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Förord 
Detta projekt har genomförts av VTI i samarbete med Avdelningen för ergonomi 
och aerosolteknik (EAT), Institutionen för design och Avdelningen för kärnfysik, 
Fysiska institutionen vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet samt Yrkes- 
och miljömedicin vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet. Projektledare har 
varit Mats Gustafsson, VTI. Initiativet till projektet togs av Bertil Rudell vid 
Hälsouniversitetet i Linköping i samarbete med projektledaren. Projektet 
utformades efter en forskningsansökan från VTI, Lunds tekniska högskola (LTH) 
och Linköpings universitet (LiU) i samarbete med Vägverket i Borlänge, som 
varit uppdragsgivare, med Martin Juneholm som ansvarig handläggare. 

Projektet byggdes ut under projekttiden (2003-01-01 till 2005-06-30) med två 
följdprojekt för att få en bättre bild av partiklarnas karaktäristik vid olika 
kombinationer av däck, friktionsmaterial och beläggning. En förkortad version av 
föreliggande rapport med fokus på de initiala försöken och cellstudierna finns 
även att tillgå (VTI rapport 521). 

I projektet har Anders Gudmundsson och Andreas Dahl vid Avdelningen för 
ergonomi och aerosolteknik (EAT), Institutionen för designvetenskaper, LTH, 
ansvarat för mätningar och studier av partikelstorleksfördelningar, Erik Swietlicki 
vid Avdelningen för Kärnfysik, Institutionen för fysik, LTH, för 
grundämnesanalyser med PIXE samt Anders Ljungman och John Lindbom vid 
Avdelningen för Yrkes- och miljömedicin, Institutionen för molekylär- och 
klinisk medicin, Hälsouniversitetet, LiU, för cellstudierna. Mats Gustafsson och 
Göran Blomqvist vid VTI har ansvarat för projektledning, försöksplanering, 
generering och mätning av partiklar samt analyser av PM10 med elektron-
mikroskop. 

Författarna vill tacka Arash Gharibi, Kärnfysik, LTH, för arbetet med TEM 
och nanopartiklar, Thomas Lingefelt, Tunnfilmsteknik, Linköpings universitet, för 
arbetet med SEM, Tomas Halldin, VTI för ovärderlig hjälp med och underhåll av 
provvägsmaskinen, Christer Johansson, ITM, Stockholms universitet, för lån av 
high volume sampler och utbyte av partikeltyper, Claes de Serves och Jacob 
Almén vid AVL/MTC för dieselpartiklar samt Bo Carlsson och Håkan Arvidsson, 
båda VTI, för goda insatser vid provvägsmaskinen. Slutligen ett stort tack till 
Anna Bergström, VTI, som åtog sig det tunga jobbet som lektör vid 
granskningsseminariet. 
 
Linköping augusti 2005 
 
 
Mats Gustafsson 
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Inandningsbara partiklar från interaktion mellan däck, vägbana och 
friktionsmaterial. Slutrapport av WearTox-projektet 
 
av Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Andreas Dahl1, Anders Gudmundsson,1 
Anders Ljungman2, John Lindbom,2 Bertil Rudell2 och Erik Swietlicki3 
VTI 
581 95  Linköping 

 
 

Sammanfattning 
Höga halter av inandningsbara partiklar (PM10) i omgivningsluften har en bevisad 
relation till befolkningens dödlighet och insjuknande i olika typer av 
luftvägssjukdomar. Det finns även indikationer på kopplingar till hjärt- och 
kärlsjukdomar. Partiklarnas negativa inverkan på vår hälsa har medfört att EU 
infört direktiv för hur höga halter som får förekomma i utomhusluften. I Sverige 
har detta direktiv omsatts i våra miljökvalitetsnormer för inandningsbara partiklar, 
som innebär att medelhalten under året får vara högst 40 µg/m3 luft och 
medelhalten under dygnet högst 50 µg/m3 luft. Dygnsmedelhalten får överskridas 
högst 35 dygn på ett år.  

Idag överskrids miljökvalitetsnormen i flera tätorter. De högsta halterna av 
PM10 uppstår i hårt trafikerade väg- och gatumiljöer under torra perioder på 
vinterhalvåret. En del av partiklarna är förbränningspartiklar, men upp till 80 % av 
massan kan utgöras av slitagepartiklar från främst vägbeläggning, däck och 
bromsar. I miljöer där vintersandning används bidrar även denna till luftens 
partikelinnehåll. Den helt dominerande andelen av partiklarna är beläggnings-
slitage, som orsakas av vinterhalvårets dubbdäcksanvändning.  

Kunskapen om slitagepartiklarnas betydelse för PM10 har medfört ett ökat 
intresse för deras egenskaper och huruvida partiklarna är lika hälsofarliga som 
förbränningspartiklar. Föreliggande projekt, WearTox, är en pusselbit i denna 
kunskapsuppbyggnad. I projektet har en provvägsmaskin använts för att bilda 
”rena” slitagepartiklar genom interaktion mellan dubbdäck och två olika 
beläggningar. Fördelen med den experimentella miljön är att bidraget till PM10 
från andra källor kunnat minimeras. Beläggningarna var en så kallad asfaltbetong 
(ABT) och en skelettasfalt (ABS) med granit respektive kvartsit som huvudsakligt 
stenmaterial. PM10 från försöken samlades in och deras egenskaper studerades. 
Partiklarnas inflammatoriska egenskaper studerades i cellförsök där celler från 
mänskliga luftvägar exponerades och deras utsöndring av cytokiner uppmättes. 
Cytokiner är en typ av signalsubstanser som cellerna avger då de utsätts för t.ex. 
partiklar. 

Projektet byggdes under projekttiden på med försök där odubbade vinterdäck 
(så kallade friktionsdäck) och två olika typer av vintersand (friktionsmaterial) 
användes. Dels provades tvättat stenkross, dels otvättad natursand i kombination 
med såväl dubb- som friktionsdäck. 

                                                 
1  Andreas Dahl och Anders Gudmundsson, Avdelningen för ergonomi och aerosolteknik (EAT), 

Institutionen för designvetenskaper, LTH. 
2  Anders Ljungman, John Lindbom och Bertil Rudell, Avdelningen för Yrkes- och miljömedicin, 

Institutionen för molekylär- och klinisk medicin, Hälsouniversitet, LiU. 
3  Erik Swietlicki, Avdelningen för Kärnfysik, Institutionen för fysik, LTH. 
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Resultaten styrker att dubbdäcksslitage av beläggning orsakar stora mängder 
PM10, i storleksordningen 40–50 gånger mer än friktionsdäck, men visar också på 
stor skillnad mellan de två beläggningarna. ABT-beläggningen med granit orsakar 
flera gånger högre halter i experimenten. Halterna ökar med ökande hastighet. 
Storleksfördelningen för PM10 var mycket lika för de två beläggningarna, med 
maximum vid ca 3–4 µm och mer än 95 % av massan grövre än 1 µm. 
Grundämnesanalys och mikroskopi visar att PM10 totalt domineras av 
stenmaterial. Partiklarnas skarpa och kantiga former visar att partiklarna är 
nybildade. Vid försöken upptäcktes även en fraktion mycket små partiklar, med 
en antalstopp runt några tiotals nanometer (10-9 m). Dessa s.k. nanopartiklar utgör 
en försvinnande liten del av massan, men en mycket stor andel av antalet 
partiklar. Nanopartiklarnas ursprung är ännu okänt, men då storleksfördelningen 
av dessa förändrades då dubbdäck byttes till friktionsdäck, kan däcken antas vara 
en trolig källa. 

I experimenten med sandningsmaterial befanns den otvättade natursanden 
orsaka högst koncentrationer. Såväl dubb- som friktionsdäcksförsöken med 
natursanden gav högre halter än försöken med det tvättade stenkrosset. Dubbdäck 
gav för båda friktionsmaterialen högre halter än friktionsdäck. Natursandens 
innehåll av fina fraktioner redan från start förklarar de höga partikelhalterna. I 
stenkrosset var dessa fraktioner i huvudsak redan borttvättade och det mesta måste 
alltså produceras då materialet mals mot beläggningen av däckens rörelser. 

I cellstudierna jämfördes slitagepartiklarna med PM10 insamlat vid Hornsgatan 
i Stockholm (som är den mätplats som visat på högst halter i Sverige) resp. från 
luften i en tunnelbanestation i Stockholm. Sent i projektet kunde även 
dieselpartiklar tillgängliggöras, varför även dessa kunde användas som 
jämförelsematerial. 

Resultaten från cellstudierna tyder på att PM10 härrörande från dubbdäcks-
slitage av ABT-beläggningen är minst lika inflammatoriskt som dieselpartiklar 
och mer inflammatoriskt än partiklar från tunnelbanan. Partiklarna från 
Hornsgatan var generellt mest inflammatoriska, men PM10 från ABT var ofta lika 
(eller nästan lika) inflammatoriska. Detta trots att PM10 från Hornsgatan innehöll 
endotoxin, ett ämne som finns i vissa bakterier och som ger en extra effekt i den 
typ av cellförsök som använts i denna studie. PM10 från ABS-beläggningen var 
genomgående mindre inflammatorisk än PM10 från ABT-beläggningen. 

Sammanfattningsvis visar projektets resultat att dubbdäck bidrar i mycket 
högre grad än friktionsdäck till luftens innehåll av PM10. Bildningen av PM10 
varierar, förutom med däcktypen, även med hastigheten och beläggningstypen. 
Slitagepartiklarna har i förhållande till jämförelsematerialet förhållandevis hög 
inflammatorisk potential. Partiklarnas inflammatoriska potential påverkas även av 
beläggningstypen. Sandningsmaterial bestående av otvättad natursand orsakar 
avsevärt högre PM10-bildning än tvättat stenkross, särskilt i kombination med 
dubbdäck. 

Studien visar att slitagedamm från dubbdäcksanvändning och vinterdrift är en 
viktig källa till inflammatoriska partiklar i väg- och gatumiljöer, men också på 
potentialen att minska emissionerna av dessa partiklar genom t.ex. förbättrade 
beläggningsmaterial och förbättrad vinterdrift av gator och vägar. 
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Inhalable particles from the interaction between tyres, road pavement and 
friction materials 
Final report from the WearTox project 
 
by Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Andreas Dahl1, Anders Gudmundsson1, 
Anders Ljungman2, John Lindbom2, Bertil Rudell2 and Erik Swietlicki3 
VTI 
SE-581 95  Linköping  Sweden 
 
 
Summary 
High concentrations of inhalable particles (PM10) in ambient air have a proven 
relation to mortality and different kinds of airway disorders in the population. 
There are also indications of a connection to cardio vascular diseases. The 
negative health effects of particles have caused the EU to adopt a directive, which 
in Sweden has been implemented in environmental quality standards for inhalable 
particles. These standards are today exceeded in many cities in Sweden, especially 
in highly trafficked road and street environments in dry periods during winter. In 
contrast to what might be expected, most of the PM10 do not originate from 
vehicle exhaust, but from the wear and resuspension of particles from the 
pavements, tyres and brakes. The most significant source seems to be pavement 
wear caused by studded tyre use. These facts have resulted in an increasing 
interest in the properties and effects of wear particles. 

The aims of this project have been to describe PM10 from studded tyre wear 
and to study their inflammatory effects in human airway cells. The VTI circular 
road simulator has been used to generate “clean” wear particles from two different 
pavements; asphalt concrete (ABT) and stone mastic asphalt (ABS), with granite 
respectively quartzite as the main stone materials. The advantage of using the road 
simulator is that the contribution from other sources can be minimised. 

During the project time, the project was expanded also to study particle 
generation by  non-studded winter tyres (friction tyres) and two kinds of winter 
sanding agents, namely washed crushed stone and unwashed natural sand in 
combination with both studded and friction tyres. 

The results show that pavement wear by studded tyres generates about  
40–50 times as much PM10 as that by friction tyres, but also that the ABT 
pavement generates several times more PM10 than the ABS pavement. The size 
distribution within PM10 has a maximum around 3–4 µm and more than 95 % of 
the mass is larger than 1 µm. PM10 is totally dominated by fresh stone material. A 
fraction of very small particles, with a number concentration peak at around  
30–40 nm, was also discovered. Their origin is unknown, but since the number 
distribution shifted depending on which tyre type was used, a possible origin is 
the tyres. 

                                                 
1  Andreas Dahl och Anders Gudmundsson, The Division of Ergonomics and Aerosol Technology, 

Department of Design Sciences, Lund Institute of Technology, Lund university. 
2  Anders Ljungman, John Lindbom och Bertil Rudell, Division of Occupational and 

Environmental Medicine, Department of Molecular and Clinical Medicine, The Faculty of 
Health Sciences, Linköpings universitet  

3  Erik Swietlicki, Division of Nuclear Physics, Department of Physics, Lund Institute of 
Technology, Lund university. 
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In the experiments using sanding material, the unwashed natural sand caused 
the highest PM10 concentrations. Friction tyres on natural sand caused higher 
concentrations than studded tyres on washed crushed stone. Studded tyres 
generated more PM10 than friction tyres but the difference was not as large as 
when no sanding material was used. 

In the cell studies the inflammation potential of the wear particles was 
compared with PM10 from Hornsgatan in Stockholm and PM10 from a Stockholm 
subway station. Later on in the project, diesel particles were made available for 
comparison. 

The cell study results show that PM10 from the ABT pavement is at least as 
inflammatory as diesel particles and more inflammatory than PM10 from the 
subway. The PM10 from Hornsgatan generally had the highest potential, but PM10 
from the ABT pavement was often in parity. This despite the fact that the 
Hornsgatan PM10 was the only particle sample where endotoxin could be detected. 
Endotoxin causes an additive effect in studies of inflammation potential. PM10 
from the ABS pavement generally had a lower potential than PM10 from the ABT 
pavement. 

To sum up, the project results show that studded tyre wear contributes, in a 
much higher degree than friction tyres, to ambient air PM10. Apart from tyre type, 
the formation of PM10 also depends on speed and pavement type. Compared with 
the particle material in general, wear particles have a comparatively high 
inflammation potential. The particles' inflammation potential also depends on 
pavement type. Sanding material consisting of unwashed natural sand causes 
considerably higher PM10 formation than washed crushed stone, especially in 
combination with studded tyres. 
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Läsanvisning 
Pilotkaraktären hos föreliggande projekt har inneburit att åtskilliga mer eller 
mindre oväntade frågeställningar dykt upp kring det omfattande materialet. Ofta 
har det endast funnits möjlighet att spekulera i förklaringar och samband, vilket vi 
emellanåt gjort, men också ofta låtit bli. En del av de resultat som presenteras har 
därför förblivit i det närmaste okommenterade. Vi har dock valt att publicera 
resultaten i sin helhet, eftersom kunskapen om slitagepartiklars egenskaper är liten 
men behovet stort. 

En kondenserad version av denna rapport, med tyngdpunkt på cellstudierna och 
de partiklar som ingått i dessa finns även att tillgå (VTI rapport 521). 

Projektet har varit multidiciplinärt, vilket innebär att vokabulärer från flera 
discipliner används i rapporten. Likaså används ett flertal förkortningar för 
analysmetoder, instrument med mera. För att underlätta förståelsen finns en ord- 
och förkortningslista i appendix 5. 

Rapportens inledning ger en kort bakgrund till partikelproblematiken och 
slitagepartiklarnas roll i denna. Metodikdelen är relativt omfattande och uppdelad 
på dels partikelstudierna och dels cellstudierna. Delar av metodiken för 
cellstudierna har placerats i appendix 1.  

I resultatdelen 4.1 behandlas partikelkaraktäristiken för varje provad 
kombination av däck, beläggning och friktionsmaterial separat (kombination 1–7). 
Partiklarnas storleksfördelning, morfologi och grundämnessammansättning 
beskrivs här. I avsnitt 4.2 beskrivs resultaten från analyser med PIXE, vilka visar 
olika partikelstorlekars grundämnessammansättning med högre upplösning och 
för fler ämnen än vad som går med EDX-metoden som använts i föregående 
avsnitt. Avsnitt 4.3 behandlar särskilt egenskaperna hos de submikrona partiklar 
som kunde identifieras i kombinationerna 1 och 2. Partikelkoncentrationens 
tidsutveckling uppvisade intressanta mönster beroende på kombination, hastighet 
och mängd påfört friktionsmaterial. Dessa behandlas i avsnitt 4.4.  

Resultaten från cellstudien, där slitagepartiklars effekt på viabilitet, 
cytokinfrisättning och NO-frisättning i jämförelse med partiklar från vägmiljö, 
tunnelbanemiljö och dieselavgaser, återfinns i avsnitt 4.5. 

Resultatdelen följs av en sammanfattande diskussion kring partikelegenskaper 
och cellstudier samt slutsatser. 

I appendix återfinns, förutom delar av metodiken för cellförsöken och 
information om statistiskt underlag för cellstudier, även tillgängliga beskrivningar 
av jämförelsepartiklarna från gatumiljö och tunnelbana. Vad gäller diesel-
partiklarna har ingen ytterligare data funnits att tillgå. 
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1 Inledning 
Partikelföroreningar i omgivningsluften utgör en heterogen blandning av 
substanser såsom kol, metaller, nitrater, sulfater och flyktiga respektive 
partikulära organiska ämnen (Aarnio m.fl., 1998). Sammansättningen av dessa 
komponenter varierar beroende på den dominerande källan för partiklarna, årstid 
och meteorologiska förhållanden. Inandningsbara partiklar (PM10, dvs. partiklar 
mindre än 10 µm) har under de senaste decennierna identifierats som den kanske 
allvarligaste luftföroreningen ur hälsosynpunkt. Epidemiologiska studier visar på 
ett övertygande samband mellan halten PM10 i omgivningsluften och förekomsten 
av luftvägs- och hjärt-/kärlsjukdomar i befolkningen (Bascom m.fl., 1996; EPA 
1996) samt befolkningens dödlighet. I Sverige har till exempel resultat från 
APHEIS (European Commission 2004) dragit slutsatsen att partikelföroreningarna 
i Stockholm och Göteborg årligen orsakar 230 respektive 100 förtida dödsfall. 

Även andra fraktioner än PM10 har studerats, då främst PM2,5 och PM1. Många 
studier visar att mindre partiklar tenderar att ge tydligare epidemiska samband 
(Bascom m.fl., 1996; Schwartz m.fl., 1996; Schlesinger, 2000; Schwartz och 
Neas, 2000). Det finns dock åtskilliga exempel även på motsatsen (Pekkanen 
m.fl., 1997; Ostro m.fl., 1999; Castillejos m.fl., 2000; Loomis, 2000). 
Toxikologiska studier har inte kunnat påvisa effekter vid motsvarande 
partikelkoncentrationer utan betydligt högre halter har krävts för att effekter skall 
uppstå.  

Det finns således en diskrepans mellan epidemiologi och toxikologi samtidigt 
som det är oklart vilka egenskaper hos partiklarna som orsakar de effekter man 
observerar. Måttet PM10 ger ingen information om partiklarnas kemiska eller 
fysikaliska egenskaper och säger heller inget om partiklarnas storleksfördelning. 
Därför är måttet, som blivit standard för mätningar av inandningsbara partiklar i 
luften, egentligen dåligt lämpat för epidemiologiska studier om man inte 
förutsätter en renodlad partikeleffekt. Det finns dock toxikologiska studier som 
tyder på att andra egenskaper har betydelse, till exempel partiklarnas morfologi, 
yta och kemi (Murphy m.fl., 1998; Hetland m.fl., 2001). Att försöka ta reda på 
vilka komponenter i och egenskaper hos partiklar som orsakar vilka effekter är av 
största betydelse för att möjliggöra identifiering av källorna och därmed vilka 
åtgärder som kan vidtas för att minska förekomsten av den komponenten. 

