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Förord 
Miljökvalitetsnormen för inandningsbara partiklar (PM10) kräver från och med 
1 januari 2005 att dygnsmedelhalterna av PM10 i omgivningsluften inte överstiger 
50 µg m-3 (90-percentil) och att årsmedelhalten inte överstiger 40 µg m-3. Enligt 
miljöbalken skall myndigheter och kommuner säkerställa att miljökvalitets-
normerna uppfylls. Stockholm är i dagsläget långt ifrån att klara normerna i väg- 
och gatumiljöer, varför Länsstyrelsen i Stockholms län 2002 fick i uppdrag av 
regeringen att ta fram ett åtgärdsprogram att rapporteras senast 31 december 2003. 
Arbetet med programmet har styrts av en brett förankrad styrgrupp och en 
likaledes bred referensgrupp har funnits till hands för förankring och samråd.  

Projektledare för åtgärdsprogrammet har varit Isabell Lundberg och biträdande 
projektledare Jesper Johansson, båda på Länsstyrelsen i Stockholms län. Mats 
Gustafsson, VTI, har gjort en sammanställning av hur andra nordiska länder 
arbetar för att sänka halten PM10 (bilaga 3) och tillsammans med Anna Hadenius, 
Inregia, tagit fram förslag på åtgärder (bilaga 4) som minskar utsläppen av 
partiklar. Åtgärderna har effektberäknats av Christer Johansson, Lars Burman, 
Magnus Brydolf, Boel Lövenheim och Tage Jonsson på SLB-analys. Arbetet har 
skett i samråd med representanter för Vägverket, Stockholms stad, Naturvårds-
verket och Länsstyrelsen. Analyser av hur trafiksäkerheten påverkas av en 
minskad andel dubbdäck har utförts av Mats Wiklund m.fl., VTI (bilaga 7) och 
Östen Johansson m.fl. på Vägverket. 

I detta särtryck publiceras Länsstyrelsens åtgärdsprogram med de bilagor till 
vilka VTI bidragit. Övriga bilagor går att ladda ner från Länsstyrelsens webbplats 
www.ab.lst.se/friskareluft. 
 
Linköping januari 2004 
 
 
Mats Gustafsson 
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1. Sammanfattning 
Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till åtgärds-
program för att klara miljökvalitetsnormen för partiklar PM10 i Stockholms län.  

Den 1 januari 1999 trädde Miljöbalken i kraft, och med den infördes begreppet 
miljökvalitetsnormer (MKN) i svensk lagstiftning. Miljökvalitetsnormer är före-
skrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett geografiskt område. Normer 
finns idag för svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxid, bly, partiklar, bensen samt 
kolmonoxid i omgivningsluft. Miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) skall 
klaras 1 januari 2005. Enligt miljöbalken skall ett åtgärdsprogram upprättas, om 
man befarar att en miljökvalitetsnorm kan komma att överskridas.  

Höga halter av partiklar är ett hälsoproblem 
Såväl grova som fina och ultrafina partiklar är skadliga för hälsan. En nyligen 
genomförd studie visar att hälsokonsekvenserna av den grova fraktionen är allvar-
ligare än vad man tidigare trott. Partiklar orsakar ökad dödlighet i hjärt- och kärl-
sjukdomar och lungcancer. Beräkningar för Stockholms län visar att en sänkning 
av partikelhalten med 5 µg/m3 på årsbasis skulle på sikt leda till ca 230 färre döds-
fall om året.
Insatser för att sänka halterna av olika fraktioner av partiklar behövs för att mins-
ka hälsopåverkan. 

Höga halter av partiklar (PM10) är ett omfattande problem i Stock-
holms län. 
Miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) överskrids i dag i stora delar av Stock-
holms innerstad samt längs vägarna i länet med mer än 50 000 fordon/dygn. Även 
på kommunala gator utanför innerstaden i närheten av trafikleder med omfattande 
trafik överskrids normen. Överskridanden sker inte bara i Stockholms stad utan 
även i andra kommuner i länet.  
Kartläggningen av partikelhalterna i länet bygger på både mätningar och beräk-
ningar av luftföroreningshalterna. Mätningarna bedöms som tillförlitliga. Beräk-
ningarna har större osäkerheter, vilket medför att haltnivåerna kan vara både 30 % 
högre och 30 % lägre än beräknat.  
Höga halter av partiklar är inte heller enbart ett problem för Stockholms län. En 
kartläggning som Vägverket gjort visar att miljökvalitetsnormen för partiklar be-
räknas överskridas även i andra delar av landet.  
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Mätresultat från Hornsgatan i Stockholm, där halten PM10 är högst i länet, visar 
att dygnsmedelvärdet för PM10 måste minska med mellan 40 och 50 µg/m3 vilket 
innebär en halvering för att miljökvalitetsnormen skall klaras. På delar av 
Essingeleden där halten är högst på det statliga vägnätet måste halten minska med 
mellan 30 och 40 µg/m3.
I svensk stadsmiljö består den totala PM10-halten i huvudsak av partiklar i tre 
kategorier med olika ursprung. Den grova fraktionen består i huvudsak av upp-
virvlade slitagepartiklar, genererade vid slitage av vägbanor, däck och bromsar. 
Slitagepartiklarna utgör 70 - 80 % av den totala PM10-halten i gatunivå under 
vinter och vår. 
Den fina fraktionen av partiklar har sitt huvudsakliga ursprung i utsläpp i andra 
länder och har stor betydelse för bakgrundshalterna i Sverige. Uppehållstiden i 
atmosfären för fina partiklar kan vara några dygn varför utsläppen kan ha skett i 
Västeuropa, Östeuropa eller Ryssland beroende på varifrån vindarna blåser. 
Den ultrafina fraktionen härrör från förbränningsprocesser, t ex utsläpp av avgas-
partiklar från fordon i den lokala trafiken, vedeldning och energianläggningar. 

För att sänka halten av partiklar måste dubbdäcksanvändningen hal-
veras, trafikmängden minska och särskilda åtgärder sättas in dagar 
med risk för höga halter. 
Länsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram innehåller åtgärder som bör genomföras 
snarast, på kort sikt och på lång sikt. Åtgärdsprogrammet innehåller även förslag 
på insatser för att förbättra kunskapen om effekter av olika åtgärder på halten par-
tiklar, källorna till utsläppen av partiklar samt hälsoeffekter av olika fraktioner av 
partiklar, detta eftersom kunskapsläget behöver förbättras för att ”rätt” åtgärder 
ska kunna sättas in.
De åtgärder som ingår i förslaget till åtgärdsprogram är valda bl a med erfarenhe-
ter från Norge och Finland där problemet med partiklar varit känt sedan slutet av 
1980-talet. Även erfarenheter från Stockholm har beaktats vid urvalet av åtgärder. 
För att sänka halten PM10 måste åtgärder sättas in för att minska i första hand de 
grova partiklarna. Från hälsosynpunkt är det också av vikt att reducera de mindre 
partikelfraktionerna, även om de bidrar i mindre utsträckning till totalhalten av 
PM10.
Åtgärder som bör genomföras snarast 

Effekt Ansvar 
Halverad användning av dubbdäck 20-251 % Vägverket, regering och 

riksdag. 

Minskat biltrafikarbete 5-102 % Stockholms stad, regering 
och riksdag. 

Information Oklart Berörda centrala och regio-
nala myndigheter, berörda 

1 På innerstadens gator. 
2 På innerstadens gator. 
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väghållare och tillsynsmyn-
digheten. 

Åtgärder vid risk för extremt höga halter 10-15 % Berörd väghållare 

Åtgärder som bör genomföras på kort sikt (kunskapsuppbyggnad) 
Tvättad stenkross för halkbekämpning  Oklart Berörd väghållare 

Förbättrade beläggningar Oklart Berörd väghållare 

Förbättrad barmarksrenhållning Oklart Berörd väghållare 

Dubbdäcken är en avgörande faktor för slitage av vägbanan trots utveckling mot 
lättdubb och hårdare beläggningar. Därför föreslås åtgärder för en halverad an-
vändning av dubbdäck i länet. En minskad användning av dubbdäck måste kom-
bineras med en förbättrad vinterväghållning för att undvika att trafiksäkerheten 
försämras. Trafikmängden har betydelse för såväl bildning som spridning av väg-
damm. Dock krävs så stora minskningar av trafikarbetet för erforderlig sänkning 
av PM10-halten att det knappast är realistiskt. Nuvarande förslag med miljöavgif-
ter i Stockholms stad förväntas sänka halten PM10 med omkring 5 till 10 procent. 
Dagar med risk för höga halter av partiklar kan halten PM10 tillfälligt sänkas ge-
nom dammbindning samt hastighetssänkningar.  

Informationsåtgärder är viktiga för att minska halten PM10. Genom information 
till allmänheten om hälsokonsekvenserna av höga halter av partiklar kan accep-
tans nås för olika åtgärder. 

Fina partiklar åtgärdas i första hand genom internationellt samarbete exempelvis 
genom krav på avgasrening. 
Ultrafina partiklar åtgärdas genom att förbättra emissionsegenskaperna i fordons-
parken. Även åtgärder som reducerar trafikflödet har effekt på denna fraktion. De 
åtgärder som föreslogs i Länsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram för att klara 
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid har även effekt på de ultrafina partiklarna. 

Beslut om åtgärder behöver fattas skyndsamt! 
Miljökvalitetsnormen för partiklar skall klaras fr o m 1 januari 2005. Få åtgärder 
kan genomföras och få effekt innan dess. Nödvändiga beslut för ett genomförande 
av åtgärderna blir därför desto mer brådskande.  

Förslaget till åtgärdsprogram kommer inte att sänka halten PM10 så att miljökva-
litetsnormen klaras till år 2005. Dock är det av stor vikt att de åtgärder som ska 
genomföras snarast påbörjas och att insatser sker så att kunskapen om övriga åt-
gärder förbättras. Om detta sker kan miljökvalitetsnormen sannolikt klaras inom 
några år. 

Förslaget till åtgärdsprogram innehåller flera olika åtgärder. Ansvaret för dessa 
åtgärder har i första hand berörd väghållare. Det är viktigt att berörda väghållare 
ges såväl kunskap som ekonomiska resurser för att vidta åtgärder. Länsstyrelsen 
anser att särskilda statliga medel krävs för detta ändamål. Det är inte rimligt att 
enskilda kommuner i en situationen med allmän ansträngd kommunal ekonomi 
ska bära de extra kostnader som ett uppfyllande av miljökvalitetsnormen förväntas 
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innebära. Om inte särskilda medel tillskapas bör detta påverka ambitionsnivån i 
det slutliga åtgärdsprogrammet. 

Svårt att förena regelverket om miljökvalitetsnormer med Stock-
holmsregionens tillväxt 
Enligt miljöbalken ska myndigheter och kommuner säkerställa att miljökvalitets-
normerna uppfylls. Tillstånd, godkännande eller dispens får inte meddelas för en 
ny verksamhet som medverkar till att en miljökvalitetsnorm överträds. Enligt 
Plan- och bygglagen får inte heller planläggning medverka till att en miljökvali-
tetsnorm överträds. 

Länsstyrelsen befarar att om reglerna kring miljökvalitetsnormer tillämpas strikt, 
skulle detta innebära att knappast något ytterligare byggande kan ske i länet. All 
utveckling som sker i länet riskerar att i någon mån medföra en ökad trafik in mot 
Stockholms stad och på de trafikleder som idag har eller riskerar att ha överskri-
danden år 2005. En sådan tillämpning av regelverket leder dock till mycket be-
gränsade effekter på de faktiska luftföroreningshalterna och kan i själva verket 
motverka åtgärder som kan förbättra situationen ur ett helhetsperspektiv. Konse-
kvensen kan sålunda bli att ny bebyggelse i ökad utsträckning lokaliseras till lägen 
med glesare bebyggelse och därmed sämre tillgång till kollektivtrafik eller att tra-
fik flyttas till idag mindre belastade områden. Även om detta löser problemen på 
enstaka geografiska punkter riskerar det att sammantaget öka mängden utsläpp i 
regionen. 

Länsstyrelsen förslår därför att regeringen ser över reglerna om miljökvalitets-
normer så att inte Stockholmsregionens fortsatta hållbara tillväxt hotas och en 
totalt sett sämre miljösituation skapas. En mer ambitiös svensk lagstiftning kring 
miljökvalitetsnormer än vad EG-direktivet kräver får inte innebära att Stock-
holmsregionens internationella konkurrenskraft försämras mot andra länder som 
enbart uppfyller kraven i EG-direktivet. Sverige är det enda land inom EU som 
implementerat EG-direktivet på sådant sätt att det kan komma att förhindra ange-
lägen planering för bostäder och infrastruktur. 
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2. Inledning 

2.1 Förslaget till åtgärdsprogram 
Denna rapport, tillsammans med bilagor, utgör Länsstyrelsens redovisning av 
uppdraget att ta fram ett förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitets-
normen för PM10 i Stockholms län. Redovisningen innehåller förslag till åtgärder 
som bör genomföras snarast, på kort och lång sikt för att klara normen till år 2005 
och därefter. Redovisningen innehåller dessutom förslag till insatser för att för-
bättra kunskapen om källorna till utsläppen av partiklar, effekter av olika åtgärder 
på halten partiklar och andra effekter samt hälsoeffekter av olika fraktioner av 
partiklar.  

Endast ett år återstår tills dess att normen skall klaras. Det är därför av stor vikt att 
regeringen skyndsamt beslutar om åtgärdsprogram så att erforderliga åtgärder kan 
sättas i gång och få effekt så snart som möjligt.  

Fokus för Länsstyrelsens arbete har varit att minska PM10-halterna. Fina och ult-
rafina partiklar bidrar mycket lite till halten PM10, därför föreslås inga åtgärder 
som enbart reducerar de mindre fraktionerna i detta förslag till åtgärdsprogram. 
Länsstyrelsen har dock tidigare redovisat förslag till åtgärdsprogram för att klara 
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. I detta förslag finns åtgärder som även 
minskar utsläppen av övriga luftföroreningar från trafiken, däribland de ultrafina 
partiklarna.  

Det har inte varit möjligt att rangordna olika åtgärders kostnadseffektivitet följt av 
den relativa graden av hälsofarlighet hos olika fraktioner av partiklar eftersom 
kunskapsläget fortfarande är oklart kring vilka eller vilken fraktion partiklar som 
är mest skadlig för hälsan. 

2.2 Regeringens uppdrag 
Länsstyrelsen hemställde i juni 2002 att regeringen snarast skulle besluta om upp-
rättande av ett åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för partiklar år 
2005 i Stockholms län. Bakgrunden var att en kartläggning, gjord av SLB-analys 
på uppdrag av Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund, visat att miljökvali-
tetsnormen för partiklar överskreds på flera platser i Stockholms län och att den 
sannolikt även skulle överskridas år 2005, se bilaga 1. 

Regeringen beslutade den 28 november 2002 att ge Länsstyrelsen i uppdrag att ta 
fram ett förslag till åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för par-
tiklar. Länsstyrelsen skall i arbetet samråda med kommunerna i Stockholms län, 
Kommunförbundet Stockholms län, Stockholms läns landsting och Stockholmsbe-
redningen (N 2001:02). Länsstyrelsen skall också samråda med berörda centrala 
och regionala myndigheter, t ex Vägverket, Banverket, Riksantikvarieämbetet, 
Naturvårdsverket och Boverket samt med Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

En redovisning av uppdraget skall lämnas till regeringen senast den 31 december 
2003. Förutom det innehåll som anges i 5 kap 6 § miljöbalken skall förslaget till 
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åtgärdsprogram innehålla beräkningar av de kostnader som de föreslagna åtgär-
derna medför samt förslag om vem som skall ansvara för genomförandet av olika 
åtgärder och bära kostnaderna för dessa. Åtgärdernas kostnad i förhållande till 
hälsoeffekterna skall belysas. Redovisningen skall i den mån det är möjligt 
innehålla en analys av hur rangordningen mellan olika åtgärders 
kostnadseffektivitet är beroende av den relativa graden av hälsofarlighet hos olika 
typer av partiklar. Enligt 5 kap 6§ miljöbalken skall förslaget till åtgärdsprogram ange den miljökva-
litetsnorm som skall uppfyllas, de åtgärder som skall vidtas för att miljökvalitets-
normen skall vara uppfylld, vilka myndigheter och kommuner som skall se till att 
angivna åtgärder vidtas samt när de skall vara genomförda. 

Av regeringens beslut framgår att problemen med höga halter av partiklar måste 
lösas så att minsta möjliga konflikt uppstår med olika intressen. Det bör så långt 
möjligt eftersträvas att de förbättringar åtgärdsprogrammet avses medföra i ett 
område inte leder till försämrad luftkvalitet eller ökade bullernivåer i andra områ-
den där luftkvaliteten idag är god eller bullernivåerna låga. Behovet av ett funge-
rande transportsystem och en fungerande bostadsmarknad skall också beaktas. 

Vidare framgår av regeringens uppdrag att länsstyrelsen bör, i arbetet med att ta 
fram åtgärder för att komma till rätta med partikelhalterna, analysera hur andra 
luftföroreningar påverkas av åtgärderna så att resultatet inte leder till överskridan-
den av andra luftföroreningar eller ökade koldioxidutsläpp. 

2.3 Regler om miljökvalitetsnormer 
Grunden för miljökvalitetsnormerna för partiklar finns i EU:s luftdirektiv, bl a i 
direktiv 1996/62/EG och 1999/30/EG. Gränsvärdena är minimigränsvärden och 
skall vara uppfyllda senast år 2005. Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet finns 
idag för kvävedioxid, kväveoxid, svaveldioxid, bly, partiklar, bensen samt kolmo-
noxid. Enligt miljöbalken skall myndigheter och kommuner säkerställa att miljö-
kvalitetsnormerna uppfylls. Tillstånd, godkännande eller dispens får inte meddelas 
för en ny verksamhet som medverkar till att en miljökvalitetsnorm överträds. En-
ligt plan- och bygglagen får inte heller planläggning medverka till att en miljökva-
litetsnorm överträds. 

Tid för medelvärde Normvärde (µµµµg/m3) Värdet får inte överskridas mer än 
Dygn 50 µg/m3 35 dygn per år fr o m 1/1 2005 

(90 percentil) 
Kalenderår 40 µg/m3 Får ej överskridas fr om 1/1 2005 
Reglerna om miljökvalitetsnormer för PM10 i utomhusluft (SFS 2001:527) 

Enligt EG-direktivet får gränsvärdena för partiklar PM10 ses som ett första steg 
att minska partikelhalterna i utomhusluften. Miljökvalitetsnormerna för PM10 är 
desamma som EG-gränsvärdena. 

I direktivet anges för steg 2 strängare gränsvärden som skall klaras fr o m 2010. 
Gränsvärdena är då angivna som dygnsmedelvärde på 50 µg/m3 (får ej överskridas
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mer än 7 dygn) och årsmedelvärde på 20 µg/m3, vilket är avsevärt strängare än 
nuvarande svenska normer. 

EU:s CAFE-program (Clean Air for Europe) syftar till att inrätta en integrerad 
långsiktig strategi för att bekämpa luftföroreningar och skydda människors hälsa 
och miljön mot föroreningarnas effekter. En uppgift för CAFE är att föreslå nya 
gränsvärden för partiklar inför en revidering av första dotterdirektivet för luftkva-
litet (1999/31/EG). Världshälsoorganisationen (WHO) har på uppdrag av CAFE 
ställt samman kunskap om hälsokonsekvenser av olika partikelfraktioner. Sanno-
likt kommer de strängare gränsvärdena i steg 2 (PM10) att revideras samt nya 
miljökvalitetsnormer avseende PM2,5 att införas som komplement till miljökvali-
tetsnormerna avseende PM10 i EG-direktivet. Sverige bör medverka till att nor-
merna utformas så att det finns praktiska möjligheter att klara de nivåer som för-
slås.

Som ett led i att uppfylla miljökvalitetsmålet Frisk luft, gör Naturvårdsverket på 
Regeringens uppdrag riskbedömningar och där så är lämpligt föreslås delmål. 
Detta arbete ska redovisas före årsskiftet 2003/2004. Delmål kommer att föreslås 
för bl a PM10 och PM2,5. Delmålen kommer att utgöra underlag för fastställande 
av nya miljökvalitetsnormer. Arbetet inom CAFE är vägledande för Naturvårds-
verkets arbete. 

Miljöskyddsområde 
I 7 kap 19 § och 20 § miljöbalken behandlas möjligheten att skydda ett område 
genom att förklara det som miljöskyddsområde. Ett större mark- eller vattenområ-
de får förklaras som miljöskyddsområde om det krävs särskilda föreskrifter för att 
området eller del av området är utsatt för föroreningar eller annars inte uppfyller 
en miljökvalitetsnorm. Om verksamheter som bidrar till de skadliga effekterna 
ligger eller bedrivs utanför det område där effekterna framträder bör miljöskydds-
området även täcka in dessa områden. 

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, länsstyrelsen skall meddela 
föreskrifter om skyddsåtgärder, begränsningar och andra försiktighetsmått för 
verksamheter inom området. Verksamhetsutövare utanför miljöskyddsområdet, 
vars verksamhet kan ha skadliga effekter inom området, är skyldiga att iaktta hän-
syn till området och dess föreskrifter. Föreskrifterna får endast avse den förore-
ning eller miljökvalitetsnorm som är avsikten till miljöskyddsområdet.  

Om en miljökvalitetsnorm överskrids skall ett åtgärdsprogram upprättas 
Ett åtgärdsprogram skall upprättas om det behövs för att en meddelad miljökvali-
tetsnorm skall uppfyllas eller om EG-lagstiftningen kräver det. Åtgärdsprogram-
met upprättas av regeringen eller av en eller flera myndigheter eller kommu-
ner/kommunalförbund som regeringen utser.  

Ett åtgärdsprogram kan omfatta alla typer av verksamheter som påverkar de för-
orenings- eller störningsnivåer som miljökvalitetsnormen avser, alltså även verk-
samhet som inte är tillståndspliktig. I praktiken kan ett åtgärdsprogram exempel-
vis riktas in på att uppmuntra till bättre nyttjande av kollektivtrafiken samt ett 
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utökat användande av miljövänligare fordon och bränslen och i speciella fall styra 
om trafiken från vissa gator där halten av föroreningar överstiger miljökvalitets-
normen. Andra åtgärder kan till exempel vara ekonomiskt stöd, trafikföreskrifter, 
reglering genom detaljplaner, utbildning och informationskampanjer. 

I åtgärdsprogrammet skall, förutom de specifika åtgärderna, även anges vilka 
myndigheter och kommuner som är ansvariga för att åtgärderna genomförs och 
finansieras samt vilket slutdatum som gäller för genomförandet. Ett åtgärdspro-
gram kan omfatta ett större geografiskt område än det där den aktuella miljökvali-
tetsnormen riskerar att överskridas. Nivåerna för en miljökvalitetsnorm sätts ut-
ifrån vad människan och naturen tål och inte utifrån vad som är ekonomiskt rim-
ligt. Ett åtgärdsprogram kan emellertid innehålla ekonomiska överväganden för de 
åtgärder som föreslås. 

Åtgärdsprogrammet skall omprövas vid behov, dock minst vart femte år. 

Vad händer om en miljökvalitetsnorm överskrids? 
Miljökvalitetsnormerna är ett nytt inslag i svensk lagstiftning och den praktiska 
tillämpningen har ännu inte prövats.  

Miljökvalitetsnormernas syfte är att skydda människors hälsa eller miljön. Nor-
merna består av gränsvärden för en störningsfaktor (t ex partiklar) som inte får 
överskridas efter en viss angiven tidpunkt. Normerna är absoluta i den meningen 
att en avvägning inte kan göras gentemot andra intressen i syfte att uppnå en som 
helhet lämplig lösning. Detta har vi hittills inte varit vana vid i samhällsplanering-
en i Sverige.  

Syftet med det pågående arbetet med åtgärdsprogram är att se till att miljökvali-
tetsnormen tillgodoses och att därmed undvika att oförutsedda åtgärder plötsligt 
behöver sättas in och åsamka problem. Ett åtgärdsprogram är å andra sidan ingen 
garanti för att överskridanden ändå inte kan inträffa.  

Normerna påverkar såväl myndigheters beslutsfattande som driften av verksamhe-
ter, både före och efter det att normens gränsvärden skall klaras.  

• Tillsynsmyndigheter är skyldiga att vidta åtgärder som behövs för att nor-
merna ska uppfyllas snarast möjligt dock senast vid angiven tidpunkt.  

• Ansvariga för verksamheter (icke tillståndspliktiga) som medverkar till 
höjda halter, är skyldiga att bedriva verksamheten så att normer klaras. 

• Tillståndsprövande myndigheter får inte medge ny verksamhet som med-
verkar till att normer överskrids. Detta gäller även beslut om t ex vägar. 

• Planerande myndigheter skall iaktta normerna, och planläggning får inte 
medverka till att normen överträds. 

I plan- och bygglagen kopplas alla formella beslut om planer, bygglov och 
förhandsbesked till normerna. Att en miljökvalitetsnorm inte har iakttagits ger 
länsstyrelsen en skyldighet att upphäva en sådan detaljplan. Lagkonstruktionen 
med karaktär av "stoppregel" medger inte en samlad helhetsbedömning genom 
avvägningar mot andra intressen. Därmed skiljer sig bestämmelserna om 
miljökvalitetsnormer från andra bestämmelser i plan- och bygglagen.  
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Efter den dag då normen senast ska vara uppfylld är det tillsynsmyndigheternas 
skyldighet att vidta åtgärder som behövs för att normerna skall klaras. Beroende 
på vad som bidrar till att normen överskrids, kan olika slag av förelägganden vara 
tänkbara, såsom krav på verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att reducera 
utsläpp eller förbud mot verksamhet som inte har tillstånd. Förelägganden skulle 
även kunna riktas till myndigheter, även om dessa normalt förväntas initiera 
åtgärder av egen kraft utifrån sitt ansvar. 

Vilka åtgärder som kommer att anses behövliga om normen överskrids beror för-
modligen på var och hur mycket normen överskrids. Exempel på åtgärder som 
kan genomföras om normen överskrids är informationsåtgärder och avstängning 
av gator och vägar. 

2.4 Konsekvenser av lagstiftningens tillämpning 
Detta avsnitt ansluter i hög grad till vad Länsstyrelsen förde fram i förslaget till 
åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Viss kommen-
tarer görs också till Boverkets och Naturvårdsverkets yttranden över detta förslag. 

Utgångspunkter för den fysiska planeringen 

Tillståndsprövande myndigheter ska inte medge ny verksamhet som medverkar 
till att normer överskrids. Planerande myndigheter ska iaktta normerna och plan-
läggning får inte medverka till att normerna överträds. 

Enligt Naturvårdsverkets uppfattning ska normerna uppfyllas utomhus där männi-
skor vistas. Detta ansluter väl till Länsstyrelsens uppfattning. Enligt Naturvårds-
verkets mätföreskrifter anges uttryckligen att provtagningsplats ska väljas så att 
mätningen ger uppgifter om de områden där människor vistas och där det förmo-
das vara höga halter.    

Att miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids i Stockholms län beror till stor 
del på den lokala trafikbelastningen men också på ökningen av trafikarbetet i re-
gionen. Med utgångspunkt i en strikt uttolkning av ordalydelsen i reglerna om 
miljökvalitetsnormer skulle tillämpningen av reglerna i planeringssammanhang 
kunna innebära att knappast något ytterligare byggande kan ske i länet eftersom 
all utveckling som sker i princip riskerar att medföra en ökad trafik in mot Stock-
holms stad och på de trafikleder som idag har eller riskerar att ha överskridanden 
år 2005.

Enligt regeringens direktiv ska behovet av fungerande transportsystem och en 
fungerande bostadsmarknad beaktas i arbetet med förslaget till åtgärdsprogram. 
Det är alltså angeläget att Stockholmsregionen kan utvecklas samtidigt som pro-
blemen med luftkvaliteten klaras. Det är därför viktigt att regionens utbyggnad av 
bostäder och arbetsplatser sker på sådant sätt att den främjar kollektiva resor och 
minimerar bilanvändning. Såväl gällande regionplan (RUFS) samt senare års 
kommunala översiktsplaner har denna inriktning. Länsstyrelsen understryker be-
tydelsen av detta i olika yttranden i samband med den kommunala översiktsplane-
ringen och i andra sammanhang där frågan om trafikförsörjningen av ny bebyg-
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gelse aktualiseras.  

Dock är det först när lokaliseringsfrågor prövas i samband med detaljplanering 
och tillståndprövning som det fattas rättsverkande beslut. Enligt 12 kap PBL är 
Länsstyrelsen skyldig att upphäva en detaljplan, efter kommunens antagande, om 
det kan befaras att planen innebär att en miljökvalitetsnorm inte ”iakttagits”. Vid 
ett överklagande av en enskild med hänvisning till miljökvalitetsnormerna ska en 
bedömning göras om planen ”medverkar till att normen överträds”.  

Detaljplaner långt ifrån områden med risk för överskridanden 

Utvecklingen i regionen leder erfarenhetsmässigt till en ökad trafik. Det är dock 
omöjligt att klargöra i vilken mån en planläggning riskerar att orsaka ett överskri-
dande av normerna på annat håll i regionen. Det går normalt inte att koppla den 
trafikökning som en enskild plan kan generera till effekter inom andra långt bort 
belägna områden. I sammanhanget är det viktigt att erinra om att befolkningsök-
ningen, som även beror på annat än nyexploatering, och människornas allmänna 
välfärdsutveckling är de avgörande faktorerna bakom länets trafikökning. Det är 
därför inte rimligt och kan inte heller ha varit lagstiftarens mening att staten ska 
ingripa mot detaljplaner annat än när sambandet mellan en ny bebyggelse och 
risken för överskridanden är uppenbart.  

Länsstyrelsen utgår från detta synsätt i sin hantering av detaljplaner som inte lig-
ger i nära anslutning till områden med risk för överskridanden. Detta innebär att 
sådana planer som regel inte tas in för prövning enligt 12 kap PBL efter det kom-
munala antagandebeslutet. I den rådgivning om tillämpningen av de allmänna 
intressena enligt 2 kap PBL som Länsstyrelsen ska ge i samråden kring detaljpla-
ner påtalas emellertid alltid nödvändigheten av att beakta trafikförsörjningens be-
tydelse för luftkvaliteten i regionen.  

Detaljplaner i eller i närheten av områden med risk för överskridanden 

En annan situation råder då halterna av luftföroreningar kan öka på grund av ett en 
bebyggelse sluter gaturummet och därmed minskar ventilationen. I planeringssi-
tuationer där länsstyrelsen anar ett direkt samband mellan den föreslagna bebyg-
gelsen och en risk för att denna kan medverka till ett överskridande inom eller i 
direkt anslutning till planområdet, begär Länsstyrelsen alltid in ett bedömningsun-
derlag. Av underlaget ska det framgå i vilken mån den föreslagna bebyggelsen 
riskerar att leda till att en miljökvalitetsnorm överträds. Länsstyrelsens skyldighe-
ter att ingripa bör inskränka sig till planeringssituationer då det finns en tydligt 
samband mellan förslag till bebyggelse som minskar ventilationen genom att sluta 
gaturummen och påtaglig risk för överskridanden av normen. 

Av de underlag som Länsstyrelsen hittills tagit del av framgår att varje bedömning 
i en konkret planeringssituation är behäftad med många osäkerheter. Mätningar 
utförs enbart punktvis. Utifrån dessa mätningar ska, genom en modell, halterna 
beräknas i olika framtida bebyggelsesituationer. Beräkningarna bygger på 
antaganden om trafikutveckling, fordonspark och ventilationsförhållandena med 
mera. Detta leder till stora osäkerhetsmarginaler.  

Länsstyrelsen anser det således inte rimligt att tillämpa lagen strikt i samband med 
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prövningen enligt 12 kap PBL även när ny bebyggelse kan påverka halterna lo-
kalt. Som exempel kan nämnas detaljplaner för bostäder t ex i Hammarby Sjöstad 
i Stockholms stad. I dessa fall kan en risk för överskridanden på enstaka punkter 
inte helt uteslutas men den eventuella risken kan, enligt Länsstyrelsens bedöm-
ning, uppvägas av den nackdel som det skulle innebära om detaljplanen inte 
kommer till. Länsstyrelsen avser även fortsättningsvis att tillämpa lagstiftningen 
med beaktande av de stora osäkerheterna och inte upphäva detaljplaner om det 
inte tydligt framgår att normerna inte iakttagits. 

Risken för mindre överskridanden i ett område kan dessutom få till följd att ny 
bebyggelse i ökad utsträckning lokaliseras till lägen med glesare bebyggelse och 
sämre tillgång till kollektivtrafik eller att trafik flyttas till idag mindre belastade 
områden. Även om detta löser problemen på enstaka geografiska punkter riskerar 
det att sammantaget öka mängden utsläpp i regionen. 

Länsstyrelsen anser det således vara rimligt att göra en helhetsbedömning som 
innebär att en detaljplan kan komma att godtas om den medför förbättringar som 
annars inte skulle komma till. I sammanhanget vill Länsstyrelsen peka på att plan- 
och bygglagen och miljöbalken i detta avseende speglar olika synsätt. 16 kap 5 § 
miljöbalken anger en möjlighet att tillåta en verksamhet som medverkar till att en 
miljökvalitetsnorm överträds under förutsättning att andra åtgärder vidtas som 
ökar möjligheten att uppfylla normen. Motsvarigheten saknas i plan- och byggla-
gen.

Oklara utgångspunkter för tillämpningen 

I avsaknad av en etablerad rättspraxis i dessa frågor kompliceras planprocesserna 
av osäkerheten kring vad miljökvalitetsnormerna egentligen innebär. Länsstyrel-
sen kan således i samråd kring detaljplaneförslag inte ge berörda kommuner till-
fredsställande besked om planförslagen i huvudsak är förenliga med gällande lag-
stiftning. Oklarheterna understryks av bland annat de centrala verkens ställnings-
taganden. Boverket stöder i huvudsak Länsstyrelsens synsätt, medan Naturvårds-
verket i vissa delar inte har samma uppfattning.  

Ur Boverkets och Naturvårdsverkets yttranden avseende hanteringen i fysiska planer 

Naturvårdsverket 
Naturvårdsverkets juridiska tolkning är att MKN gäller från det att de meddelats och att de skall 
tillämpas, på det sätt som framgår av miljöbalken och annan lagstiftning, i syfte att de senast skall 
uppnås vid de tidpunkter som anges i aktuella förordningar och i tiden därefter. Följaktligen skall 
exempelvis prövnings-, tillsyns-, och planmyndigheter redan idag tillämpa MKN för kvävedioxid i 
syfte att den skall kunna uppnås senast den 1 januari 2006. I den kommunala planeringen skall 
enligt PBL hänsyn tas till meddelade MKN. Denna skyldighet inträder också redan från normernas 
ikraftträdande. Av 12 kap. 3 § PBL följer att länsstyrelsen skall upphäva bl.a. ett beslut om en 
detaljplan om MKN inte iakttas. 

Naturvårdsverket finner det anmärkningsvärt att länsstyrelsen deklarerar att den inte avser att 
tillämpa bestämmelserna i 12 kap. PBL om prövning av bl.a. detaljplaner mot MKN på det sätt 
som lagstiftaren avsett. Ett sådant förhållningssätt leder till ett försvårande av genomförandet av 
MKN och medför en ökad rättsosäkerhet. 
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Boverkets synpunkter 
Boverket instämmer i länsstyrelsernas förslag att lagstiftningen om miljökvalitetsnormer i miljö-
balken och kopplingen till Plan- och bygglagen (PBL) behöver ses över snarast. Konsekvenserna 
av gällande lagstiftning är på grundläggande punkter inte klarlagda vilket riskerar att förlänga 
planprocessen. Det gäller till exempel bestämmelsen att vid planering och planläggning skall 
kommuner iaktta miljökvalitetsnormer. 

Härtill kommer att innebörden tolkas även av andra instanser såsom Vägverket, 
miljödomstol och andra miljömyndigheter vid tillämpning av annan lagstiftning 
och i andra prövningssituationer. 

Härtill kommer att innebörden även av andra prövningsinstanser såsom Vägver-
ket, Miljödomstol och andra miljömyndigheter annan lagstiftning.  

Det är alltså först vid en överprövning av regeringen och Regeringsrätten eller 
Miljööverdomstolen som osäkerheterna kommer att klarna genom att det utveck-
las en rättspraxis. Slutligt besked om vad lagstiftningen faktiskt innebär kan behö-
va invänta fleråriga planerings- och prövningsprocesser.  

Ett grundläggande krav vad gäller rättssäkerhet är att lagstiftning är förutsägbar. 
Länsstyrelsen ifrågasätter om dagens regelverk kring miljökvalitetsnormerna upp-
fyller detta krav. I sammanhanget bör vidare framhållas att även om en verksam-
het eller en detaljplan tillåtits med hänsyn till miljökvalitetsnormerna ska till-
synsmyndigheter vidta åtgärder om detta behövs för att säkerställa att normerna 
uppfylls. Inte heller detta kan anses vara acceptabelt från rättssäkerhetssynpunkt.    

2.5 Förslag om översyn av regelverket kring miljökvalitetsnormer 
Redan i förslaget till åtgärdsprogram för kvävedioxid som inlämnades till reger-
ingen i juni 2003 framhöll länsstyrelsen behovet av en översyn av lagreglerna om 
hur miljökvalitetsnormerna ska beaktas i samband med planläggning.  

Av hälsoskäl finns det anledning att ge vissa miljöaspekter en överordnad bety-
delse i förhållande till andra miljö- och hushållningsfrågor. Som framgår ovan 
skapar dock utformningen stora tolkningssvårigheter i konkreta planeringssitua-
tioner. Angelägna samhällsbyggnadsprojekt som Norra Länken och bostadsut-
byggnad i Hammarby Sjöstad riskerar att omintetgöras genom svårigheter att tol-
ka bestämmelserna i omfattande och långvariga planerings- och prövningsproces-
ser. Den oklara rättstillämpningen kan orsaka ökad osäkerhet under flera år om 
genomförande av projekt i väntan på avgörande av överklaganden i högre rättsin-
stanser.

PBL-kommittén och Miljöbalkskommittén har i uppdrag att se över reglerna och 
samspelet mellan de olika lagstiftningar som berör frågan. Mot bakgrund av den 
utbyggnad av bostäder och infrastruktur som är nödvändig med hänsyn till tillväx-
ten i Stockholmsregionen måste en översyn av reglerna ske med skyndsamhet. 

