hos traditionella asfaltsbeläggningar inverkar på 
partikelbildningen har även några försök gjorts med alternativa konstruktioner och 
material. 

(Gustafsson m.fl., 2009c) undersökte hur gummiinblandad bitumen påverkade partikel-
bildningen och kunde konstatera att beläggningen med gummiinblandad bitumen gav 
något lägre partikelhalter än en referensbeläggning (Figur 13).  

 

 
Figur 13  Tidsserier av PM10 uppmätt med både TEOM- och DustTrak-instrumenten för 
Dalby utan gummi (referensbeläggning) och Dalby med gummi (beläggning med 
gummiinblandad bitumen) (Gustafsson m.fl., 2009c). 
En så kallad poroelastisk beläggning (rivet däckgummi och polyuretan) har också testats 
i VTI:s provvägsmaskin. Denna beläggningstyp avger mycket lite PM10 vid dubbdäcks-
slitage jämfört med en asfaltsbeläggning (Sandberg m.fl., 2005). Poroelastiskt belägg-
ning är under utveckling för särskilt bullerkänsliga miljöer, men skulle alltså även 
kunna bidra till minskade partikelutsläpp. 

Även dränerande beläggning har provats såväl i fält som i provvägsmaskin. I fält kunde 
ingen positiv effekt på partikelhalten utläsas, medan i provvägsmaskinsstudien kunde 
konstateras en något lägre bildning av PM10 jämfört andra provade asfaltsbeläggningar. 
Skillnaden kunde dock inte enbart tillskrivas beläggningskonstruktionen, utan även det 
faktum att stenmaterialet var porfyr, det vill säga ett mycket slitstarkt material. Något 
oväntat visade det sig dock att den tysta beläggningen åstadkom betydligt högre 
bildning av mycket små partiklar (20–50 nm) än andra provade beläggningar. Orsaken 
till detta är oklar (SBUF, 2007). 

Betongbeläggning har provats i fält och kunde visas ha ca 30 % lägre PM10-bildning än 
en asfaltsbeläggning då dubbdäck användes. För odubbade nordiska vinterdäck uppstod 
något högre halter på betongbeläggningen än på asfaltsbeläggningen, men totalhalterna 
var betydligt lägre jämfört med då dubbdäck användas (Figur 14). Det visade sig också 
att då försök gjordes i vänster körfält istället för höger, var halterna högre på betong-
beläggningen även med dubbdäck. Troligen berodde detta på antingen större mängd 
ackumulerat material i vänstra körfältet eller att vänster körbanan var något mindre 
nedsliten, vilket kan medföra att PM10-bildningen blir högre (Johansson m.fl., 2009). 
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Om mellanmassan fortfarande är på väg att slitas ner i vänstra körfältet medan högra 
körfältet nått läget att mellanmassan är bortsliten så pass mycket att trafiken kör i 
princip bara på det hårda stenmaterialet, kan alltså partikelbildningen skilja tvärs 
körbanan, mellan körfälten. 

 
Figur 14  Genomsnittliga halter av PM10 bakom ett dubbdäck (vänstra figurerna) och 
ett odubbade vinterdäck (högra figurerna) vid tre olika hastigheter på betong- 
respektive asfaltbeläggning. De vertikala strecken indikerar medelvärdena för högra 
körfältet på norrgående (nedre änden på stapeln) respektive södergående (övre änden 
på stapeln) motorvägen (Johansson m.fl., 2009). 
 
4.10 Sammanfattning av beläggningsegenskaper för 

dammbildning  
De mått som å ena sidan beskriver nedbrytningen av en vägyta (representerat av en 
provkropp) eller å andra sidan egenskaperna hos de i beläggningen ingående sten-
materialen, innehåller en stor del information som kan bidra till att bedöma den 
resulterande damningsbenägenheten hos beläggningen. Det kan dock inte förväntas att 
dessa mått rakt av går att använda, eftersom det i ett damningsperspektiv endast är den 
respirabla delen av nötningsprodukterna som är intressanta och dagens tillämpade mått i 
sig snarare uppskattar det totala slitaget oavsett kornstorlek. Det enda mått som idag 
påvisats vara kopplat till bildningen av PM10 är fragmenteringsmotståndet, som mäts 
med Los Angelesmetoden. Los Angelesvärdet är dock relaterat till stenmaterialet och 
inte till beläggningsytan i sig. Såväl Prallmetoden som Trögerapparaten, som båda är 
relaterade till beläggningsytans nötningsresistens torde därför ha en direkt potential att 
utgöra grunden till ett damningsbenägenhetsindex.  

Ett av det föreliggande projektets ursprungliga syften var att utifrån befintliga data och 
mått studera vilka mätbara egenskaper hos beläggningsmaterial som är viktigast för 
damningsegenskaperna och att försöka sätta samman ett nytt mått eller ett index utifrån 
dessa. 

Genom mätningar i provvägsmaskin av damningen från beläggningar och korrelering 
med olika mått hos beläggningen avsågs de viktigaste egenskaperna kunna beskrivas. 
Svårigheterna att genomföra detta underskattades och ett index för damningsbenägenhet 
har ännu inte kunnat fastställas. Främst beror detta på brist på genomförda mätningar 
där endast en variabel varieras.  

De fyra beläggningar som hittills provats skiljer sig för mycket åt avseende konstruktion 
och stenmaterialets egenskaper för att det skall gå att dra några slutsatser om vilka 
faktorer som är viktigast. Fortsatta försök med ett antal beläggningar pågår vid VTI:s 
provvägsmaskin i Linköping och när dessa försök är genomförda och dessutom de 
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relevanta måtten på beläggningens nedbrytning är utförda kommer en första ansats till 
ett damningsbenägenhetsindex att vara i hamn. 

Förutom konstruktions- och materialegenskaper hos vanliga asfaltsbeläggningar är 
undersökningarna av alternativa beläggningskonstruktioner intressanta, men ännu i sin 
linda. Befintlig kunskap visar försiktigt positiva resultat för betongbeläggning, gummi-
inblandad beläggning och gummibeläggning. Behov finns dock av större kunskaps-
underlag för en bättre grundad bedömning av beläggningstypernas potential. 
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5 Damningsminimerad vinterdrift 
5.1 Friktionssandning 
I många tätorter på nordliga latituder är vägdamm en viktig del av uppmätta halter av 
PM10. Användandet av sand som friktionsmaterial har visat sig vara en bidragande källa 
(Kupiainen m.fl., 2003). I vilken utsträckning sand bidrar till PM10 har undersökts i flera 
studier som gett delvis skilda resultat, mycket beroende på vilken metodik som använts. 
Två huvudsakliga grupper av undersökningar som här tas upp är dels utförda under 
kontrollerade former i laboratoriemiljö, dels utförda i verklig vägmiljö. 

 
5.1.1 Försök i provvägsmaskiner 
Både i Sverige och Finland har ett flertal studier gjorts med provvägsmaskiner avseende 
sand och partikelgenerering (Gustafsson m.fl., 2005; Kupiainen och Tervahattu, 2004; 
Kupiainen m.fl., 2003; Kupiainen m.fl., 2005a; Räisänen m.fl., 2003; Tervahattu m.fl., 
2006) (Figur 15). Samtliga studier påvisar att sandning leder till förhöjda halter av PM10 
i jämförelse med osandade vägytor. 

  
Figur 15  Applicering av friktionssand i provvägsmaskinen på VTI. 
 

Inverkan av sandgiva 
Kupiainen et al.(2003) och Tervahattu et al. (2006) visade att mängden sandnings-
material som sprids påverkar halten PM10. I deras försök i en provvägsmaskin kunde ett 
linjärt samband mellan sandgivan och PM10-halten konstateras (Figur 16). I jämförelse 
med osandad vägbana i provvägsmaskinen ökar PM10-koncentrationen med en faktor 3 
respektive 8 då utspridd sand giva är 900 g m-2 respektive 1 800 g m-2 (Kupiainen m.fl., 
2003). Eftersom undersökningarna utförts i laboratoriemiljö kan vissa resultat, såsom 
absoluta partikelhalter, inte direkt överföras till verkliga förhållanden. 
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Figur 16  PM10-halt avsatt mot mängd använt friktionsmaterial i försök med dubbdäck 
och 15 km h-1(efter (Kupiainen m.fl., 2005b)). Den linjära trendlinjen avser krossad 
sten. De röda punkterna utgör resultat extraherade från (Gustafsson m.fl., 2005). 
Även de försök med friktionsmaterial som genomförts av (Gustafsson m.fl., 2005) visar 
att högre sandgiva ökar PM10-halten (Figur 16). Även här är det tydligt att dubbdäck 
ytterligare ökar bildningen av PM10.  

Kornstorlekens inverkan 
De försök som gjorts hittills visar entydigt att om finare fraktioner finns med i sanden 
vid utläggandet, produceras mer PM10. Räisänen (Räisänen m.fl., 2005) menar att 
materialets storleksfördelning är den enskilt viktigaste egenskapen avseende partikel-
bildning. I studier av (Kupiainen m.fl., 2005a) fördubblades PM10-halten när kornstor-
leken hos sanden ändrades från intervallet 2–5,6 mm till 1–5,6 mm. I den senare 
sandtypen var 40 % av massan i intervallet 1–2 mm (Figur 17).  
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Figur 17  Jämförelser mellan PM10-halter då olika storleksfraktioner på sandaggregat 
använts i provvägsmaskin (efter (Kupiainen, 2007)).Varje punkt motsvarar två tester 
med samma mängd friktionsmaterial, där endast sandfraktionen varierats. 
(Gustafsson m.fl., 2005) provade natursand (0–8 mm) och krossad sten (2–4 mm) och 
kunde också konstatera att natursanden med sin stora andel finmaterial producerade 
avsevärt mer PM10 än den krossade stenen, där finfraktionen dessutom tvättats ur. 
Resultaten visade att natursanden gav högre partikelhalter än bergkross vid samma 
sandgiva, hastighet och däcktyp. Oavsett sandningsmaterial orsakade dubbdäck 3–4 
gånger högre PM10-halter (Figur 18). 

 
Figur 18  Inverkan på PM10-koncentration av storleksfördelning hos två friktions-
material använda ihop med dubbdäck respektive friktionsdäck vid 15 km h-1 i 
provvägsmaskin. Topparna i kurvornas senare delar beror på hastighetshöjningar. 
(Efter (Gustafsson m.fl., 2005)). 
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Tillverkning av krossat material har nackdelen att det bildas mycket fina partiklar  
(0–4 mm) som ökar damningspotentialen. Om fraktionen 0–1 mm avlägsnas med 
våtsiktning kan denna potential minskas betydligt. I tätbebyggda områden bör 
fraktionen 0–2 mm avlägsnas, eftersom fina fraktioner ökar dammbildningen från såväl 
sandkornen som från beläggningsstenen. Detta skulle dock medföra höga kostnader 
(Räisänen m.fl., 2003). Kostnaden för urtvättning av finfraktioner var år 2007 i 
storleksordningen 50–80 kr per ton (Gustafsson och Yakoub, 2007). 

Inverkan av stenmaterialets kvalitet 
Även här finns den huvudsakliga informationen att hämta i de finska studier som 
tidigare beskrivits. (Räisänen, 2004) har studerat hur hela hanteringen av stenmaterial 
kan tänkas påverka dammbildningen. Fragmenteringsmotståndet (LA-värde) har visat 
sig vara viktigt för dammbildningen. Denna egenskap befanns av Räisänen, i dennes 
studieområde (Jaala-Iitti komplexet), vara avhängig bland annat komplexa kornbind-
ningar av Fe-Mg mineraler och texturer som låser samman kornen. Hybridiserade 
bergarter bedöms som en potentiell källa till högkvalitativa aggregat med högt 
fragmenterings- och abrasionsmotstånd. De mekaniska egenskaperna påverkas även av 
mängd finkornig matrix (främst med mycket hornblände), kornstorleksfördelning, jämn 
rumslig fördelning av hornbländekristaller och intensiv mikrografisk sammanväxt. 

En norsk undersökning visade dock att det finns en tendens till att högre LA-värde 
också ger mindre andel PM2,5 (Låg m.fl., 2004) (Figur 19). Det vill säga att en slitstark 
sten kan bilda mindre mängd men högre andel PM2,5. 
 

 
Figur 19  Högre LA-värde tenderar att ge lägre andel PM2,5 (Låg m.fl., 2004). 
Förutom de rent petrografiska egenskaperna har även aggregatens storlek, form och 
ytråhet inverkan, men sambanden är komplexa. Dessa faktorer påverkas i sin tur av hur 
bergmaterialet krossas. Bergkrossens typ, kapacitet, inställning och under vilka 
förhållanden krossningen utförs är inverkande faktorer. 

Friktionsmaterialets nedbrytning till mindre partiklar och därmed större slitageyta kan 
minimeras genom att använda friktionsmaterial med hög motståndskraft mot frag-
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mentering. Betydelsen av högt fragmenteringsmotstånd är viktigare för hårdare 
stenmaterial (Räisänen, 2004). 

Kupiainen et al. (2003) och Tervahattu et al. (2006) undersökte damningspotentialen 
hos sand med ursprung i bergarterna granit och diabas. Diabas visade sig ha större 
motstånd mot fragmentering, och resulterade därför i lägre halter och emissioner av 
PM10 (Figur 20). Speciellt sand bestående av granitaggregat kan alltså leda till förhöjda 
halter av PM10 (Räisänen m.fl., 2003). Orsaken är att materialet är skört och lätt 
fragmenteras, men också att granit har högre hårdhet än beläggningar i genomsnitt. 
Förutom sönderdelning av sand och tillhörande risk för suspension kan också ett ökat 
beläggningsslitage uppstå, en så kallad sandpapperseffekt. 

 
Figur 20  Jämförelser mellan PM10 -halter för aggregat av naturgrus med dåligt 
fragmenteringsmotstånd och bergkross olika storleksfraktioner på sandaggregat 
använts i provvägsmaskin (efter (Kupiainen, 2007)). Varje punkt motsvarar två tester 
med samma mängd friktionsmaterial, där fragmenteringsmotståndet varierats. 
 

Sandpapperseffekten  
Sandpapperseffekten innebär att friktionsmaterial kan medverka till att öka slitaget på 
beläggningar, förutom att i sig självt bidra med damm. Denna effekt började diskuteras 
först under 1990-talet (Kanzaki H och Fukuda Y, 1993) men har studerats mer ingående 
under senare tid. Eftersom sand och beläggning kan bestå av samma mineral är det svårt 
att avgöra de egentliga källorna till PM10. För att komma runt detta gjorde Kupiainen et 
al. (2003) experiment med sand och beläggning av olika mineralogiska sammansätt-
ning. Mineralet hornblände fanns i asfaltbeläggningen men sakandes helt i sanden. 
Förekomsten av hornblände i PM10 kunde därför användas för att spåra slitage av 
beläggningen.  