Under slutet av 1990-talet genomfördes partikelmätningar i sex svenska städer 
i det så kallade Kartläggningsprojektet, där syftet var att studera vilka halter som 
förekommer i gatu- respektive taknivå och studera partiklarnas ursprung 
(Areskoug m.fl., 2001). Något förvånande visade det sig att den tydligt 
dominerande källan till partiklar i gatunivå under vinterhalvåret då halterna är som 
högst, inte är avgasrelaterade partiklar utan slitage av vägbana, däck och bromsar. 
Slitage av vägbanan orsakat av dubbdäcksanvändning bidrar alltså mycket starkt 
till partikelhalterna. Dessa resultat har styrkts av fortsatta mätningar främst i 
Stockholm (Johansson m.fl., 2004).  

Den 1 januari 2005 trädde miljökvalitetsnormen för inandningsbara partiklar i 
kraft (SFS, 2001). Denna stipulerar att dygnsmedelhaterna av PM10 ej får 
överstiga 50 µg/m3 (90-percentil) och att årsmedelhalterna ej får överstiga 
40 µg/m3. I flera kommuner i landet och även längs det nationella vägnätet 
överskrids dygnsnormen idag. I till exempel Stockholm är problemen i hårt 
trafikerade miljöer stora och längs många gator och vägar i länet överskrids 
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normen idag (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2004). På Hornsgatan har episoder 
där dygnsmedelhalten stigit till flera hundra µg/m3 registrerats.  

I dessa trafikintensiva gatumiljöer varierar partikelhalterna över året ofta på så 
vis att halterna är förhållandevis låga under sommarhalvåret men stiger mot slutet 
av året för att oftast nå de högsta koncentrationerna under sen vinter och tidig vår. 
Orsaken är att stora mängder slitagepartiklar bildas genom slitage från dubbdäck 
som börjar användas med början i november. Studier, såväl i Norge som i Sverige, 
visar att PM10-halten under torra perioder är relaterad till dubbdäcksfrekvensen. I 
Stockholm har (Johansson m.fl., 2004) visat att en 10 % minskning i dubbdäcks-
frekvens orsakar en sänkning i PM10-halten med 10–15 µg/m3.  

Dubbdäcksanvändningen genererar en stor del av partiklarna, men väderut-
vecklingen styr i vilken mån partiklarna virvlas upp i luften. Främst är det 
luftfuktighet och nederbörd som påverkar detta. Så länge vägbanan är fuktig binds 
partiklarna till ytan och partikelhalten i luft är låg. Då vägbanan torkar upp kan 
partiklarna virvlas upp av fordonens rörelser och halten öka kraftigt. Då slitaget är 
högre vid fuktig vägbana bildas alltså mer partiklar och förrådet på vägytan byggs 
upp. Därför kan halterna då vägbanan torkar upp efter en lång fuktig period bli 
särskilt höga (Johansson m.fl., 2004). Nederbörd hjälper till att binda och forsla 
bort slitagepartiklarna till dagvattnet. 

Det är dock inte bara slitaget från dubbdäcken som är av vikt för halten PM10 i 
gatumiljöer. I Finland visar studier att även vintersandningen är en viktig faktor 
(Kupiainen m.fl., 2003; Kupiainen m.fl., 2005). I laboratorieförsök har en så 
kallad sandpapperseffekt påvisats, vilken innebär att sanden sliter på beläggnings-
stenen då däck rullar över den och att valet av däck har mindre betydelse än vad 
som hävdas i till exempel Norge. Man lägger i Finland därför stor vikt vid val av 
god kvalitet på friktionsmaterial, minskad användning av friktionsmaterial, 
dammbindning och förbättrad vårstädning i till exempel Helsingfors (Långström, 
2002). I Norge har man å andra sidan inriktat sig på en begränsning av 
dubbdäcksanvändningen som den effektivaste åtgärden i kombination med 
förbättrad vägrengöring, dammbindning och hastighetsbegränsning (Berthelsen, 
2003; Oslo kommune och Statens vegvesen Region øst, 2004).  

I Stockholm har Länsstyrelsen i Stockolms län på regeringens uppdrag tagit 
fram ett åtgärdsprogram för att minska halterna av PM10 i Stockholm 
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2004). Åtgärdsprogrammet föreslår tre 
huvudsakliga åtgärder som bör genomföras snarast. Dessa innefattar minskad 
dubbdäcksanvändning genom information och eventuellt avgifter, minskad trafik 
genom miljöavgifter och slutligen akutinsatser med dammbindning vid höga 
partikelhalter. Dammbindning sker oftast med någon typ av saltlösning som håller 
vägbanan fuktig. Försök i Norge visar att till exempel MgCl2 fungerar 
förhållandevis effektivt för att dämpa PM10. I Finland används sedan 1980-talet 
CaCl2 för dammbindning. I Sverige har normalt inte belagda vägar dammbundits 
annat än i samband med vårstädningen och då med vatten. I januari–februari 2004 
genomfördes i Stockholm försök med CMA (kalciummagnesiumacetat) för 
dammbindning. Proven omfattade en del av Norrlandsgatan i centrala Stockholm 
och en sträcka på E4, norr om staden. Resultaten tyder på att CMA dämpar halten 
av PM10 (Johansson m.fl., 2004). I åtgärdsprogrammet dras även slutsatsen att 
förbättrade beläggningar och friktionsmaterial kan ha god potential att minska 
dammbildningen, men att mer kunskap krävs innan åtgärder kan föreslås.  

Föreliggande rapport utgör ett bidrag till kunskapsuppbyggnaden kring 
slitagepartiklarnas egenskaper och hälsoeffekter. 
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2 Syfte 
Syftet med föreliggande projekt har varit att utreda 

 
• den toxiska potentialen hos slitagepartiklar från beläggning och däck på 

exponerade mänskliga luftvägsceller 
• slitagepartiklarnas fysikaliska, kemiska och morfologiska egenskaper 
• vilka faktorer som är viktiga för bildningen av slitagepartiklar från däck 

och vägbana. 
 

Under arbetets gång tillkom önskemål om karaktärisering av partiklar från 
ytterligare kombinationer av däck vägbana och även från försök med sandad 
vägbana. Dessa tilläggsbeställningar inkluderade dock inte toxikologiska studier 
utan begränsade sig till karaktäriseringen av partiklarna. 
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3 Metodik 
3.1 Partikelgenerering 
För att studera slitagepartiklarna separat, utan inblandning av partiklar från 
avgaser och andra antropogena och naturliga källor, krävs att partiklarna kan 
genereras och provtas i en miljö där andra källor är minimerade. Detta kunde 
åstadkommas genom att mätinstrumenten placerades i den slutna hallen runt 
VTI:s provvägsmaskin, som vanligtvis använts för att studera slitage av olika 
typer av vägbeläggningar och däck. 

Provvägsmaskinen (figur 1) består av en cirkelrund 16 meter lång och 0,5 m 
bred bana som kan beläggas med den vägbeläggning man vill prova och en 
centralt placerad vertikal axel på vilken sex hjulaxlar är monterade. På dessa kan 
olika typer av däck monteras. Fyra av axlarna är i drift och drivs av elmotorer. 
Vid provning sänks hjulen ner mot banan till önskat axeltryck och hjulen driver 
sedan maskinen att rotera. Hastigheten kan varieras steglöst upp till 70 km/h. I 
hastigheter över 50 km/h kan en excenterrörelse kopplas in vilket gör att hjulen 
inte kör i samma spår utan rör sig över nästan hela banbredden. 

 

 
Figur 1 VTI:s provvägsmaskin (PVM). 

 
Två kombinationer ingår i det ursprungliga projektet, där partiklar genererade av 
dubbdäcksslitage från två olika beläggningar studerades. Den befintliga 
beläggningen i maskinen var en ABT-beläggning (tät asfaltbetong) med sten-
material bestående av ortens sten (i detta fall Skärlundagranit från Östergötland). 
Denna typ av beläggning används på förhållandevis lågtrafikerade vägar och har 
medelgod hållbarhet. Ett inledande försök med denna beläggning genomfördes för 
att undersöka funktion och hur huvudförsöket (1a respektive 1b i tabell 1) skulle 
planeras. Den andra typen, som byggdes speciellt för projektet, var en ABS-
beläggning (stenrik asfaltsbetong, skelettasfalt) med i huvudsak kvartsit från Kärr 
i Västergötland som stenmaterial, men även lite av ortens sten, som även här var 
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en granit. Beläggningstypen används på högtrafikerade vägar och har hög 
motståndskraft mot slitage. 

Tillkommande försök genomfördes på enbart ABS-beläggningen med 
friktionsdäck, stenkross (2–4 mm) och natursand (0–8 mm) enligt tabell 1. 
Stenkrossen består av Skärlundagranit och natursanden är hämtad från täkten 
Kolbyttemon söder om Linköping. Skärlundagranit har den petrografiska 
sammansättningen 65 % fältspat, 25 % kvarts och 10 % glimmer. Detta material 
lades i en sikt (2 mm) och spolades med vatten för att finfraktioner skulle spolas 
bort. Materialet fick sedan torka utbrett på papper. Natursanden användas i det 
skick det hämtades. Petrografin är okänd. 

På grund av hjulens rörelser över den cirkulära banan transporterades 
friktionsmaterialet snabbt bort från denna vid körning med PVM. Högre hastighet 
medförde snabbare borttransport. Banan försågs med gummilister (figur 2) för att 
förhindra snabb borttransport. För att hinna med att studera storleksfördelningar 
och koncentrationsförändringar användes generellt låga hastigheter (15 och 
30 km/h) under dessa körningar. Enstaka försök gjordes dock även med 50 km/h. 
För dosering av material på banan mättes sektioner motsvarande 1 m2 upp.  Lika 
många plåtburkar som sektioner användes för att väga upp vald mängd material, 
som sedan ströddes ut över varje sektion. De mängder som användes i huvudsak 
var 250 och 500 g/m2. 

 

 
Figur 2 Gummilist för körning med friktionsmaterial. På banan har stenkross 
strötts ut innan körning. 
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Tabell 1 Försökskombinationer. 
Nr. Månad Beläggning Däcktyp Friktionsmaterial Anmärkning 

1a. 2003-03 ABT granit Dubbdäck – Test utan PM10 -intag 

1b. 2003-06 ABT granit Dubbdäck – – 

2. 2003-10 ABS kvartsit Dubbdäck – – 

3. 2003-11 ABS kvartsit Friktionsdäck – – 

4. 2003-12 ABS kvartsit Dubbdäck Stenkross – 

5. 2004-02 ABS kvartsit Friktionsdäck Stenkross – 

6. 2004-03 ABS kvartsit Dubbdäck Natursand – 

7. 2004-03 ABS kvartsit Friktionsdäck Natursand – 

 
De däck som användes var Gislaved Nordfrost III (dubbdäck) och Nokian 
Hakkapeliitta Q (friktionsdäck). Mellan varje försökskombination har provvägs-
maskinhallen, inklusive banan och tvättbara delar av maskinen tvättats med 
högtryckstvätt och lokalen har fått torka upp. 

 
3.2 Partikelkaraktäristik 
För att få en god bild av partiklarnas karaktäristik behöver flera olika insamlings- 
och analsymetoder tillämpas (tabell 2). Storleksfördelningen ger information om 
massan av eller antalet partiklar i olika storleksintervall vilket är viktig 
information för var i luftvägarna partiklarna kan tänkas deponeras. Vidare mäts 
den totala koncentrationen av PM10 för att kunna göra relativa jämförelser mellan 
bildningen av PM10 för olika kombinationer av däck, beläggning och friktions-
material. Partiklarnas grundämnessammansättning studeras dels med PIXE (se 
nedan) som är en mer omfattande och noggrannare metod och dels genom EDX 
(se nedan) i elektronmikroskop. Elektronmikroskopi används även för att studera 
partiklarnas morfologi. För att kunna studera grundämnessammansättningen hos 
partiklar i olika storleksintervall användes en kaskadimpaktor, som samlar in 
partiklar i tolv olika storleksintervall. Varje intervall analyserades sedan med 
hjälp av PIXE. 

Då förhållandevis höga koncentrationer av submikrona partiklar detekterades 
redan i kombination 1, genomfördes särskilda mätningar med en så kallad 
termodenuder för att utreda om partiklarna var flyktiga eller fasta. Insamling av 
partiklarna för analys i elektronmikroskop genomfördes för att vidare utreda deras 
källa. 
 
Tabell 2 I projektet använda provtagnings- och analysmetoder. För förklaring 
av förkortningar se se följande delkapitel. 
Provtagning/ 
Analysmetod 

PM10 Storleks-
fördelning 

Grundämnes-
sammansättning 

Morfologi Flyktighet Cellstudier 

DustTrak X      
Mini Partisol   X X   

HVS   X X  X 
SEM/EDX   X X   

TEM    X   
PIXE   X    
TD     X  

APS X X     
SMPS  X     
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3.2.1 Partikelkoncentration och storleksfördelning 
För att studera partiklarnas storleksfördelning användes APS (aerodynamic 
particle sizer) och SMPS (Scanning Mobility Particle Sizer), som sammantaget 
täcker in partiklar mellan cirka 16 nm och 18 µm. De intervall som initialt i varje 
kombination bedömts som lämpligast har använts varför intervallen skiljer sig 
något kombinationerna emellan.  

SMPS-systemet (figur 3a) består av en DMA (Differential Mobility Analyzer, 
model 3071, TSI Inc., USA) och en CPC (Condensation Particle Counter, Model 
3010, TSI Inc., USA). SMPS-systemet placerades i ett rum utanför provvägs-
maskinhallen och aerosolen provtogs genom ett 2 m långt kopparrör, som 
mynnade cirka 30 cm innanför dörren. Intag till utrustningarna placerades, 
förutom för SMPS-systemet, cirka 3 meter från slitbanans ytterkant. Vid 
beräkning av koncentrationer från APS-datan (partikeldiameter 0,523–18,43 µm) 
antogs en densitet på 2 g/cm³ och för SMPS-datan (16–723 nm) antogs densiteten 
1 g/cm³. Detta grundat på att partiklarna inom APS-systemets mätområde 
förmodas bestå av sten, medan ursprunget till partiklarna inom SMPS-systemets 
mätområde inte är klarlagt. Valet av densitet i detta försök har mindre betydelse 
eftersom i huvudsak relativa jämförelser genomförs. 

För registrering av halten PM10 i hallen användes förutom APS en DustTrak 
(TSI) (figur 2b), vilket är ett optiskt instrument med hög tidsupplösning (sekund).  
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Figur 3 a) SMPS-system med termodenuder. b) Mini Partisol, DustTrak, insug 
till APS och High volume sampler (HVS). 

HVS

DustTrak 

Mini Partisol 

PM10-insug till APS 

SMPS-system 

Termodenuder 

a 

b 
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3.2.2 Grundämnessammansättning (PIXE) 
Insamling av PM10 för PIXE-analyser för att studera partiklarnas grundämnes-
sammansättning gjordes med en 12-stegs kaskadimpaktor kopplad till samma 
PM10-intag som APS (figur 4). Kaskadimpaktorn utnyttjar att partiklar med olika 
massa har olika stort moment. Partiklar större (tyngre) än en viss diameter i ett 
visst flöde fortsätter i sin egen rörelseriktning, medan mindre partiklar följer 
flödesriktningen. Kaskadimpaktorn består av en serie dysor och impaktorytor 
konstruerade så att hastigheten hela tiden ökar och storleken på de partiklar som 
fångas upp genom impaktion på impaktorytan blir mindre. Vilken partikelfraktion 
som samlas upp på vart och ett av de 12 stegen bestäms av flödeshastigheten 
genom öppningen, avståndet mellan öppningen och impaktorytan samt det 
föregående stegets uppsamlingskarakteristika (Vägverket, 2001). 
 

 
Figur 4 En 12-stegs kaskadimpaktor (vid pilen) kopplad till APS-instrumentets 
PM10-intag. 
  
PIXE står för partikelinducerad röntgenstrålning (Particle Induced X-ray 
Emission) och är en metod för spårämnesanalys med mycket hög känslighet 
(Johansson m.fl., 1995). Metoden uppfanns 1970 vid avdelningen för kärnfysik 
vid Lunds universitet och är nu spridd till cirka 200 laboratorier över hela världen. 
Den grundläggande principen för PIXE är att man accelererar laddade partiklar 
(här 2.55 MeV protoner) med hjälp av en accelerator och bestrålar provet. När 
jonerna träffar provet emitteras bland annat karakteristisk röntgenstrålning, som 
detekteras med en energiupplösande HPGe-röntgendetektor (Shariff m.fl., 2004). 
Strålningens energi avslöjar vilket grundämne som finns i provet, och antalet 
detekterade röntgenkvanta vid en viss energi ger mängden av grundämnet i provet 
(Van Grieken och Markowicz, 2001). Med PIXE kan man bestämma upp till 
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35 grundämnen samtidigt i mängder runt ett nanogram eller lägre för grundämnen 
med atomnummer (Z) större än 12. I de aktuella PIXE-analyserna har varje prov i 
genomsnitt bestrålats i 5–10 minuter. Identifieringen av de detekterade topparna i 
röntgenspektrumet (se exempel från ett prov taget vid Sveavägen i Stockholm 
(figur 5) utförs automatiskt av identifierings- och anpassningsprogrammet 
GUPIX. En beskrivning av analysupställningen och kalibreringen av densamma 
återfinns i (Shariff m.fl., 2002). Genom att ange vilka grundämnen som skall 
identifieras anpassar programmet en matematisk funktion till spektrumet och 
kvantifierar de olika topparna. Förutom mängden av de olika grunämnena i 
aerosolprovet erhålls även en feluppskattning och en detektionsgräns för varje 
ämne och prov.  

Figur 5 Exempel på ett PIXE-röntgenspektrum (Sveavägen, 14 mars 2003). 
 

3.2.3 Partikelprovtagning, morfologi och sammansättning (SEM/EDX) 
För insamling av partiklar till SEM-analyser (scanning electrone microscope) och 
toxikologiska försök användes en HVS (High Volume Sampler Sierra-
Andersen/GMW Model 12000 med PM10-huvud i överensstämmelse med CEN-
standard EN 12341;1998) (figur 3), i vilken partiklar samlas på ett glasfiberfilter 
(Munktell MG 160). Filtren hanterades endast med pincett för att inte 
kontamineras inför cellstudierna (figur 7). Utblåset från provtagaren var försett 
med ett filter för att inte kolpartiklar från motorn skulle kontaminera luften. Under 
försöken med stenkross och natursand användes även en Mini Partisol (Ruprecht 
& Pataschnik) (figur 3b) för insamling av PM10 prov. Mini Partisol samlar 
partiklar på ett litet glasfiberfilter av typen Pallflex tx 40. 