Utgångspunkten kan vara att i plan- och bygglagen införa en motsvarighet till 
16 kap 5 § miljöbalken som skulle ge en möjlighet att tillåta en verksamhet som 
medverkar till att en miljökvalitetsnorm överträds under förutsättning att andra 
åtgärder vidtas som ökar möjligheten att uppfylla normen.  
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Härtill kan man genom förtydliganden i PBL reglera det förhållningssätt i olika 
planläggningssituationer som framgår ovan. Detta innebär att länsstyrelsen i den 
rådgivning om tillämpningen av de allmänna intressena enligt 2 kap plan- och 
bygglagen som länsstyrelsen ska ge i anslutning till detaljplanering påtalar nöd-
vändigheten av att beakta trafikförsörjningens betydelse för luftkvaliteten i regio-
nen. Lämpligheten av en sådan detaljplan får dock avgöras av kommunen utifrån 
en helhetsbedömning med avvägning mot andra intressen i enlighet med syftet 
med dagens planlagstiftning. Detta bör tydligt kunna framgå av lagtexten. Tillför-
säkrandet av godtagbar luftkvalitet fångas upp genom miljöbalkens krav på verk-
samhetsutövares och kommuners skyldighet som miljöskyddsmyndighet att ingri-
pa vid överträdande. 

Det kan inte vara rimligt eller ha varit lagstiftarens mening att staten ska ingripa 
mot denna typ av detaljplaner annat än i rena undantagsfall när detta samband är 
uppenbart. Länsstyrelsens skyldigheter att ingripa bör inskränka sig till de situa-
tioner råder då det tydligt kan visas att halterna av luftföroreningar kommer att 
öka på grund av ett en bebyggelse minskar ventilationen genom att sluta gatu-
rummen. 
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3. Arbetets genomförande 

3.1 Organisation 
Arbetet med att ta fram förslag till åtgärdsprogram har styrts av en styrgrupp be-
stående av Lars Nyberg (sammankallande), Bo Hansson, Rutger Öijerholm, Eva 
Gyllensvärd och Peter Huledal, Länsstyrelsen, Gunnar Söderholm, Stockholms 
stad, Cristina Bolinder och Ulrika Honauer, Vägverket region Stockholm, Göran 
Johnson, Stockholms läns landsting (SLL) genom Regionplane- och trafikkontoret 
(Rtk) och Göran Lundberg, Kommunförbundet Stockholms län (KSL). 

För förankring och samråd har Länsstyrelsen kallat en referensgrupp med repre-
sentanter från Vägverket region Stockholm och Vägverkets huvudkontor, Natur-
vårdsverket, SLL genom Arbets- och miljömedicin, Rtk och SL, KSL, represen-
tanter från kommunerna i Stockholms län, Stockholmsberedningen, Folkhälsoin-
stitutet och berörda organisationer. Projektledare har varit Isabell Lundberg, biträ-
dande projektledare Jesper Johansson.  

3.2 Framtagande av förslag till åtgärdsprogram 
Länsstyrelsen har arbetat med förslaget till åtgärdsprogram i tre steg; 

1. Problembild 
2. Nordiska erfarenheter 
3. Förslag till åtgärdsprogram. 

Problembilden (bilaga 1) är framtagen av SLB-analys på uppdrag av Luftvårds-
förbundet i Uppsala och Stockholms län. 

Mats Gustafsson, VTI har på Länsstyrelsens uppdrag gjort en sammanställning av 
hur andra nordiska länder arbetar för att sänka halten PM10 (bilaga 3). Studieresor 
till Helsingfors och Trondheim har genomförts för att närmare studera hur dessa 
städer arbetar för att klara EG-direktivet.  

På Länsstyrelsens uppdrag har Mats Gustafsson, VTI och Anna Hadenius, Inregia 
AB tagit fram förslag på åtgärder (bilaga 4) som minskar utsläppen av partiklar. 
Åtgärderna har effektberäknats av Christer Johansson, Lars Burman, Magnus 
Brydolf, Boel Lövenheim och Tage Jonsson, SLB-analys. Arbetet har skett i sam-
råd med representanter för Vägverket, Stockholms stad, Naturvårdsverket och 
Länsstyrelsen. Analyser av hur trafiksäkerheten påverkas av en minskad andel 
dubbdäck har utförts av Mats Wiklund m fl, VTI (bilaga 8) och Östen Johansson 
m fl Vägverket (bilaga 7). 
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4. Förutsättningar 

4.1 PM10-normen överskrids nu och kommer att överskridas år 2005. 
SLB-analys har på uppdrag av Luftvårdsförbundet i Uppsala och Stockholms län 
genomfört en kartläggning av PM10-halterna i Stockholms län avseende år 2002. 
I kartläggningen ingick både mätningar och spridningsberäkningar av partikelhal-
terna. Miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärde överskrids längs ett stort antal 
gator i tätorter samt längs hårt trafikerade infartsleder i hela länet. Överskridanden 
sker på samtliga vägar i länet som trafikeras av mer än 50 000 fordon per dygn. På 
de mest trafikbelastade avsnitten överskrids även normvärdet med tillägg av tole-
ransmarginal. Beräkningar utförda av Vägverket visar att PM10-normen 
överskrids också utmed det statliga vägnätet i stora delar av Sverige. 

En jämförelse mellan denna kartläggning och den tidigare utförda kartläggningen 
av kvävedioxidhalterna i Stockholms län visar att partikelproblematiken är ett 
betydligt svårare problem. Överskridandena av normvärdena är kraftigare för par-
tiklar samt sträcker sig över ett större geografiskt område. Dessutom visar mät-
ningarna ingen sjunkande trend och inga åtgärder pågår för att minska nivåerna 
ens på kort sikt. 

CAFE-programmet har sammanställt luftföroreningshalter i Europa. PM10-
halterna i Stockholms innerstad visade sig vara bland de högsta i Europa, långt 
högre än exempelvis halterna i Norge och Finland. Det är dock inte enkelt att jäm-
föra resultat från olika mätplatser, speciellt inte trafiknära mätplatser, där gatu-
rummets utformning påverkar haltnivåerna kraftigt. En jämförelse med fler mät-
platser i Stockholm visar dock att halterna ändå är mycket höga jämfört med de 
allra flesta europeiska städer. 

I kartorna nedan visas PM10-halten i Stockholms län för det 36:e värsta dygnet 
2002. Miljökvalitetsnormen avseende dygn överskrids längs de röda gator-
na/vägarna. I norr sträcker sig överskridandena ända upp till Sigtuna. I sydväst når 
överskridandena in i Södertälje. 
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Områden och vägar med beräknad PM10-halt som överskrider miljökvalitetsnormen för det 36:e värsta dygnet 
år 2002. Siffrorna visar uppmätta eller beräknade haltnivåer i µg/m3
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Områden och vägar med beräknad PM10-halt som överskrider miljökvalitetsnormen för det 36:e värsta dygnet 
år 2002. Siffrorna visar uppmätta eller beräknade haltnivåer i µg/m3
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Kontinuerliga mätningar pågår i olika miljöer i länet (hårt belastad trafikmiljö, 
urban bakgrund samt ren bakgrund på landsbygd). Inte i någon miljö uppvisas 
någon trendmässig förändring av PM10-halterna. Miljökvalitetsnormen kommer 
därför inte att klaras år 2005 om inte kraftiga åtgärder vidtas.  

Enligt SLB-analys rapport Luften i Stockholm, årsrapport 2002 (bilaga 2) har 
högst halter i länet uppmätts på Hornsgatan i Stockholms innerstad. Dygnsmedel-
värdet (90-percentil) uppmättes till 94 µg/m3 år 2002. Normvärdet för dygn 50 
µg/m3 överskreds 101 gånger, vilket skall jämföras med 35 gånger som är tillåtet 
antal överskridanden. Årsmedelvärdet på Hornsgatan uppmättes till 47 µg/m3 år 
2002. Normvärdet avseende år är 40 µg/m3.

Att miljökvalitetsnormen avseende dygnsmedelvärde är svårast att klara beror på 
de stora emissioner av grova partiklar som genereras vid slitage av främst vägba-
nan under vinterhalvåret. Partiklarna ackumuleras under vinterhalvåret och kan ge 
väldigt höga halter vid vissa meteorologiska förhållanden. Men även andra perio-
der, som augusti och september 2002, med många episoder av intransporterade 
partiklar från kontinenten medför överskridanden. Även miljökvalitetsnormen 
avseende årsmedelvärde överskrids dock i de värst utsatta trafikmiljöerna, såsom 
exempelvis Hornsgatan och Sveavägen. 

Även halterna av PM2,5 är höga i Stockholm. På Hornsgatan har årsmedelvärdet 
de senaste åren varit 12 - 22 µg/m3 medan 90-percentilen av dygnsmedelvärdet 
varit 30-35 µg/m3.

De miljökvalitetsnormer avseende PM2,5 som Naturvårdsverket kommer att före-
slå regeringen vid årsskiftet 2003/2004, kommer sannolikt inte att klaras utan in-
satser för att minska även denna partikelfraktion. 

4.2 Exponering på befolkningen 
Ur hälsoperspektiv är inte själva luftföroreningshalterna som är relevantast, utan i 
vilken omfattning som människor exponeras för föroreningarna. Kartorna nedan 
visar att både dag- och nattbefolkningen är tät i områden där miljökvalitetsnor-
merna för PM10 överskrids. Högst halter och flest exponerade per ytenhet finns i 
Stockholms innerstad.
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4.3 Hälsokonsekvenser av inandningsbara partiklar 
Inandningsbara partiklar i luften påverkar luftvägarna och hjärt- och kärlsystemet. 
Undersökningar visar även på kopplingar till lungcancer. Effekten på hälsan ver-
kar vara proportionell mot partikelhalten. Kunskapen kring vad som gör partiklar-
na skadliga är dock ofullständig och man vet inte hur partikelexponering skall 
beskrivas på bästa sätt för att vara mest relevant för hälsoutfallen. Det som hittills 
har mätts är i regel massa (oftast i storleksfraktionerna PM10 eller PM2,5) eller 
svärtningsförmåga (sot). Aspekter som antal, yta eller beståndsdelar kan vara av 
betydelse ur hälsosynpunkt, men är mindre studerade.  

Det vetenskapliga underlag som kan användas för att bedöma hälsokonsekvenser i 
befolkningen av inandningsbara partiklar är främst baserat på mätningar ovan tak 
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i stadsmiljö, vilket i städer som Stockholm till stor del reflekterar hälsokonse-
kvenser av partiklar från andra länder. Hälsokonsekvenser av lokala bidrag till 
partikelhalten är betydligt mindre väl kända. Inom en stad är de lokala bidragen 
från trafiken dels förorsakade av ämnen som finns i avgaserna, dels av slitagepar-
tiklar och uppvirvling av vägdamm.  

Korttidsexponering 
Kortvarigt höga halter av PM10 i urban bakgrund leder till bl a andningssymptom 
och förändringar av lungfunktionen, ökad medicinering och fler akutbesök på 
sjukhus för astmatiker, ökade sjukhusintagningar av barn med lungsjukdomar och 
av äldre med lunginflammation samt ökad frånvaro hos barn från skolor och dag-
hem. Undersökningar visar att akutbesök och sjukhusintagningar för luftvägssjuk-
domar och astma ökar samtidigt som även användningen av luftrörsvidgande ast-
mamedicin ökar vid en ökning av dygnsmedelvärdet för partikelhalten. Viss för-
sämring av lungfunktionen har också konstaterats. Förhöjda halter av partiklar i 
luften är förknippade med ökat antal dödsfall i hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.  

I det europeiska programmet APHEISs rapport ”Hälsokonsekvenser av partikulära 
luftföroreningar i 26 europeiska städer”, visas korttidseffekterna på dödligheten 
vid sänkningar av PM10-halten i flera europeiska städer. Effekten i Stockholm av 
en sänkt dygnsmedelhalt av PM10 med 5 µg/m3 (dygnsmedelvärde) beräknas bli 
en reducering av antalet dödsfall med 34 per år. En sänkning av PM10 halten med 
5 µg/m3 (årsmedelvärde) på årsbasis, beräknas på sikt leda till ca 230 färre döda 
per år. APHEIS programmet har pågått sedan 1999. 

Långtidsexponering 
Hälsoeffekterna vid långtidsexponering är mindre studerade än de hälsoeffekter 
som uppstår vid kortvarig exponering.  

Flera studier har dock visat ett samband mellan exponeringen för luftburna partik-
lar och kroniska och tillfälliga effekter på lungfunktionen hos barn och vuxna och 
luftvägssymptom hos barn. En långvarig partikelexponering leder till minskad 
livslängd. Beräkningar för Stockholms län – baserade på Nordamerikanska data – 
har visat att denna livslängdsförkortning kan vara av samma storleksordning som 
den av trafikolyckor (räknat på hela länets befolkningen). Det har även visats i 
undersökningar att det finns en ökad risk för lungcancer i städer med förhöjda 
partikelhalter. 

Fraktionen PM2,5 har enligt vissa studier en större påverkan på dödlighet och 
sjuklighet än den grövre fraktionen (d v s PM10-2,5). Ultrafina partiklar (mindre 
än PM0,1) kan enligt några studier påverka hjärt- och kärlsjukdomar, astma samt 
förorsaka ökad dödlighet.3 Det är mindre klart om den grövre fraktionen har 
samma hälsoeffekter som PM2,5. Naturvårdsverket har uppdragit åt Bertil Fors-
berg, Umeå universitet, att belysa hälsokonsekvenserna av den grövre fraktionen. 
Preliminära resultat från denna studie tyder på att hälsokonsekvenserna av den 

3 Information note: Airborne particles and their health effects in Europe, ENV.C1/Azr March 
(2003), European commission. 
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grövre fraktionen är allvarligare än vad man tidigare trott. Forsbergs studie tyder 
på att 1/3 av sjukhusinläggningarna beror på den grövre fraktionen, 1/3 av fina 
partiklar och för 1/3 är det oklart vilken av fraktionerna, förmodligen båda, som 
ger upphov till sjukhusinläggningarna.  

Effekter i befolkningen, gränsvärden 
I WHO:s senast publicerade riktlinjer för luftkvalitet i Europa (Air Quality Guide-
lines for Europe) avstår man från att föreslå gränsvärden för partiklar utan nöjer 
sig med att sammanfatta resultaten från senare års studier beträffande korttidsef-
fekter av luftburna partiklar. Här framgår hur sjuklighet, sjukhusintagningar och 
dödlighet ökar i takt med partikelnivåerna (dygnsmedelvärden).  

Det anses inte möjligt att ange en tröskelnivå där inga effekter från partikelexpo-
nering kan förekomma. Sambandet är svårare att studera vid de lägre nivåerna, 
men det är ändå rimligt att anta att även dessa exponeringsnivåer kan ge hälsoef-
fekter. Dessutom måste hänsyn tas till de grupper som är särskilt känsliga för par-
tiklar, t ex astmatiker. Institutet för miljömedicin (IMM) föreslår ett hälsobaserat 
gränsvärde för dygnsmedelvärde på 30 µg/m3 PM10 (jämfört med miljökvalitets-
normens 50 µg/m3) och årsmedelvärde på 15 µg/m3 (jämfört med miljökvalitets-
normens 40 µg/m3). Långtidsvärdet bygger på bedömningen att ett sådant värde 
för PM2,5 borde vara 10 µg/m.  

I CAFEs arbetsgrupp för partiklar diskuteras för närvarande att föreslå ett lång-
tidsgränsvärde för PM2,5 i intervallet 12-20 µg/m³. I USA diskuteras ett motsva-
rande gränsvärde i intervallet 12-15 µg/m³. I USA diskuteras också att reglera de 
grövre partiklarna genom ett separat gränsvärde för PM10-2,5 i storleksordningen 
13-30 µg/m³. CAFEs arbetsgrupp har ännu inte föreslagit något sådant värde, men 
om ambitionen från gränsvärdet för PM10 för 2005 ligger kvar eller skärps, blir 
utrymmet för PM10-2,5 högst ca 20-28 µg/m³ (om det blir ett gränsvärde för 
PM2,5 i intervallet 12-20). Som korttidsmedelvärde diskuteras i CAFEs arbets-
grupp 35 µg/m³ PM2,5 (90%-til av dygnsmedelvärde) och i USA ett strängare 30-
50 µg/m³ (98%-til av dygn). 
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Slutsatser från WHOs översyn av partiklarnas hälsofarlighet 
År 2001 uppdrog EU-kommissionen WHO att ta fram underlag till EU-
programmet CAFE om hälsoeffekter av luftkvalitet i Europa. Arbetet redovisades 
i mars 2003. WHO drog bl a följande slutsatser i sin rapportering, se vidare i 
WHOs rapport bilaga 2; 

- Revidera direktivet för PM10 och för in PM2,5.  
- Utvärdera sot som indikator på trafikrelaterade föroreningar. 
- Långtidseffekter vid nuvarande nivåer i Europa är förkortad livlängd p g a 

hjärt-lungsjukdom och lungcancer, ökad luftvägssjukdom, sänkt lungfunk-
tion hos barn. 

- Det finns inga belägg för trösklar för effekter på hälsan. 
- Främst drabbas hjärt- och lungsjuka och astmatiker. Livslängden förkortas 

minst några månader. Partiklarna själva är hälsofarliga. Främst är det fina 
partiklar (metaller, PAH, organiska ämnen, endotoxiner) och de ultrafina 
partiklarna (från trafik) som är hälsofarliga.  

- Få studier finns om synergier mellan luftföroreningar. Någon studie finns 
om samband mellan ozon och dieselpartiklar där ozon eventuellt gör die-
selpartiklarna farligare. 

WHO arbetar med ytterligare ett dokument som kommer att vara klart i mars 
2004. Detta dokument kommer att innehålla svar på nya frågor ställda av CAFE. 
Diskussionen inom WHO rör bl a preciseringar av avgaspartiklars hälsoeffekter. 
En annan viktig diskussionspunkt är det svaga vetenskapliga stödet för gränsvär-
det för NO2 och huruvida det skall ersättas av ett gränsvärde för en indikator på 
lokala luftföroreningar från förbränning. Kandidater till det senare är dels NO2, 
men också ultrafina partiklar, sot, NOx och CO. Dessa är i Stockholm korrelerade 
till förbränningsavgaser, främst från vägtrafik, arbetsmaskiner och sjöfart.  

Sammanfattningsvis verkar det sannolikt att det finns hälsovinster att vinna långt 
under de nuvarande gränsvärdena. Det är därför rimligt att anta att de nuvarande 
EG-direktiven och miljökvalitetsnormerna kommer att skärpas. Osäkerheten om 
betydelsen av olika partikelmått och den framtida utvecklingen av gränsvärdet för 
NO2 gör även att själva utformningen av gränsvärdena kan komma att omprövas. 
En långsiktigt hållbar strategi är därför att prioritera åtgärder som samtidigt mins-
kar nivåerna av PM10 och mer avgasrelaterade luftföroreningar. 

4.4 PM10 är ett samlingsbegrepp för partiklar vars diameter under-
skrider 10 µµµµm
Traditionellt mäts partikelhalter som massan partikulärt material per volymsenhet 
(µg/m3). PM10 definieras som partiklar med en aerodynamisk diameter mindre än 
10 mikrometer (µm) och PM2,5 som partiklar med diameter mindre än 2,5 µm. 
En µm motsvarar en tusendels millimeter. De flesta partiklar i luften (mer än 
99 %) är mindre än 1 µm. Partiklar som härstammar från förbränningsprocesser 
(t ex bilavgaser) är mindre än 0,1 µm. Dessa s k ultrafina partiklar har en mycket 
liten massa men är helt dominerande om man ser till antalet partiklar i stadsmil-
jön.
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Miljökvalitetsnormer finns idag bara för PM10, som alltså är inandningsbara par-
tiklar med en aerodynamisk diameter mindre än 10 µm. Gränsvärden och norm-
värden anges i måttet mikrogram per kubikmeter (µg/m3). Sannolikt kommer dock 
miljökvalitetsnormen avseende PM10 att kompletteras med en norm för PM2,5. 
PM 2,5 överensstämmer inte med de fraktioner som partiklar vanligen delas in i. 

Enligt den kartläggning som SLB-analys utfört, framgår att partiklar emitteras 
från många olika källor, t ex förbränning av fossila och biobränslen, väg- och for-
donsslitage, skogsbränder, hav, ökensand och andra jordmaterial. Olika källor 
dominerar i olika länder. Spridningen från källorna är komplex eftersom uppe-
hållstiden i atmosfären varierar beroende på partikelstorlek och beroende på att 
många partiklar nybildas i atmosfären genom att mindre partiklar slår sig samman 
till större. Vissa partiklar transporteras över långa avstånd, andra deponeras nära 
källan. Att analysera och bestämma partiklars ursprung är ofta komplicerat. Viktig 
i analysen är den kemiska sammansättningen hos partiklarna som varierar beroen-
de på källa och transportväg. Resultatet av en sådan analys är också beroende på 
vilket mått man använder för partikelkoncentrationen, massa, partikelyta eller 
antal partiklar per volymsenhet. 

Den totala PM10-halten består i stadsmiljön i huvudsak av tre kategorier partiklar: 

• Grova partiklar 

• Fina partiklar 

• Ultrafina partiklar 

Den grova fraktionen, med en diameter mellan 1 µm och 10 µm består i huvud-
sak av uppvirvlade slitagepartiklar, genererade vid slitage av vägbanor, däck och 
bromsar. Slitagets omfattning påverkas främst av dubbdäcksanvändning, belägg-
ningens egenskaper, användning av salt, sand och kross, trafikmängd samt for-
donshastighet. Mängden partiklar som virvlas upp påverkas av meteorologiska 
förhållanden (våt eller torr vägbana) samt trafikens intensitet, hastighet och sam-
mansättning (främst andel tung trafik). Dammbindning kan minska uppvirvlingen. 
Även effektivare barmarksrenhållning kan troligen minska uppvirvligen. 

Under vinterhalvåret, då uppvirvlingen är störst, svarar slitagepartiklar för 70-
80 % av den totala PM10-halten. Under sommarhalvåret svarar dessa lokalt emit-
terade partiklar för 50-60 % av totalhalten. 

Den fina fraktion av partiklar med en diameter mellan 0,1 µm och 1 µm har sitt 
huvudsakliga ursprung i andra länder vilket har stor betydelse för bakgrundshalter 
i Sverige. Uppehållstiden i atmosfären för fina partiklar kan vara några dygn var-
för utsläppen kan ha skett i Västeuropa, Östeuropa eller Ryssland beroende på 
varifrån vindarna blåser. Koncentrationerna av de fina partiklarna är högre under 
perioder med dessa vindriktningar jämfört med perioder med vind från Atlanten 
eller Norra Ishavet. De beslutade avgaskraven inom EU förväntas leda till lägre 
bakgrundshalter generellt i Europa. Den minskade sekundära bildningen av fina 
partiklar kommer långsiktigt leda till lägre bakgrundshalter även i Sverige. 
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Intransport av fina partiklar spelar också stor roll för haltnivåerna, speciellt episo-
der med ursprung på kontinenten. Ett år med torr väderlek och stor andel vindar 
från kontinenten kan höja PM10-halterna i gaturum med 10-20 %. 

Den ultrafina fraktionen utgörs av partiklar med en diameter mindre än 0,1 µm. 
De ultrafina partiklarna är lokalt bildade förbränningspartiklar från uppvärmning, 
vägtrafik, sjöfart, arbetsmaskiner och industri. De ultrafina partiklarna växer i 
storlek genom att de slås ihop och genom att gaser kondenseras på deras yta. Livs-
tiden för dessa partiklar, d v s innan de slagit sig samman till större partiklar, kan 
vara upp till några timmar. De ultrafina partiklarna står tillsammans för mindre än 
10 % av de totala PM10-halterna, men ur hälsosynpunkt är det av stor vikt att åt-
gärder sätts in för att reducera denna fraktion. 

Avgaskrav för nya fordon 2000 till 2010 styrs av EG-direktiv både för lätta fordon 
(98/69/EG) och tunga fordon (99/96/EG). Avgaskraven finns inarbetade i Väg-
verkets emissionsfaktorer för avgaspartiklar. Utsläppen av avgaspartiklar från 
vägtrafik i länet väntas minska med ca 70 % mellan 2000 och 2010 till följd av 
beslutade avgaskrav. Den utsläppsminskning som detta leder till för den lokala 
vägtrafiken i länet, har stort genomslag på t ex antalet partiklar intill vägar och 
gator men litet genomslag på massan partiklar PM10. Däremot kan man förvänta 
sig minskade bakgrundshalter generellt i Europa p g a avgaskraven inom EU. Den 
minskade sekundära bildningen av fina partiklar kommer långsiktigt att leda till 
lägre bakgrundshalter även i Sverige.  

Genom ny teknik med partikelfilter på dieselbilar kan utsläppen av partiklar redu-
cerats i sådan omfattning att de t o m blir lägre än bensinmotorns utsläpp. Ett krav 
på partikelfilter för dieselmotorer skulle därmed kunna minska utsläppen av par-
tiklar dock i begränsad omfattning eftersom andelen dieselbilar är liten i Sverige. 

4.5 Utsläpp av PM10 
De totala utsläppen av PM10 i Stockholms län finns sammanfattade i tabell nedan. 
Utsläppen har hämtats från Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbunds emis-
sionsdatabas. Utsläppens förändringar är beräknade med hänsyn till nu kända åt-
gärder (d v s endast för avgaspartiklar). Vissa utsläppsnivåer är mycket osäkra, 
framför allt vad gäller vedeldning. Totala utsläpp av partiklar PM10 i Stockholms 
län.

Sektor/år PM10 ton/2002 PM10 ton/2006 PM10 ton/2010 

Vägtrafik, slitagepartiklar 3300 3300 3300 

Vägtrafik, avgaspartiklar 210 140 90 

Energianläggningar 400 400 400 

Övriga källor 700-2000 650-2000 600-2000 

Totalt Ca 5000 Ca 5000 Ca 5000 

Med totala utsläpp avses utsläpp från vägtrafik, energianläggningar samt övriga källor såsom arbetsmaskiner, 
sjöfart och vedeldning.
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Av de totala utsläppen av PM10 i Stockholms län på ca 5 000 ton år 2002, utgjor-
des hela 3 300 ton av slitagepartiklar från vägtrafiken. Slitagepartiklarna uppstår 
vid slitage av vägbana, däck och bromsar. 

Övriga källor består av arbetsmaskiner, sjöfart samt vedeldning. I nuläget uppgår 
arbetsmaskinernas och sjöfartens utsläpp till totalt 500 ton, där arbetsmaskinernas 
andel är något högre än sjöfartens. Utsläppen från vedeldning är betydligt osäkra-
re.

4.6 Olika faktorers betydelse för halten PM10 
Meteorologiska förutsättningar har stor betydelse för PM10-halterna. Under peri-
oder med torr väderlek, främst vinter och vår, ökar halterna mångdubbelt jämfört 
med perioder med nederbörd. Mätningar i Stockholm visar ett mycket starkt sam-
band mellan låg luftfuktighet och höga halter av PM10. Under en period 20 – 22 
februari 2003 uppmättes timmedelvärden för PM10 på 800 µg/m3. Vid dessa till-
fällen med mycket höga halter var luftfuktigheten så låg som 30 %. 

Faktorer som påverkar mängden slitagepartiklar har också stor inverkan på PM10-
halterna, såsom dubbdäcksandel, typ av gatu-/vägbeläggning, omfattning och kva-
litet på sand och bergkross samt materialval i däck och bromsar.   

Trafikmängd, fordonshastigheten och andelen tung trafik är faktorer som påverkar 
både uppkomsten och uppvirvlingen av grova partiklar. En reducerad fordonshas-
tighet kan även ha andra positiva effekter, såsom exempelvis ökad trafiksäkerhet 
och lägre bullernivåer. Metoder för barmarksrenhållning och vinterväghållning 
påverkar uppvirvlingen. 

Trafikmängden i kombination med gaturummens form och slutenhet d v s olika
ventilationsförhållanden, har mycket stor betydelse för PM10-halterna. Smala och 
slutna gaturum tål mycket mindre trafik än bredare och öppnare. Om närområdet 
kring en väg eller gata sluts med bebyggelse kan PM10-halten mer än dubbleras 
räknat som 90-percentil dygnsvärde. Det är därför viktigt att särskilt uppmärk-
samma miljökvalitetsnormerna vid utformningen av ny bebyggelse. Nedan anges 
uppskattade kritiska trafikflöden för att klara PM10-normen för ett antal gator och 
vägar med dagens väghållning och dubbdäcksanvändning. 
• Norrlandsgatan 7 000 f/d (nu 15 000), dubbelsidig bebyggelse, 15 m brett gaturum 
• Hornsgatan 13 000 f/d (nu 35 000), dubbelsidig bebyggelse, 24 m brett gaturum 
• Sveavägen 16 000 f/d (nu 28 000), dubbelsidig bebyggelse, 33 m brett gaturum 
• Valhallavägen 35 000 f/d (nu 42 000), dubbelsidig bebyggelse, 60 m bred esplanad-

gata 
• Enkelsidig bebyggelse 35 000-40 000 f/d 
• Öppna trafikleder ca 50 000 f/d 

Sjöfartens utsläpp har mycket liten inverkan på partikelhalterna i de områden där 
halterna är höga idag i Stockholms län. Utsläpp från arbetsmaskiner kan ha en 
lokalt större påverkan, som i många fall dock är relativt kortvarig. 

Studier har visat att vedeldningen i länet endast bidrar marginellt till totalhalten 
PM10. I andra delar av landet kan förhöjda halter inträffa under mycket kalla pe-
rioder i närheten av icke miljögodkända vedpannor (exempelvis Lycksele). Stock-
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holms län har dock inte lika långa perioder med kall väderlek och inte heller ved-
eldning i enskilda pannor i samma utsträckning. 

Slutsatser av de olika fraktionernas bidrag till PM10-halten är att den sektor som 
bidrar mest till halterna är vägtrafiken. Andra faktorer som har stor effekt är me-
teorologi och ventilationsförhållanden, men de är ju inte påverkbara på samma 
sätt. Förslagen till åtgärder innehåller därför främst trafikåtgärder såsom dubb-
däcksanvändning, biltrafikarbete, vägbeläggningar, materialval för halkbekämp-
ning och barmarksrenhållning. 

4.7 Osäkerheter i beräkningarna 
Modellberäkningar utgör en lång kedja av delberäkningar som var för sig är be-
häftade med osäkerheter och fel. Jämförelser mellan beräknade och uppmätta hal-
ter är därför nödvändiga för att verifiera beräkningarna. I kartläggningen 2002 
jämförs beräknade och uppmätta PM10-halter på 12-15 platser. Avvikelserna mel-
lan beräknade och uppmätta halter är mindre än ca 30 %. Osäkerheterna medför 
alltså att haltnivåerna kan vara både 30 % högre och 30 % lägre än vad beräk-
ningarna visar. F n pågår modellutveckling med syfte att minska osäkerheterna i 
beräkningarna. 

Osäkerheten är därmed större i PM10-kartläggningen jämfört med kartläggningen 
av kvävedioxid där avvikelserna mellan beräknade och uppmätta halter var mind-
re än 20 %. 

4.8 Internationell utblick 
För att få reda på hur situationen ser ut i andra städer och hur man där tacklar pro-
blemen med höga partikelhalter har Stockholms stad skickat ut en enkät ut till ca 
100 städer i Europa. Enkäten besvarades av 23 städer, representerande Danmark 
(2 st), Finland (4 st), Italien (4 st), Nederländerna (1 st), Norge (1 st), Slovenien (1 
st), Spanien (2 st), Sverige (2 st), Tyskland (1 st), Storbritannien (4 st) och Öster-
rike (1 st).  

Merparten av städerna (14 st) svarade att man kommer att ha problem att uppfylla 
normen när den träder i kraft. Här kan man se ett samband med storleken, då de 
flesta städer som uppgivit att man inte bedömer sig ha överskridanden år 2005 har 
ett invånarantal under halv miljon. Att problem med höga partikelhalter främst 
under vintersäsongen skulle vara ett specifikt nordiskt problem framgår inte av 
enkäten då 14 städer svarat att man har överskridanden framför allt under vinter-
halvåret. Av dessa 14 städer är 7 nordiska städer.  

Inte heller när det gäller källfördelningen kan man urskilja något geografiskt 
mönster mellan olika delar av Europa utan skillnader mellan städerna beror främst 
på lokala eller regional förhållanden. Ett undantag verkar dock utsläpp från die-
selbilar vara, där nästan enbart städer i södra Europa uppger sig ha problem. 

Många städer (15 st) har kommit igång med åtgärder. 10 städer har redan ett åt-
gärdsprogram. Problemen med överskridanden och att klara normen i tid delar vi 
således med många städer i Europa. 
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5. Problemanalys 

5.1 För olika fraktioner behövs olika åtgärder  
SLB-analys kartläggning av PM10-halterna för 2002 visar att miljökvalitetsnor-
men för dygn överskrids längs många gator och infartsleder i länet. På de inner-
stadsgator med högst PM10-halter måste dygnsmedelvärdet halveras för att nor-
men ska klaras. 

För att klara miljökvalitetsnormen för PM10 måste åtgärder främst sättas in för att 
minska de grova partiklarna. Från hälsosynpunkt är det också av vikt att reducera 
de mindre partiklarna, även om de bidrar i mindre utsträckning till totalhalten av 
PM10.

Grova partiklar 
Åtgärder mot PM10 kan delas in i två kategorier, de som förhindrar uppkomst av 
grova partiklar och de som minskar spridningen av partiklarna. 

Åtgärder som minskar uppkomst av grova partiklar: 

• Minskad dubbdäcksanvändning 

• Minskad trafikmängd och hastighet 

• Ökad användning av bättre beläggningar 

• Minskad användning och anpassad kvalitet av sand och bergkross 

• Minskat slitage av däck och bromsbelägg 

Åtgärder som minskar spridningen av grova partiklar: 

• Minskad trafikmängd och hastighet 

• Minskad andel tung trafik 

• Dammbindning  

• Effektivare barmarksrenhållningsmetoder och –strategier 

Observera att flera av åtgärdskategorierna ovan även har en positiv inverkan på 
halten av ultrafina partiklar.  

Fina partiklar 
De fina partiklarna består främst av intransporterade partiklar från källor utanför 
regionen, vilket gör det svårt att påverka denna fraktion. De beslutade avgaskra-
ven inom EU förväntas leda till lägre bakgrundshalter generellt i Europa. Den 
minskade sekundära bildningen av fina partiklar kommer långsiktigt leda till lägre 
bakgrundshalter även i Sverige. Förslaget till åtgärdsprogram innehåller inga åt-
gärder som primärt minskar de fina partiklarna. 

Ultrafina partiklar 
De ultrafina partiklarna kan reduceras genom åtgärder som: 
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• reducerar trafikflödet 
• förbättrar emissionsegenskaperna i fordonsparken 
• reducerar kallstartsutsläppen (motorvärmare) 
• reducerar hastigheterna och ger en jämnare körrytm 
• minskar andelen tung trafik 
• minskar emissionerna från arbetsmaskiner. 

Det till regeringen redovisade förslaget till åtgärdsprogram för att klara miljökva-
litetsnormen för kvävedioxid innehöll ett stort antal åtgärder som i varierande 
grad bidrar till att reducera de ultrafina partiklarna. Åtgärder i kategorierna Renare 
personbilspark, Renare tunga fordon, Förbättrad framkomlighet genom minskat 
trafikarbete och Kortsiktiga kollektivtrafiksatsningar minskade de ultrafina för-
bränningspartiklarna från vägtrafiken. 

I arbetet med att ta fram förslag till åtgärdsprogram avseende PM10 studerades 
mer i detalj vilken potential fordonsåtgärder på personbilar och tung trafik hade 
för att reducera halten PM10. Beräkningar visade dock ytterst små reduktioner av 
PM10-halterna. Om samtliga personbilar hade katalysator i länet skulle halten 
sjunka med mindre än en procentenhet på innerstadsgatorna. Om de tunga fordo-
nen i miljözonen skulle vara högst 6 år skulle halten sjunka med mindre än en 
halv procent i innerstaden. 

I kapitel 6 presenteras föreslagna åtgärder för att klara miljökvalitetsnormen avse-
ende PM10. Åtgärderna Miljöavgift respektive Parkeringsåtgärder syftar båda till 
att minska biltrafikarbetet och förbättra framkomligheten. Av de föreslagna åtgär-
derna har dessa två störst effekt på avgaspartiklarna. 

5.2 Avvägningar mellan olika åtgärder 
För att klara miljökvalitetsnormen för PM10 krävs att åtgärder vidtas. I uppdraget 
till Länsstyrelsen har ställts upp ett antal krav för framtagandet av förslag till åt-
gärdsprogram. Dessa krav är; 

- Problemen med höga halter av partiklar måste lösas så att minsta möjliga 
konflikt uppstår med olika intressen.

- Det bör så långt möjligt eftersträvas att de förbättringar åtgärdsprogram-
met avses medföra i ett område inte leder till försämrad luftkvalitet eller 
ökade bullernivåer i andra områden där luftkvaliteten idag är god eller bul-
lernivåerna låga.  

- Behovet av ett fungerande transportsystem och en fungerande bostads-
marknad skall också beaktas.  

- Hur andra luftföroreningar påverkas av åtgärderna ska analyseras så att re-
sultatet inte leder till överskridanden av andra luftföroreningar eller ökade 
koldioxidutsläpp.

För att klara miljökvalitetsnormen för partiklar krävs stora reduktioner av parti-
kelhalterna i Stockholms län. I de mest utsatta gatuavsnitten i Stockholms inner-
stad krävs upp till en halvering av dygnsmedelvärdena. Pågående mätningar visar 
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ingen spontan minskning av halten PM10. För att klara miljökvalitetsnormen för 
PM10 behöver i första hand en reduktion av utsläppen av de grova partiklarna 
komma till stånd. Det är dock från hälsosynpunkt viktigt att minska även de fina 
och ultrafina partiklarna.  

Halterna av grova partiklar kan reduceras genom olika åtgärder, dels åtgärder som 
minskar uppkomsten av grova partiklar och dels åtgärder som minskar uppvirv-
lingen av grova partiklar. För vissa av dessa åtgärder kan finnas målkonflikter av 
olika slag såsom effekter på trafiksäkerheten, dagvatten och buller. Genomföran-
det av åtgärderna orsakar i många fall betydande kostnader. 

I förslaget till åtgärdsprogram ingår ingen åtgärd som ensam minskar den grova 
partikelfraktionen i sådan omfattning att miljökvalitetsnormen för PM10 klaras. 
Det krävs därför en kombination av flertalet åtgärder. Effekterna av de föreslagna 
åtgärderna varierar och är i flera fall svåra att kvantifiera. En del av de föreslagna 
åtgärderna kan inte heller få full effekt till dess att miljökvalitetsnormen träder i 
kraft år 2005. Trots dessa osäkerheter, anser Länsstyrelsen att det är av stor vikt 
att åtgärder för att reducera halterna av PM10 sätts in snarast.  

5.3 Nordiska erfarenheter 
Både Helsingfors och Trondheim har arbetat med att minska partikelproblemati-
ken sedan slutet av 1980-talet. Kunskapen om problemet är god och flera lösning-
ar har prövats. Båda städerna har arbetat aktivt med att informera allmänheten om 
problemen med den dåliga luftkvaliteten och hälsoaspekterna på denna för att på 
så sätt få acceptens för olika åtgärder. Detta har inneburit att allmänheten efterfrå-
gat olika åtgärder för att få en bättre luftkvalitet i de båda städerna. 

