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Emissioner av slitage- och resuspensionspartiklar i väg- och gatumiljö 
Litteraturstudie 
 
av Mats Gustafsson 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Partiklar från slitage och resuspension i vägmiljön är svårhanterliga i modelle-
ringshänseende av flera skäl. Exempelvis är de primära emissionerna av slitage-
partiklar oftast svåra att uppskatta pga. att emissionerna påverkas av ett stort antal 
faktorer relaterade till materialsammansättning, trafikkaraktäristik och variationer 
över tid och rum mellan fordonstyper i fordonsflottan. Uppskattningar utifrån 
mätningar i omgivningsluft inkluderar källfördelningsanalyser medan laboratorie-
försök endast blir stickprov av enskilda detaljer under förhållanden som ej är de 
som förekommer i verkligheten.  

Resuspensionen, dvs. återuppvirvling av damm som ansamlats på vägytan, 
beror förutom av tillflödet av partiklar från slitage även av tillförsel från andra 
källor såsom avgaspartiklar och partiklar från omgivningen, vägytans egenskaper 
och meteorologiska förhållanden. 

Denna rapport ger en bild av hur några olika modeller hanterar slitage- och 
resuspension och ger även en överblick av de emissionsfaktorer som används 
samt sammanställer de faktorer som påverkar emissionen av slitage- och 
resuspensionspartiklar. 
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Emission of wear- and resuspension particles in the road environment. 
A literature review 
 
by Mats Gustafsson 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95  Linköping, Sweden 
 
 
Summary 
Particles from wear and resuspension in the road environment are difficult to 
handle in emission modelling for many reasons. Primary wear emissions due to 
that the emissions are affected by a large number of factors related to material 
properties, traffic characteristics and temporal and spatial variations in 
composition of vehicle fleet. Estimations made from measurements in ambient air 
needs source apportionment studies meanwhile laboratory tests result in pinpoint 
samples conducted during non-realistic circumstances. 

Resuspension depends, except from the addition of primary wear partcles, also 
on addition from particles from exhaust and the environment. Road surface 
characteristics and meteorology are important factors affecting the resuspension 
process. 

This report summarises how some different models (e.g. AP-42, Vluft, 
Dispersion) handel wear- and resuspension particles and provides an overview of 
factors affecting the emission of these particles as well as an overview of relevant 
emission factors. 
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1 Bakgrund 
Under de senare decennierna har intresset för partikelföroreningar i omgivnings-
luften vuxit i takt med att epidemiologiska studier påvisat att masskoncentrationen 
av dessa partiklar samvarierar med dödlighet och vissa luftvägsrelaterade sjuk-
domar som t.ex. bronkit och astma (Pope et al., 1991; Pekkanen et al., 1997; 
Areskoug et al., 2000; Künzli et al., 2000). Partiklar i omgivningsluften utgör 
således ett hot mot folkhälsan, varför en miljökvalitetsnorm för partiklar antagits 
av riksdagen (SFS, 2001). Partikelmåttet som används i normen är PM10 som 
innebär masskoncentrationen av alla partiklar med aerodynamisk diameter mindre 
än 10 µm. Normvärden för såväl medelhalter (årsmedel) som extremhalter (90-
percentiler av dygnsmedel) anges. Måttet är ifrågasatt då det inte ger någon 
information om partiklarnas kemiska och fysikaliska egenskaper eller hur stor-
leksfördelningen under 10 µm ser ut.  

Flera studier har visat att ju mindre partiklarna är desto tydligare blir sam-
variationen mellan partikelhalter och ohälsa. Bilden är dock otydlig då det även 
finns forskning som tyder på att även grövre partiklar kan uppvisa liknande sam-
variation (Castillejos et al., 2000; Loomis, 2000). Intresset har främst riktats mot 
förbränningspartiklar, men vägdamm utgör också ett betydligt bidrag till luftens 
innehåll av PM10, framför allt i trafiknära miljöer (Areskoug et al., 2001). Kun-
skapen om dessa partiklars eventuella hälsofarlighet är idag liten. I Sverige liksom 
i många andra länder pågår relativt intensiv forskning för att ta fram kunskap om 
vilka partiklar som är förknippade med vilka källor, partiklarnas karaktäristik och 
inte minst deras potentiella hälsoeffekter.  

Miljökvalitetsnormen och kunskaperna om partiklarnas hälsofarlighet har ökat 
samhällets behov av kunskap om vilka halter befolkningen utsätts för. Relativt 
detaljerad och omfattande information krävs. Enligt miljökvalitetsnormen fordras 
såväl kunskap om årsmedelhalter som extremvärden enskilda dygn uttryckt som 
90-percentiler eller enligt kommande förslag som 98-percentiler av dygnsvärden. 
Eftersom mätningar är dyrbara och därför endast kan göras på ett fåtal platser 
behövs modeller för att komplettera dessa.  

Modeller är också viktiga verktyg för scenariostudier t.ex. vid bedömning av 
miljökonsekvenser vid olika planeringsalternativ. För att dessa modeller skall vara 
meningsfulla krävs dock att emissionerna beskrivs så korrekt som möjligt. För att 
göra detta krävs emissionsfaktorer och aktivitetsdata. Kunskapen om emissions-
faktorerna för PM10-partiklar är bristfällig. I föreliggande rapport sammanställs 
vad vi idag vet om detta. Diskussion om aktivitetsdata ingår inte i denna rapport.  

Det finns olika sätt att ta fram emissionsfaktorer för trafikrelaterade föro-
reningar. Det optimala är naturligtvis att faktorerna kan härledas ur de fysikaliska 
lagar och samband som är orsaken till emissionerna, men det kan dock vara svårt 
att mäta nödvändiga parametrar som bör ingå i modellen. Vanligtvis byggs därför 
modeller på mer eller mindre empiriska data. Dessa modeller kan därför ha nack-
delen att de endast kan sägas gälla för den geografiska plats och de förhållanden 
(väder, klimat, trafik etc.) som är karaktäristiska för denna. Dessutom gör 
avsaknaden av fysikaliska processer att modellen ibland blir svår att förstå. Ett 
annat sätt än modellering är att relatera en emissionsfaktor till en känd emissions-
faktor, genom att använda spårämne. Till exempel kan NOx användas som spår-
ämne för PM10 (Gámez et al., 2001b). En förutsättning för denna metod är att 
spårämnet beter sig spridningsmässigt likartat som det undersökta ämnet. 
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Ett tredje sätt är så kallad inverterad spridningsmodellering, där emissions-
faktorer beräknas med utgångspunkt från uppmätta halter, meteorologiska data 
och spridningsmodell. Denna teknik har använts med framgång vid Jagtvej i 
Köpenhamn för beräkningar av emissionsfaktorer för bensen (Palmgren et al., 
2000). 

Vägdamm och uppvirvlingen (resuspensionen) av detta utgör i dessa samman-
hang ett komplext problem av flera orsaker. Vägdammet är uppbyggt av allt 
material som av olika anledningar deponeras på vägytan, t.ex. avgaspartiklar, 
slitagematerial från vägbeläggning, däck och bromsar, friktionsmaterial (sand, 
stenkross), salt, minerogent material från omgivande mark, pollen och sporer 
m.m. (fig. 1). Då halten av partiklar mäts i vägmiljön är alltså det haltbidrag som 
orsakats av resuspensionen (cresuspension) den uppmätta halten (c) minus alla halt-
bidrag som orsakas av direkta utsläpp (cdirekta emissioner) och bakgrundshalten 
(cbakgund) 

 
bakgrundemissionerdirektaonresuspensi cccc −−=  

 
Resuspension innebär emission av partiklar från många och svåruppskattade 
källor som mellanlagras i ett förråd, vars källstyrka ständigt förändras beroende av 
resuspensionen i sig, tillförsel av nytt material och meteorologiska parametrar. Att 
skilja resuspensionen från de direkta utsläppen från slitage är vanskligt. Rent 
processmässigt är de direkta utsläppen, i detta fall slitage, emissioner från en 
specifik källa som slits eller slås bort ur sitt modermaterial och slungas upp i 
luften direkt från källan. Resuspensionen är däremot avhängig den aerodynamiska 
vak bakom fordon, vilkens turbulens orsakar uppvirvlingen av material som redan 
finns på vägytan. Naturligtvis blandas de direkta emissionerna från däck, vägyta, 
bromsar och även från avgasröret in i denna turbulens. Förloppet kompliceras 
genom att orsaken till resuspensionen, dvs. fordonen, samtidigt är källa och sänka 
och också direkt påverkar vägdammsförrådet. Det är därför inte lätt att skilja på 
olika källor till uppvirvlade partiklar. Förutom partikelmätningar behövs också 
kemisk analys av partiklarnas och vägdammets innehåll. 

 

Ackumulerat vägdamm

Partiklar i suspension
ovanför vägytan

ResuspensionDeposition

Beläggningsslitage

Saltning och sandning

Omgivning

Slitage, korrosion, spill
och avgaspartiklar

Omgivning

Avgaser

 
Figur 1  Källor till damm i vägmiljön (Gustafsson, 2002). 
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Då partiklarna väl slungats upp i luften beror deras vidare öden av partikel-
storleken. Grövre partiklar har en kort uppehållstid i luften och deponeras för-
hållandevis snabbt (inom minuter eller timmar) medan finare fraktioner kan hålla 
sig svävande i suspension betydligt längre.  

De modeller som diskuteras är luftkvalitetsmodeller som syftar till att beräkna 
halter av främst PM10. För att få en bra förståelse av vad dessa modeller skall 
simulera är det också relevant att beskriva mätdata och dess variationer i tid och 
rum. Det finns nu en rad sådana mätningar som kan användas för det. Syftet med 
denna rapport är inte att diskutera dessa mätningar, dock kan det vara av intresse 
att visa några principiella resultat. I figur 2 visas tidsvariationer av uppmätta 
halter av grova partiklar (PM10-2,5) och fina partiklar (PM2,5) vid Hornsgatan i 
Stockholm. Som framgår av figuren varierar halterna kraftigt under året med höga 
halter under vinter- och vårmånader. Orsaken till dessa höga halter är främst 
resuspension. 
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Figur 2  Uppmätta PM10-halter vid Hornsgatan i Stockholm (C. Johansson, 
2002). 
 
Warner et al. (2000) och Gustafsson (2001) har båda gjort litteraturstudier av-
seende icke-avgasrelaterade partiklar där bl.a. emissionsfaktorer diskuteras. Uti-
från dessa genomgångar står det klart att emissionsfaktorer för PM10 från be-
läggning, däck, bromsar och resuspension är förhållandevis sparsamt före-
kommande i litteraturen.  

Denna studie gör ett försök att sammanställa befintlig, relevant kunskap om 
emissionsfaktorer för ovan nämnda slitage- och resuspensionspartiklar. Litteratur 
avseende de direkta emissionerna (beläggning, däck och bromsar) tenderar att föra 
ihop däck och bromsar varför dessa källor behandlas gemensamt, medan belägg-
ning fått ett eget kapitel. Till skillnad från direkta emissioner är resuspensionen i 
hög grad beroende av geografiska faktorer samt drift och underhåll av vägar, 
vilket skiljer sig mellan olika länder. Därför har kapitlet om resuspension upp-
delats dels geografiskt och dels avseende dubbdäcksanvändning. 
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Tyngdpunkten i studien ligger på sätt att modellera emissionsfaktorer, men 
mätningar avseende direkta emissioner och vissa metoder för beräkning av 
resuspension beskrivs också. 
 
 
 
2 Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att inventera metoder att ta hänsyn till faktorer 
som styr emissioner av slitage- och resuspensionspartiklar i befintliga modeller 
samt att sammanställa dessa faktorer. 
 