Ett elektronmikroskop (LEO Gemini 1550) utrustat med EDX (emission 
dispersive x-ray spectroscopy) (Link ISIS) användes för att studera morfologi och 
grundämnessammansättning. Generellt var mängden partiklar på proverna för stor 
för analys av enskilda partiklar. Detta hänger ihop med att provtagningen ej var 
optimerad för SEM-analys utan anpassad för att få ett tillräckligt stort material för 
cellstudierna.  

Partiklar fördes över från filter till SEM-stubbe genom att lätt trycka en 
tejpförsedd stubbe mot filterytan. Vid behov guldbelades proverna. För varje prov 
genomfördes en översiktlig granskning av materialet i SEM varefter några bilder i 
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förstoringen 2 000–4 000 gångers förstoring togs på olika platser på provet. Även 
bilder med högre förstoring togs för detaljstudier av särskilt intressanta partiklar. 
Minst ett av utsnitten valdes för grundämnesanalys med EDX. Ett översiktligt 
grundämnesspektrum skapades varefter grundämnesspektrum för några olika 
typer av partiklar i bilden genererades. 

 
Figur 6 Elekronmikroskop (SEM) av typ Leo Gemini 1550 på Tunnfilmsteknik 
vid Linköpings universitet. 
 

 
Figur 7 Hantering av HVS-filter för cellstudier. 
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3.2.4 Termodenuder, TEM och nanopartikelanalyser 
För att undersöka egenskaperna hos submikrona partiklar som återfanns inom 
SMPS-systemets mätområde under mätningarna i kombinationerna 1 och 2 
användes en termodenuder (TD). Vid mätningarna med termodenudern sögs 
aerosolen först igenom värmaren vid rumstemperatur och partikelstorleks-
fördelningen bestämdes med SMPS-systemet. Under mätningarna av kombination 
2 genomfördes även provtagning av submikrona partiklar för vidare studier i 
transmissionselektronmikroskop (Philips CM10 TEM). 

Termodenudern (figur 3a) (Dahl och Pagels, 2003) användes i kombination 
med SMPS-systemet för att undersöka de submikrona partiklarnas flyktighet. Med 
hjälp av en DMA (Differential Mobility Analyzer) leddes specifika partikel-
storlekar (40, 80, 160, 320 och 640 nm) in i TD:n, som värmdes till olika 
temperaturer: 75, 150 och 300°C. Därefter uppmättes partikelstorleksfördelningen 
med SMPS-systemet. En förimpaktor, med D50 = 800 nm vid 0,3 l/min flöde 
respektive 400 nm vid 1 l/min, var monterad på insuget till TD:n för att skydda 
den från större partiklar, som kan kontaminera provet om de deponeras på 
värmarens innerväggar. 

Avsikten med termodenudermätningar är att undersöka partiklars termiska 
egenskaper. Framför allt förångning men även termisk nedbrytning kan 
förekomma. Förångningen är beroende av kemisk sammansättning, men för en 
given substans påverkas förångningen från partikelfasen vid en given temperatur 
av följande parametrar: 

 
• ökar förångningen: 

o minskad partikeldiameter, då krökta ytor ger högre ångtryck än 
plana (Kelvin-effekten), det vill säga ju mindre partikel desto 
snabbare förångning 

o ökad passagetid genom värmaren vid den förhöjda temperaturen, 
då substansens förångning och eventuell termisk nedbrytning från 
partikelfasen tar en viss tid 

• minskar förångningen 
o ökad masskoncentrationen av aktuell substans (den som avses 

förångas), då vid en given temperatur kommer jämvikt mellan 
substans i gasfas respektive i partikelfas att ställa in sig.  

 
Före PVM-körningarna uppmättes antalskoncentrationen i bakgrundsluften till 
mellan 1 000 och 2 000 #/cm³ vid samtliga tillfällen. 

Transmissionselektronmikroskopi (TEM) användes för att studera morfologin 
hos de fina partiklarna. Partiklarna insamlades direkt på koppargitter, täckt med 
tunt elektrontransparent kolsubstrat, som används vid elektronmikroskopi med 
hjälp av en ESP (electrostatic precipitator). Precipitatorn placerades nedströms 
DMA:n och följdes av en partikelräknare (CPC). Detta gjorde det möjligt att 
insamla partiklar med känd mobilitet och även uppskatta antalet partiklar som 
insamlats. För att öka kontrasten lades, efter insamlingen, artificiella “skuggor” på 
genom att bestråla proverna med platinaatomer i 30° vinkel i en vakuumkammare. 
Platinan har en tendens att bilda små korn (några få nm) på provet. Dessa skall 
inte misstas som tillhörande provet. 
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3.2.5 Mineralanalys 
Mineralinnehållet i PM10 från körningarna med endast dubbdäck på ABT (granit) 
och ABS (kvartsit) analyserades av SGAB Analytica. Proverna finmaldes och 
undersöktes på en röntgendiffraktometer (XRD) med CuKα röntgenrör. 
Haltbestämning genomfördes med hjälp av Rietveld-analys. Halterna har 
beräknats för de kristallina faserna och nominerades till 100 %. 
 
 
3.3 Cellexponering 
3.3.1 Beredning av PM10-prover 
Filter med partiklar från provtyperna P 1 och P 2 skrapades lätt med en spatel 
(spatelns tyngd utgjorde den kraft som användes) och de på så vis lösgjorda 
partiklarna överfördes till ett provrör. Jämförelsepartiklar extraherades enligt 
följande eftersom partikeltillgången på dessa filter var så låg att samma metod 
som för P 1 och P 2 ej var möjlig. Gatupartiklarna (P 3) och partiklar från 
tunnelbanan (P 4) frigjordes från filtren genom inkubering i ett 14 ml rör (Falcon, 
NJ, USA) med autoklaverat MilliQ-vatten i ett ultraljudsbad (Metason 120, 
Struers, Copenhagen, Danmark) i 20 minuter. Filtren avlägsnades och rören 
placerades i -70°C innan de frystorkades (Heto, Allerod, Danmark) för att 
avlägsna vätskan. Filtren med dieselpartiklar (vattenfraktion, P 5) behandlades 
antingen på samma sätt som P 3 och P 4 eller inkuberades i metanol under 
ultraljudsbehandlingen (metanolfraktion, P 6). Metanolen indunstades under 
kvävgas.  

För att kunna undersöka om extraktionsmetoden också lösgjorde filtermaterial 
klipptes en del av ett filter som använts för insamling av P 1 respektive P 3 av och 
behandlades på samma sätt med inkubering i MilliQ-vatten, utraljudsbad och 
frystorkning. Den del som klipptes av från P 1 respektive P 3 filtret var belägen 
utanför insamlingsytan som begränsas av filterhållaren och bedömdes visuellt 
vara fri från partiklar. Filter som använts för insamling av P 1, P 2 och P 4 
bedömdes efter visuell inspektion vara likvärdiga till skillnad från filter som 
använts för P 3 insamling. P 3 filtren bedömdes som något mer lösa och lite blöta. 
Provrören vägdes före och efter extraktionen och skillnaden i vikt togs som mått 
på hur mycket filtermaterial som extraktionsförfarandet kunde lösgöra. Dessa 
prover användes som kontrollprov för filtren. Samtliga partiklar förvarades sedan 
i -70°C tills de preparerades för användning i cellexponeringsförsök.   

Inför exponeringsförsök vägdes 1 mg av respektive partikeltyp upp och 
suspenderades i 1 ml odlingsmedium för respektive celltyp. Partikelsuspentionen 
sonikerades med en Soniprep 150 (MSE, Leicestershire, England), 14 microns i 
2 x 10 sekunder. Därefter sattes partiklarna till cellerna så att en slutkoncentration 
på 10, 50, 100, 250 eller 500 µg/ml odlingsmedium erhölls. 
 
3.3.2 Beredning av celler och analys 
För att studera de olika partikeltypernas inflammatoriska effekter i mänskliga 
celler genomfördes cellförsök in vitro, det vill säga några olika celltyper odlades i, 
för ändamålet avsedda odlingsplattor (figur 8) och exponerades för olika doser av 
partiklarna. De celltyper som valdes är makrofager (vita blodkroppar) från 
luftvägarna samt epitelceller från luftrören och näsan. Då cellerna exponeras för 
partiklar utsöndrar de så kallade cytokiner som fungerar som en typ av 
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signalsubstanser för andra celler i immunsystemet. Dessa cytokiner kan mätas och 
deras koncentration är ett mått på partiklarnas inflammatoriska förmåga. 

Cytokinerna TNF-α, IL-6, 8 och 10 som frisatts i odlingsmediet analyserades 
alla med QuantiGlo analys kit (från R&D-systems, Minneapolis, MN) för 
respektive cytokin i enlighet med tillverkarens instruktioner. Luminiscensen 
mättes på en Lumistar (BMG Labtechnology, Offenburg, Tyskland) luminometer 
och mängden (pg/ml) beräknades. 
 

 
Figur 8 Odlingsplatta för celler. 

 
Celltypernas viablitet undersöktes med trypan blå metoden. Viabiliteten är 
cellernas överlevnadsförmåga. Celler som lever och mår bra tar inte upp 
färgämnet trypanblått medan celler som är döda blåfärgas. Genom att räkna totala 
antalet celler och antalet blåfärgade celler kan antalet levande (viabla) celler 
beräknas. 

För att undersöka kväveoxidfrisättningen från makrofager, vilket kan vara ett 
tecken på oxidativ stress eller inflammatorisk aktivering, användess makrofager 
från mus (RAW 264,7), eftersom mänskliga makrofager frisätter mycket lite eller 
ingen alls NO in vitro. Mängden frisatt NO mättes med Griess reagens. Kortfattat, 
bildar Griess reagens ett färgat komplex med nitrit. Provets färgintensitet avläses 
spektrofotometriskt och koncentrationen NO kan beräknas med hjälp av en 
standardkurva. 

I partikelprover kan förekomma endotoxin, vilket är ett ämne som finns hos så 
kallade Gram-negativa bakterier avger. Detta ämne kan betraktas som 
immunsystemets ”fiende nummer 1”, ett ämne som immunsystemet utvecklats för 
att möta under hela mänsklighetens utveckling. Partikelprover som innehåller 
endotoxin kommer därför att ha högre inflammatorisk potential. Av detta skäl har 
endotoxininnehållet i partikelproverna undersökts i försöken. Förekomst av 
endotoxin analyserades med E-TOXATE® (Sigma) i medium innehållande 
100 mg/ml av respektive partikeltyp. 
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Samtliga resultat är presenterade som medelvärden ± SEM (standard error of 
the mean = medelstandardfel) och analyserade för statistiskt signifikanta 
skillnader mellan olika exponeringsdoser av en partikeltyp med ”repeated 
measurements” ANOVA. För analys av statistiskt signifikanta skillnader mellan 
olika partikeltyper användes trevägs ANOVA med Tukeys post hoc test (om ej 
annat anges). Jämförelser med p-värden < 0,05 bedömdes vara signifikant skilda. 
Den statistiska modellen tillåter att hänsyn tas till att experimenten gjorts vid olika 
tidpunkter samt att flera mätningar gjorts vid varje tillfälle. Denna typ av test 
valdes för att kunna ta hänsyn till att de monocytderiverade makrofager som 
använts i studien isolerats från helblod som donerats av flera frivilliga blodgivare 
vid olika tillfällen. 

Utöver de två partikeltyperna som genererats och insamlats vid provvägs-
maskinen har gatupartiklar insamlade vid Hornsgatan i Stockholm (insamlade 
under tidig vår) och tunnelbanepartiklar insamlade vid Mariatorgets tunnelbane-
station i Stockholm av SLB-analys vid Miljöförvaltningen, Stockholms stad, samt 
dieselpartiklar insamlade och genererade vid AVL MTC (Motortestcentrum) 
använts som jämförelsematerial. För generering av dieselpartiklarna användes 
följande metodik: Fordonen provades på chassidynamometer (rullande landsväg) i 
enlighet med det standardiserade provförfarandet 70/220/EEG. Under 
provtagningen kördes fordonen i enlighet med den Europeiska körcykeln (NEDC) 
i vilken kallstart, stadskörning samt motorvägskörning ingår. All avgasprov-
tagning utfördes på utspädda avgaser för att upprätthålla den maximala 
lagstadgade temperaturen vid partikelprovtagning, 52°C. Ett delflöde drogs 
igenom ett teflonbelagt glasfiberfilter som vägdes före och efter provtagning 
varvid fordonens totala emission av partiklar kunde beräknas. Efter provtagning 
och vägning förvarades filterna mörkt och svalt fram till vidare analys. 

Samtliga partikeltyper är insamlade som PM10. Partiklar har i cellstudien 
benämnts P 1–6, se tabell 3. I cellförsöken hänvisas till dessa benämningar. 
 
Tabell 3 Beskrivning av partiklar använda i cellstudier. 

Partikelbenämning Beskrivning Insamlingsmetod 
P 1 Dubbdäck på ABT asfalt 

(Skärlunda granit), kombination 
1 

High-volume sampler Sierra-
Andersen/GMW med 
glasfiberfilter Munktell MG 
160. 

P 2 Dubbdäck på ABS asfalt (Kärr 
kvartsit), kombination 2 

 
” 

P 3 Gatupartiklar från Hornsgatan i 
Stockholm 

 
” 

P 4 Tunnelbanepartiklar från 
Mariatorgets T-banestation i 
Stockholm 

 
” 

P 5 (Vattenextraherade) Dieselpartiklar från Fiat 
031021, 60s 

Teflonbelagt glasfiberfilter  

P 6 (Metanolextraherade) Dieselpartiklar från Fiat 
031021, 60s 

Teflonbelagt glasfiberfilter  

 
Då P 3–6 i huvudsak inte analyserats inom detta projekt kan en sammanställning 
av känd karaktäristik för dessa återfinnas i appendix 1. Analys av grundämnes-
sammansättning och morfologi för P 3–4 har genomförts inom WearTox enligt 
tidigare beskrivning. 

Figur 9 visar ljusmikroskopbilder av monocytderiverade makrofager 
exponerade för 100 µg/ml av P 1–4. Bilderna visar celler som har fagocyterat 
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partiklar (det vill säga angripit partiklar för att oskadliggöra dem) och i panel 3 
visas P 3 exponerade celler. I denna bild ses även ett flertal fiberliknande objekt. 
Även i panel 4 kan enstaka fiberliknande objekt ses. Förekomsten av fibermaterial 
i främst P 3 kan även konstateras i elektronmikroskopbilder av partiklarna (se 
figur 60). 

 
P 1 100µg/ml P 2 100µg/ml 

 
  
 
P 3 100µg/ml P 4 100µg/ml 

  
Figur 9 Ljusmikroskopbilder av monocytderiverade makrofager exponerade för 
100µg/ml (52,6 µg/cm2 odlingsyta) av respektive partikeltyp. Bilderna är tagna 
med 20 gångers förstoring genom ett Olympus BX51 mikroskop kopplat till en 
dator. Viewfinder 3.0.1 användes för att fånga bilderna. Pilarna visar celler med 
fagocyterade partiklar. 
 
I appendix 1 beskrivs beredning av celltyperna och analysmetoderna mer i detalj. 
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4 Resultat 
4.1 Egenskaper hos slitagepartiklar inom PM10  
4.1.1 Kombination 1: ABT och dubbdäck 
Storleksfördelning 
Massfördelningen under 10 µm har en bimodal fördelning med två maxima vid 
cirka 4 respektive 8 µm. Fördelningarna skiljer sig något mellan 1a och 1b tabell 
10, såtillvida att 1a har ett kraftigt tydligt maximum vid cirka 2–3 µm. Detta kan 
bero på att gamla däck satt på provvägsmaskinen vid marsmätningarna, men mer 
troligt är att avsaknaden av PM10-insug (under 1a) medfört denna skillnad genom 
en lägre insamlingseffektivitet än vid junimätningarna. Likaså kan insugets 
position vara av betydelse. 

Mätningen 1b är den som använts för jämförelser med övriga kombinationer 
och samtliga analyser. Antals- och masskoncentrationer redovisas i tabell 4. 

 
Tabell 4 Medelvärden och standardavvikelser för mass- och antalskoncentra-
tioner för 1a och 1b. 

SMPS 
16–723 nm 

APS 
0,523–18,43 µm 

Koncentration  

1a 

Antal [#/cm³] Massa [µg/m³] Antal [#/cm³] Massa [mg/m³] 
Bakgrund 1 680 ±505 5,4 ±0,6 14,5 ±3,6 0,17 ±0,11 
Drift 70 km/h 26 500 ±460 39,1 ±1,2 938 ±129 3,34 ±0,19 
Motor 1280 ±80    

 
 

SMPS 
14–780 nm 

APS 
0,523–10 µm 

Koncentration 

1b 

Antal [#/cm³] Massa [µg/m³] Antal [#/cm³] Massa [mg/m³] 
Bakgrund  1 200 ± 80 6 ± 1 5,5 ± 0,6 0,013 ± 0,01 
Drift 70 km/h 24 500 ± 800 28 ± 2 700 ± 17 1,7 ± 0,04 

 
Provvägsmaskinen genererar partiklar med ett medelvärde i antalsfördelningen på 
cirka 40 nm, och total koncentration på >25 000 partiklar/cm³ (tabell 4). För att 
utesluta andra källor än däck/vägbeläggning, kördes simulatorn med hjulen lyfta 
och luften från el-motorns kylning samplades med SMPS-systemet. Kylluften 
passerar ett filter innan motorn och partikelhalter lägre än bakgrunden uppmättes 
(tabell 4). Slutsatsen blir att el-motorn genererar få eller inga partiklar inom 
SMPS-systemets mätområde. 

På grund av provvägsmaskinens rotation sätts luften i rörelse i försökshallen. 
Insamlingseffektiviteten för APS minskar med ökande lufthastighet. Effektiviteten 
minskar även med ökad partikeldiameter, och denna minskning blir tydlig för 
partiklar över ~1 µm. Mätvärdena från APS har korrigerats för detta. 
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Dubb granit 2003-03 och 2003-06
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Figur 10 Massfördelning för partiklar 0,523–18,47 µm. 
 
Partikelstorleksfördelningen uppmätt med SMPS-systemet var mycket likartad för 
1a och 1b (figur 11).  
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Figur 11 Antalsfördelning för partiklar 16–723 nm. 
 
Termodenudermätningar 
Då partikelkoncentrationen antogs vara konstant i hallen användes mätningen vid 
rumstemperatur som referens vid utvärderingen. Aerosolens partikelstorleks-
fördelning bestämdes därefter vid temperaturerna 373, 423, 473, 523, 573, 673 
och 873 K. Partikelstorleksfördelningarna visas i figur 12. Totalantalet partiklar 
med valda diametrar vid de olika temperaturerna jämfördes med antalet vid 
rumstemperatur (figur 13). 