Utgångspunkten för arbetet har varit att förbättra luften i städerna, inte att uppfylla 
kraven i EUs luftdirektiv. Båda länderna har dock implementerat EUs luftdirektiv 
i sina lagstiftningar efter 1999. Båda städerna bedömer att de har goda möjligheter 
att klara EUs krav till år 2005. 

De huvudsakliga metoderna skiljer sig mellan de båda städerna men några insatser 
är gemensamma. De olika lösningarna skiljer sig främst beroende på att städerna 
har olika syn på vad som är orsaken till problemen med höga partikelhalter. I 
Trondheim kopplas problemet med vägdamm samman med användningen av 
dubbdäck. Detta stöds av att partikelhalterna stiger avsevärt i november när an-
vändningen av dubbdäck börjar för säsongen och sjunker kraftigt i slutet av april 
när användningen av dubbdäck avtar. I Trondheim finns sedan november 2001 en 
dubbdäcksavgift för att minska användningen av dubbdäck. En motsvarande av-
gift har funnits i Oslo mellan 1999-2001. 

I Helsingfors knyts problemen med höga halter av vägdamm till användningen av 
sand i kombination med dubbdäck. Sanden har därför ersatts av tvättad (från fin-
fraktioner) bergkross och användningen av salt har ökat. Vid dagar med fortsatt 
risk för höga partikelhalter och torr väderlek bevattnas gatorna med saltlösning 
vilket också prövas i Trondheim. För utförligare beskrivningar av de båda städer-
nas förhållningssätt till och åtgärder mot vägdamm se bilaga 3. I tabellen nedan 
redogörs kortfattat för de åtgärder som vidtagits i Trondheim och Helsingfors. 
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Trondheim Helsingfors 
Information Information 
Dubbdäcksavgift Ersättning av natursand med tvättad 

bergkross 
Ökat vinterunderhåll Ökad användning av salt 
Förbättrad barmarksrenhållning Ambitiös vårstädning 
Dammbindning med MgCl2-lösning Dammbindning med CaCl2-lösning 

5.4 Erfarenheter från försök i Stockholms län 

Intensifierad renhållning 
Under vintern och våren 2003 utfördes försök med ökad frekvens av befintlig ren-
hållning på en innerstadsgata i Stockholm (Norrlandsgatan) och vid E4:an vid 
Vallstanäs. Projekten genomfördes av SLB analys, Vägverket samt Gatu- och 
fastighetskontoret i Stockholm. 

Den intensifierade väghållningen på Norrlandsgatan innefattade våtsopning då 
väderförhållandena så tillät. Vid temperaturer under noll utfördes endast torrsop-
ning. Endast entreprenörens ordinarie renhållningsmaskiner användes vid våt-
/torrsopningen. Entreprenören förde loggbok över utförd renhållning. Parallella 
mätningar av PM10, temperatur, fuktighet samt vägbanans fuktighet utfördes. 
Sveavägen utgjorde referensmätpunkt i försöken. Parallella mätningar utfördes 
och renhållningen intensifierades inte. 

Vid Vallstanäs, längs E4an mättes PM10, PM1, antal partiklar, NOx, sot, meteo-
rologi, trafik, daggpunkt samt vägtemperatur. Mätningar utfördes före och efter en 
omgång med intensifierad renhållning, då vägen torrsopades med befintlig utrust-
ning. Referensmätpunkt under försöken var en mätstation vid Roslagsvägen, i 
höjd med Naturhistoriska riksmuseet.  

Preliminära resultat visar att de genomförda försöken med intensifierad renhåll-
ning inte gett positiva effekter på PM10-halterna. Vid Vallstanäs kan möjligtvis 
en kortvarig effekt urskiljas. Tveksamheter finns hur effektiv väghållningen 
egentligen var på Norrlandsgatan, på grund av inrapporterade hinder.  

Resultaten visar att det inte är tillräckligt med enbart intensifierad renhållning. 
Andra strategier och metoder skulle kunna ge bättre resultat. Ytterligare resurser 
behövs för att vidare utröna effekterna av olika metoder. 

Dubbdäcksandel 
SLB analys har skattat dubbdäcksandelen i Stockholmsregionen genom att räkna 
andelen på tre innerstadsgator och två infartsleder. Stickproven utfördes vin-
tern/våren 2003 och hösten 2003.  

Betydelsen av andelen dubbdäck för PM10 halterna har studerats genom att ut-
nyttja mätningar av PM10-halter och meteorologi samt räkningar av dubbdäcks-
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andelen under olika perioder. Sambandet mellan minskad dubbandel och reduce-
rad PM10-halt är starkast under våren, men då kan även andra aspekter än dubb-
andelen inverka på sambandet. Genom att studera förhållandena under hösten, 
i perioder med barmark och ingen nederbörd, fås en mer renodlad dubbeffekt.  

Slutsatsen av analysen är att PM10-halten minskar med minst 5 µg/m3 per 10 pro-
cents minskad dubbdäcksandel. Vid framräkning av effekter av minskad använd-
ning av dubbdäck har detta samband använts. 
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6. Förslag till åtgärder och styrmedel 
Förslaget till åtgärdsprogram innehåller åtgärder och styrmedel som bör genomfö-
ras snarast (före år 2005), på kort sikt (inom 2-10 år) och på lång sikt (10 –15 år) 
för att klara miljökvalitetsnormen för partiklar till år 2005 och därefter. Redovis-
ningen innehåller dessutom förslag på insatser för att förbättra kunskapen om ef-
fekter av olika åtgärder på halten partiklar, källorna till utsläppen av partiklar samt 
hälsoeffekter av olika fraktioner av partiklar. 

I första hand prioriteras de åtgärder som kan genomföras snarast och där kunska-
pen om effekten på halten PM10 är god. I några fall är en förbättrad kunskap om 
åtgärden nödvändig innan ett genomförande är möjligt. I dessa fall är det viktigt 
att genom försök och forskning förbättra kunskapen. Staten har ett särskilt ansvar 
att ta fram kunskap som väghållarna kan använda vid val av åtgärder. 

6.1 Strategi 

Åtgärder som bör genomföras snarast 

Halverad användning av dubbdäck
Dubbdäck orsakar kraftigt slitage av vägbanan och bidrar därmed till uppkomsten 
av grova partiklar. Användningen av dubbade vinterdäck har stor betydelse för 
PM10-halten längs gator och vägar. Dubbdäcksandelen i Stockholms län är idag 
ca 60 – 70% under vinterperioden december – mars. En halverad användning av 
dubbdäck beräknas sänka halten PM10 på Stockholms innerstadsgator med mel-
lan 20 och 25 procent. En minskad användning av dubbdäck får ej innebära att 
trafiksäkerheten försämras. 

En halverad användning av dubbdäck genomförs i första hand genom en informa-
tionskampanj. Parallellt med informationskampanjen förbereds en lagstiftning 
som möjliggör införande av avgift för användning av dubbdäck i tätorter/regionen 
som har problem med höga halter av PM10 för det fall informationskampanjen 
inte ger avsett resultat. Det är dock inte okomplicerat med en ny avgift som drab-
bar Stockholmsregionen. 

Ansvarig sektorsmyndighet ansvarar för genomförande av informationskampan-
jen. Regeringen bereder lagstiftningsförslaget inför beslut i riskdagen. 

Minskat biltrafikarbete
Genom att minska biltrafiken i länets centrala delar minskar uppkomsten och 
spridningen av grova partiklar och utsläppen av ultrafina partiklar. I förslaget in-
går två olika åtgärder; miljöavgifter och parkeringsåtgärder som båda bedöms ha 
potential att minska såväl personbilstrafiken som den tunga trafiken. Miljöavgif-
terna beräknas reducera halten PM10 med 5 till 10 procent. 

Stockholm stad bereder förslaget om införande av miljöavgifter inför beslut i 
riksdagen. Stockholms stad bör se över sin parkeringspolitik i syfte att klara 
miljökvalitetsnormen för PM10. 
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Informationsåtgärder
Allmänheten bör informeras om hälsokonsekvenserna av höga halter av partiklar 
och luftkvaliteten i Stockholmsregionen för att olika åtgärder ska få acceptans. 
Berörda centrala och regionala myndigheter, berörda väghållare och tillsynsmyn-
digheten bör samverka kring olika informationsinsatser. 

Åtgärder vid risk för extremt höga halter
För att sänka halten PM10 dagar med risk för höga halter bör dammbindning med 
någon typ av lösning samt hastighetssänkningar genomföras. Kunskapen om vil-
ken lösning som ska användas bör förbättras under vintersäsongen 2003/2004. 
Prognos- och åtgärdsrutiner för akutåtgärder bör tas fram till nästa vintersäsong 
(2004-2005). Inventering och komplettering av nödvändig utrustning bör ske un-
der 2004. Erfarenheter från Trondheim visar att dammbindning kan reducera hal-
ten PM10 med mellan 10 och 15 procent. Berörd väghållare är ansvarig för att 
åtgärder vidtas vid risk för extremt höga halter. 

Åtgärder på kort sikt 

Tvättad stenkross för halkbekämpning
Tvättat stenkross (2-6 mm), där kvalitetskrav ställs på hållfasthet och mineralin-
nehåll för en minimal bildning av PM10, används istället för sand för halkbe-
kämpning på gator där miljökvalitetsnormen för PM10 beräknas överskridas. 
Kunskapen bör förbättras avseende vilket stenmaterial som bör användas samt 
åtgärdens effekt på halten PM10. Berörd väghållare är ansvarig för genomförande 
av åtgärden. 

Förbättrade beläggningar
Beläggningens kvalitet har stor betydelse för slitaget från dubbdäck. Inventering 
av behov av beläggningsförbättringar påbörjas snarast. Parallellt genomförs kun-
skapsuppbyggande åtgärder för att kunna föreslå lämpliga stenmaterial och få 
mått på i vilken utsträckning stenmaterialen bildar PM10. Därefter genomförs ett 
successivt utbyte av beläggningar med prioritering av de gator och vägar med 
sämst beläggning och högst halt av PM10. Beläggningar med kvalitetskrav på 
hållfasthet och mineralinnehåll för en minimal bildning av PM10 används. Berörd 
väghållare är ansvarig för genomförande av åtgärden. 

Förbättrad barmarksrenhållning
Ett forsknings- och utvecklingsarbete för att förbättra kunskapen om olika meto-
ders och strategiers potential för barmarksrenhållning genomförs i samarbete med 
utförare och tillverkare av renhållningsfordon. I detta arbete utreds även möjlighe-
terna att använda funktionskrav relaterade till PM10 vid upphandling av väg- och 
gaturengöring och utveckling av utformningen av dessa krav. Förbättrad vårstäd-
ning genomförs. Berörd väghållare är ansvarig för genomförande av åtgärden. 

Åtgärder på lång sikt 
En hög andel kollektivresande är en förutsättning för att regionen skall kunna ut-
vecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. För att upprätta det höga kollektivtrafikre-
sandet behövs omfattande investeringar i framförallt den spårbundna kollektivtra-
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fiken men också satsningar på t ex komfort. Även en bebyggelsestruktur som 
minskar behovet av resande med bil bör eftersträvas vilket oavsett miljökvalitets-
normerna är ett starkt samhällsintresse. 

6.2 Effekter på luftkvaliteten av föreslagna åtgärder 
Den sammantagna effekten av åtgärderna halverad användning av dubbdäck och 
miljöavgifter beräknas uppgå till en sänkning av halten PM10, längs innerstadens 
gator, med i storleksordningen 25 procent. Även på infartslederna beräknas halten 
PM10 sjunka, dock inte i lika stor utsträckning. Miljöavgifterna kommer dock 
orsaka ett ökat trafikarbete på Essingeleden. De beräknade effekterna av åtgärder-
na var för sig kan inte summeras eftersom miljöavgifterna minskar trafikarbetet i 
innerstaden och därmed även användningen av dubbdäck.  

Vid risk för höga halter av PM10 vid perioder med låg luftfuktighet behöver sär-
skilda åtgärder vidtas för att sänka halten PM10 på ett begränsat antal gator och 
vägar. Dessa åtgärder bidrar till att reducera antalet dygn som normen överskrids 
men sänker inte halten PM10 generellt. För att klara miljökvalitetsnormen på 
Hornsgatan behöver halten PM10 sänkas med upp till 50 procent, på Essingeleden 
med upp till 43 procent. Kunskapen om övriga föreslagna åtgärder behöver för-
bättras innan åtgärder kan vidtas för att sänka halten PM10 mera långsiktigt, ex-
empelvis byte till bättre beläggningar. 

Förslaget till åtgärdsprogram kommer inte att sänka halten PM10 så att miljökva-
litetsnormen klaras till år 2005. Det är dock av stor vikt att de åtgärder som bör 
genomföras snarast påbörjas och att insatser sker så att kunskapen om övriga åt-
gärder förbättras. Om detta sker kan miljökvalitetsnormen sannolikt klaras inom 
några år. 

Förslaget till åtgärdsprogram förväntas minska befolkningens exponering av par-
tiklar, främst den grova fraktionen men även de ultrafina avgaspartiklarna. Åt-
gärdsprogrammet kommer även att minska exponeringen av andra luftförorening-
ar, dock inte i lika stor utsträckning. Detta kommer sannolikt att påverka sjukhus-
inläggningar och besvär som följd av exponering av luftföroreningar. Även död-
ligheten förväntas minska. 

Halverad användning av dubbdäck 

• Informationskampanj 
• Dubbdäcksavgift/subvention 

Bakgrund 
Enligt den lagstiftning som gäller sedan 1999 skall man under perioden 1 
december fram till 31 mars använda vinterdäck vid färd på vinterväglag om man 
har ett fordon som väger mindre än 3,5 ton. Vinterdäcken kan vara med eller utan 
dubbar. Vinterdäck får användas från 1 oktober till 30 april.  



36 (65)

2003-12-16
Dnr

1842-02-87078

Sverige, Norge och Finland var först i världen med att använda dubbdäck. An-
vändningen började i Sverige 1961-62. Dubbdäcksanvändningen i Stockholms län 
är idag ca 60-70 % under vintern.  

Dubbdäcken är en avgörande faktor för slitaget av vägbanan. Sedan 1980-talet har 
dubben utvecklats från tunga ståldubb till dagens lättmetalldubb försedda med 
karbidkärna i syfte att minska slitaget på vägarna. Även tillåtet dubbutstick och 
antalet dubb per däck har minskat. Parallellt har allt hårdare beläggningar utveck-
lats vilket har minskat slitaget på våra vägar kraftigt. Trots det bidrar beläggnings-
slitaget från dubbdäck i hög grad till luftens innehåll av inandningsbara partiklar 
(PM10).

I bl a Norge och Japan har de negativa effekterna av dubbdäck uppmärksammats. 
Även i Sverige uppmärksammades i början av 1990-talet dubbdäckens negativa 
påverkan på slitaget av vägbeläggningar. I Japan och flera delstater i norra delen 
av USA är dubbdäck förbjudna av hälsoskäl. I Norge betraktas dubbanvändningen 
som den dominerande källan till damm i städerna varför en lagändring genomdri-
vits som tillåter kommunerna att avgiftsbelägga dubbdäcksanvändningen. Oslo 
hade avgift på dubbdäck mellan 1999 och 2001. Dubbandelen sänktes från 80 till 
20 % genom avgiften. Avgiften togs bort då när målet på 20 % uppnåtts och an-
vändningen är nu ca 30-40 %. Trondheim införde avgift på dubbdäck 2001. 

En viss andel av dubbdäck är önskvärt eftersom dubben ruggar upp asfalt och is, 
vilket höjer friktionen och därigenom ger en trafiksäkerhetshöjande effekt. Siffran 
20 % härrör från Japanska studier av frekvensen av halkrelaterade olyckor efter 
förbudet mot dubbdäck. Man observerade att vid 50 % dubbdäcksanvändning var 
olycksfrekvensen låg och att då användningen var 8 % hade de halkrelaterade 
olyckorna stigit kraftigt. Tjugo procent är alltså en vald nivå mitt emellan. Preli-
minära tester i Norge visar dock att 20 % inte är tillräckligt för att behålla tillräck-
lig friktion på isväglag. Huruvida detta gäller för torr vägbana är oklart. I Oslo har 
inte trafiksäkerheten försämrats som följd av den minskade dubbdäcksanvänd-
ningen.  

I såväl Oslo som Trondheim har avgifterna föregåtts av många års information till 
befolkningen genom media. Informationen har dels haft en tydlig hälsoprofil där 
dammets effekter på folkhälsan lyfts fram och dels inriktats på att informera om 
att dubbdäcken inte är säkerhetsmässigt överlägsna odubbade vinterdäck och även 
har många nackdelar, såsom buller, smutsigare vägomgivning etc. 

Syfte 
Syftet med att halvera användningen av dubbdäck är att minska slitaget på vägbe-
läggningarna i Storstockholm. En minskad användning av dubbdäck bör kombine-
ras med en förbättrad halkbekämpning och information till trafikanterna om för-
bättringen. En minskad användning av dubbdäck får inte medföra att trafiksäker-
heten inte påverkas negativt. 
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Effekter på luftkvaliteten 
Beräkningar av dubbandelens betydelse för halten PM10, utförda av SLB-analys, 
visar att en halverad användning av dubbdäck sänker halten PM10 på Stockholms 
innerstadsgator med mellan 20 och 25 procent. Potentialen hos de olika åtgärderna 
att reducera PM10-halterna är helt avhängig karaktären hos och mottagandet av 
informationsinsatserna angående dubbdäckens för- och nackdelar. 

Åtgärdens effekt på partikelhalten medför ett minskat antal gator och vägar med 
överskridanden av miljökvalitetsnormen för partiklar. Reduktionen sker både 
längs infartsleder ute i länet och på innerstadsgator, se kartor nedan. 

Om inga åtgärder sätts in till år 2005, beräknas det finnas ca 112 kilometer vä-
gar/gator med överskridanden i länet. Om dubbdäcksandelen halveras beräknas 
den sträckan reduceras till 70 kilometer, d v s en reduktion med 38 %. I innersta-
den beräknas 26 km gator överskrida normen 2005, vilket skulle kunna minskas 
till 15 km, d v s en reduktion med 44 %.
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Kartorna visar områden och vägar med beräknad PM10-halt som överskrider miljökvalitetsnormen för det 36:e 
värsta dygnet om dubbdäcksandelen halveras jämfört med dagsläget. De orangea vägarna ovan är alltså vägar 
som i dagsläget har överskridanden, men som skulle ligga under normvärdet om dubbdäcksandelen halvera-
des. 

Föreslagna åtgärder 
Dubbdäckens säkerhetsmässiga fördelar på isunderlag åtnjuter stort förtroende i 
Sverige överlag varför en frivillig minskning av dubbdäcksanvändningen endast 
kan ske genom väl genomförda informationskampanjer för att vinna allmän ac-
ceptans. Införande av dubbdäcksavgift innebär lagändringar, som är en längre 
process.

Informationskampanj
En informationskampanj för att minska användningen av dubbdäck bör påbörjas 
inför nästa vintersäsong. I informationskampanjen är det viktigt att peka på det 
luftkvalitetsproblem som Stockholm har och kopplingen till befolkningens hälsa, 
att det till stor del beror på dubbanvändningen samt att moderna odubbade vinter-
däck är lika bra i de flesta väglag. Dubbdäckens bidrag till nedsmutsning av gator, 
fordon och bidrag till miljögifter i Stockholms sjösediment bör framgå. Det är 
också centralt att visa på väghållarens vilja och handlingskraft att genom förbätt-
rat vinterunderhåll minska risken för att de väglag, där dubbfria vinterdäck inte är 
lika bra som dubbdäck, skall uppstå. Vägverket eller annan myndighet som reger-
ingen utser bör ansvara för planering av och genomförande av informationskam-
panjen.
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Dubbdäcksavgift/subvention
Parallellt med informationskampanjen förbereds en lagstiftning som möjliggör 
införande av avgift för användning av dubbdäck i tätorter/regionen som har pro-
blem med höga halter av PM10. Avgifter bör endast införas om inte målsättningen 
om en halverad dubbdäcksanvändning nås. Acceptansen för ytterligare en avgift i 
Stockholmsregionen kan dock förväntas vara låg. Hur avgiften kan utformas bör 
utredas vidare. Subventioner för odubbade vinterdäck bör övervägas som alterna-
tiv till avgift. Avgiften kan utformas enligt norsk modell med avgiftsbelopp för 
dygn, månad och säsong, se vidare i faktarutan nedan. Regeringen bör bereda lag-
stiftningsförslaget inför beslut i riskdagen. 

Dubbdäcksavgift i Trondheim
Användningen av dubbdäck inom Trondheims kommun kostar 1000 NOK för 
varje vintersäsong, 350 NOK per månad eller 25 NOK per dag. 

Avgiften, som infördes 1 november 2001, föregicks av intensiv information i tid-
ningar, radio, TV och på biografer. Alla hushåll i Trondheim och kringliggande 
kommuner fick informationsmaterial och informationsmöten hölls med däck- och 
bilförsäljare. Även en webbplats upprättades (www.piggfritt.com). Rutiner för 
internkommunikation mellan viss personal inom kommunen och på Statens veg-
vesen upprättades för att kunna hantera allmänhetens frågor. 

Information om avgiftszonen och var betalningsautomater finns skyltades på alla 
infartsvägar till Trondheim och informationstavlor sattes upp vid alla betalnings-
automater. 

Trondheim parkering sköter administrationen av års- och månadskort. Dagskort 
kan köpas på flera sätt. Dels köptes nya automater in av samma typ som parker-
ingsautomaterna och placerades vid alla infartsleder och på två platser centralt i 
staden. Kort för max tre dagar i rad kan köpas i automaterna. Man kan även köpa 
kort manuellt hos Trondheim parkering för vilka datum som helst. Dessutom kan 
kort köpas via telefon, genom att slå in bilens registreringsnummer. 

Inbyte av dubbdäck mot friktionsdäck med ersättning på 1 000 NOK gällde fram 
till 1 maj 2002. Ca 13 500 bilister utnyttjade erbjudandet.  

Trondheim parkering ansvarar för kontrollen av avgiften. Parkerade fordon kon-
trolleras. Mot slutet av första säsongen genomfördes även kontroller på rullande 
fordon i regi av polisen och Statens vegvesen, då det visade sig att många fordon 
utan årskort inte löst dagskort. 

En stor del av dubbdäcksavgiften används till förbättrad vinterväghållning av vä-
gar och gator. Då avgiften infördes ändrades vinterväghållningen med fokus på att 
förbättra sandningen på gator i bostadsområden. Framkomligheten i bostadsområ-
den prioriterades också avseende plogningsinsatser. På huvudvägnätet förkortades 
insatstiden för saltning. Vinterstädningen på infartsleder ökades och mer resurser 
lades på vårstädningen. 
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Uppskattad kostnad 
Kostnaden för en informationskampanj är beror av omfattningen. Som exempel 
kan nämnas att samma år som dubbdäcksavgiften infördes i Trondheim satsades 
drygt 2 miljoner NOK på information i form av tidningsannonser, radio- och tv-
reklam och en webbplats. Då Stockholmsregionen är betydligt större än Trond-
heims kommun kan kostnaderna förväntas vara högre för en informationskam-
panj.

En dubbdäcksavgift/subvention kräver en betydligt mer omfattande kampanj för 
att höja medvetenheten om dubbdäckens miljö- och hälsoeffekter innan acceptans 
nås.

För en minskad dubbdäcksanvändning krävs en förbättrad halkbekämpning och 
information till trafikanterna om förbättringen. I Trondheim har man delvis löst 
finansieringen genom att använda dubbdäcksavgifterna till förbättrat vinterunder-
håll och barmarksrenhållning. Det är viktigt att hitta finansiering för en förbättrad 
halkbekämpning även för Stockholmsregionen. Intäkterna från en eventuell dubb-
däcksavgift borde användas till detta. 

Samhällsekonomiska effekter 

Samhällsekonomiska kostnader
Dubbdäcken har bättre friktion på isigt väglag än odubbade vinterdäck, vilket är 
ett ovanligt men förrädiskt väglag i södra halvan av Sverige. Vid isigt väglag kan 
framkomlighet och trafiksäkerhet påverkas negativt av en lägre andel dubbdäcks-
användare, vilket kan ge samhällsekonomiska kostnader förknippade med person- 
och egendomsskador, förseningar, uteblivna leveranser etc. Andelen av trafikarbe-
tet som utförs på vinterväglag4 under 7 månader (okt-april) är 8 procent i mellers-
ta klimatzonen. 

En sammanställning av studier avseende dubbdäcksanvändning och säkerhet drar 
slutsatsen att dubbdäck troligen har en liten säkerhetsmässig fördel under vintern. 
Vissa forskare menar att friktionsdäck har bättre grepp på snö och torr asfalt än 
dubbdäck, men konsensus råder inte om detta. För att kompensera för den mins-
kade dubbdäcksanvändningen behövs en förbättrad vinterväghållning, som för-
hindrar att isigt väglag uppstår, vilket medför en ökad kostnad för vinterväghåll-
ningen.  

Vägverket har studerat effekter på trafiksäkerheten av en minskad dubbdäcksan-
vändning genom att studera samtliga dödsolyckor i landet som har inträffat på 
vinterväglag under perioden oktober 1999 till april 2002. Vägverkets studie av 
dödsolyckor tyder på att friktionsdäck inte är överrepresenterade i dödsolyckor 
(och inte heller dubbdäck). Däremot är sommardäck överrepresenterade, vilket 
stämmer med tidigare erfarenheter. 

4 VV publikation 2002:3. 
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Samhällsekonomiska nyttor
Då dubbdäckens slitage på vägbanan är den viktigaste orsaken till bildning av 
vägdamm under vintern finns här en stor potential för förbättring. En viktig miljö-
aspekt är att grövre slitagematerial orsakat av dubbdäck i hög grad bidrar till för-
orening av mark och vatten i vägens närhet. Tungmetaller och PAH är bland de 
föroreningar som tydligt stiger i vägomgivningen under vinterhalvåret och som 
anrikas i sjöars sediment.  

Den sekundära miljöbelastningen av dubbdäcksanvändningen i form av använd-
ning av spolarvätska, biltvättning och visuell nedsmutsning minskar med minskad 
dubbdäcksanvändning. Detta ger miljövinster och har potential att öka trivseln i 
gatumiljön. Likaså kan bullret antas minska. Ökningen uppskattas till 2-4 dB(A) i 
”medeltrafik”, med en blandning av nya och slitna dubbdäck och upp till 25% 
tunga fordon, jämfört om samtliga däck varit odubbade. Även om slitaget av 
dubbdäck på vägbeläggningar minskat med införande av hårdare beläggningar bör 
slitaget och därmed kostnaderna för reparationer och ny vägbeläggning minska 
vid en minskad dubbdäcksanvändning. 

Minskat biltrafikarbete 

• Miljöavgifter 
• Parkeringsåtgärder  

Bakgrund 
Ett minskat biltrafikarbete och jämnare körmönster minskar halterna av PM10. 
Genom att minska trafiken förbättras framkomligheten såväl för de tunga fordo-
nen som för personbilarna.  

Syfte 
Åtgärderna bidrar alla till bättre framkomlighet och minskat biltrafikarbete. 
Stockholms stads syfte med försöket att införa miljöavgifter är att minska träng-
seln i Stockholms innerstad och på infartslederna, men avgifterna har också en 
reducerande effekt på trafikarbetet, främst i innerstaden. Parkeringsåtgärder mins-
kar både biltrafikarbetet men förbättrar också framkomligheten främst för den 
tunga trafiken.  

Effekter på luftkvaliteten 
Den sammantagna effekten av införande av miljöavgifter och parkeringsåtgärder 
är ett minskat trafikarbete i både innerstaden och övriga länet. Miljöavgifterna 
kommer dock orsaka ett ökat trafikarbete på Essingeleden. 

Införande av miljöavgiftssystem i enlighet med kommunfullmäktiges förslag i 
juni 2003 bedöms sänka halten PM10 med ca 5-10 % på Stockholms 
innerstadsgator. PM10-halten kommer också att sjunka på infartslederna, dock i 
mindre omfattning. Essingeleden, som beräknas få en kraftig trafikökning 
kommer att få ökade halter, vilket gör att miljökvalitetsnormen blir än svårare att 
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ökade halter, vilket gör att miljökvalitetsnormen blir än svårare att klara på Es-
singeleden. 

Parkeringsåtgärderna bedöms ha en reducerande inverkan på trafikarbetet, främst i 
Stockholms innerstad. Minskningen i biltrafikarbete och den förbättrade fram-
komligheten leder till reduktion även av halterna av PM10.  

Införande av miljöavgifter samt föreslagna parkeringsåtgärder har reducerande 
effekter även på de ultrafina avgaspartiklarna, vilket är väsentligt ur hälsosyn-
punkt.

Miljöavgifterna påverkar bullernivåerna positivt p g a det lägre trafikarbetet men 
negativt till följd av högre medelhastigheter. Parkeringsåtgärderna påverkar bul-
lernivåerna positivt. 

Föreslagna åtgärder 

Miljöavgifter
I Stockholms stad pågår för närvarande planeringen för att införa en försöksverk-
samhet med miljöavgifter. Försöket med miljöavgifter skall påbörjas våren 2005 
och följas av en folkomröstning hösten 2006.  

Målen för försöket har formulerats enligt följande:  
1. Framkomligheten på de hårdast trafikbelastade vägarna ska förbättras – 

”flaskhalsarna” ska reduceras. 
2. Miljön ska förbättras genom att utsläppen av koldioxid, kväveoxider och par-

tiklar minskar. 
3. De som vistas i innerstaden ska uppleva en miljöförbättring i gaturummet. 

Beskrivningen av miljöavgiftssystemet bygger på kommunfullmäktiges förslag 
från juni 2003. Essingeleden skall ej avgiftsbeläggas och avgifterna kommer inte 
att differentieras efter fordonstyp under försöket. Diskussioner pågår för närva-
rande om alternativa system med andra avgiftsnivåer bl a för att avlasta Essinge-
leden och hitta bättre lösningar för Lidingö stad.  

Avgiftsnivåerna enligt Kommunfullmäktiges beslutade förslag, juni 2003, redovi-
sas nedan. Övrig tid är gratis. 

Passage av tullsnittet måndag till fredag 
7.00-7.30 7.30-8.30 8.30-16.00 16.00-17.30 17.30-18.30 

10 kr 20 kr 10 kr 20 kr 10 kr 

Resor till och från Lidingö måndag till fredag 
7.00-7.30 7.30-8.30 8.30-16.00 16.00-17.30 17.30-18.30 

10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 

Passage innerstadens Saltsjö-Mälarsnitt måndag till fredag 
7.00-7.30 7.30-8.30 8.30-16.00 16.00-17.30 17.30-18.30 

0 kr 10 kr 0 kr 10 kr 0 kr 

Essingeleden måndag till fredag 
7.00-7.30 7.30-8.30 8.30-16.00 16.00-17.30 17.30-18.30 

0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 
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För att undvika problem för yrkestrafiken föreslås en maximal avgift per dygn och 
fordon motsvarande två tur- och returresor i högtrafik, dvs 80 kr med de prelimi-
nära avgiftsnivåerna. Av tekniska skäl föreslås alla fordon betala samma avgift, 
utom fordon som helt undantas från avgift. I enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut kommer följande fordonsslag bli undantagna från avgiften; taxibilar, färd-
tjänstfordon, skolskjutsfordon, utryckningsfordon, fordon med handikappstill-
stånd, bussar i linjetrafik, miljöbilar, vissa fordon undantagna från skatteplikt i 
Sverige samt motorcyklar. 

Transek har under hösten 2003 beräknat hur olika avgiftsalternativ påverkar trafi-
ken. Kommunfullmäktiges förslag, jämfört med utgångsläget år 2005, beräknas 
minska trafiken i innerstaden under maxtimmen  med 31 % och med 11 % sett 
över dygnet. Trafiken på infartslederna beräknas minska med 14 % i snitt i max-
timmen. Essingeleden, som är avgiftsfri, beräknas få en kraftig trafikökning, på 
hela 27 % under maxtimmen.  

 Väg Plats Förändring 
Infarter, norr/väst E18 Norr om tpl Danderyds k:a -6% 
 E18 Norr om Rinkeby -9% 
 E4 Norr om tpl Järva krog -9% 
 E4 Söder om tpl Haga Norra -12% 
 Roslagsvägen Väster om Frescati -30% 
 Drottningholmsvägen Tranebergsbron -5% 
Infarter, söder/öster Värmdöleden Öster om tpl Skogalund -14% 
 Nynäsvägen Norr om tpl Gubbängen -15% 
 Huddingevägen Norr om tpl Älvsjö -12% 
 E4/E20 Väster om tpl Västertorp -9% 
Essingeleden Gröndalsbron Norrut 25% 
 Gröndalsbron Söderut 29% 
Förändring av trafikflöden i maxtimmen på större trafikleder p g a avgifter.  

Införande av miljöavgifterna beräknas öka kollektivtrafikresandet i länet med 
ca 3 % under högtrafiktid. Ökningen blir störst för resor till och från innerstaden, 
ca 7 %. Gång-/cykel resandet i innerstaden beräknas öka från 15 % till 20 %. För 
länet uppgår ökningen till drygt 1 %. 

Parkeringsåtgärder
För att klara miljökvalitetsnormen för PM10 föreslår Länsstyrelsen att Stock-
holms stad ser över parkeringspolitiken innerstaden i syfte att minska personbils-
trafiken och förbättra framkomligheten. I översynen bör ingå  

- avgiftsnivåer för besöksparkering 
− utbud av gatuparkering 
− översyn av avgifter och regler för boendeparkering 
− möjlighet att differentiera parkeringsavgifterna för olika fordonstyper 
− förbättrad övervakning 

Kommunerna i länet, stat och landsting bör se över hur de tar ut avgifter vid sina 
arbetsplatser.
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Att kombinera olika parkeringsåtgärder kan vara effektivt för att minska biltrafi-
ken och därmed reducera halterna av luftföroreningar. För att åstadkomma en 
minskning av trafiken med hjälp av exempelvis avgiftshöjningar bör detta kombi-
neras med att samtidigt reducera utbudet av gatuparkering i innerstaden samt in-
tensifiera övervakningen. Erfarenheter från London och Zürich visar att parker-
ingsåtgärder kan vara ett effektivt styrmedel för att minska biltrafiken. 

Övriga åtgärder
Andra åtgärder som kan medverka till att minska biltrafikarbetet är nya och attrak-
tiva infartsparkeringar, ökad kollektivtrafik genom främst nya linjedragningar och 
ökad turtäthet samt en mer miljöanpassad samhällsplanering i länet. 

Direkt kostnad 
Investeringskostnad för försöket med miljöavgiftssystemet har uppskattas till 500-
600 miljoner kronor och driftkostnaden till ca 100 miljoner kronor per år. Utöver 
dessa kostnader tillkommer kostnader för utredningar, upphandling, administra-
tion och utvärdering. En preliminär bedömning är att dessa kostnader kan uppgå 
till ca 200 miljoner kr. Tidigare beräkningar visade att intäkterna från systemet 
beräknas uppgå till ca 1,2 miljarder kr per år om Essingeleden ej avgiftsbeläggs 
och ca 50 miljoner kr högre med avgift på Essingeleden.  

Några av de föreslagna förändringar i parkeringspolitiken skulle inte innebära 
några betydande kostnader i sitt genomförande. Den direkta kostnaden för att höja 
parkeringsavgifterna kan försummas eftersom det i första hand handlar om att 
programmera om parkeringsautomater. Att höja efterlevnaden av befintliga par-
keringsregler genom ökad övervakning kan emellertid vara kostsamt. Att begränsa 
antalet parkeringsplatser skulle leda till såväl minskade intäkter som minskade 
utgifter.  

Samhällsekonomiska effekter 

Samhällsekonomiska kostnader 
Kostnaden för att införa och underhålla ett miljöavgiftssystem är en samhällseko-
nomisk kostnad. Intäkterna från systemet (genom avgifterna) är däremot en trans-
ferering och skall inte beaktas i en samhällsekonomisk kalkyl. Bortser vi från de 
avgifter som betalas kommer vissa trafikanter att gynnas medan andra kommer att 
missgynnas. De som fortsätter att resa som förut gör en vinst i termer av reduce-
rad restid, medan de som väljer en annan tidpunkt för resan och på så sätt undvi-
ker att betala avgift bär en kostnad genom förändrade resval. Enligt de beräkning-
ar som gjorts skulle tidsvinsterna för dem som fortsätter att resa med bil under 
rusningstimmar normalt inte väga upp de höjda monetära utgifterna. För närings-
livet skulle de monetära kostnadsökningarna däremot ungefär motsvara värdet av 
tidsvinsterna.  

Föreslagna parkeringsåtgärder skulle leda till en samhällsekonomisk kostnad ge-
nom de anpassningar som bilisterna tvingas till, t ex genom att parkera kortare tid, 
byta till andra färdmedel, uträtta ärenden på andra platser eller göra färre resor. 



45 (66)

2003-12-16
Dnr

1842-02-87078

Att begränsa antalet p-platser skulle leda till liknande anpassningar och utgöra en 
kostnad för bilisterna. Den totala kostnaden för dessa anpassningar kan vara stor.   

Samhällsekonomiska nyttor
Ett miljöavgiftssystem skulle påverka vägtrafikanterna både på ett positivt och 
negativt sätt (se ovanstående) men skulle också leda till effekter utanför vägtra-
fikkollektivet. Framförallt skulle vinster uppstå inom kollektivtrafiken som resul-
tat av en ökad efterfrågan på kollektivt resande. Dessa vinster förutsätter dock att 
investeringar görs för att öka kapaciteten och kvaliteten i kollektivtrafiken på er-
forderliga ställen. En ytterligare nytta som avgiftssystemet skulle leda till är att 
reducera trafikens utsläpp av luftföroreningar. Enligt de beräkningar som gjorts är 
dessa effekter relativt stora. Systemet skulle också leda till samhällsekonomiska 
nyttor i termer av minskat buller och färre allvarliga olyckor.  

Föreslagna parkeringsåtgärder skulle leda till samhällsekonomiska nyttor framför-
allt genom ett minskat bilresande, t ex genom minskad trängsel, minskade luftför-
oreningar, minskat buller och färre olyckor. Att begränsa antalet p-platser innebär 
också att mark frigörs för andra ändamål än parkering.  

Informationsåtgärder  

Informationskampanj 
Informationskampanjen är uppdelad i tre delar med olika målgrupper. 

1. Allmänhet 
2. Väghållare och entreprenörer inom drift och underhåll av vägar och gator  
3. Däck- och bilhandel 

Riktlinjerna för informationskampanjen bör struktureras i en kommunikationsstra-
tegi som innehåller syfte med kommunikationsstrategin samt informationskam-
panjen, nulägesanalys, budget, ansvarsfördelning och utvärderingsmetod.  