 
 
3 Metod 
Information har i huvudsak inhämtats från rapporter, artiklar och beskrivningar av 
modeller på diverse instituts och lärosätens webbplatser. Sökningar har även 
genomförts i VTI:s databaser, via vortalen Transguide på VTI:s webbplats och i 
viss mån i Science Citation Index. Även muntliga kontakter och kontakt via e-post 
har använts. Ingen begränsning bakåt i tiden har gjorts, men då Internet varit den 
huvudsakliga källan, är litteraturen i huvudsak från 1980 och framåt. 

 



 

VTI meddelande 944 13 

4 Emissionsfaktorer 
4.1 Slitagepartiklar 
4.1.1 Beläggning 
Emissioner av PM10 från vägbeläggning är svårt att extrahera ur litteraturen. Ofta 
angrips inte källproblemet utan endast emissionerna av vägdamm, vilket snarare 
tolkas som resuspension. I vägdammet ingår, som tidigare nämnts, partiklar från 
många andra källor än vägbeläggningen, vilka måste vara kända om beläggnings-
slitagets bidrag skall kunna uppskattas. 

Eventuellt kan man anta att den dominerande delen av vägdammet under vinter 
och tidig vår i länder där dubbdäck används härrör från beläggningen, varför 
studier från t.ex. Norge, Sverige och Finland kan antas approximera emissionen 
från de där använda vägbeläggningarna. Dock har det visats att en relativt stor del 
av partikelhalterna även på våren kan tillskrivas t.ex. vedeldning och långväga 
transport av föroreningar, vilket komplicerar bilden (Larssen, 2000).  

I Norska Statens Forurensningstilsyns skrift ”Utslipp fra veitrafikk i Norge” 
(SFT, 1999) beskrivs följande modell för beräkning av medelutsläpp av PM10 från 
beläggningsslitage, QPM10, per år enligt: 

 
( ) ∑ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=

erallabiltyp
PM wpmlnSPSårtonQ 6

10 10// α  Ekv. 1 

där  SPS = specifikt dubbslitage (g km-1) 
 n = antal fordon av en viss fordonstyp i området 
 l = årlig körlängd för fordonstypen i området (km) 
 m = andel av året som har dubbdäcksanvändning (0–1) 
 p = andel av biltypen som använder dubbdäck 
 w = korrektionsfaktor för fuktig och isbelagd vägbana (se nedan) 
 α = andel av vägdammet i luften som är PM10 (se nedan) 

 
Det specifika dubbslitaget (SPS) varierar med alla faktorerna och dessutom med 
trafikmängden och med dubbarnas vikt. SPS-värdenas variation inom olika ÅDT-
intervaller har uppskattats för hela Norges riksvägnät. Dubbvikten har stadigt 
minskat sedan 80-talet från över 2 g till ca 0,7 g hos dagens lättmetalldubbar. 
Tunga fordon beräknas orsaka 5 gånger så högt dubbslitage som lätta. Korrek-
tionsfaktorn w sätts vid isbelagd vägbana till 0, vid fuktig vägbana till 0,05 och 
vid torr vägbana till 1,0. Om v är andelen av körlängden med dubbdäck på våt 
vägbana och x motsvarande på isbelagd vägbana är 

 
( ) ( )( )xvvw −−⋅+⋅= 1105,0  Ekv. 2 

 
Andelen vägdamm i luften som är PM10 (α) finns i dagsläget inga data för. Istället 
används PM10-andelen av dammet på vägytan som utgångspunkt som alltså α står 
för. Detta värde varierar kraftigt. Bara i Norge har mätningar varierat från 0,1 till 
3 %, vilket naturligtvis leder till stor osäkerhet. Produkten av α och SPS ger 
emissionsfaktorn för PM10 från dubbslitage av vägbanan. För 1997 beräknades 
denna till 300 mg fkm-1 för lätta fordon med dubbdäck och 1500 mg fkm-1 för 
tunga fordon med dubbdäck. Dessa värden skall inte förväxlas med resuspension, 
där tunga fordon bedöms virvla upp mycket mer damm än lätta. 
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I projektet CEPMEIP (Co-ordinated European Programme on Particulate 
Matter Emission Inventories, Projections and Guidance) används följande 
emissionsfaktorer för beläggingsslitage: 

 
Tabell 1  Beläggningsslitage enligt CEPMEIP (van den Brink, 1996). Värdena 
avser inte slitage från dubbdäck. 

Fordonskategori TSP* 
(mg fkm-1) 

PM10 
(mg fkm-1) 

PM2,5  
(mg fkm-1) 

Personbil 145 7.3 0 
Lätt lastbil 190 9.5 0 
Tung lastbil 738 26.9 0 
Buss 738 26.9 0 
Moped 36.5 1.85 0 
Motorcykel 73 3.7 0 
*TSP = total suspended particles 
 
I Sverige har SPS-tal uppmätts sedan länge. Sedan slutet på 80-talet har SPS-talet 
minskat från ca 30 g fkm-1 till lägre än 10 g fkm-1 idag. Dessvärre är inte svenska 
SPS-tal beräknade på samma sätt som norska varför de är svåra att jämföra. Hur 
stor andel av slitaget beräknat som SPS-tal som utgörs av PM10 är dock oklart. 
Totalt var det årliga slitaget 1999 ca 110 000 ton. Detta skall jämföras med över 
450 000 ton i slutet på 80-talet (Jacobson, 1999). 
 
Sandning och saltning 
Sandning av vägytan bidrar till dammbildningen i vägmiljön. Kunskapen inom 
detta område är än så länge liten, men finska studier i urban miljö (Helsingfors) 
har visat att huvuddelen av partikelmassan som uppträder vid episoder med höga 
partikelhalter under våren består av mineraler och att huvudkällorna för mineral-
partiklarna var asfalt och sand (Pakkanen et al., 2001), vilket tyder på att sand-
ningen bidrar till partikelhalterna. Kontrollerade försök styrker detta antagande 
och visar även att friktionsmaterialet fungerar som ett sandpapper och därmed 
ökar slitaget av beläggningen, vilket kallas sandpapperseffekten (Kupiainen et al., 
2002b).  

I nyligen genomförda prover i Finland, har man i laboratoriemiljö, i låg 
hastighet (15 km h-1), beräknat PM10-emissionen från beläggning med och utan 
sandning och med odubbat vinterdäck och dubbdäck (tabell 2). De lägre värdena 
är förknippade med odubbat vinterdäck och de högre med dubbdäck. 
 
Tabell 2  Uppskattade emissionsfaktorer för beläggningsslitage (Kupiainen et al., 
2002a). 

 
Uppskattad emissions-
faktor för PM10  
(mg fkm-1) 

Utan sandning  10–20 
Med 900 g m-2 sand  30–50 
Med 900 g m-2 sand (sandkorn 
< 2 mm) 

 160 

Med 1800 g m-2 sand  70–160 
 



 

VTI meddelande 944 15 

Saltningens inverkan på slitaget av vägbanan är föga undersökt (Gustafsson, 
2001). Saltet i sig kan bidra till partikelspridning, då löst salt torkar och ger upp-
hov till saltavlagringar på vägen. Dessa eroderas av trafiken och kan ge upphov 
till damning. Litteraturen om detta saltdamm är obefintlig. Saltet kan även bidra 
till ökat slitage av vägbanan genom att saltet håller vägbanan fuktig. Samtidigt gör 
fukten att resuspensionen av vägdammet hindras, varför saltlösningar av olika 
slag används för dammbindning. 
 
4.1.2 Bromsar och däck 
För bromsslitage finns ett antal studier genomförda under 70- och 80-tal, vilka 
idag inte är tillräckligt aktuella med tanke på att dessa tidiga studier genomfördes 
på bromsar innehållande asbest (t.ex. Cha et al., 1984). Den mest relevanta 
studien är Garg et al. (2000), där emissionsfaktorer för PM10 beräknats till 
2,9–7,5 mg fkm-1 och för PM2,5 2,2–5,5 mg fkm-1. Studien baseras på försök med 
sju vanligt förekommande (1998) bromsbelägg utförda i bromsdynamometer.  

I Sverige har Westerlund (2001) uppskattat genomsnittliga (för Stockholms 
stad) emissionsfaktorer för partiklar genererade vid bromsslitage till 84 mg fkm-1 
för tunga fordon och 17 mg fkm-1 för lätta fordon. 

CEPMEIP (se ovan) använder följande emissionsfaktorer för bromsslitage: 
 
Tabell 3  Bromsslitage enligt CEPMEIP. 
Fordonskategori TSP 

(mg fkm-1) 
PM10 
(mg fkm-1) 

PM2,5  
(mg fkm-1) 

Personbil  6  6  6 
Lätt lastbil  7,5  7,5  7,5 
Tung lastbil  32,25  32,25  32,25 
Buss  32,25  32,25  32,25 
Moped  1,5  1,5  1,5 
Motorcykel  3  3  3 
Notera att alla bromspartiklar här antas vara mindre än 2,5 µm. 
 
Vad gäller däckslitagepartiklar verkar Warner et al. (2000) referens till 
Rauterberg-Wulff (1999) vara den mest aktuella. Rauterberg-Wulff (1999) upp-
mätte emissionsfaktorn för däck i en tunnel till 6,1±1,1 mg fkm-1, vilket är jäm-
förbart med emissionsfaktorerna använda i PART 5 (se nedan). 

CEPMEIP:s motsvarande emissionsfaktorer för däckslitage återfinnes nedan: 
 
Tabell 4  Däckslitage enligt CEPMEIP. 

Fordonskategori TSP 
(mg fkm-1) 

PM10 
(mg fkm-1) 

PM2,5 
(mg fkm-1) 

Personbil  69  3,5  0 
Lätt lastbil  90  4,5  0 
Tung lastbil  371,3  18,6  0 
Buss  371,3  18,6  0 
Moped  17,25  0,85  0 
Motorcykel  34,5  1,7  0 
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Notera att inga partiklar antas vara mindre än 2,5 µm. Detta kan t.ex. jämföras 
med (Fauser, 1999), som menar att 92 % av den luftburna fraktionen av däck-
slitagepartiklar är mindre än 1 µm. 

På VTI finns ett antal studier av däckslitage utförda under 70- och 80-tal. Mät-
ningarna utgjorde grund till en mekanistisk slitagemodell för däckslitage som 
ingår i VETO – modellen, som beräknar transportkostnader som funktion av väg-
standard. Mätningarna utfördes därför på ett antal olika beläggningar och vid olika 
väglag. En rapport visar t.ex. att totala däckslitaget för en personbil varierade 
mellan ca 50–150 mg fkm-1 (Backman, 1978). Slitaget är dock endast studerat 
som totalt bortslitet material medan andelen PM10 ej uppskattats.  

I USA pågår en sammanlänkning av modellerna MOBILE 6 och PART 5 för 
att förbättra emissionsberäkningarna (Glover och Cumberworth, 2002). MOBILE 
6 är den mest aktuella emissionsfaktormodellen för kolväten (HC), kolmonoxid 
(CO) och kväveoxider (NOx). PART 5 är en emissionsmodell för partikel-
föroreningar från fordon. Den beräknar emissionsfaktorer för bilar, lastbilar och 
motorcyklar för partiklar i storlekarna 1–10 µm. Modellen beräknar emissions-
faktorer för såväl avgaspartiklar som broms- och däckslitagepartiklar. Den nya 
sammanlänkade modellen kallas MOBILE 6.1 och använder emissionsfaktorerna 
för däck och bromsar från PART 5. Ingen uppdatering har alltså skett till skillnad 
från beräkningarna för övriga föroreningar. 

För bromsslitage används: 
 

PSBRKBRAKE ⋅= 0128,0 ; där Ekv. 3 
 

 BRAKE = emissionsfaktor för bromsslitage (g mile-1) 
 PSBRK =  fraktionen av partiklar mindre eller lika med  
  partikelstorleksgränsen 
 

Emissionsfaktorn antas vara lika för alla fordon. Denna är då 12,5 mg fkm-1 för 
PM10 om PSBRK sätts till 0,98 enligt tabell 5 (se nedan). 