Eftersom partiklarna med diameter mindre än 200 nm visar en tydlig tendens 
att förångas redan vid 373 K (100°C) medan större partiklar förblir opåverkade, 
kan slutsatsen dras att de små partiklarna till stor del består av flyktiga 
komponenter. Observera att partiklarna rör sig horisontellt från höger till vänster i 
diagrammet i figur 13 då de utsätts för den ökade temperaturen i värmaren. Notera 



VTI rapport 520 29 

att diametern i figur 13 inte är relaterad till ursprungsdiametern utan relaterad till 
koncentrationen av partiklar med angiven diameter efter att ha passerat värmaren 
vid specificerad temperatur. 
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Figur 12 Partikelstorleksfördelning för aerosolen då den passerat TD:n med 
flödet 0,3 l/min vid olika temperaturer (K). 
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Figur 13 Relativa antalet partiklar för valda diametrar avsatt mot temperaturen 
i värmaren. Diametern är inte relaterad till ursprungsdiametern utan relaterad 
till koncentrationen av partiklar med angiven diameter efter att ha passerat 
värmaren vid specificerad temperatur. 
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Sammansättning och morfologi 
SEM-bilder av partiklarna från PM10-filter visar på tydligt mineralogiskt ursprung 
(figur 14). Partiklarna är mycket kantiga och många har mussliga brottytor vilket 
tyder på att materialet är nyproducerat. Många är flakiga, vilket återspeglar 
ingående mineralers struktur. Ökad förstoring visar mineralpartiklar avsevärt 
mindre än 1 µm. 
 

 

 
Figur 14 Elektronmikroskopbilder tagna vid cirka 4 000 ggr förstoring (övre 
bild) respektive cirka 11 500 ggr förstoring (undre bild) av PM10 från 
kombination 1 insamlad med högvolymprovtagare (HVS). 
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Figur 15 Grundämnesspektrum från EDX-analys av ett bildutsnitt från 
elektronmikroskop. Kombination 1: ABT och dubbdäck. 

 
EDX-spektrum visar på innehåll av kisel (Si), syre (O), aluminium (Al), kalium 
(K), natrium (Na) och järn (Fe) (figur 15). 
 
4.1.2 Kombination 2: ABS och dubbdäck 
Storleksfördelning 
Från och med denna kombination provades att göra mätningar även vid 30 och 
50 km/h innan maxhastigheten 70 km/h uppnåddes. 

För APS-data uppnås avsevärt lägre koncentrationer än vid kombination 1 
(tabell 5), men storleksfördelningen är snarlik, med en svag bimodalitet (figur 16). 
Koncentrationen stiger kraftigt från 30 till 50 km/h, men ökningen är ej så kraftig 
mellan 50 och 70 km/h. Storleksfördelningens läge påverkas mycket lite av 
hastigheten. 
 
Tabell 5 Medelvärden och standardavvikelser för mass- och antalskoncentra-
tioner. 

SMPS 
16–723 nm 

APS 
0,523–18,47 µm 

Koncentration 

 

Antal [#/cm³] Massa [µg/m³] Antal [#/cm³] Massa [mg/m³] 
Bakgrund 1 600 ± 100 6,2 ± 1 1,0 ± 0,25 0,0013 ± 0,0005 
Drift 30 km/h 1 400 ± 60 3,7 ± 0,3 41 ± 1 0,21 ± 0,01 
Drift 50 km/h 8 200 ± 200 5,7 ± 0,4 183 ± 5 0,76 ± 0,02 
Drift 70 km/h 18 100 ± 200 8,7 ± 0,9 361 ± 7 1,02 ± 0,03 
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Figur 16 Massfördelning för partiklar mellan 0,523–18,47 µm. 

 
Antalsfördelningen för SMPS-data uppvisar ett liknande mönster, dvs. 
koncentrationen är avsevärt lägre, men fördelningen densamma (figur 17). Även 
här ökar koncentrationen med hastigheten, vilket indikerar att partiklarna härrör 
från slitage. 
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Figur 17 Antalsfördelning för partiklar 16–723 nm. Översta kurvan för 
kombination 1 (ABT och dubbdäck). 
 
Sammansättning och morfologi 
I jämförelse med partiklarna i kombination 1 är dessa kornigare vilket avspeglar 
kvartsitens kristallstruktur (figur 18). Form och brottytor är även här tydligt 
minerogena och färska. 
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Figur 18 Elektronmikroskopbilder tagna vid cirka 4 000 ggr förstoring (övre 
bild) respektive cirka 8 500 ggr förstoring (undre bild) av PM10 från kombination 
2 insamlad med högvolymprovtagare (HVS). 
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Figur 19 Grundämnesspektrum från EDX-analys av ett bildutsnitt från 
elektronmikroskop. Kombination 2: ABS och dubbdäck. 

 
EDX-spektra visar att kiseltoppen för denna kombination är betydligt högre i 
förhållande till andra grundämnen än för kombination 1 vilket avspeglar 
beläggningens höga kvartsitinnehåll (figur 19). En kloridtopp (Cl) har tillkommit, 
samtidigt som natrium- och järntopparna är relativt kiseltoppen betydligt lägre än 
för kombination 1. 
 
4.1.3 Kombination 3: ABS och friktionsdäck 
Storleksfördelning 
Figur 20 och figur 21 visar partikelstorleksfördelningarna för APS- respektive 
SMPS-mätningarna den 5 november 2003. Produktionen av PM10 då friktionsdäck 
används på beläggningen är mycket liten. De masskoncentrationer som APS 
registrerar vid de olika hastigheterna är 40–50 gånger lägre än vid motsvarande 
hastighet med dubbdäck (tabell 6). Storleksfördelningen är dock likartad.  

SMPS-mätningarna visar att partiklar i detta storleksintervall inte blir färre pga. 
avsaknaden av dubb (figur 21). Dessutom förskjuts fördelningen mot än finare 
partiklar vilket kan tolkas som att partikelstorleksfördelningen är beroende av 
däcken, eftersom detta är det enda som skiljer kombinationerna 2 och 3 åt. Vidare 
verkar dessa storleksfördelningen förskjutas mot finare fraktioner vid lägre 
hastighet, vilket inte kan noteras då dubbdäck används. Det skall observeras att 
partikelstorleksfördelningen ligger i ytterkanten av SMPS-systemets mätområde, 
varför den sanna partikelkoncentrationen kan vara betydligt högre. 

 
Tabell 6 Medelvärden och standardavvikelser för mass- och antalskoncentra-
tioner. 

SMPS 
16–723 nm 

APS 
0,523–18,47 µm 

Koncentration 

 

Antal [#/cm³] Massa [µg/m³] Antal [#/cm³] Massa [mg/m³] 
Bakgrund  1 250 ± 30 2,0 ± 0,5 9,6 ± 1,0 0,0036 ± 0,0008 
Drift 30 km/h  1 660 ± 60 1,5 ± 0,13 7,9 ± 0,2 0,0068 ± 0,0008 
Drift 50 km/h  7 230 ± 100 2,1 ± 0,3 9,5 ± 0,2 0,011 ± 0,0011 
Drift 70 km/h  25 200 ± 300 4,1 ± 0,7 27 ± 1,0 0,020 ± 0,0014 
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Figur 20 Massfördelning för partiklar 0,523–10 µm. 
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Figur 21 Antalsfördelning för partiklar 16–723 nm. 
 
Sammansättning och morfologi 
Då mängden partiklar på filterytan var mycket liten, klipptes en liten bit av filtret 
ut och placerades på mikroskopstubben, därav fibrerna i nedanstående bilder. De 
partiklar som fastnat i filtret har även här tydlig minerogen form (figur 22). Detta 
indikerar antingen att friktionsdäcken faktiskt förmår slita bort stenmaterial från 
beläggningen, eller att dessa partiklar härrör från tidigare tester och i så fall har 
virvlats upp från ytor som inte lyckats rengöras tillräckligt väl mellan 
kombinationerna. En del partiklar ha en mer sammansatt, eller mer vittrad, form. 
Detta skulle kunna tyda på att friktionsdäcken endast förmår lösgöra redan löst 
sittande, vittrade delar av beläggningsstenen, men detta är tills vidare endast 
spekulation. 
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Figur 22 Elektronmikroskopbilder tagna vid cirka 2 000 ggr förstoring av PM10 
från kombination 3 insamlad med högvolymprovtagare (HVS). 
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Figur 23 Grundämnesspektrum från EDX-analys av ett bildutsnitt från 
elektronmikroskop. 
 
Då partikelhalterna var låga under denna kombination vilket medfört att den 
analyserade ytan ej är täckt av partiklar (figur 22), ingår delar av själva filtret i 
detta spektrum vilket kan förklara förekomsten av natrium, barium och kalcium 
(figur 23). I övrigt dominerar kisel, aluminium och kalium. 
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4.1.4 Kombination 4: ABS, dubbdäck och stenkross 
Storleksfördelning 
Då tillvägagångssättet för kombinationer med friktionsmaterial skilde sig från de 
utan friktionsmaterial, såtillvida att massfördelningen varierade kraftigt, men 
enligt ett visst mönster under försökens gång, redovisas i det följande främst 
massfördelningen i koncentrationstopparna under körningarna. I appendix 4 kan 
de toppar i koncentrations/tid-diagrammet som presenteras i figur 24 ses (A–F). I 
diagrammet, liksom i de följande koncentrations/tiddiagrammen i appendix 4, 
redovisas såväl mätningar med APS, som med DustTrak. Detta främst i syfte att 
jämföra de båda instrumentens koncentrationsnivåer. 

De jämförda starterna har samma grundförutsättningar med 500 g material per 
m2 och 30 km/h. APS-data visar att massfördelningen har en topp runt 4–5 µm vid 
maximal koncentration (figur 24). En antydan till bimodal fördelning finns under 
varje provnings startfas då koncentrationstoppen nås, med en topp nära övre 
avskiljningsgränsen (10 µm). Koncentrationen för start B är högre än i starterna 
D, E och F, men dessa är sinsemellan mycket likartade. Fördelningen förskjuts 
mot finare fraktioner efterhand som stenkrosset lämnar banan och de grövre 
partiklarna sedimenterar. Detta kan ses i kurvan som visar fördelningen 
30 minuter efter start B.  

I jämförelse med hastigheten 30 km/h i kombination 2 (utan stenkross) är 
masstoppen förskjuten från cirka 2 µm till cirka 4,5 µm och koncentrationen av 
partiklar under cirka 1 µm är generellt lägre.  

Antalskoncentrationen av partiklar inom SMPS-instrumentets mätområde är 
mycket låg och behandlas ej vidare. 
 
Tabell 7 Medelvärden för antals- och masskoncentration för några valda 
masskoncentrationstoppar (se appendix 3). 

SMPS 
15,7–685 nm 

APS 
0,523–10 µm 

Koncentration 

 

Antal [#/cm³] Massa [µg/m³] Antal [#/cm³] Massa [mg/m³] 
B 30 km/h, 500 g/m² 11700 ± 970 144 ± 19 385 ± 13 2,27 ± 0,1 
B+30min ” 10300 ± 90 124 ± 11 167 ± 5 0,42 ± 0,03 
D 30 km/h, 500 g/m² 4400 ± 120 9,1 ± 1 255 ± 4 1,45 ± 0,04 
E 30 km/h, 500 g/m² 1500 ± 130 7,3 ± 0,1 255 ± 6 1,39 ± 0,06 
F 30 km/h, 500 g/m² 1100 ± 260 7,4 ± 1,3 259 ± 6 1,35 ± 0,04 
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Figur 24 Koncentration av PM10 i PVM-hallen och partikelstorleksfördelning 
för partiklar mellan 0,523–18,47 µm vid fem tillfällen (se appendix 3 för valda 
tidpunkter). 
 
Sammansättning och morfologi 
SEM-bilderna visar även för denna kombination ett tydligt minerogent material. 
Morfologin kan beskrivas som mycket flisig i jämförelse med motsvarande 
kombination utan stenkross (kombination 2) . Detta tyder på att PM10 härrör från 
den pålagda stenkrossen, som mals ner av däckens rörelser. Stenkrosset är tvättat, 
men en del av partiklarna ger intryck av att vara tydligt mer vittrade än partiklarna 
i kombination 1, där beläggningens stenmaterial utgörs av samma granit som i 
stenkrossen. Troligen finns en del vittrat finmaterial kvar i krossen, trots 
tvättningen. 
 

 
Figur 25 Elektronmikroskopbilder tagna vid cirka 5 000 ggr förstoring av PM10 
från kombination 4 insamlad med högvolymprovtagare (HVS). 
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Figur 26 Grundämnesspektrum från EDX-analys av ett bildutsnitt från 
elektronmikroskop. 

 
EDX-spektrum (figur 26) är mycket likt spektret för kombination 1, vilket 
ytterligare stärker teorin att PM10 härrör från friktionsmaterialet snarare än från 
beläggningen. 

 
4.1.5 Kombination 5: ABS, friktionsdäck och stenkross 
Storleksfördelning 
Koncentrationerna blir avsevärt lägre men storleksfördelningen är likartad den 
som bildas då dubbdäck används med stenkross (tabell 8 och figur 27). Hälften så 
stor mängd stenkross (250 g/m2 istället för 500 g/m2) sänker medel-
koncentrationen till cirka en femtedel vid 15 km/h, men verkar inte påverka 
fördelningens utseende.  

Start G ger trots en lägre hastighet en högre koncentration än start F. Orsaken 
till detta kan endast spekuleras kring. Centralt är att en högre hastighet visserligen 
medför att materialet utsätts för större krafter och därför både slits och 
suspenderas kraftigare, men friktionsmaterialet transporteras också bort snabbare 
från beläggningsytan vilket gör att slitageprocesserna pågår under kortare tid. 
Vilken koncentration som uppmäts är alltså ett resultat av mängd material, 
hastighet och tid som materialet slits. Samtidigt kan förfarandet med upprepade 
påläggningar av nytt material medföra att mängden resuspenderbart damm 
successivt ökar under försökets gång, så att starter under senare delen av försöket 
kan förmodas virvla upp material som producerats vid tidigare starter. 

Halterna för SMPS-instrumentet var mycket låga och behandlas därför ej 
vidare. 
 
Tabell 8 Medelvärden för antals- och masskoncentration för några valda 
masskoncentrationstoppar (se appendix). 

SMPS 
15,7–685 nm 

APS 
0,523–10 µm 

Koncentration 

 

Antal [#/cm³] Massa [µg/m³] Antal [#/cm³] Massa [mg/m³] 
C 15 km/h, 250 g/m² 1200 ± 300 1,41 ± 0,05 18 ± 1 0,055 ± 0,003 
D 15 km/h, 500 g/m² 650 ± 27 1,35 ± 0,02 57 ± 2,3 0,29 ± 0,01 
F 30 km/h, 500 g/m² 780 ± 10 1,45 ± 0,01 54 ± 2 0,27 ± 0,02 
G 15 km/h, 500 g/m² 850 ± 75 1,44 ± 0,01 76 ± 2,7 0,36 ± 0,02 
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Figur 27 Massfördelning för partiklar 0,523–18,47 µm vid några utvalda 
tillfällen. 
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Sammansättning och morfologi 
SEM-bilderna visar på ett material mycket likt den föregående kombinationen. Ett 
flisigt, delvis vittrat, minerogent material (figur 28). 

Även här är EDX-spektrat mycket likt de i kombinationerna 1 och 4, vilket 
visar att materialet i huvudsak härrör från den pålagda krossade Skärlundagraniten 
(figur 29). 
 

 

 
Figur 28 Elektronmikroskopbilder tagna vid 5 000 ggr förstoring (övre bild) 
respektive 2 000  ggr förstoring av PM10 från kombination 5 insamlad med 
högvolymprovtagare (HVS). 
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Figur 29 Grundämnesspektrum från EDX-analys av ett bildutsnitt från 
elektronmikroskop. 
 
4.1.6 Kombination 6: ABS, dubbdäck och natursand 
Storleksfördelning 
Kombinationen resulterar i de högsta partikelhalterna av samtliga kombinationer, 
vilket troligen är ett resultat av ett högt innehåll av partiklar bildade genom 
vittring i natursanden. Då sanden inte är tvättad, som stenkrossen, bör redan 
befintligt finmaterial suspenderas och bidra till halterna. I jämförelse med 
motsvarande kombination med stenkross, är den grövre moden här mer 
framträdande.  

I denna kombination provades också att en tid efter en start endast öka 
hastigheten. Storleksfördelningarna påverkas inte nämnvärt, utom då hastigheten 
ökas till 50 km/h, vilket medför att den grövre moden höjs tydligt i förhållande till 
den något finare moden (figur 30). 

Ytterligare en mätning med denna kombination visar att den grövre moden 
reagerar på hastigheten (figur 31). 
  
Tabell 9 Medelvärden för antals- och masskoncentration för några valda 
masskoncentrationstoppar (se appendix 3). 

SMPS 
15,7–685 nm 

APS 
0,523–10 µm 

Koncentration 

 

Antal [#/cm³] Massa [µg/m³] Antal [#/cm³] Massa [mg/m³] 
A 15 km/h, 500 g/m² 2 100 ± 100 23 ± 2 473 ± 8 4,06 ± 0,03 
B Acc. 30 km/h 2 100 ± 40 27 ± 3 602 ± 11 4,26 ± 0,23 
C 30 km/h, 500 g/m² 2 500 ± 70 22 ± 4 584 ± 31 4,56 ± 0,1 
D 15 km/h, 500 g/m² 2 100 ± 80 35 ± 2 493 ± 8 3,60 ± 0,07 
E Acc. 30 km/h 2 100 ± 110 48 ± 1 695 ± 22 4,59 ± 0,09 
F Acc. 30 km/h 4 400 ± 400 53 ± 7 856 ± 38 5,53 ± 0,29 
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Figur 30 Massfördelning för partiklar 0,523–18,47 µm vid några valda tillfällen. 
 
Tabell 10 Medelvärden för antals- och masskoncentration för några valda 
masskoncentrationstoppar (se appendix 3). 

SMPS 
15,7–685 nm 

APS 
0,523–10 µm 

Koncentration 

 

Antal [#/cm³] Massa [µg/m³] Antal [#/cm³] Massa [mg/m³] 
A 15 km/h, 500 g/m² 2200±70 15±1 370±14 3,2±0,2 
B 15 km/h, 500 g/m² 2000±50 27±5 565±31 4,5±0,2 
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Figur 31 Koncentration av PM10 i PVM-hallen och partikelstorleksfördelning för 
partiklar mellan 0,523–18,47 µm vid några valda tillfällen. 
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Sammansättning och morfologi 
PM10 från denna kombination skiljer sig något morfologiskt från kombinationerna 
med stenkross. Partiklarna är kantiga, flisiga och delvis vittrade, men saknar de 
tydligt flakiga partiklarna, som är vanliga i kombinationerna med stenkross. 
 

 

 
Figur 32 Elektronmikroskopbilder tagna vid 2 000 ggr förstoring (övre bild) 
respektive cirka 8 500 ggr förstoring av PM10 från kombination 6 insamlad med 
högvolymprovtagare (HVS). 
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Figur 33 Grundämnesspektrum från EDX-analys av ett bildutsnitt från 
elektronmikroskop. 
 
Även EDX-spektrum (figur 33) visar att partiklarna har en annan sammansättning 
än i kombinationerna med stenkross. Här finns tydliga toppar av kalcium 
samtidigt som natrium saknas. Detta tyder på att natursanden är huvudkällan till 
PM10.  

 
4.1.7 Kombination 7: ABS, friktionsdäck och natursand 
Storleksfördelning 
Trots att friktionsdäck används uppstår de näst högsta koncentrationerna vid 
denna kombination. Massfördelningen är fortsatt bimodal, men till skillnad från 
motsvarande kombination med dubbdäck är det den något finare moden som 
dominerar fördelningen (figur 34). Detta tyder på att den grövre moden är 
relaterad till dubbdäckens nednötning av materialet, medan den finare moden är 
mer relaterad till befintligt finmaterial som suspenderas vid körningarna. 