Försök med olika däck, hastigheter och mängd krossad sten resulterade i en variation 
från 36 till 99 % av PM10 härrörde från asfalten, och inte från själva sanden (Figur 21). 

Om hårdare friktionssand används, exempelvis diabas, är den huvudsakliga källan till 
PM10 beläggningen medan fragmentering av själva friktionssanden är en betydligt 
mindre källa. Friktionssand av diabas ger därför lägre halt av PM10 i försök, men 
åstadkommer relativt sett en högre ”sandpapperseffekt” än granit (Tervahattu m.fl., 
2006).  
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Figur 21  Relativt bidrag från sandnings- och beläggningsmaterial till PM10-
koncentrationen vid en provvägsmaskin (Kupiainen, 2007). 
Vid de svenska undersökningarna gjordes också enklare försök att studera källorna till 
partiklarna. I dessa försök valdes inte friktionsmaterialen i första hand för att skilja ut 
det från beläggningsstenen utan kriterierna grundades endast på om materialet var 
vanligt förekommande, normalt friktionsmaterial. Försök gjordes emellertid att studera 
kvoterna mellan toppar i de olika materialens EDX-spektra.  

Då graniten (Skärlundagranit) som användes i den ena beläggningen i försöken var 
densamma som i friktionsmaterialet jämfördes EDX-spektra från ett försök där endast 
dubbdäck utan friktionsmaterial med försöken där bergkross använts som friktions-
material. Genom att studera kvoterna mellan Si-toppen och andra grundämnens toppar 
kunde konstateras att dessa kvoter för kombinationerna med bergkross och dubbdäck 
respektive friktionsdäck är mycket lika de från kombinationen då endast dubbdäck 
användes (Figur 22). I figuren är även inlagt kvoter för Skärlundagranit (2–4 mm) som 
mortlats i en järnmortel, vilken kan antas ha representativa kvoter för denna fraktion av 
Skärlundagranit. De något lägre kvoterna för kombinationerna med friktionsmaterial på 
kvartsitbeläggning skulle kunna tolkas som resultatet av en sandpapperseffekt som den 
beskriven av Kupiainen et al. (2003), det vill säga att det pålagda friktionsmaterialet 
även bidragit till visst slitage av kvartsitbeläggningen. Denna innehåller en avsevärt 
högre andel kvarts (kiseldioxid) än graniten och sänker därför kvoten. I kombinationen 
med endast dubbdäck på kvartsitbeläggningen är därför kvoterna lägst. En alternativ 
förklaring är att detta är en effekt av att friktionsmaterialet transporterats bort från 
hjulspåret och däcken har fått slita på kvartsitbeläggningen utan större inverkan av 
friktionsmaterialet. Den genomgående lägre kvoten för kombinationen med dubbdäck 
och friktionsmaterial kan tyda på något högre slitage av kvartsitbeläggningen från 
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dubbarnas direkta verkan på beläggningsytan. Som synes är kvoterna även i nivå med 
kvoterna för den mortlade Skärlundagraniten. 

 
Figur 22  Kvoter mellan aluminium, kalium, järn och kisel för kombinationerna med 
Skärlundagranit i beläggning och friktionsmaterial. Samma kvoter för siktad respektive 
mortlad Skärlundagranit (2–4 mm) samt kombination 2, med kvartsit från Kärr som 
jämförelse (Gustafsson m.fl., 2005). 
 
Försök med återvunnet material 
I ett mindre försök i provvägsmaskin undersöktes ny sand (oanvänd och obehandlad), 
uppsopad sand och tvättad uppsopad sand från Stockholm med avseende på bildning av 
inandningsbara partiklar (PM10). Vid de aktuella försöken användes en asfaltbeläggning 
som är identisk med den på Hornsgatan i Stockholm och beläggningens temperatur 
sattes till 10°C. Vid försöken användes dubbdäck (Gislaved Nordfrost III). 

Sandproven torkades innan de delades till delar om 500 g. Denna mängd spreds jämt 
över slitbanan på PMV för att resultera i doseringen 550 g/m2, vilket är ungefär hälften 
av de kvantiteter som använts av Kupiainen et al. (2003) och Kupiainen et al. (2005a) 
Varje sandtyp trafikbelastades under fem timmar; hastigheten var 15 km/h de tre första 
timmarna och ökades till 30 km/h under försökens två sista timmar. Efter respektive 
försök rengjordes PMV-hallen med högtryckstvätt och lämnades att torka för att ge 
samtliga försök samma utgångsläge. 

Koncentrationsutvecklingen över tid (Figur 23) för PM10 med de tre sandtyperna har 
likartade mönster, som setts tidigare med en tidig koncentrationstopp följd av snabbt 
avtagande. När hastigheten ökas till 30 km/h infinner sig en ny koncentrationstopp med 
mindre amplitud följt av ytterligare avtagande. Notera också att koncentrationerna avtar 
med samma hastighet mellan timme 2–3 samt mellan timme 4–5 för samtliga sandtyper. 
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Figur 23  Femminutersmedelvärde av PM10 uppmätt med TEOM för ny sand, uppsopad 
sand samt tvättad sand. Hastigheten under de tre första timmarna var 15 km/h och 
ökades till 30 km/h under de två sista timmarna. 
 

Olikheterna består främst av skillnader i amplitud av koncentrationstopparna. Uppsopad 
sand är den sandtyp som initialt emitterar mest PM10, följt av ny sand samt tvättad sand. 
Skillnaden mellan koncentrationstopparna för tvättad sand (ca 6 000 µg m-3) och 
uppsopad sand (13 000 µg m-3) innebär mer än en fördubbling av PM10. Ny sand 
hamnar mellan de två extremerna.  

Försöket visar att återvunnet, tvättat material producerar mindre PM10 än nytt och 
återvunnet material som inte tvättats. Ett återvunnet (uppsopat) material, som utsatts för 
trafik och säkerligen även blandats med andra källor än den ursprungliga sanden 
resulterar i högre produktion av PM10. Det är rimligt att anta att storleksfördelningen 
innehåller en större andel PM10 vid utläggandet än de övriga sandfaserna. Försöket 
omfattade inte noggrannare beskrivning av materialens kornstorleksfördelning, men 
visar ändå att urtvättning av fina fraktioner minskar PM10-produktionen från 
friktionsmaterial. 

 
5.1.2 Fältstudier 
I fält har liknande försök gjorts med syftet att utröna hur stor andel av PM10 som härrör 
från friktionssand under en vårperiod (Kupiainen och Tervahattu, 2004). Friktions-
materialet, gjort av en slaggprodukt från en järnverksugn i området (kallad klinker), 
hade en homogen sammansättning med höga halter av Ca och Mg, vilket möjliggjorde 
ursprungsanalys av PM10. Resultaten av två metoder var att friktionssanden bidrog med 
6–12 % av PM10 i verklig stadsmiljö under några vårveckor. Om endast den minerogena 
fraktionen avsågs utgjorde friktionsmaterialet ca 11–20 % av PM10.  
Gertler et al. (2006) beskriver undersökningar i Reno, Denver och Albany (USA), där 
kombinationen av friktionssand och salt anges som källa till 57, 59 respektive 44 % av 
PM10 strax efter en vinterperiod när vägarna började torka upp. Gertler et al. (2006) 
använde en annan metod där emissionsfaktorer beräknades utifrån mätningar vid en väg 
före och efter att friktionssand spridits ut. Resultatet visade att emissionsfaktorn för 
PM10 fördubblades från 229 till 610 mg fkm-1 efter att vägen torkat upp. En saltgiva 
ökade emissionsfaktorn med 30 % efter det att vägen torkat upp efter givan. Johansson 
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et al. (Johansson m.fl., 2004a) fann dock att vägsalt bidrar i mycket liten utsträckning 
till PM10. De menar att saltet troligen sprids som fuktig aerosol, särskilt vid våta 
vägbanor. Detta är, författarna veterligen, en av mycket få uppgifter om vägsaltningens 
eventuella inverkan på partikelhalterna. 

En annan studie rapporterar om en torr vägsträcka i Idaho som efter sandning uppmättes 
ha en förhöjning av PM10-emissionen med 75 % (Kuhns m. fl., 2003). Detta skedde 
dock inte omedelbart, utan dröjde 2,5 h. Orsaken antogs vara att sanden var fuktig och 
därmed inte damningsbenägen. Efter 8 h hade samma emissionsnivå som före sand-
ningen åter infunnit sig. Johansson et al. (2004b) menar att sandning under verkliga 
förhållanden görs på ytor som antingen är fuktiga eller snöiga, i motsats till laboratorie-
miljö. Detta bör kommas ihåg när resultat från undersökningar som är utförda under 
kontrollerade former i laboratoriemiljö, och de utförda i verklig vägmiljö jämförs. Sand 
som sprids under vintern kan därför tänkas bearbetas under en lång period av 
snöiga/fuktiga förhållanden innan den ger upphov till partikelemissioner, Ett 
friktionsmaterial som innehåller lite finfraktioner (t.ex. tvättad sand) behöver alltså inte 
säkert emittera mindre mängd partiklar då vägen torkar upp. Detta är också avhängigt 
materialets egenskaper och hur det bearbetats under vintern. 

 
5.1.3 Praktisk tillämpning 
De olikartade resultaten av studier från olika områden tyder på att det finns många 
aspekter att ta hänsyn till. I Sverige har fokus legat främst på dubbdäckens slitage av 
vägbanorna, men man har även lyft fram att vintersandningen kan bidra i vissa miljöer.  
I Helsingfors har man implementerat delar av kunskaperna ovan och främst då arbetat 
med att förbättra kvaliteten på det sandningsmaterial som används. Främst har detta 
skett genom att man tvättar sanden ren från finfraktioner för att dessa inte skall spridas 
direkt. Som Figur 24 visar används idag endast bergkross i Helsingfors, medan 
natursand fasades ut 1997. På vägleder i staden används tvättat bergkross med 
kornstorlek 1–6 mm, medan otvättad bergkross med kornstorlek 3–6 mm används på 
busshållplatser och gång- och cykelvägar. Tidigare var salt förbjudet pga. miljö och 
korrosionsskäl, men används nu alltmer i form av saltlösning eller befuktat salt. Detta 
pga. bergkrossets förmåga att bidra till damm och att det lätt far av körbanan då fordon 
passerar. Dessutom är sanden en säkerhetsrisk då snö och is smält bort, genom att den 
sänker friktionen på väg-, cykel- och gångbanor. Tyvärr är uppföljningen av effekter på 
partikelhalter av förändringar i vintersandningsmaterialet inte genomförda, varför det är 
svårt att avgöra i vilken grad åtgärden har spelat någon roll. 
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Figur 24  Användning av sand och bergkross under vinterperioderna 1987–1988 till 
2001–2002 i Helsingfors. 
 
5.1.4 Sammanfattning av damning från friktionsmaterial  
Ovanstående kunskapsöversikt ger en överblick av kunskap framtagen i några olika 
nordiska forskningsmiljöer och med användning av ett fåtal sandningsmaterial på några 
få beläggningar. Resultaten behöver därför inte nödvändigtvis vara generella. Bara inom 
Sverige finns en uppsjö olika friktionsmaterial som används beroende på förekomsten 
av lokala bergarter och grustäkter. Resultaten ger ändå en del viktig information som 
bör vara allmängiltig. 

Den kunskap som hittills framtagits visar att följande faktorer är viktiga för att 
minimera PM10-bildning från vintersandning: 

 Mängd som sprids och ansamlas i vägmiljön 

 Materialets storleksfraktioner (undvik små fraktioner) 

 Materialets fragmenteringsmotstånd och hårdhet. 
 

Potential till förbättring 
En enkätstudie har sammanställt information om 92 svenska kommuners användning av 
vintersandning (Gustafsson och Yakoub, 2007). Ett index på kommunernas sandgiva 
uträknat genom att dividera angiven sandanvändning med ytan av kommunens gator, 
gång- och cykelvägar, gångbanor och enskilda vägar visar att det finns en tendens till 
större ”givor” ju längre norrut kommunen är belägen (Figur 25). Dock finns enstaka 
kommuner som har märkbart högre giva än andra på samma breddgrad. Detta kan 
naturligtvis ha en mängd skäl. Till exempel kan kommunen använda enbart sand istället 
för salt av miljö- och korrosionsskäl, eller ha en fördelning mellan de olika typerna av 
ytor som gör att en större mängd sand används. Optimering av giva och utläggnings-
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frekvens måste baseras på vilken giva som krävs för önskad friktion och hur underlaget 
varierar över säsongen. Det är okänt om sådan information finns. 

 
Figur 25  Beräknad använd mängd sand/kross per m2gatuyta visar en tendens till större 
giva ju längre norrut kommunerna är belägna (Gustafsson och Yakoub, 2007)). 
Från samma enkätstudie stod även klart att det finns stor potential att anpassa 
materialvalet för att minska partikelemissioner från sandningsmaterial. Till exempel bör 
krossmaterial och natursand, som inte siktats eller tvättats ren från finare fraktioner  
(< 2 mm), undvikas. Störst potential till förbättring ligger här på natursanden, som 
vanligen används i fraktionen 0–8 mm. Mest utbredd användning har bergkross, där 
vanligen material under 1–2 mm siktats bort. Då vittring och nötning under hantering 
och lagring producerar nytt finmaterial kan även dessa material förbättras genom 
tvättning innan utläggning. Detta är dock en förhållandevis dyr process, varför 
naturligtvis avvägningar mellan effekt och kostnader måste göras. 

 
Krossmaterial Natursand 
Figur 26  Användning av olika fraktioner av krossmaterial och natursand för 
vintersandning i 97 svenska kommuner (Gustafsson och Yakoub, 2007). 
 

Upptagningen av vintersanden varierar kraftigt mellan kommuner i Sverige. Optimalt 
kan upptagningen optimeras så att den genomförs så tidigt på säsongen som möjligt och 
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eventuellt ersätts med alternativ halkbekämpning om vinterväglag uppstår igen. Till 
exempel kan MgCl2 (magnesiumklorid), CMA (kalciummagnesiumacetat), CaCl2 
(kalciumklorid) eller formiat användas, som alla dessutom fungerar som dammbind-
ningsmedel. Inverkan på korrosion och miljö måste dock övervägas. 