För däckslitage används: 
 

WHEELSPSTIRETIRE ⋅⋅= 002,0 ; där Ekv. 4 
 

 TIRE =  emissionsfaktor för däckslitage (g mile-1) 
 PSTIRE = fraktionen av partiklar mindre eller lika med  

  partikelstorleksgränsen 
 WHEELS = antalet hjul på fordon i en fordonsklass 
 

Värdet 0,002 är emissionshastigheten av luftburna partiklar från däckslitage 
(EPA, 1997). Då PART 5 antar att alla partiklar från däckslitage är mindre än 
10 µm är PSTIRE = 1. Emissionsfaktorerna blir då för olika fordonsklasser 
(CARB, 2002): 
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Tabell 5  Emissionsfaktorer för däckslitage som används i PART 5. 

Fordonsklass Medelantal 
hjul 

Emissionsfaktor 
för däckslitage  
(g fmile-1) 

Emissionsfaktor 
för däckslitage 
(mg fkm-1) 

LDA (Passenger Cars All)  4 0,008  5 
LDT (Light-Duty Trucks)  4 0,008  5 
MDT (Medium-Duty Trucks)  4 0,008  5 
LHGT, LHDT (Light-Heavy-Duty 
Trucks, bensin och diesel) 

 6 0,012  8 

MHGT, MHDT (Medium-Heavy-Duty 
Trucks, bensin och diesel) 

 6 0,012  8 

HHDT (Heavy-Heavy-Duty Trucks)  18 0,036  22 
UBD (Urban Buses , diesel)  6 0,012  8 
SCHOOL BUS (Skolbussar)  6 0,012  8 
MOTOR HOME (Husvagn)  6 0,012  8 
MCY (Motorcykel)  2 0,004  2 

 
För fraktionen av partiklar mindre än eller lika med partikelstorleksgränsen an-
vänds värden enligt tabell 6. 
 
Tabell 6  Fraktionen av partiklar mindre eller lika med partikelstorleksgränsen 
(Glover & Cumberworth, 2002). 

 Partikelstorleksgräns 
(µm) 

Fraktion av partiklar mindre eller 
lika med partikelstorleksgränsen 

Bromsslitage  10,0  0,98 
  7,0  0,90 
  4,7  0,82 
  1,1  0,16 
  0,43  0,09 
Däckslitage  10,0  1,00 
  0,10  0,01 

 
Dessa värden är baserade på gamla typer av däck och bromsar och måste upp-
dateras för att motsvara dagens situation (NRC, 2000). 

MOBILE 6.1-modellen inkluderar inte uppvirvling då modellen inte kan 
hantera obelagda vägar. Problemet med belagda kontra obelagda vägar är en 
kritisk diskussionspunkt i all modellering av emission från resuspension. Ett 
enkelt verktyg för detta utvecklas av EPA OAQPS (Office of Air Quality 
Planning and Standards). 

PART 5 används även i California Air Resources Boards modell för emissions-
inventering EMFAC2002 (CARB, 2002), som uppdaterats årligen sedan 2000 och 
nu föreligger i version 2.093. 

Abu-Allaban et al. (2002) har nyligen genom mätningar i fält och kemisk 
massbalansanalys beräknat bromsslitaget från personbilar till 0–80 mg km-1. De 
högsta värdena kunde förknippas med avfarter från motorvägar, där bromsning är 
frekvent. Något förvånande kunde inte något slitage från däck noteras på någon av 
mätlokalerna. 
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4.2 Resuspension 
4.2.1 USA 
Den mest kända modellen för beräkning av resuspension från vägar är AP-42 
(EPA, 1997). Denna modell är empirisk och utgår från vägytans siltmängd (eng. 
silt loading, förkortas sL). Siltfraktionen är den fraktion av det lösa materialet som 
kan samlas upp från vägytan, som kan passera en 200-mesh (maskor per tum) 
filter med ASTM-C-136-metoden (standardmetod för sortering av stenmaterial). 
Siltmängden är produkten av siltfraktionen och totala mängden löst material.  

AP-42 använder följande ekvation för att uppskatta emissionsfaktorn för trafik 
på en belagd väg: 

 
( ) ( ) 5,165,0 32 WsLkE = ; där Ekv. 5 

 
 E = emissionsfaktor för partiklar (g fkm-1) 

 k  =  basemissionsfaktor för partikelstorleksgräns 
 sL = vägytans siltmängd (g m-2) 
 W = medelvikten hos de fordon som använder vägen (ton) 

 
Värdet på k varierar med aerodynamisk storleksgräns enligt tabell 7. 

 
Tabell 7  Värden för basemissions- 
faktorn k i AP-42. 
Storleksomfång k (mg fkm-1) 
PM2,5  1 100 
PM10  4 600 
PM15  5 500 
PM30  24 000 

 
Ekvationen är baserad på regressionsanalys av ett stort antal prov, varav 65 prov 
av PM10, utförda på olika typer av belagda vägar i terräng med små höjdskillnader 
och vid färd med konstant hastighet. 

I en nyligen (oktober 2002) publicerad vidareutveckling av AP-42 (EPA, 2002) 
föreslås att en ytterligare ekvation läggs till ovanstående. Ekvationen skall ta hän-
syn till nederbördstillfällens dämpande effekt på emissionerna. En av två ekva-
tioner, varav den ena justerar emissionerna på dygnsbasis och den andra på 
timbasis, skall väljas. 

Den första ekvationen kan extrapoleras till genomsnittliga förhållanden med 
det förenklade antagandet att årliga medelemissionen är inverterad proportionellt 
mot frekvensen av dagar med mätbar (>0,254 mm) nederbörd. Nederbörds-
korrektionen kan appliceras på daglig eller timvis basis. Ekvation 5 blir då på 
daglig basis: 

 
( ) ( ) ( )NPWsLkEext 4/132 5,165,0 −= ; där Ekv. 6 

 
 Eext  =  årlig (eller annan långtids-) emissionsfaktor 

 P = antal dagar med minst 0,254 mm (0,01 tum) nederbörd under 
medelvärdesbildande period 

 N = antalet dagar under medelvärdesbildande period 
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Denna ekvation är analog med den som används för obelagda vägar, men med 

faktorn 4 istället för 2, för att kompensera för att belagda vägar torkar upp fortare 
än obelagda. 

Ekvation 5 blir på timbasis: 
 

( ) ( ) ( )NPWsLkEext /2,1132 5,165,0 −= ; där Ekv. 7 
 
 Eext  =  årlig (eller annan långtids-) emissionsfaktor 

 P = antal timmar med minst 0,254 mm (0,01 tum) nederbörd under 
medelvärdesbildande period 

 N = antalet timmar under medelvärdesbildande period 
 
Multiplikatorn 1,2 i den timvisa korrektionstermen kompenserar för den kvar-
dröjande dämpande effekten av fukt i vägdammet. De enkla antaganden som utgör 
grund för alternativen är ej verifierade och ekvationerna 6 och 7 skall därför, med 
avseende på tillförlitlighet, rankas lägre än ekvation 5. 

För att kunna använda modellen måste siltmängden (sL) bestämmas. En data-
bas med ett stort antal uppmätta siltmängder på amerikanska vägar finns på 
Internetadressen http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/related/c13s02-1.html. 
Då mätningar inte är möjliga rekommenderas standardvärden för siltmängden 
enligt tabell 8. 
 
Tabell 8  Rekommenderade siltmängder för användning i AP-42. 
 ÅDT > 5000 fordon dag-1 a ÅDT < 5000 fordon dag-1 b 

Normalförhållanden  0,1  0,4 
Värsta tänkbara 
förhållandenc  0,5  3 

a  Varierar mellan 0,01–1,0 
b  Varierar mellan 0,054–6,8 
c  T.ex. regnoväder efter vintersäsongen 
 
Man rekommenderar dock att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av 
lokalt uppmätta värden. Detta då siltmängden beror av trafikkaraktäristik (hastig-
het, ÅDT, andel tunga fordon), vägkaraktäristik (trottoarkanter, antal körfält, väg-
renar), lokal markanvändning (jordbruk, nybyggnationer) och regionala/säsongs-
anknutna faktorer (halkbekämpning, vindtransporterat damm). 

En metod för att mäta emissionsfaktorer för resuspension på fordon har ut-
vecklats av Fitz (2001). En släpkärra förseddes med tre partikelmätare av typen 
DustTrak. Data från kärran jämfördes med en referensmätare placerad framför det 
dragande fordonet (se figur 3). 

http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/related/c13s02-1.html
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Figur 3  Utrustning för mätning av partikelemissioner av fordon (Fitz, 2001). 
 
Utrustningen har använts på allt från motorvägar till lokala gator och resulterade i 
emissionsfaktorer 60–130 mg fkm-1. Fitz (2001) gör även en jämförelse med 
andra emissionsfaktorer uppmätta eller modellerade i USA. Dessa återfinns i 
tabell 9. 
 
Tabell 9  Några uppmätta och modellerade emissionsfaktorer för resuspension 
från USA. Efter Fitz (2001). 
Studie Vägtyp Emissionsfaktor (mg fkm-1) 
Fitz, 2001 Motorväg–lokal  60–130 
Venkatram och Fitz, 
1998 

Motorväg–lokal  100–300 

Cahill et al., 1995 Korsning  <300 
Claiborn et al., 1995 Motorväg–lokal  500–3 400 
Harding och Lawson, 
1996 

Motorväg–lokal  30–18 000 

Abu-Allaban et al., 2003 Motorväg–lokal  40–780 (personbil) 
Abu-Allaban et al., 2003 Motorväg–lokal  230–7 800 (tung lastbil) 
AP-42 standard Huvudtrafikled–lokal  80–530 
ARB standard Huvudtrafikled–lokal  100–610 
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Etyemezian et al. (2002) använde vid fältförsök med den s.k. TRAKER-metoden, 
som också är en fordonsburen mätmetod med DustTrak-mätare, måtten: 
emissionspotential (b), emissionsfaktor (EF) och emission (E). Dessa är relaterade 
enligt: 

 
sbEF ⋅=   Ekv. 8 

 
och 
 

fkmEFE ⋅=  Ekv. 9 
 
där  s = hastighet 
 fkm = fordonskilometer 
 
Emissionspotentialen b kan betraktas som vägens inneboende ”smutsighet” och 

kan således antas relaterad till AP-42:s siltmängd (sL). Emissionspotentialen be-
räknas enligt: 

 
yx

TSC vsCb −− ⋅⋅= ,,  Ekv. 10 
 
där  CC,S,T  = konstant som är specifik för kommunen (county), områdestyp 

(urban eller landsbygd) och tid på året (vinter eller sommar) 
 s = hastighet (road speed) 
 v = antal fordon per körfält och dag 
 x och y är positiva empiriska konstanter 
 
Efter en regressionsanalys mellan logaritmerna av variablerna valde 

Etyemezian et al. (2002) att bortse från v, bl.a. eftersom s och v är positivt 
korrelerade med varann, vilket resulterar i sambandet: 

 
x

TSC sCb −⋅= ,,  Ekv. 11 
 
Då TRAKER mäter b kan värden för CC,S,T  erhållas. Ekv. 10 innebär att högre 
hastighet medför lägre emissionspotential, vilket också styrks av TRAKER-
mätningarna. Skillnaderna i emissionspotential mellan vägar med hög respektive 
låg hastighet var stora, men skillnaderna i emissionsfaktor var mindre, vilket kan 
medföra att emissionerna från en förhållandevis ren väg med hög hastighet är jäm-
förbara med emissionerna från en smutsig väg med låg hastighet. Regression av 
TRAKER-data jämfört uppmätt siltmängd ger som bäst R2 = 0,47. Trots detta 
menar Etyemezian et al. (2002) att överensstämmelsen mellan metoderna för 
emissionsinventering är anmärkningsvärt god, med tanke på de fundamentalt olika 
teknikerna. Då AP-42 baseras på en databas med siltmängddata från ett stort antal 
mätningar under många år använder TRAKER istället realtidsmätningar för 
emissionspotential över ett vägnät.  