Hälften så mycket material vid samma hastighet ger här cirka 4 gånger lägre 
medelkoncentration (tabell 11).  

 
Tabell 11 Medelvärden för antals- och masskoncentration för några valda 
masskoncentrationstoppar (se appendix 3). 

SMPS 
15,7–685 nm 

APS 
0,523–10 µm 

Koncentration 

 

Antal [#/cm³] Massa [µg/m³] Antal [#/cm³] Massa [mg/m³] 
A 15 km/h, 250 g/m² 1 800±70 2,6±0,03 71±2 0,59±0,02 
B 15 km/h, 500 g/m² 1 500±50 8,6±1,2 330±20 2,3±0,05 
C Acc. 30 km/h 2 100±20 10,8±3,5 400±20 1,9±0,08 
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Figur 34 Koncentration av PM10 i PVM-hallen och partikelstorleksfördelning 
för partiklar mellan 0,523–18,47 µm vid några valda tillfällen. 
 
Tabell 12 Medelvärden för antals- och masskoncentration för några valda 
masskoncentrationstoppar (se appendix 3). 

SMPS 
15,7–685 nm 

APS 
0,523–10 µm 

Koncentration 

 

Antal [#/cm³] Massa [µg/m³] Antal [#/cm³] Massa [mg/m³] 
A 15 km/h, 500 g/m² 1 700±120 6,2±0,4 220±15 1,64±0,06 
B Acc. 30 km/h 1 000±70 4,5±0,4 170±15 0,90±0,03 
C 30 km/h, 500 g/m² 970±70 5,7±0,4 350±15 2,13±0,09 
D 15 km/h, 500 g/m² 2 300±120 9,0±0,4 250±8 1,60±0,04 
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Figur 35 Koncentration av PM10 i PVM-hallen och partikelstorleksfördelning 
för partiklar mellan 0,523–18,47 µm vid några valda tillfällen. 
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Sammansättning och morfologi 
En stor andel av partiklarna i denna kombination uppvisar morfologi som tyder på 
vittring, vilket indikerar att en större andel av PM10 består av uppvirvlat material 
snarare än nyproducerat. Även EDX-spektrum uppvisar ett mönster som skiljer 
sig från ABS-beläggningens. 
 

 
Figur 36 Elektronmikroskopbilder tagna vid 2 000 ggr förstoring av PM10 från 
kombination 7 insamlad med högvolymprovtagare (HVS). 
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Figur 37 Grundämnesspektrum från EDX-analys av ett bildutsnitt från 
elektronmikroskop (Mini Partisol). 
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4.2 Grundämnessammansättning i olika storleksfraktioner 
analyserade med PIXE 

PIXE-resultaten uppvisar grupperingar av liknande koncentrationsvariationer 
figur 38. Al, Si, S och Cr utgör en gruppering (grupp 1) och K, Ca, Ti, Mn, Fe och 
Zn en andra (grupp 2). Co och Cu kan också hänföras till den senare gruppen, 
även om topparna är något lägre. 

Grupp 1 karaktäriseras i försöken utan friktionsmaterial av relativt jämn 
koncentrationfördelning under ca 6 µm, med antydan till koncentrationstoppar 
runt 0,8–0,9 µm och vid 9 µm. Kombinationen ABS+friktionsdäck ger, i 
förhållande till kombinationerna med dubbdäck, mycket låga koncentrationer. I 
kombinationerna med friktionsdäck finns koncentrationstoppar runt 1–2 µm och 
antydningar till topp vid 0,2 µm. Kombinationerna med dubbdäck har 
genomgående högst koncentrationer. Natursand ger generellt högre 
koncentrationer än stenkross, men skillnaderna är förhållandevis små. För Cl 
uppvisar kombinationen ABS+dubb+kross högre koncentrationer, vilket är i 
överenstämmelse med resultaten från EDX-analyserna, där denna kombination var 
den enda där Cl kunde detekteras. 

Grupp 2 karaktäriseras i kombinationerna utan friktionmaterial av markerade 
koncentrationstoppar i intervallet 1–5 µm och antydan till topp vid 9 µm. 
Kombinationen ABS-friktionsdäck visar tydliga och i förhållande till 
kombinationerna med dubbdäck jämförbara toppar för såväl Zn som Ca vid  
2–3 µm och antydningar till toppar för Mn, Fe och Cu i samma läge. Co avviker 
något i försöken utan friktionsmaterial genom att ha jämförelsevis höga 
koncentrationer ävcen i de finaste fraktionerna. I försöken med friktionmaterial 
uppvisar natursandskombinationerna betydligt högre koncentrationer än de med 
stenkross och tydliga koncentartionstoppar mellan 2–8 µm. För dessa 
kombinationer är halterna av samtliga ämnen i grupp 2 närmast obefintliga under 
1 µm. I kombinationerna utan firktionsmaterial har flera av ämnena (t.ex. Ca, Co, 
och Zn) förhållandevis höga koncentrationer över hela spektrat. 

Om kombinationen ABS+friktionsdäck studeras särskilt kan koncentrations-
toppen nämnd i grupp 2 kompletteras med K och Ti figur 39. Här framgår även att 
S har en tydlig koncentrationstopp i den submikrona delen av spektrat vid ca  
0,4–0,5 µm. 
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Figur 38 Resultat av grundämnesanalys med PIXE. 
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Figur 38 Forts. 
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Figur 38 Forts. 
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Figur 39 Resultat av grundämnesanalys med PIXE för kombination 3, ABS och 
friktionsdäck.  
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4.3 Submikrona partiklar 
De submikrona partiklar som kunde konstateras i kombinationerna 1–3 har 
studerats med transmissionselektronmikroskop (TEM) och behandlas särskilt i 
detta avsnitt. 

Figurerna 40 och 41 visar exempel på TEM-bilder av partiklar bildade vid 
kombination 2. Partiklarna har insamlats efter en DMA inställd på ekvivalent 
mobilitetsdiameter på 40 nm. TEM-analyserna uppvisar fem huvudtyper av 
partiklar: 
 

• Typ 1. Enstaka nästan sfäriska partiklar med geometrisk diameter nära 
den valda DMA mobilitetsdiametern. 

• Typ 2. Agglomerat av nästan sfäriska partiklar med en geometrisk 
diameter 10–100 nm. 

• Typ 3. Partiklar som verkar ha flutit ut på substratet efter insamlingen 
och med ett prickigt utseende som indikerar att de också innehåller 
betydligt mindre partiklar. 

• Typ 4. Partiklar som verkar ha flutit ut på substratet efter insamlingen 
och som innehåller en eller några nästa sfäriska partiklar med 
geometrisk diameter nära den valda DMA mobilitetsdiametern. 

• Typ 5. Partiklar som flytit ut helt på substratet efter insamling och inte 
innehåller några synliga inklusioner. 

 
De flata partiklar som har flutit ut på substratet (3, 4 och 5) var troligen flytande 
redan vid insamlingen eftersom de inte uppvisar någon Pt-skugga. 



54 VTI rapport 520 

 

   

   

  

Figur 40 Exempel på ultrafina partiklar som insamlats med en DMA satt till 
40 nm. Rad 1: typ 1, rad 2–3: typ 2. 
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Figur 41 Exempel på ultrafina partiklar som insamlats med en DMA satt till 
40 nm. Rad 1–2: typ 3, rad 3: typ 4, rad 4: typ 5. 
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4.4 PM10-koncentrationens tidsutveckling vid olika 
kombinationer 

Vid enbart slitage av beläggning med dubbdäck stiger PM10-halten till en konstant 
nivå som sedan förblir ungefär konstant så länge hastigheten hålls konstant (figur 
42). Högre hastighet resulterar i högre nivå. Att döma av mätningarna med 
dubbdäck på ABS-beläggningen är nivåerna repeterbara. De konstanta nivåerna 
uppstår då tillförseln av nytt slitagematerial balanseras av depositionen av 
partiklar i hallen. Depositionen beror i sin tur på turbulensen, som är direkt 
avhängig provvägsmaskinens rotation. Ökad turbulens har förmåga att hålla 
tyngre partiklar svävande längre, men orsakar även ökad impaktion och därmed 
urtvättning av partiklar ur luften. 

I figur 42 framgår tydligt skillnaderna i uppnådd PM10-halt i PVM-hallen för 
de två olika beläggningarna vid 70 km/h och även hur låga halter som uppnås då 
dubbdäcken byts mot friktionsdäck. I den blå linjen för friktionsdäck ingår tre 
hastigheter 30, 50 och 70 km/h. ABT med granit ger cirka 4 gånger så hög PM10-
koncentration som ABS med kvartsit och dubbdäck. Dubbdäck ger cirka  
40–50 gånger högre koncentration som friktionsdäck.  

0

1

2

3

4

5

6

00
:0

0

01
:0

0

02
:0

0

03
:0

0

04
:0

0

05
:0

0

06
:0

0

Tid efter start (h)

PM
10

 (m
g/

m
3)

ABS och dubbdäck

ABT och dubbdäck

ABS och friktionsdäck

Skillnad mellan ABT och ABS

Skillnad mellan dubb- och friktionsdäck

 
Figur 42 Skillnad i halt PM10 i PVM-hallen (DustTrak-data).  

 
Vid användning av friktionsmaterial är koncentrationsutvecklingen helt 
annorlunda. Koncentrationen av PM10 stiger snabbt då maskinen sätts i rörelse, 
når ett maximum för att sedan långsamt avta. Hur snabbt halten stiger och 
avklingar beror på maskinens hastighet. Ju högre hastighet desto snabbare nås 
maximum. Maximal koncentration verkar också vara avhängig hastigheten då 
högre topp uppnås då PVM körs med högre hastighet från start. Repeterbarheten 
är god med några undantag, då markant högre maximum uppnåtts. Orsaken till 
denna koncentrationsutveckling antas vara att nyproduktionen och uppvirvlingen 
av genererade och ursprungliga partiklar är som störst under de första minuterna 
för att sedan, allteftersom friktionsmaterialet lämnar banan pga. däckens rörelse, 
avta. Ju högre hastighet, desto effektivare malning och uppvirvling, men också 
desto effektivare borttransport från banan. 
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Figur 43 Exempel på skillnad i storleksfördelningens förändring över tid i 
försök med friktionsmaterial (tv) och utan friktionsmaterial (th). 

 
Skillnaden i partikelproduktion mellan dubbade däck och friktionsdäck vid 
användning av tvättat stenkross är stor. Maximal PM10-koncentration för 
dubbdäck är i storleksordningen en tiopotens högre än då friktionsdäck används. 
Detta tyder på dubbdäckens förmåga att producera PM10 från stenkrossen är 
avsevärt större än friktionsdäckens. En möjligen bidragande orsak kan vara att de 
kraftigt sajpade och mjukare friktionsdäcken är effektivare på att transportera bort 
krossen från beläggningsytan och därmed reducera tiden som malningen kan 
pågå. Friktionsdäcken kan också vara en effektivare sänka för både grövre och 
finare partiklar, dvs. mer material kan fastna på däcket på grund av det mjukare 
gummit och fler skåror i detta än i de dubbade däcken. 
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Figur 44 Exempel på storleksfördelningar vid 500 g per m2 påfört friktions-
material vid inledande fas, 30 km/h. 

 
Natursanden är sorterad av naturliga processer då den bildades, men innehåller 
pga. vittring mycket finmaterial. Skillnaderna mellan dubbdäck och friktionsdäck 
är inte lika stora som vid användning av stenkross, vilket beror på den högre 
andelen finmaterial tillgängligt för uppvirvling. Båda kombinationerna med 
natursand ger också högre koncentration än motsvarande kombinationer med 
tvättat stenkross (figur 44). 

Då hastigheten höjs från 15 till 30 km/h under koncentrationens sjunkande fas 
stiger snabbt halten till ett kort maximum (figur 45). Samma sak händer om 
hastigheten höjs ytterligare till 50 km/h. Detta beror dels på kraftigare turbulens 
och därmed uppvirvling av material på och vid sidan av hjulspåret, men även på 
nygenerering av damm från strukturförrådet av mindre korn från ursprungs-
materialet. Studier av beläggningen visar att vid 15 km/h ansamlas mindre korn av 
friktionsmaterial i beläggningens struktur. Dessa korn ligger skyddade för däckens 
malande inverkan (figur 46), men då hastigheten höjs aktiveras de igen och kan 
generera mer finmaterial. 
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Figur 45 Koncentrationstoppar efter start av PVM (15 km/h). Den andra 
toppen i kurvorna orsakas av en hastighetshöjning till 30 km/h utan applicering 
av nytt material på banan. 
 

 
Figur 46   Finmaterial ansamlat i beläggningens struktur efter körning i 15 km/h. 
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4.5 Mineralinnehåll i PM10  
Mineralinnehållet i PM10 från kombination 1 och 2 skiljer sig markant och 
avspeglar de mineralogiska skillnaderna mellan stenmaterialet i de båda 
beläggningarna (tabell 13). Skärlundagraniten i ABT-beläggningen har, som 
nämnts, den petrografiska sammansättningen 65 % fältspat, 25 % kvarts och 10 % 
glimmer. PM10 från denna beläggning uppvisar något högre fältspat- och 
kvartsinnehåll, men inga spår av glimmer. I PM10 från ABS-beläggningens 
kvartsit dominerar kvarts. 
 
Tabell 13 Mineralanalys. 

Prov 
Mineral 

 ABT (granit) 
[vikts-%] 

ABS (kvartsit) 
[vikts-%] 

Amorf andel  ja ja 
Kvarts SiO2 30,3 ±0,9 73,9 ±2,1
Mikroklin KAlSi3O8 35,2 ±1,2 17,0 ±1,8
Albit NaAlSi3O8 34,5 ±1,2 9,1 ±1,2

Halten av kristallint material som inte kan identifieras är <5 vikts-%. 
 
4.6 Cellexponering 
4.6.1 Viabilitet 
Viabiliteten för monocytderiverade makrofager och epitelceller exponerade för 
respektive partikeltyp (P 1–6) visas i tabell 14 respektive tabell 15. 

För att undersöka den cytotoxiska effekten av partikelexponeringen 
undersöktes hur många procent av cellerna som var levande (viabla) vid 
exponeringens slut. Resultaten i tabell 14 visar att redan 10 µg/ml av P 3 
respektive 4 påverkar cellernas viabilitet och efter exponering för 500 µg/ml P 3 
eller P 4 överlever 30 respektive 33 % av cellerna. Motsvarande överlevnads-
procent för P 1 och 2 är 67 respektive 77 %. Exponering för P 6 (10, 100 µg/ml) 
hade ingen inverkan på viabiliteten. 

Tabell 15 visar den cytotoxiska effekten på epitelcellerna av partikel-
exponeringen. Resultaten visar att vid exponeringen 250 µg/ml av P 3 respektive 
4 sänks BEAS-2B cellernas viabilitet ned till 25 respektive 70 %. Exponering för 
P 1 eller 2 inverkade inte på BEAS-2B cellernas viabilitet. RPMI 2650 cellernas 
viabilitet påverkades endast av P 3 och först vid exponering för 500 µg/ml då 
viabiliteten sänks till 80 %.  

RAW 264.7 makrofager var inte vid någon exponering påverkad och låg i 
samtliga fall på ≥ 95%. 
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Tabell 14 Viabiliteten för monocytderiverade makrofager exponerade för 
respektive partikeltyp (P 1–6). Värdena visar i % antalet makrofagceller som efter 
trypanblåfärgning bedömdes som viabla efter exponering för respektive 
partikeltyp i 18 timmar. Kontroll utgjordes av celler som ej exponerats för 
partiklar men i övrigt behandlats på samma sätt. Viabiliteten hos kontrollceller 
var 96 ± 1,0 %. Standardavvikelser har endast kunnat anges för 100 µg/ml på 
grund av för få försöksupprepningar. 

Partikeltyp 
10 µg/ml 
Partiklar 

100 µg/ml 
partiklar 

250 µg/ml 
partiklar 

500 µg/ml 
partiklar 

P 1 93  91 ± 1,0 78 67 
P 2 92  89 ± 3,1 77 77 
P 3 77  63 ± 7,5 43 30 
P 4 74  38 ± 6,3 40 33 
P 5* – – – – 
P 6* 100 100 – – 

* Viabiliteten efter P 5 exponering har ej kontrollerats på grund av partikelbrist. 
Viabiliteten påverkades ej heller av koncentrationen 50 µg/ml 
metanolextraherade dieselpartiklar P 6. 
 
Tabell 15 Viabiliteten för epitelceller exponerade för respektive partikeltyp  
(P 1–4). Värdena visar i % antalet epitelceller (RPMI 2650 repektive BEAS 2B) 
celler som efter tryfanblåfärgning bedömdes som viabla efter exponering för 
respektive partikeltyp i 18 timmar. Kontroll utgjordes av celler som ej exponerats 
för partiklar men i övrigt behandlats på samma sätt. Viabiliteten hos 
kontrollceller var ≥ 98 % för BEAS celler och ≥ 95 % för RPMI cellerna. 

Partikeltyp 
10 µg/ml 
partiklar 

100 µg/ml 
partiklar 

250 µg/ml 
partiklar 

500 µg/ml 
partiklar 

 BEAS   RPMI BEAS   RPMI BEAS   RPMI BEAS   RPMI 
P 1 98          95 98        90 95         90 95         90 
P 2 98          95 98       95 98         95 95         95 
P 3 98          95 90       90 25         90 5          80 
P 4 95          95 80       95 70          95 10         95 

 
 

4.6.2 Cytokinfrisättning från makrofager 
Tabell 16–17 visar mängden TNF-α, IL-8 respektive IL-6 som frisatts till 
cellodlingsmediet av makrofager som exponerats för 10, 50, 100, 250 eller 
500 µg/ml av respektive partikel typ P 1–6. 
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Tabell 16 Cytokin (TNF-α) frisättning från monocytderiverade makrofager efter 
exponering (18 timmar) för partiklar. Alla värden är medelvärden ± SEM av  
3–8 separata försök med 2–3 exponeringar i vardera försök. TNF-α 
koncentrationen är i pg/ml x 104 celler. Mängden partiklar som använts är 
uttryckt i µg/ml cellodlingsmedium. Kontrollvärdet (inga partiklar närvarande) 
var 0,94 ± 0,25 pg/ml x 104 celler. LPS 1 µg/ml användes som positiv kontroll 
422,3 ± 103,0 pg/ml x 104 celler.  

Partikeltyp Exponeringsdos (µg/ml) 

 10 50 100 250 500 

P 1 
6,90* 

±  
1,44 

41,38*# 
±  

8,85 

53,56*# 
±  

15,09 

51,89* 
±  

8,92 

76,89*# 
±  

11,32 

P 2 
4,62* 

±  
1,33 

19,96*# 
±  

6,16 

20,56* 
±  

5,12 

25,79*# 
±  

4,35 

29,03*# 
±  

5,11 

P 3 
14,04* 

±  
2,12 

– 
53,62*# 

±  
9,17 

44,57* 
±  

7,87 

36,95* 
±  

6,76 

P 4 
2,18* 

±  
0,79 

– 
5,20*# 

±  
1,38 

5,87*# 
±  

1,24 

8,63*# 
±  

1,51 

P 5 
6,63* 

±  
2,02 

13,24*# 
±  

3,81 

30,39*# 
±  

12,53 
– – 

P 6 
5,01* 

±  
1,72 

13,28*# 
±  

3,65 

23,88*# 
±  

7,39 
– – 

* = p < 0,05 vs. kontroll, # = p < 0,05 vs. närmast lägre koncentration (50 vs 10, 
100 vs 50 et cetera). Resultat för exponeringsdos 50 µg/ml för P 3 och 4 
respektive dos 250 och 500 µg/ml för P 5 och 6 saknas på grund av brist på 
material (anges med ”–”).  
 