I Trondheim genomfördes en informationskampanj med syfte att informera om 
och koppla partiklar och dess hälsoeffekter till dubbdäck. Denna kampanj använ-
de sig av bl a tidningsartiklar och reklam, lokal-TV, lokalradio, reklamfilmer på 
biografer, internetreklam, direktreklam till alla hushåll i Trondheim kommun, 
information till däcks- och bilhandeln samt information genom en egen hemsida 
på Internet. Kampanjen pågick från 1994-2001 och under den tiden ökade andelen 
dubbfria däck i Trondheim med 34 % (från 3 % till 37 %). Erfarenheter från 
Trondheim är att informationskampanjen skapade en bra acceptans för införandet 
av dubbdäcksavgiften 2001 och att någon sorts informationskampanj krävs innan 
ett införande av liknande avgifter. 

Berörd väghållare och tillsynsmyndighet samt berörda sektorsmyndigheter är an-
svarig för genomförandet. 
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Effekter på luftkvaliteten 
Det går inte att exakt ange hur mycket föreslagna informationsåtgärder påverkar 
halten PM10. Dock behövs omfattande informationsåtgärder som ett förberedande 
steg före eller under implementerandet av andra åtgärder. 

Direkt kostnad 
Kostnaden för föreslagna informationsåtgärder blir sannolikt hög. Kostnaden är 
beroende på hur åtgärderna utformas och deras omfattning. Informationskampan-
jen i Trondheim kostade under 2001, före införandet av dubbdäcksavgiften, 
2,5 miljoner NOK. Naturvårdsverkets klimatkampanj kostade 30 miljoner SEK/år 
under en treårsperiod. 

Allmänhet 
Syftet med delkampanjen riktad mot allmänheten är opinionsbildning, beteende-
förändring och att skapa acceptans för kommande styrmedel. Kampanjen kan an-
vända sig av t ex TV-reklam, radioreklam, direktreklam, reklamtavlor, kollektiv-
trafik, tidningar och Internet för att nå ut med budskapet.  

Opinionsbildning
Syftet är att skapa kunskap och förståelse hos invånarna i Stockholms län, för 
problembilden och de hälsoeffekter som uppstår vid exponering av PM10, för att 
påverka beslutsfattare i regionen. 

Beteendeändring
Syftet är att minska användningen av dubbdäck i regionen genom en beteendeänd-
ring när det gäller val av vinterdäck. Kampanjen bör genomföras under de kom-
mande åren och informera om problembilden, hälsoeffekterna, fakta om dubbade 
och odubbade vinterdäck där fakta om trafiksäkerheten ingår. 

Skapa acceptans
Syftet är att skapa en acceptans för eventuella kommande styrmedel som t ex 
dubbdäcksavgift genom att informera om problembilden, hälsoeffekterna, fakta 
om dubbade och dubbfria däck.  

Väghållare och entreprenörer inom drift och underhåll av vägar och gator  
Syftet med delkampanjen är att informera väghållarna om problembilden, källorna 
till höga partikelhalter, hälsoeffekterna samt åtgärder som kan minska PM10-
halterna. Detta bör göras genom riktad information i form av seminarier och di-
rektutskick av informationsmaterial. 

Däck- och bilhandel 
Syftet med delkampanjen är att öka kunskapen hos däck- och bilhandeln gällande 
däckens effekter på PM10-halten samt hälsoeffekterna orsakade av PM10. Detta 
bör göras genom seminarier och direktutskick av informationsmaterial. 
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Åtgärder vid risk för extrema halter 

• Dammbindning på de delar av gatunätet där extrema halter förväntas vid 
prognostiserad låg luftfuktighet efter en längre period med fuktigt väder.  

• Hastighetssänkningar på berörda gator vid motsvarande prognos. 
• Utred möjligheterna att använda befintliga vägtrafikledningsåtgärder för 

minskning av PM10-halter i utsatta miljöer. 

Bakgrund 
Då extremt höga halter av PM10 uppmäts tillföljd av uppvirvling av vägdamm 
från vägbanan kan en möjlighet vara att dammbinda vägbanor med någon typ av 
lösning. Exempel på detta finns från såväl Norge som Finland där dammbindning 
sker med olika typer av saltlösning.  

I Trondheim har försök gjorts med att, direkt efter den nattliga dammupptagning-
en, dammbinda med MgCl2-lösning (magnesiumklorid) längs E6 genom staden. 
Resultaten visar att det finns en förhållandevis god potential för att sänka PM10-
halterna med dammbindning. Främst den grövre fraktionen av PM10 sjönk efter 
dammbindning (se nedan). Några slutsatser från detta arbete är att: 

- koncentrationen på saltlösningen, som varit 15 % vintersäsongen 2002-
2003, bör ökas till 20 %, vilket tyska försök visat fungerar bättre 

- insatserna bör göras oftare än 2 ggr per vecka och man bör inte låsa sig 
till fasta dagar utan bedöma situationen från dygn till dygn 

- PM2,5 reducerades endast något av åtgärderna, vilket bedöms bero på att 
renhållningsfordonen inte är särskilt effektiva för att ta upp PM2,5, att 
andra källor i stor utsträckning bidrar till PM2,5 och att PM2,5 håller sig 
svävande så länge att en betydligt mindre andel av denna partikelfraktion 
finns tillgänglig att binda på vägbanan  

- dammdämpning med MgCl2 är inte tillräckligt som enda åtgärd, men kan 
fungera bra för att reducera antalet dagar med överskidanden av miljökva-
litetsnormen 

- om luftfuktigheten understiger 50 procent minskar effekten dammbind-
ningen eftersom magnesiumklorid snabbt torkar upp då. 

Försöken har fortsatt innevarande höst och är, enligt uppgift, än mer lovande. 
Lösning läggs nu ut måndag, onsdag och fredag förutsatt att vägarna är torra. Man 
har en beredskap att dammbinda, som styrs av haltprognoser. Då höga nivåer (>50 
µg/m3) prognostiseras går man ut och dammbinder med MgCl2.

Försök har även genomförts i Oslo med MgCl2. I Oslo finns luftkvalitetskriterier 
för PM10 och hastighetssänkning används som akutåtgärd på de större vägarna i 
Oslo då partikelhalterna prognostiseras att överstiga 100 µg/m3 för mer än 20 000 
innevånare. Varningssystemet bygger på meteorologiska prognoser i kombination 
med en spridningsmodell. 

I Helsingfors används en rutin för akutåtgärder genom dammbindning med kalci-
umkloridlösning. Rutinen startar då meteorologiska prognoser pekar på PM10-
halter över 50 µg/m3, men dammbindning sker inte förrän gränsvärdet överskridits 
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i två dagar och prognosen inte visar på förbättrat väderläge. Dammbindningen av 
de viktigaste gatorna i Helsingfors tar med ett tiotal lastbilar ca två dagar att 
genomföra och kostar ca € 10 000 (ca SEK 90 000) per gång. Insatsen görs nor-
malt någon gång per säsong. 

Eftersom såväl produktion som uppvirvling av damm från vägar och gator är en 
funktion av fordonens hastighet ger hastighetssänkningar en positiv effekt på par-
tikelhalterna i luften. 

Vägtrafikledning är idag ett viktigt utvecklingsområde för att förbättra miljö och 
framkomlighet i städer. I Göteborg och Stockholm har trafikledningscentralerna 
tillgång till olika verktyg för att leda trafiken. Dessa är: 

• kövarningssytem 
• rekommendation om alternativ färdväg 
• förändring av hastighet på större leder och 
• information till trafikanter via VMS (variable message signs) 

Förutom dessa finns ett stort antal andra typer av åtgärder under utprovning eller 
ännu på idéstadiet. 

Syfte 
Syftet med åtgärden är att förhindra tillfällen med av mycket höga PM10-halter 
genom att temporärt förhindra uppvirvling av damm från gatan. 

Effekter på luftkvaliteten 
Nyligen rapporterade resultat från Trondheim visar att dammbindning med MgCl2
direkt efter vägrengöring har god dammdämpande effekt, främst för den grövre 
fraktionen PM2,5-10. Försöken visade att PM10 på de två mätstationer som an-
vändes i försöken i genomsnitt sänktes med 11 respektive 17 %. Effekten för 
PM2,5-10 var stor (24 % i snitt) medan effekten för PM2,5 var närmast försum-
bar. Effekten förutsätter att dammbindningen direkt föregås av en renhållningsin-
sats.

Föreslagna åtgärder 

Renhållningsinsats följd av dammbindning med MgCl2, CaCl2 eller annan lämplig 
dammbindande lösning
Denna åtgärd föreslås genomföras vid risk för mycket höga koncentrationer av 
PM10. Mätningar i bl a Stockholm har visat att risken för episoder med mycket 
höga halter av PM10 är stor då vädret varit fuktigt under en längre period under 
dubbdäckssäsongen och sedan övergår till torrt. Då har slitagematerial ansamlats 
på och i vägens närhet under den fuktiga perioden som virvlar upp då vägen torkar 
upp. Om dammet kan bindas dämpas uppvirvlingen. Under en period med torr 
väderlek bör åtgärden upprepas flera gånger med behovsbedömning från dygn till 
dygn. Innan den torra väderperioden upphör bör en renhållningsinsats genomföras 
för att städa bort det material som dammbundits. 
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Dammbindningen bör göras med det effektivaste men samtidigt miljövänligaste 
och minst korrosiva dammbindningsmedel. Magnesiumklorid, som används i 
Norge har visat sig vara effektiv för dammbindning. I Helsingfors används låg-
koncentrerad CaCl2 (5 %) ner till ett par minusgrader varefter koncentrationen 
måste ökas. De miljömässiga för- och nackdelarna skiljer sig inte nämnvärt mel-
lan de båda salterna. CaCl2 anses vara mer korrosiv på betong, vilket kan vara av 
vikt med tanke på dagvattensystem och betongkonstruktioner. Detta är dock inte 
helt klarlagt. MgCl2 måste transporteras långväga (Israel) och därför medför en 
ökad miljökostnad. Det finns även andra ämnen som i huvudsak används för 
dammbindning på grusvägar, t ex Dustex. Detta medel har lignin som bas. Erfa-
renheter säger dock att medlet kan orsaka halka på asfalt, varför det bedöms som 
olämpligt i sammanhanget.  

Magnesiumklorid synes bäst på grundval av de positiva norska erfarenheterna, 
men kalciumklorid eller andra dammbindande lösningar kan vara alternativ. 

För åtgärden behöver en rutin upprättas där väderprognoser och bedömning av 
PM10-haltens utveckling utgör grund för beslut om genomförande. T ex kan SLB-
analys göra en bedömning av väderläget och PM10-halterna och tillsammans med 
berörd väghållare besluta om genomförande. 

Hastighetssänkning
Hastighetssänkning har använts i Oslo som akutåtgärd, men numera används istäl-
let en lägre hastighetsgräns under hela vintersäsongen. För att kunna genomföra 
hastighetssänkning på ett utvalt vägnät kan t ex vägskyltar med möjlighet att vari-
era hastigheten vara en lösning. Trafikledningscentralen bör få till uppgift att han-
tera denna typ av akutåtgärd. 

Det finns många andra sätt att informera om hastighetssänkningar, t ex VMS (va-
riable message signs) på infartsleder och info genom radio/tv/mobil.  

Vägtrafikledning
Möjligheterna att använda befintliga trafikledningssystem med direkt koppling till 
PM10–halter bör utredas snarast. 

Uppskattad kostnad 
De direkta kostnaderna är förknippade dels med att ta fram en fungerande rutin 
från prognos till genomförande och dels själva åtgärden.  

För att få en uppfattning om storleksordningen kan Stockholms län jämföras med 
Trondheims kommun och Helsingfors stad. Kostnaderna för försöket i Trondheim 
där en utkörd vägsträcka på 24 km städades med två Dulevo-fordon och damm-
bands med MgCl2 beräknades till 8 200 NOK per insats eller en driftskostnad per 
km körfält på knappt 350 NOK. I Stockholms län finns enligt beräkningar av SLB 
analys 112 km vägar och gator där miljökvalitetsnormen idag överskrids. Om in-
satserna skulle begränsas till dessa gator och vägar kan motsvarande insats i 
Stockholm mycket grovt uppskattas kosta i storleksordningen 100 000 SEK, un-
dantaget eventuella nyinvesteringar i fordon och material. Man bör kunna begrän-
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sa insatserna genom att ta hänsyn till befolkningstätheten längs vägnätet och där-
med minska kostnaderna för åtgärderna. 

En insats där CaCl2 används som dammbindare på 260 km vägar och gator i Hel-
singfors kostar ca 90 000 SEK. Om samma begränsning som ovan görs kan en 
insats på dessa gator och vägar uppskattas till ca 50 000 SEK per insats. Kostna-
derna för åtgärden beror av vilket dammbindande ämne som används. 

Samhällsekonomiska effekter 

Samhällsekonomiska kostnader
Dammbindning håller vägarna fuktiga, vilket leder till större slitage av belägg-
ningar. Dammbindningen medför också tillförsel av salter till miljön förutom vin-
tersaltningen, vilket är negativt för vegetation och ytvatten. Varken magnesium-
klorid eller kalciumklorid är lika korrosiva för metaller som natriumklorid, men 
kalciumklorid har en viss korrosiv inverkan på betong. Dammbindningen löser 
inte problemet med dammbildning utan ökar snarare denna p g a ökat slitage. 
Vägytan får inte tillåtas torka upp utan att det damm som bildats tagits upp eller 
spolats bort maskinellt eller i viss mån av nederbörd. Damningsproblemen kom-
mer annars att vara tillbaka. Renhållningsinsatsen före dammbindningen fyller 
därför en viktig funktion. 

Samhällsekonomiska nyttor
Hälso- och trivselvinster då dammet binds till vägytan i stället för att virvla upp. 

Förbättrade beläggningar med hänsyn till PM10-bildning och mineral-
innehåll

• Identifiera vägbeläggningar med dåliga PM10-bildande egenskaper på gator 
och vägar där normen överskrids.  

• Påbörja kunskapsuppbyggnad med inriktning på att identifiera lämpligt 
stenmaterial och mått lämpade att beskriva stenmaterialets PM10-bildande 
egenskaper (samkörs med sandningsstensinsatsen, se nedan). 

• Byt ut vägbeläggningar med dåliga PM10-bildande egenskaper på gator och 
vägar där normen överskrids med lämpligt stenmaterial. 

Bakgrund 
Beläggningsstenens hållfasthetsegenskaper är viktiga för genereringen och karak-
täristiken av slitagedammet. Problemen med vägdamm i Norge är till stor del ett 
resultat av dålig hållfasthet hos lokala bergarter som används i vägbeläggningar. 
Hårdare beläggningar ger mindre totalt slitage, men det är inte klarlagt att mäng-
den PM10 med säkerhet minskar, även om preliminära resultat tyder på detta. Det 
finns studier som visar att hårdast stenmaterial kan ge mer PM10 vid slitage än ett 
mindre hållfast stenmaterial. Toxikologiska studier gjorda på olika bergartsprover 
har visat att det är stor skillnad på toxiciteten hos olika bergarter. Mylonit och 
gabbro har t ex betydligt större förmåga att inducera utlösning av inflammatoriska 
ämnen i mänskliga lungceller än basalt och fältspat. 
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På högtrafikerade vägar i Stockholmsområdet är porfyrbeläggning vanlig. På vissa 
platser har det visat sig att porfyrbeläggningen poleras under sommarhalvåret, så 
att den under tidig höst har mycket dåliga friktionsvärden och måste ruggas upp 
mekaniskt. Orsaken till poleringen är att den uppruggning som dubbdäcken orsa-
kar under vinterdäckssäsongen inte är tillräcklig för att motstå sommardäckens 
polerande av stenmaterialet. 

Syfte 
Syftet med denna åtgärd är att genom användning av stenmaterial med hög håll-
fasthet (hårdare mineral med lämplig struktur, lägre sprickighet t ex) och låg 
PM10-bildande förmåga samt lågt innehåll av erkänt toxiska mineral minska 
dubbdäckens PM10-bildande slitage och minska hälsoeffekterna av bildat PM10. 

Effekter på luftkvaliteten 
Då beläggningsslitaget är den viktigaste källan till damm i gaturummet vintertid 
är beläggningens benägenhet att bilda PM10 vid slitage viktig. Det finns idag inga 
mått på denna egenskap. Preliminära resultat från VTI visar dock att en lokal gra-
nitbeläggning orsakar ca tre gånger så höga koncentrationer av PM10 runt en 
provvägsmaskin som en kvartsitbeläggning. 

Föreslagna åtgärder 

Identifiera vägbeläggningar med dåliga PM10-bildande egenskaper och slitstyrka 
på högtrafikerade gator och vägar där normen överskrids. 
På vägar och gator där normen överskrids bör vägbeläggningens kvalitet identifie-
ras.

Parallell kunskapsuppbyggnad med inriktning på att identifiera lämpligt stenmate-
rial och mått lämpade att beskriva stenmaterialets PM10-bildande egenskaper.
För att finna lämplig beläggningssten bör befintlig information sammanställas och 
tester utföras där olika stenmaterials benägenhet att bilda PM10 vid dubbslitage 
testas. Beläggningsstenen måste ha god hållfasthet, låg PM10-bildande egenska-
per samt låg halt av toxiska mineral för att kunna rekommenderas som belägg-
ningssten. Denna kunskap måste utgöra grund för vilka stenmaterial som används 
på gator och vägar där normen överskrids. 

Byt ut vägbeläggningar med dåliga PM10-bildande egenskaper och slitstyrka på 
högtrafikerade gator och vägar där normen överskrids. 
På vägar och gator där normen överskrids och där beläggningarna idag inte är av 
höghållfast kvalitet, bör höghållfast beläggning läggas. Vilken beläggningssten 
som bör användas ur PM10-bildningsegenskaper bedöms utifrån resultat av ovan-
stående åtgärd. Från hälsosynpunkt är det belagt att vissa mineral är mer toxiska 
än andra, t ex kvarts, medan t ex plagioklas verkar vara mindre giftigt, varför ett 
stenmaterial med låga halter av kända toxiska mineral bör rekommenderas. 

För samtliga åtgärder är berörd väghållare ansvarig för kunskapsuppbyggnad och 
genomförande. 
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Direkt kostnad 
Kostnad för material och arbete uppkommer vid ny vägbeläggning. Kostnaderna 
beror av det inventerade behovet av nya beläggningar och hur lättillgänglig den 
valda bergarten är. Den direkta kostnaden för utbyte av vägbeläggningar kan bli 
mycket hög. 

Samhällsekonomiska effekter 

Samhällsekonomiska kostnader
Omläggning av vägar med hållfastare beläggningar kan medföra marginellt ökat 
buller från vägbanan. Detta är dock mer beroende av vägytans struktur än av 
stenmaterialets hållfasthet. Olika beläggningars färg kan påverka behovet av be-
lysning. Hårda bergarter som används i Sverige är t ex porfyr och kvartsit. Dessa 
bryts bara på några platser i landet, varför kostnaderna för transporter kan bli 
höga, liksom de långa transporternas miljöeffekter. Omfattningen av denna be-
lastning styrs av behovet av beläggningsbyte i Stockholm. 

Samhällsekonomiska nyttor
Hårdare beläggningar med hög slitstyrka har längre livstid än beläggningar med 
sämre slitstyrka. Mindre spårbildning och sprickor (förutsatt att vägkroppen är av 
god kvalitet) minskar kostnaderna för beläggningsunderhåll och kan även bidra 
till ökad säkerhet. Genom att spårbildning kan ge upphov till t ex vattenplaning. 
Då mindre mängd material slits bort minskar den sekundära miljöbelastningen i 
form av minskad användning av spolarvätska, biltvättning och visuellt störande 
nedsmutsning. En övergående positiv effekt är att nya beläggningar bullrar mindre 
än gamla. 

Tvättad stenkross för halkbekämpning 

• Endast tvättad stenkross (2-6 mm) används för halkbekämpning på gator 
med hög trafikmängd. 

• Användning av stenmaterial med höga krav avseende hållfasthet, PM10-
bildande egenskaper  och med minsta möjliga mängd erkänt giftiga minera-
ler. 

• Parallell kunskapsuppbyggnad med inriktning på att identifiera lämpligt 
stenmaterial och mått lämpade att beskriva stenmaterialets PM10-bildande 
egenskaper (samkörs med beläggningsstensinsatsen, se ovan). 

• Optimering av mängd kross som strös ut (max X g/m2)
• Ersätt sand med salt på de högst trafikerade gatorna. 

Bakgrund 
Sandning av vägar anses i Finland vara den viktigaste källan till vägdamm, dels 
från det utströdda stenmaterialet som mals ner av trafiken och dels från sandens 
bidrag till ökat slitage av beläggningen, den s k sandpapperseffekten. Därför er-
sätts sand i allt högre grad med salt i Helsingfors. Saltet orsakar i sig inte bildning 
av damm, men ökar slitaget på beläggningen eftersom en våt beläggning slits ca 
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tre gånger kraftigare än en torr. Dessutom har saltet väldokumenterade negativa 
effekter på vatten och vegetation och ökar korrosionen bl  a på fordon och betong. 

I Helsingfors används också stenkross för att öka friktionen. Den stenkross som 
används är rentvättad från fina fraktioner för att undvika spridning av små partik-
lar som omedelbart kan virvlas upp i luften. Friktionsmaterialets hållfasthetsegen-
skaper i förhållande till beläggningsmaterialets är antagligen viktiga för damm-
bildningen. Man bör noggrant överväga vilken bergart och vilken storleksfraktion 
som används för halkbekämpning. Resultaten från Finska studier tyder på att fin-
fraktionerna måste tvättas bort och att man bör använda stenkross i 2-6 mm-
fraktionen för att förbättra luftkvaliteten. Bergarter som innehåller mycket kvarts 
bör undvikas för halkbekämpning, dels eftersom kvarts är en bevisat ohälsosam 
mineral att inandas, dels eftersom den hårda kvartsen har stor potential att slita 
ned beläggningar. Bergarter som används har hög motståndkraft mot fragmente-
ring, vilket normalt provas i ett s. k Los Angeles test (LA). Leverantörer av sten-
material i Sverige vet oftast vilket kulkvarnsvärde (d v s den andel av provet, ut-
ryckt i viktprocent, som efter behandling i standardiserad kvarn med vatten och 
malkroppar av stål passerar en sikt 2,0 mm) deras stenmaterial har, men sällan 
mer.  

Sand används inte för halkbekämpning på det statliga vägnätet eftersom sanden 
virvlas upp och försvinner från vägbanan vid mycket trafik och höga hastigheter. 

Syfte 
Syftet med åtgärden är att sänka bidrag till PM10 orsakad av finfraktioner i otvät-
tad sand, nedmalning av sandningsmaterial och slitage av beläggning orsakat av 
sandningsmaterial.  

Effekter på luftkvaliteten 
Det är idag oklart vilken potential för förbättrad luftkvalitet en övergång till tvät-
tad stenkross för halkbekämpning har.  

Föreslagna åtgärder 

Användning av tvättad stenkross (2-6 mm)
Tvättad stenkross föreslås användas på högtrafikerade gator. Detta är en åtgärd 
som kan genomföras relativt omgående, även om den ökade kostnaden naturligt-
vis kan begränsa omfattningen. 

Användning av stenmaterial med höga krav avseende hållfasthet, PM10-bildande 
egenskaper och med minsta möjliga mängd erkänt giftiga mineraler. 
Denna åtgärd är beroende av möjligheten att få information om stenmaterialets 
PM10-bildande förmåga, hållfasthet och mineralogiska sammansättning. Dessa 
uppgifter kan dels inhämtas från producenter, men den PM10-bildande egenska-
per måste troligtvis testas i försök. 

Parallell kunskapsuppbyggnad med inriktning på att identifiera lämpligt stenmate-
rial och mått lämpade att beskriva stenmaterialets PM10-bildningsförmåga (sam-
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körs med beläggningsstensinsatsen, se ovan).
På samma sätt som för stenmaterialet i vägbeläggningen är de PM10-bildande 
egenskaperna hos stenmaterial för sandning viktiga att känna till för att rekom-
mendera dem för användning på gator där normen överskrids. Därför bör befintlig 
information ställas samman och tester genomföras där dessa egenskaper under-
söks.

Optimering av mängd kross som strös ut
Det bör finnas en möjlighet att bättre optimera mängden material som strös ut. En 
gräns bör sättas för hur mycket som får strös ut per m2.

Ersätt sand med salt eller motsvarande på de mest trafikerade gatorna
Denna åtgärd är tveksam då den visserligen inte tillför damm eller någon ”sand-
papperseffekt” till gatan, men samtidigt ökar slitaget genom att hålla vägbanan 
fuktig längre. Åtgärden bör övervägas på de värst utsatta gatorna om andra åtgär-
der inte räcker till. 

Direkt kostnad 
Kostnader är förknippade med dyrare friktionsmaterial, som dels behöver tvättas 
och dels kan behöva fraktas jämförelsevis långt om lämpligt stenmaterial inte 
finns att tillgå på nära håll. Optimering av sandmängder kan dock minska kostna-
derna (förutsatt att mängderna inte redan är optimerade).  

Samhällsekonomiska effekter 

Samhällsekonomiska kostnader
Åtgärderna skulle kunna leda till en minskad sandanvändning, vilket kan medföra 
en ökad användning av andra friktionshöjande åtgärder. Närmast till hands är en 
ökad användning av vägsalt (NaCl), vilket är förknippat med en rad problem. Sal-
tet ökar korrosion på fordon och betong, höjer kloridhalten i dagvattnet, skadar 
växtlighet och ökar användningen av spolarvätska och antalet biltvättar. 

Att anpassa sandkvaliteten så att inte PM10 finns med vid spridandet och så att 
inte stenmaterial används som har benägenhet att spricka upp i små partiklar, krä-
ver att tvättning av materialet görs, vilket utgör en ökad kostnad och resulterar i 
att slam av mycket fint material måste tas omhand. Lämpligt material kan komma 
att behöva transporteras längre sträckor idag beroende på var materialet kan tas, 
vilket leder till ökade transportkostnader och ökad miljöpåverkan av dessa trans-
porter.

Det finns en möjlighet att man genom bättre prognoser, snabbare och mer exakta 
insatser samt optimerade salt/sandgivor skulle kunna minska användningen av 
såväl sand som salt.

Samhällsekonomiska nyttor
Väl fungerande vinterväghållning, där vägarna hålls halkfria med hjälp av effektiv 
plogning och optimerad halkbekämpning, är en viktig förutsättning för minskad 
dubbdäcksanvändning. 
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Förbättrad barmarksrenhållning 

• Forsknings- och utvecklingsarbete för att förbättra kunskapen om olika 
metoders och strategiers potential för barmarksrenhållning i samarbete med 
utförare och tillverkare av renhållningsfordon. I detta arbete utreds även 
möjligheterna att använda funktionskrav relaterade till PM10 vid 
upphandling av väg- och gaturengöring och utveckling av utformningen av 
dessa krav. • Kontinuerlig, tidigarelagd och effektivare sandupptagning efter vintersä-
songen. 

• Restriktioner mot torrsopning och lövblåsar vid sandupptagning. 

Bakgrund 
Det är osäkert hur effektiv gaturenhållning är för att sänka PM10-halten. Pågåen-
de försök med gaturenhållning kan ge indikationer på vilken metod som ger effekt 
på halten PM10 och som bör användas i Stockholmsregionen.  

Kopplingen mellan luftens PM10-halter och städmetoder har främst gjorts i USA 
(Kalifornien), Norge och Finland. I Kalifornien finns en förordning som innebär 
att alla renhållningsfordon måste vara PM10-certifierade för att få användas. Cer-
tifieringsmetoden för detta är kritiserad men har medfört en metodutveckling.  

I Trondheim används en typ av renhållningsfordon, som valts för att man anser att 
den är effektiv för att suga upp vägdamm. Dessa fordon körs nattetid på genom-
fartsleder i staden under torra förhållanden och använder då enbart kraftigt vaku-
umsug för att inte virvla upp damm. Städningen följs av dammbindning med 
MgCl2, vilket gör det svårt att utvärdera själva städningens effekter. Åtgärden 
uppges ha effekt genom att dämpa PM10-toppar efterföljande dagar och även det 
faktum att stadens mest extrema PM10-halter har mer än halverats sedan början 
på 90-talet tillskrivs delvis bättre renhållningsmetoder.  

Erfarenheter från Oslo visar att fordon med spolning och uppsug bedöms vara 
effektivast för att ta upp vägdamm och att det är särskilt viktigt att rengöra vid 
kantstenen och på trottoaren där mycket vägdamm samlas. På vintern bör även 
snö och is längs vägkanten samlas upp eftersom slitagematerial lagras upp i snön 
och kan virvlas upp på våren. 

Norska Miljöhandboken konstaterar dock att effekten av renhållningsinsatser på 
PM10 är osäker. De försök som gjorts i Norge för att undersöka detta visar att 
renhållningen eventuellt har en kortvarig effekt och kan reducera toppar vid efter-
följande rusningstrafik. En total rengöring av en tunnel (väg, väggar, tak) resulte-
rade i minimalt med damm direkt efter insatsen, men redan ett dygn efter var hal-
terna nästan lika höga som innan. Detta antas kunna bero på antingen att insatser-
na inte var tillräckligt effektiva eller att slitaget av beläggningen är tillräckligt 
stort för att ge höga partikelhalter. 

I Finland, där dammproblemen främst bedöms orsakas av sandens sönderdelning 
och ”sandpapperseffekt” på beläggningen, sätts stora resurser in för att effektivt få 
bort sanden från gatorna efter vintersäsongen. Ett gatuavsnitt skyltas i förväg och 
fordon som inte flyttats transporteras bort. Därefter dammbinds gatan med CaCl2
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och städas sedan med grovsopning följd av finsopning och uppsug och slutligen 
högtrycksspolning. Denna metod har använt sedan slutet på 80-talet. Uppföljning 
genom mätning av PM10 har skett sedan 1993 på en station. Årsmedelhalterna av 
PM10 visar under denna period en obetydligt sjunkande trend, medan halterna av 
TSP (totala massan av suspenderade partiklar) sjunkit.  

Nyligen har försök genomförts i Stockholm där två gator med mycket lika PM10-
variationer jämförts då de normala renhållningsinsatserna intensifierats på den ena 
gatan. Resultatet visar att den intensifierade renhållningen endast gav kortvarigt 
lägre timmedelvärden, och inte hade någon skönjbar effekt på dygnsmedelvärde 
och därmed miljökvalitetsnormen. Kommande säsong planeras ytterligare försök 
för att utreda gatudriftens betydelse för PM10-halterna. 

En viktig del av drift- och underhållsproblematiken är systemet där åtgärderna 
upphandlas av entreprenörer. Åtgärdernas karaktär styrs genom vilka krav som 
ställs vid upphandlingen. Idag finns inga krav i upphandling av vägrengöring som 
reglerar hur effektiva entreprenörens insatser skall vara för att städa upp PM10. 
Istället används generellt frekvenskrav. Problemen med funktionskrav är främst 
förknippade med utformning och möjligheterna till uppföljning. 

Syfte 
Syftet med åtgärderna är att sänka PM10-halterna i Stockholmsluften genom för-
bättrade metoder och strategier för gaturenhållning, dels under vintersäsongen och 
dels vid vårstädningen. Effektiva renhållningsmetoder och -strategier minskar 
förrådet av vägdamm som är tillgängligt för uppvirvling. 

Samtidigt avser åtgärderna förhindra användning av rengöringsmetoder som i sig 
själva bidrar till uppvirvling av vägdamm, såsom torrsopning och lövblåsar vid 
sandupptagning.  

Effekter på luftkvaliteten 
Det är oklart vilken potential förbättrade metoder och strategier för gaturenhåll-
ning har för att sänka PM10-halterna. I första hand föreslås därför en kunskaps-
uppbyggnad inom området.  

De försök som gjorts i Stockholm har inte givit särskilt positiva resultat. Detta kan 
eventuellt förklaras av att den intensifierade städningen endast bestod i fler och 
noggrannare städtillfällen. Standardutrustning har använts utan några belägg för 
PM10-effektivitet och ibland har parkerade fordon hindrat städfordonen. Trots att 
städfordonen i Trondheim valts för sin förmåga att suga upp damm, och 
bevisligen också suger upp tonvis med damm från vägbanan, är det svårt att 
utifrån uppmätta PM10-halter visa att renhållningen har en tydligt positiv effekt. 
Som nämnts sker dammbindning direkt efter städningen, vilket försvårar 
tolkningen. Variationer i meteorologin är en annan viktig orsak till svårigheterna 
att följa upp åtgärderna, då snabba växlingar i luftfuktighet, vindvridningar etc 
radikalt kan förändra sammansättning och halter av partiklar i luften. 
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Effekten av det finska arbetet med att effektivisera och tidigarelägga vårstädning-
en är oklar eftersom insatserna inte genomförs på ett sätt så att uppföljning varit 
möjlig. Hittills har inga studier genomförts särskilt för att studera effekterna på 
PM10-halterna av renhållning i Helsingfors. Dock är det rimligt att anta att upp-
virvlingen och nyproduktionen av PM10 dämpas förhållandevis effektivt av den 
noggranna rengöringsmetoden. 

Det är möjligt att gaturenhållning med en bevisat PM10-effektiv metod använd 
vid, för PM10-reduktion, optimala situationer har en god potential att minska hal-
terna, men detta återstår att visa. 

Föreslagna åtgärder 

Forsknings- och utvecklingsarbete för att förbättra kunskapen om olika metoders 
och strategiers potential för barmarksrenhållning i samarbete med utförare och 
tillverkare av renhållningsfordon. I detta arbete utreds även möjligheterna att an-
vända funktionskrav relaterade till PM10 vid upphandling av väg- och gaturengö-
ring och utveckling av utformningen av dessa krav.

Väg- och gaturenhållningens potential att dämpa PM10-halterna bedöms ännu inte 
vara tillräckligt utredd. De inledande försök som hittills gjorts har ej kunnat påvi-
sa någon betydande effekt, men dessa försök har endast inneburit en ökad fre-
kvens och noggrannare städning med konventionella metoder på ett begränsat 
gatuavsnitt. Det är därför för tidigt att avfärda åtgärden. Endast genom fortsatt 
försöksverksamhet med noggrann uppföljning av PM10-halter i luft och på väg-
ytan kan renhållningens potential klarläggas. Centralt är att försöken genomförs 
med genomtänkt optimal metodik och strategi. 

Partikelproblematiken och miljökvalitetsnormen för PM10 är idag mycket lite 
känd bland utförare och tillverkare inom branschen i Sverige, medan en viss me-
todutveckling finns i t ex USA. Det är därför viktigt att arbetet genomförs i sam-
arbete med utförare och tillverkare. På så sätt kan idéer och tankesätt förankras 
och utvecklas till tillämpningar.  

Då utförandet av renhållningen styrs av vilka krav som ställs vid upphandlingen är 
det väsentligt att nuvarande krav, som normalt är frekvenskrav utan koppling till 
omgivningsluftens partikelhalter, utvecklas till funktionskrav. Kring funktions-
krav vid upphandling pågår viss forskning varför sådana krav bör utarbetas i ett 
samarbete mellan forskare, utförare och tillverkare. Genom att ställa krav relate-
rade till PM10-effektivitet vid upphandling av renhållning kan incitament skapas 
hos entreprenörer att ta fram strategier och efterfråga utrustning som är effektiv 
för att ta upp PM10 från vägbanan. 

Viktigt är också att studera möjligheterna till förbättrad åtkomlighet för renhåll-
ning. Främst gäller detta hur parkeringssystemet fungerar. Försök med reglerbara 
skyltar pågår, vilket skulle kunna vara en lösning för särskilt PM10-utsatta gator.  
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Kontinuerlig, tidigarelagd och effektivare sandupptagning efter vintersäsongen.
Eftersom sand som mals ned och sliter på beläggningen bedöms vara en bidragan-
de orsak till PM10-problemen bedöms en förbättrad vårstädning kunna bidra till 
sänkta halter.

Städningen bör genomföras tidigare på säsongen, kontinuerligt på gator och vägar 
där normen överskrids under längre prognostiserade perioder utan risk för halka 
och med effektiva metoder. 

För att få bort vintersanden bör parkeringsförbud under renhållningsinsatsen an-
vändas.

Exempelvis kan Helsingfors modell (se nedan) användas, men metodvalet bör 
baseras på den kunskap som inhämtats genom egen försöksverksamhet i kombina-
tion med erfarenheter från andra städer.  

1. Två dagar före rengöringen ombeds de boende att flytta sina bilar på rengö-
ringsdagen. 

2. Dagen före täcks parkeringsskyltar över och flygblad delas ut till fastighe-
terna. 

3. På rengöringsdagen kontrolleras att bilarna är flyttade. 
4. Kvarstående bilar flyttas till näraliggande område, registreringsnummer an-

tecknas och ägarna debiteras ca 350 SEK. 
5. Rengöringen startar och består av följande moment: 

a. bevattning av vägytan 
b. stenfliset tas bort med elevator 
c. gatan dammsugs 
d. gatan högtryckstvättas. 

Restriktioner mot torrsopning och lövblåsar vid sandupptagningen
Dessa åtgärder spelar antagligen mindre roll i sammanhanget, men med en höjd 
medvetenhet hos befolkningen genom informationskampanjer om dubbdäck och 
vägdamm, kan åtgärder som uppenbart orsakar omfattande damning vara negativt 
för acceptans av åtgärder. Dessutom orsakar torrsopning och användning av löv-
blåsar vid upptag av vintersanden kraftig lokal uppvirvling av damm snarare än 
åtgärdar problemet varför restriktioner mot dessa åtgärder föreslås. T ex kan man 
tänka sig att metoderna endast får användas då vägbanan är fuktig under eller efter 
regn. 

Berörd väghållare är ansvarig för genomförande av föreslagna åtgärder och för 
den fortsatta kunskapsuppbyggnaden. 

Direkt kostnad 
Kostnaden är helt avhängig ambitionsgraden. Ett försök i Stockholm med intensi-
fierad renhållning med standardmetoder på en gata under en vintersäsong kostade 
knappt 100 000 SEK. Skall hela områden städas med dels effektivare renhåll-
ningsfordon och dels med bättre strategi (oftare eller vid bättre tidpunkter) kom-
mer kostnaden öka till åtskilliga extra miljoner kronor per vintersäsong. I Trond-
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heim budgeterade kommunen 1 000 000 NOK för extra vårstädning och 
1 900 000 NOK för vinterrenhållning (investeringar och drift) för vintersäsongen 
2002-2003.

Förändrade krav i upphandling av renhållningsåtgärder kan komma att innebära 
att entreprenörerna måste anpassa maskinparken, vilket sannolikt innebär mång-
miljoninvesteringar. Därför är det mycket viktigt att det kunskapsuppbyggande 
forsknings- och utvecklingsarbetet ligger till grund för vilka metoder och strategi-
er som rekommenderas och vilka krav som utarbetas, så att inte stora investering-
ar görs i onödan. 

Samhällsekonomiska effekter 

Samhällsekonomiska nyttor
En effektiv renhållning kan ha potential att minska halterna av PM10 i Stockholm 
vilket förbättrar folkhälsan. Trivseln förväntas öka då gatorna kommer att vara 
renare. Likaså minskar användningen av spolarvätska och behovet av biltvättning 
vilket ger miljövinster. 