Från enkätresultaten kan även utläsas att sandupptagningen bör kunna effektiviseras, så 
att större mängd av det utlagda materialet kan tas upp och återanvändas. 
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6 Åtgärder mot uppvirvling av vägdamm 
6.1 Bakgrund till damm på vägbana 
Hur föroreningar lagras på asfalterade ytor har studerats av många och kan på många 
sätt översättas till partiklar. Det finns två huvudsakliga synsätt på hur ackumulation 
sker. Det första är att vägytan spolas ren av föroreningar vid regntillfällen för att lämna 
utrymme för en ny period av ackumulering. Det andra synsättet är att endast en del av 
föroreningarna borttransporteras vid regntillfällen, varefter ackumulering återför 
föroreningshalterna till samma nivå som före regntillfället. Att fylla depåerna går då 
snabbare, och massan av föroreningar på vägytan är nästan konstant.  

Vaze och Chiew (2002) har sammanställt partiklars dynamik på en vägbana vilket är 
tänkt att utgöra en bakgrund till kommande diskussioner i denna sektion. Det redovisas 
bl.a. vilka partiklar (storleksfördelningar) som står att finna på en vägyta, och vad som 
händer med dem vid regn och gaturenhållning. Ansamlat material på vägytan kan delas 
in i en del som relativt lätt kan avlägsnas, och en del som kräver större bearbetning för 
att kunna avlägsnas. Vaze och Chiew (2002) använde sig av dessa begrepp när de 
undersökte hur material på vägytor ackumuleras och avlägsnas. Det fria materialet (free 
load) kunde dammsugas upp, men man var tvungna att med fin borste avlägsna det 
bundna materialet (fixed load). Undersökningen visade dessa huvudsakliga resultat:  

 Nästan allt fritt material var finare än 3 mm, och ca.10 % var mindre än100 µm. 
Det bundna materialet var finare, med ca 15 % mindre än100 µm. Information 
om ännu mindre fraktioner som PM10 ges inte. 

 Som väntat ökar den totala massan av partiklar på vägytan under torra dagar och 
vid regn minskar den totala massan partiklar. Ackumulering är till en början 
snabb efter regn, men saktas ned efter några dagar. Anledningen sägs vara att 
omfördelningen av material tilltar, men inte var det omfördelade materialet har 
sitt ursprung.  

 Efter regn utgörs det fria materialet av en större andel större partiklar. Detta 
förklaras med att de finare delarna av det fria materialet spolas bort, eller 
övergår till den bundna materialdepån genom intorkning. Storlek av partiklarna i 
den totala massan minskar också med tiden efter regn pga. abrasion från trafik. 
Vanliga regntillfällen förmår bara att skölja bort en del av partikelmassan som 
lösgjorts vid samma tillfälle. 

 Efter gatusopning ökade det fria materialets massa vilket antogs bero på 
borstarnas skrubbande effekt; en del av det fixerade materialet frigörs men 
sopmaskinen förmådde inte att avlägsna partiklarna. Ur ett PM10-perspektiv 
skulle detta innebära att fint material finns tillgängligt för suspension. Det fria 
materialet är efter gatusopning finare än före (Figur 27). 



 

VTI rapport 701 43 

  
Figur 27  Exempel på storleksfördelning av "free load" (=fritt tillgängligt damm) och 
”fixed load”(bundet damm) före och efter vägsopning (torrsopning med vakuumsug) 
(Vaze och Chiew, 2002). 
Dessa resultat påverkar i viss utsträckning hur PM10 bildas. Enligt studien finns alltid 
material tillgängligt på en vägyta, oberoende av hur mycket det har regnat. Bortförsel av 
material med regnvatten minskar till en början mängden totalt tillgängliga partiklar, 
men depån är snart uppbyggd igen. Partiklarna blir finare ju längre perioden mellan regn 
är. Gatusopningen som tillämpades i studien visade sig inte vara effektiv, utan ökar bara 
potentialen för bildning av PM10. 

Hur gatusopning och gaturenhållning utförs är således en viktig del i hur resuspension 
av partiklar skall förhindras, både med avseende på när renhållning görs, men också 
med vilka maskiner. En viktig fråga i samband med maskinval är vad syftet med 
maskinarbetet är; är det att ta bort löv från gator eller är det att minska emissioner av 
PM10? 

 
6.2 Dammbindningsmedel 
Dammbindning avser minska spridningen av partiklar till omgivningen genom att med 
hjälp av vatten eller kemiska lösningar binda dammet till vägytan. Dammbindning med 
till exempel magnesiumklorid eller kalciumklorid används sedan länge på grusvägar för 
att binda finmaterialet i slitlagret, minska damningen och därigenom även nedbryt-
ningen av vägen. På belagda vägar har det använts i betydligt mindre omfattning, men 
under senare år har flera pilotstudier och några mer omfattande insatser gjorts i främst 
de nordiska länderna. 

 
6.2.1 Dammbindning i motor- och landsvägsmiljöer 
I Stockholm, vid Vallstanäs, där E4 har två körfält i varje riktning provades dammbind-
ning som metod att sänka PM10 (Johansson m.fl., 2005). En 600 m lång sträcka behand-
lades med CMA (kalciummagnesiumacetat) i båda färdriktningarna, sedan följde en 
sträcka om 600 m som var obehandlad (kontrollsträcka), och därefter en sträcka om  
600 m som behandlades med MgCl2 (magnesiumklorid). PM10 mättes vid de behandlade 
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sträckorna och en bakgrundshalt uppmättes ca 1 km söder om MgCl2-sträckan. CMA 
spreds under fyra tillfällen med givan 20 g/m2, och två gånger med givan 40 g/m2. 
Spridning av MgCl2 gjordes enligt ett liknande schema.  

Under försöken mättes vägbanans fuktighet, liksom trafikflödet i riktning mot Uppsala. 
Den totala dygnstrafiken uppskattades till 60 000 fordon i båda körriktningarna under 
vardagar och 40 000 under helgdagar.  

Omedelbart efter behandling nattetid med CMA respektive MgCl2 sjunker halterna i 
jämförelse med kontrollsträckan. Som mest sänktes halten av PM10 med 60–70 %. 
Ytterligare en spridningsomgång under en annan natt gav liknande resultat. Efter-
följande eftermiddag var effekten av dammbindningsmedlen inte längre synlig.  

Resultat av mätningar som gjordes dagen efter spridning av CMA och MgCl2, med 
samma vindriktning, visar att båda dammbindningsmedlen hade stor reducerande effekt 
på PM10 i storleken 20–40 %. Hur länge den dammbindande effekten kvarstår visades 
vara beroende av rådande meteorologi, särskilt luftfuktighet. Högre luftfuktighet medför 
längre varaktighet. Efter ett spridningstillfälle var den dammbindande effekten fort-
farande kvar ett par dagar efter behandling. Någon tydlig skillnad mellan de två medlen 
kunde inte urskiljas, dock en antydan till att MgCl2 är något mer effektiv. Det visades 
också att dygnsmedelkoncentrationer som överskred miljökvalitetsnormen om 50 μg/m3 
minskade påtagligt. Under mars och april 2005 då försöken genomfördes sjönk antalet 
dygn som översteg 50 μg/m3 med 36 %, både för CMA- och MgCl2-sträckorna i 
jämförelse med kontrollsträckan. 
Tabell 1  Procentuell minskning av PM10-halterna under dagen efter behandlingen som 
genomförts natten innan jämfört med kontrollsträckan. Värdena är beräknade för 
tillfällen med västlig vind. Värdet av kvoten mellan behandlad sträcka och 
kontrollsträcka dagen innan behandlingen antas vara 100 % (Johansson m.fl., 2005). 

 
 

I Göteborg gjordes ett liknande försök med CMA (25 %-ig lösning, 20 g m-2 mellan  
kl. 3–4) på E6 vid Gårda. Försöksupplägget var här något annorlunda från det i 
Stockholm, bl.a. jämfördes inte halt av PM10 vid behandlad sträcka med bakgrundshalt 
vid obehandlad vägsträcka. Istället jämfördes halterna med en urban bakgrundsmät-
station. I denna motorvägsmiljö reducerade användningen av CMA halterna av PM10 
med 37 % i genomsnitt under de två efterföljande dygnen. Denna studie undersökte 
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också vilka partiklar det är som minskas; metoden att avgöra detta var genom att 
använda kvoten av PM2,5/PM10. Normalt sett brukar kvoten vara under 0,5 vilket 
indikerar att PM2,5 inte utgör mer än 50 % av PM10. Om kvoten ökar indikerar detta att 
grova partiklar utgör en mindre massa av PM10, eller att PM2,5 tillförs. I detta fall ökade 
kvoten vilket med största sannolikhet kan härledas till att CMA hindrade de grövre 
partiklarna att suspenderas (Bouma m.fl., 2005). Alternativt förklaras detta med att 
PM2,5 i huvudsak har andra källor än vägdamm och därför inte påverkas så mycket av 
dammbindningen. 

Olika dammbindningsmedel har provats under olika förhållanden och miljöer som 
påverkar resultaten. Endast två studier har utvärderat olika dammbindningsmedel 
samtidigt under samma förhållanden.  I Johansson et al. (2005) testades magnesium-
klorid och CMA på E4 norr om Stockholm. Resultaten visade att det fanns en antydan 
att magnesiumklorid hade något bättre effekt än CMA, men författarna ansåg att det var 
oklart om man kunde utesluta andra omständigheter som förklaring till skillnaderna. 
Under våren 2007 användes magnesiumklorid på E4 på Lilla Essingen i Stockholm och 
även dessa försök indikerar en något större reducerande effekt än av CMA, som 
provades året innan (Norman och Johansson, 2007). 

Den andra studien, Gustafsson et al. (2009b), provade fyra olika dammbindningsmedel 
på en mindre väg (riksväg 34) under samma väder- och trafikförhållanden. De fyra 
medlen var CMA, CaCl2, MgCl2 och sockerlösning. Givan för samtliga medel var  
20 g/m2. Dammbindningseffekten mätt som sänkning av dygnsmedelvärdet av PM10 
visade sig vara likvärdig för medlen (35–40 %)och effekten avtog under ca 3–4 dygn 
efter utläggning (Figur 28).



 

 
Figur 28  Kvoten mellan dygnsmedelvärde av PM10 på sträckor dammbundna med olika medel och en referenssträcka under sex utläggningar på 
Riksväg 34, söder om Linköping (Gustafsson m.fl., 2009b).
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6.2.2 Dammbindning i stadsmiljö 
Stockholm 
Johansson et al. (2005) undersökte också effektiviteten av CMA i stadsmiljö. I 
Norrmalm i Stockholm gjordes totalt 10 behandlingar med CMA. Norrlandsgatan ligger 
i centrum av det behandlade vägnätet, och det var också där PM10 mättes. Resultat från 
denna station jämfördes sedan med en mätstation på Sveavägen. Väsentliga skillnader i 
PM10-koncentration mellan Norrlandsgatan och Sveavägen var tydliga bara efter tre av 
de tio behandlingarna. Sett som dygnsmedelvärden finns dock stora skillnader mellan 
de båda gatorna. Störst skillnad uppkommer under högtrycksepisoder under mätperi-
oden som är förknippad med lägre luftfuktighet, vilket resulterar i torrare vägbanor och 
kraftigare uppvirvling. Vid de tillfällen då CMA var mest verkningslöst rådde fuktigare 
klimat, vilket dämpar emissioner av PM10 även där CMA inte används.  

 
Figur 29  Rullande dygnsmedelvärde av PM10-halterna på Norrlandsgatan (röd) och 
Sveavägen (blå) för hela försöksperioden. Den streckade svarta linjen visar relativa 
luftfuktigheten på Norrlandsgatan (Johansson m.fl., 2005). 
Det visade sig också svårt att få ner halterna av PM10 under miljökvalitetsnormen 
eftersom gator behandlade med CMA endast utgör 1 % av hela Stockholms innerstads 
vägnät (Johansson m.fl., 2005). CMA har verkan lokalt, men inte i ett perspektiv som 
innefattar hela staden. Det skall också tilläggas att metodiken har vissa begränsningar. 
Till dessa hör att Sveavägen är mer trafikerad, och dessutom en bredare gata. Därför kan 
både emissioner och spridning av PM10 förväntans vara annorlunda från 
Norrlandsgatan.  

Försök i Stockholms innerstad under 2006, där samtliga gator med mätstationer CMA-
behandlades, visade att dygnsmedelhalten på Hornsgatan och Sveavägen sänktes med 
10–15 % behandlade dygn jämfört med obehandlade torra dygn. Effekten var 
koncentrerad till morgon och förmiddag då effekten var ca 40 % reduktion. Efter 
klockan 12 på dagen var det svårt att utläsa någon effekt. CMA-behandling på 
Essingeleden resulterade i ca 15 % lägre dygnsmedel. Våren 2006 var ovanligt fuktig 
vilket gör det svårt att jämföra antal dagar då halterna sjönk under miljökvalitetsnormen 
på grund av CMA-behandling med tidigare år (Johansson m. fl., 2006). 
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Sammantaget visar resultatet från Stockholms innerstad på en positiv, men kortvarig 
effekt av dammbindning. Ofta räcker dammbindningen alltså bara till att dämpa 
förmiddagens koncentrationstopp, vilket verkar vara en skillnad från den mer långvariga 
effekten på motor- och landsväg. Detta beror rimligtvis på att effekten på de behandlade 
gatorna i staden påverkas av de starka partikelkällor omgivande gator utgör. 

Varaktigheten hos medlen påverkas av bl.a. meteorologi och trafik, som varierar mycket 
i tid och rum. Norman (2008) fann att effekten av dammbindning är större på hösten 
och senvintern än under vårens senare del, vilket tolkas som en effekt av snabbare 
upptorkning på grund av ökad solinstrålning och lägre luftfuktighet allteftersom våren 
framskrider. 

 
Göteborg, Norrköping och Linköping 
I Göteborg har CMA utvärderats under 2005–2008 med goda resultat i ett förhållande-
vis omfattande gatunät (Figur 30)(Bäck, 2009). På grund av friktionsproblem har man 
dock valt att övergå till magnesiumklorid. I Göteborg används en prognosmodell för 
dammbindning baserad på inversionsuppbyggnad och faktorer som påverkar partikel-
bildning och uppvirvling, nämligen relativ fuktighet, nederbörd, vägbanans fuktighet. 
Hänsyn tas även till temperatur, vindriktning och dubbdäcksandelen ska vara över 
45 %. 

 
Figur 30  Antal dygn med dygnsmedelhalter av PM10 över 50 µg/m3i Göteborg under 
2005–2008 (Bäck, 2009). 
 