Etyemezian et al. (2002) jämförde även hur emissionsfaktorerna förändrades 
under säsongen och fann att de avtog successivt under vintern men var konstanta 
under sommaren. 
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Då modellering i studien har visat att bortförsel av partiklar genom impaktion 
är mycket viktigt för reduktionen av horisontella flöden av PM10 från vägdamm, 
bör man iaktta att emissionsfaktorer uppmätta vid vägen kan orsaka överskattning 
om de används i regionala luftkvalitetsmodeller (Etyemezian et al., 2002). 

Abu-Allaban et al. (2002) uppmätte nyligen emissionsfaktorer för resuspension 
i olika trafikmiljöer med hjälp av kemiska massbalansberäkningar och fann att 
resuspensionen varierade mellan 40–780 mg km-1 för personbilar och 
230–7800 mg km-1 för tunga lastbilar (se tabell 9). 
 
4.2.2 Europa; länder utan dubbdäcksanvändning 
Düring och Lohmeyer (2001) har konstruerat en modell, baserad på AP-42, för 
Tyskland. Man utgår från att emissionen av PM10 är sammansatt av emissionen 
från avgasrör och från slitage och uppvirvling (s+u), bestående av emissioner från 
däck, broms- och kopplingsslitage, beläggningsslitage och uppvirvling av väg-
damm: 

 
us

PM
avgaser
PMPM eee ++= 101010  Ekv. 12 

 
Termen avgaser

PMe 10  kan inhämtas från handbok. Med modifieringar av AP-42 för tyska 
förhållanden erhålls: 

 

( )( ) avgaser
PM

us
PM errWsLkae 10

14,252,0
10 5,01

85,0
1)( −







 ⋅+−⋅⋅⋅=+  Ekv. 13 

 
där  e = emissionsfaktor för fordon 
 a = korrektionsfaktor för användning på tyska gator 
 k = EPA:s basemissionsfaktor (0,18 g fkm-1) 
 sL = siltmängd 
 W = medelvikt för fordon i fordonsflottan 
 r = antal regndagar under året 
   

Modellen har jämförts med emissionsfaktorer uppskattade genom 
spårämnesmetoden med NOx som spårämne, vilket visade att modellen generellt 
överskattar emissionsfaktorn med 4–70 %, men ibland även underskattar den. 

Warner et al. (2000) refererar till Nicholson (2000) som har utvecklat en 
modell för resuspension baserad på nettotillförsel och nettobortförsel till/från 
vägytan. Deposition och annan tillförsel (från bilar, material på däck, vind-
transporterat material etc.) är enligt Nicholson i jämvikt med resuspension och av-
rinning. Den första uppskattningen av resuspensionen baseras enl. Nicholson på 
två antaganden: 

 
1. all tillförsel annan än atmosfärisk deposition är i jämvikt med avrinningen 
2. material som deponeras under regn är inte tillgängligt för resuspension 
 

Följaktligen blir resuspensionen av trafiken lika med torrdepositionen på vägen. 
Modellen ger ett uppskattat nettovärde för resuspenderad PM10 i Storbritannien på 
40 mg fkm-1 (motsvarande 20 000 ton år-1). 



 

VTI meddelande 944 23 

Gámez et al. (2001a) konstaterar att AP-42 (se ovan) ej är fysikaliskt accept-
abel och föreslår istället att PM10 skall beräknas som summan av alla emissions-
tillskott från primära PM10-källor som avgaser, slitage av fordonskomponenter 
(däck, bromsar, koppling), beläggningsslitage och emissioner från material som 
tillförts vägsystemet från externa källor, som jord på däck, sandning, saltning etc. 
Detta resulterar i följande ekvation: 

 
lorexternakälsslitagebeläggningtagefordonssliavgaser eeeee +++=  Ekv. 14 

 
Eftersom depositionshastigheten för PM10 är mycket lägre än den trafikgenererade 
turbulenta vindhastigheten och den meteorologiska vindhastigheten blir den 
underliggande resuspensionsmekanismen i AP-42 ointressant, menar Gámez et al. 
(2001a). Vidare menar författarna att sönderdelning av större partiklar till mindre 
är irrelevant eftersom spårytan är så liten jämfört med den yta som påverkas av 
turbulensen bakom fordonen. Detta används som argument för att siltmängden 
inte används. Författarna antar att den trafikinducerade turbulensen har tillräcklig 
energi för att späda ut alla PM10-partiklar, vilket medför att andelen PM10 i 
siltmängd är obetydlig jämfört den emitterade andelen. Därför är inte emitterad 
PM10 direkt relaterad till siltmängden. 

Gámez et al. (2001a) testar även tre metoder för att beräkna emissionsfaktorn 
för resuspension, nämligen inverterad spridningsmodellering, koncentrationsvägd 
spårämnesmetod och AP-42 och konstaterar att metoderna ger mycket olika 
resultat. Alltså vill man föreslå en modell baserad på ekvation 14 och 

• vägytans sammansättning 
• vägens tillstånd 
• körmönster, hastighet, ÅDT etc. 
• mängd material som deponeras på vägbanan från externa källor 
• lokala meteorologiska förhållanden (regn, fuktighet t.ex.). 
 
I dagsläget finns dock inte tillräckligt med data för en sådan modell. 
 

Varför är då inte siltmängden en lämplig parameter? Enligt Gámez et al. (2001b) 
beror det på att siltmängden som deponeras på en väg är liten jämfört med den 
massa som emitteras från en väg per tidsenhet; att studier har visat att gatsopning 
är ineffektivt för att reducera PM10-koncentrationen och att AP-42 ger högst 
osäkra resultat jämfört uppmätta data. Gámez et al. (2001b) menar att, med 
hänsyn till uppmätt slitage av vägbeläggning i litteraturen (1,5–25 g fkm-1) jäm-
fört med de 0,1–0,2 g fkm-1 PM10 som är den storleksordning emissionerna 
handlar om, bör beläggningsslitaget vara den viktigaste faktorn. Därför bör silt-
mängden överges till fördel för förståelse av beläggningsslitaget och de para-
metrar som styr detta (se punkterna ovan). 

I Danmark visar preliminära uppskattningar från en mätstation i Köpenhamn 
att den totala emissionsfaktorn för PM10 är ca 110–180 mg fkm-1. Om detta jäm-
förs med PM10 från avgasemissioner (COPERT III-databasen) på ca 70 mg fkm-1 
vilket skulle resultera i en rest på ca 40–110 mg fkm-1, vilket skulle kunna 
betraktas som resuspensionens bidrag (Ketzel, 2002). 
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4.2.3 Europa; länder med dubbdäcksanvändning 
SMHI har utvecklat en lokal spridningsmodell där emissioner av resuspenderat 
vägdamm ingår (Dispersion) (Bringfelt et al., 1997). Modellen utgår från an-
tagandet att de totala partikelemissionerna byggs upp av de direkta plus de 
resuspenderade emissionerna enligt:  
 

( )damm
fqe

direkt
f

tot
f eFee ⋅+=  Ekv. 15 

 
där  tot

fe  = total emissionsfaktor för partiklar 

 direkt
fe  = emissionsfaktor för partiklar från direkta avgasutsläpp 

 damm
fe  = emissionsfaktor för partiklar från resuspension 

 qeF  = resuspensionsfaktor som reducerar resuspensionen vid fuktiga 
förhållanden och tidigt på säsongen, då mängden upplagrat 
damm är liten 

 
I modellen ingår emissionsfaktorer för resuspenderat vägdamm som baserats 

på mätningar gjorda i Norge av Larssen (1991) och antagandet att resuspensionen 
är proportionell mot kvadraten av fordonets hastighet utom för lastbilar där den är 
proportionell mot kvadratroten ur hastigheten (enl. (Sehmel, 1984)): 
 






















⋅+





















⋅⋅=

5,0

0

_
2

0

_

100
%

100
%

v
vetungtrafik

v
vebilare tungtrafikdamm

f
bilardamm

f
damm
f   

 Ekv. 16 
 
där v0 = referenshastighet 
 v = hastighet 
 

Larssen (1991) uppmätte emissionsfaktorn för resuspension på torr vägbana till 
3 g fkm-1 på en väg med 35 000 fordon per dygn, hastigheten 70 km h-1 och 10 % 
tung trafik. Sehmels samband och denna mätning använder författarna för att 
åstadkomma en emissionsmatris för resuspension från personbilar och tunga 
fordon vid olika hastigheter. Dessa värden används sedan i modellen enligt tabell 
10. Motsvarande emissionsfaktorer för avgaspartiklar antas inte relaterade till 
hastighet, men däremot till bränsletyp och fordonsvikt (tabell 11). Bringfelt et al. 
(1997) understryker dock att såväl hastighet som acceleration i realiteten är 
relaterade till emissionerna liksom fordonstyp och den tekniska standarden. 
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Tabell 10  Emissionsfaktorer för resuspenderat vägdamm från personbil och 
lastbil (Bringfelt et al., 1997). 
Hastighets-
intervall (km h-1) 

Emissionsfaktor, 
personbil (mg km-1) 

Hastighetsintervall 
(km h-1) 

Emissionsfaktor, 
lastbil (mg km-1) 

 0–19  50  0–3,8  890 
 19–26  280  3,8–11,3  1 770 
 26–32  470  11,3–18,8  2 500 
 32–41  750  18,8–26,3  3 060 
 41–50  1 160  26,3–33,8  3 570 
 50–78  2 290  33,8–41,3  3 950 
 78–90  3 950  41,3–48,8  4 330 
 90–102  5 160  48,8–56,5  4 680 
   56,5–63,8  5 000 
   63,8–71,3  5 300 
   71,3–78,8  5 590 
   78,8–86,3  5 860 

 
Tabell 11  Emissionsfaktorer för direkt emitterade partiklar från fordonsavgaser 
(Bringfelt et al., 1997). 
Fordonskategori Emissionsfaktor 

(mg km-1) 
Bensindriven, katalysatorrenad personbil  5 
Bensindriven personbil (blyad bensin)  20–40 
Dieseldriven personbil (<3,5 ton)  450 
Dieseldriven lastbil (3,5–10 ton)  750 
Dieseldriven lastbil (10–20 ton)  1 500 
Dieseldriven lastbil (>20 ton)  2 000 

 
Vid jämförelser med uppmätta PM10-halter visade det sig att emissionsfaktorerna i 
tabell 10 troligen är lågt räknade, varför fördubblade faktorer användes i modelle-
ringen (se nedan). 

I resuspensionsmodellen tas hänsyn dels till partiklar från sandning och salt-
ning, dels till slitagepartiklar från däck och vägbeläggning. Källstyrkan regleras 
mellan dessa två partikeldepåer. Reduktionsfunktioner beroende av fuktigheten 
finns inlagda i modellen. Några ingående variabler är:  

• mängd fukt i vägdammet och på vägytan 
• nederbörd 
• avdunstning 
• temperatur 
• daggpunkt 
• avrinning 
• dammdepåns minskning per timme orsakad av regn 
• väder 
• ackumulerat antal dagar med halt väglag då sandning/saltning antas utföras 
• datum för föregående sandning/saltning och  
• förhållandet mellan ackumulerad mängd däck- och beläggningspartiklar 

och största partikeldepån i slutet på vintersäsongen.  
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Modellens detaljer är utförligt beskrivna i Bringfelt et al. (1997) och i bilaga 1. 
Genom att justera olika parametrar i modellen har man erhållit relativt god 
överensstämmelse mellan mätdata från Norrköping respektive Göteborg. Bland 
annat har man, som tidigare nämnts, använt dubbelt så hög emissionsfaktor jäm-
fört med Larssen (1991). Detta får anses som tveksamt, med tanke på de jäm-
förelsevis mycket mjuka beläggningarna i Trondheim (Larssen, 2000), som borde 
förknippas med betydligt högre emissionsfaktorer än normala svenska belägg-
ningar. Den lokala modellen kan kombineras med den regionala MATCH-
modellen, men modellerna behöver utvecklas mer för att detta skall vara effektivt. 