VTI rapport 520 63 

 
Tabell 17 Cytokin (IL-8) frisättning från monocytderiverade makrofager efter 
exponering (18 timmar) för partiklar. Alla värden är medelvärden ± SEM av  
3–8 separata försök med 2–3 exponeringar i vardera försök. IL-8 koncentrationen 
är i pg/ml x 104 celler. Mängden partiklar som använts är uttryckt i  
µg/ml cellodlingsmedium. Kontrollvärdet (inga partiklar närvarande) var  
44,1 ± 12,8 pg/ml x 104 celler. LPS 1 µg/ml användes som positiv kontroll  
1 313,3 ± 156,3 pg/ml x 104 celler.  

Partikeltyp Exponeringsdos (µg/ml) 

 10 50 100 250 500 

P 1 
103,8*  

±  
20,2 

582,9*# 
±  

203,5 

413,4* 
±  

115,7 

154,0* 
±  

43,3 

124,4* 
±  

46,9 

P 2 
166,8* 

±  
41,4 

392,7*# 
±  

90,3 

233,7* 
±  

55,8 

142,2* 
±  

41,1 

35,0 
±  

7,7 

P 3 
239,1* 

±  
50,2 

– 
525,7*# 

±  
130,7 

219,9* 
±  

69,6 

91,6 
±  

22,9 

P 4 
185,3* 

±  
53,6 

– 
158,2* 

±  
28,3 

128,4* 
±  

22,5 

79,6 
±  

14,0 

P 5 
113,5* 

±  
30,6 

221,1* 
±  

63,1 

259,1* 
±  

55,4 
– – 

P 6 
87,0* 

±  
37,3 

213,9* 
±  

56,0 

413,6* 
±  

92,1 
– – 

* = p < 0,05 vs. kontroll, # = p < 0,05 vs. närmast lägre exponeringsdos (50 vs 
10, 100 vs 50 et cetera). Resultat för exponeringsdos 50 µg/ml för P 3 och 4 
respektive dos 250 och 500 µg/ml för P 5 och 6 saknas på grund av brist på 
material (anges med ”–”).  
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Tabell 18 Cytokin (IL-6) frisättning från monocytderiverade makrofager efter 
exponering (18 timmar) för partiklar. Alla värden är medelvärden ± SEM av  
3–8 separata försök med 2–3 exponeringar i vardera försök. IL-6 koncentrationen 
är i pg/ml x 104 celler. Mängden partiklar som använts är uttryckt i µg/ml 
cellodlingsmedium. Kontrollvärdet (inga partiklar närvarande) var  
0,21 ± 0,06 pg/ml x 104 celler. LPS 1 µg/ml användes som positiv kontroll  
454,6 ± 124,5 pg/ml x 104 celler.  

Partikeltyp Exponeringsdos (µg/ml) 

 10 50 100 250 500 

P 1 
0,59* 

±  
0,12 

6,09*# 
±  

0,79 

4,73* 
±  

1,94 

1,84* 
±  

0,18 

2,40*# 
±  

0,23 

P 2 
0,30 

±  
0,08 

1,00*# 
±  

0,16 

1,29* 
±  

0,51 

0,80* 
±  

0,19 

0,58* 
±  

0,11 

P 3 
1,58* 

±  
0,26 

– 
4,11*# 

±  
0,88 

3,07* 
±  

0,76 

2,03* 
±  

0,40 

P 4 
0,35 

±  
0,17 

– 
0,73 

±  
0,37 

0,45 
±  

0,27 

0,91 
±  

0,45 

P 5 
0,40* 

±  
0,17 

1,04* 
±  

0,32 

1,56* 
±  

0,69 
– – 

P 6 
0,38 

±  
0,12 

0,80* 
±  

0,21 

0,90* 
±  

0,30 
– – 

* = p < 0,05 vs. kontroll, # = p < 0,05 vs. närmast lägre exponeringsdos (50 vs 
10, 100 vs 50 et cetera). Resultat för exponeringsdos 50 µg/ml för P 3 och 4 
respektive dos 250 och 500 µg/ml för P 5 och 6 saknas på grund av brist på 
material (anges med ”–”). 
 
Resultaten i tabell 16 visar att samtliga undersökta partikeltyper inducerar en dos 
beroende frisättning av TNF-α och att en signifikant (p < 0,01) ökning (jämfört 
med kontrollceller som ej exponerats för partiklar) av TNF-α frisättning induceras 
redan vid den lägsta dosen (10 µg/ml) av samtliga partikeltyper. En jämförelse 
mellan partikeltyperna (figur 47) visar att P 3 inducerar signifikant  
(p < 0,05) högre frisättning av TNF-α jämfört med samtliga andra partikeltyper. 
Motsvarande jämförelse på exponeringsnivån 100 µg/ml (figur 48) bekräftar 
förmågan hos P 3 att inducera TNF-α. Dessutom kan vid denna exponeringsdos 
(100 µg/ml) P 1 inducera en lika stark TNF-α frisättning som P 3. Både P 1 och 3 
inducerar en högre frisättning av TNF-α än vad motsvarande dos av övriga 
partikeltyper gör och skillnaden är signifikant (p < 0,05) vid jämförelse med P 2 
och 4.   
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Figur 47 TNF-α frisättning, till odlingsmediet, från makrofager exponerade för 
(10 µg/ml odlingsmedium) respektive partikeltyp i 18 timmar. P 1= Dubbdäck 
ABT asfalt, P 2= Dubbdäck ABS asfalt, P 3= Gatupartiklar (Hornsgatan),  
P 4= Tunnelbanepartiklar (Mariatorget), P 5= Dieselpartiklar vattenextraherade, 
P 6= Dieselpartiklar metanolextraherade. Kontroll utgjordes av celler i endast 
odlingsmedium. TNF-α förekomsten analyserades med hjälp av human TNF-α 
QuantiGlo®-assay (R&D systems). I jämförelse med kontroll var p < 0,01 för all 
partikeltyperna. P 3 vs. P 1, 2, 4, 5 och P 6 p < 0,05, P 1 vs. P 4 p < 0,05. Alla 
värden är medelvärden ± SEM från 3 – 8 separata försök med 2–3 exponeringar i 
vardera försök. 
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Figur 48 TNF-α frisättning, till odlingsmediet, från makrofager exponerade för 
(100 µg/ml odlingsmedium) respektive partikeltyp i 18 timmar. P 1= Dubbdäck 
ABT asfalt, P 2= Dubbdäck ABS asfalt, P 3= Gatupartiklar (Hornsgatan),  
P 4= Tunnelbanepartiklar (Mariatorget), P 5= Dieselpartiklar vattenextraherade, 
P 6= Dieselpartiklar metanolextraherade. Kontroll utgjordes av celler i endast 
odlingsmedium. TNF-α förekomsten analyserades med hjälp av human TNF-α 
QuantiGlo®-assay (R&D systems). I jämförelse med kontroll var p < 0,01 för all 
partikeltyperna. P 1 vs. P 2 och P 4 p < 0,05, P 3 vs. P 2 och P 4 p < 0,05. Alla 
värden är medelvärden ± SEM från 3–8 separata försök med 2–3 exponeringar i 
vardera försök. 

 

Kontroll P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 

Kontroll P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6
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Även en signifikant (p < 0,05) ökning (jämfört med kontrollceller som ej 
exponerats för partiklar) av IL-8 frisättning induceras vid den lägsta 
exponeringsdosen (10 µg/ml) av samtliga PM typer (tabell 17). En jämförelse 
mellan partikeltyperna på exponeringsnivån 100 µg/ml (figur 49) visar ett 
liknande mönster som för TNF-α (figur 50) med P 3 och P 1 tillsammans med P 6 
som de partikeltyper som inducerar högst frisättning av IL-8.  
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Figur 49 IL-8 frisättning, till odlingsmediet, från makrofager exponerade för 
(100 µg/ml odlingsmedium) respektive partikeltyp i 18 timmar. P 1= Dubbdäck 
ABT asfalt, P 2= Dubbdäck ABS asfalt, P 3= Gatupartiklar (Hornsgatan),  
P 4= Tunnelbanepartiklar (Mariatorget), P 5= Dieselpartiklar vattenextraherade, 
P 6= Dieselpartiklar metanolextraherade, Kontroll utgjordes av celler i endast 
odlingsmedium. IL-8 förekomsten analyserades med hjälp av human IL-8 
QuantiGlo®-assay (R&D systems). I jämförelse med kontroll var p < 0,05 för all 
partikeltyperna. P 3 vs. P 2 och 4 p < 0,05, P 2 vs. P 4 p < 0.05. Alla värden är 
medelvärden ± SEM från 3–8 separata försök med 2–3 exponeringar i vardera 
försök. 
 
Tabell 18 visar en signifikant (p < 0,05) ökad frisättning av IL-6 (jämfört med 
kontrollceller som ej exponerats för partiklar). En jämförelse mellan 
partikeltyperna vid exponeringsnivån 100 µg/ml (figur 50) visar ett liknande 
mönster som för TNF-α och IL-8 frisättningen med P 1 och P 3 som de 
partikeltyper som orsakar högst frisättning. Signifikant (p < 0,05) skillnad nås 
dock endast för P 1 jämfört med P 2 respektive P 4.   
 

Kontroll P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6
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Figur 50 IL-6 frisättning, till odlingsmediet, från makrofager exponerade för 
(100 µg/ml odlingsmedium) av respektive partikeltyp i 18 timmar. P 1= Dubbdäck 
ABT asfalt, P 2= Dubbdäck ABS asfalt, P 3= Gatupartiklar (Hornsgatan),  
P 4= Tunnelbanepartiklar (Mariatorget), P 5= Dieselpartiklar vattenextraherade, 
P 6= Dieselpartiklar metanolextraherade, Kontroll utgjordes av celler i endast 
odlingsmedium. IL-6 förekomsten analyserades med hjälp av human IL-6 
QuantiGlo®-assay (R&D systems). I jämförelse med kontroll var p < 0,05 för all 
partikeltyperna utom P 4. P 1 vs. P 4 p < 0,05 och P 1 vs. P 2 p=0,051. Alla 
värden är medelvärden ± SEM från 3–8 separata försök med 2–3 exponeringar i 
vardera försök. 
 
Tabell 16–18 visar att inte för någon av de tre cytokinerna kunde en signifikant 
skillnad detekteras mellan de två extraktionssätt (vatten- respektive 
metanolextraktion) som använts för att lösgöra dieselpartiklar från 
insamlingsfiltren. 

Från två av de inledande exponeringsförsöken med P 1–4 analyserades även 
förekomsten av IL-10 i cellodlingsmediet (tabell 19 och figur 51). P 1 inducerade 
en signifikant (p < 0,05) ökning av IL-10 jämfört med kontrollceller såväl med 
kontrollceller som med P 2 och 4 vid exponeringsnivån 100 µg/ml.  

Kontroll P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 
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Tabell 19 Cytokin (IL-10) frisättning från monocytderiverade makrofager efter 
exponering (18 timmar) för partiklar. Alla värden är medelvärden ± SEM av  
2 separata försök med 3 exponeringar i vardera försök. IL-10 koncentrationen är 
i pg/ml x 104 celler. Mängden partiklar som använts är uttryckt i  
µg/ml cellodlingsmedium. Kontrollvärdet (inga partiklar närvarande) var  
1,32 ± 0,37 pg/ml x 104 celler. LPS 1 µg/ml användes som positiv kontroll  
33,24 ± 12,58 pg/ml x 104 celler. 

Partikeltyp Exponeringsdos (µg/ml) 

 10  50  100  250  500  

P 1 
4,45 

±  
1,93 

– 
8,96* 

±  
3,56 

4,75 
±  

1,69 

3,45 
±  

1,16 

P 2 
1,54 

±  
0,38 

– 
1,54 

±  
0,24 

1,33 
±  

0,88 

3,21 
±  

0,58 

P 3 
1,20 

±  
0,55 

– 
2,41 

±  
0,81 

1,76 
±  

0,39 

1,16 
±  

0,35 

P 4 
1,67 

±  
0,75 

– 
1,72 

±  
0,98 

1,35 
±  

0,60 

1,05 
±  

0,73 
P 5 – – – – – 
P 6 – – – – – 

* = p < 0,05 vs. kontroll, # = p < 0,05 vs. närmast lägre exponeringsdos (50 vs 
10, 100 vs 50 et cetera). Resultat för exponeringsdos 50 µg/ saknas på grund av 
brist på material (anges med ”–”). IL-10 har inte analyserats för P 5 och 6. 
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Figur 51 IL-10 frisättning, till odlingsmediet, från makrofager exponerade för 
(100 µg/ml odlingsmedium) av respektive partikeltyp i 18 timmar. P 1= Dubbdäck 
ABT asfalt, P 2= Dubbdäck ABS asfalt, P 3= Gatupartiklar (Hornsgatan),  
P 4= Tunnelbanepartiklar (Mariatorget), P 5= Dieselpartiklar vattenextraherade, 
P 6= Dieselpartiklar metanolextraherade, Kontroll utgjordes av celler i endast 
odlingsmedium. IL-10 förekomsten analyserades med hjälp av human IL-10 
QuantiGlo®-assay (R&D systems). I jämförelse med kontroll var p < 0,05 för P 
1. P 1 vs. P 2 och 4 p < 0,05. Alla värden är medelvärden ± SEM från 2 separata 
försök med 3 exponeringar i vardera försök. 

 

Kontroll P 1 P 2 P 3P 4
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Tabell 16–17 visar att den dos-responsrelaterade ökningen av cytokinfrisättningen 
avstannar när exponeringsdosen överstiger 100 µg/ml och för IL-6 (tabell 18) och 
IL-8 (tabell 17) leder exponering för 250 respektive 500 µg/ml till en minskning 
av cytokinfrisättningen. 

I en delanalys av cellprover från musmakrofager (se nedan) som exponerats för 
P 1–4 analyserades den relativa förekomsten av IL-6 och TNF-α mRNA. Tabell 22 
visar att P 1–4 kan inducera en ökning av IL-6 mRNA uttrycket och för P 1 och 
P 3 är ökningen signifikant (p < 0,05) jämfört med kontroll. Figur 7 illustrerar RT-
PCR resultatet från ett försök i vilket cellerna exponerats för 100 mg/ml P 3. För 
TNF-α kunde ingen signifikant ökning av mRNA uttrycket påvisas. 
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4.6.3 Cytokinfrisättning från luftvägsepitel 
Tabell 20 visar mängden i pg/ml odlingsmedium av respektive cytokin som 
frisatts av BEAS-2B respektive RPMI 2650 celler efter exponering för respektive 
dos och partikel typ. 
 
Tabell 20 Cytokin (TNF-α (A), IL-6 (B) och IL-8 (C)) frisättning från 
bronkepitel BEAS-2B respektive näsepitel RPMI 2650 efter exponering 
(18 timmar) för partiklar. Alla värden är medelvärden ± SEM av 5 separata 
försök med 3 exponeringar i vardera försök. Exponeringsdosen är uttryckt i µg/ml 
cellodlingsmedium. 
A TNF-α   

Partikeltyp Exponeringsdos (µg/ml) 
 10 100 250 
 BEAS         RPMI BEAS        RPMI BEAS           RPMI 

P 1 3,9 ± 0,4*   1,1 ± 0,7 3,3 ± 0,5*    1,1 ± 0,7 3,6 ± 0,3*     0,2 ± 0,2 
P 2 3,1 ± 0,5*   0,4 ± 0,2 2,5 ± 0,7      0,0 ± 0,0 4,1 ± 0,4*     0,3 ± 0,2 
P 3 3,1 ± 0,5*   0,0 ± 0,0 4,7 ± 1,1*    0,2 ± 0,2 4,0 ± 0,4*     0,0 ± 0,0 
P 4 2,6 ± 0,6*   0,0 ± 0,0 9,0 ± 1,4*#   0,0 ± 0,0 13,8 ± 2,1*# 0,0 ± 0,0 
P 5    
P 6  1,0 ± 0,3   0,2 ± 0,1  

Kontrollvärdet (inga partiklar närvarande) för TNF-α var 2,2 ± 0,7 pg/ml för 
BEAS-2B respektive 0,3 ± 0,2 pg/ml för RPMI 2650  
* p < 0,05 vs. kontroll, # p < 0,05 vs. P 1,2 och 3.  
B IL-6 

Partikeltyp Exponeringsdos (µg/ml) 
 10 100 250 
 BEAS        RPMI BEAS      RPMI BEAS       RPMI 

P 1 2,6 ± 0,5   0,9 ± 0,4 3,7 ± 0,3   2,3 ± 1,8 3,5 ± 0,2   1,6 ± 1,0 
P 2 1,6 ± 0,3   0,3 ± 0,3 2,4 ± 0,4   0,0 ± 0,0 3,5 ± 0,1   0,0 ± 0,0 
P 3 1,7 ± 0,2   0,1 ± 0,1 2,2 ± 0,4   0,2 ± 0,2 2,9 ± 0,2   0,0 ± 0,0 
P 4 2,1 ± 0,2   0,0 ± 0,0 2,3 ± 0,2   0,2 ± 0,1 2,5 ± 0,3   0,0 ± 0,0 
P 5    
P 6  3,2 ± 0,2   0,2 ± 0,1  

Kontrollvärdet (inga partiklar närvarande) för IL-6 var 2,5 ± 0,5 µg/ml för BEAS-
2B respektive 1,5 ± 0,5 pg/ml för RPMI 2650.     
C IL-8 

Partikeltyp Exponeringsdos (µg/ml) 
 10 100 250 
 BEAS        RPMI BEAS       RPMI BEAS        RPMI 

P 1 9,9 ± 2,3   2,9 ± 0,5 10,6 ± 2,6   3,2 ± 0,4 6,4 ± 0,5  1,5 ± 0,4 
P 2 6,5 ± 1,7   2,0 ± 0,3 6,3 ± 0,4   1,7 ± 0,3 8,6 ± 2,6   1,5 ± 0,2 
P 3 6,7 ± 1,2   1,5 ± 0,3 6,6 ± 0,7   1,6 ± 0,2 5,7 ± 0,5   1,2 ± 0,3 
P 4 4,8 ± 0,5   1,7 ± 0,3 5,3 ± 0,3   1,7 ± 0,3 11,0 ± 3,4   2,0 ± 0,5 
P 5    
P 6  3,2 ± 0,2   3,6 ± 0,1  

Kontrollvärdet (inga partiklar närvarande) för IL-8 var 9,1 ± 2,3 µg/ml för BEAS-
2B respektive 3,5 ± 0,6 pg/ml för RPMI 2650.     
Anm. Där värdet 0,0 ± 0,0 redovisas betyder det att koncentrationen i samtliga 
mätningar för respektive cytokin varit under mätmetodens detektionsgräns.  
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Från BEAS-2B cellerna kan en liten men signifikant (p < 0,05) ökning av 
frisättningen av TNF-α efter exponering för 10 µg/ml av P 1–4 noteras. En ökning 
av exponeringsdosen leder inte till någon signifikant ökad frisättning av  
TNF-α med undantag för P 4 där en dos-respons relaterad ökning av frisättningen 
TNF-α till odlingsmediet kan konstateras. För interleukinerna (IL) 6 och 8 kan 
ingen signifikant ökning av frisättningen till odlingsmediet induceras av någon av 
de undersökta partikeltyperna. IL-10 bildas inte av BEAS-2B cellerna i sådan 
mängd att den kunde detekteras. 