I Norrköping används CMA för dammbindning. Insatser görs då väderprognosen för 
efterföljande dag anger <70 % luftfuktighet, vindhastighet <5 m/s, klart väder och ingen 
nederbörd. Efter vissa inledande halkproblem på grund av en överdoserande felkalibre-
rad spridare, sprids nu CMA i god tid före morgontrafiken för att fördela sig jämnt över 
vägytan. Resultaten är goda och 2007–2008 klarades miljökvalitetsnormen på 
mätplatserna (Andersson, 2009). 
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Figur 31  Antal dygn med dygnsmedelhalter av PM10 över 50 µg/m3 i Norrköping  
2005–2008 (Andersson, 2009). 
 

I Norrköping har man inte upplevt några påtagliga friktionsproblem efter en inkörnings-
period (Andersson, 2009). Även Linköping har provat dammbindning med CMA, vilket 
resulterade i minskning av dygnshalten av PM10 med 17 % (Gustafsson m.fl., 2007). 

 

Trondheim 
I Trondheim i Norge påbörjades försök med dammbindning med MgCl2-lösning i 
kombination med städning på E6 genom staden 2001. Sedan 2003 används följande 
metod: 

Vid varning om höga halter (>50 µg m-1) av PM10 följande dag och torrt väder med 
torra vägbanor påbörjas en nattlig rengöring av vägen. Rengöringen påbörjas ca  kl 
02.30, då man bedömer att så mycket vägdamm som möjligt sedimenterat på vägbanan. 
Rengöringsfordonen sopar och dammsuger. Efter rengöringsfordonen följer saltspridare 
som sprider 20 %-ig MgCl2-lösning till en ytkoncentration av ca 15 g m-2 vägbana. Vid 
längre torra perioder utförs åtgärden måndag, onsdag och fredag. Varaktigheten för 
åtgärden är 1-2 dygn, beroende på vind, luftfuktighet och temperatur (Berthelsen, 2003). 
Observera att varaktigheten är påtagligt längre än i Stockholm. Detta kan dels bero på 
kombinationen med städning, men också på att större geografiskt område dammbinds 
och skillnader i meteorologi städerna emellan. 



 

50 VTI rapport 701 

 
Figur 32  Effekter av dammbindning med MgCl2 på genomsnittliga timkoncentra-
tionerna över dygnet av PM2,5-10, PM2,5 och PM10. Röda punkter visar genomsnittliga 
koncentrationer utan dammbindning, blå efter dammbindning (Berthelsen, 2003). 
 
Under första säsongen uppmättes en genomsnittlig reduktion för dygnsmedelvärdet av 
PM10 på 11–17 % beroende på vilken mätstation som avsågs. Mer avancerade statistiska 
beräkningar visade på en reduktion på 14–17 % för dygnsmedel av PM10. Ökad saltkon-
centration (från 15 till 20 %) har dock gett bättre resultat även för fina partiklar (PM2,5). 

De städmaskiner som används i dag (Dulevo, Figur 33) fungerar bra på torra vägar, men 
behov finns för bättre utrustning för fuktiga vägar, för att effektivare få bort uppvirv-
lingsbart damm. Huruvida inköp av nya maskiner gjorts är oklart. 
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Figur 33 Städmaskin av fabrikat Dulevo, som används i Trondheim för dammupp-
tagning (Foto: Mats Gustafsson). 
 
Oslo 
I Oslo har MgCl2 använts för dammbindning sedan 2001. En forskningsrapport, 
Steinbakk och Aldrin (2003) där modellering med parametrarna timmar efter saltning, 
trafik, vindriktning, vindstyrka, temperatur, temperaturförändring, relativ fuktighet, 
flera nederbördsparametrar visade att försöken mellan 2001–2003 inte kunde påvisas ha 
någon tydlig effekt på partikelhalten (Figur 34). Ibland var effekterna positiva och 
ibland negativa och i regel relativt små, ca 30 %. Användningen fortsätter dock och 
såväl Oslo kommun som Statens Vegvesen använder nu MgCl2 i Osloområdet för 
dammbindning. 
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Figur 34  Relativ effekt av saltning med MgCl2-lösning i modell (Steinbakk och Aldrin, 
2003). 
 
Helsingfors 
I Helsingfors används en rutin för akutåtgärder genom dammbindning med kalcium-
kloridlösning. Rutinen startar då meteorologiska prognoser pekar på PM10-halter över 
50 µg m-3, men dammbindning sker inte förrän gränsvärdet överskridits i två dagar och 
prognosen inte visar på förbättrat väderläge. Flödesschemat för dessa åtgärder återges i 
Figur 35 (översatt från Viinanen (2003)). Akutåtgärder bygger på PM10-halter från 
föregående dag. Åtgärder ska övervägas då dygnsmedelhalten överskrider 50 µg m-3. 
Överväganden görs med utgångspunkt från meteorologiska prognoser. Om vädersitua-
tionen bedöms vara oförändrad (vanligtvis lugnt och torrt väder) ska byggnadskontoret 
förbereda dammbindning. Om värdet överskrids två gånger förvarnas byggnadskontoret 
och YTV (Huvudstadens samarbetsorganisation) informeras att dammbinda. Om 
episoden inte fortsätter görs inget. Miljöcentralen informerar allmänheten via media 
(tidningar, radio) och byggnadskontoret påbörjar dammbindning. Vid ner till några få 
minusgrader används 5 %-ig CaCl2-lösning. Vid kallare väder ökas koncentrationen. 
CaCl2 används för bättre dammbindningsförmåga än vatten. Ett tiotal lastbilar utrustade 
med 7 m3 tankar kan dammbinda 200 km väg per dag, vilket i Helsingfors, där huvud-
vägnätet i innerstaden är ca 260 km långt vanligtvis innebär att det tar ca två dagar att 
dammbinda gatorna i innerstaden. Dammbindningen används inte på smågator i staden. 
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Figur 35  Flödesschema över åtgärder vid vägdammsepisoder i Helsingfors.  
YMK=Helsingfors miljöcentral, YTV=huvudstadens samarbetsdelegation, 
HRK=gatukontoret. 
 
6.2.3 Dammbindning i tunnlar 
En av undersökningarna i Göteborg gjordes i Lundbytunneln, en omgivning som 
snarare är en urban miljö än en motorvägsmiljö (Bouma m.fl., 2005). Bakgrunden till 
denna undersökning var att meteorologi, särskilt vindhastighet och vindriktning, inte 
varierar lika mycket som i ett öppet landskap. Resultaten kunde därför förväntas vara 
lättare att tolka. Efter spridning av CMA minskade halten av PM10 med ca 30 %. PM2,5 
minskade också, men inte i lika stor utsträckning. Det fastslogs därför att CMA var 
effektivt som dammbindningsmedel, och att det framförallt är de grövre partiklarna i 
storleksintervallet mellan PM2,5 och PM10 som binds. De resultaten stämmer överens 
med undersökningen vid E6. 
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Under augusti–oktober 2006 genomfördes försök med spridning av sockerlösning 
(glukos, C6H12O6) i Lundbytunneln i Göteborg. Vi fyra nattliga (kl. 21 och kl. 5) 
tillfällen lades10 g m-2 lösning ut och vid ett tillfälle (kl. 21) 20 g m-2. Den senare givan 
gav upphov till friktionsproblem, varför försöket avbröts. PM10-halterna följdes upp 
med hjälp av timmedelvärden uppmätta med TEOM . Effekten av dammbindningen 
beräknades genom att jämföra den genomsnittliga halten under vardagarna efter insatsen 
mot åtgärdsfria vardagsdygn.  

Resultaten visade att dygnsmedelvärdet för PM10 under första dygnet efter dammbind-
ningen sjönk med 27,6 %, under andra med 21,1 % och under tredje dygnet med 6,3 %. 
Medeldygnsvariationen kan ses i Figur 36. 

 
Figur 36  Dygnsprofiler vid de tre första dygnen efter spridningar av sockerlösning 
(streckade linjer), samt vid normaldygn (heldragen linje), då inga partikeldämpande 
åtgärder gjordes. Eftersom tre av fem spridningar genomfördes klockan 5, så börjar 
och slutar dygnet klockan 5 (Göteborgs Stad, 2006).  
Eftersom trafiken ökade något under dagarna efter dammbindning och vägytan troligtvis 
var fuktigare under referensdygnen än under mätdygnen bedömer man att sockerlös-
ningens dammbindande effekt troligen underskattas något. Observeras bör att denna 
undersökning är gjord under en period då varken dubbdäck eller vinterdrift används, 
varför vägdammsbidraget till PM10 bör vara litet i förhållande till t.ex. studierna med 
CMA och MgCl2 i Stockholm. 

I Strømsåstunellen i Drammen, Norge, har försök gjorts med såväl spolning, städning 
som dammbindning (Aldrin m.fl., 2008). Studien använder en så kallad GAM-modell 
(general additive model) för att uppskatta effekten av dammbindningsinsatserna (Figur 
37). Den enda åtgärden som gav en tydlig effekt var dammbindning med MgCl2. 
Effekten var omedelbar och varade ca 10 dagar (95 % konfidensintervall mellan 3–16 
dagar). PM10 reducerades med ca 56 %, medan grovfraktionen PM10-2,5 reducerades med 
så mycket som 70 % i förhållande till situationer utan åtgärd. PM2,5 påverkas dock i 
liten mån av dammbindningen och sänks bara ca 17 %. Man fann även en tendens till 
bättre dammbindande effekt av en lägre koncentration MgCl2 (20 %) än av den dubbla 
(40 %).  
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Figur 37  Uppskattad effekt av dammbindning med MgCl2 där 5 eller 9 dagars 
varaktighet av effekten antagits (Aldrin m.fl., 2008). 
 
6.2.4 Sekundära effekter av dammbindningsmedel 
I Sverige har försök genomförts med att binda damm till vägbanan för att minska 
damningspotentialen. De medel man fokuserat på är CMA, MgCl2 och sockerlösning. 
CMA är ursprungligen framtaget för halkbekämpning som ett alternativ till vanligt salt, 
NaCl. Saltning längs vägar har medfört negativa effekter på framförallt vegetation och 
vatten, men även på konstruktioner och fordon. Detta är orsaken till att ersättningar till 
kloridbaserade halkbekämpningsmedel har sökts. 

I jämförelse med NaCl har CMA, som sprids i vätskeform, mycket begränsad påverkan 
på vegetation längs vägar och på korrosion (Fischel, 2001). Den största nackdelen är 
priset; för att halkbekämpa samma sträcka är CMA är upp till 30 gånger dyrare än NaCl. 
Dessutom är CMA inte längre aktivt under -17°C, medan NaCl har verkan i tempera-
turer ner till -21°C (Fischel, 2001). Ett ytterligare flytande halkbekämpningsmedel är 
magnesiumklorid, MgCl2. Medlet är billigare än CMA, ca. 3–4 gånger dyrare än NaCl, 
men innehåller alltjämt den harmfulla kloridjonen. I jämförelse med sand som halkbe-
kämpningsmedel har tillsats av både CMA och MgCl2 minimal negativ påverkan på 
luftkvaliteten. 

Vad gäller korrosion på metall och betong är kloridbaserade MgCl2 och CaCl2 avsevärt 
mer korrosiva än CMA, sockerlösning och även kaliumformiat. CaCl2 är mindre 
aggressivt på betong i jämförelse med MgCl2, men mer aggressivt mot metall. Kalium-
formiat är mindre aggressivt än kloriderna på metall och betong men har visat sig mjuka 
upp beläggningars bindemedel (Fischel, 2001; Mussato m.fl., 2004).  

En nackdel med dammbindning är att då vägytan blir fuktig sänks friktionen. Ihs (2004) 
undersökte förändring i friktion efter att en lösning med 25 % CMA (40 g m-2) spridits 
på en 200 m lång teststräcka. Lösningen spreds sammanlagt fem gånger, och däremellan 
gjordes friktionsmätningar tills upptorkning skett. Upptorkningen tog ungefärligen 
15 minuter efter varje behandling och är starkt beroende av väder. Direkt efter spridning 
av CMA-lösningen sjunker friktionen momentant, men ökar allteftersom upptorkning 
sker. Vid helt torra förhållanden har friktionen återfått sina höga värden. En av de 
viktigaste slutsatserna är att ju fler gånger CMA sprids på kort tid, desto mer sjunker 
friktionen. Normalt sett utgör CMA inget problem ur ett friktionsperspektiv, men 
mycket stora mängder kan leda till halka. Som jämförelse kan det nämnas att spridning 
av vanlig saltlösning (NaCl) knappt sänker friktionen alls (Ihs, 2004). 

Studien ovan utfördes under sommarförhållanden med en lufttemperatur runt 20°C. 
CMA-lösningen spreds också med spridarmunstycken, dvs. en ramp med spridnings-
munstycken. Spridningen blir jämt fördelad med denna metod men är inte representativ 
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eftersom den vanligaste metoden för spridning är med tallriksspridare. Samma typ av 
undersökning som beskrivs ovan upprepades därför med både tallriksspridare och dysor 
av (Ihs, 2006) under verkliga vinterförhållanden (2–3°C). Resultaten av denna studie 
stämmer väl överens med de från föregående undersökning; friktionen sjunker direkt 
efter utläggning av CMA. Hur stor sänkningen blir beror på utspridd mängd, och 
längden på effekten beror på väderförhållandet. Jämfört med tidigare mätningar krävdes 
betydligt mindre mängder CMA för att åstadkomma en stor sänkning av friktionen. 
Under vinterförhållanden tyder resultaten på att redan så små mängder CMA som  
10 g m-2 kan sänka friktionskoefficienten till 0,5. 

Friktionssänkningen var betydligt större när CMA spreds med tallriksspridare än med 
dysor. Med tanke på att en stor friktionssänkning kan ske redan vid relativt små 
mängder uttrycker (Ihs, 2006) oro över om det är möjligt att ha kontroll över utspridd 
mängd CMA när tallriksspridare används. 

I Gustafsson et al. (2009b) provades friktionen vid utläggning av fem olika dammbind-
ningsmedel under samma väder- och trafikförhållanden. Resultaten (Figur 38 och Figur 
39) visar att CMA initialt sänker friktionen mer än övriga medel, medan CaCl2 
(kalciumklorid) ger bäst friktionsvärden. Det goda resultatet för CaCl2 kan dock hänga 
samman med att det spreds i lägre koncentration än övriga dammbindningsmedel (10 % 
jämfört med 25 %). De båda provade kloridlösningarna tenderade att återgå långsam-
mare till friktionen före utläggning än övriga medel. 

 
Figur 38  Medelvärden för initial friktionskoefficient efter utläggning av de olika 
dammbindningsmedlen. Felstaplarna representerar i detta fall maximal och minimal 
friktion (Gustafsson m.fl., 2009b). 
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Figur 39  Initial sänkning av friktionskoefficienten beräknad som skillnaden mellan 
medelvärdena för före-mätning och första mätningen efter utläggning vid de tre 
utläggningstillfällena. 
 