Såväl Wallin (1998), som Johansson et al. (2001) använde ovanstående modell 
med emissionsfaktorer från Claiborn et al. (1995). Denne uppmätte emissions-
faktorerna till 6 700±3 700 mg fkm-1 för tvåfiliga vägar med ÅDT<10 000 fordon 
och 1 000±500 mg fkm-1 för motorvägar med ÅDT>10 000 fordon. Värdet 
6 700 mg fkm-1 har använts då bilar och tung trafik antas ha samma resuspension 
vid 110 km h-1. 

I Foltescu et al. (2001) har nyligen presenterats totala emissionsfaktorer fram-
tagna för Hornsgatan i Stockholm med hjälp av den s.k. spårämnesmetoden. 
Denna använder ett spårämne, i detta fall NOx, och emissionsfaktorn för spår-
ämnet för att beräkna emissionsfaktorn för PM10, enligt:  

 

lokalt
NOx

lokalt
PMNOx

f
PM
f C

Cee 1010 ⋅=  Ekv. 17 

 
där  10PM

fe  = emissionsfaktor för PM10  

 NOx
fe   = emissionsfaktor för NOx 

 lokalt
PMC 10 = skillnad i koncentration av PM10 mellan gatu- och taknivå 

 lokalt
NOxC = skillnad i koncentration av NOx mellan gatu- och taknivå 

 
Här används skillnaden mellan koncentrationen i gatu- och taknivå för att beräkna 
det lokala bidraget. Med totala emissionsfaktorer avses såväl slitage- och 
resuspensionspartiklar som avgasrelaterade partiklar. För att beräkna bidraget från 
resuspensionen måste alltså det avgasrelaterade bidraget subtraheras. Detta upp-
skattas till 41 mg fkm-1 för Hornsgatan varefter ett medelvärde för hela perioden 
på ca 209 mg fkm-1 erhålls, vilket författarna konstaterar är högre än för tyska 
data. Skillnaden kan förklaras utifrån skillnader i vägunderhåll, beläggningar och 
användning av dubbdäck. Emissionsfaktorerna varierar kraftigt under året, med en 
årlig topp under vinter och tidig vår (figur 4). 
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Figur 4  Variation i emissionsfaktorer för PM10 och PM2,5 för Hornsgatan i 
Stockholm (ur Foltescu et al. (2001)). 
 
På grund av brist på tillämpbara mätdata för andra delar av Sverige rekom-
menderar Foltescu et al. (2001) att emissionsfaktorn för Stockholm (Hornsgatan) 
används för hela Sverige till vidare, dvs. 250 mg fkm-1 för totala PM10 och 
209 mg fkm-1 för resuspensionsdelen av PM10. Detta trots stora skillnader i klimat, 
salt-, sand- och dubbdäcksanvändning. 

Emissionsfaktorn för PM10 använder Foltescu et al. (2001) i den danska 
OSPM-modellen för gaturumsberäkningar och i Dispersion/ROAD för öppen väg. 
Detta resulterar i två nomogram för årsmedelhalten av PM10 (figur 5) för gaturum 
och väg.  
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Figur 5  Nomogram för beräkning av lokala bidrag från gaturum respektive 
öppen väg till årsmedelhalter av PM10 (ur (Foltescu et al., 2001)). 
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Resultaten från analysmetoden har använts för att kartlägga PM10-halter för 
Stockholm och Uppsala län (http://www.slb.mf.stockholm.se/lvf/). I figur 6 visas 
resultaten för Stockholms stad för år 2002. Beräkningarna har gjorts på följande 
sätt: Årsmedelvärdet av emissionsfaktorn analyseras med tracermetoden för 
Hornsgatan. Därefter skalas den om enligt tabell 10 så att ett hastighetsberoende 
erhålls. Spridningsberäkningar har därefter gjorts med luftvårdsförbundets gatu-
rums- och vägmodeller där också bakgrundshalter adderats. På så sätt har års-
medelhalter erhållits. Därefter har 90-percentiler beräknats basert på empiriska 
relationer mellan årsmedelhalter och percentiler, på liknande sätt som i 
Foltescu et al. (2001). 
 

Figur 6  Modellerade halter av PM10 i gatunivå i Stockholms innerstad beräknad 
enligt beskrivning i texten ovan. Kartan visar medelvärdet under det 36:e värsta 
dygnet 2002. Detta värde får enligt miljökvalitetsnormen inte vara högre än 
50 µg m-3. Kartan är från Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbunds 
webbplats http://www.slb.mf.stockholm.se/lvf/. 
 
I Norge används den av NILU utvecklade luftföroreningsmodellen VLUFT. 
Denna föreligger för närvarande i version 4.4 (Tønnesen, 2000). Modellen skiljer 
sig från övriga omnämnda modeller genom att beräkna maximalutsläpp av PM10 
per väglänk och använder sedan NEWAY, en modifierad version av spridnings-
modellen HIWAY 2 för koncentrationsberäkningar i öppna gatumiljöer och 
"Nordisk beräkningsmetod för bilavgaser" (NBB) för beräkning i gaturum.  

http://www.slb.mf.stockholm.se/lvf/
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Beräkningarna av PM10 baserar sig på utsläpp av avgaspartiklar, som beräknas 
med Nasjonal Utslippsmodell. Utsläppet beräknas utifrån sju olika fordonsklasser 
för hastigheter från 10 till 90 km h-1 i intervall om 10 km h-1. För 1997 används 
värdena i tabell 12. 

 
Tabell 12  Emissioner av avgaspartiklar för olika fordonsklasser för 1997 
(mg km-1) att använda i VLUFT 4.4. Fordonsklasser beskrivs i tabell 13 
(Tønnesen, 2000). 

Hastighet (km h-1) 1997 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 

bpb  18,4  18,4  16,7  17,2  17,5  17,7  18,7  18,7  18,7
dpb  190,2  190,2  190,2  165,5  140,5  115,5  87,7  91,3  95,0
Dl2  397,3  397,3  397,3  234,0  231,5  229,1  206,1  212,8  219,6
dhll  981,3  981,3  981,3  526,9  380,3  233,7  220,9  223,1  225,3
dhlm 1 670,9 1 670,9 1 670,9  971,0  706,1  441,2  383,4  384,9  386,4
dhlh 2 367,0 2 367,0 2 367,0 1 388,1  992,3  596,5  489,3  470,7  452,2
dhb 1 850,7 1 850,7 1 850,7 1 164,1  808,8  453,6  405,2  382,0  358,8

 
 
Tabell 13 Fordonsklasser använda i tabell 12 (Tønnesen, 2000). 
Fordons- 
klass 

Typ Bränsle Nyttolast 
(kg) 

Totalvikt 
(ton) 

Bpb personbil bensin <760 <3,5 
Dpb personbil diesel <760 <3,5 
dl2 lätt varubil diesel >760 <2,7 
Dhll lastbil diesel >760 3,5–10 
Dhlm lastbil diesel >760 10–20 
Dhll lastbil diesel >760 >20 
Dhb buss diesel >760 >3,5 

 
Modellen tar hänsyn till andelen tung trafik eftersom denna i betydligt större grad 
påverkar resuspensionen av partiklar från vägbanan. Relationen till hastigheten 
antas vara kvadratisk. Emissionsfaktorn för grövre partiklar (Q10-2,5) vid max-
timme beräknas med ekvationen: 

 
( ) ( )RT VVbTTaQRQ /5,25,210 ⋅+⋅=−   Ekv. 18 

 
där Q10-2,5  =  emissionsfaktor för grova partiklar (g fkm-1) 
 QR2,5  =  emissionsfaktor för fina partiklar i referenssituationen 

(g fkm-1) 
 TT = tung trafik i procent av trafikflödet, hela termen 

( )bTTa +⋅  motsvarar korrektion för andelen tung 
trafik. För Strømsvejen i Oslo är a = 0,268 och b = 
2,482. 

 VT = genomsnittlig hastighet 
 VT/VR = korrektion för avvikelse från referenshastigheten, VR. 
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Under torra förhållanden och maximalt vägslitage beräknas maximal-
emissionerna av PM10 som summan av utsläpp av PM2,5 och PM10-2,5 med 
ekvationen: 

 
5,2105,210 −++= QQEpQ väg  Ekv. 19 

 
där Ep = emissionsfaktor för avgaspartiklar (g fkm-1) 
 Q2,5väg = emissionsfaktor för PM2,5 från vägdamm (g fkm-1) 
 
I SFT (1999) ges en något förfinad variant av ekvation 19: 
 

( ) ( ) RWRPVVbTTaQRQ RT ⋅⋅⋅+⋅=−
2

5,25,210 /   Ekv. 20 
 
där RP = reduktionsfaktor för förändring i dubbdäcksanvändning 

 RW = reduktionsfaktor för fuktighet på vägbanan (motsvarar 
w i ekvation 2) 

 
I referenssituationen antas PM2,5 bestå till 60 % av avgaspartiklar och till 40 % av 
vägdamm. 

 
En renhållningsfaktor kan användas för reduktion om renhållningen kan antas 
vara så effektiv och frekvent att den har någon effekt på PM10-koncentrationen. 

Slutligen finns ett linjärt samband inlagt för att ta hänsyn till reduktion av väg-
dammsbidraget med minskad dubbdäcksfrekvens (se nedan). Då alla fordon har 
dubbdäck är värdet 1 och då inga fordon har dubbdäck är värdet 0,02. 

De två sista termerna i ekvation 20 är beroende av dubbdäcksandelen i trafiken. 
I modellen regleras detta beroende endast med en konstant som är 2 i Sør-
Trøndelag, där särskilt mjuka skiffrar används i vägbeläggningen och 1 i övriga 
Norge. I ekvationen antar man att dubbslitaget av vägbeläggningen är i det 
närmaste proportionellt mot vikten av dubbarna på lätta fordon och att slitaget 
från dubbfria däck är 2 % av slitaget från dubbdäck med dubbvikten 1,8 g. RP be-
räknas då som: 

 

Meldubbfriand
bbviktreferensdu

ktlättdubbvidellättdubbandubbandelRP ⋅







⋅+⋅+= 02,0

 Ekv. 21 
 
Uttrycket multipliceras med faktorn M för att RP skall vara 1 för referensåret. 
 

Författarna menar att beräkningarna skulle kunna förbättras om man fick fler 
värden på a och b i uttrycket bTTa +⋅ . Uttrycket är analogt med SPS och varierar 
på samma sätt. Befintliga värden är, liksom i fallet med SMHI:s föreslagna 
emissionsfaktor för resuspenderad PM10, beräknade utifrån data från en mätpunkt 
och behöver ej vara representativa för hela landet. 

För Finland verkar inga emissionsfaktorer för resuspension ha tagits fram 
(Kukkonen, 2002), trots att problemen med resuspension av vägdamm upp-
märksammats tidigt. Dock har man använt korrelationen mellan halterna av NOx 
och PM10 för att utveckla en semi-empirisk modell för PM10-halter, där 
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resuspensionen från trafiken ingår i en term som är linjärt beroende av NOx-
halten. Modellen har visats fungera väl för årsmedelhalter, men avsevärt sämre för 
timbaserade värden (Kukkonen et al., 2001). 
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5 Vilka faktorer styr emissionerna? 
Systemet kan betraktas som tudelat, där den första delen innefattar de faktorer 
som påverkar källorna till vägdamm. Den andra delen utgörs av de faktorer som 
påverkar själva resuspensionen.  