Studier visar även att vägrenhållning är effektivt för att undvika att tungmetaller 
förorenar dagvattnet. Effektiv upptagning av vinterns sand är också viktig för 
dagvattensystemets funktion. Erfarenheter från Trondheim efter att vintersand-
ningen ökat i samband med dubbdäcksavgiften visar att problem kan uppstå med 
igensättning av dagvattenbrunnar och –rör som fylls med sand. 

Uppföljning och fortsatt kunskapsuppbyggnad  

Nedan ges exempel på insatser som behövs för att ytterligare förbättra kunskapen 
om olika åtgärder, deras effekt på halten PM10 och andra effekter. Detta kan ske 
genom en kombination av laboratorieförsök, pilotprojekt och fullskaleförsök. 
Ökade insatser kräver inte bara utökade resurser, utan av ett stort engagemang 
från berörda väghållare. 

- Uppföljning av trafiksäkerheten vid en minskad användning av dubb-
däcken.

- Genomförande och uppföljning av nya strategier och metoder för renhåll-
ning. 

- Studier av vägbeläggningens betydelse för halten PM10, buller och dag-
vatten.

- Försök för att finna stenmaterial till beläggning och halkbekämpning som 
minskar uppkomsten av PM10. 

- Studier av effekten på partikelhalten av saltning/sandning. 
- Studier av arbetsmaskinernas bidrag till PM10-halten. 
- Studier av vedeldningens och sjöfartens bidrag till PM10-halten.  
- Insatser för att minska osäkerheten mellan beräknade och uppmätta 

värden.
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- Fortsatta studier av olika partikelfraktioners hälsoeffekter. 

- Utveckling av kompletterande uppföljningsmått för effektiviteten hos oli-
ka åtgärder", då lufthalterna i så stor utsträckning påverkas av meteorolo-
giska faktorer. 

Ett nordiskt samarbete om effektiva åtgärder för att reducera partikelhalter bör 
initieras för att påskynda kunskapsuppbyggnaden. Samarbetet bör inte bara vara 
mellan forskargrupper, utan även representanter för berörda förvaltningar och 
bolag inom städerna/länderna bör medverka.  

Åtgärder för att förbättra luftkvaliteten på lång sikt  

Betydande investeringar behövs för ett fortsatt hög kollektivtrafikandel 
En hög andel kollektivresande är en förutsättning för att regionen skall kunna ut-
vecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Hälften av allt resande i högtrafik sker med 
kollektivtrafik. Därför kan små förskjutningar i färdmedelsval leda till kraftigt 
ökad belastning på vägtrafiken i länet.  

De trafikanalyser som skett i anslutning till arbetet med den regionala utveck-
lingsplanen för Stockholms län (RUFS) indikerar emellertid att kollektivtrafiken 
på 30 års sikt riskerar att förlora 5-10 procentandelar av dagens marknad. Den 
satsning på kollektivtrafik som föreslås ske i RUFS 2001 fram till 2015 beräknas 
kunna balansera en sådan utveckling. Denna satsning är dock långt större än vad 
som nu föreslås i de statliga investeringsplanerna.  

För att klara miljökvalitetsnormen på lång sikt är det av stor betydelse att inte kol-
lektivtrafiken tappar marknadsandelar. För att behålla kollektivtrafikens konkur-
renskraft behöver utbudet öka, komforten förbättras och punktligheten öka. Detta 
kräver höjd nivå på investeringarna i länets kollektivtrafik. I Stockholmsregionen 
sker kollektivtrafiken till två tredjedelar på spår. Spårtrafiken är effektiv och mil-
jövänlig och passar som masstransportmedel väl i storstaden. Men många av da-
gens spårsystem i regionen karaktäriseras av låg kvalitet och kapacitetsbrist.  

En viktig förutsättning för att uppnå miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet är att 
en fortsatt hög andel av resandet sker med kollektiva färdmedel. Bland de objekt 
som är särskilt viktiga för att kollektivtrafikandelen skall vara fortsatt hög är att 
pendeltågssystemet utvecklas, men också att insatser sker för kollektivtrafiken i 
de geografiska sektorer som saknar pendeltåg. 

För att pendeltågssystemet skall kunna utvecklas behövs investeringar utöver Ci-
tybanan: 

- Åtgärder för ökad kapacitet från Sörentorp till Stockholm C innan Cityba-
nan färdigställs 

- Fyra spår på Mälarbanan Tomteboda-Kallhäll 
- Mötesspår och perronger på Nynäsbanan 
- Pendeltågsplattformar 
- Statsbidrag till nya pendeltåg 
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- Åtgärder för ökad hastighet för pendeltågen 

Därutöver behöver följande investeringar vidtas för att upprätthålla kollaktivtra-
fikandelen:

- Tvärbanan Hammarby Sjöstad – Slussen 
- Både grenarena på Tvärbana norr 
- Upprustning av Saltsjöbanan  
- Upprustning av Roslagsbanan och på sikt nytt spårsystem mot nordost 
- Ny spårväg Älvsjö – Skärholmen – Flemingsberg. 

Bebyggelsestruktur och bebyggelseutformning 
Den framtida bebyggelsestrukturen och dess samband med trafiksystemet har stor 
betydelse för hur miljökvalitetsnormerna kan klaras på längre sikt. Att förstärka 
kollektivtrafiken och lokalisera ny bebyggelse i områden med god kollektivtrafik 
är exempel på åtgärder som bidrar till att klara miljökvalitetsnormerna även lång-
siktigt. Genom samlokalisering av funktioner kan transportbehovet minskas och 
resande styras över till gång, cykel och kollektivtrafik istället för bil. 

Kommuner och andra planeringsorgan bör sträva efter att planera nya bostäder 
och verksamheter i kollektivtrafiknära lägen. När nyetableringar sker i kollektiv-
trafiknära lägen ökar möjligheterna för de boende och anställda att använda sig av 
kollektivtrafiken. Detta kan bidra till att bilberoendet minskar.  

Kommunerna bör även sträva efter att skapa målpunkter för resor inom sina egna 
kommuner och i den direkta närheten. I RUFS 2001 förordas regionala och delre-
gionala kärnor. En förutsättning för att dessa regionala och delregionala kärnor 
ska minska biltrafiken är bl a att kollektivtrafikens tvärförbindelser byggs ut mel-
lan kärnorna. Den trafik som bidrar till överskridandena i Stockholms innerstad 
och på infartslederna består till stor del av fordon som har sin målpunkt i Stock-
holms innerstad men startpunkt utanför. Nya målpunkter i regionen kan därmed 
avlasta trafiken i innerstaden och på infartslederna. 

Vägverket har regeringsuppdrag att arbeta med "Hållbart resande"; d v s ett resan-
de som mer miljöanpassat, säkrare och effektivare än det individuella resandet i 
personbil. Programmet skall bidra till de transportpolitiska målen om tillgänglig-
het, trafiksäkerhet, miljö och jämställdhet. Åtgärder som gynnar gång och cykel, 
kollektivtrafik, bildelning/samåkning eller alternativ till resor (videomöten, IT 
o s v) är av intresse. 
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7. Genomförande 
Länsstyrelsen anser att det, inom ramen för uppdraget att ta fram förslag till åt-
gärdsprogram, är angeläget att föreslå åtgärder så att miljökvalitetsnormen tillgo-
doses och att därmed undvika att oförutsedda åtgärder plötsligt behöver sättas in 
och åsamkar problem.  

Efter den dag då normen senast ska vara uppfylld är det tillsynsmyndigheternas 
skyldighet att vidta åtgärder som behövs för att normerna skall klaras. Beroende 
på vad som bidrar till att normen överskrids, kan olika slag av förelägganden vara 
tänkbara, såsom krav på verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att reducera 
utsläpp eller förbud mot verksamhet som inte har tillstånd. Förelägganden skulle 
även kunna riktas till myndigheter, även om dessa normalt förväntas initiera åt-
gärder av egen kraft utifrån sitt ansvar. 

7.1 Väghållarna har ansvar för genomförandet 
Förslaget till åtgärdsprogram innehåller flera olika åtgärder. Ansvaret för dessa 
åtgärder har i första hand berörd väghållare. Om inte normen klaras är det berörd 
tillsynsmyndighets skyldighet att se till att erforderliga åtgärder vidtas. 

Bland de åtgärder som föreslås är det i första hand Vägverket region Stockholm 
och Stockholms stad som är ansvariga för genomförandet. Även övriga 
kommunala väghållare i länet är ansvariga för att åtgärder vidtas, dock i mindre 
omfattning. För några åtgärder krävs lagändringar exempelvis införande av 
miljöavgifter och avgift för användning av dubbdäck. I dessa fall är regering och 
riksdag ansvarig för att sådan lagstiftning kommer till stånd. 

För många av de föreslagna åtgärderna behövs ny kunskap innan ett genomföran-
de är möjligt. Sådan kunskapsuppbyggnad behöver ske genom praktiska försök 
och forskningsinsatser. Ansvaret för kunskapsuppbyggnad/forskning är delat mel-
lan berörda sektorsmyndigheter och väghållare.  

7.2 Särskilda statliga medel krävs för att klara miljökvalitetsnormen 
Kostnaden för genomförande av åtgärderna som föreslås i åtgärdsprogrammet är 
svår att uppskatta. Omfattande insatser behövs för att minska utsläppen av partik-
lar så att miljökvalitetsnormen för PM10 klaras. Det är viktigt att berörda väghål-
lare har ekonomiska förutsättningar för att vidta åtgärder. Länsstyrelsen anser att 
särskilda statliga medel krävs för detta ändamål. Det är inte rimligt att enskilda 
kommuner ska bära de extra kostnader som ett uppfyllande av miljökvalitetsnor-
men förväntas innebära. Om inte särskilda medel tillskapas riskerar ett genomfö-
rande gå om intet, eftersom en redan ansträngd kommunal ekonomi har svårt att 
bära de extra kostnader föreslagna åtgärder förväntas innebära.  

Eventuella intäkter från ett system med avgift för användning av dubbdäck kan 
användas till att administrera avgiften men också till att täcka de extra kostnader 
som uppkommer för förbättrad barmarks- och vinterväghållning i länet. 
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Förord
Föreliggande rapport har utförts av Mats Gustafsson, Statens väg- och
transportforskningsinstitut (VTI) på uppdrag av Isabell Lundberg, Länsstyrelsen i 
Stockholms län. Rapporten utgör en delrapportering i ett större projekt inom 
Länsstyrelsens arbete med att ta fram en åtgärdsplan för att möta kommande 
miljökvalitetsnorm för inandningsbara partiklar (PM10) i Stockholmsluften.

Rapporten bygger på information erhållen vid studiebesök i Trondheim och 
Helsingfors samt befintliga rapporter, artiklar och PM. Jag vill rikta ett stort tack
till Tore Berg och Bjørn-Ove Berthelsen i Trondheim samt Ari Kettunen i 
Helsingfors för deras stora hjälpsamhet och välvilja. 

Mats Gustafsson
Linköping, september 2003 
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Trondheim
Problembild
Trondheim är belägen på Trondheimsfjordens södra strand kring Nidälvens
utlopp. Omgivningarna består av fjorden och av lågfjäll med såväl skog som 
jordbruksmark. Kommunen har drygt 140 000 innevånare. 
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Figur 1. Månadsvis medelnederbörd och -temperatur för Trondheim. 

I början på 90-talet uppmärksammades att Trondheims innevånare upplevde 
staden som smutsig. Främst på vintern var luften mycket dålig och ett grått dis 
kunde ses såväl i staden som på långt håll då man närmade sig Trondheim.
Innevånare i staden med luftvägsproblem var ofta tvungna att hålla sig inne under 
perioder under vintern. Prover på luftens partikelinnehåll som togs 1990 visade att 
dygnsmedelhalten av PM10 kunde vara så hög som 700 µg m-3. Året därpå 
påbörjades kontinuerliga mätningar och halterna nådde inte sällan 600 µg m-3.
Typiskt för variationerna i partikelhalten under vinterhalvåret var höga halter i 
början och slutet av vintersäsongen med något lägre värden mitt i vintern. 

Vad orsakade dessa höga partikelhalter i staden? Ganska snart drog man
slutsatsen att dammet i huvudsak härrörde från vägbanan och berodde på
dubbdäckens slitage av beläggningen (Berg, 2003). Stenmaterialet i beläggningen 
i denna region i Norge är i huvudsak amfibolit (s.k. grönsten).  Denna bergart är 
rik på fina sprickor och fibrig i sin struktur, vilket gör att den lätt spricker upp och 
avger små korn (Ottesen, 2003). Detta i kombination med
dubbdäcksanvändningen, som i början på 90-talet var ca 97 %, är den 
huvudsakliga orsaken till dammproblemet i Trondheim. Anledningen till att denna 
bergart används är främst ekonomiska. Tillgången på mer hållbara bergarter i 
området är mycket begränsad vilket medför höga kostnader för långa transporter 
av stenmaterialet, vilket också medför en miljöbelastning som måste tas med i 
beräkningarna av nyttan. 

Höga partikelhalter kan även vara ett resultat av ogynnsamt klimat. Dålig 
ventilation, t.ex. att staden ligger i en topografisk sänka och i ett klimat med
normalt svaga vindar och många inversionstillfällen under vinterhalvåret kan vara 
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exempel på ett sådant ogynnsamt klimat. Trondheims omgivningar är dock 
förhållandevis öppna och närheten till västerhavet gör att såväl topografi som 
klimat är relativt gynnsamt ur ventilationssynpunkt. Klimat och topografi anförs 
alltså inte som orsak till problematiken i Trondheim annat än att det 
förhållandevis våta klimatet (se figur 1) medför att beläggningar slits ca 3 gånger 
kraftigare. Detta kan dock vara nog så viktigt eftersom den höga nederbörden på 
hösten sammanfaller med att dubbdäcken läggs på. Då vägarna ofta är bara vid 
denna tid på året, kan är rimligen slitaget stort.

Inversionstillfällen är vanligast i februari och yttrar sig främst genom höga 
halter av NOx i staden. Dammhalterna når dock sina högsta värden i början på
vintersäsongen (november-december) och sjunker något då snön lägger sig för att 
sedan nå en andra, något lägre, topp på senvinter och tidig vår. Orsaken till att den 
tidiga toppen är högre än vårtoppen antas hänga samman med att relativt mycket
ny asfalt läggs på hösten. Denna asfalt slits lättare än en ”insliten” beläggning 
vilket i kombination med vanligtvis torrare vägbanor och förhållandevis lugnt
väder ger gynnsamma förutsättningarna för höga partikelhalter. 

Mätningar
I Trondheim mättes under 2001 PM10 på tre platser. Två gatustationer finns, varav 
den ena, Elgeseter (figur 2), representerar relativt befolkningstäta områden med
hög trafik och dena andra, Rosendal, fungerar som en gatubakgrundsstation. Båda
dess ägs och drivs av Statens vegvesen i Sør-Trøndelag. Den tredje stationen är 
belägen centralt i staden i takhöjd, ca 30 m över marken och representerar urban 
bakgrund. På stationerna i gatunivå görs mätningarna med TEOM 1400/1400a 
(tapered element oscillating microbalance) som är en ofta använd direktmätande
metod. På den urbana bakgrundsstationen används ESM Eberline FH62-1, som är 
en beta-attenuerande metod. Mätningar har pågått under vinterhalvåren sedan 
1993.

Figur. 2. Mätstationen vid Elgeseter. 

Den månatliga variationen i PM10 i Trondheim har, som nämnts, ofta en topp 
redan i oktober-november då dubbdäcken läggs på. Halterna under vintern är 
sedan mycket beroende av de meteorologiska betingelserna. T.ex. var den tidiga 
vintern 2001 blötare eller snöigare än 2000 och 2002, medan senvintern var 
torrare, vilket återspeglas tydligt i månadsmedelvärdena (figur 3). 
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Figur 3. Månadsmedelvärden av PM10 i Trondheim mellan 1999 och 2002 
(mätstationen Elgeseter).

Åtgärder
Förutom informationskampanjen för användning av dubbfria vinterdäck och 
dubbdäcksavgiften som infördes 2001, har även åtgärder inom vinterunderhåll och 
renhållning vidtagits för att sänka partikelhalterna. 

Trondheims kommun äger själv sina redskap, men upphandlar redskapsbärande 
fordon och tjänster av lokala entreprenörer. 

Information och media 
Då den huvudsakliga orsaken till dammproblemet klarlagts påbörjades ett 
samarbete mellan kommunen och Statens vegvesen Sør-Trøndelag med uppgiften 
att öka användandet av odubbade vinterdäck. Mellan 1992 och 1998 ökade 
andelen odubbade fordon från 3 % till ca 33 % i Trondheimsområdet. Stortinget i 
Norge hade dock målsättningen att 80 % av bilisterna i Norges fyra största städer
skall köra odubbat innan 2002. Således var det långt kvar till denna målsättning. I 
det läget kanaliserades informationsarbetet in i den nybildade projektgruppen 
”Bedre byluft i Trondheim”.

Informationsarbetet fokuserade tidigt på hälsoaspekten. En bra sammansättning
av miljöavdelningen på kommunen med en god hälsokompetens framhålls som en 
viktig framgångsfaktor för att få ett bra genomslag i detta arbete. Samtidigt var det 
väsentligt att lyfta fram att de säkerhetsmässiga skillnaderna mellan dubbfria däck 
och dubbdäck är mycket små, särskilt med ett väl fungerande vinterunderhåll. 
Dubbdäckens främsta fördel är bättre grepp på is (se t.ex. (Nordström, 2002)). 

Informationsarbete indelades i två delar, där den ena fokuserade på att höja 
kunskapen om dubbfria vinterdäck, medan den andra fokuserade på att informera
om problemen i Trondheim med vägdamm. Målsättningen var att öka 
befolkningens medvetenhet om kopplingen mellan vägdamm och dubbdäck och 
att öka användningen av dubbfria vinterdäck. I informationsarbetet har använts 
såväl annonser i tidningar, radio och tv som pamfletter och annat 
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informationsmaterial (figur 4.). Aktuella nivåer av damm i luften lades ut på 
Internet för att höja medvetenheten om problemet (Statens vegvesen Sør-
Trøndelag och Trondheim kommune, 1999). 

Figur 4. Exempel på häsloinriktad annons för ökad acceptans av dubbfria däck. 

Restriktioner och avgifter 
Då det var tydligt att endast information inte skulle åstadkomma 80 % dubbfria 
vinterdäck inriktades arbetet på att införa en avgift för dubbdäcksanvändning. En 
studie genomfördes där konsekvenserna av hastighetsbegränsningar och en 
miljözon med dubbdäcksförbud beskrevs (Asplan Viak, 1999). Slutsatserna av
denna studie var att en miljözon skulle innebära störts miljövinst för centrala
delarna av staden, men även att detta alternativ medförde mycket stora problem
rent praktiskt. Istället beslöts att satsa på en avgift. För att åstadkomma detta 
krävdes dock en ändring i trafiklagstiftningen så att dammproblemen skulle kunna 
kontrolleras. Detta kom till stånd genom storstadsregionernas samarbete inom 
”Bedre byluft” och den s.k. ”Storbygruppe vegstøv” med 13 städer inblandade. 
Trondheim var lokomotivet i detta arbete. Arbete resulterade i att Stortinget 
införde en ny bestämmelse i lagtexten i Vägtrafiklagen som lyder: 

”Med samtykke fra departementet kan en kommune innføre gebyr (avgift) 
for bruk av piggdekk i nærmere fastsatt område. Departementet kan gi 
nærmere bestemmelser om slikt tiltak. Departementet kan pålegge en 
kommune å gennomføre ordning som nevnt i dette ledd. I sin innstilling 
overfor Stortinget ba Samferdselskomiteen regjeringen om å: forberede 
innføring av restriksjoner mot piggdekk høsten 1999, med mulighet til å
revurdere tidspunktet for innføring dersom markedsutviklingen tilsier at 
en når målet om 80 % piggfrie dekk i de store byene innen år 2002.” 

De kommuner som inför avgift skall sträva efter så likartade ordningar som
möjligt. T.ex. bör avgifterna vara desamma och en avgift från en kommun skall 
gälla även i andra kommuner. Avgiften skall skötas av polisen och Statens
vegvesen.

Avgiften föregicks även den av en informationskampanj med inriktning mot att 
öka förståelsen för och avdramatisera avgiften (ex. figur 5). 
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Figur. 5. Exempel på annons för att öka förståelsen för dubbdäcksavgift.. 

Avgiften konstruerades på samma sätt som tidigare gjorts i Oslo. Fr.o.m. 1 
november 2001 kostade det 1000 NOK per år, 350 NOK per månad eller 25 NOK 
per dag att köra på dubbdäck i Trondheims kommun. Fram t.o.m. 1 maj 2002 
betalades 250 NOK per inbytt dubbdäck (upp till 4 stycken). För fordon över 3,5 
ton är avgifterna de dubbla. För att avgiften skulle kunna genomföras måste
staden utrustas med biljettautomater och an administration måste byggas upp för
hanteringen av avgifter och inbytesersättningar. En gemensam webbplats 
(www.piggfitt.com) skapades för att befolkningen enkelt skulle kunna komma åt
information om vilka regler som gäller och ladda ner formulär och information
(figur 6.). 
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Figur 6. Blankett för inbyte av dubbdäck vid köp av dubbfria vinterdäck (överst)
och information om placering av automater för dubbdäcksbiljetter (nederst).
Källa: www.piggfritt.com
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Vinterunderhåll
Vinterunderhållet i Trondheim omfattar knappt 750 km väg. Salt (NaCl) används 
på huvudvägnätet och sand i bostadsområden. Varje säsong används ca 3 000 ton 
salt i Trondheim och den normala givan är ca 12-15 g m-2. Den sand som används 
är tvättad natursand med kornstorleken 7,5 mm. Natursand används då det är 
avsevärt billigare än stenkross. Varje år används ca 12 000 m3. Under senaste 
vintern, då medel från dubbdäckavgiften kunnat användas har viss ny utrustning, 
bättre plogar, effektivare sand/saltningsmaskiner (se figur 7) kunnat köpas in och 
sandningsinsatserna i bostadsområdena har ökat. 

Figur 7. Utrustning för förbättrat vinterunderhåll av vägar. Överst plog med 
gummiupphängda skär, nedan en maskin för spridning av såväl sand som olika 
saltblandningar.
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Man har även kunnat utöka åtgärdsinsatserna och sänka kriterierna för när 
insatser påbörjas. Insatserna under vintern styrs bl.a. av snödjupet. Vid 2 cm snö 
plogas riksvägen och vid 8 cm gator i staden och i bostadsområden. Insatserna på 
riksvägen och i staden skall vara klara inom 4-5 timmar medan bostadsområdena
skall vara klara inom 12 timmar. Ett 40-tal fordon används för sand/salt-spridning. 

Barmarksrenhållning
Innan partikelproblemet uppmärksammades i Trondheim användes torrsopning 
för att städa gatorna, vilket ledde till kraftig uppvirvling av damm. Då
mätstationer för partikelhalter infördes i gatunivå påvisade problemet,
genomfördes tester av olika sopmaskiner, vilket i sin tur ledde till att metoderna
förändrades. Dubbdäcksavgiften har bidragit till inköp av två renhållningsfordon 
av fabrikatet Dulevo, som bedömts vara effektiva för insamling av PM10 (se figur 
8). Man har idag en liten (2 m3 behållare) och en större (5 m3 behållare) men
planerar att inköpa ytterligare två av den större modellen. Även Drammens
kommun använder dessa fordon. Fordonen är utrustade med borstar men har 
framför allt ett mycket kraftigt vakuummunstycke. De viktigaste vägar som 
renhålls med dessa fordon är genomfartslederna. 

Figur 8. Renhållningsfordon av fabrikat Dulevo, som används för uppsugning av 
vägdamm i Trondheim. 

Under torra perioder med minusgrader rengörs vägarna 2 ggr i veckan med
Dulevofordonen. Fordonen har använts vid så låga temperaturer som 15-16 
minusgrader. Vid dessa tillfällen används endast vakuumsug för att inte virvla upp 
dammet. Genomfartslederna är, jämfört med gator, enkla att rengöra, då ingen 
parkering är tillåten på dessa vägar. På så sätt är det enkelt att komma åt upplagrat 
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damm längs vägkanten. Det större fordonet används längs kanten, medan det 
mindre kör mitt i körfältet. Ett fordon som kör mitt över ett körfält kan på 12 km 
samla upp 2 ton damm efter tre dygn. En enkel uppskattning ger att detta 
motsvarar en ansamling av ca 20-30 gram damm per m2 och dygn. Detta visar på 
den ständigt pågående nyproduktionen av slitagedamm på Trondheims gator.
Städinsatsen följs av dammbindning med MgCl2. Koncentrationen på 
saltlösningen är 25 %, men man avser minska denna till ca 17-18 %, vilket 
troligen fungerar bättre. 

Kostnader för åtgärder 
Kostnaderna i samband med de åtgärder som vidtagits i Trondheim är förknippade 
med

¶ den föregående informationskampanjen och arbete i samband med ”Bedre 
byluft”-projektet

¶ genomförande och administration av dubbdäcksavgiften 
¶ ökat vinterunderhåll 
¶ ökat barmarksunderhåll (renhållning och dammbindning) 
¶ ökade mätinsatser

Nedan återges ett utdrag ur (Trondheim, 2002) där uppskattningar för den 
kommande säsongen görs. 

Budget för säsongen 2002/2003 
Förutsättningar för beräkning av intäkter för säsongen 2002/2003: 

- Dubbfriandel för fordon hemmahörande i Trondheim:70%
- Dubbfriandel för övriga bilister (utanför Trondheim):50%

Intäkter för säsongen 2002/2003 

¶ Årsbiljett/månadsbiljett: 21.000.000,-
¶ Dagsbiljett 6.500.000,-

Summa intäkter: 27.500.000,-

Beräkningen av intäkter är behäftad med osäkerhet, såväl i förhållande till 
trafiktal, i uppskattningen av dubbfriandel och i fördelningen av biljettyper. 
Beräkningarna bygger på erfarenhetsdata från säsongen 2001/2002. En del bilister 
är undantagna från dubbdäcksavgiften. Den största gurppen är rörelsehindrade 
med parkeringskort. Erfarenheten visar också att en del bilister som olagligt 
undlåter att betala för dubbdäcksanvändning. Vid hög kontrollinsats kan man
därför räkna med en ökning av intäktsanslagen för dagsbiljetter. 

Utgifter for säsongen 2002/2003 

Beräkning av utgifterna är baserad på fortlöpande anslag från kommunala enhet 
och privata aktörer som förväntas bli inblandade. Det ligger därför en betydande 
osäkerhet i beräkningarna. 
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¶ Extra plogning, sandning och saltning på det kommunala vägnätet 8.500.000,-
¶ Inköp av utrustning till vinterdrift 1.300.000,-
¶ Extra vårstädning på det kommunala vägnätet 1.000.000,-
¶ Extra vinterdrift på fylkesvägnätet 500.000,-
¶ Vinterrenhållning/dammdämpande åtgärder på innfartsleder/centrum 600.000,-
¶ Information, allmänhetskontakter, m.m. 1.500.000,-
¶ Skyltning (avgiftszon, informationstavlor, m.m.) 200.000,-
¶ Inköp/drift av automater för dagsbiljetter 1.000.000,-
¶ Drift av biljettsystem (år, månad) 1.500.000,-
¶ Drift av telefontjänst for dagsavgift, inkl. data vid kontroll, m.m. 2.500.000,-
¶ Dokumentation, marknadsundersökelse, mätningar, utvärdering, m.m. 800.000,-
¶ Administrationskostnader 500.000,-

Summa utgifter 19.900.000,-

¶ Budgeterad fond för 2002/2003 (till nästa säsong och åtgärder för bättre luftkvalitet) 7.600.000,-
¶ Fond opparbetad för säsongen 2001/2002 5.151.000,-

Aktivitet Budget Räkenskap Budget
01/02 01/02 02/03

Års-/månadsbiljett 32089' 27813' 21000'
Dagsbiljett och telefon 17046' 8902' 6500'
Summa intäkter 49135' 36715' 27500'

Dokumentation 600' 86' 800'
Administration 800' 162' 500'
Information, samhällskontakt 2300' 2113' 1500'
Inköp/uppsättning av automater för
dagsbiljetter 2000' 2061' 1000'
Etablering/drift av biljettsystem 1800' 1035' 1100'
Inköp biljetter 400' 400' 400'
Extra plogning, sandning, salting 7140' 5247' 8500'
Extra vårstädning kommunala vägar 1080' 829' 1000'
Vinterrenhållning (investeringar och drift) 1500' 1665' 1900'
Dubbdäcksinbyte utbetalning 13840 13402'
Drift dubbdäcksinbyte 900' 451'
Telefonordning, etablering och drift 3500' 3500' 2500'
Skyltning/automater, uppsättning/köp) 300' 313' 200'
Extra vinterdrift, fylkesvägar 500' 300' 500'
Summa utgifter 36660' 31564' 19900'

Fondsavsättning 12475' 5151' 7600'

Vinterunderhållet kostar omkring 10 miljoner NOK per säsong. Därtill kommer
ca 6 miljoner för sand/salt-spridning.

16



Uppföljning
Partikelhalter
Den viktigaste åtgärden mot de höga partikelhalterna i Trondheim är
dubbdäcksavgiften, som infördes första november 2001. Andelen av bilisterna 
som använde dubbfria däck ökade därvid från ca 40 % till 60 %. Det är dock för 
tidigt att säkert uttala sig om avgiften haft önskad effekt på halterna av PM10, då 
de meteorologiska förhållandena var betydligt fuktigare under november-
december 2001 än under 2000, då dessa månader var torra och kalla. Mars-april
2002 var däremot betydligt torrare än samma månader 2001 (Berthelsen, 2002). 
De meteorologiska faktorerna är således viktiga. Bl.a. spelar molnbasens höjd roll 
samt hur länge vägbanan är fuktig.  Dygnsmedel är, som nämnt svåruppföljt idag.
Om man däremot studerar timmedelvärden kan man se att dessa maximalt 1993 
var ca 1300 µg m-3 medan de vintern 2002-2003 var ca 400 µg m-3. Berthelsen 
menar också att vid upprepade städinsatser under en torr period sjunker 
maxvärden efterföljande dag, vilket visar att städinsatserna har en gynnsam effekt
på partikelhalterna. 
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Figur 9. Maxvärden, 98 percentiler och 90 percentiler för mätstationen Elgeseter
från 1994 - 2002. 
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Figur 10. Antal dygnsöverskridanden per år av 35 µg m-3 (SFS föreslagna 
gränsvärde), 50 µg m-3 (EU:s direktiv) och 100  (EU:s direktiv) och 100 g m-3

(gräns för akutåtgärd) i Trondheim 1994-2002. 

Under den period som visas i figurerna 9-10 har informationskampanjerna för 
dubbfria däck pågått. Det finns en sjunkande trend i 98- och 90-percentilerna, 
medan maxvärdet inte visar någon tydlig trend. Antalet överskridanden av 
dygnsnormerna hade en sjunkande trend från 1994 till 1999, men steg sedan igen. 
Detta berodde troligen på ogynnsamma väderförhållanden under 2000-talets första 
vintrar (se ovan).

Innan de senaste renhållningsfordonen och strategierna sattes in genomfördes 
ett försök för att studera renhållningens och saltningens effekt på partikelhalterna 
på två platser i Trondheim (Kvidal, 1999). Försöket genomfördes med ett 
renhållningsfordon som spolade med högtryck framför borstarna och sög upp 
vatten med ett sugmunstycke längs bak. Försöket resulterade i att städinsatserna
troligtvis kapade topparna på PM10–halterna några timmar efter insatsen, samt att 
saltningsinsatserna dämpade PM10–halterna. Vissa problem med försöksupplägget
påpekades dock. Dels sammanföll vissa städtillfällen med meteorologiska
svängningar som också kunde orsaka lägre halter, dels ifrågasattes tidpunkter då 
saltinsatserna genomfördes. Dessa måste för en god effekt genomföras då 
maximal mängd damm ligger på vägbanan, eftersom endast detta material blir 
påverkat av saltlösningen. I försöket genomfördes inte insatserna vid optimala
förhållanden, vilket gör att menar att fortsatt utredning är önskvärd. 

Trafiksäkerhet
Vad gäller uppföljning av olycksstatistiken relaterat till dubbdäcksanvändningen i 
Trondheim verkar denna vara obefintlig.

För att undersöka de säkerhetsmässiga skillnaderna och upplevelserna av 
dubbdäck och dubbfria vinterdäck genomförde TØI (Transportøkonomiskt
institutt) dock en undersökning bland 300 bilister i Trondheim under vinter 
1996/97 (Vaa, 1997). Denna visade bl.a. att 90 % av de som använde dubbfria 
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däck inte hade några problem på snöföre, medan 75 % av dubbdäcksanvändarna 
angav att de inte hade några problem. Förhållandena var omvända då det gällde is, 
där 23 % av de som körde dubbfritt inte hade problem, medan 48 % inte hade 
problem bland dubbdäcksanvändarna. Det framkom även att de som använde 
dubbfria däck körde mer defensivt och höll större avstånd. Inga skillnader i 
rapporterade olyckor förekom mellan grupperna. TØI här även visat att endast ca
4 procent av olyckorna i trafiken är relaterade till däckvalet. De flesta olyckor sker 
dessutom på sommaren, vilket man menar avdramatiserar vikten av det 
säkerhetsmässiga i att välja dubbdäck. Den mentala är delen viktig. TØI har gjort 
en undersökning som visar att endast

Dubbfria vinterdäck är bättre ur de flesta aspekterna. Mindre buller än t.o.m. 
sommardäck, som oftast är bredare lågprofildäck.

Framkomlighet
Studier av effekter på framkomligheten i Trondheim före och efter införandet av 
åtgärder mot höga PM10 –halter har inte påträffats i skrivande stund. Dock kan 
generellt sägas att framkomlighet på våt is bättre med dubbdäck, medan odubbade 
vinterdäck är åtminstone lika bra vid andra väglag. Vid torrt väglag ger odubbade 
vinterdäck bättre fäste än dubbade.

Ett starkt skäl till att använda dubbdäck är att få så bra grepp som möjligt i 
situationer då man som förare inte vet att det är halt. Det är således mycket viktigt
att vinterunderhållet fungerar bra. I Trondheim har man byggt ut klimatstationer i 
Trondheim för att kunna få bättre förvarning om halksituationer och på så vis 
undvika svårupptäckta halksituationer. Kopplingen mellan VViS, säkerhet och 
underhållsinsatser är central. 

I Norge har man antagit att en dubbdäcksandel på 20 % är nog för att 
upprätthålla tillfredsställande uppruggning av is och vägbana. En studie från 
SINTEF (Vaa, 2002), pekar mot att detta är en alltför låg andel, åtminstone
avseende isgrepp.  Den visserligen begränsade undersökningen pekar snarare mot
över 50 % för någon nämnvärd effekt.

Hälsa
Endast en undersökning av hälsoeffekter relaterat till halten PM10 har genomförts 
inom kommunen. Denna studerade sjukhusinläggningar pga lung-, samt hjärt- och 
kärlsjukdomar i Trondheim. Studien kunde inte påvisa någon relation mellan
sjukhusinläggningar och halter av PM10 i staden. Man påpekar dock att dessa 
samband inte kan uteslutas på grundval av denna undersökning. Används andra 
symptom och mått på partikelhalter kan andra samband tydliggöras (Berthelsen,
2003).
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Helsingfors
Helsingfors är belägen på Finlands sydkust i låglänta omgivningar och med en 
förhållandevis välventilerad placering vid havet. Omgivningarna består mest av 
låglänt skogs och jordbruksmark. Klimatet är något mer kontinentalt än i 
Trondheim, med mindre nederbördsmängder, lite kallare vintrar och lite varmare
somrar. (figur 11).
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Figur 11. Månadsmedelvärden för temperatur och nederbörd i Helsingfors. 

Problembild
Stadens problem med vägdamm uppmärksammades redan under 80-talet som en 
påtaglig störning av trivseln i staden. Dammet kändes i luftvägar och mun. Då 
dammproblemen uppstod torra perioder under vintersäsongen och tidig vår 
kopplades damningsproblemet ihop med vintersandningen av stadens gatunät 
(Kettunen, 2003). Natursand användes vid denna tid nästan uteslutande på stadens 
gator. Ett projekt för att undersöka vad som kunde göras åt problemet påbörjades 
1987.

Damningen i Helsingfors anses alltså främst vara relaterad till användningen av 
stenkross som friktionsmaterial på vintern. Undersökningar gjorda vid Helsingfors
universitet (t.ex. (Kupiainen et al., 2003; Räisänen et al., 2003)) visar att stenkross 
dels självt slits ner till PM10 men även att användningen av friktionsmaterial ökar 
slitaget på beläggningen, vilket har kallats för sandpapperseffekten (Kupiainen et 
al., 2003). Olika typer av stenmaterial genererar olika mycket damm beroende på
mineralogi, textur och mekaniska egenskaper. Genom att använda högkvalitativt 
friktionsmaterial ur dessa aspekter kan man minska damningsproblemen i 
nordiska städer. Användning av dubbdäck ökar denna effekt ytterligare, men även 
odubbade vinterdäck orsakar bildning av PM10 från beläggning och sand. EU:s 
direktiv om gränsvärden för PM10 innehåller ett undantag, som tillåter
överskridanden som kan visas bero på vintersandning av vägar . Detta intressanta 
undantag har man tagit fasta på i Finland och alltså visat att sandningen är en 
viktig faktor för uppkomsten av PM10.

Dubbdäcksfrekvensen i Helsingfors är cirka 80 % (Kettunen, 2003). 
Dubbdäcks- och beläggningsutvecklingen i Finland har varit snarlik den i Sverige, 
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med övergång till lättviktsdubb, färre dubbar per däck och hårdare 
vägbeläggningar för att minska slitaget. Liksom i Sverige, men i motsats till 
Norge, har man relativt god tillgång till hårda bergarter som graniter, porfyr och 
kvartsit. Vinterdäckslag liknande den i Sverige har införts och dubbdäck är inte
ifrågasatt på samma sätt som i t.ex. Norge. 

Mätningar
Mätningar av partiklar har i Helsingfors genomförts sedan slutet på 80-talet, men
PM10 finns det data på först från 1993, då mätningar påbörjades vid mätstationen
Töölö, som är en gatustation i centrala Helsingfors med en trafikmängd på ca 
42600 fordon per dygn i medeltal. Tidigare mättes endast TSP (total of suspended 
particles). Idag finns 6 fasta mätstationer som beskriver olika boende- och 
trafikmiljöer i staden. Mätningar av PM10 genomförs på tre stationer (Töölö, 
Leppävaara och Tikkurila) med TEOM och på tre stationer (Vallila, Kallio,
Luuki) med Eberline (se ovan). En jämförande studie, där instrumenten jämfördes 
mot Kleinfiltergerät (referensmetod) och enligt denna behövs ingen 
korrektionskoefficient för mätningarna i Helsingfors (Myllynen, 2003). 

I figurer med PM10 återges i det följande data från mätstationen Töölö, som är 
den station i Helsingfors där högst värden normalt återfinns och där data samlats
in längst.