6.2.5 Sammanfattning av dammbindningsmedels effektivitet 

 Botar symptom snarare än att åtgärda orsaken.  

 CMA, MgCl2 , CaCl2 och sockerlösning ungefär lika effektiva ur 
dammbindningssynpunkt.  

 Effekten på dygnsmedel av PM10 20–40 % 

 Effekten i tunnelmiljö av MgCl2 på PM10 modellerad till 56 %. Större effekt på 
grövre fraktionen PM10-2,5 (ca 70 %) och lägre effekt på finfraktionen PM2,5 
(17 %). 

 Effektens varaktighet varierar med trafikmiljö. I stadsmiljö kortast effekt (upp 
till 12 timmar), på motor- och landsväg några dygn och i tunnel 10 (± ca 6) 
dygn.  

 I städer räcker det inte att behandla vissa avsnitt, effekten jämnas snabbt ut på 
grund av ofta stora haltbidrag från omgivande gator och andra källor. 

 Samtliga provade medel sänker friktionen. CMA har sämst friktion, men den 
friktionssänkande effekten är beroende av hur mycket och i vilka koncentra-
tioner dammbindningsmedlet läggs ut. 

 CMA och sockerlösning har minst negativa miljöeffekter i mark och vatten, med 
främst ökad syreförbrukning som negativ effekt, medan de kloridbaserade kan 
orsaka skador på såväl vegetation som grundvatten. 

 Kloridbaserade medel mer korrosiva mot betong och metall än t.ex. CMA och 
socker. 
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6.3 Städningsstrategier 
Sopning av gator har traditionellt varit den vanligaste åtgärden för att rengöra vägar i 
stadsmiljöer. Metodens effektivitet för att minska resuspension av partiklar har dock 
ifrågasatts. Chang et al. (2005) undersökte effektiviteten av sopning efterföljt av 
tvättning. Genom att kombinera de två metoderna uppnåddes en reduktion av TSP-
halten (total suspended particles) med 30 %. TSP, som består av samtliga storlekar av 
suspenderade partiklar (<75 μm), är ett mått som inte regleras av miljökvalitetsnormen, 
men en reduktion av TSP medför sannolikt även en reduktion av PM10 eftersom PM10 är 
en delmängd av TSP. Ett liknande försök med tvättning av ett motorvägsavsnitt visade 
ingen minskning av halten PM10 (Johansson m.fl., 2004a). Sopning och tvättning verkar 
därför ha liten effekt för att minska resuspension av de partiklar som bildar PM10. 

Det har gjorts många studier av hur effektiva metoder och maskiner för gaturengöring 
är. Huvuddelen av undersökningarna är utförda i USA och särskilt i Kalifornien. En 
bidragande orsak är att gaturengöringsmaskiner skall vara certifierade för att uppfylla 
effektivitet för PM10-uppsamling (Gustafsson, 2001). I Sverige finns ännu inga liknande 
regleringar, och heller ingen utvärdering av effektivitet hos de maskiner som används i 
Sverige. Därför får utländska studier beaktas.  

En av de tidigaste studierna som berörde sopningsmaskiners effektivitet gjordes i Reno, 
Nevada (Chow m.fl., 1990). Maskinen som här användes var av typen regenerativ luft-
vacuumsugare. Konstruktionen bygger på att ett sugmunstycke som ligger an mot 
vägytan suger upp material under stort undertryck. Partiklar avlägsnas genom sedimen-
tation och filter, och samma luft återanvänds för att under högt tryck blåsas mot 
vägytan. Där är det tänkt att högtrycket frigör nya partiklar som sugs tillbaka in i 
maskinen. Uppsamlingsförmågan testades genom att jämföra halter av PM10 under fyra 
veckor där sopning gjordes växelvis i sjudagarsintervaller. Ingen skillnad i partikel-
mängd/halt kunde observeras, vare sig på vägytan eller i luften. Chow m.fl. (1990) 
påpekade dock att maskinen inte är konstruerad för att reducera PM10-halten, och detta 
gäller även många av de maskiner som fortfarande är i bruk i Sverige. I sammanhanget 
rekommenderades att själva maskinerna som används behöver undersökas, särskilt med 
avseende på läckage av partiklar. 

Vid Lake Tahoe, belägen mellan Kalifornien och Nevada, gjordes en fältstudie av hur 
PM10-halten förändrades efter att vägen sopades (Gertler m.fl., 2006). Maskinen 
använde borstning följt av tvättning och resultaten visade att emissionsfaktorn (PM10) 
för ett fordon som passerade ökade från 660 till 735 mg km-1 efter rengöringen vilket 
sågs som en måttfull ökning. I en annan studie, även den från USA, testades olika 
rengöringsmaskiners effektivitet (Kuhns m.fl., 2003). Först mättes halten av resuspen-
derad PM10 (framför och bakom ett mätfordon) längs tre sektioner av en väg. Alla 
sektioner sandades sedan, och två olika rengöringsmaskiner rengjorde var sin sektion 
medan den tredje lämnades som kontrollsträcka. En av maskinerna borstade upp sand 
som sedan fördes vidare med transportband. Den andra var av typen vacuumsugare. 
Sanden förmodades vara något fuktig vilket gav lägre potentiella emissioner än väntat 
initialt. Efter 2,5 h hade dock damningspotential med avseende på PM10 ökat med 26 % 
på den vakuumsopade sektionen, 42 % på den sopade sektionen och 61 % på den 
sträcka som bara var sandad men inte sopad. Efter 8 h hade damningen nått sitt 
ursprungliga värde (Kuhns m.fl., 2003). 

Samma typ av rengöringsmaskiner har även undersökts av andra (ex. Chang m.fl. 
(2005)). Denna studie behandlar inte halt av PM10 före och efter rengöring, utan totalt 
suspenderade partiklar (TSP). Studien undersökte också hur mycket vägdamm och silt 
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som fanns på vägytan före och efter rengöring definierat som massan av partiklar med 
diameter <297 µm respektive <75 µm. Dessa mått togs fram genom dammsugning av 
de aktiva körfälten där vägdamm och silt samlades upp och torrsiktades genom en serie 
siktar. Då bara vacuumsopning av gatan gjordes sänktes mängden men sänkningen 
varade bara 3–4 h. Efter både vacuumsopning och tvättning av gatan var effekten större, 
upp till 34 % reduktion av TSP, och mer varaktig. Anledningen antas vara att tvätt-
ningen förde ner partiklar i beläggningen som annars skulle suspenderas av fordon.  

Betydelsen av vilken typ av maskin som används för rengöring av gator och vägar visas 
också av Fitz (2000). De undersökte emissioner av PM10 för fyra olika vacuumsopare 
och en med enbart sopaggregat. Försöken gjordes i en tillverkad tunnel där halt av PM10 
mättes vid in- och utlopp, liksom det kontrollerade vindflödet igenom tunneln. 
Mätningar gjordes sen både med och utan utspridd sand. Överlag kunde maskinerna 
samla upp mer än 97 % av sanden. Det fanns dock stora skillnader i hur mycket PM10 
som producerades i processen. Bland de fyra vacuumsoparna emitterade den sämsta tio 
gånger mer PM10 än den mest effektiva. Maskinen som enbart var utrustad med 
sopaggregat producerade även den tio gånger mer PM10 än de effektivaste vacuum-
sugarna. Tyvärr avslöjar studien inte vilka fabrikat som var effektivast, och vilken 
egenskap som gjorde den bäst i test. 

I Stuttgart, Tyskland, provades en modifierad städmaskin (mekanisk borste kombinerad 
med vattenbegjuten sopning). Maskinen var effektiv avseende att ta upp material från 
vägytan (60–80 %), men varaktigheten påverkade bara en rusningsperiod (8,5 h). Efter 
nästa rusningsperiod var dammförrådet återställt, vilket tyder på en tämligen kraftig 
dammbildning (Ang m.fl., 2008). Effekten på PM10 var dock inte möjlig att utvärdera på 
grund av inverkan av meteorologiska faktorer. I Barcelona, Spanien, har också studier 
genomförts för att utreda effekten på PM10 av vägrengöring. Amato m.fl. (2009) visade 
att tvättning och städning reducerade PM10-halterna med 7–10 %. 

Några undersökningar av gaturengöring och dess effektivitet har även gjorts i Sverige 
som dock har visat olika resultat. I Göteborg gjordes försök på en motorvägssträcka (E6 
Kungsbackaleden) där sopning gjordes två nätter i rad (Bouma m.fl., 2005). Vilken typ 
av städmaskin som användes framgår inte. Den reducerande effekten av rengöringen 
uppskattades till 27 %, men dubbdäcksandelen sjönk under samma period vilket inte har 
kompenserats för. I oktober 2006 genomfördes försök i Lundbytunneln i Göteborg med 
en spolmaskin, som normalt används på Landvetter flygplats. Maskinen spolar vägytan 
med högtryckstvätt (150 bar) och en efterföljande bil sög upp vätskan. Tvätten 
genomfördes under en natt och tog 6,5 timme på grund av tvättfordonets långsamma 
operativa hastighet. Effekten av rengöringsinsatsen beräknades genom att jämföra den 
genomsnittliga halten under vardagarna efter insatsen mot åtgärdsfria vardagsdygn. 
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Figur 40  Högtryckstvätt i Götatunneln med samma maskiner som användes i 
Lundbytunneln. På högra bilden syns även bilen som suger upp vattnet närmast i bild 
(Göteborgs Stad, 2006). 
Resultaten från städningen visar att halten under fem dygn efter högtryckstvätten var 
10,4 % lägre än under fem åtgärdsfria dygn. Nämnas bör att dammbindning med 
sockerlösning genomförts i tunneln senast tre dygn före tvätten (Figur 41). 

 
Figur 41  Timmedelvärden för PM10 (μg/m3) under hela mätperioden i Lundbytunneln. 
Rengöringen med högtryckstvätt är markerad med grön streckad linje (Göteborgs Stad, 
2006). 
I Stockholm har flera försök gjorts under längre tid, dels genom intensiv sopning 
(frekvent upprepning) av en stadsgata (Johansson m.fl., 2004a) genom spolning av 
vägren och skiljeremsa på motorväg (Norman och Johansson, 2006) samt genom 
avancerad sopning av tunnel. 

Vad gäller intensifierad sopning i Stockholms innerstad kunde ingen sänkande effekt på 
halten av PM10 observeras under de 20 dygn sopningsprogrammet genomfördes 
(Johansson m.fl., 2004a). Vägrenen på en motorvägssträcka spolades intensivt vid andra 
tillfällen, med resultatet att dygnmedelhalten av PM10 sjönk med 7 %. Typ/fabrikat på 
städmaskin som användes är okänt. 
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I tunneln Södra länken, i Stockholm, tvättas vägrenarna varje vecka av ett avancerat 
städfordon, som kombinerar högtrycksspolning med turbodysor och vacuumsug 
(”supersug”). Två gånger om året genomförs även en tvätt av hela tunneln. Mätningar 
av partikelhalterna före och efter det att supersugen använts visar dock ingen positiv 
effekt av insatserna (Figur 42) (Vägverket Region Stockholm (2007)). 

 
Figur 42  PM10-halter och tvättillfällen i Hammarbytunneln, Södra länken, under slutet 
av november 2006, tvättillfällena är markerade med pilar. Söndagen är rödmarkerad 
på x-axeln (Vägverket Region Stockholm, 2007). 
Av de svenska kommuner som Gustafsson (2002) tillfrågade om deras renhållnings-
strategier svarade drygt 70 % att någon form av våtsopning tillämpades. Exempelvis 
kan vatten tillsättas i samband med sopning eller vakuumsopning. Istället för vatten 
skulle något av dammbindningsmedlen som beskrevs i tidigare avsnitt kunna användas. 
Satterfield och Ono (1996) undersökte just effekten av detta. Istället för vatten 
sprayades MgCl2, och resultaten visade att PM10 emissionerna minskade med 90 % när 
MgCl2 användes istället för 30 % när vatten användes. En ytterligare fördel tas upp i 
sammanhanget. Om rengöringen utförs i vinterväglag fås också effekten av MgCl2 som 
friktionsmedel pga. dess låga frystemperatur (-24,4°C). Gator hålls isfria längre vilket 
minskar behovet av sandning, och halterna av PM10 kan därför hållas nere. 

 
6.3.1 Vårrengöring 
På våren dammar gator och vägar som mest, på grund av allt vägdamm som ansamlats 
under vintermånadernas sandning och vägslitage. En tidigare och effektivare upptagning 
av material bör därför kunna bidra till att sänka partikelhalterna i luften. 

 

Vårrengöring i Helsingfors 
Helsingfors kommun har sedan slutet på 1980-talet arbetat aktivt med rengörings-
metoder och -strategier för att minska halterna av PM10 i omgivningsluften. 

Friktionsmaterialet börjar tas upp så tidigt som möjligt på vintern vilket oftast innebär 
redan i februari, förutsatt att det är torrt och inte för kallt. Detta är möjligt eftersom man 
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använder 5–10 % kalciumklorid (CaCl2) i tvättvattnet vilket sänker fryspunkten för 
vattnet så att tvätt kan påbörjas redan vid minus 2–3 C. Kalciumkloriden binder 
dessutom damm genom att hålla vägbanan våt. Man befarar inte några miljöeffekter 
tack vare saltlösningens låga koncentration. 

Rengöring startar normalt i distrikten i stadskärnan, som blir snöfri tidigare än periferin. 

Metoden som används är baserad på konventionella tekniker och utförs i ett antal steg: 
 

1) Förberedande arbete 
a) Två dagar innan rengöringen skall utföras sätts skyltar ut som uppmanar bilister 

att flytta sina fordon från gatusträckan ett visst datum mellan vissa klockslag. 
b) Borttransportledare noterar de fordon som är parkerade längs gatan. 
c) En dag före rengöringsarbetet täcks de skyltar över som normalt reglerar 

parkering längs gatan. 
d) Fordon som inte flyttats flyttas med bärgningsbil inom synhåll från gatan. 

Flyttningsbeslut tas för varje enskild bil och ett flyttningsprotokoll utfärdas och 
behålls. Bilägaren får betala denna flytt förutsatt att inte bilens ägare varit 
bortrest eller dylikt under det förberedande arbetet. 

 

   
Figur 43  Borttransport av fordon inför rengöringsinsats (Helsingfors). 
 