Exponering av RPMI 2650 epitelceller resulterade i ingen eller mycket liten 
cytokinfrisättning oberoende av vilken partikeltyp eller dos som användes. Inga 
skillnader jämfört med kontroll (ej stimulerade celler) kunde detekteras. Den 
cytokinfrisättning som kunde detekteras var i samtliga fall på eller strax över 
detektionsgränsen för mätmetoden. 
 
4.6.4 Kväveoxidfrisättning från musmakrofagcellinjen RAW 264.7 
De olika partikeltyperna P 1–6 undersöktes med avseende på förmågan att 
inducera frisättning av kväveoxid (NO) till odlingsmediet från RAW 264.7 
makrofager efter exponering för 10, 50 och 100 µg/ml odlingsmedium av 
respektive partikeltyp. 

Tabell 21 visar en dosberoende frisättning av NO från cellerna som för P 3 och 
5 är statistiskt signifikant (p < 0,05) jämfört med kontroll vid exponeringsdosen 
50 µg/ml. För P 1 når frisättningen av NO signifikans först vid exponeringsdosen 
100 µg/ml. P 2, 4 respektive 6 påverkar inte NO frisättningen till odlingsmediet. 
 
Tabell 21 Kväveoxid (NO) frisättning från makrofager (RAW 264.7) efter 
exponering (18 timmar) för partiklar. Alla värden är medelvärden ± SEM av  
2–5 separata försök med 2–3 exponeringar i vardera försök. NO koncentrationen 
är i µM. Mängden partiklar som använts är uttryckt i µg/ml cellodlingsmedium. 
Kontrollvärdet (inga partiklar närvarande) för cellerna var 0,53 ± 0,13 µM. 

Partikeltyp Exponeringsdos (µg/ml) 

 10 50 100 
P 1 0,52 ± 0,11 0,74 ± 0,14 1,04 ± 0,11* 
P 2 0,30 ± 0,06 0,35 ± 0,08 0,36 ± 0,10 
P 3 0,55 ± 0,17 2,05 ± 0,46*# 3,63 ± 0,69*# 
P 4 0,18 ± 0,08 0,42 ± 0,06 0,58 ± 0,04 
P 5 0,97 ± 0,10 2,08 ± 0,32*# 2,49 ± 0,83 
P 6 0,71 ± 0,18 0,87 ± 0,18 1,09 ± 0,06 
B-G 1,39 ± 0,13* 8,14 ± 1,47*# 20,31 ± 2,75*# 

* = p < 0,05 vs. kontroll, # = p < 0,05 vs. koncentration 10 µg/ml.  
 
Tabell 22 visar den relativa mängden iNOS (inducerbart kväveoxidsyntas)  
-mRNA som uttryckts i RAW 264.7 makrofager efter exponering för respektive 
partikel typ P 1–4. Figur 52 illustrerar resultaten från exponering för P 3. P 3  
(50 mg/ml) inducerar en högre (p < 0,05) iNOS-mRNA nivå i RAW 264.7 än 
övriga partikeltyper. Resultaten från exponering för P 3 visar en ökning (p < 0,05 
vs. kontroll) av iNOS-mRNA som ligger i linje med den ökning som kan ses för 
NO-frisättningen till odlingsmediet. För övriga partikeltyper kunde ingen 
påverkan på iNOS-mRNA nivån detekteras. 
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Viabiliteten hos RAW 264.7 makrofager var inte vid någon exponering 
påverkad och låg i samtliga fall på ≥ 95 %. 

 
Tabell 22 Analys av den relativa IL-6 (A), TNF-α (B) respektive iNOS-mRNA 
(C) förekomsten i makrofager (RAW 264.7) efter exponering (18 timmar) för 
respektive partikeltyp P 1–4. Alla värden är medelvärden ± SEM av 5 separata 
försök. Mängden mRNA för respektive protein är normaliserad mot 18s rRNA 
mängden i samma prov. Mängden partiklar som använts är uttryckt i µg/ml 
cellodlingsmedium. Kontroll värdet (inga partiklar närvarande) för cellerna var 
0,2 ± 0,2 (IL-6), 1,1 ± 0,4 (TNF-α) respektive 0,2 ± 0,1 (iNOS). Analysen gjordes 
med RT-PCR teknik. Figur 52 illustrerar resultatet från en RT-PCR analys. 
 
A  IL-6 mRNA 

Partikeltyp Exponeringsdos (µg/ml) 

 10 50 100 
P 1 1,0 ± 0,4 2,1 ± 0,4* 2,4 ± 0,9* 
P 2 1,7 ± 1,1 1,7 ± 1,1 0,6 ± 0,2 
P 3 1,8 ± 0,3* 3,9 ± 0,3* 4,5 ± 0,7* 
P 4 0,4 ± 0,2 1,0 ± 0,2 0,8 ± 0,3 
B-G 2,4 ± 0,2* 8,2 ± 2,6* 6,9 ± 2,1* 

 
B  TNF-µ mRNA 

Partikeltyp Exponeringsdos (µg/ml) 

 10 50 100 

P 1 1,0 ± 0,4 1,4 ± 0,3 1,2 ± 0,5 
P 2 3,6 ± 1,5 2,4 ± 1,3 0,7 ± 0,1 
P 3 0,7 ± 0,2 2,0 ± 0,7 2,0 ± 0,4 
P 4 0,7 ± 0,1 1,1 ± 0,1 0,7 ± 0,1 
B-G 1,1 ± 0,1 4,4 ± 1,5 3,0 ± 1,2 

 
C  iNOS mRNA 

Partikeltyp Exponeringsdos (µg/ml) 

 10 50 100 
P 1 0,4 ± 0,3 0,6 ± 0,3 0,6 ± 0,3 
P 2 0,4 ± 0,2 0,5 ± 0,2 0,3 ± 0,1 
P 3 0,3 ± 0,1 2,0 ± 0,7* 1,8 ± 0,5* 
P 4 0,2 ± 0,1 0,4 ± 0,2 0,3 ± 0,1 
B-G 0,9 ± 0,2 3,8 ± 0,4* 3,7 ± 1,0* 

* = p < 0,05 vs. kontroll beräknat med Kruskal-Wallis Test med Mann-Whitney 
post hoc test och Bonferroni korrektion. 
B-G = 1→3-β-D-Glukan (Curdlan) användes som positiv kontroll. 
 
 



VTI rapport 520 73 

 

  Kontroll          10                 50             100   µg/ml 

18s RNA 

iNOS 

IL-6 

TNF-α 

 
Figur 52 Illustrerar den relativa mängden av TNF-α, IL-6 och iNOS mRNA 
samt 18s RNA i ett exponeringsförsök med dubbelprov. RAW 264.7 celler 
exponerades för 10, 50 respektive 100 µg/ml P 3 i 18 timmar. Celler som endast 
exponerats för cellodlingsmedium utgjorde kontroll. Nivån av mRNA 
analyserades med RT-PCR så som beskrivs i Metoder. 
 
4.6.5 Endotoxinanalys 
Endotoxin kunde endast detekteras i medium innehållande P 3 (Hornsgatan) 
övriga prover var fria från endotoxin enligt testet. Semikvantifiering av 
endotoxinhalten med hjälp av en standardkurva har ej gjorts men enligt 
tillverkaren bör testet reagera på halter ner till 0,03 EU/ml. För att kontrollera om 
någon E-TOXATE inhibitor finns närvarande i de undersökta proven mäts även 
ett prov där 0,36 EU/ml tillsätts och samtliga prov var där positiva. Resultaten 
indikerar att P 1, 2 och 4 innehåller lägre halt endotoxin än 0,36 EU/ml och att P 3 
innehåller 0,36 EU/ml eller mer av endotoxin. Sannolikt är dock halterna i de 
negativa proverna betydligt lägre med tanke på testets känslighet.  

För att kontrollera endotoxinets inverkan på cytokinfrisättningen inducerad av 
P 3 utfördes kontrollförsök (n = 3) där polymyxin B (en endotoxin hämmare) 
användes, polymyxin B (10 µg/ml) blandades med P 3-suspensionen (100 µg/ml) 
och blandningen inkuberades i 37°C vattenbad 10 minuter. Därefter exponerades 
makrofagerna för blandningen i 18 timmar och cytokinnivån analyserades i 
odlingsmediet. Polymyxin B behandling av partiklarna minskade frisättningen av 
IL-6, IL-8 och TNF-α med respektive 39,2 ± 18,2, 11,0 ± 11,0 och 42,0 ± 12,9 %. 
För IL-6 och TNF-α var minskningen tydlig vid alla tre försökstillfällena för IL-8 
kunde en minskning endast detekteras vid ett av försökstillfällena. P 5 och 6 
analyserades inte för endotoxin innehåll men behandling av dessa partiklar med 
Polymyxin B ledde inte till någon minskning av cytokinfrisättningen. 
 
4.6.6 Filterpartiklars inverkan på cytokinfrisättningen från 

makrofager 
Partiklar som frigjorts från filtermaterialet under partikelextraktionsförfaradet 
undersöktes med avseende på cytokin inducerande förmåga. Tabell 23 visar att 
partiklar (10 µg/ml) som extraherats från en P 1 partikelfri del av ett P 1 filter kan 
inducera frisättning av TNF-α och IL-8 medan IL-6 frisättningen inte påverkades. 
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Exponering (tabell 23) för 100 µg/ml filterpartiklar från en P 3 fri yta av ett P 3 
filter stärker ytterligare mönstret att filterpartiklar kan påverka främst TNF-α och 
IL-8 frisättningen från makrofager. 
 
Tabell 23 Cytokinfrisättning från monocytderiverade makrofager efter-
exponering för fiterextrakt utan slitagepartiklar respektive extrakt med 
slitagepartiklar. 

Cytokin P 1 
Slitagepartiklar 

10 µg/ml 

P 1 Filterpartiklar 
10 µg/ml 

P 3 
Gatupartiklar 

100 µg/ml 

P 3  
Filterpartiklar 

100 µg/ml 
TNF-� 6,90 ± 1,44 3,60 ± 0,40 53,6 ± 9,20 51,2 ± 10,9 
IL-6* 0,59 ± 0,12 0,08 ± 0,03 4,11 ± 0,88 0,73 ± 0,10 
IL-8* 103,8 ± 20,2 57,0 ± 10,6 525,7 ± 130,7 367,7 ± 33,2 

*pg/ml x 104 celler 
P 1 filterpartiklar = De material som bildades efter extraktion av en P 1 fri del av ett filter som 
använts för att samla in P 1. 
P 3 filterpartiklar = De material som bildades efter extraktion av en P 3 fri del av ett filter som 
använts för att samla in P 3.  
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5 Sammanfattande diskussion 
5.1 Partikelgenerering och -egenskaper 
Att vägslitage orsakat av dubbdäck kraftigt kan bidra till omgivningsluftens 
innehåll av inandningsbara partiklar styrks av resultaten från detta projekt. De 
mycket höga PM10-halter (1–5 mg/m3) som uppnås i provvägsmaskinhallen vid 
dubbdäckskörning är ett tydligt bevis på detta. En relativ jämförelse med de halter 
som uppnås vid körning med friktionsdäck ger att vid 70 km/h producerar 
dubbdäck cirka 40–50 gånger så höga PM10-halter. Detta kan jämföras med vad 
som påvisats i finska undersökningar. (Kupiainen m.fl., 2005) har i liknande 
försök visat att dubbdäck vid 15 km/h endast ger drygt 1,5 gånger och vid 
30 km/h cirka 6 gånger så hög PM10-produktion än friktionsdäck. Orsakerna till 
denna stora skillnad är oklara, men kan eventuellt ha med olika 
temperaturförhållanden under försöken att göra. De finska undersökningarna 
genomfördes i 4–5°C, medan försöken i WearTox genomförts i rumstemperatur 
(cirka 20–25°C). En lägre temperatur gör däckens gummi hårdare och därför mer 
potent att slita på beläggningen. Resultaten visar att skillnaden mellan friktions- 
och dubbdäckens generering av PM10 ökar med ökande hastighet (figur 53). 
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Figur 53 Relationer mellan hastighet och medelhalt av partiklar 16–723 nm 
och 0,523–10 µm för dubbdäck och friktionsdäck på ABS med kvartsit. 



76 VTI rapport 520 

Detsamma gäller inte för submikrona partiklar som verkar uppstå vid slitage 
mellan däck och vägbana. Antalskoncentrationerna för friktions- och dubbdäck 
ökar för dessa partiklar mycket likartat med hastigheten (figur 53).  

I enskilda kombinationer medför ökad hastighet en ökad partikelproduktion, 
vilket är att vänta eftersom slitaget av beläggningen ökar med hastigheten 
(Jacobson och Wågberg, 1997). En grov uppskattning utifrån kombination 2 ger 
att 50 km/h ger cirka 3,5 gånger så hög halt PM10 än 30 km/h och 70 km/h knappt 
1,5 gånger så hög halt som 50 km/h. 

Mycket intressant ur åtgärdsperspektiv är att de två beläggningarna skiljer sig 
åt i partikelgenereringsavseende. Att den hårdare kvartsitbeläggningen skulle ge 
betydligt lägre PM10-halter är måhända väntat om man endast beaktar 
hållfastheten hos stenmaterialet. Det har dock funnits en farhåga att hållbarare 
beläggningar slits mindre, men också kan antas malas ner i mindre fraktioner än 
ett stenmaterial med sämre hållfasthet och därför bidra med högre andel PM10. 
Storleksfördelningarna under 10 µm från de två beläggningarna är mycket 
likartade vilket alltså inte styrker denna teori. Försöken ger ingen information om 
huruvida förhållandet stämmer om man beaktar även grövre partiklar. Det mycket 
begränsade underlaget måste också beaktas. Betydligt fler undersökningar 
behöver göras för att detta resultat skall kunna verifieras. 

Massfördelningarna för de grövre partiklarna då enbart däck används är relativt 
lika för de båda beläggningarna. Den mindre hållbara ABT-beläggningen 
producerar dock mer PM10 än ABS-beläggningen. Fördelningarna är bimodala 
och en liten skillnad är att den grövre toppen är relativt den finare toppen högre 
för ABT-beläggningen. Friktionsdäck på ABS-beläggningen ger en liknande 
fördelning, men med avsevärt lägre koncentrationer än då dubbdäck används. 
Halterna stiger då hastigheten höjs, men det är oklart om detta enbart är slitage 
som orsakas av friktionsdäcken eller om en viss uppvirvling av resuspenderbara 
partiklar bidrar. Den korta toppen på koncentrationskurvan vid varje start kan tyda 
på viss resuspension, men utplaningen på konstant nivå vid 70 km/h visar att även 
nygenerering av partiklar sker under denna fas. 

Hastigheten hos provvägsmaskinen påverkar inte bara koncentrationsnivåerna 
utan även fördelningarnas utseende. Med ökande hastighet minskar den 
procentuella massan av partiklar inom cirka 2,5–6 µm, medan den ökar för 
fraktionen under 2,5 µm (figur 54). Processerna bakom detta fenomen är troligen 
kopplade dels till den ökade turbulensen vid högre hastighet vilken bidrar till att 
partiklar sedimenterar effektivare, dels till att genereringen av finare partiklar blir 
mer effektiv med ökande hastighet. Om man beaktar den kumulativa andelen av 
massan under ca 10 µm kan man uppskatta att ca 30 % av PM10 från 
dubbdäckslitage i kombination 1 (ABT med granit och kombination 2 (ABS med 
kvartsit) utgörs av PM2,5 vid 70 km/h. Vid 30 km/h är denna andel i kombination 
2 knappt 20 % figur 55. Hypotetiskt bidrar alltså minskad hastighet både till 
minskade PM10-halter, men också en lägre andel PM2,5 från slitage.  
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Figur 54 Procentuell massfördelning för partiklar 0,523–10 µm för 
kombinationer med dubbdäck och utan friktionsmaterial visar hur hastigheten 
påverkar olika delar av fördelningen. 
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Figur 55 Kumulativ koncentrationsprocent för partiklar mindre än ca 10 µm 
för kombinationer med dubbdäck och utan friktionsmaterial. Sänkt hastighet 
bidrar till minskad andel PM2,5. 
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Figur 56 Procentuell massfördelning för partiklar 0,523–10 µm för 
kombinationer med friktionsmaterial (500 g/m2, 30 km/h) visar att den grövre 
moden ökar i betydelse då dubbdäck används. 

 
Då friktionsmaterial används påminner de normerade fördelningarna mycket om 
fördelningen vid 30 km/h utan friktionsmaterial, med en dominerande topp vid 4–
5 µm och snabbt avtagande massa mot finare fraktioner. Dubbdäck verkar 
förstärka den grövre modens bidrag i jämförelse med då friktionsdäck används 
(figur 56). Processen bakom detta kan endast spekuleras kring. Möjligen skapas 
den dominerande moden i huvudsak genom friktionsmaterialskornens malning 
mot varandra och vägbanan medan dubbarnas verkan på kornen tillför en något 
grövre mod. Den något finare moden kan också vara relaterad till suspenderat 
befintligt finmaterial, vilket försöken med otvättad natursand indikerar. 
Fördelningen för kombinationerna med natursand verkar förskjutas något mot 
mindre storleksfraktioner då friktionsdäck används (figur 56). 

Analyserna med elektronmikroskop visar att PM10 i försöken till mycket stor 
andel består av stenmaterial. Partiklarna då endast dubbdäck används på 
beläggningarna är generellt kantiga och har färska brottytor. Partiklarna från 
graniten är mer flakiga än de från kvartsiten, som ter sig mer korniga. 
Skillnaderna kan härledas till skillnader i mineralernas naturliga brottytor. Utifrån 
fotografierna går även att bedöma att materialet från proverna med natursand är 
ett betydligt mer vittrat material, vilket visar att en stor del av PM10 som insamlats 
vid dessa försök är relaterade till uppvirvling av redan befintligt PM10 i materialet. 
Resultatet visar således på att det finns anledning att i möjligaste mån undvika 
friktionsmaterial som innehåller finfraktioner i miljöer där problem med höga 
PM10-halter föreligger. Att tvätta materialet är i detta avseende effektivare än att 
använda ett endast siktat material, eftersom detta efter siktningen kan ha vittrat 
och eroderats så att nya finfraktioner bildats. 