I den första delen utgörs de huvudsakliga källorna till vägdamm av: 
1. Beläggningsslitage 
2. Däckslitage 
3. Bromsslitage 
4. Sandning/saltning 
5. Tillförsel från omgivning (bakgrund + lokala källor) 

 
Av dessa källor bidrar 1–3 till direkta emissioner till luftens förråd av partiklar, 
men där en andel även kan antas bidra till förrådet av vägdamm. Kategori 4 
tillförs förrådet vid särskilda tillfällen, medan kategori 5 kontinuerligt tillförs som 
våt- och torrdeposition på vägytan. Förutom dessa källor finns korrosion av och 
spill från fordon och last samt korrosion av vägutrustning. I dagsläget finns inga 
uppskattningar av dessa källors bidrag till PM10 varför de utelämnas här. 

Nedan sammanställs de faktorer som bedöms som mest relevanta avseende de 
olika källorna. 
 
5.1 Emissioner av slitagepartiklar 
5.1.1 Beläggningsslitage 
Beläggningsslitaget är avhängigt (delvis efter (Gonzáles Arrojo, 2000)): 

 
• Materialegenskaper 

− stenaggregatens kvalitet 
− proportion grova aggregat 
− maximal aggregatstorlek 
− bindemedel 
− väggeometri 
− beläggningens ytstruktur 

• Dubbdäcksanvändning 
− dubbandel 
− genomsnittlig dubbvikt 
− antal dubbar per däck/fordon 

• Trafikdata 
− trafikmängd 
− trafiksammansättning 
− hastighet 

• Drift och underhåll 
− sandning 
− saltning 
− plogning 

• Meteorologi 
− fukt/nederbörd 
− temperatur 
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• Väglag 
− fukt 
− snö/is 

 
5.1.2 Däckslitage 
Vad gäller emissioner av slitagematerial från däck är de viktigaste faktorerna 
(modifierad efter Warner et al. (2000)): 

 
• Materialegenskaper 

− däckkonstruktion, -komposition och storlek 
− ackumulerad körsträcka 
− vägytans egenskaper 

• Dubbdäcksanvändning 
− dubbandel 

• Trafikdata 
− körbeteende 
− fordonstyp 
− fordonsinställningar och -underhåll 

• Drift och underhåll 
− sandning 

• Meteorologi 
− nederbörd 
− temperatur 

• Väglag 
− fukt 
− snö/is 

 
5.1.3 Bromsslitage 
Bromsslitage är avhängigt: 

 
• Materialegenskaper 

− bromsbeläggens komposition och hållfasthet 
• Trafikdata 

− körbeteende 
− fordonstyp 

 
5.1.4 Sandning/saltning 
Bidraget till vägdammsförrådet från friktionsmaterial och salt påverkas av följ-
ande faktorer: 

 
• Materialegenskaper 

− total mängd 
− andel PM10 
− sand/saltgiva 
− förmåga att finfördelas (hållbarhet) 

• Trafikdata 
− hastighet 
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− trafikmängd 
− trafiksammansättning 

• Meteorologi 
− nederbörd 
− temperatur 

• Renhållning 
− strategier 
− metoder 

 
Plogning 
Plogning är mycket lite undersökt i litteraturen, men bidrar sannolikt till slitage-
material såväl från plogskär som från beläggning. Uppskattningar gör gällande att 
ca 1 000 ton material slits loss per år i Sverige (Vauhkonen, 2002). 
 
5.1.5 Bidrag från omgivning 
Bidraget från omgivande källor är problematiskt att uppskatta beroende på stor 
tidsmässig och rumslig variation. Eventuellt kan uppskattade värden för bak-
grundsdeposition användas. Källan kan tänkas vara viktig såväl på landsväg som i 
tätort. På landsväg finns t.ex. kringliggande åkermark och pollen och andra partik-
lar från vegetation medan bidraget i tätorten kan komma från materialbearbetning, 
byggnation, förbränning etc. 
 
5.2 Emissioner från resuspension 
Utifrån de genomgångna modellerna finns två angreppssätt. Antingen utgår man, 
som i AP-42, från siltmängden på vägytan i kombination med enkel trafikdata 
eller, som i t.ex. norska Vluft, från en mer detaljerad trafikdata. Fuktighet i någon 
form läggs sedan oftast till som dämpande funktion, antingen som i den tyska 
varianten av AP-42, som antal regndagar eller, som i t.ex. resuspensionsmodulen i 
Dispersion som en tämligen avancerad meteorologisk funktion. 
 
• Vägdammsförrådet 
• Vägytans egenskaper 

− struktur 
− textur 

• Väglag 
− fukt 
− snö/is 

• Trafikdata 
− hastighet 
− fordonstyp 
− fordonssammansättning (om emissionsfaktor för ett vägavsnitt eller en viss 

tid avses) 
• Meteorologi 

− nederbörd 
− luftfuktighet 
− temperatur 
− vind 
− solinstrålning 
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Figur 7  K
ällor och flöden av slitagepartiklar i vägm

iljön. 



 

 

Tabell 14  Sammanställning av faktorer som påverkar emissionerna av slitage- och resuspensionspartiklar. 
 Materialegenskaper Dubbdäcksanvändning Trafikdata Drift och 

underhåll 
Meteorologi Dammförråd Väglag 

Beläggning stenaggregatens kvalitet 
proportion grova aggregat 
maximal aggregatstorlek 
bindemedel 
väggeometri 
beläggningens ytstruktur 
 

dubbandel 
genomsnittlig dubbvikt 
antal dubbar per 
däck/fordon 

trafikmängd 
trafiksammansättning 
hastighet 

sandning 
saltning 
plogning 

fukt/nederbörd 
temperatur 

 fuktighet 
snö/is 

Däck däckkonstruktion, -
komposition och storlek 
ackumulerad körsträcka 
vägytans egenskaper 

Dubbandel körbeteende 
fordonstyp 
fordonsinställningar och –underhåll 

sandning 
saltning? 
 

nederbörd 
temperatur 

 fuktighet 
snö/is 

Bromsar bromsbeläggens 
komposition och hållfasthet 

 körbeteende 
fordonstyp 

    

Sandning och 
saltning 

total mängd 
andel PM10 
sand/saltgiva 
förmåga att finfördelas 
(hållbarhet) 

 renhållning  nederbörd 
temperatur 

  

Resuspension ytstruktur 
vägprofil (?) 

 hastighet 
fordonstyp/fordonssammansättning 

sandning 
saltning 
renhållning 

nederbörd 
luftfuktighet 
temperatur 
vind 
solinstrålning 

mängd 
andel PM10 

fuktighet 
snö/is 
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5.3 Åtgärder som påverkar emissionerna 
Går vi ett steg längre kan det diskuteras vilka åtgärder som kan påverka emissio-
nerna. Vad gäller de primära emissionerna från vägbanan är dubbdäcksan-
vändningen en viktig faktor. Uppföljning av partikelhalter i Oslo mellan 1992 och 
2001, då dubbdäcksanvändningen pga. avgifter sjönk från 82 till 21 %, har visat 
att reduktionen i partikelhalter samvarierade med reduktionen i dubbdäcksanvänd-
ningen (Bartonova et al., 2002). Enligt denna rapport kan en 10 %-ig reduktion i 
dubbdäcksanvändning motsvara en reduktion i halten PM10 med 1 µg m-3. 

Då sandning i Finland visats bidra till PM10, såväl genom nedmalning av själva 
sandmaterialet som genom sandpapperseffekten kan reducerad sandning eller 
övergång till saltning minska halterna. Det skall dock påpekas att dessa resultat 
endast påvisats i laboratoriemiljö med mycket specifika förutsättningar. 

Då de högsta partikelhalterna uppkommer under sen vinter och tidig vår i 
Sverige, Norge och Finland (se t.ex. figur 4), bör någon form av effektiva städ-
insatser kunna dämpa dessa toppar. Försök i Norge, där intensifierad rengöring av 
vägbana och vägkanter provades med bästa tillgängliga teknik, visade att PM10-
halterna ej påverkades av detta. Man visade även att vid torra förhållanden uppstår 
en balans mellan resuspenderat, borttransporterat damm och producerat, primärt 
slitage. På så vis uppstår inget förråd av partiklar på själva vägbanan. Vid fuktiga 
förhållanden däremot byggs ett förråd upp, som dock snabbt töms då vägbanan 
torkar upp (Larssen och Haugsbakk, 1996).  

Det finns dock många möjligheter till effektivare rengöring, såväl genom för-
ändrade strategier, dvs. när och var insatser görs, som genom effektivare metoder. 
Till exempel har s.k. PM10–certifierade rengöringsfordon utvecklats i Kalifornien, 
med delvis andra tekniker än vad som ännu provats under nordiska förhållanden 
(Gustafsson, 2002). 
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6 Diskussion 
Som tidigare nämnts ligger fokus i denna rapport på hur emissionsfaktorer för 
slitage- och resuspensionspartiklar hanteras i olika modeller, varför denna 
diskussion i huvudsak behandlar rimligheten i olika angreppssätt.  

Vad gäller de primära emissionerna för beläggning, däck och bromsar före-
ligger egentligen inget annat än ett antal mätningar i laboratoriemiljö eller upp-
skattningar baserade på mätdata i omgivningen. Vilka värden som väljs för 
modellerna beror på vilka som anses mest lämpade och trovärdiga för den miljö 
och de förutsättningar modellen är avsedd för. De emissionsfaktorer för olika 
fordonskategorier som används idag ligger inom ett relativt stort intervall, men 
inom ungefär samma tiopotenser. Det råder dock en brist på representativa data, 
som dessutom kan förväntas förändras över tid pga. en ständigt pågående mate-
rialutveckling. Till exempel används i MOBILE 6 fortfarande partikelemissioner 
från bromsar, som uppmättes i början av 80-talet. 

Partiklar från beläggning ter sig i dagsläget vara den mest svårbestämda posten 
av de primära utsläppen. Samtidigt finns ett förhållandevis bra dataunderlag av-
seende själva slitaget i SPS-talen. Problemet ligger alltså i att det inte finns kun-
skap om hur stor andel av detta slitage som utgörs av PM10. Andelen beror av 
faktorer förknippade med interaktionen mellan dubbarna och beläggnings-
materialet. Stenmaterialets förmåga att spricka upp i små fraktioner vid dubb-
slitaget är naturligtvis central. Den norska modell som återges tidigare (SFT, 
1999) använder andelen PM10 i vägdammet på vägytan som ersättning för andelen 
i den luftburna fraktionen. Detta blir av flera skäl felaktigt. Dels kommer andelen 
(särskilt om denna beräknas utifrån vikt) att vara betydligt mindre än i luften, då 
större fraktioner finns med i vägytematerialet. Dels är det material som finns på 
vägytan inte bara beläggningsslitage utan innehåller även partiklar från alla andra 
primära och sekundära källor. Talet α blir därför snarare en motsvarighet till 
resuspensionsmodellernas sL (=siltload). 

Intressantast i sammanhanget är de finska mätningar som utförts i laboratorie-
miljö. Skillnaden mellan dessa uppmätta värden och de som modellerats med den 
tidigare nämnda norska modellen är slående med betydligt högre värden för den 
norska modellen. Dessvärre relateras inte det totala slitaget till emissions-
faktorerna, vilket hade varit särskilt värdefull information. CEPMEIP:s värden är 
mer i paritet med de finska mätningarna. Dessa värden är dock inte baserade på 
mätningar utan sägs baseras på resultatet av en litteraturstudie. Källan (van den 
Brink, 1996) anger dock något avvikande emissionsfaktorer från de som återfinns 
i CEPMEIP. Antagandet att hela PM10-fraktionen föreligger i PM10-2,5 är dock 
tveksamt. Det borde inte vara alltför svårt att avgöra den ungefärliga mängden 
PM10 i slitagematerial från olika typer av vanliga beläggningar på liknande sätt 
som gjorts i Finland.  