2) Rengöringsarbete. Arbetet utförs av en arbetsgrupp där fordon för samtliga 

rengöringssteg ingår och tar normalt mellan 30 minuter och 2 timmar per gata. 
a) Gatan väts med CaCl2-lösning. 
b) Sopning och uppsamling av grovt material. 
c) Sopning och dammsugning. 
d) Vattenspolning med högtryck. 
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Figur 44  De fyra momenten i rengöringsinsatsen (Helsingfors). 
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6.3.2 Metoder och strategier för gaturenhållning i Sverige 
En enkätundersökning av Gustafsson (2002) visade att över 90 % av de som var 
ansvariga för renhållningen (N=114) tyckte sig ha problem med damning från gator och 
vägar, och de allra flesta uppfattade problemet som störst under våren. När det gällde 
rengöringsmetoder använde över 70 % våtsopning, men i övrigt användes ingen metod 
för att minska halten av PM10 i luften i nästan 100 % av fallen. Bland kommunernas 
miljöchefer var dock synen en annan och damning från vägar betraktades inte som 
problem i alls lika stor utsträckning. Inte heller fanns planer på att förbättra åtgärder för 
gaturenhållning för att komma tillrätta med problemen i nära 90 % av svaren. Med 
tanke på den miljökvalitetsnorm som trätt i kraft sedan enkätundersökningen gjordes har 
dock allt fler kommuner uppmärksammat problemet. 

 
6.3.3 Sammanfattning av effekter av gaturenhållning på partikelhalter 

 Många studier påvisar ingen eller negativ effekt 

 Några försiktigt positiva resultat förekommer 

 Teknik och strategi för PM10-effektiv städning är i behov av utveckling. 
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7 Metod för undersökning av beläggningars damningspotential  
7.1 Bakgrund och beskrivning av Wet Dust Sampler (WDS) 
Uppmätt PM10-koncentration i luft beror på en mängd faktorer. Bland de viktigaste är 
emissioner av partiklar. Samma emission kan dock ge upphov till vitt skilda uppmätta 
PM10-koncentrationer i luften. Spridning av partiklar är därför en viktig avgörande 
faktor och styrs i stor utsträckning av meteorologi på regional och lokal skala. Således 
är årstid viktig, särskilt med avseende på variationer i nederbörd och inversionsfrekvens 
som är kända att styra partikelkoncentrationer. På lokal skala kan markanvändning och 
täthet mellan hus vara avgörande för ventilationen i en stad. Detta innebär att en 
uppmätt koncentration av PM10 med ursprung i en bestämd källa kan variera starkt 
mellan olika tidpunkter beroende på yttre faktorer. När det gäller emissioner av lösa 
partiklar från beläggningar finns därför ett behov av att känna till en ytas totala potential 
att bidra med partiklar. 

På VTI i Linköping har det utvecklats en prototyp som har syftet att ge ett mått på hur 
mycket material som finns tillgängligt på en beläggning. Utformningen är sådan att allt 
material medräknas, även partiklar som är långt större än PM10. Undersökning av 
storleksfördelning ger den del av massan som utgörs av PM10. Prototypen har fått 
namnet Wet Dust Sampler (WDS) då vatten används för uppsamlingen av material på 
vägytan. Om man använder sig av definitionerna av Vaze och Chiew (2002) om löst och 
bundet material, bedöms WDS samla upp såväl löst som bundet material. Principen för 
WDS är att en yta tvättas med högtryckstvätt under kontrollerade former. Högtrycks-
munstycket är monterat i en cylinder som sluter tätt mot underlaget med hjälp av en 
cellgummiring. Användaren ställer sig under provtagning på monterade vingar för att 
med sin tyngd få gummilisten att sluta tätt. En cirkulär yta tvättas under en förprogram-
merad tidsperiod och under slutfasen av tvättningen pumpar en kompressor in luft i 
cylindern och under tryck förs provvolymen till en uppsamlingsflaska. Provvolymen 
kan sedan analyseras med metoder som passar för tillämpningen. Figur 45 visar 
prototypen och de olika delarna.
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Figur 45  Wet dust sampler (WDS). 
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Figur 46  WDS. Provtagningsenhet. 

 
Figur 47  WDS. Undersida av provtagningsenhet. 
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Figur 48  Provtagning med WDS. 
Det vatten som används i fältförsök är avjoniserat för att möjliggöra kemisk analys av 
uppsamlat material. Vattnet förvaras i en 20-litersdunk som kan tas med i fält. Även 
elektricitet kan ombesörjas i fält med ett 12-voltsbatteri kopplat via 220-volts transfor-
mator.  

I syfte att utvärdera WDS utformades ett provningsschema. I synnerhet har eventuella 
avvikelser i repeterbarheten mellan försök varit en viktig del att undersöka. Fyra 
huvudsakliga områden har undersökts med avseende på repeterbarhet; dessa är tillförd 
vattenmängd från högtryckstvätt, uppsamlad provvolym, uppsamlingsförmåga av damm 
från yta och av analys av damminnehåll. 

 

7.1.1 Utvärdering: tillförd vattenmängd och uppsamlad provvolym 
WDS är utrustad med en styrenhet som styr tiden som högtryckstvätten arbetar och när 
tryckluften ska börja föra över provvätskan till behållaren. Hela provtagningsförloppet 
sker med automatik efter att handtaget pressats in. Hur precis denna automatik är med 
avseende på avgången vattenmängd från WDS under olika förutsättningar, och hur 
mycket av provvattnet som sedan samlas upp från olika ytor undersöktes som en första 
del i utprovningen.  

För avgången vattenvolym fördes munstycket ner i en mätkolv och volym vatten 
uppmättes. Testet gjordes med olika vattennivåer i 20-litersdunken (full respektive halv 
tank vid utgångsläget), strömkällor (batteri och nät). Detta test upprepades 20 och 
10 gånger med batteri respektive nätdrift (Tabell 2, Figur 49). 
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En viss skillnad i avgången vattenmängd kan ses när halv respektive full tank användes. 
Någon ingående statistisk analys görs inte här, men det kan konstateras att standard-
avvikelserna inte överlappar (Figur 49a). Detta kan indikera att dataserierna är 
signifikant olika. Mindre volym avges vid halv tank vilket skulle kunna bero på lägre 
tryck. När volym avgånget vatten jämförs mellan tillfällen då WDS strömförsörjdes av 
elnät respektive batteri är skillnaderna små och standardavvikelserna överlappar 
varandra. Lika mycket vatten avges därmed oavsett strömkälla.  
Tabell 2 Tester för repeterbarhet av avgången vattenvolym och uppsamlad vattenvolym. 

Undersökt parameter N Medelvärde 
(ml) 

Standardavvikelse 
(ml) 

Avgången volym, halv tank (elnät) 20 753,2 8,2 

Avgången volym, full tank (elnät) 20 770,5 5,3 

Avgången volym, full tank (batteri) 10 771,5 3,4 

Uppsamlad volym, impermeabel matta (elnät) 17 682,1 3,1 

Uppsamlad volym, finkornig asfalt (batteri) 15 577,7 11,5 

Uppsamlad volym, mellankornig asfalt (batteri) 15 543,0 14,1 

Uppsamlad volym, grovkornig asfalt (batteri) 15 542,7 25,7 

Uppsamlad volym, betonggolv (elnät, efter modifierad 
läckagespärr) 15 673,2 4,0 

 

Nästa fråga var hur mycket av provvattnet som verkligen når provtagningsflaskan. Detta 
undersöktes genom att WDS användes skarpt mot olika ytor. Ytorna bestod av en 
impermeabel plastmatta utan textur, en finkornig asfalt, en mellankornig asfalt samt en 
grovkornig asfalt. Skillnaderna mellan asfaltstyperna avgjordes visuellt utan mer 
ingående analys av yttextur etc. Under försöken på den impermeabla mattan 
kontrollerades det så att eventuella läckage runt gummikransen inte uppkom, medan  
försöken på asfalt gjordes så noggrant som möjligt av en person i fält. I Tabell 2 och 
Figur 49 redovisas resultaten av dessa försök. 
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Figur 49  Försök med avgången volym som funktion av mängd vatten i tank (vänster) 
och med uppsamlad provvolym på olika underlag (höger). Observera att de 
gråskrafferade staplarna representerar WDS före modifiering av läckagespärr och röda 
efter. 
Störst volym av det avgångna vattnet samlas upp när WDS används på en jämn yta som 
den impermaebla mattan. Dessutom är standardavvikelsen ytterst liten. I fält förekom-
mer mycket större variationer i uppsamlad volym, både mellan olika asfaltstyper men 
även inom dataserierna för varje asfaltstyp. Störst volym uppsamlades från den 
finkorniga asfalten och med minst variation. För mellan- och grovkornig asfalt är de 
uppsamlade volymerna mindre. En tydlig trend är att ju grövre beläggningen blir, desto 
större blir variationen i uppsamlad volym betraktat som ökande standardavvikelse.  

Detta kan tillskrivas en rad faktorer, där den viktigaste är hur väl WDS sluter tätt mot 
underlaget. Den första WDS-prototypen förutsatte att operatören balanserar sin tyngd på 
WDS så att gummilisten sluter absolut tätt runt hela provtagningsytan. En stor felkälla 
är alltså att olika användare har olika rutiner vilket kan ge olika resultat. Med ökande 
grovhet hos beläggningen ökar också variationen. Detta tyder på att hur väl WDS sluter 
tätt emot underlaget, vilket har bäring på läckage, också beror på asfaltens egenskaper 
såsom exempelvis yttextur och porositet.  

Hur viktig repeterbarheten är med avseende på uppsamlad volym är avhängigt om WDS 
avger ett prov som är representativt för en yta. Ju större variation i det insamlade 
materialet, desto fler prov bör samlas in. 

 

7.1.2 Modifiering av WDS 
Efter försöken som beskrivits i ovanstående kapitel, stod det klart att läckaget vid 
provningar mot grövre ytor är ett problem. Läckagespärren, som tidigare varit enhetligt 
tjock modifierades till att bestå av en inre, tjockare spärr och en yttre tunnare. På så vis 
fördelas operatörens tyngd främst över den inre läckagespärren, som komprimeras 
kraftigare och därmed har större möjlighet att sluta tätt mot underlaget. 

Den första prototypen hade ”vingar” för operatören att stå på. Detta blev ostadigt och 
bidrog till läckage. Dessutom fick operatören manöverhandtaget, som initialt var riktat 
rakt upp, i magen. Därför  försågs WDS istället med en fotplatta med tre justerings-
skruvar som stöd mot underlaget. Justeringsskruvarna gör det möjligt att reglera höjden 
på plattan i förhållande till underlaget, vilket påverkar läckagespärrens kompression och 
gör hanteringen mindre operatörsberoende då WDS är i balans då de tre justerings-
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skruvarna stöttar mot underlaget. Vid särskilt grova ytor kan plattan sänkas för att öka 
möjligheten att sluta tätt mot underlaget. Manöverhandtaget har även lutats något i 
nuvarande prototyp. 

Ett annat problem var att det ursprungliga högtrycksmunstycket gav en så hård stråle att 
korn tenderade att slitas loss ur beläggningen. Ett munstycke som ger lägre tryck och 
fördelar vattnet i en fylld kon har nu ersatt högtrycksmunstycket. Dysan är utbytbar för 
att öka eller minska trycket vid behov. 

 
7.1.3 Utvärdering: repeterbarhet för uppsamling av material och analys av 

damminnehåll 
Repeterbarheten för hur mycket material WDS samlar upp från en yta är avgörande för 
att kunna jämföra olika ytors damningspotential. Det finns vissa problem som är 
förknippade med att undersöka just denna förmåga hos WDS. Ovan visades att WDS är 
kapabel till att samla upp lika mycket vatten från identiska ytor, men i verkligheten är 
näst intill omöjligt att finna ytor som har samma textur och dessutom samma damm-
innehåll. Därför ökar kravet på att samla ett tillräckligt stort antal prov för att, trots 
variationen, uppnå statistiskt signifikanta resultat. 

Ett första försök har genomförts vid VTI:s provvägsmaskin, där partikelbildning från 
slitage av beläggningar studeras. Höga partikelhalter (flera mg m-2) erhålls vid körning 
med dubbdäck i maskinen. Då maskinen stängs av kan depositionen av partiklar på 
golvet runt maskinen antas vara jämt fördelad. WDS provades därför i nitton punkter. 
Tio av dessa analyserades med avseende på partikelinnehåll. 

Den insamlade vattenprovmängden för de nitton proven var 673,3±3,8 g, alltså en 
standardavvikelse på endast 0,6 %. Provvolymerna filtrerades genom pappersfilter 
(Munktell 00H) i Büchnertratt. Filtren brändes vid 550°C och provernas vikt 
beräknades. Två prover skadades i hanteringen och har ej tagits med i vidare analys. 

Resultaten visar att uppsamlad provvolym från betonggolvet varierar tämligen mycket 
(Figur 50). Då vattenprovmängden är mycket jämn och repeterbar och mängden 
uppsamlat damm var oväntat liten, är det rimligt att anta att variationen över golvytan 
var betydligt större än vad som antagits. 
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Figur 50  Provvikter i de insamlade proverna från provvägsmaskinens betonggolv. 
För att utvärdera WDS upptagningförmåga för större dammängder, applicerades 200 g 
filler (stenmjöl) av Skärlundakvartsit över en kvadratmeter stor asfaltsyta. Nio prover 
togs med WDS och analyserades som ovan. Även här är det troligt att den variation som 
proverna uppvisar till viss del beror på att fillermaterialet inte är helt jämnt utspritt, på 
grund av variationer i asfaltsytans textur (Figur 51). Med tanke på detta är uppsam-
lingen av den ursprungliga mängden god och variationen liten. Det pekar även på vikten 
av att ta integrerade (många prov i samma provflaska) och/eller många prover för att 
erhålla en representativ provtagning på asfaltsytor där variationen i dammängd kan vara 
stor över korta avstånd. 

 
Figur 51  Resultat av 9 prover från asfaltsyta med 200 g filler per kvadratmeter. 
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7.1.4 Fältanvändning 
WDS har provats inom projektet ”Effekter av dammbindning av belagda vägar” 
(Gustafsson m.fl., 2009b), där prover togs på vägbanan vid respektive fyra mätstationer 
och en referensstation 7 och 20 dagar efter den sista av 6 dammbindningsinsatser. Fyra 
prover togs i vägmitt och fyra prover i hjulspår närmast mittlinjen (se Figur 52).  

 
Figur 52  Provtagningspunkter med Wet Dust Sampler (WDS) vid respektive mätstation 
(Gustafsson m.fl., 2009b). 
Proverna analyserades dels med avseende på damminnehållet, dels med avseende på 
joner som kopplas till de olika dammbindningsmedlen enligt metodik beskriven i  
Figur 53. 