Haltvariationen över året är (åtminstone de senaste fyra åren) förhållandevis 
likartad från år till år. De stora skillnader under vintersäsongen, som är normalt i 
Trondheim återfinns inte i Helsingfors. En tydlig topp finns i mars-april, men
halterna under vintern är inte högre än under sommarmånaderna och under januari 
och februari är värdena oftast de lägsta för hela året. Orsaken till detta är 
rimligtvis det kallare klimatet på vintern, med mer snö som dämpar uppvirvlingen 
av damm. 

Det är intressant att studera utvecklingen just under mars-april dessa senast 4 
år. Trots åtgärder och minskad sandanvändning tenderar de genomsnittliga 
halterna att öka under dessa två månader. Den nästan halverade sandanvändningen 
(se figur 12) under vintern 2000-2001 återspeglar sig inte i dessa data, vilket 
eventuellt kan bero på meteorologiska faktorer.
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Figur 12. Månadsmedelhalter av PM10 i Helsingfors 1999-2002 (mätstationen 
Töölö).

Åtgärder
Information och media 
Enligt byggnadskontoret får dammproblemet i staden varje vår stort genomslag i 
media genom insändare och debattartiklar, där kommunen får stå till svars.
Kommunen har dock inte använt sig av någon informationskampanj om problemet
och vad som görs av kommunen och vad som kan göras av medborgarna för att 
minska det. Däremot har man uppmärksammat att många fotgängare halkar och 
skadar sig under vinterhalvåret, vilket kostar stora summor för samhället i form av 
förlorad arbetstid och sjukvårdskostnader. Detta har lett till en kampanj som 
informerar Helsingforsborna om hur man skall gå på en hal trottoar och vilka 
hjälpmedel som finns för att skydda sig mot att halka (broddar t.ex.). 

Restriktioner och avgifter 
Inga restriktioner mot dubbdäck har varit aktuella i Helsingfors. 

Trafikrelaterade åtgärder 
Stadsbyggnadskontoret i Helsingfors planerar för närvarande för en sänkning av 
hastighetsgränserna i Helsingfors. Dels skall hastighetsgränserna i 
bostadsområden och centrum sänkas till 30 km h-1 och dels skall hastigheterna på 
större farliga vägar sänkas till 40 och 50 km h-1, beroende på nuvarande hastighet
och trafikflöden. En mycket stor del av centrala staden kommer därvid att få en 
hastighetsbegränsning på 30 km h-1. Åtgärden är främst avsedd att ge en säkrare 
trafik, men kommer om den införs naturligtvis även ha effekter på
föroreningsemissioner. Även vad gäller vägdamm, då slitage av däck och
vägbeläggning ökar vid högre hastighet liksom uppvirvlingen av damm från 
vägbanan.
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Det finns idag inga trafikrelaterade åtgärder som genomförts för att minska 
dammproblemen specifikt. 

Renhållning
Helsingfors kommun har sedan slutet på 1980-talet arbetat aktivt med
rengöringsmetoder 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 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 kommersiella produkter 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.a

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 13. Borttransport av fordon inför rengöringsinsats (Helsingfors).
1a 1d

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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a

b

c

Figur 14. De fyra momenten i rengöringsinsatsen (Helsingfors).
d

Med denna metod kan man under optimala förhållanden rengöra hela 
Helsingfors på fyra veckor mot tidigare åtta. Metoden är dock för långsam för att 
användas vid akuta dammbindningsbehov. Då kan sprayning med CaCl2 – lösning
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användas som tillfällig åtgärd. Sprayningen har visat sig effektiv så tillvida att
vägbanan kan hållas fuktig i flera dagar. 

Metoden används idag endast på det kommunala vägnätet i Helsingfors. 
Huvudlederna, som drivs av Vägförvaltningen, renhålls ej på samma noggranna 
sätt.

Ändrat vinterunderhåll 
Eftersom användningen av stenkross bedöms vara den viktigaste faktorn för 
uppkomsten av höga halter av PM10 i Helsingfors har man lagt stor vikt vid att 
förbättra kvaliteten på det material som används. Främst har detta skett genom att 
man tvättar sanden ren från finfraktioner för att dessa inte skall spridas direkt.
Som figur 15 visar används idag endast stenkross i Helsingfors. Natursand fasades 
ut 1997. På vägleder i staden används tvättat stenkross med kornstorlek 1-6 mm, 
medan otvättat stenkross med kornstorlek 3-6 mm används på busshållsplatser och 
gång- och cykelvägar.

Tidigare var salt förbjudet p.g.a. miljö och korrosionsskäl, men används nu
alltmer i form av saltlösning eller befuktat salt (figur 16.). Detta p.g.a.
stenkrossets 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. 
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Figur 16. Användning av salt under vinterperioderna 1979-1980 till 2001-2002 i 
Helsingfors.

Akutåtgärder
I Helsingfors har en plan för åtgärder vid akut höga partikelhalter tagits fram.
Flödesschemat för dessa åtgärder återges i figur 17 (översatt från (Viinanen,
2003). Åkutåtgärder 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 vädersituationen bedöms vara 
oförändrar (vanligtvis lugnt och torrt väder) ska byggnadsverket förbereda 
dammbindning. Om värdet överskrids två gånger förvarnas byggnadskontoret och 
SAD 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 därvid 5 % 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 
huvudvägnätet 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. Vintern 2002-2003 genomfördes denna åtgärd vid två tillfällen. 
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Figur 17. Flödesschema över åtgärder vid vägdammsepisoder 
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Kostnader för åtgärder 
Kostnaderna för olika insatserna mot damning i Helsingfors är inte lika 
lättidentifierade som i Trondheim. Den förbättrade vårstädningen har pågått sedan 
slutet på 80-talet och inryms i kommunens normala budget för vägunderhåll. Det 
har alltså mer varit fråga om omprioriteringar i ekonomin än särskilda satsningar. 
Vad gäller dammbindning som akutåtgärd visar dock siffror från Ari Kettunen att 
en akutåtgärd av typen dammbindning kostar i storleksordningen € 10 000. Då
kan stadens viktigaste gator dammbindas.

Uppföljning
Partikelhalter
Huvudstadsregionens samarbetsorgan (YTV eller SAD) har mätt halten av TSP 
(total suspended particulates) sedan slutet på 1970-talet och har sedan slutet på 
1980-talet noterat en sjunkande trend för TSP i Helsingfors (Aarnio et al., 1998). 
Uppföljningen avseende PM10 har dock bara pågått sedan mitten på 1990-talet och
visar inga tydliga trender. Under vintern 2001-2002 noterades 20 
dygnsmedelhalter över 50 mg m-3 på en station i staden (Viinanen, 2002).

Den längsta tidsserien för uppföljning av PM10 finns för mätstationen Töölö. 
Årsmedelhalterna för samtliga sex mätstsioner i Helsingfors visar inga tydliga
trender (figur 18.). Studerar man vinterhalvåret (okt-mars) kontra sommarhalvåret
(april-sept) på t.ex. Töölö, finner man heller inga trender. Dock är det intressant
att notera att sommarhalvåret normalt har högre genomsnittshalter av PM10 än
vintern.
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mätstationen Töölö från 1998 - 2002. 

Trafiksäkerhet
Antalet trafikolyckor för varje vinterhalvårssmånad mellan 1976 och 2002 i 
Helsingfors återges i figur 22 (Nieminen, 2003). Samtliga månader har en tydlig
nedgång från ca 1990 till idag. Orsaken till detta är sannolikt ett målmedvetet
arbete för att höja säkerheten i vilket förbättrat vinterunderhåll kan vara en 
bidragande faktor . 
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2003).
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Framkomlighet
I skrivande stund ingen uppgift om detta.

Dagvatten
I skrivande stund finns ingen uppgift om detta. Med tanke på den ökande 
mängden salt som används i Helsingfors, borde dock vattenkvaliteten inte ha 
förbättrats under de senare åren. 

Vad kan vi lära?
Hur skiljer sig Helsingfors och Trondheim från Stockholm? Vilken roll spelar 
grundförutsättningarna? Klimatmässigt är städerna ganska lika avseende 
temperaturer (figur 23). Trondheim har betydligt mer nederbörd på höst, vinter 
och, i viss mån, vår. Relativt mycket av denna faller som regn, vilket sannolikt 
ökar slitaget på vägbeläggningarna i staden. Intressant är skillnaderna i när under
vinterhalvåret PM10 - halterna är som högst. Då de i Helsingfors endast är 
förhöjda under mars-april (månadsmedelvärden) når man i Trondheim de högsta 
halterna redan i oktober-november med en andra topp tidig vår. I Stockholm ökar 
halterna successivt från oktober till mars, varefter de sjunker igen. Orsakerna till 
dessa skillnader ligger sannolikt i en kombination av meterologiska, vägtekniska 
och underhållstekniska faktorer, vilka här ej kan utredas närmre. Det är dock 
viktigt att utreda orsakerna till skillnaderna då de åtgärder som bör vara
effektivast för att minska halterna beror av dessa. 

Man kan konstatera att Stockholms (Hornsgatans) månadsmedelvärden under 
vintern är höga, högre än i Trondheim (Elgeseter) och betydligt högre än i 
Helsingfors (Töölö) (figur 24) Likaså överskrids gränsvärdena för kommande
miljökvalitetsnorm generellt fler dygn på Hornsgatan än i mättpunkterna i 
Trondheim och Helsingfors (figur 25). Mätpunkterna må skilja sig en del i fråga
om gatans bredd, trafikmängd, ventilation etc, men detta förändrar ej att 
situationen på Stockholms högtrafikerade gator är dålig m.a.p. PM10 - halter.

Det är viktigt är notera att Trondheim inte varit ensamma i Norge i sitt arbete 
med vägdamm. Oslo, Bergen och Drammen har liknande problemetik och
åtgärdsarbetet där föreligger i olika faser. I Oslo har t.ex. dubbdäcksanvändningen 
sänkts till 20 % med hjälp av en dubbdäcksavgift mellan 1999 och 2001. 
Användningen har dock stigit något sedan avgiften togs bort. Åtskilliga 
undersökningar angående Osloluften har genomförts av främst NILU (Norsk 
Institutt for Luftvårdsforsking). Ett centralt resultat från dessa är att man lyckats
påvisa ett samband mellan halten PM10 på årsbasis och procent av fordonen som 
använder dubbdäck. Detta samband innebär att 10 % lägre dubbdäcksanvändning 
medför 1 µg m-3 lägre halt PM10 i Osloluften (Bartonova et al., 2002). Liknande 
resultat har nyligen påvisats i Stockholmsluften men då för medelvärden över 
kortare tid. Där har samma minskning i dubbanvändning visat sig motsvara 10 µg 
m-3 lägre halt PM10 (Johansson, 2003). 
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Figur 23. Skillnader i klimat mellan de tre städerna.
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Figur. 24. Årsvariationen av PM10 i Stockholm (överst), Trondheim (mitten) och 
Helsingfors(nederst).
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Det Stockholm främst kan lära av arbetet i Trondheim (och Norge) är:
¶ Information och medial uppmärksamhet till allmänhet och politiker är

A och O för att vinna acceptans för föreslagna förändringar.
¶ Sambandet mellan dubbdäcksfrekvens och årsmedel av PM10 är det 

enda samband som kan påvisas med en viss säkerhet. Detta har alltså 
även konstaterats gälla även för kortare medelvärdesperioder i 
Stockholm.

¶ Beläggningskvalitet är viktigt. I Norge slits 300 000 – 400 000 ton 
beläggning bort årligen, jämfört med Sveriges drygt 100 000 ton. 
Mycket beror på dålig hållfasthet i norska stenbeläggningar 

¶ Renhållning har en positiv effekt på PM10 - halterna på kort sikt. Hur 
positiv är en fråga om hur effektiva metoder och strategier man
använder.

¶ Eventuella restriktioner mot dubbdäck måste stödjas av ökad satsning 
på vinterunderhåll för att vinna förtroende och få förare att våga byta 
till dubbfria däck. 

Det Stockholm främst kan lära av arbetet i Helsingfors är: 
¶ Kvaliteten på friktionsmaterialet viktig. Små fraktioner bör tvättas ur

och bergarter som är lämpliga ur hållfasthetssynpunkt bör användas. 
¶ En effektiv metodik och strategi för vårrengöringen har potential att

sänka halterna av PM10.
¶ Rutiner för akutåtgärder i form av dammbindning finns framtagna och 

kan utgöra en grund för liknande tankegångar i Stockholm.

Sammantaget kan även rekommenderas att Stockholm måste våga prova olika 
metoder för att sänka halterna av PM10. Hela ämnesfältet är föremål för relativt
intensiv forskning, vars slutresultat säkerligen inte nås förrän flera år bortom 
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införandet av miljökvalitetsnormen för inandningsbara partiklar 2005. Skall 
Stockholm (och landets övriga kommuner) ha en möjlighet att nå normen till dess,
måste insatser genomföras snarast. 
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Förutsättningar 
Länsstyrelsen har vid urvalet av åtgärder till förslaget beaktat bl a följande 
aspekter; 

• Åtgärderna får inte medverka till att Stockholmsregionens tillväxt 
försvåras 

• Åtgärderna ska minska utsläppen av PM10 i sådan omfattning att 
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid kan klaras till år 2005 och även 
därefter. 

• Åtgärderna ska i första hand minska utsläppen av PM10 generellt men även 
åtgärder som minskar utsläppen lokalt ingår. Åtgärderna får inte medverka 
till att halten PM10 ökar någon annanstans. 

• Åtgärderna ska vara kostnadseffektiva 
 
Åtgärdslista 
Flera av de åtgärder som tas upp i Åtgärdsstrategi mot NOx (Länstyrelsen i 
Stockholms län, 2003) kan förväntas ha effekt även mot PM10. Dessa är de som är 
relaterade till trafikflöde, -sammansättning och -karaktäristik. Åtgärder mot PM10 
kan delas in i två kategorier, de som förhindrar bildningen av vägdamm och de 
som minskar spridningen av dammet. 

 
Åtgärder som minskar bildningen är: 

• minskad trafikmängd och hastighet 
• minskad dubbdäcksanvändning 
• ökad användning av höghållfast beläggning 
• minskad användning och anpassad kvalitet av sand/kross 
• strävan mot minskat slitage av däck och bromsbelägg 

 
Åtgärder som minskar spridningen av vägdamm är 

• minskad trafikmängd och hastighet 
• minskad andel tung trafik 
• effektivare barmarksrenhållningsmetoder och -strategier 
• förändrad vinterdrift 
• dammbindning 
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Minskad användning av dubbdäck 

• Informationskampanj 
• Dubbdäcksavgift 
• Reducerad miljöavgift för användare av odubbade vinterdäck 
 

Bakgrund 
Dubbdäcksanvändningen i Stockholm är idag ca 60-70 % under vintern. 
Dubbdäcken är en avgörande faktor för slitaget av vägbanan. Sedan 80-talet har 
dubben utvecklats från tunga ståldubb till dagens lättmetalldubb försedda med 
karbidkärna i syfte att minska slitaget på vägarna. Parallellt har allt hårdare 
beläggningar utvecklats vilket har minskat slitaget på våra vägar kraftigt. Trots det 
bidrar beläggningsslitaget från dubbdäck i hög grad till luftens innehåll av 
inandningsbara partiklar (PM10).  

Bland andra Norge och Japan har tagit de miljö- och hälsorelaterade problemen 
med dubbdäck på allvar. I Japan är dubbdäck förbjudna. I Norge betraktas 
dubbanvändningen som den dominerande källan till damm i städerna varför en 
lagändring genomdrivits som tillåter kommunerna att avgiftsbelägga 
dubbdäcksanvändningen. Avgiften innebär att de som byter sina dubbade 
vinterdäck mot odubbade får, under första säsongen, 1000 NOK av kommunen 
och de som vill använda dubbdäck får betala 1000 NOK för varje vintersäsong, 
350 NOK per månad eller 25 NOK per dag. Detta har genomförts i Oslo, där 
dubbandelen sänktes från 80 till 20 %, vilket var det uppsatta målet. Man vill ha 
en viss andel dubbanvändning eftersom dubben ruggar upp asfalt och is, vilket 
höjer friktionen och därigenom ger en trafiksäkerhetshöjande effekt, därav de 20 
%. Siffran 20 % härrör från japanska studier av frekvensen av halkrelaterade 
olyckor då dubbdäck förbjöds. Man observerade att vid 50 % 
dubbdäcksanvändning var olycksfrekvensen låg och att då användningen var 8 % 
hade de halkrelaterade olyckorna stigit kraftigt. Tjugo procent är alltså en 
”höftning” mitt emellan. Preliminära tester i Norge visar dock att 20 % inte är 
tillräckligt för att behålla tillräcklig friktion på isväglag (Vaa och SINTEF, 2003). 
Huruvida detta gäller för torr vägbana är oklart. Avgiften togs bort då 20 % 
uppnåtts och användningen är nu ca 30-40 %. I Trondheim infördes avgiften 
2001. I såväl Oslo som Trondheim har avgifterna föregåtts av många års 
information till befolkningen genom media. Informationen har dels haft en tydlig 
hälsoprofil där dammets effekter på folkhälsan lyfts fram och dels inriktats på att 
informera om att dubbdäcken inte är säkerhetsmässigt överlägsna odubbade 
vinterdäck och även har många nackdelar, såsom buller, smutsigare 
vägomgivning etc. 
 
Syfte 
Syftet med denna åtgärd är att minska PM10-halterna genom att minska 
dubbdäcksslitaget på vägbeläggningarna i Stockholm. 
 
Effekter på luftkvaliteten 

Studier i Oslo (Bartonova et al., 2002) drar slutsatsen att 10 % lägre dubbfrekvens 
sänker årsmedelhalten i Oslo med 1 µg m-3. Nyligen genom förda studier i 
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Stockholm visar dock att 10 % minskning i dubbandel ger 10 µg m-3 lägre PM10-
halter på dygnsbasis. Pågående mätningar i Stockholm visar att relationen inte är 
fullt lika kraftigt vid ökande dubbanvändning, d.v.s. halterna av PM10 stiger inte 
lika kraftigt med ökande dubbdäcksandel som de sjunker vid sjunkande 
dubbdäcksandel. Relationen är ändå så pass stark att om den stämmer har 
minskningen av dubbanvändningen en förhållandevis stor potential att minska 
PM10-halterna. Episodvis kan halterna i gatumiljö i Stockholm stiga till ca 200 µg 
m-3 och ibland ännu mer. Om vi antar en maximal minskning med 10 µg m-3 PM10 
vid 10 % färre dubbdäck och en dubbanvändning på normalt 70 %, skulle en 
sänkning till 20 % medföra att dessa episoder skulle sjunka till 150 µg m-3, d.v.s. 
med 25 %. Det är visserligen långt kvar till miljökvalitetsnormens 50 µg m-3, men 
om de betydligt vanligare halterna runt 100 µg m-3 kan sänkas till runt 50 µg m-3 
kan en sådan minskning i dubbdäcksandelen ha stor betydelse för att sänka de 
antal dagar per år som miljökvalitetsnormen överskrids. Normen får överskridas 
max 35 dagar per år. 

Potentialen hos de olika åtgärderna att reducera PM10-halterna är helt avhängig 
karaktären hos och mottagandet av informationsinsatserna angående dubbdäckens 
för- och nackdelar. 

 
Direkt kostnad 
Kostnaden för en informationskampanj beror naturligtvis på omfattningen av 
denna. Som exempel kan nämnas att samma år som dubbdäcksavgiften infördes i 
Trondheim satsades drygt 2 miljoner NOK på information i form av 
tidningsannonser, radio- och tv-reklam och en webbplats (www.piggfritt.com). Då 
Stockholm är en betydligt större kommun än Trondheim kan kostnaderna 
förväntas vara högre för en informationskampanj. 

En dubbdäcksavgift kräver en betydligt mer omfattande kampanj för att höja 
medvetenheten om dubbdäckens miljö- och hälsoeffekter innan acceptans nås. 
Visserligen kan befolkningen i dagens Stockholm förväntas ha en större 
medvetenhet om partiklar som hälsoproblem än det tidiga 90-talets 
Trondheimsbor, men samtidigt finns en utbredd tilltro till dubbdäckens 
säkerhetsmässiga fördelar. 
 
Samhällsekonomiska effekter 
Samhällsekonomiska kostnader 
Dubbdäcken har friktionsmässiga företräden på isigt väglag, vilket är ett ovanligt, 
men respektingivande, väglag i södra halvan av Sverige.  Under sådant väglag 
påverkas framkomlighet och trafiksäkerhet negativt av en lägre andel 
dubbdäcksanvändare, vilket kan ge samhällsekonomiska kostnader förknippade 
med person- och egendomsskador, förseningar, uteblivna leveranser etc. Enligt en 
sammanställning av studier avseende dubbdäcksanvändning och säkerhet drar 
(Elvik, 1999) slutsatsen att dubbdäck troligen har en liten säkerhetsmässig fördel 
under vintern. För att kompensera för detta behövs en förbättrad vinterdrift, som 
har större möjligheter att förhindra att isigt väglag uppstår, vilket medför en ökad 
kostnad för vinterdriften. Frågan om hur ofta väglagssituationer där dubbfria 
vinterdäck inte klarar framkomlighets- och säkerhetskrav uppstår är naturligtvis 
central. Vissa forskare menar att friktionsdäck har bättre grepp på snö och torr 
asfalt än dubbdäck, men konsensus råder inte om detta. 
 

http://www.piggfritt.com/
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Samhällsekonomiska nyttor 
Då dubbdäckens slitage på vägbanan är den viktigaste orsaken till bildning av 
vägdamm under vintern finns här en stor potential för förbättring. Dubbdäckens 
säkerhetsmässiga fördelar på isunderlag åtnjuter dock stort förtroende i Sverige 
överlag varför en frivillig minskning av dubbdäcksanvändningen endast kan ske 
genom väl genomförda informationskampanjer för att vinna allmän acceptans. 
Strängare åtgärder, som avgifter eller förbud, måste innefatta lagändringar, vilket 
är en långdragen process. 

En viktig miljöaspekt är att grövre slitagematerial orsakat av dubbdäck i hög 
grad bidrar till förorening av mark och vatten i vägens närhet. Tungmetaller och 
PAH är bland de föroreningar som tydligt stiger i vägomgivningen under 
vinterhalvåret och som anrikas i sjöars sediment (Bäckström, 2002; Hellebuyck et 
al., 2002).  

Om dubbanvändningen skall minska krävs en förbättrad halkbekämpning och 
information till trafikanterna om förbättringen. I Trondheim har man delvis löst 
finansieringen genom att använda dubbdäcksavgifterna till förbättrat 
vinterunderhåll och barmarksrenhållning. 

Den sekundära miljöbelastningen av dubbdäcksanvändningen i form av 
användning av spolarvätska, biltvättning och visuell nedsmutsning t.ex. minskar 
med minskad dubbdäcksanvändning. Detta ger miljövinster och har potential att 
öka trivseln i gatumiljön. Likaså kan bullret antas minska. (Sandberg och 
Ejsmont, 2002) uppskattar ökningen till 2-4 dB(A) i en ”medeltrafik”, med en 
blandning av nya och slitna dubbdäck och 0-25% tunga fordon, jämfört om 
däcken hade varit odubbade (Sandberg & Ejsmont, 2002). Även om slitaget på 
vägbeläggningar minskat med införande av hårdare beläggningar bör slitaget och 
därmed kostnaderna för reparationer och ny vägbeläggning minska. 

 
Föreslagna åtgärder 
Informationskampanj 
Med tanke på att det endast är drygt ett år till miljökvalitetsnormens införande är 
det inte möjligt att hinna med det juridiska arbete som måste föregå en avgift. 
Alternativet kan vara en skatt, men ett första steg bör vara en 
informationskampanj. Länsstyrelsen bör ha målet att sänka dubbdäcksandelen. 
Den optimala procentsatsen kan bedömas ligga någonstans mellan 20-50 %, men 
den exakta målnivå som väljs måste bestämmas i kommande diskussioner 
baserade på befintlig kunskap om hälsa, miljö, säkerhet och framkomlighet. Väljs 
t.ex. 40 %, kan man från en utgångsnivå på 70 % dubbdäck maximalt nå en 
minskning av dygnshalterna med 30 µg m-3. 

I informationskampanjen är det viktigt att peka på det luftkvalitetsproblem som 
Stockholm faktiskt har och kopplingen till befolkningens hälsa, att det till stor del 
beror på dubbanvändningen samt att moderna dubbfria däck är lika bra i de flesta 
väglag. Dubbdäckens bidrag till nedsmutsning av gator, fordon och bidrag till 
miljögifter i Stockholms sjösediment bör framgå. Det är också centralt att visa på 
kommunens vilja och handlingskraft att genom förbättrat vinterunderhåll minska 
risken för att de väglag där dubbfria däck inte är lika bra som dubbdäck skall 
uppstå. 
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Dubbdäcksavgift 
Denna åtgärd föreslås förberedas under tiden som informationskampanjen pågår 
eftersom lagändringar behövs, vilket tar tid att bereda. Avgifter införs endast om 
informationskampanjen inte lyckas sänka dubbdäcksanvändningen till önskad 
nivå (40 %). Avgiften föreslås utformas enligt norsk modell med avgiftsbelopp för 
dygn, månad och säsong. Nivån på avgiften skall vara tillräcklig för att nå 40 % 
dubbanvändning men får En skatt på samma sätt som trängselavgiften är en 
möjlighet men bedöms vara politiskt svårt att genomföra i stort sett samtidigt som 
dessa införs. Samtidigt är detta det som snabbast kan införas utan lagändringar. 
 
Minskad miljöavgift vid användning av dubbfria vinterdäck 
Ett incitament till att använda dubbfria dubbdäck utan att införa en avgift kan vara 
att reducera de kommande miljöavgifterna för fordon som använder dubbfria 
vinterdäck. Detta är rimligen en enklare och vida mer acceptabel åtgärd än att 
införa ytterligare avgifter. Finns tekniska och ekonomiskt godtagbara lösningar på 
detta skulle åtgärden kunna vara effektiv, förutsatt att reduktionen är lönsam för 
bilisterna. Frågan måste dock ställas om miljöavgiftens huvudsyfte kan komma att 
motverkas, d.v.s. att fler än beräknat väljer att köra bil i staden, men färre har 
dubbdäck. En konsekvensanalys måste genomföras av kompetens på 
miljöavgifterna. 
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Förbättrade beläggningar med hänsyn till PM10-bildning 

och mineralinnehåll 
• Identifiera och byt ut vägbeläggningar med dålig slitstyrka på 

högtrafikerade gator. 
• Krav på lågt innehåll av hälsofarliga mineraler i stenmaterialet 
 

Bakgrund 
Beläggningsstenens hållfasthetsegenskaper är viktiga för genereringen och 
karaktäristiken av slitagedammet. Problemen med vägdamm i Norge är till stor 
del ett resultat dålig hållfasthet hos lokala bergarter som används i 
vägbeläggningar. Hårdare beläggningar ger mindre totalt slitage, men det är inte 
klarlagt att mängden PM10 med säkerhet minskar, även om preliminära resultat 
tyder på detta (Gustafsson et al., 2003). Toxikologiska studier gjorda på olika 
bergartsprover har visat att det är stor skillnad på toxiciteten hos olika bergarter. 
(Hetland et al., 2000) visade t.ex. att mylonit och gabbro har betydligt större 
förmåga att inducera utlösning av inflammatoriska ämnen i mänskliga lungceller 
än basalt och fältspat. 

Hårda bergarter som används i Sverige är t ex porfyr och kvartsit. Dessa bryts 
bara på några platser i landet, varför kostnaderna för transporter kan bli höga, 
liksom de långa transporternas miljöeffekter. På högtrafikerade vägar i 
Stockholmsområdet är porfyrbeläggning vanlig. På vissa platser har det visat sig 
att porfyrbeläggningen poleras under sommarhalvåret, så att den under tidig höst 
har mycket dåliga friktionsvärden och måste ruggas upp mekaniskt. Orsaken till 
poleringen är att den uppruggning som dubbdäcken orsakar under 
vinterdäckssäsongen inte är tillräcklig för att motstå sommardäckens polerande av 
stenmaterialet (Jacobson och Hornvall, 1999). 

Det är inte självklart att hårdare beläggningar ger mindre mängd PM10 vid 
slitage. Det finns studier som visar att hårdast stenmaterial kan ge mer PM10 vid 
slitage än ett mindre hållfast stenmaterial (ref). 
 
Syfte 
Syftet med denna åtgärd är att genom användning av stenmaterial med hög 
hållfasthet (hårdare mineral med lämplig struktur, lägre sprickighet t.ex.) och lågt 
innehåll av erkänt toxiska mineral minska dubbdäckens PM10-bildande slitage och 
minska hälsoeffekterna av bildat PM10. 
 
Effekter på luftkvaliteten 
Då beläggningsslitaget är den viktigaste källan till damm i gaturummet vintertid 
är beläggningens benägenhet att bilda PM10 vid slitage viktig. Det finns idag inga 
mått denna egenskap. Preliminära resultat från VTI visar dock att en lokal 
granitbeläggning orsakar ca tre gånger så höga koncentrationer av PM10 runt en 
provvägsmaskin som en kvartsitbeläggning (Gustafsson, 2003). 
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Direkt kostnad 
Kostnad för material och arbete vid ny vägbeläggning. Kostnaderna beror av det 
inventerade behovet av nya beläggningar och hur lättillgänglig den valda 
bergarten är. 

 
Samhällsekonomiska effekter 
Samhällsekonomiska kostnader 
Omläggning av vägar med hållfastare beläggningar kan medföra marginellt ökat 
buller från vägbanan. Detta är dock mer beroende av vägytans struktur än av 
stenmaterialets hållfasthet (Sandberg, 2003). Om beläggningsmaterial måste 
transporteras långväga innebär transporterna en ökad miljöbelastning. 
Omfattningen av denna belastning styrs av behovet av beläggningsbyte i 
Stockholm. 

 
Samhällsekonomiska nyttor 
Hårdare beläggningar med hög slitstyrka har längre livstid än beläggningar med 
sämre slitstyrka. Mindre spårbildning och sprickor (förutsatt att vägkroppen är av 
god kvalitet) minskar kostnaderna för beläggningsunderhåll och kan även bidra 
till ökad säkerhet. Detta då t.ex. spårbildning kan ge upphov till t.ex. 
vattenplaning. Då mindre mängd material slits bort minskar den sekundära 
miljöbelastningen i form av minskad användning av spolarvätska, biltvättning och 
visuellt störande nedsmutsning. En övergående positiv effekt är att nya 
beläggningar bullrar mindre än gamla. 
 
Föreslagna åtgärder 
Identifiering och byte av vägbeläggningar med låg hållfasthet på 
högtrafikerade gator 
På högtrafikerade gator där beläggningarna idag inte är av höghållfast kvalitet, bör 
sådana beläggningar läggas. Vilken beläggningssten som bör användas ur 
hälsoperspektiv är oklart. Dock finns belagt att vissa mineral är mer toxiska än 
andra, t.ex. kvarts, medan t.ex. plagioklas verkar vara mindre giftigt, varför ett 
stenmaterial med låga halter av kända toxiska mineral bör rekommenderas. 
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Förbättrad barmarksrenhållning 

• Upphandling av PM10-effektiva renhållningsmetoder och -strategier. 
• Förbättra möjligheten att städa effektivt och utveckla metoder och strategier 

för renhållning längs det högtrafikerade gatunätet 
• Kontinuerlig, tidigarelagd och effektivare sandupptagning efter 

vintersäsongen. 
• Restriktioner mot torrsopning och lövblåsar vid sandupptagningen. 
 

Bakgrund 
Att städa bort vägdammet är kanske den mest attraktiva lösningen eftersom inga 
övriga uppoffringar då skulle behövas. Det är dock osäkert hur effektiv 
gaturenhållning är för att sänka PM10-halter. Kopplingen mellan luftens PM10-
halter och städmetoder har främst gjorts i USA (Kalifornien), Norge och Finland. 
I Kalifornien finns en förordning (Rule 1186) som innebär att alla 
renhållningsfordon måste vara PM10-certifierade för att få användas. 
Certifieringsmetoden för detta är kritiserad men har medfört en metodutveckling. 
En tillverkare av renhållningsfordon med vakuumassisterad torrsopning (i figur 
kallad EnviroWhirl) menar t.ex. att denna teknik klarar att städa bort 99,6 % av 
PM10 från vägytan, men det är oklart hur pålitliga dessa tester är (figur 1). 
 

 
Figur 1. Effektivitet hos olika renhållningsmetoder att avlägsna PM10 vid 
vägrengöring (enligt tillverkaren av den mest effektiva metoden, Schwartze). 
 

I Trondheim i Norge används en typ av renhållningsfordon, som man valt för 
att man anser den effektiv för att suga upp vägdamm. Dessa fordon körs nattetid 
på genomfartsleder i staden under torra förhållanden och använder då enbart 
kraftigt vakuumsug för att inte virvla upp damm. Städningen följs av 
dammbindning med MgCl2, vilket gör det svårt att utvärdera själva städningens 
effekter. Åtgärden uppges ha effekt genom att dämpa PM10-toppar efterföljande 
dagar och även det faktum att stadens mest extrema PM10-halter har mer än 
halverats sedan början på 90-talet tillskrivs delvis bättre renhållningsmetoder 
(Berthelsen, 2003b). Erfarenheter från Oslo visar att fordon med spolning och 
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uppsug bedöms vara effektivast för att ta upp vägdamm och att det är särskilt 
viktigt att rengöra vid kantstenen och på trottoaren där mycket vägdamm samlas. 
På vintern bör även snö och is längs vägkanten samlas upp eftersom 
slitagematerial lagras upp i snön och kan virvlas upp på våren (Samferdselsetaten, 
2000). 

Norska Miljöhandboken (Kolbenstvedt et al., 2000) konstaterar att effekten av 
renhållningsinsatser på PM10 är osäker. De försök som gjorts i Norge för att 
undersöka detta visar att renhållningen eventuellt har en kortvarig effekt och kan 
reducera toppar vid efterföljande rusningstrafik. En total rengöring av en tunnel 
(väg, väggar, tak) resulterade i minimalt med damm direkt efter insatsen, men 
redan ett dygn efter var halterna nästan lika höga som innan. Detta föreslås kunna 
bero antingen på att insatserna inte var tillräckligt effektiva eller att slitaget av 
beläggningen är tillräckligt stort för att ge höga partikelhalter. 

I Finland, där dammproblemen främst bedöms orsakas av sandens 
sönderdelning och ”sandpapperseffekt” på beläggningen, sätts stora resurser in för 
att effektivt få bort sanden från gatorna efter vintersäsongen. Ett gatuavsnitt 
skyltas i förväg och fordon som inte flyttat sig transporteras bort. Därefter 
dammbinds gatan med CaCl2 och städas sedan med grovsopning följd av 
finsopning och uppsug och slutligen högtrycksspolning. Denna metod har använt 
sedan slutet på 80-talet. Uppföljning av PM10 har skett sedan 1993 på en station. 
Årsmedelhalterna visar under denna period en mycket tveksam sjunkande trend, 
medan däremot halterna av TSP (totala massan av suspenderade partiklar) sjunkit.  

Nyligen har försök genomförts i Stockholm där två gator med mycket lika 
PM10-variationer jämförts då de normala renhållningsinsatserna intensifierats på 
den ena gatan (Johansson, 2003).  Resultatet visar att den intensifierade 
renhållning endast gav kortvarigt lägre timmedelvärden, men inte hade någon 
skönjbar effekt på dygnsmedelvärde och därmed miljökvalitetsnormen. 
Kommande säsong planeras ytterligare försök för att utreda gatudriftens betydelse 
för PM10-halterna. 

En viktig del i drift- och underhållsproblematiken är systemet där åtgärderna 
upphandlas av entreprenörer. Åtgärdernas karaktär styrs alltså genom vilka krav 
som ställs vid upphandlingen. Idag finns inga krav i upphandling av vägrengöring 
som reglerar hur effektiva entreprenörens insatser skall vara för att städa upp 
PM10, d.v.s. någon form av funktionskrav. Istället används generellt frekvenskrav. 
Problemen med funktionskrav är främst förknippade med utformning (vad skall 
mätas?) och möjligheterna till uppföljning. 

 
Syfte 
Syftet med föreliggande åtgärd är att sänka PM10-halterna i Stockholmsluften 
genom förbättrade metoder och strategier för gaturenhållning, dels under 
vintersäsongen och dels vid vårstädningen. Effektiva renhållningsmetoder och -
strategier minskar förrådet av vägdamm som är tillgängligt för uppvirvling. 

Samtidigt avser åtgärderna förhindra användning av rengöringsmetoder som i 
sig själva bidrar till uppvirvling av vägdamm, såsom torrsopning och lövblåsar vid 
sandupptagning.  

 
Effekter på luftkvaliteten 
Som nämnts i bakgrunden till denna åtgärd är det oklart vilken potential 
förbättrade metoder och strategier för gaturenhållning vad gäller att sänka PM10-
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halterna, vilket är orsaken till att åtgärderna inom detta fält är förhållandevis vagt 
formulerade.  

De försök som gjorts i Stockholm har inte givit särskilt positiva resultat, men 
det skall betänkas att den intensifierade städningen endast bestod i fler och 
noggrannare städtillfällen. Standardutrustning har använts utan några belägg för 
PM10-effektivitet och ibland har parkerade fordon hindrat städfordonen att göra 
rent. Trots att städfordonen i Trondheim valts för sin förmåga att suga upp damm 
och bevisligen också suger upp tonvis med damm från vägbanan är det svårt att 
utifrån uppmätta PM10-halter visa att renhållningen har en tydligt positiv effekt. 
Som nämnts dammbinder man direkt efter städningen, vilket försvårar tolkningen. 
Variationer i meteorologin är en annan viktig orsak till svårigheterna att följa upp 
åtgärderna, då snabba växlingar i luftfuktighet, vindvridningar etc. radikalt kan 
förändra sammansättning och halter av partiklar i luften. 

Det finska arbetet med att effektivisera och tidigarelägga vårstädningen är 
svårare att belägga effekterna av p.g.a. att insatserna inte genomförs på ett 
idealiskt sätt för uppföljning. Hittills har inga studier genomförts särskilt för att 
studera effekterna på PM10-halterna av renhållning i Helsingfors. Dock är det 
rimligt att anta att uppvirvlingen och nyproduktionen av PM10 dämpas 
förhållandevis effektivt av den noggranna rengöringsmetoden. 

Det är möjligt att gaturenhållning med en bevisat PM10-effektiv metod använd 
vid, för PM10-reduktion, optimala situationer har en god potential att minska 
halterna, men detta återstår att visa. 

 
Direkt kostnad 
Den direkta kostnaden är helt avhängig ambitionsgraden. Ett litet försök med 
intensifierad renhållning med standardmetoder på en gata under en vintersäsong 
kostade knappt SEK 100 000 (Johansson, 2002). Skall hela områden städas med 
dels effektivare renhållningsfordon och dels med bättre strategi (oftare eller vid 
bättre tidpunkter) bör beloppet öka till åtskilliga extra miljoner kronor per 
vintersäsong.  I Trondheim budgeterade kommunen NOK 1 000 000 för extra 
vårstädning och NOK 1 900 000 för vinterrenhållning (investeringar och drift) för 
vintersäsongen 2002-2003. 