Garg et al. (2000) emissionsfaktorer för partiklar från bromsbelägg bedöms här 
som de mest aktuella och relevanta. Det skall dock påpekas att studien endast 
omfattar sju olika belägg och att faktorerna tagits fram i laboratoriemiljö med en 
noggrant kontrollerad metod, där varje bromsbelägg testats i bromsning från 50 
till 0 km h-1 under fyra olika temperaturer. Emissionerna av bromspartiklar är utan 
tvekan den primära emissionsfaktor som lär ha störst geografisk variation. Ur 
denna aspekt kan det bedömas som rimligt att de av Westerlund (2001) upp-
skattade emissionsfaktorerna från Stockholms stad är ca dubbelt så höga som de 
Garg beräknat. I stadsmiljö, med ideliga stopp i korsningar och betydligt 
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”ryckigare” körförlopp överlag, torde emissionerna av partiklar från bromsar vara 
avsevärt högre än för någon körcykel med blandad körning eller landsvägs-
körning. I CEPMEIP används emissionsfaktorer i samma storleksordning som i 
Garg et al. (2000). Man antar att TSP=PM10=PM2,5 vilket skulle betyda att alla 
bromspartiklar är mindre än 2,5 µm. Tidigare litteraturstudier (Warner et al., 
2000; Gustafsson, 2001) bekräftar att bromspartiklarna är de minsta av slitage-
partiklarna i vägmiljön, men inte den totala dominansen av PM2,5. Exempelvis 
refererar Warner et al. (2000) till källor där ca 98 % av bromspartiklarna är PM10 
och ca 40 % är PM2,5. I den amerikanska PART 5-modellen antas alla broms-
partiklar vara mindre än 10 µm, vilket ter sig som ett rimligare antagande. PART5 
antar att emissionsfaktorn för bromspartiklar är lika för alla fordon till skillnad 
från t.ex. CEPMEIP där en tung lastbil bedöms ha drygt fem gånger så hög 
emissionsfaktor som en personbil. De 12,5 mg fkm-1, som PART 5 använder för 
PM10 är i sig dock inte alltför orimligt, trots att värdena grundar sig på gamla 
mätningar och är föremål för uppdatering. 

Även emissionsfaktorerna för partiklar från däckslitage är i PART 5 baserade 
på gamla data, men är trots detta väl jämförbara med t.ex. Rauterberg-Wulff 
(1999) senare emissionsfaktorer (5 resp. 6,1 mg fkm-1 för personbil). CEPMEIP 
använder en lägre emissionsfaktor än PART 5 för personbil (3,5 mg fkm-1) men 
en snarlik för tunga fordon (18,6 jämfört med 22 mg fkm-1 i PART 5). Ett stort 
problem vad gäller framtagandet av emissionsfaktorer för t.ex. PM10 är bristen på 
data angående storleksfördelningen av däckspartiklar. Uppgifterna varierar 
kraftigt, men det står klart att partikelfördelningen är bimodal (Warner et al., 
2000), med en topp under 1 µm och en annan över 7 µm. Om dessa toppar, bero-
ende på yttre faktorer, antas skifta i storleksintervall och därmed deras läge i för-
hållande till 10 respektive 2,5 µm, påverkas naturligtvis värdena på PM10 och 
PM2,5 ganska drastiskt. Skillnaden mellan antagandena för olika modeller är, som 
tidigare nämnts mycket stor. 

Lamoree & Turner (1999) jämförde i ett fältförsök modellerade emissions-
faktorer från PART 5 (kombinerad med spridningsberäkningar från modellen 
CALINE 4) med uppmätta emissionsfaktorer. De fann att de uppmätta faktorerna 
var i genomsnitt 70 % lägre för PM10 och 34 % lägre för PM2,5 än de modellerade 
faktorerna, vilket trots allt tyder på brister i modellkombinationen. 

Om vi lämnar de primära emissionerna och ägnar oss åt hur resuspensionen be-
räknas i olika modeller växer problematiken. Av genomgången att döma finns två 
läger inom resuspensionsmodelleringen; å ena sidan de som anammar den 
amerikanska AP-42, med siltmängden som utgångspunkt och försöker anpassa 
denna till rådande förhållanden och å andra sidan de som inte anammar AP-42, 
utan i huvudsak använder trafikdata och meteorologiska data i sina modeller. I 
princip används AP-42 i USA och Tyskland (i modifierad form), främst därför att 
man bedömer att inget fungerande alternativ finns idag. I länder där dubbdäck 
används (Sverige, Norge) har egna modeller tagits fram. 

Såväl i USA som i Europa kritiseras AP-42 hårt (t.ex. (Venkatram, 2000; 
Gámez et al., 2001a)) och främst är det siltmängden som hamnat i skottgluggen. 
Huvudkritiken utgörs av kritik mot det empiriska angreppssättet som i princip inte 
gör modellen tillämpningsbar annat än för de vägar som dess indata bygger på och 
att den inte bidrar till att förklara de egentliga mekanismerna. En modell för ett så 
komplicerat förlopp som resuspension, med indata endast i form av mängden silt 
på vägen och medelvikt av de fordon som använder vägen, blir med rätta ifråga-
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satt. De anpassningar där hänsyn tas till fukt i form av nederbörd förändrar 
knappast detta faktum. 

En viktig synpunkt som förs fram av Gámez et al. (2001b) är att uppmätt 
resuspension normalt är betydligt högre än de primära källorna till vägdammets 
innehåll av PM10. Om vi betraktar rimliga siffror för lätta fordon att applicera i 
Sverige, så är beläggningsslitaget ca 10 mg fkm-1, bromsslitaget ca 10 mg fkm-1 i 
storstadsmiljö och däckslitaget ca 6 mg fkm-1. En beräkning av emissionsfaktorn 
för lätta fordons avgasrelaterade partikelutsläpp i Söderledstunneln i Stockholm 
ger ca 10 mg fkm-1. Resuspensionen har i två svenska studier beräknats till  
209 mg fkm-1 som medelvärde under ett år för Stockholm (Foltescu et al., 2001) 
och till 44±33 respektive 285±115 mg fkm-1 i tunnlar i Göteborg (Sternbeck et al., 
2002). Dessa beräkningar är dock beroende av trafiksammansättning och externa 
faktorer och representerar alltså inte enbart lätta fordon. En jämförelse med andra 
emissionsfaktorer sammanställda av t.ex. Gámez et al. (2001b) (tabell 13) eller 
Fitz (2001) (tabell 8) bekräftar ändå sammantaget att resuspensionen oftast är ca 
en knapp tiopotens högre än summan av de primära emissionsfaktorerna. 
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Tabell 15  Sammanställning av PM10 emissionsfaktorer (mg fkm-1) för vägar i 
gaturum med kraftig trafik i Tyskland (Gámez et al., 2001a) (tabell från (Foltescu 
et al., 2001)). 

Inverterad modellering NOx som spårämne Vägnamn 
Total Ej avgasrel. Total Ej avgasrel. 

EPA 
Formula 
total 

Frankfurter 
Allé, Berlin 

Ca ½ av 
nivån enligt 
EPA formel 

   60–140  20–100 150–240 

9 vägar i 
Brandenburg* 

140–230 110–170 100–120  80–110 
deponering av 
silt ej känd 

Lutzer- 
strasse, 
Leipzig 

490–1 100** 450–1 000**
NOx-konc. 
ej känd 

NOx-konc. 
ej känd 

290–600 

Schildhorn- 
strasse, Berlin 

  89–94    44–59   79–95   34–60 170–230 
  *   reducerad kvalitet pga. bristande information om bakgrundshalter 
 ** ej representativ pga. kort mätperiod 
 
Vad innebär detta förhållande? Rimligtvis att en eller flera av källorna under-
skattas. Gámez et al. (2001b) menar att med tanke på hur stort det totala be-
läggningsslitaget är i förhållande till emissionerna av PM10 så är mekanismerna 
för beläggningsslitaget särskilt intressanta för fortsatta studier. 

Modellerna i Norge och Sverige skiljer sig från AP-42 och dess modifierade 
varianter. Kritik mot båda modellernas resuspensionsdelar har tidigare framförts i 
Gustafsson (2001). Avseende Dispersion (Bringfelt et al., 1997) inriktas kritiken 
främst mot att emissionsfaktorer från mätningar utförda i Norge måste justeras 
upp med en faktor 2 för att ge bättre överensstämmelse med mätdata, trots att den 
norska emissionsfaktorn torde vara högre än vid motsvarande förhållanden i 
Sverige pga. mjukare beläggningar och högre dubbandel. Dessutom saknas liksom 
i VLUFT möjlighet att ta hänsyn till variationer i primära källor, som belägg-
nings- däck- och bromsslitage.  

En annan osäkerhet är de grundläggande sambanden mellan resuspension och 
hastighet för lätta respektive tunga fordon som hämtats från Sehmel (1984). 
Sambanden innebär bland annat att vid 110 km h-1 resuspenderar en personbil lika 
mycket material som en lastbil. Intuitivt känns detta inte korrekt, men kan vara en 
fråga om definitioner. Resuspensionen måste också bero på om turbulensen efter 
ett fordon, med tillräcklig kraft, når det förråd av vägdamm som normalt lagras 
upp utanför själva körfälten. Det är uppvirvlingen av detta förråd som troligtvis 
gör att damningen av en långtradare på en torr vårväg är så mycket kraftigare än 
efter en personbil. Sehmels samband tar inte hänsyn till denna omlagring av 
material på vägytan utan bygger på att ett spårämne spridits över körfältet och 
sedan virvlas upp i luften av passerade fordon. Detta torde egentligen bara vara 
applicerbart då salt eller sand sprids över vägytan. De partiklar som trafiken själv 
genererar sprids i samma moment som de slits bort, sorteras och omlagras till ett 
förråd av vägdamm som efterföljande fordons turbulens delvis resuspenderar 
samtidigt som nya slitagepartiklar emitteras och lagras upp. Detta resulterar i en 
spatiell variation i källstyrkan för olika partiklar och framför allt en fundamental 
skillnad mellan primära och resuspenderade partiklar. 
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Figur 8  Skiss av hur källstyrkan/emissionspotentialen hos de i vägsystemet in-
gående primära källorna och resuspension kan tänkas variera tvärs en tvåfilig 
väg under vintern. 
 
VLUFT (Tønnesen, 2000) kritiseras främst för sin grova upplösning avseende 
förmågan att ta hänsyn till olika beläggningar. Angreppssättet att relatera 
resuspensionen till modellerade emissioner av avgasrelaterade partiklar kan inte 
heller betraktas som optimalt. Exempelvis menar Bringfelt et al. (1997) att 
emissionsfaktorn för resuspenderade partiklar ökar vid ökad hastighet, medan 
avgasrelaterade partiklar inte ökar.  

Trots förenklingarna är resuspensionsmodulen i Dispersion kanske den hittills 
bästa ansatsen att faktiskt försöka väga in så många som möjligt av de faktorer 
som kan tänkas påverka resuspensionen. Sandning och saltning är liksom dubb-
däcksanvändningen två av de viktigaste faktorerna. Båda bidrar framför allt till 
beläggningsslitage, som ju identifierats som den kanske viktigaste källan till 
resuspenderat damm. Modellen bör kunna förbättras genom att data från reella 
underhållsinsatser kan inarbetas istället för antagandet att insatser sker vid vissa 
temperaturer. Data om när insatser har gjorts och vilka givor som använts går att 
uppbringa i samarbete med väghållare.  

Emissionsfaktorn som beräknats med hjälp av spårämnesmetoden för 
Hornsgatan i Stockholm (Foltescu et al., 2001) är, precis som författarna fram-
håller, ett utgångsvärde som bör användas i brist på befintliga data för liknande 
beräkningar. Det är dock viktigt att framhålla den stora variationen under året, 
som troligtvis är avhängig vinterväghållning, dubbdäcksanvändning och varia-
tioner i väderförhållanden i Sverige.  