 
Figur 53  Exempel på hantering av WDS-prover (Gustafsson m.fl., 2009b). 
SEM=scanning electron microscope, IVL=Svenska miljöinstitutet AB. 
Resultaten visar på stora skillnader i dammängd på de olika provtagna ytorna, där 
dammängden varier från 5–10 g/m2 i hjulspår till över 300 g/m2 i vägmitt (Figur 54). 
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Variationer mellan de olika medlen och skillnaden mellan medlen och referenssträckan 
tyder på att de olika dammbindningsmedlen har en inverkan på ansamlingen av damm 
på vägytan. Även jonanalysen av filtraten är intressant genom att den visar att de olika 
dammbindningsmedlens sammansättning kan spåras i en kemisk signatur, som är tydlig 
även 20 dagar efter utläggning, särskilt i vägmitt, där medlen inte transporteras bort lika 
effektivt som i hjulspåren (Figur 55). 

 
Figur 54  Dammängd <180 µm på vägytan 7 och 20 dagar efter utläggning av 
dammbindningsmedel i vägmitt (a) och i vänster hjulspår (b) (Gustafsson m.fl., 2009b). 

 
Figur 55  Exempel på jonanalys på sträckan behandlad med CMA 7 dagar (vänster) 
och 20 dagar (höger) efter utläggning (Gustafsson m.fl., 2009b). 
 
7.1.5 Kvarvarande utvärdering 
WDS-provtagning vid olika yttexturer och provtagningsmängder (dammförråd) bör 
ytterligare studeras i syfte att kunna välja rätt antal provtagningar för att uppnå 
statistiskt signinfikanta resultat. En metod för att fördela ett provmaterial jämt över en 
yta bör användas för att få en god bild av repeterbarheten.  

WDS bör även ytterligare provas i fält på olika delar av vägen (vänster och höger 
hjulspår, vägmitt, vägkant t.ex.) för att få en bild av ”normal” variation i vägmiljön för 
att väga WDS noggrannhet mot denna. 
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Vidare bör metoderna för att analysera proverna avseende filtrering, partikelstorleks-
fördelningar, kemi etc. utvärderas och utvecklas. Hittills har filtrering, industning och 
partikelstorleksfördelning med hjälp av lasergranulometer använts. 

 
7.1.6 Användningsområden för WDS 
En vidareutvecklad WDS lämpar sig för en rad studier som alla har stor betydelse vid 
framtagande av strategier för vinter- och barmarksdrift kan tas fram. Exempelvis: 

 jämföra vägens dammängd med uppmätta halter av PM10 under olika årstider 

 mätning av dammängd före och efter valda renhållningsåtgärder 

 studera storleksfördelningar och kemisk sammansättning hos vägdamm på olika 
vägar, olika årstider, före och efter olika typer av driftsinsatser 

 jämföra kemiskt innehåll med olika potentiella källor och med luftburet damm 

 studera mängden damm på olika typer av beläggningar och relation till textur, 
steninnehåll och beläggningskonstruktion 

 analys av lösta ämnen i filtratet för att studera restsalt och/eller hur mycket 
dammbindningmedel som finns kvar på olika delar av en väg över tid. 

 
7.2 Andra metoder att mäta och uppskatta damningspotential 
WDS ger ett mycket värdefullt mått på hur mycket damm som finns tillgängligt för 
suspension. Vase och Chiew (2002) sätt att beskriva tillgängligt material på vägytan kan 
indelas i free load samt fixed load och WDS ger ett mått på summan av dessa båda 
delar. Hur mycket som egentligen suspenderas av fordonsrörelser kan huvudsakligen 
anses utgöras av free load. Att mäta storleken på resuspension har tilldragit sig stor 
uppfinningsrikedom. Några av metoderna som tas upp här är mobila och stationära 
mätningar för att uppskatta ett vägavsnitts damningspotential.  

 
7.2.1 Mobila mätningar 
Mobila mätningar av damningspotential har fördelen att långa sträckor av väg kan 
undersökas under en kort tidsperiod. Mobila mätningar används av fyra forskargrupper i 
Finland, Sverige och USA. Metoden för mätningarna är i princip desamma. Partikel-
koncentrationer mäts framför och bakom ett specialutrustat fordon. Halten framför 
fordonet antas vara opåverkat av fordonsturbulens medan halten bakom är representativ 
efter en fordonspassage. Skillnaden mellan bakom- och framförhalten under en 
kilometers färd ger därmed en emissionsfaktor för t.ex. PM10 (gram emitterat PM10/km).  
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USA 
I USA har två metoder tagits fram. Den ena utvecklades vid DRI (Desert Research 
Institute) av Kuhns m.fl. (2001) med en mobil enhet kallad TRAKER (Testing Re-
entrained Aerosol Kinetic Emissions from Roads). Intag av luftprov görs dels framför 
TRAKER, dels precis bakom framhjulen. Luftströmmarna leds till partikelräknare av 
fabrikatet TSI DustTrak. Detta instrument mäter inte partikelmassan med gravimetriska 
metoder, utan uppskattar istället massan genom spridning av en laserstråle som träffar 
partiklar i luftströmmen. Syftet var att ta fram ett alternativ till EPA:s beräkningsmodell 
för PM2,5 och PM10, AP-42, som inbegriper vägytans silt load (sL) och medelvikt på 
fordonsparken (se ovan). Kuhns m.fl. (2001) menar att detta mått egentligen är ett 
surrogat för damningspotential, som dessutom är dyrt. Med TRAKER kan den verkliga 
damningspotentialen undersökas längs en sträcka som registreras av en GPS. De första 
resultaten visade att fordonshastighet är starkt inverkande på damning, något som  
AP-42 inte tar hänsyn till. TRAKER har också visat sig användbar för att undersöka hur 
sandning och sopning påverkar damningspotential (Kuhns m.fl., 2003). Jämförelse med 
AP-42 som bygger på silt load (sL) visade att TRAKER gav mycket högre emissions-
faktorer (+60 % under vinter, +180 % under sommar) (Etyemezian m.fl., 2003), vilket 
medfört att de traditionella metoderna fått utstå viss kritik (Düring och Lohmeyer, 
2001).  

  
Figur 56  TRAKER. 
Den andra metoden, kallad SCAMPER (System of Continuous Aerosol Monitoring of 
Particulate Emissions from Roadways) har utvecklats vid University of California, 
Riverside, av Fitz m.fl. (2005), kallad SCAMPER. SCAMPER är något annorlunda 
konstruerad. Liksom i fallet med TRAKER mäts partikelhalter framför bilen, men 
”bakommätningarna” görs inte bakom framhjulen utan på en tillkopplad släpvagn. 
Denna metod gör att en mer välblandad luftmassa bakom fordonet provtas på partiklar. 
SCAMPER har också specialutvecklade intag till partikelräknarna (DustTrak) så att 
samma mängd luft provtas oavsett hasighet, något som inte omnämns av TRAKER:s 
konstruktörer.  
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Figur 57  SCAMPER 
 

En jämförelse av mätresultat mellan de två mätbilarna visar att SCAMPER i genomsnitt 
bara visar 25 % av TRAKERs resultat (Langston, 2006). Detta beror förstås på att 
TRAKER mäter direkt vid emissionskällan medan SCAMPER inväntar viss ombland-
ning. Jämförelse mellan AP-42 och SCAMPER visar rumslig överensstämmelse även 
om den senare visade betydligt lägre emissionsfaktorer, ca 1/3 av AP-42. En annan 
viktig skillnad mellan prototyperna är att SCAMPER, som är en släpvagn, kan kopplas 
på vilket fordon som helst. Emissionsfaktorer av PM10 kan därför fås för en hel 
fordonspark. Däremot har TRAKER större precision (Langston, 2006) vilket återigen 
kan tillskrivas att den mäter närmre emissionskällan. 

 

Finland  
Bortsett från utvecklingen i USA har även liknande mätfordon utvecklats i Finland och 
Sverige. Medan fokus på emissionsmätningarna i USA varit befintligt vägdamm från 
asfalterade och oasfalterade vägar, har det i Norden varit emissioner från interaktionen 
mellan beläggning, dubbdäck och friktionsmaterial som varit i centrum. I Finland har 
SNIFFER utvecklats. Mätningar görs framför fordonet och precis bakom vänster 
bakhjul. SNIFFER mäter partiklar, både med avseende på koncentration och storleks-
fördelning. Möjlighet finns även att mäta CO, CO2 och NOx. Instrument för väderför-
hållanden, körhastighet och GPS finns installerade, liksom en webbkamera 
(http://nuuskija.metropolia.fi/, 22 November 2010). Preliminära resultat har visat att 
partikelemissionerna minskade drastiskt efter sopning och tvättning av ett vägavsnitt. 
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Figur 58  Finska "Sniffer" utvecklad av Stadia. Nedan till vänster insug för av hjulet 
suspenderat damm. Foto Heikki Tervahattu. 
Sverige  
Även i Sverige finns ett mätfordon som är utvecklat på SLB-analys och Institutionen för 
tillämpad miljövetenskap (ITM), båda i Stockholm. Fordonet bygger på samma princip 
som TRAKER. Den svenska varianten mäter liksom TRAKER bakom båda framhjulen. 
I svenska förhållanden har detta fördelen att olika däck, exempelvis friktionsdäck och 
dubbdäck, kan jämföras med avseende på partikelbildning under identiska förhållanden. 
Metodiken finns noggrannare beskriven i t.ex. Johansson (2007). 
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Figur 59  EMMA. 
EMMA har jämförts med Sniffer och vissa skillnader och likheter kan konstateras. 
Emissionen uppmätt med båda systemen påverkades av val av däck, fordonets hastighet 
och vägyteförhållanden (Pirjola m.fl., 2007). Sommardäck suspenderade betydligt 
mindre mängd partiklar än vinterdäck och emissionerna ökade vid högre hastighet. Båda 
systemen uppmätte även betydande emissionsvariationer längs vägen, troligen beroende 
på varierande vägyteförhållanden. Den tydligaste skillnaden är att signalen från Sniffer 
är en tiopotens högre än för EMMA, men också att Sniffer visar en betydligt mindre 
skillnad mellan dubbade och odubbade vinterdäck än EMMA (Figur 60). Förklaringen 
till denna skillnad är ännu inte klarlagd. 

       
Figur 60  PM10 som funktion av hastighet och däcktyp för Sniffer (a) och EMMA 
(b).Su=summer tyre, Fr=Friction tyre, St=studded tyre. 
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7.2.2 Stationära mätningar 
Silt load (sL) 
I amerikanska EPA:s (Environmental protection agency) modell för damning från 
vägar, AP-42, ingår silt load. Silt load definieras som massan av material ≤ 75 µm per 
ytenhet av körytan. 

Silt load används för att beräkna massan av partikulära emissioner från vägar, vilket 
görs genom: 

1. Insamling av representative prover av löst material från vägytan 

2. analys av prover för att avgöra siltfraktionen  

3. kombinera resultaten med trafikdata I en prediktiv emissionsfaktormodell. 

Metodiken beskriver utförligt hur provtagningsplatser skall väljas (se Appendix). 

 
Figur 61  Provtagningsplatser för silt load. 
Provtagningstekniken i korthet: 

1. Sektioner tvärs över vägbanan med bredden 1–10 fot (beroende på hur smutsig 
vägen är) märks upp med snören.  

2. Grövre material samlas upp med en klädborste (whisk broom) och sopskyffel. 
Borstningen ska göras långsamt för att undvika att fina fraktioner virvlas upp 
och inte kommer med provet. Provet tas endast på ytor där fordon kör, inte i 
dammhögar vid vägrenen eller längs mittlinjen. Materialet samlas i en ren, 
märkt, tillslutbar behållare av metall eller plast. Upprepade prover från samma 
yta kan blandas i behållaren. 
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3. Provytan dammsugs med en bärbar dammsugare försedd med en tom, förvägd 
filterpåse. Påsen monteras varsamt av och eventuella läckor eller skador 
kontrolleras.  

Om nödvändigt kan proverna från borstningen reduceras till lämplig mängd för analys. I 
ett särskilt protokoll kan anteckningar över insamlingen göras. 

 
7.2.3 Portabla mätmetoder för damningspotential 
I USA har en portabel mätutrustning för att mäta egenskaperna hos vindburet damm och 
dess emissionspotential utvecklats (Etyemezian, et al. 2007). Utrustningen (The 
portable in situ wind erosion laboratory, PI-SWERL) bygger på att en ring innesluten i 
en cylindrisk kammare roterar 6 cm ovanför den studerade ytan och att de därigenom 
uppkomna skjuvkrafterna i luftskiktet mellan ringen och markytan lyfter partiklar upp i 
luften. Genom att skapa ett luftflöde genom kammaren och därefter mäta halten PM10 
med en DustTrak kan ett mått på damningsbenägenheten beräknas. Utrustningen är 
framförallt framtagen för mätningar på marker med lösa jordlager. 

En annan utrustning, framtagen i Sverige, för utvärdering av grusvägars damningsbe-
nägenhet är DUSTER (Edvardsson, 2010, Gustafsson et al., 2009). Metoden byggde 
ursprungligen på en tryckbehållare som blåser ut ett luftflöde mot underlaget (t.ex. en 
grusvägsyta) inne i en cylindrisk kammare och därigenom virvlar upp damm som kan 
provtas i öppningar på kammarens ovansida. Mätutrustningen är nu vidareutvecklad till 
en DUSTER II där den anpassats till samma teknik som PI-SWERL utnyttjar, dvs. en 
roterande ring. Dessutom mäts halten PM10 inuti kammaren i DUSTER II. Provtagning 
av PM10 på filter kan göras genom att koppla en lågvolymsprovtagare till kammaren. 

Dubbdäcksanvändning är den viktigaste orsaken till uppkomsten av inandningsbart 
vägdamm i Sverige. Drift- och underhållsåtgärder kan bara genom anpassning av 
vägbeläggningens egenskaper bidra till att minska bildningen av vägdamm från denna 
process. Dammbildning från sandning, som i vissa miljöer kan vara en viktig källa till 
vägdamm, kan åtgärdas genom anpassning av sandningsmaterialets egenskaper och 
genom mängden sand som används. I övrigt kan drift- och underhållsåtgärder främst 
åtgärda spridning av redan bildade partiklar. Således kan inte vägdammsproblematiken 
lösas genom enbart drift- och underhållsåtgärder, utan bör främst betraktas som ett 
komplement till åtgärder som syftar till att minska bildningen av vägdamm. 
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8 Strategiinriktad syntes 
8.1 Egenskaper hos beläggning  
Beläggningsegenskaperna är med stor sannolikhet viktiga och de studier som gjorts 
hittills visar att dåliga beläggningar kan producera flerfalt mer PM10 än bra 
beläggningar. 