Förändring av kraven i upphandling av renhållningsåtgärder innebär att 
entreprenörerna måste anpassa maskinparken till de krav som ställs, vilket innebär 
mångmiljoninvesteringar. 

Ett arbete måste också genomföras där nya krav utformas, nya strategier tas 
fram och parkeringssystemet ses över. 
 
Samhällsekonomiska effekter 
Samhällsekonomiska kostnader 
- 
Samhällsekonomiska nyttor 
En effektiv renhållning kan ha potential att minska halterna av PM10 i Stockholm 
vilket förbättrar folkhälsan. Trivseln kan förväntas öka då gatorna kommer att 
vara renare. Likaså minskar användningen av spolarvätska och behovet av 
biltvättning vilket ger miljövinster. 

Studier visar även att vägrenhållning är effektivt för att undvika att 
tungmetaller  
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Effektiv upptagning av vinterns sand är också viktig för dagvattensystemets 
funktion. Erfarenheter från Trondheim efter att vintersandningen ökat i samband 
med dubbdäcksavgiften visar att problem kan uppstå med igensättning av 
dagvattenbrunnar och –rör som helt enkelt fylls med sand (Norem och NTNU, 
2003). 
 
Föreslagna åtgärder 
Upphandling av PM10-effektiva renhållningsmetoder och -strategier. 
Genom att ställa krav relaterade till PM10-effektivitet vid upphandling av 
renhållning skapas incitament hos entreprenörerna att ta fram strategier och 
efterfråga utrustning som är effektiv för att ta upp PM10 från vägbanan. På så vis 
kan medvetenheten hos importörer och tillverkare av renhållningsfordon om 
problematiken aktualiseras. 
 
Förbättra möjligheten att städa effektivt och utveckla metoder och 
strategier för renhållning längs det högtrafikerade gatunätet 
Endast genom fortsatt försöksverksamhet med noggrann uppföljning av PM10-
halter i luft och på vägytan kan renhållningens potential klarläggas. Centralt är att 
försöken genomförs med genomtänkt optimal metodik och strategi. Utveckling av 
metodik bör ske i samarbete med forskare och tillverkare av 
renhållningsutrustning. 

Viktigt är också att studera möjligheterna till förbättrad åtkomlighet för 
renhållning. Främst gäller detta hur parkeringssystemet fungerar. Försök med 
reglerbara skyltar pågår, vilket skulle kunna vara en lösning för särskilt PM10-
utsatta gator t.ex. 
 
Kontinuerlig, tidigarelagd och effektivare sandupptagning efter 
vintersäsongen. 
 
Vårstädningen kan lämpligtvis inspireras av modell från Helsingfors, här 
sammanfattad av (Johansson och Nilsson, 2002): 
 

1. två dagar innan rengöringen ombeds de boende att flytta sina bilar på 
rengöringsdagen 

2. dagen innan täcks parkeringsskyltar över och flygblad delas ut till 
fastigheterna 

3. på rengöringsdagen kontrolleras att bilarna är flyttade 
4. kvarstående bilar flyttas till näraliggande område, registreringsnummer 

antecknas och ägarna debiteras ca 350 SEK 
5. Rengöringen startar och består av följande moment 

a. bevattning av vägytan 
b. stenfliset tas bort med elevator 
c. gatan dammsugs 
d. gatan högtryckstvättas 

 
Restriktioner mot torrsopning och lövblåsar vid sandupptagningen 
Denna åtgärd spelar antagligen en mindre roll i sammanhanget, men med en höjd 
medvetenhet hos befolkningen genom informationskampanjer om dubbdäck och 
vägdamm, kan åtgärder som uppenbart orsakar omfattande damning vara negativt 
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för acceptans av åtgärder. Dessutom orsakar torrsopning och användning av 
lövblåsar vid upptag av vintersanden kraftig lokal uppvirvling av damm snarare 
än åtgärdar problemet varför restriktioner mot dessa åtgärder föreslås. T.ex. kan 
man tänka sig att metoderna endast får användas då vägbanan är fuktig under eller 
efter regn. 
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Optimerad användning och anpassad kvalitet av stenkross 
som friktionsmaterial 

• Endast tvättad stenkross (2-6 mm) används för halkbekämpning på gator 
med hög trafikmängd. 

• Användning av stenmaterial med gränsvärde avseende hållfasthet och med 
minsta möjliga mängd erkänt giftiga mineraler 

• Optimering av mängd kross som strös ut (max X g m-2) 
• Ersätt sand med salt på de mest trafikerade gatorna. 
 

Bakgrund 
Sandning av vägar räknas i Finland som den viktigaste källan till vägdamm, dels 
från det utströdda stenmaterialet som mals ner av trafiken och dels från sandens 
bidrag till ökat slitage av beläggningen, den s.k. sandpapperseffekten (Kupiainen 
et al., 2003). Därför ersätts sand i allt högre grad med salt i Helsingfors; en metod 
som kan diskuteras. Saltet orsakar i sig inte bildning av damm, men ökar slitaget 
på beläggningen eftersom en våt beläggning slits ca tre gånger kraftigare än en 
torr. Dessutom har saltet väldokumenterade negativa effekter på vatten och 
vegetation och ökar korrosionen bl. a. på fordon och betong. 

I Helsingfors används också stenkross för att öka friktionen. Den stenkross som 
används är rentvättad från fina fraktioner för att undvika spridning av små 
partiklar som omedelbart kan virvlas upp i luften. Friktionsmaterialets 
hållfasthetsegenskaper i förhållande till beläggningsmaterialets är antagligen 
viktiga för dammbildningen. (Räisänen et al., 2003) menar att man noggrann bör 
överväga vilken bergart och vilken storleksfraktion som används för 
friktionshöjande åtgärder. Resultaten från deras studier tyder på att finfraktionerna 
måste tvättas bort och att man bör använda stenkross i 2-6 mm-fraktionen för att 
förbättra luftkvaliteten. Bergarter innehållande mycket kvarts bör undvikas som 
friktionsmaterial, dels eftersom kvarts är en bevisat ohälsosam mineral att inandas 
men också eftersom den hårda kvartsen har stor potential att slita ned 
beläggningar. Vidare rekommenderar (Räisänen et al., 2003) att bergarter som 
används har hög motståndkraft mot fragmentering, vilket normalt provas i ett s.k. 
Los Angeles test (LA). Leverantörer av stenmaterial i Sverige vet oftast vilket 
kulkvarnsvärde deras stenmaterial har. 
 
Syfte 
Syftet med åtgärden är att sänka bidrag till PM10 orsakad av finfraktioner i 
otvättad sand, nedmalning av sandningsmaterial och slitage av beläggning orsakat 
av sandningsmaterial.  

 
Effekter på luftkvaliteten 
Det är idag oklart vilken potential för förbättrad luftkvalitet denna åtgärd har.  

 
Direkt kostnad 
Direkta kostnader är förknippade med dyrare friktionsmaterial, som dels behöver 
tvättas och dels kan behöva fraktas jämförelsevis långt om lämpligt stenmaterial 
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inte finns att tillgå på nära håll. Optimering av sandmängder kan dock minska 
kostnaderna (förutsatt att mängderna inte redan är optimerade). 

 
Samhällsekonomiska effekter 
Samhällsekonomiska kostnader 
Minskad sandanvändning kan medföra en ökad användning av andra 
friktionshöjande åtgärder. Närmast till hands är en ökad användning av vägsalt 
(NaCl), vilket är förknippat med en rad problem. Saltet ökar korrosion på fordon 
och betong, höjer kloridhalten i dagvattnet, skadar växtlighet och ökar 
användningen av spolarvätska och antalet biltvättar. 

Att anpassa sandkvaliteten så att inte PM10 finns med vid spridandet och så att 
inte stenmaterial används som har benägenhet att spricka upp i små partiklar, 
kräver dels att tvättning av materialet görs och att  

Det finns även en möjlighet att man genom bättre prognoser, snabbare och mer 
exakta insatser samt optimerade salt/sandgivor skulle kunna minska användningen 
av såväl sand som salt. Detta kräver dock stora resursallokeringar. 
 
Samhällsekonomiska nyttor 
Förutom att halterna av PM10 sjunker… Väl fungerande vinterväghållning, där 
vägarna hålls halkfria med hjälp av effektiv plogning och optimerad 
halkbekämpning, är en viktig förutsättning för minskad dubbdäcksanvändning. 
 
Föreslagna åtgärder 
Användning av tvättad stenkross (2-6 mm) 
Tvättad stenkross föreslås användas på högtrafikerade gator. Detta är en åtgärd 
som kan genomföras relativt omgående, även om den ökade kostanden 
naturligtvis kan begränsa omfattningen. 
 
Användning av stenmaterial med gränsvärde avseende hållfasthet och 
med minsta möjliga mängd erkänt giftiga mineraler 
Denna åtgärd är beroende av möjligheten att få information om stenmaterialets 
kvalitet och mineralogiska sammansättning. Detta bör vara uppgifter som kan 
erhållas från producenterna och alltså bör åtgärden kunna genomföras 
förhållandevis enkelt. 

 
Optimering av mängd kross som strös ut 
Det bör finnas en möjlighet att bättre optimera mängden material som strös ut. 
Hur görs bedömning av givan idag? Kan en gräns sättas för hur mycket som får 
strös ut per m2? 
 
Ersätt sand med salt på de mest trafikerade gatorna 
Denna åtgärd är något tveksam då den visserligen inte tillför damm eller någon 
”sandpapperseffekt” till gatan, men samtidigt ökar slitaget genom att hålla 
vägbanan fuktig längre.  
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Akutåtgärder 

• Dammbindning med MgCl2 (20 %) på högtrafikerat gatunät (t.ex. 8 000 
fordon per dygn) vid prognostiserad låg luftfuktighet och hög PM10-halt 
efter X dagars fuktigt väder. OBS!: Föregås av renhållningsinsats. 

• Hastighetssänkningar på högtrafikerade gator vid motsvarande prognos. 
• Utred möjligheterna att använda befintliga vägtrafikledningsåtgärder för 

minskning av PM10 -halter i utsatta miljöer. 
 

Bakgrund 
Då extremt höga halter av PM10 uppmäts och kan anses vara ett resultat av 
uppvirvling av vägdamm från vägbanan kan en möjlighet vara att dammbinda 
vägbanor med någon typ av lösning. Exempel på detta finns från såväl Norge som 
Finland där dammbindning sker med någon typ av saltlösning.  

I Trondheim har försök gjorts med att, direkt efter den nattliga 
dammupptagningen, dammbinda med MgCl2-lösning (magnesiumklorid) längs E6 
genom staden. Resultaten visar att det finns en förhållandevis god potential för att 
sänka PM10-halterna med dammbindning. Främst den grövre fraktionen av PM10 
sjönk efter dammbindning (se nedan). Några slutsatser från detta arbete är att: 

 
• koncentrationen på saltlösningen, som varit 15 % vintersäsongen 2002-

2003, bör ökas till 20 %, vilket tyska försök visat fungerar bättre 
• insatserna bör göras oftare än 2 ggr per vecka och man bör inte låsa sig till 

fasat dagar utan bedöma situationen från dygn till dygn 
• PM2,5 reducerades endast något av åtgärderna, vilket bedöms bero på att 

renhållningsfordonen inte är särskilt effektiva för att ta upp PM2,5, att andra 
källor i stor utsträckning bidrar till PM2,5 och att PM2,5 håller sig svävande 
så länge att en betydligt mindre andel av denna partikelfraktion finns 
tillgänglig att binda på vägbanan  

• dammdämpning med MgCl2 är inte tillräckligt som enda åtgärd, men kan 
fungera bra för att reducera antalet dagar med överskidanden av 
miljökvalitetsnormen 
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Figur 2. Effekter av dammbindning med MgCl2 på genomsnittliga 
timkoncentrationerna över dygnet av PM2,5-10, PM2,5 och PM10. Röda punkter 
visar genomsnittliga koncentrationer utan dammbindning, blå efter 
dammbindning (Berthelsen, 2003a). 

 
Försöken har fortsatt innevarande höst och är, enligt uppgift, än mer lovande. 

Man lägger nu ut lösning måndag, onsdag och fredag förutsatt att det inte är 
nederbörd och att vägarna är torra. Man har en beredskap att dammbinda, som 
styrs av haltprognoser. Då höga nivåer (>50 µg m-3) prognostiseras går man ut 
och dammbinder med MgCl2 (Berthelsen, 2003b). 

Försök har även genomförts i Oslo med MgCl2, men används inte operativt. I 
Oslo finns luftkvalitetskriterier för PM10 och hastighetssänkning används som 
akutåtgärd på de större vägarna i Oslo då partikelhalterna prognostiseras att 
överstiga 100 µg m-3 för mer än 20 000 innevånare (Kolbenstvedt et al., 2000). 
Varningssystemet bygger på meteorologiska prognoser i kombination med en 
spridningsmodell. 

I Helsingfors används en rutin för akutåtgärder genom dammbindning med 
kalciumkloridlösning. 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. 
Dammbindningen av de viktigaste gatorna i Helsingfors tar med ett tiotal lastbilar 
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ca två dagar och kostar ca € 10 000 (ca SEK 90 000). Insatsen görs normalt någon 
gång per säsong. 

Eftersom såväl produktion som uppvirvling av damm från vägar och gator är 
en funktion av fordonens hastighet ger hastighetssänkningar en positiv effekt på 
partikelhalterna i luften. 

Vägtrafikledning är idag ett viktigt utvecklingsområde för att förbättra miljö 
och framkomlighet i städer. I Göteborg och Stockholm har 
trafikledningscentralerna tillgång till olika verktyg för att leda trafiken. Dessa är: 

 
• kövarningssytem 
• rekommendation om alternativ färdväg 
• förändring av hastighet på större leder och 
• information till trafikanter via VMS 

 
Förutom dessa finns ett stort antal andra typer av åtgärder under utprovning 

eller ännu teoretiska (Tapani, 2003). 
 

Syfte 
Syftet med åtgärden är att förhindra episoder av mycket höga PM10-halter genom 
att förhindra uppvirvling av damm från gatan. 

 
Effekter på luftkvaliteten 
Nyligen rapporterade resultat från Trondheim (Berthelsen, 2003a) visar att 
dammbindning med MgCl2 direkt efter vägrengöring har god dammdämpande 
effekt, främst för den grövre fraktionen PM10-2,5. Försöken gav att PM10 på de två 
mätstationer som användes i försöken igenomsnitt sänktes med 11 respektive 17 
%. Effekten för PM10-2,5 var stor (24 % i snitt) medan effekten för PM2,5 var 
närmast försumbar. Effekten förutsätter att dammbindningen direkt föregås av en 
renhållningsinsats. 

 
Direkt kostnad 
De direkta kostnaderna är förknippade dels med att ta fram en fungerande rutin 
från prognos till genomförande och dels själva åtgärden. 

Kostnaderna för försöket i Trondheim där en utkörd vägsträcka på 24 km 
städades med två Dulevo-fordon och dammbands med MgCl2 beräknades till 
8 200 NOK per insats eller en driftskostnad per km körfält på knappt 350 NOK. I 
Stockholm finns 265 km gator med över 8 000 fordon per dygn av totalt 1 570 km 
körbar längd. Om insatserna begränsas till gator med över 8 000 fordon per dygn 
och gatorna normalt har två körfält kan motsvarande insats i Stockholm grovt 
uppskattas kosta ca 200 000 SEK, undantaget eventuella nyinvesteringar i 
material Man bör kunna begränsa insatserna genom att ta hänsyn till 
befolkningstätheten längs vägnätet och därmed minska kostnaderna för 
åtgärderna. 

En insats där CaCl2 används som dammbindare på 260 km vägar och gator i 
Helsingfors kostar ca SEK 90 000. I Stockholm finns 265 km gator med över 
8 000 fordon per dygn av totalt 1 570 km körbar längd. Om insatserna begränsas 
till gator med över 8 000 fordon per dygn kan motsvarande insats i Stockholm 
uppskattas kosta ca SEK 100 000 per insats. Kostnaderna för åtgärden beror av 
vilket dammbindande ämne som används. 
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Samhällsekonomiska effekter 
Samhällsekonomiska kostnader 
Dammbindning håller vägarna fuktiga, vilket leder till större slitage av 
beläggningar. Dammbindningen medför också tillförsel av salter till miljön 
förutom vintersaltningen, vilket är negativt för vegetation och ytvatten. Varken 
magnesiumklorid eller kalciumklorid är lika korrosiva för metaller som 
natriumklorid, men kalciumklorid har en viss korrosiv inverkan på betong. 
Dammbindningen löser inte problemet med dammbildning utan ökar snarare 
denna p.g.a. ökat slitage. Vägytan får inte tillåtas torka upp utan att det damm som 
bildats tagits upp eller spolats bort maskinellt eller i viss mån av nederbörd. 
Damningsproblemen kommer annars att vara tillbaka. Renhållningsinsatsen före 
dammbindningen fyller därför en viktig funktion. 
  
Samhällsekonomiska nyttor 
Hälso- och trivselvinster då dammet binds till vägytan i stället för att virvla upp. 

 
Föreslagna åtgärder 
Renhållningsinsats följd av dammbindning med MgCl2 
Denna åtgärd föreslås genomföras vid risk för mycket höga koncentrationer av 
PM10. Mätningar i bl.a. Stockholm har visat att risken för episoder med mycket 
höga halter av PM10 är stor då vädret varit fuktigt under en längre period under 
dubbdäckssäsongen och sedan övergår till torrt. Då har slitagematerial ansamlats 
på och i vägens närhet under den fuktiga perioden och virvlar upp då vägen torkar 
upp. Om dammet kan bindas dämpas uppvirvlingen. Under en ogynnsam 
vädersituation bör åtgärden kunna upprepas flera gånger med behovsbedömning 
från dygn till dygn. Då den ogynnsamma väderperioden upphör bör en 
renhållningsinsats genomföras för att städa bort det material som dammbundits 
efter den senaste insatsen. 

Dammbindningen bör göras med effektivast men samtidigt miljövänligaste och 
minst korrosiva dammbindningsmedel. Magnesiumklorid, som används i Norge 
har visat sig vara effektiv för dammbindning. Lågkoncentrerad CaCl2 har, enligt 
uppgift från Gatukontoret i Helsingfors, acceptans av miljöansvariga. Vid mer än 
några få minusgrader måste dock koncentrationerna ökas för att inte lösningen 
skall frysa. De miljömässiga för- och nackdelarna skiljer sig inte nämnvärt mellan 
de båda salterna (Fischel, 2001). CaCl2 anses vara mer korrosiv på betong, vilket 
kan vara av vikt med tanke på dagvattensystem och betongkonstruktioner. Det 
finns även andra ämnen som i huvudsak används för dammbindning på grusvägar, 
t.ex. Dustex. Detta medel har lignin som bas och är mycket miljövänligt. 
Erfarenheter säger dock att medlet kan orsaka halka på asfalt, varför det bedöms 
som olämpligt i sammanhanget.  

Magnesiumklorid föreslås på grundval av de positiva norska erfarenheterna 
presenterade i (Berthelsen, 2003a). Andra dammbindande salter, t.ex. 
kalciumklorid kan vara ett alternativ. 

För åtgärden behövs en rutin upprättas där väderprognoser och bedömning av 
PM10-haltens utveckling utgör grund för beslut om genomförande. T.ex. kan SLB-
analys göra en bedömning av väderläget och PM10-halterna och tillsammans med 
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Gatu- och fastighetskontoret och Vägverket Region Stockholm besluta om 
genomförande. 

 
Hastighetssänkning 
Hastighetssänkning används i Oslo som akutåtgärd. För att kunna genomföra 
hastighetssänkning på ett utvalt vägnät kan t.ex. vägskyltar med möjlighet att 
variera hastigheten vara en lösning. Antingen kan stora skyltar längs 
infartslederna till innerstaden informera om hastighetssänkning eller mindre 
skyltar på särskilt utsatta vägsträckningar. 
Det finns många sätt att informera om hastighetssänkningar, t.ex. VMS på 
infartsleder och info genom radio/tv/mobil. Hur påverkas trängsel/framkomlighet 
av lägre hastighet? 
 
Vägtrafikledning 
Möjligheterna att använda befintliga trafikledningssystem med direkt koppling till 
PM10 –halter bör utredas snarast. 
 



 21

 
Däck och bromsar 
Bakgrund 
Slitagematerial från bildäck har visat sig kunna bestå av mycket små partiklar väl 
inom PM10 (Fauser, 1999). Däck är en komplex sammansättning av gummi med 
ett stort antal tillsatser för att tillgodose krav på livslängd, mjukhet, slitstyrka och 
friktion. Däckens innehåll av HA-oljor har uppmärksammats (Ahlbom och Duus, 
1994) och relativt många vinterdäck utan dessa giftiga oljor finns nu i handeln. 
Även däckens latexinnehåll är föremål för viss oro då latex är allergent. 
Partikelbidraget från bromsar är förhållandevis litet, men partiklarna är mycket 
små och innehåller bl. a. tungmetaller, vilket gör begränsning av spridning av 
bromsdamm angelägen. Att minimera bromsning längs vissa sträckor kan, liksom 
för däckslitage, ske genom t.ex. signalreglering. Detta sänker även t.ex. 
avgasutsläppen vid tomgångskörning i korsningar.  För att minska innehållet av 
miljöfarliga ämnen i bromsbelägg, skulle krav liknande dem som ställts på däck 
och HA-oljor, kunna ställas på tungmetallinnehållet i bromsbelägg. 
 
Syfte 
Att minska bidraget från däck och bromsar till PM10 i omgivningsluften genom 
trafikreglerande åtgärder. 
 
Effekter på luftkvaliteten 
Vilka studier finns här… 
 
Direkt kostnad 
Samhällsekonomiska effekter 
Samhällsekonomiska kostnader 
Samhällsekonomiska nyttor 
 
Åtgärdsförslag 
Att minska däckslitage kan ske genom att minimera stopp och acceleration genom 
t.ex. signalreglering för jämnt trafikflöde genom flera korsningar (”grön våg”). 
Denna åtgärd har dock nackdelen att öka medelhastigheten vilket ökar t.ex. 
uppvirvling från vägen. Lägre hastigheter och reducerad trafikmängd minskar 
naturligtvis också däck- och bromsslitaget, liksom lägre andel tunga fordon. 

Då däck och bromsars bidrag till PM10 i vägmiljön bedöms som litet i 
förhållande till beläggningsslitaget och underlaget för effekten av möjliga åtgärder 
föreslås inga specifika åtgärder för att minska däck och bromsslitaget. Sänkt 
hastighet och minskad trafikmängd bedöms som de relevantaste åtgärderna. 
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Förslag till prioritering av åtgärder 
De ovan föreslagna åtgärderna bedöms alla ha potential att sänka PM10-halterna i 
Stockholm. Hur effektiva de är i förhållande till varandra är oklart beroende på 
stora skillnader i fråga om tillgång till och resultaten av uppföljningsstudier. 
Följande prioritering grundar sig på i vilken mån åtgärderna har visat sig effektiva 
i tidigare studier, men det finns även ett mått av kvalificerad bedömning. Vad 
gäller tidsaspekterna är dessa att betrakta som författarens önskemål. Dessa måste 
naturligtvis relateras till kommunens gällande planer och budgetar etc. 
 
 
Rekommendationer 

1. Informationskampanj om dubbdäck startar snarast. (attitydundersökning, 
uppföljning) 

2. Dubbdäcksavgift förbereds snarast juridiskt och praktiskt. 
(attitydundersökning, uppföljning) 

3. Inventering av behov av beläggningsförbättringar påbörjas snarast och 
följs av successivt utbyte av beläggningar efter prioritering med början 
2004. Beläggningar med krav på PM10-minimerad hållfasthet och 
mineralinnehåll används. (uppföljning) 

4. Tvättat stenkross (2-6 mm) med kvalitetskrav avseende hållfasthet och 
sammansättning införs som friktionsmaterial snarast. (uppföljning) 

5. Prova förbättrad vårstädning enligt finsk modell (börja tidigare, tvätta 
noggrannare, dammbind) redan till våren 2004. (uppföljning) 

6. Prognos- och åtgärdsrutiner för akutåtgärder tas fram till nästa 
vintersäsong (2004-2005). Inventering och komplettering av nödvändig 
utrustning under 2004. 

7. Utarbeta upphandlingskrav för barmarksrenhållningen och 
sandupptagningen kopplade till PM10-effektivitet (metoder och strategier) 
under 2004. (forskningsområde) 

8. Fortsätt utvärdering av rengöringsmetoder i praktiska försök och utveckla 
metoder och strategier för PM10-effektiv barmarksrenhållning under 
innevarande och nästa vintersäsong. 

9. Inför restriktioner mot torrsopning och lövblåsar vid sandupptagning och i 
befolkningstäta områden. 

 
Kommentarer 
Åtgärdsförslagen i denna lista är bedömda utifrån potential att reducera PM10-
halterna i Stockholm. Denna potential skall utförligt ställas mot andra hänsyn, 
t.ex. kostnader, trafiksäkerhet, framkomlighet etc. innan ett färdigt 
åtgärdsprogram föreslås. 

Detta förslag stöder delvis de bedömningar som genomfördes av (Johansson & 
Nilsson, 2002). Dubbdäckbegränsning lyfts även här fram som den mest effektiva 
och långsiktigast effektiva åtgärden. Även användning av tvättad stenflis bedöms 
ha effekt liksom förbättrad vårrengöring och hastighetssänkningar vid 
prognostiserade höga PM10-halter. Däremot bedöms dammbindning vara 
tveksamt. 
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En grundläggande fråga för genomförandet av många av ovan föreslagna 
åtgärder är vilka gator och vägar som skall beröras. Då åtgärderna syftar till 
hälsofrämjande sänkningar av partikelhalterna i Stockholmsluften är 
befolkningens exponering central. En möjlig utgångspunkt är att koncentrera de 
drifts- och underhållsinriktade åtgärderna till de gator som i modelleringar visat 
sig ha överskridanden (figur 3) 

 

 
Figur 3. gaturum där miljökvalitetsnormen för PM10 preliminärt beräknades 
överskridas 2002 i gatunivå.  
 

Mest akut är naturligtvis högtrafikerade gator i områden där många bor eller 
vistas. Gatornas orientering, bredd och omgivande byggnaders höjd påverkar 
ventilationen, vilket också är en faktor som bör vägas in i bedömningen var 
insatserna skall göras. Samtidigt måste man vara medveten om att halterna på en 
gata där åtgärder sätts in även kommer att påverkas av halter på anslutande gator 
och i viss mån hela gatunät i omgivningen. Därför kan det vara mera effektivt att 
genomföra åtgärder generellt inom större områden för att uppnå önskad effekt. 
Trafikens sammansättning är också av vikt. Större andel tunga fordon ger en ökad 
potential för uppvirvling av vägdamm, medan en större andel dubbdäcksförsedda 
personbilar ger en ökad produktion av partiklar. 
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Litteraturstudie av däckdubbars effekt på 
vägslitage, väglag, trafiksäkerhet och miljö 

Lars-Göran Wågberg, Stefan Grudemo och Mats Wiklund



Förord
Detta notat redovisar en litteraturstudie kring effekterna av att använda dubbade 
vinterdäck. Studien har genomförts på uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms län.

Lars-Göran Wågberg har svarat för det första kapitlet om dubbars inverkan på 
vägslitage. Mats Wiklund har ställt samman kapitel 3 och Stefan Grudemo 
kapitel 4. Notera att referenshänvisningar för kapitel 1 finns inne i texten.

Ett speciellt tack riktas till Gudrun Öberg som beräknat den olyckseffekt av 
tänkta dubbdäcksrestriktioner i Stockholms län som redovisas i slutet av kapitel 4.

Linköping december 2003
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1 Syfte
Detta notat är en sammanställning av en litteraturstudie av effekter av dubbdäcks-
användning. Studerade effekter omfattar slitage friktion, väglag, säkerhet och 
miljö. Studien har genomförts under kort tid, ungefär en månad, vilket innebär att 
den inte kunnat bli fullständig och heltäckande. Värdering av effekter har inte in-
gått i studien.

Studien har alltså haft begränsad omfattning och värdering av effekter har inte 
kartlagts. Det medför att det inom ramen för denna studie inte finns utrymme för 
att genomföra en analys av olika åtgärder för att minska dubbdäcksanvändningen.
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2 Slitage orsakat av däckdubbar 
2.1 Bakgrund 
Under 1960-talet började användningen av dubbade däck vintertid. De första dub-
barna var tunga, hade långt utstick och i regel många dubbar per däck. De belägg-
ningar som fanns var inte designade för att tåla det slitage som de dubbade däcken 
orsakade.

Under slutet av 1960-talet påbörjades därför en forskningsverksamhet med
målsättningen att göra beläggningarna slitstarkare. Fullskaliga provsträckor utför-
des där beläggningarnas sammansättning varierades och olika stenmaterialkvali-
teter prövades. Resultatet av denna forskning resulterade i att beläggningarna suc-
cessivt blev slitstarkare. Samtidigt genomfördes vissa begränsningar av dubbarnas 
antal, vikt och utstick vilket också bidrog till minskat slitage. Det fanns dock 
ingen långsiktig plan för provvägsverksamheten vilket ledde till att det, trots en 
relativt omfattande försöksverksamhet, var svårt att ta fram de faktorer som på-
verkade slitagets storlek. Det var dessutom dyrt att genomföra fullskaliga försök 
och svårt att vid asfaltmassatillverkningen styra och kontrollera materialtillsatsen.

Under senare delen av 1980-talet startades därför ett nytt systematiskt organise-
rat forskningsprogram uppbyggt som ett faktorförsök. Istället för fullskaliga för-
sök tillverkades beläggningsplattor på laboratoriet under mycket kontrollerade 
förhållanden. På detta vis kunde en mängd faktorer, som sammansättning, sten-
materialkvalitet, stenstorlek, bindemedel etc varieras. Plattorna tillverkades i tvil-
lingpar där en av beläggningplattorna lades ut på en trafikerad väg. Den andra 
tvillingplattan placerades i VTI:s provvägsmaskin och trafikerades med dubbade 
däck. Avsikten var att fastställa om det fanns en korrelation mellan slitaget på 
vägen och i provvägsmaskinen. Korrelationen mellan slitaget på väg och i prov-
vägsmaskinen visade sig vara mycket god varför den största delen av belägg-
ningsplattorna kunde köras enbart i provvägsmaskinen vilket var fördelaktigt med
tanke på kostnaderna men också genom att slitageprovningen kunde accelereras 
tidsmässigt i provvägsmaskinen. Resultatet från dessa körningar användes sedan 
för att utveckla en datorbaserad slitagemodell med vars hjälp prognoser kan göras 
av slitagets storlek.

Under 1990-talet utvecklades också nya slitstarkare asfaltbeläggningar som ex-
empelvis sk ABS-beläggningar som har ett stort innehåll av grov sten. De sk lätt-
viktsdubbarna introducerades och blev allt vanligare under 1990-talet. Dessa har 
också i hög grad bidragit till det minskade slitaget. Med utgångspunkt från det 
förändrade dubbdäcksanvändande som observerats har inte förordningen om 
användning av vinterdäck började gälla den 1 december 1999 medfört att belägg-
ningsslitagets storlek påverkats märkbart, utom möjligen i södra Sverige, se
Jacobson och Hornwall (2000).

2.2 Litteraturstudien
Eftersom slitagets storlek i hög grad är beroende på inhemska
stenmaterialegenskaper, trafikförhållanden, klimatförutsättningar m.m. omfattar
denna del av litteraturstudien omfattar endast svenska rapporter. Norge och 
Finland som är de andra nordiska länderna som tillåter dubbade däck har andra 
förutsättningar vilket innebär att resultatet av deras forskning inte direkt kan 
överföras till svenska förhållanden. Sverige är också det land som satsat mest på 
forskning inriktat på beläggningsslitage orsakat av dubbade däck. 
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2.2.1 Nytt forskningsprogram
Undersökning av asfaltsbeläggningars resistens mot dubbade däck
- Försök med provplattor i vägen och VTI:s provvägsmaskin 
(Jacobson, 1994)

År 1988 startades ett nytt forskningsprogram på VTI med målsättningen att klar-
göra vilka faktorer som påverkar storleken på slitaget som dubbade däck orsakar 
på belagda vägar. Programmet var upplagt som ett s.k. faktorförsök där olika 
faktorer, som beläggningstyp, bindemedel, stenmaterialkvalitet, stenstorlek, mm,
kunde varieras på ett systematiskt sätt. För att kunna genomföra ett så omfattande 
forskningsprogram inom rimlig tid och till rimliga kostnader utvecklades en ny
forskningsmetodik inom området. Före 1988 bedrevs forskningen huvudsakligen 
genom fullskaliga försök där asfaltbeläggningarna producerades med ordinarie 
produktionsutrustning, dvs asfaltmassan tillverkades i asfaltverk, utläggning med
asfaltläggare, packning med vält. Detta arbetssätt hade dock många nackdelar. Vid 
jämförande studier, av tex stenmaterialkvaliteten effekt på slitaget, måste stora
mängder stenmaterial från olika stentäkter, ofta hundratals ton, transporteras långa 
sträckor. En annan nackdel vid fullskalig tillverkning är att en mängd variabler 
inte går att styra och kontrollera tillräckligt noggrant vilket försvårar utvärde-
ringen av försöket.

2.2.1.1 Ny provningsmetodik
Mot den bakgrunden utvecklades en helt ny provningsmetodik vilken innebar att 
relativt små, beläggningsplattor (0,5*0,75 m) tillverkades i VTI:s laboratorier un-
der realistiska, mycket kontrollerade förhållanden. För packning användes en sk 
”gångbanevält” med vibromöjlighet. Beläggningarnas sammansättning, stenmate-
rialkvalitet, stenstorlek och bindemedelstyp kunde på så vis varieras systematiskt
till en rimlig kostnad. Plattorna tillverkades i form av tvillingplattor där en av 
plattorna placerades ut på en relativt högtrafikerad väg. Ett spår frästes i den be-
fintliga beläggningen i läget för det yttre hjulspåret och plattorna limmades fast så 
att plattornas överyta låg helt i nivå med omgivande beläggning. Den andra tvil-
lingplattan placerades i VTI:s provvägsmaskin där den trafikerades med dubbade 
däck vid ca 0ǓC, fuktig vägbana och med en hastighet av ca 80 km/tim. Prov-
vägsmaskinen består av en cirkulär bana med sex st hjulaxlar som drivs individu-
ellt med elmotorer. Maskinen har också en excenterrörelse som gör att spåren får 
en realistisk form. Totalt testades 28 st beläggningsplattor vid varje försök. Nor-
malt trafikerades beläggningsplattorna ca 300 000 varv.

Avsikten var att undersöka om det fanns någon korrelation mellan slitaget på 
plattorna på vägen och motsvarande tvillingplattor i provvägsmaskinen. Korrela-
tionskoefficienten visade sig vara mycket god, R=0,97, varför en mycket stor del 
av beläggningsplattorna därefter kunde testas enbart i provvägsmaskinen vilket 
var fördelaktigt kostnadsmässigt men också genom att slitageprovningen kunde 
accelereras tidsmässigt i provvägsmaskinen. Totalt testades ca 500 st olika be-
läggningsplattor i provvägsmaskinen.

Innan plattorna accepterades för provning gjordes ett flertal kvalitetskontroller.
Samtliga plattor vägdes i luft och under vatten för att kontrollera skrymdensitet
och hålrumsvolym. Plattornas homogenitet, med avseende på sammansättningen,
kontrollerades genom att borrprov togs för extraktion och siktning. 
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2.2.1.2 Ny mätutrustning
Parallellt med utvecklingen av den nya provningsmetodiken byggdes en laserpro-
filometer för att mäta slitaget noggrant och effektivt både på vägen och i prov-
vägsmaskinen. Laserprofilometern, som används än idag, består av en 100 cm 
lång mätbalk med stödben som under mätning placeras i fixar som gjutits fast i 
beläggningen. Mätsystemet bygger på kontaktlös avståndsmätning mellan mätbal-
ken och vägytan med hjälp av laserteknik. Profilen registreras med en avläsnings-
noggranhet av 0,01 mm och med en samplingstäthet av 400 mätpunkter per meter.
Mätdata beräknas i realtid och lagras i en PC. Slitaget beräknas ur skillnaden
mellan nollmätningen, som görs på hösten, och slutmätningen som görs på våren 
efter dubbsäsongen. Profilometern har också en självkalibrerande funktion. 

2.3 Faktorer som inverkar på slitagets storlek 
I det forskningsprogram som genomfördes varierades stenmaterialkvalitet, sten-
storlek och form, stenmaterialhalt, bindemedelstyp inklusive modifierade binde-
medel, olika packningsgrader samt procentuell inblandning av högkvalitativa 
stenmaterial. Forskningsprogrammet genomfördes huvudsakligen i provvägsma-
skinen men kontrollplattor placerades också ut på vägen. Plattorna som placerades 
i vägen lades ut i ett antal olika klimatzoner för att få en uppfattning om klimatets
inverkan på slitaget. Ingen signifikant skillnad i slitage kunde konstateras mellan
plattor placerade i Medelpad, Mälardalen eller på västkusten. Det var dock relativt
milda vintrar under mätperioden.
Från ett annat projekt hämtades slitagedata om cementbetongplattor som placerats
ut på vägen. Ingen skillnad kunde konstateras på slitagets storlek mellan asfaltbe-
läggning och motsvarande cementbetongbeläggning. Det är i båda fallen stenma-
terialets kvalitet, sammansättning och maximala stenstorlek som är avgörande för 
slitagets storlek.

Eftersom ”vägplattorna” placerades på platser med olika tillåten körhastighet
var det möjligt att studera effekten av körhastigheten. Om körhastigheten ökar
från 75 km/tim till 100 km/tim ökar slitaget med mellan 33 och 39 % beroende på 
beläggningstyp.
Korrelationskoefficienten mellan slitaget i provvägsmaskinen och slitaget på vä-
gen uppgick till R=0,96-0,98.

Sammanfattningsvis gjordes en bedömning av hur följande faktorer påverkade 
beläggningsslitagets storlek. Inom parentesen kvantifieras betydelsen av respek-
tive faktor:

Materialtekniska faktorer:
- Stenmaterialkvalitet (mycket stor)
- Stenhalt (mycket stor) 
- Största stenstorlek (ibland stor) 
- Massatyp (mycket stor) 
- Bindemedelstyp (mindre stor) 

Produktionsbetingade faktorer: 
- Krossningsproceduren – kubisering (ibland stor) 
- Packningsgrad – Hålrum (ibland stor) 

7



Yttre faktorer:
- Trafikmängd och dubbfrekvens (mycket stor) 
- Körhastighet (stor)
- Däck och dubbtyp (stor) 
- Vägbredd (ibland stor) 
- Klimat (mindre stor)

All data som ligger som bakgrund för ovanstående bedömningar användes i ett 
senare skede för att utveckla en datorbaserad slitagemodell med vars hjälp det är 
möjligt att göra en prognos över slitagets storlek och fördelning över ett körfält.
Detta arbete redovisas senare i litteraturstudien. 