Som framgår av de genomgångna modellerna är antalet faktorer som påverkar 
slitage och resuspension många. Det är praktiskt att betrakta de primära partikel-
källorna och resuspensionen separat. 

Beläggningsslitaget är med stor sannolikhet den centrala källan till vägdamm, 
speciellt i länder med dubbdäcksanvändning, men bedöms som mycket viktig 
även i ”dubbfria” länder. Data rörande hur stor andel av slitaget som utgörs av 
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PM10 är dock knapphändiga. De tidigare redovisade finska studierna är, veter-
ligen, de enda som redovisar sådana värden. Mer detaljerade studier för olika 
typer av vanliga beläggningar vore värdefullt för förståelsen av beläggningens 
betydelse. Den viktigaste faktorn för beläggningsslitaget torde vara stenmate-
rialets hårdhet (motståndskraft). Den viktigaste trafikrelaterade faktorn bedöms 
vara trafikmängd och andel dubbanvändning. För beläggningsslitaget kan även 
tillförseln av sand/stenkross och den s.k. sandpapperseffekt detta ger upphov till 
vara en viktig faktor. I Sverige tillförs ca 250 000–350 000 m3 år-1 till våra vägar, 
varav en stor andel i tätort. 

Däckslitaget bedöms vara i storleksordningen en tiopotens lägre än det totala 
årliga beläggningsslitaget (Gustafsson, 2001). Här finns något fler undersökningar 
av emissionsfaktorn för PM10, som alla ligger i ungefär samma storleksordning. 
Det finns inga uppgifter om skillnader i däckslitage mellan dubbade och odubbade 
vinterdäck. Dock kan man anta att däckslitaget i länder där dubbdäck används är 
större än i övriga länder pga. att dubbarna gör beläggningen uppruggad och därför 
borde slita mer på däcken. Likaså torde användningen av mekanisk halkbekämp-
ning (sandning) öka slitaget. 

Partiklar från bromsslitage är i mångt och mycket beroende av vägsträck-
ningens och trafikens egenskaper (kurvor, stopp, köbildning och körbeteende). 
Som exempel på beteendets inverkan kan nämnas en studie om utbildning i 
EcoDriving och effekter på avgasutsläpp och bränsleförbrukning (Johansson, 
1999), där andelen tid med nedtryckt bromspedal minskade från 19 % före 
instruktion till 15 % efter instruktion. Andelen sträcka med nedtryckt bromspedal 
minskade ännu mer från 37 % till 23 %. Utbildningen genomförs på en slinga i 
verklig trafik, mestadels i tätort. Partiklar från bromsslitage är, som nämnts, 
mycket små och har en ojämn geografisk spridning. Med tanke på de stora 
variationer i förekomst som dessa partiklar rimligtvis uppvisar i vägmiljön be-
döms inte de uppskattningar som hittills gjorts som tillräckliga. 

Kunskapen om sandningens och saltningens bidrag till emissioner av PM10 är 
ännu i sin linda. Åtgärder vidtas för att undvika damning vid sandning, genom att 
tvätta materialet rent från finfraktioner. Ändock kan sanden finfördelas under 
fordonsdäck och kanske viktigast, bidra till ett ökat slitage av beläggning, genom 
sandpapperseffekten (Kupiainen, 2002). 

Så långt de primära källorna. De viktigaste faktorerna för den sekundära 
emissionen av PM10 från vägdamm, dvs. själva resuspensionen, bedöms vara 
fuktighetsförhållanden, trafikmängd och trafikhastighet. Redan Nicholson (1990) 
visade att hastigheten var viktig för resuspensionen, liksom partikelstorleken och 
betydelsen av det första fordonet som passerar. Enligt (Nicholson, 1990) ökar 
resuspensionen vid ökad hastighet. Etyemezian et al. (2002) fann att emissions-
potentialen från ett fordon uppmätt på fordonet minskade med ökande hastighet, 
men också att emissionsfaktorn ökar med hastigheten. 

Sternbeck, Sjödin & Andreasson (2001) visade i sina studier i två tunnlar i 
Göteborg att resuspensionen till betydligt större del är beroende av externa 
faktorer, såsom torrt eller vått väder, skyddande vegetationsskikt och tunnel-
rengöring, än av fordonsflottans karaktäristik. 

Sammantaget ter sig beläggningsslitaget och resuspensionsmodelleringen som 
de områden som är mest svårhanterliga och i behov av utveckling och fortsatt 
forskning, medan emissionsfaktorerna för broms- och däckslitage verkar vara mer 
generellt gångbara, trots att underlaget är relativt torftigt. Förhoppningsvis kan 
denna sammanställning hjälpa till att fokusera på dessa luckor i kunskapsmassan. 
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7 Slutsatser 
Utifrån sammanställningen genomförd i denna rapport kan följande slutsatser 
dras: 
 
• Användbara emissionsfaktorer för bromsar och däck finns och kan antas vara 

generella. Dock viktigt med aktuella data 
• Emissioner från beläggningsslitage är än så länge lite undersökt och varierar 

kraftigare än däck och bromsar beroende av varierande förutsättningar, som 
t.ex. dubbdäcksanvändning och beläggningsmaterial 

• Emissionsfaktorer för resuspension är viktiga, men svårseparerade från direkta 
emissioner och påverkas kraftigt av yttre förhållanden. 
 

Följande emissionsfaktorer för slitagepartiklar bedöms som relevanta: 
 
Tabell 16  Typiska emissionsfaktorer för slitagepartiklar (mg fkm-1). 
 Beläggning Däck Bromsar 
Sverige – – 17–84 
Norge 300–1500* – – 
Finland 10–20** – – 
Europa 
(CEPMEIP) 

7,3–26,9 3,5–18,6 6–32,25 

USA – 5–22 2,9–12,5 
*Dubbdäck, beräknat utifrån PM10-andel i vägdamm. 
**I laboratoriemiljö. 
 
Emissionsfaktorer för resuspensionspartiklar är i huvudsak förhöjda i länder med 
dubbdäcksanvändning vintertid eller i USA i särskilt torra och dammiga regioner. 
 
Tabell 17  Exempel på uppmätta emissionsfaktorer för resuspension. 
 Resuspension (mg fkm-1) 
 Vinter (okt–april)  Sommar (maj–sept) 
Sverige 300  150 
Danmark  40–110  
Norge 3 000*  – 
Tyskland  34–170  
USA  40–300  

*Torr väg med 35 000 fordon per dygn, 70 km h-1 och 10% tung trafik. 
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• Flera sätt att modellera resuspensionen finns: 
− Med ”silt loading” som utgångspunkt. Silt loading är dock svårbestämt och 

svårt att generalisera 
− Spårämnesmodellering – halten PM10 kopplas till t.ex. NOX. Dock ingen 

direkt beräkning av resuspensionen 
− Empiriska/modellerade emissionsfaktorer i kombination med meteorologi 

och drift- och underhållsåtgärder. Denna typ kräver dock förhållandevis 
stora insatser för att klargöra inverkan och samband 

− Genom att använda emissionsmodeller ”baklänges” med befintliga 
mätadata. 

 
• SMHI:s modell ”Dispersion” är en lämplig utgångspunkt för fortsatt 

utveckling i Sverige. 
− flera ingående faktorer behöver bättre underlag 
− kopplingen till DoU-insatser behöver utvecklas 
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8 Fortsatt arbete 
Fokus i utvecklingsarbetet avseende modeller för beräkningar av slitage- och 
resuspension bör inriktas mot de här nämnda parametrarna i synnerhet. Såväl 
forskning kring emissionsfaktorerna i sig, som kring hur de påverkas av para-
metrarna bör eftersträvas. För svenska förhållanden bör SMHI:s resuspensions-
modul i Dispersion utvecklas vidare och förslagsvis förses med relevantare indata 
grundade på mätningar gjorda i svenska förhållanden, en mer detaljerad upp-
delning av primära källor, som i dagsläget endast utgörs av avgaspartiklar och 
resuspension samt mer verklighetsgrundade funktioner som påverkar uppbygg-
naden av förrådet av partiklar på vägen. 

För närvarande pågår ett arbete, finansierat av Vägverket, med en ”Vinter-
modell”, där hela vinterväghållningen med dess olika delar och samhällsekono-
miska kostnader förknippade med dessa sammanlänkas. Dispersionsmodellen och 
dess resuspensionsmodul bör kunna kopplas till miljödelen av Vintermodellen och 
därigenom förses med indata i form av väderdata, väglag och drift- och under-
hållsinsatser och samtidigt förse modellen med utdata i form av miljö- och hälso-
effekter, som i senare steg värderas. Eventuellt kan modellen även utvecklas till 
att fungera för saltspridning. Alla de antaganden som idag är en del av 
resuspensionsmodulen skulle därigenom kunna underbyggas och förbättras med 
mätdata och befintliga samband. 

Vägverket finansierar även ett nyligen startat projekt där mätningar av 
partikelkoncentrationer och partikelbundna grundämnen på några olika platser i 
Stockholm kommer att utföras med start februari 2003. Syftet med projektet är att 
öka kunskapsunderlaget för åtgärdsbeslut genom att: kvantifiera bidragen från 
intransport, fordonsavgaser, vägslitage, däckslitage, bromsar och eventuella andra 
källor till PM10 i urban trafiknära miljö samt genom att validera en modell för 
spridning av grova partiklar genererade på grund av slitage i trafiknära miljö. 
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Reduktion av resuspension i modellen ”Dispersion” 
Sandning och saltning 
Om en dag har regn eller snöfall (enligt timvisa meteorologiska observationer) 
och om temperaturen är mellan -2 och +1 grader C och om gatan betraktas som 
fuktig (fq<0,1) ökas anskid med en sandning/saltning enligt 

 
anskid=anskid+1 
 
vilket motsvarar en 5 %-ig ökning av sand/salt-förrådet. Varje timma reduceras 

anskid pga. regn (frf) och minskat dammförråd (fsusp) enligt 
 
anskid=anskid*frf*fsusp 
 

Dubbdäck 
På sommaren, då anskid=0, antas endast lite material lösgöras pga. friktion mellan 
däck och vägbana 

 
tyre=tyre+0,001 
 
På vintern antas dubbdäck orsaka en tiofaldig ökning 
 
tyre=tyre+0,01 
 
Detta innebär att förrådet av däck och vägslitage kan fyllas på 100 dagar, vilket 

ungefär motsvarar en vintersäsong. 
 
Varje timme reduceras tyre på samma sätt som anskid 
 
tyre=tyre*frf*fsusp 
 
Då vintersäsongen är slut (1/5 används här), sätts anskid till 0 och tyre 

reduceras med faktorn 0,1, båda pga. att gatorna städas. 
 

Resuspension 
Slutligen beräknas faktorn fqe, som beskriver resuspensionen och multipliceras 
med källstyrkan i fordonskilometer, enligt följande: 

 
d=resuspα*tyre+resuspβ*min(anskid,20)/20 
 
d reduceras till 1 om d blir större än 1. Antalet sandnings/saltnings-tillfällen 

normaliseras med 20, varpå den relativa källstyrkan blir 1. resuspα är andelen 
däck- och vägpartiklar i det totala vägdammsförrådet vid slutet av vintersäsongen 
och resuspβ motsvarande för sand- och saltpartiklar. Summan av dessa är 
vanligtvis 1, men i en stad utan dubbdäck kan resuspα vara 0 eller mycket liten 
utan att öka värdet av resuspβ. Används inte sandning/saltning heller är båda 
faktorerna små. Observera att anskid reduceras pga. resuspension och avrinning. 
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Reduktion av resuspension pga. fukt: 
 
Fqe=d*fq 
 
där  
 
fq=1-0,9273*g 
 
enligt tidigare studier i Nyköping och g är fuktmängden i vägdammet och på 

vägytan (mm): 
 
g=min(1,0, g+rr)*gred 
 
där 
 
gred=exp(-k*epot/24) 
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