Utifrån vad som är känt bör stenmaterialet i beläggningen: 

 ha högt fragmenteringsmotstånd 

 ej vara för hårt 

 ej innehålla påvisat hälsofarliga mineraler. 

Det bör understrykas att det inte finns tydliga belägg för att en beläggning som är 
slitstark säkert ger mindre mängd PM10. 

Alternativa beläggningar kan också övervägas. Betong, asfalt med gummiinblandad 
bitumen och poroelastisk beläggning är alla exempel på beläggningar, som i begränsade 
undersökningar visat sig generera mindre partiklar än vanlig asfalt. Kunskapen inom 
detta område är dock ännu så länge liten och under uppbyggnad, varför noggranna 
överväganden måste göras, inte minst avseende beläggningarnas andra viktiga 
funktioner.  

Dessvärre är det inte helt klarlagt hur hälsofarliga olika mineraler är och i vilka 
koncentrationer. Den största kunskapen finns angående asbest och kvarts (Mossman och 
Churg, 1998). Asbest förekommer inte normalt i de bergarter som används i vägbelägg-
ning, vilket dock kvarts gör. Kvarts har visat sig kunna orsaka silikos hos t.ex. gruv-
arbeterare, som dock utsätts för höga koncentrationer under lång tid; en exponerings-
situation som alltså skiljer sig kraftigt från den vid sidan av en väg. Norska studier visar 
att bergarter med högt pyroxeninnehåll i cellstudier har högre inflammationspotential, 
medan bergarter med högt innehåll av mineralet plagioklas har lägre (Låg m.fl., 2004). 

 
8.2 Drift av beläggning  
8.2.1 Sandningsmaterial 
I de gatumiljöer där vintersandning används bedöms möjligheterna att minska 
damningen från denna som god.  

Utifrån befintlig kunskap bör 

 så liten mängd sand som möjligt användas  

 fina fraktioner (<2 mm) tvättas bort  

 stenmaterialet ha högt fragmenteringsmotstånd.  
Dessutom bör 

 stenmaterial som består av påvisat hälsofarliga mineraler undvikas (se ovan). 
 
8.2.2 Dammbindning 
Dammbindning är idag den åtgärd mot vägdamm, som tydligast kan påvisas ha en 
positiv, om än ganska kortvarig, effekt på luftkvaliteten. Detta beror delvis på att den är 
en åtgärd som är förhållandevis enkel att följa upp. Effekten är tydligast på större vägar 
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utanför tätorter, eftersom bidraget från andra källor där är mindre än i tätortsmiljöer, 
men om tillräckligt stora gatunät dammbinds i tätorter, kan en positiv effekt förväntas 
även där.  

Allmänt bör: 

 dammbindningsmedel spridas i så låg dos som möjligt, förslagsvis 10 g/m2 som 
ökas till dubbel dos vid behov 

 dammbindningsmedel spridas jämnt, med t.ex. dysor, för att undvika att 
försämrad friktion uppstår i fläckvis stora givor 

 dammbindningsmedel spridas över hela körbanans bredd 

 dammbindningsmedel bör spridas nattetid, då trafiken inte virvlar upp dammet 
och vädret oftast är lugnare och med högre luftfuktighet, vilket bidrar till 
minskad damning 

Vid val av dammbindningsmedel måste sekundära effekter vägas in. Viktigt är 
friktionsnedsättning, miljö, korrosion och ekonomiska aspekter. 

Då de vanligaste dammbindningsmedlen visat sig vara likvärdiga avseende initial 
dammbindande effekt bör följande aspekter vägas in vid val av medel: 

 MgCl2 har god dammbindningseffekt och medelgoda friktionsegenskaper. 
MgCl2 är något dyrare än CaCl2, som är försökets billigaste medel per viktenhet 
(då CaCl2 använts i lägre koncentration görs prisjämförelsen i viktenhet). MgCl2 
har negativa effekter på vatten och vegetation och är korrosivt mot metall och 
särskilt betong. MgCl2 kan rekommenderas på vägar och gator där miljö- och 
korrosionshänsyn har låg prioritet. 

 CMA har god dammbindande effekt och sämst friktionsegenskaper av de 
provade medlen. Medlet är ca 4–5 gånger dyrare än kloriderna (MgCl2 och 
CaCl2). CMA har liten miljöpåverkan (främst syreförbrukning vid nedbrytning 
och mobilisering av metaller i jord) och låg korrosivitet. CMA kan rekommen-
deras på vägar och gator där liten miljöpåverkan och/eller låg korrosiv effekt är 
särskilt önskvärt. 

 CaCl2 har god dammbindningseffekt och medlet har bäst friktionsegenskaper, 
vilket bedöms bero på den lägre koncentrationen i detta försök. CaCl2 är det 
billigaste medlet per viktenhet av de undersökta medlen (då CaCl2 använts i 
lägre koncentration görs prisjämförelsen i viktenhet). CaCl2 har negativa effekter 
på vatten och vegetation och är korrosivt mot betong och särskilt metall. CaCl2 
kan rekommenderas på vägar och gator där miljö- och korrosionshänsyn har låg 
prioritet. 

 Sockerlösning ger god dammbindande effekt och friktionsegenskaperna är näst 
sämst i denna undersökning. Sockerlösning är ca 3–4 gånger dyrare än 
kloriderna (MgCl2 och CaCl2). Medlet har liten miljöpåverkan (främst syreför-
brukning vid nedbrytning och störande odör) och låg korrosivitet. Sockerlösning 
kan rekommenderas på vägar där liten miljöpåverkan och/eller låg korrosiv 
effekt är särskilt önskvärt.  

Dessutom bör 
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 dammbindning kombineras med föregående städning, vilket möjligen ger bättre 
resultat. Dessutom bedöms städning minska risken för friktionsnedsättning vid 
dammbindning. 

 
8.2.3 Rengöring under damningssäsongen 
Rengöring har, som ensam åtgärd, inte visat sig vara särskilt effektiv som åtgärd mot 
inandningsbara partiklar, men kan likväl bedömas ha en positiv effekt genom att städa 
bort grövre damm som kan orsaka partikelemissioner. Det befaras även att stora 
dammängder på vägytan orsakar kraftigare friktionsnedsättning vid dammbindning än 
om vägytan är förhållandevis ren. 

 Vidare utvärdering behövs för att klargöra om städning är effektivt och i så fall 
vilken teknik som är lämpligast. 

 
8.2.4 Sandupptagning/vårstädning 
Sandupptagningen på våren minskar, liksom kontinuerlig städning, mängden grovt 
damm i vägmiljön, som kan bidra till bildning och emission av inandningsbara partiklar. 
För att minska emission från denna källa bör 

 sandupptagningen ske så tidigt på våren som möjligt 

 en kombination av konventionella städ- och tvättekniker användas för optimal 
effekt 

 parkering på aktuell gata förbjudas under sandupptagningstiden. 

Om upptagningen påbörjas då det fortfarande finns risk för nattfrost eller köldgrader, 
kan övervägas kemisk behandling med medel som fungerar såväl för halk-, som 
dammbekämpning, t.ex. CaCl2, MgCl2 eller CMA. 

 
8.3 Ansats till rekommendationer av damningsminimerande 

åtgärder för gator och vägar med olika hastighet 
Då åtgärderna sammanställda i denna rapport bedöms ha olika relevans beroende på typ 
av väg och vilken hastighet som tillämpas kan en sammanställning över åtgärdernas 
lämplighet vara på sin plats. Observera att detta inte skall tolkas som absoluta relationer 
utan är avsedd som ett stöd för val av åtgärd/-er. Observera även att bedömningen 
endast avser effekt på damning och inte innefattar sekundära effekter. 

Tabell 3  Olika driftrelaterade åtgärders relevans i olika hastighetsklasser. 

 Hastighetsgräns 30 
eller 50 km h-1 

Hastighetsgräns 
70 km h-1 

Hastighetsgräns 90 
eller 110 km h-1 

Förbättrade beläggningar + ++ +++ 

Förbättrade 
sandegenskaper och 
sandningsstrategier 

+++   

Tidig sandupptagning +++   

Dammbindning +++ +++ +++ 

Städning +? +? +? 
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9 Diskussion och FoU-behov 
Denna rapport initierades i början av en förhållandevis stor satsning i de nordiska 
länderna på att höja kunskapsläget kring vägdamm och vilka åtgärder som kan användas 
för att minska bidraget till den inandningsbara partikelfraktionen. Att utvärdera olika 
driftåtgärder har utgjort en viktig del av detta arbete. Ny kunskap har därför tillkommit 
successivt under rapportens utformning vilket gjort att den uppdaterats ett flertal gånger 
under sin utformning. Då den nu publiceras utgör den en ögonblicksbild av forsknings-
läget och hur denna kunskap kan tillämpas i damningsminimerad drift av belagda vägar. 

Dammbindning, som det kanske forskats mest om i Sverige, är en förhållandevis 
effektiv men kortvarig åtgärd. I Sverige finns, på grund av de problem med friktions-
sänkning som uppstått, en viss tveksamhet till åtgärden och Trafikverket rekommen-
derar därför användning av kloridlösning för dammbindning på belagda statliga vägar, 
som ofta har en högre hastighet och därför större risk vid tillfälliga friktionsnedsätt-
ningar. CMA används dock fortsatt av Norrköping och ett EU-projekt (CMA+, 
finansierat av EU-programmet Life+) utvärderar användningen av CMA i tre städer i 
Österrike och Italien. De viktigaste forskningsfrågorna som måste lösas innan damm-
bindning kan implementeras berör hur dos, koncentration och utläggningsstrategier kan 
anpassas för att optimera dammbindningseffekten utan att riskera trafiksäkerheten. 

Forskningsprojekt pågår om beläggningsegenskaperna hos traditionella asfaltbelägg-
ningars inverkan på partikelbildningen. Kunskapen om hur stenmaterialets egenskaper 
påverkar partikelbildningen kommer även delvis kunna appliceras på sandningsmaterial, 
men interaktionen mellan sandningsmaterial och vägbeläggning under trafik kan behöva 
utredas vidare. Initiativ pågår även för att ytterligare prova alternativa beläggningars 
inverkan på partikelbildningen. Såväl beläggningar med gummiinblandad bitumen, 
betong och så kallade poroelastiska beläggningar utvärderas för närvarande. Att isolera 
de viktigaste beläggningsegenskaperna som kan utgöra grund för ett index för belägg-
ningars damningsbenägenhet är ett fortsatt mål i detta arbete. 

Vad gäller gaturengöring, finns förhoppningar om att modernare städtekniker ska kunna 
vara betydligt mer effektiva att avlägsna PM10 från vägytan än vad hittillsvarande försök 
visat. Då branschen i Europa förhållandevis nyligen börjat reagera på vägdamms-
problematiken och de incitament till teknikutveckling denna innebär, bör det finnas 
möjligheter till en viss utveckling inom området. Utvärdering pågår av aktuella 
tekniker, bl.a. inom ett forskningsprojekt finansierat av Trafikverket där städfordons 
förmåga att ta upp PM10 från vägytan studeras, liksom PM10-emissionerna från 
maskinerna.  

Sammantaget finns flera driftsrelaterade åtgärder med god potential att, tillsammans 
med andra åtgärder riktade mot partikelkällorna, bidra till en bättre luftkvalitet längs 
vägar och gator. 
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AP-42 provtagning 
Procedure - 

For a network of many relatively short roads contained in a well-defined study area (as 
would be the case at an industrial plant), it is recommended that one collect a sample for 
each 0.8 km (0.5 mi) length, or portion thereof, for each major road segment. For a 1 
km long (0.6 mi) segment, then, 2 samples are recommended. As mentioned, the term 
"road segment" refers to the length of road between intersections with other paved or 
unpaved roads (the nodes of the network).  

For longer roads in spatially heterogeneous study areas, it is recommended that one 
collect a sample for each 4.8 km (3 mi) of sampled road length. Create a composite 
sample from a minimum of 3 incremental samples. Collect the first increment at a 
random location within the first 0.8 km (0.5 mi), with additional increments taken from 
each remaining 0.8 km (0.5 mi) of the road, up to a maximum length of 4.8 km (3 mi.) 
For a road less than 2.4 km (1.5 mi) long, an acceptable method for selecting sites for 
the increments is based on drawing 3 random numbers (x1, x2, x3) between zero and 
the length (See Figure C.1-3). Random numbers may be obtained from tabulations in 
statistical reference books, or scientific calculators may be used to generate 
pseudorandom numbers.  

The following steps describe the collection method for samples (increments).  

1. Ensure that the site offers an unobstructed view of traffic and that sampling personnel 
are visible to drivers. If the road is heavily traveled, use 1 crew member to "spot" and 
route traffic safely around another person collecting the surface sample (increment).  

2. Using string or other suitable markers, mark the sampling portion across the road. 
(WARNING: Do not mark the collection area with a chalk line or in any other method 
likely to introduce fine material into the sample.) The widths may be varied between 0.3 
m (1 ft) for visibly dirty roads and 3 m (10 ft) for clean roads. When an industrial type 
vacuum is used to sample lightly loaded roads, a width greater than 3 m (10 ft) may be 
necessary to meet sample specifications, unless increments are being combined.  

3. If large, loose material is present on the surface, it should be collected with a whisk 
broom and dustpan. NOTE: Collect material only from the portion of the road over 
which the wheels and carriages routinely travel (i. e., not from berms or any "mounds" 
along the road centerline). On roads with painted side markings, collect material "from 
white line to white line" (but avoid centerline mounds). Store the swept material in a 
clean, labeled container of suitable size, such as a metal or plastic 19 L (5 gal) bucket, 
with a sealable polyethylene liner. Increments for the same sample may be mixed within 
the container.  

4. Vacuum the collection area using a portable vacuum cleaner fitted with an empty 
tared (preweighed) filter bag. NOTE: Collect material only from the portion of the road 
over which the wheels and carriages routinely travel (i. e., not from berms or any 
"mounds" along the road centerline). On roads with painted side markings, collect 
material "from white line to white line" (but avoid centerline mounds). The same filter 
bag may be used for different increments for 1 sample. For heavily loaded roads, more 
than 1 filter bag may be needed for a sample (increment).  

5. Carefully remove the bag from the vacuum sweeper and check for tears or leaks. If 
necessary, reduce samples (using the procedure in Appendix C.2) from broom sweeping 
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to a size amenable to analysis. Seal broom-swept material in a clean, labeled plastic jar 
for transport (alternatively, the swept material may be placed in the vacuum filter bag). 
Fold the unused portion of the filter bag, wrap a rubber band around the folded bag, and 
store the bag for transport.  

6. Record the required information on the sample collection sheet (Figure C.1-4).  
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