Prognosmodell för beläggningsslitage, slitageprofil och årskostnad
(Jacobson, 1998)

Prognosmodeller som beskriver hur tillståndet förändras i olika delar av en väg-
konstruktion utgör ett värdefullt verktyg för bedömning av en vägs eller en be-
läggningsåtgärds livslängd och ekonomi. Prognosmodeller utgör ofta kärnan i 
planeringssystem för vägunderhåll, Pavement Management Systems. Den pro-
gnosmodell som beskrivs av Jacobson (1998) beskriver storleken av slitlagerbe-
läggningars slitage och den spårutveckling som fordon med dubbade däck
orsakar. Modellen bygger på data från de senaste tio årens forskningsverksamhet
på VTI.

Målsättningen har varit att utveckla en datoriserad prognosmodell för den del 
av spårdjupsutvecklingen som orsakas av slitage från dubbade däck.

Prognosmodellen består huvudsakligen av tre delar: 
¶ en modell som beräknar hur stort slitaget blir per antal dubbade fordon 
¶ en modell som beräknar hur slitaget fördelas över körfältets bredd (slitage-

profil)
¶ en modell som beräknar exempelvis årskostnaden utifrån använda material

och beräknad livslängd 

En databas byggdes upp innehållande samtliga beläggningsplattors beläggnings-
data som, mot bakgrund av tidigare erfarenhet, kunde tänkas vara relevanta i detta 
sammanhang. Följande data lades in i databasen: 

¶ Beläggningstyp (ABT, ABS) 
¶ Bindemedelstyp
¶ Bindemedelshalt
¶ Ev fibertillsats 
¶ Skrymdensitet
¶ Kompaktdensitet
¶ Marshallhålrum
¶ Packningsgrad

¶ Stenmaterialtyp, resp fraktion 
¶ Största stenstorlek 
¶ Korngradering
¶ Stenhalt
¶ Flisighetstal
¶ Sprödhetstal
¶ Slipvärde
¶ Kulkvarnsvärde

Slitagedata från körningar i provvägsmaskinen finns i form av tre uppmätta pro-
fillinjer per platta. Profilerna mättes före körningens start (nollmätningen) och
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sedan med jämna intervall under körningarna vilket innebar efter 5000, 15000, 
25000, 45000, 65000, 85000, 105 000, 125 000, 245 000 och 305 000 varv. Slita-
geutvecklingen beräknades genom att subtrahera profildata från varje mättillfälle
med nollprofilen.

Modellutvecklingen är baserad på ”stegvis multipel regressionsanalys” vilket 
är en metod som ofta används för utveckling av modeller av detta slag. Regres-
sionsanalysen, som gäller både för tät asfaltbetong (ABT) och stenrik asfaltbetong 
(ABS), resulterade i följande ekvation som nu används i slitagemodellen.

S = 2,493+KV*0,144-MS*0,069-HALT4*0,017 

där
S= beräknat relativt slitage (relativt slitage 1,0 motsvarar referensbeläggningen 
ABT16 med        Älvdalsporfyr) 
KV= Kulkvarnsvärde
MS= Största stenstorlek
HALT4= andel sten > 4 mm 

Korrelationskoefficienten R= 0,86 
Förklaringsgraden R2= 0,73 

Delmodell för slitagets fördelning tvärs körfältet 
Slitagets fördelning över körfältets bredd utgör en mycket viktig information för
att modellen skall kunna användas för beräkning av ett slitlagers förväntade livs-
längd eftersom det är spårdjupets storlek som är avgörande för när en underhålls-
åtgärd måste vidtagas. 

Fördelningsmodellen bygger på data över trafikens (personbilars) sidolägesför-
delning som enligt mätningar av VTI är relativt nära normalfördelad. Sidolägets 
standardavvikelse varierar normalt mellan 0,20 till 0,45 meter beroende på vägens 
typsektion.

Fördelningsmodellen bygger på en vänd, något modifierad normalfördelnings-
kurva som tagits fram genom jämförelser med uppmätta slitageprofiler från ett
stort antal provsträckor. 

Indata till delmodellerna 
Det fösta indata-blocket omfattar trafikrelaterade indata:
Typsektion                (1=7 m, 2=9 m, 3=13 m, 4=breda körfält, 5= tunnel) 
Skyltad hastighet      (50, 70, 90 resp 110 km/tim)
ÅDT per körfält 
Slitageperiod per år   (antal vinterdygn/år)
Dubbandel                 (medel % under slitageperioden) 
Andel lättviktsdubb   (%) 
Saltad väg J/N

Det andra indata-blocket efterfrågar data om stenmaterialet och dess egenskaper:
Stenhalt > 4 mm        (vikt-%) 
Största stenstorlek     (mm)
Kulkvarnsvärde
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Det finns också ett tredje indata-block där uppgifter om stenmaterialpriser, till-
verknings- och utläggningskostnader mm kan matas in. På så sätt beräknas ett 
kvadratmeter pris beroende på vald stenmaterialkvalitet, korngradering, bindeme-
del mm. Genom att dividera kvadratmeterpriset med den framräknade livslängden 
erhålls en årskostnad per kvadratmeter.

Slitagemodellens utdata
Den beräknade slitageprofilen presenteras i grafisk form. I det första diagrammet
visas, förutom, slitageprofilen, det totala spårdjupet efter vald beräkningsperiod,
spårtillväxten per år samt beräknad livslängd och årskostnaden i kronor per kva-
dratmeter.

I det andra diagrammet åskådliggörs spårutvecklingen. Hänsyn har tagits till 
initialslitaget genom att slitaget räknas upp med 100% för de första 300 000 for-
donen med dubbdäck. 

10



Dubbavnötning på provvägar 
-mätresultat vintrarna 1998/1999 och 1999/2000 
-validering av VTI:s slitagemodell 
(Jacobson och Hornwall, 2000)

Under vintrarna 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 och 1999/2000 har slitagemo-
dellen  validerats mot ett stort antal beläggningar (ABS och ABT) på olika platser 
i landet. De utvalda beläggningarnas egenskaper varierar med avseende på sten-
materialkvalitet, största stenstorlek och kulkvarnsvärde. Vid valideringen har re-
sultatet av slitagemodellens beräkning jämförts med det faktiska uppmätta slitaget 
på kontrollsträckorna. Vid en jämförelse mellan resultaten från prognosmodell
och uppmätta värden påverkas utfallet av kvaliteten på de indata som används i 
modellen, tillförlitligheten i de beräkningsprogram som ingår i modellen och av 
kvaliteten på fältmätningarna. En försvårande faktor i detta sammanhang är de 
låga slitagevärden som uppmätts på senare år beroende på de extremt slitstarka
beläggningar som används på högtrafikerade vägar i kombination med allt skon-
sammare dubbdäck.

Den nuvarande slitagemodellen stämmer väl överens med verkligt slitage från 
vägen men vissa förändringar anses dock nödvändiga, delvis beroende på att be-
tingelserna ändrat sig sedan modellen utvecklades. Spårtillväxten stämmer väl 
med vad som erhållits på vägar. Även slitagets storlek per dubbat fordon överens-
stämmer bra mellan modell och verklighet. Valideringen har dock visat att vissa 
förändringar och förbättringar av modellen kan göras utifrån data som tagits fram.
I vissa fall behövs kompletterande mätningar innan korrigeringar av modellen 
görs. Slitagemodellen bör även kunna använda indata från laboratoriemetoden
Prall och för riktigt vinterklimat (norra Sverige). 

Sammanfattningsvis gav valideringen följande resultat: 
¶ Modellen underskattar initialslitaget, en korrigering kan göras utifrån de 

resultat som erhållits
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¶ Slitagefaktorn i modellen behöver korrigeras på grund av relativt minskat
slitage

¶ Modellen verkar överskatta spårbildningen enligt de standardavvikelser 
som erhållits vid valideringsarbetet. Förnyade sidolägesmätningar rekom-
menderas, eventuellt kan en höjning av standardavvikelsen göras redan nu 

¶ Modellen verkar inte beskriva slitaget i strängt vinterklimat på ett rimligt
sätt. En korrigering för klimatet i nordligaste Sverige förefaller nödvändig. 
Fler mätningar krävs dock. 

Dubbslitage på asfaltbeläggning 
Sammanställning av resultat från provvägar och kontrollsträckor 1990-1998 
(Jacobson och Hornwall, 1999)

Denna rapport sammanfattar fem provvägsförsök med stenrik asfaltbeläggning, 
ABS, dränerande asfaltbetong, ABD, samt ytterligare sex kontrollsträckor med
ABS eller ABT. Beläggningarna har följts upp sedan de var nylagda. Uppfölj-
ningen omfattar upp till åtta vintrars (1990-1998) beläggningsslitage, mätt med
VTI:s laserprofilometer. Dessutom ingår kontinuerliga mätningar med VTI:s vä-
gytemätbil, skadebesiktningar och kontroll av dubbanvändningen.

De årliga uppföljningarna visar att beläggningsslitaget från dubbade fordon har 
minskat markant under perioden tack vare nya slitstarka beläggningstyper, an-
vändning av högkvalitativa stenmaterial och införandet av skonsamma lättvikts-
dubbar.

Typen av bindemedel, modifierat eller konventionellt, verkar inte påverka slit-
styrkan hos de stenrika ABS-beläggningarna och dränasfaltbeläggningarna.

Det beläggningsslitage som dubbarna orsakat motsvarar ett ökat spårdjup med
mellan 0,5 och 2,0 mm årligen. I samtliga fall handlar det om högtrafikerade mo-
torvägar.
Det minskade beläggningsslitaget har också haft många positiva effekter kopplade 
till miljöfrågor. Förutom att material och energi sparas medför det minskade be-
läggningsslitaget att miljön för trafikanten och omgivningen blir bättre genom att
smuts och damm minskat.

Beläggningsslitage från dubbade fordon
Beräkning av det årliga dubbslitaget 1996-1999 
(Jacobson, 1999)

Utredningen visar att beläggningsslitaget minskat under 1990-talet och har under 
perioden 1996-1998 uppgått till ca 110 000 ton bortsliten beläggning per år. Re-
sultatet stämmer väl överens med den prognos på ca 130 000 ton för sekelskiftet 
som beräknades vid den förra dubbdäcksutredningen från 1993/1994 (Carlsson, 
Centrell och Öberg, 1995). Den tidigare utredningen som beskrev beläggnings-
slitaget i början av 1990-talet visade att ca 300 000 ton beläggning slets bort per 
år. Orsaken till det markant minskade slitaget är att nya, mycket slitstarka 
beläggningar lagts på det högtrafikerade vägnätet och att betydligt mindre
aggressiva dubbdäck införts sedan början av 1990-talet. Idag finns det en rad 
regler och begränsningar för dubbdäck vilket innebär att de däck som säljs idag 
orsakar betydligt mindre beläggningsslitage än tidigare. 
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Lagen om användande av vinterdäck innebär att beläggningsslitaget kan 
komma att öka något. Om 80% av personbilsparken i framtiden använder dubb-
däck jämfört med dagens 60% kommer beläggningsslitaget att öka till ca 147 000
ton.

Det är inte troligt att beläggningsslitaget kommer att fortsätta minska som un-
der 1990-talet. Följande faktorer kan tänkas påverka beläggningsslitaget i framti-
den:

Mot ökat slitage 
¶ Lag om vinterdäck
¶ Ökad trafik 
¶ Val av sämre stenmaterialkvalitet
¶ Val av mindre stenstorlek 

Mot minskat slitage
¶ Sänkt körhastighet 
¶ Minskad saltning 
¶ Bättre beläggningar på det lågtrafikerade vägnätet 
¶ Genombrott för dubbfria vinterdäck 

2.4 Slitagets storlek i förhållande till trafikarbetet 
Trafikarbetet med personbilar på hela Sveriges vägnät, inklusive kommunala ga-
tor och vägar, har uppgått till ca 54 000 miljoner fordonskilometer per år under 
1990-talet. Enligt mätningar utförda av Vägverket, VTI och Göteborgs kommun
uppgick dubbanvändningen, på personbilar under vinterperioden (november tom 
april), till ca 52% i Göteborg, 60% i Stockholmsområdet och 78-90% i norra Sve-
rige.

Med dessa data som underlag har det totala trafikarbetet med personbilar med
dubbdäck beräknats uppgå till 13986 miljoner personbilskilometer under vintrarna 
1996-1998.

Med utgångspunkt från avnötningsmätningar och data från trafikmätningar kan 
ett SPS-tal (specifikt slitage) beräknas för en beläggning. SPS-talet anger i gram
hur mycket beläggningsmaterial som ett dubbat fordon med två axlar sliter bort 
per kilometer väg. 

SPS-talen skall uppfattas som ungefärliga och inte som absoluta värden på be-
läggningsslitaget beroende på att trafikdata och dubbfrekvensen alltid är något 
osäkra. SPS-talet påverkas, förutom av trafikmängden, också av de dubbade for-
donens hastighet vilket försvårar jämförelsen mellan olika vägobjekt.

SPS-talet definieras enligt följande: 

¶ bortsliten mängd beläggning uttryckt i ton per kilometer väg, som passe-
rats av en miljon fordon med dubbade däck 

eller
¶ den mängd beläggning, uttryckt i gram, som ett fordon med dubbade däck 

sliter bort på en sträcka av en kilometer 

SPS-talet beräknas enligt formeln nedan: 
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2.4.1 SPS-tal för olika trafikklasser 
Utifrån fältmätningar, försök i provvägsmaskinen och beräkningar med hjälp av 
VTI:s slitagemodell har följande SPS-tal beräknats för olika trafikklasser på stats-
vägnätet:

Trafikklass (ÅDTtotal) SPS-tal
>40001) 5
2000-40002) 10
<20003) 15

1) Antagandet utgår från att det stora flertalet beläggningar (ca 80 %) utgörs 
av ABS 11-16 mm eller liknande beläggningar med högkvalitativa sten-
material med kulkvarnsvärde <6. 

2) Antagandet utgår från att beläggningarna utgörs av ABS 8-16 mm, ABT 
11-16 mm eller ytbehandlingar med stenmaterial av mellankvalitet med
kulkvarnsvärde 9-14. 

3) Antagandet utgår från att beläggningarna utgörs av kallblandade 
asfaltmassor och ytbehandlingar med en stenmaterialkvalitet motsvarande
kulkvarnsvärde 14-30. 

Ovanstående antagandet och beräkningar att beläggningsslitaget på hela vägnätet, 
statliga och kommunala, under perioden 1996-1998 uppgått till ca 110 000 ton 
bortsliten beläggning per år. 

Eftersom beläggningsslitaget och SPS-talet är beroende av de dubbade fordo-
nens körhastighet är SPS-talen något lägre på stadsgator med körhastighet 30 eller 
50 km/tim. I VTI:s slitagemodell är hastighetens relativa slitagefaktor enligt föl-
jande:

Skyltad hastighet, km/tim Slitagefaktor
50 0,65
70 0,90
90 1,20
110 1,50

I en tidigare dubbdäcksutredning, som genomfördes år 1993/1994 (VTI medde-
lande 756), beräknades att beläggningsslitaget på kommunala gator och vägar 
utgjorde ca 32 % av det totala slitaget på 130 000 ton per år. Det innebär att be-
läggningsslitaget på kommunala gator och vägar under åren 1996-1998 uppgått 
till ca 35 000 ton per år (32 % av 110 000 ton per år). 

2.5 Framtida forskningsbehov
Beläggningsslitaget, som orsakas av dubbdäck, minskade markant under hela 
1990-talet beroende på användning av slitstarkare beläggningar och skonsammare
dubbar. Under de senaste åren ser det dock ut som att trenden kan ha vänt. Det 
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kan bero på användning av mindre slitstarka beläggningar samtidigt som trafiken 
och dubbanvändningen kan ha ökat. Det finns tecken på en förkortad livslängd på 
slitlagerbeläggningarna, på det medel- och högtrafikerade vägnätet, vilket är 
olyckligt ur både kostnads- och miljösynpunkt. Luftkvaliteten är redan idag dålig i 
många tätorter under vintern och ett ökat slitage som ger mer damm är inte
önskvärt ur denna aspekt. Den nya CEN-standarden för stenmaterial som införs 
under 2004 innebär att kraven på stenmaterialens slitstyrka kommer att mildras
vilket kan få negativa konsekvenser för hållbarheten och dammrisken på våra 
vägar. Vinterdäckslagen har lett till högre användningsfrekvens över hela 
vintersäsongen som också förlängts. Det första steget i ett framtida
forskningsprogram avser en inventering av hur stort beläggningsslitaget är idag
(inga slitagemätningar har gjorts sedan vintern 1999/2000) och vilka 
konsekvenser implementeringen av CEN-standarden kan få för svenska 
förhållanden. En ny validering och eventuell kalibrering av slitagemodellen är
också nödvändig. 
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3 Trafiksäkerhetsrelaterade effekter
Dubbade däck används för att förbättra friktionen på is- och snöväglag. I detta 
kapitel beskrivs hur mycket friktionen förbättras med dubbar.

Vidare har det visat sig att dubbade däck påverkar väglaget gynnsamt.
Däckdubbar bidrar till att rugga upp en slät och polerad is så att den blir skrovlig. 
En skrovlig is ger bättre friktion än en slät. Även denna företeelse blir belyst i
detta kapitel.

Dubbdäck bidrar alltså till bättre friktion, främst för användarna av dubbdäck, 
men även övriga. Det behöver emellertid inte vara så att trafikanterna utnyttjar 
friktionsfördelarna med dubbade däck för att få bättre trafiksäkerhet. Fördelarna
kan också utnyttjas för bättre framkomlighet, i praktiken högre hastighet. Genom 
att analyser statistik om trafikolyckor är det möjligt att uppskatta i vilken
utsträckning trafikanter använder dubbdäcken friktionsfördelar för att nå bättre 
trafiksäkerhet. I kapitlets sista avsnitt kommenteras en del sådana studier.

3.1 Friktion med och utan dubb på is 
Nordström (2003a, 2003b) redovisar resultat från test av friktionsegenskaper på 
slät och skrovlig is för olika typer av nya och begagnade däck. Testerna har ut-
förts på VTIs stationära däckprovningsanläggning med kärnis vid temperaturen 
-3¯C, som varit polerad eller slät (Nordström, 2003a) respektive skrovlig (Nord-
ström, 2003b). Den skrovliga isen har åstadkommits med en isrivningsmaskin,
som är konstruerad så att den ska rugga upp isen på samma sätt som dubbade
vinterdäck.

Friktion kan karaktäriseras på flera olika sätt. Nordström (2003a) definierar 
”Totalt isgreppsvärde” som ”11,9³(10³[2³bromsfriktion + bromsfriktion vid låst 
hjul + 2³{maximal sidfriktion} + 2³{sidfriktion vid 20¯ avdriftsvinkel}] + broms-
stabilitet + 2³styrstabilitet)”. Definitionen motiverar Nordström med: ”Friktions-
värdena har multiplicerats med 10 för att ge en storlek liknande stabilitetstalen.
Bromsfriktionen vid låst hjul och bromsstabilitet har endast getts halva värdet 
relativt andra. Motivet för detta är att ABS numera är så vanligt att låsta hjul säl-
lan förekommer. Faktorn 11,9 har valts för att ge det sämsta sommardäcket värdet 
100.” Vidare konstaterar Nordström att ”korrelationen mellan isgreppsvärde 
bromsfriktion resp. sidfriktion är som önskat hög”. Mot denna bakgrund redovisas 
här totalt isgreppsvärde på slät och skrovlig is.

Totalt isgreppsvärde  för däck med mönsterdjup 8,0 mm enligt en egen bear-
betning från Nordström (2003a, 2003b) redovisas i tabell 1. Vägverket rekom-
menderar att dubbutsticket ska var minst 0,9 mm och det är orsaken till uppdel-
ningen av de dubbade vinterdäcken. Därför benämns vinterdäck med dubbutstick 
mindre än 0,9 mm som vinterdäck med dåligt dubbutstick medan de som har
större dubbutstick som vinterdäck med bra dubbutstick. Det framgår att ett odub-
bat vinterdäck har 27 procent bättre isgrepp på slät is än ett sommardäck medan
motsvarande för ett vinterdäck med bra dubbutstick är 61 procent. Vidare visas att 
på slät is har ett vinterdäck med bra dubbutstick 27 procent bättre isgrepp än ett 
odubbat vinterdäck. På skrovlig is är fördelen med ett vinterdäck med bra dubbut-
stick mindre, då det visar sig ha 52 procent bättre isgrepp än ett sommardäck och 
15 procent bättre än ett odubbat vinterdäck. Ett odubbat vinterdäck har å andra
sidan 32 procent bättre isgrepp än ett sommardäck på skrovlig is. Vinterdäck med
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dåligt dubbutstick tyck vara sämre än odubbade vinterdäck. Det är svårt att avgöra 
om det är tillfälligheter eller om det finns en systematisk skillnad.

Resultaten i tabell 1 understryker att det är framförallt på en slät is som dub-
barna har en stor betydelse.

Tabell 1. Totalt isgreppsvärde för olika däck med mönsterdjup 8,0 mm. Egen be-
arbetning av resultat redovisade i Nordström (2003a, 2003b).
Totalt isgreppsvärde vid mönsterdjup 8,0 mm Slät is Skrovlig is 
Sommardäck 100 149
Odubbade vinterdäck 127 197
Vinterdäck, dubbutstick < 0,9 mm 121 190
Vinterdäck, dubbutstick ² 0,9 mm 161 226

3.2 Däckens inverkan på vinterväglag 
I början på 1990-talet påbörjades en process på Hokkaido i norra Japan som syf-
tade till att all användning av dubbade vinterdäck skulle upphöra på större delen 
av ön. Redan 1992 hade användningen av dubbade vinterdäck upphört i Sapporo. 
Efter ytterligare ett par år var målet att all användning av dubbade vinterdäck 
skulle upphöra på större delen av ön uppnått. Då hade användningen av dubbade 
vinterdäck på övriga delar av ön sjunkit till under 10 procent.

Många analyser har genomförts för att följa upp dubbdäcksrestriktionerna på 
Hokkaido. Flera av dem, till exempel Takagi et al (1997), beskriver att omfattande 
problem med extremt hala vägar började uppträda i samband med att använd-
ningen av dubbade vinterdäck upphörde. Detta förklaras med att de odubbade 
vinterdäcken polerar is och packad snö till en slät is som innebär extremt låg frik-
tion. Problemet är störst vid korsningar och andra platser där fordonen bromsas. I 
Sverige uppträder fenomenet ofta vid busshållplatser, där bussar, som oftast an-
vänder odubbade däck, gör inbromsningar.

Erfarenheten är alltså att odubbade vinterdäck bidrar till att bilda en polerad 
slät is, där, enligt tabell 1, den relativa fördelen av att använda dubbade vinterdäck 
är störst. Dubbade vinterdäck, å andra sidan, bidrar till att bilda en skrovlig is, där
den relativa fördelen av att använda dubbade vinterdäck är mindre. Man kan ana 
en motsättning här. Ökad användning av odubbade vinterdäck medför ett ökat 
behov av att dubbade vinterdäck används för att motverka uppkomsten av slät 
polerad is. Rimligtvis bör de då existera ett optimum för andelen trafik som an-
vänder dubbade vinterdäck. Takagi et al (1997) föreslår att man bör verka för att 
ungefär 20 procent av trafiken utförs med dubbade vinterdäck. Det verkar dock 
inte finnas något stöd för att det är den optimala nivån. Dock blev det en målnivå
när åtgärder genomfördes för att minska andelen trafik med dubbade vinterdäck i 
Norges fyra största städer, Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger.

Under senare år har frågan väckts i Norge om det är tillräckligt med
20 procents användning av dubbade vinterdäck för att motverka de odubbade 
däckens polering av is. Mot den bakgrunden genomfördes en förstudie under mars
2002, som dokumenterats av Vaa (2002). Studien var upplagd så att fem parallella 
vägbanor skapades på en sjöis. Vägbanorna trafikerades med flera fordon så att 
andelen med dubbade vinterdäck varierade från 0 till 80 procent på de olika väg-
banorna. Efter ett visst antal fordonspassager mättes friktionen på varje vägbana. 
Resultaten förefaller inte vara entydiga, men Vaa (2002) menar ändå att det finns 
klara indikationer på att andelen trafik med dubbade vinterdäck påverkar både 
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friktion och spårslitage på isen. Vidare framhålls att det är först när dubbdäcksan-
delen är över 50 procent som friktionsförhållandena påverkas väsentligt. Vid 
dubbdäcksandelar kring 20-30 procent tycks de dubbade vinterdäcken bidra till 
uppruggning av isytan i mycket begränsad omfattning.

Enligt Kallberg (1988) innebär användningen av dubbdäck också till att rugga 
även vägbeläggningens yta så att den ger bättre friktion vid vått väglag under hela 
året.

3.3 Analyser av olycksstatistik
I avsnittet ovan påpekas Takagi et al (1997) visar att när användningen av dub-
bade vinterdäck upphörde medförde det att förekomsten av extremt hal polerad is 
ökade.

Takagi et al redovisar att på Hokkaido ökade antalet trafikolyckor vintertid un-
der vintrarna 1989/90 till 1995/96, den period som användning av dubbade vinter-
däck minskade och praktiken upphörde, se tabell 2. I tabellen har antal olyckor 
under två först redovisade vintrarna summerats och motsvarande för de två sist 
redovisade vintrarna.

Under vintrarna 89/90 och 90/91 hade dubbdäcksrestriktioner liten inverkan 
medan de nästan nått full verkan under vintrarna 94/95 och 95/96. Från tabell 2
går det att beräkna att mellan 89/90-90/91 och 94/95-95/96 ökade antal olyckor 
orsakade av vinterväglag med 49 procent relativt ökningen av antal olyckor där 
väglaget inte inverkat.  Motsvarande för olyckor orsakade av ishalka är 64 pro-
cent.

Tabell 2. Egen sammanställning av olycksdata avseende Hokkaido redovisade av
Takagi et al (1997).
Vintrarna 1989/90-90/91 1994/95-95/96
Antal olyckor vintertid 20790 23325
Antal olyckor orsakade av vinterväglag 4653 7025
Antal olyckor orsakade av ishalka 3755 6227

Det bör påpekas att när åtgärder som påverkar trafiksäkerheten under vinterförhål-
landen analyseras brukar man inte nöja sig med att samla olycksdata från två vint-
rar före och två vintrar efter åtgärden. Orsaken är att vinterförhållanden varierar 
betydande mellan olika vintrar.

I slutet på 1990-talet infördes restriktioner i Norges största städer, som syftade
till att minska andelen trafik med dubbade vinterdäck. Dessa föregicks av flera 
forskningsstudier, bland annat för att få en uppfattning om trafiksäkerhetseffekten. 
Fosser och Sætermo (1995) redovisar resultat från en så kallad case-control studie. 
Cases har varit fordon inblandade i olyckor vintertid och control de som inte varit 
inblandade. Inga signifikanta skillnader för sannolikheten att bli inblandad i 
olycka mellan fordon med dubbade däck och med odubbade kunde påvisas.

Elvik (1999) redovisar resultat från en meta-analys, vilket innebär att man med
statistiska metoder väger samman resultat från flera olika undersökningar. Drygt 
10 dokumenterade studier har analyserats. Inga signifikanta samband mellan bru-
ket av dubbade däck och sannolikheten för olycka kunde påvisas. Om dubbade 
vinterdäck används referar Elvik (1999) att sannolikheten för olycka minskar med
5 procent på is- eller snöväglag och 2 procent på barmark. Här kan väl tilläggas att 
man kan anta att effekten på barmark är relaterat till förarbeteende som inte beror
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av valet av däcksutrustning, se Öberg et al (1994) eller Junghard (1992). I så fall 
är det rimligt att anta samma skillnad i förarbeteende på is- och snöväglag och då
skulle effekten av dubbar stanna vid 3 procent. Fridstrøm (2000) beräknar att det 
inträffar ungefär 3 procent fler personskadeolyckor om dubbdäcksanvändandet 
halveras i Norges fyra största städer. Motsvarande för försäkringsanmälda olyckor 
är mindre än 0,2 procent.

Under sommaren 1999 kom den svenska regeringen med förordning som anger 
att personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton under perioden 
1 december till 31 mars vid färd på väg skall vara försedd med vinterdäck eller 
likvärdig utrustning när vinterväglag råder. Motivet var att förbättra trafiksäker-
heten. Öberg et al (2002) har skattat trafiksäkerhetseffekten av förordningens infö-
rande. I tabell 3 redovisas den skattade effekten av förordningen under förhållan-
den då vinterväglag råder, medan tabell 4 redovisar effekten oavsett rådande väg-
lag. Resultaten tyder, som väntat, på att förordningen har störst betydelse vid vin-
terväglag. I den trafiksäkerhetsanalys som Öberg et al (2002) gör går det inte att 
särskilja eventuella skillnader mellan dubbade och odubbade vinterdäck.

Tabell 3. Effekt på olyckor från förevintrarna till eftervintrarna då det råder vin-
terväglag och då det antas att däck inte har effekt på olycksutfallet vid barmark.

Effekt 95-procentigt konfidensintervallOlyckornas svårighetsgrad 
Nedre Övre

Dödad, svårt eller lindrigt skadad -20 % -30 % -2 % 
Svårt eller lindrigt skadad -11 % -33 % +19 % 
Lindrigt skadad -16 % -59 % +71 % 

Tabell 4. Effekt på olyckor från förevintrarna till eftervintrarna sett över alla
väglag.

Effekt 95-procentigt konfidensintervallOlyckornas svårighetsgrad 
Nedre Övre

Dödad, svårt eller lindrigt skadad -2 % -10 % +7 % 
Svårt eller lindrigt skadad -8 % -22 % +8 % 
Lindrigt skadad -3 % -35 % +43 % 

Förordningen om obligatoriska vinterdäck föregicks av flera utredningar. I en av
dessa, Carlsson och Öberg (1995), redovisas metoder för att skatta effekten på 
olycksfrekvensen av användning dubbdäck i och utanför tätort. Dessa beräkningar 
kan göras om för en situation där restriktioner för att använda dubbdäck i Stock-
holms län inför. Om man då antar att andelen dubbade däck i Stockholmstrafiken
minskar från 73 procent till 50 procent och man antar att trafiken sker i tätorts-
miljö då skulle antalet olyckor, inklusive rena egendomsskadeolyckor, öka med
ungefär 5 procent. 
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4 Dubbdäckanvändningens miljöpåverkan
4.1 Luft 
I syfte att förbättra luftkvaliteten infördes vintern 1990/91 restriktioner i använ-
dandet av dubbdäck i den japanska staden Sapporo och dess omgivningar på Hok-
kaido, Japans nordligaste ö. Som ett resultat av detta blev Sapporo fritt från dubb-
däck vintern 1992 och nästan alla urbana delar av Hokkaido blev det vintern 1993 
(Takagi och Tsutae, 1998).

I Norge har man gjort stora ansträngningar för att minska dubbdäcksanvänd-
ningen. I Oslo reducerades dubbdäcksandelen från 81 till 21 % 1992-2001. I 
Drammen låg andelen stabilt på 52 % 1995 – 2001 men där har man som mål att 
andelen ska ned till samma nivå som i Oslo 2004 (Bartonova et. al., 2002).

Det är också i främst Japan och Norge man har forskat kring dubbdäckens på-
verkan på luftkvaliteten och ett flertal japanska och norska studier visar på att 
dubbdäcken ger upphov till höga halter av partiklar i luften. I Oslo minskade par-
tikelhalterna i luften signifikant mellan åren 1992 – 2001 som en följd av det 
minskade bruket av dubbdäck (Bartona et.al., 2002). Larssen och Haugsbakk 
(1996) menar att partikelkoncentrationen reduceras proportionellt med minsk-
ningen av andelen dubbdäck i trafiken. Krokeborg och Eriksen (1996) menar att 
vid torr väderlek vintertid kan 75 % av PM10-damm, dvs. inandningsbart och 
hälsovådligt damm, hänföras till dubbdäcksslitage.

Mängden partiklar som dubbdäcken sliter upp från vägbanan kan också vara 
betydande. Amundsen och Rydningen (2002) hävdar att på en torr vägbana, med
en dubbdäcksandel av 40 %, vid en trafikmängd på 10 000 fordon/årsmedeldygn
och med en medelhastighet av 60 km/h slits 3,6 kg PM10-damm per km upp från 
vägbanan.

Kupianen et. al (2003) redovisar experimentella studier som förvånande nog 
visar att PM10-partiklar som kan hänföras till vägbeläggningen ökar markant när 
sand används som halkbekämpning. Sanden bidrar således till nötningen av be-
läggningen, en s.k. sandpappereffekt. 

4.2 Buller
Dubbdäckens buller tycks vara mindre utforskat än dess påverkan på luften. Vi 
har funnit betydligt färre studier om buller jämfört med om luftkvalitet. Dock
tycks betalningsviljan i Norge vara större för att bli kvitt bullerproblemet än för
att bli kvitt problemet med partiklar (Carlsson och Öberg, 1995). För att bli kvitt 
bullerproblemet var berörda beredda att betala 8 000 kr/år och för att bli kvitt 
problemet med partiklar i luften endast 200 kr/år.

Krokeborg och Eriksen (1996) hävdar att omkring 1 miljon människor i Norge 
är utsatta för vägtrafikbuller över 55 dB(A). Bruket av dubbdäck kan innebära, 
menar samma studie, en bullernivåökning med 2-3 %, vilket förefaller vara lågt, 
men det är rimligt att anta att de då avser en ökning med 1,1-1,7 dB(A). Nu utgår 
dB från en logaritmisk skala och det innebär att en ökning med 1,1-1,7 dB(A) 
svarar mot att bullrets intensitet ökar mellan 29 och 46 procent. En ökning med 3 
dB svarar mot att ljudintensiteten fördubblas. Sandberg och Ejsmont (2002) 
redovisar något starkare samband där dubbade vinterdäck medför att trafikbullret 
ökar med 4 dB(A) eller drygt 150 procent jämfört med odubbade däck vid 
hastigheter 40-60 km/h och liten andel (0-5 procent) tunga fordon. Vid högre 
andel (5-25 procent) tunga fordon är ökningen 2 dB(A) eller knappt 60 procent.
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4.3 Hälsa 
Japanska studier på ön Hokkaido visar ett klart samband mellan dubbdäcksan-
vändningen och partikelhalten i människors lungor. Hälsoskäl är också det 
främsta skälet till varför dubbdäcksförbud införts under 1990-talet (Carlsson och 
Öberg, 1995).

Gonzales Arroja (2000) menar att studier visar att de PM10-partiklar som
dubbdäcken producerar är hälsovådliga. Genom inandning kan dessa partiklar nå 
lungorna men hur partiklarna påverkar lungorna är inte så väl känt. Damm påver-
kar människors hälsa men källan till dammet i städer är inte bara dubbdäcken och 
det är svårt att separera källorna.

4.4 Biltvätt 
Enligt Carlsson och Öberg (1995) beräknas dubbdäcksanvändningen medföra två 
till fyra extra tvättillfällen per vinter och fordon jämfört med om det vore dubb-
däcksförbud. Detta innebär att dubbdäcksanvändningen under en vinter orsakar
utsläpp av petroleumbaserade lösningsmedel med uppskattningsvis 1 500 – 3 000
ton. Uppskattningsvis 75 % av detta går till luften och resten till vatten och mark.
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5 Diskussion 
Studien visar på de positiva och negativa effekter som följer av att dubbade däck 
används i trafiken.

Dubbarna orsakar vägslitage, vilket ökar underhållskostnaderna för väghållar-
na. En del av den bortslitna vägbeläggningen ger upphov till att mängden PM10 i 
luften ökar. Bartonova et al (2002) anger om dubbdäcksandelen minskar med 10 
procentenheter så minskar dygnsgenomsnittet av PM10 med ungefär 1 mg/m3.

Flera studier visar på att PM10 orsakar svåra hälsoproblem, bl.a. dödsfall. 
APHEIS (2003) anger att om årsmedelhalten av PM10 i Stockholm reduceras med
5 mg/m3 så innebär det kortsiktigt att antalet dödsfall minskar med 34, där 22,6-
45,5 anges som 95%-konfidensintervall.

Användningen av dubbade däck innebär också att vägbullret ökar påtagligt. 
Studier pekar mot att bullret ökar med några decibel, Sandberg och Ejsmont
(2002) anger 2-4 dB.

Orsaken till att dubbdäck används är för att förbättra friktionen på isväglag. 
Nordström (2003a och 2003b) visar att ett dubbat vinterdäck har 27 procent bättre 
friktion än ett odubbat på slät is. På en skrovlig is är friktionen 15 procent bättre. 
Vaa (2002) visar att dubbdäck också kan bidra till förbättrat väglag genom att 
rugga en slät is så att den blir skrovlig, vilket innebär bättre friktion oavsett 
däcktyp.

Flera analyser har gjorts av trafikolycksstatistik för att skatta i vilken 
utsträckning trafikanter använder dubbdäckens bättre friktionsegenskaper för att 
förbättra trafiksäkerheten. De flesta kommer till slutsatsen att trafikanter gör det i 
någon mån. Sammantaget pekar de mot att en minskning av andelen trafik med
dubbdäck på 30-40 procentenheter skulle innebära att den direkta ökningen av 
antalet olyckor är ungefär 2-5 procent. Om dubbdäcksandelen sjunker till en låg 
nivå tillkommer dessutom de olyckor som orsakas av att odubbade däck skapar 
polerad is.  I tabellerna 5 och 6 redovisas olycksstatistik för Stockholms län under 
vintrarna 2000/01 och 2001/02.

Tabell 5. Trafikolycksoffer enligt polisrapporter i Stockholms kommun under vint-
rarna (december-mars) 2000/01 och 2001/02. 

Väglag Antal trafik-
olycksoffer Torrt Vått Tunn is Pack. is Lös snö Okänt

 Totalt 

Dödade 2 4 4 1 4 0 15
Svårt skadade 50 42 20 3 30 10 155
Lindrigt
skadade

332 300 108 41 104 138 1023

Tabell 6. Trafikolycksoffer enligt polisrapporter i Stockholms län utom Stock-
holms kommun under vintrarna (december-mars) 2000/01 och 2001/02. 

Väglag Antal trafik-
olycksoffer Torrt Vått Tunn is Pack. is Lös snö Okänt

 Totalt 

Dödade 5 7 2 2 1 1 18
Svårt skadade 82 104 46 11 53 7 303
Lindrigt
skadade

318 453 217 87 218 81 1374

22



De effekter som redovisas ovan kan användas för att beräkna hälsokonsekvenser 
av att införa restriktioner för användning av dubbdäck, men det finns inte
tillräckligt underlag för att bestämma osäkerheten hos beräkningens resultat. Det
är viktigt att kunna kvantifiera den osäkerheten, då den svarar mot den risk man
tar vid ett beslut.
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