Typiskt för däckpartiklar är förekomsten av svavel (S) och zink (Zn) (Camatini 
m.fl., 2001). I inget av PM10-materialet från försöken lyckades partiklar entydigt 
identifieras som däckpartiklar. Den mycket stora mängden material med ett tydligt 
mineroget ursprung försvårade sannolikt möjligheterna att identifiera ecentuella 
däckpartiklar i mikroskopanalyserna. 
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Då stenmaterialet i graniten i ABT-beläggningen är detsamma som i det 
krossade friktionsmaterialet är det intressant att jämföra EDX-spektra från 
kombination 1 med de från försöken med stenkross (kombinationerna 4 och 5). 
Genom att studera kvoterna mellan Si-toppen och andra grundämnens toppar kan 
konstateras att dessa kvoter för kombinationerna 4 och 5 är mycket lika de från 
kombination 1 (figur 57). I figuren är även inlagt kvoter för Skärlundagranit  
(2–4 mm) som mortlats i en järnmortel, vilken kan antas ha representativa kvoter 
för denna fraktion av Skärlundagranit. De något lägre kvoterna för kombina-
tionerna 4 och 5 skulle kunna tolkas som resultatet av en sandpapperseffekt 
(Kupiainen m.fl., 2003), det vill säga att det pålagda friktionsmaterialet även 
bidragit till visst slitage av kvartsitbeläggningen. En alternativ föklaring är att 
detta är en effekt av att friktionsmaterialet transporterats bort från hjulspåret och 
däcken har fått slita på kvartsitbeläggningen utan större inverkan av 
friktionsmaterialet. Den genomgående lägre kvoten för kombination 4 (med 
dubbdäck) kan tyda på något högre slitage av kvartsitbeläggningen från dubbarnas 
direkta verkan på beläggningsytan. Som synes är kvoterna även i nivå med 
kvoterna för den mortlade Skärlundagraniten. 
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Figur 57 Kvoter mellan aluminium, kalium, järn och kisel för kombinationerna 
med Skärlundagranit i beläggning och friktionsmaterial. Samma kvoter för siktad 
respektive mortlad Skärlundagranit (2–4 mm) samt kombination 2, med kvartsit 
från Kärr som jämförelse. 

 
Från försöken med natursand är kvoterna mer svårtolkade. Här finns endast kvoter 
från mortlad respektive siktad natursand att jämföra med. Den mortlade sanden 
antas ha de genomsnittliga kvoterna för natursanden från Kolbyttemon, medan 
den siktade kan antas uppvisa kvoter för uppvirvlingsbart finmaterial i sanden. 
Kvoterna från kombinationerna 6 och 7 är mycket lika för aluminium, men 
uppvisar liksom i exemplet med stenkross lägre värden för kombinationen med 
dubbdäck. Kvoterna ligger generellt i samma nivå, men för Al/Si avviker det 
siktade materialet, vilket innebär att detta innehåller en förhållandevis hög andel 
kisel (kvarts). För Ca/Si har det mortlade provet något lägre kvot. Genomgående 
är kvoterna markant högre än för kombination 2, som också helt saknar Ca/Si, 
vilket styrker slutsatsen att PM10 från dessa kombinationer till mycket stor del 
utgörs av material från natursanden. 
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Figur 58 Kvoter mellan aluminium, kalium, kalcium, järn och kisel för 
kombinationerna med natursand från Kolbyttemon som friktionsmaterial på 
kvartsitbeläggningen. Samma kvoter för siktad respektive mortlad natursand från 
Kolbyttemon (0–8 mm) samt kombination 2, med kvartsit från Kärr som 
jämförelse. 
 
Generellt visar PIXE-resultaten att slitagepartiklar från vägbanan återfinns i 
grovfraktionen, dvs. för partiklar > cirka 1 µm i aerodynamisk diameter. Typiska 
grundämnen som normalt återfinns i det stenmaterial som används är Al, Si, K, 
Ca, Ti, Mn och Fe. För grundämnet Zn observerades höga halter även för 
kombinationen ABS + friktionsdäck. Detta Zn torde härröra från däcken, och 
ligger även det huvudsakligen i grovfraktionen. Dock har det varit mycket svårt 
att påvisa zink i EDX-analyser och likaså svårt att identifiera daäckpartiklar i 
SEM-bilderna.  

Vad som orsakat bildningen av de submikrona partiklar som studerats i kapitel 
4.3 kan vi endast föra fram hypoteser kring. Det verkar troligt att typerna 1 och 2 
kommer från det sot som tillsätts däcken som förstärkande fillermaterial. Dessa 
material är viktiga i alla typer av däck och tillsätts för att binda polymerstrukturen. 
Det vanligaste fillermaterialet är just sot och utgör cirka 30 vikt-% av däcket. En 
annan möjlighet är att partiklarna härrör från små inklusioner av zinkoxid (ZnO) 
eller zinksulfid (ZnS). Zinkoxid är en aktivator för organiska acceleratorer som 
används för att snabba upp vulkaniseringsprocessen. Vanligtvis tillsätts zinkoxid i 
halter som motsvarar 1 vikt-% zink i det färdiga däcket. Zink finns ofta i formerna 
Zn och ZnS, men kan också återfinnas som organiska zinkföreningar (Fauser 
1999). Svavel används som vulkaniseringsmedel i nästan alla gummiprodukter 
och finns i däck i koncentrationer kring några vikt-%. Fraktioner av dessa ämnen 
är antagligen tillräckligt löst bundna till gummit för att kunna frigöras vid 
dragspänning.  

De oljor som används som mjukgörare kan vara källan till det flytande material 
som kan ses i typerna 4 och 5. Dessa oljor har lågt ångtryck och kondenserar 
snabbt vid avkylning. Då däckytan värms upp av friktionen vid försöken kan 
oljorna ha förångats och emitterats från däcken för att sedan snabbt kondensera. 
De kondenserande ångorna adsorberas lätt på ytan av fasta partiklar, vilket kan 
vara förklaringen till partikeltyp 4. Förekomsten av nanometerstora 
kondensationskärnor kan inte uteslutas från typ 5. 
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Typ 3 är svårare att förklara. Dessa flöt ut och har ett prickigt utseende. 
Prickarna kunde inte identifieras. Det är möjligt att de bildats vid försöken, men 
det kan inte uteslutas att de bildats vid Pt-skuggningen. Om så är fallet måste 
någon form av mekanism finnas som gör att Pt-partiklarna blir mer synliga inuti 
dessa partiklar än i substratet utanför dem (se till exempel bilderna i rad 1 och 2 i 
figur 41). 
 
5.2 Cellstudier 
Resultatet av denna undersökning indikerar att partiklar från dubbdäck kan 
inducera inflammation i luftvägarna och att denna partikeltyp utgör en minst lika 
stor potentiell hälsorisk som redan kända vägtrafikrelaterade partiklar (till 
exempel dieselpartiklar). I undersökningen användes monocyter från människa 
som mognat till makrofager, vilka i tidigare undersökningar har visats likna 
makrofager från luftvägarna (Hammerstrom, 1979; Nii m.fl., 1993; Gantner m.fl., 
1997). Makrofager från samma blodgivare kan uppvisa variation i förmågan att 
frisätta cytokiner (Kristovich m.fl., 2004). Detta noterades även i denna 
undersökning, emellertid förelåg samma trend i samtliga försök för frisättandet av 
cytokiner från makrofager. 

Samtliga partiklar inducerade frisättning av IL-6, IL-8 och TNF-α, där P 1 och 
P 3 gav den kraftigaste responsen. Vid en dos på 10 µg/ml inducerar P 3 en 
starkare cytokinfrisättning än övriga partikeltyper (figur 47), men vid 100 µg/ml 
inducerar P 1 en minst lika kraftig respons (figur 48). Detta beror troligen på 
partiklarnas olika giftiga effekt på makrofagerna vilket ses av att fler celler lever 
vid exponering för P 1 än för P 3 vid denna koncentration (tabell 14), vilket också 
förklarar den minskade cytokinfrisättningen vid ökad partikelkoncentration för 
samtliga typer av partiklar. Till skillnad från P 3 kunde inga rester av döda 
bakterier (LPS) påvisas för P 1 eller P 2, vilket ytterligare indikerar att själva 
partiklarna från dubbdäck är mer potenta att frisätta cytokiner än övriga 
partikeltyper. Av de tre olika storleksfraktionerna har den grova fraktionen visats 
vara den som i huvudsak aktiverar makrofager i luftvägarna (Soukup och Becker, 
2001). Det är därför möjligt att skillnader i den procentuella fördelningen av 
partikelstorlekar för respektive partikeltyp kan påverka förmågan att inducera 
cytokinfrisättning från makrofagerna. P 1 inducerade den antiinflammatoriska 
cytokinen IL-10, dock var nivåerna förhållandevis låga. Någon signifikant ökning 
av IL-10 nivåerna för övriga partikeltyper noterades inte. 

Både P 1 och 2 inducerade större cytokinfrisättnig än P 4 från tunnelbana, som 
nyligen visades utgöra en större hälsorisk än gatupartiklar (Karlsson m.fl., 2005). 
Emellertid hade P 4 en högre toxicitet på makrofagerna än P 1 och 2, vilket 
troligen beror på dess förmåga att inducera DNA-skador. P 4 visades även kunna 
inducera oxidativ stress och IL-8 anses vara en markör för detta (Ito m.fl., 2004; 
Karlsson m.fl., 2005), vilket indikerar att även slitagepartiklar från dubbdäcks-
slitage av vägbeläggning har denna förmåga.  

En annan skillnad mellan slitagepartiklar och P 3 och P 4 är eventuell 
kontamination från filter (tabell 23). Tack vare den stora mängden partiklar kunde 
P 1 och P 2 skakas loss från filtren, medan övriga partiklar extraherades från 
filtren Speciellt för P 3 observerades en stor del fiberliknande partiklar (figur 9) 
som möjligen kan härröra från filtren. Emellertid kan de synligen partikelfria 
filterbitarna vara LPS-kontaminerade samt innehålla små mängder partiklar. 
Koncentrationerna som användes i testerna av filtrens förmåga att frisätta 
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cytokiner ligger i överkant av vad som kan anses vara realistiskt för exponering av 
enskilda individers luftvägar. Huvuddelen av komponenterna i P i denna 
undersökning torde utgöras av slitagepartiklar, men under verkliga förhållanden 
utsätts människor för en blandning av olika partikeltyper samt LPS och pollen 
som kan fästa på partiklarnas yta. 

Jämförelse mellan P 1 och P 2 visar att P 1 frisatte högre nivåer av samtliga 
cytokiner. Detta kan bero på flera olikheter mellan dessa partikeltyper. Den 
kemiska/mineralogiska sammansättningen, partiklarnas ytkemi och morfologi är 
sannolika förklaringsgrunder. Eftersom storleksfördelningarna är mycket likartade 
kan inte storleken vara av betydelse för skillnaderna i cytokinutsöndring. Detta är 
ett viktigt resultat eftersom just storlek normalt tillskrivs stor betydelse. Möjligen 
styrker resultaten att storlekens betydelse främst är viktig för var i luftvägarna de 
avsätts, snarare än för hur toxiska de är för specifika celltyper.  

Om man ser till den mineralogiska sammansättningen hos P 1 och P 2, kan 
konstateras att P 2 har ett betydande innehåll av kvarts (cirka 74 %), till skillnad 
från P 1, som endast utgörs av cirka 30 % kvarts. Kvarts (kiseldioxid) kan utöva 
hälsoskadliga effekter genom sin förmåga att inducera mutationer (Barrett, 1994) 
och har under lång tid konstaterats vara en miljöfara för personer som utsätts för 
höga halter i till exempel stenindustrin. Det är därför något oväntat att det 
kvartsrika dammet från ABS-beläggningen, i denna studie visat sig vara mindre 
inflammatoriskt än slitagedamm från en betydligt kvartsfattigare beläggning.  

En möjlig förklaring till skillnaden i inflammatorisk potential mellan P 1 och 
P 2 kan vara de morfologiska skillnaderna. Finska studier bedömer att den flakiga 
formen hos glimmerpartiklar kan vara en viktig förklaring till hög produktion av 
TNF-α i musmakrofager (Holopainen m.fl., 2004). Studien jämförde den 
proinflammatoriska potentialen hos glimmerpartiklar av olika form och 
konstaterar att förhållandevis stora partiklar med jämförelsevis liten specifik yta i 
kombination med flakig form ökar glimmerns förmåga att inducera produktion av 
proinflammatoriska cytokiner. 

En norsk undersökning av vilka beståndsdelar i vägbeläggning som inducerade 
cytokinfrisättning i humana lungepitelceller (cellinje A549) visade att mineralet 
plagioklas hade en mycket låg cytokininducerande förmåga och rekommenderade 
att vid val av vägbeläggning material med högt plagioklasinnehåll var att föredra 
(Låg m. fl., 2004). Vanlig granit innehåller endast en liten del av plagioklas och 
består i övrigt huvudsakligen av fältspat, kvarts, hornblände, biotit och muskovit. 
De kvalitativa egenskaperna, snarare än storleken, var avgörande för partiklarnas 
cytokinfrisättande förmåga även i denna studie (Låg m.fl., 2004). I vår 
undersökning utgörs P 1 och P 2 av slitagepartiklar från främst vägbeläggningen, 
men även partiklar från däck finns. Däckpartiklar innehåller såväl latex som vissa 
metaller (till exempel zink). Det är troligt att dessa främst finns i den fraktion som 
observerats i antalstoppen runt några 10-tal nanometer. Dessa utgör en något 
större antalsandel i P 1 än P 2. Det latex som frisätts från däck och som påträffats i 
riklig mängd i luftprover, misstänks kunna inducera både latexallergi och astma 
(Williams m.fl., 1995; Miguel m.fl., 1996; Namork m.fl., 2004).  

Odlade mänskliga makrofager har ingen eller mycket låg frisättning av 
kväveoxid (NO), varför makrofager från mus (cellinje RAW 264.7) användes som 
en modell för att undersöka frisättningspotentialen hos de olika partikeltyperna för 
NO. Frisättning av NO från makrofager kan vara ett tecken på oxidativ stress eller 
inflammatorisk aktivering. Frisatt NO kan snabbt diffundera genom vävnader och 
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agera som en signalmolekyl eller ha bakteriedödande effekt, som exempel på ett 
par funktioner (Bruckdorfer, 2005). 

Eftersom inandningsbara partiklar i stadsmiljö antas kunna inducera eller 
förvärra luftvägssjukdomar, är det möjligt att NO, som en inflammatorisk reaktion 
på partiklarna, delvis är ansvarigt. Enligt våra resultat inducerar P 1 och P 3 NO-
frisättning. Skillnader i den biologiska aktiviteten har påvisats mellan den fina och 
grova fraktionen, där den fina fraktionen uppvisade större förmåga att frisätta NO 
från RAW 264.7 celler och dessutom hade större giftig effekt på cellerna 
(Diociaiuti m.fl., 2001). Det är möjligt att den kemiska sammansättningen av 
granit inducerade NO-frisättningen. 

De olika partikeltyperna hade ingen effekt på epitelcellinjerna från luftvägarna 
vad beträffar cytokinproduktionen, förutom en låg TNF-α frisättning efter 
stimulering med P 4. Det är möjligt att avsaknaden av respons hos dessa celltyper 
beror på att de är utanför sin naturliga miljö och utgörs av cancerceller, även om 
bronkceller isolerade från human lunga har rapporterats sekretera IL-8 vid 
exponering för partiklar (Fujii m.fl., 2001). Den höga bakgrundsfrisättningen av 
IL-6 och IL-8 från ostimulerade BEAS-2B celler kan indikera att denna cellinje 
uppvisar förändringar gentemot naturliga celler. I ett arbete (Veronesi m.fl., 2002) 
exponerades BEAS-2B celler för dieselpartiklar, vilket resulterade i signifikant 
frisättning av IL-6 jämfört med ostimulerade kontrollceller som uppvisade en 
mycket låg bakgrundsfrisättning. Dessa anmärkningsvärda skillnader i IL-6 
frisättningen från ostimulerade celler gentemot våra resultat beror troligen på 
mutationer i cellinjen. Dock har en hög bakgrundsfrisättning av IL-8 (500 pg/ml) 
från oexponerade bronkepitelceller tidigare påvisats (Fujii m.fl., 2001). Men det är 
också möjligt att dessa typer av partiklar inte har någon effekt på epitelceller. 
Emellertid kan de cytokiner som frisätts från aktiverade celler, som makrofager, 
ha effekt på andra celltyper som i sin tur kan aktiveras och frisätta cytokiner.   

Gatudamm från stadsmiljö innehåller en blandning av partiklar med olika 
ursprung och storlek, till exempel slitagepartiklar från däck och vägbeläggning 
samt finfördelade partiklar från det grus/sand som används vintertid för att öka 
väggreppet för fordon. Pollen, bakterier, metalljoner samt polyaromatiska 
kolväten (PAH), kan fästa på de partiklar som frisätts av trafiken och öka de 
sjukdomsframkallande effekterna. Detta indikeras av det LPS-positiva resultatet 
för P 3, vilket eventuellt kan sättas i samband med dess NO frisättande förmåga. 
Emellertid frisatte den positiva kontrollen β-glucan betydligt högre NO-nivåer, 
vilket kan bero på att β-glucan, liksom LPS, kan binda till en specifik receptor 
(Willment m.fl., 2001).  

Nyligen har den ultrafina fraktionen, så kallade nanopartiklar, uppmärk-
sammats som en potentiell hälsorisk. Förutom de finfördelade partiklar som bildas 
vid slitage av vägbeläggningen kan partiklar från denna fraktion frisättas från 
bland annat bildäck i form av kisel (som kan orsaka mutationer) och latex. Små 
partiklar kan tränga djupare in i lungorna medan större (>5 µm) stannar i de övre 
luftvägarna (Oberdorster, 2001). Vid låga koncentrationer av partiklar, dvs. när 
mängden inandade partiklar inte överstiger utrensningstiden, är halverings-
hastigheten cirka 70 dagar. Utrensningen av partiklar medieras av makrofager som 
fagocyterar partiklarna, vilket resulterar i frisättning av bl.a. cytokiner. 
Utrensningstiden är beroende dels av partikelkoncentrationen och dels av 
partikelstorleken. Ultrafina partiklar har en längre utrensningstid (Oberdorster 
m.fl., 1994) och partikelstorleken har visats vara omvänt proportionell mot 
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frekvensen av tumörer (Lee m.fl., 1986; Heinrich m.fl., 1989) och dödsfall till 
följd av partikelexponering (Schwartz m.fl., 2002). De partiklar som fastnar i 
luftvägar och lungor kan påverka andra organ, främst har effekten på hjärt-
kärlsystemet studerats. Denna effekt av partiklarna kommer både från de 
mediatorer som frisätts av aktiverade makrofager som kan påverka hjärtat och 
koagulationen, samt att ultrafina partiklar kan vandra igenom vävnad och in i 
blodcirkulationen, troligen via fagocytering av makrofager eller endocytos av 
epitel- och endotelceller (Liao m.fl., 1999; Gold m.fl., 2000; Nemmar m.fl., 2001; 
Hoet m.fl., 2004). Partiklarna antas utöva sin sjukdomsframkallande effekt genom 
induktion av lunginflammation, accelererad åderförkalkning och påverkan av 
hjärtfunktionen. I försök på råttor har inandade nanopartiklar påträffats i centrala 
nervsystemet (CNS) och partiklar som tagits upp av nervceller kan transporteras 
vidare i nervbanorna (Oberdorster m.fl., 2002). Emellertid är inte de exakta 
hälsoriskerna eller de biologiska mekanismerna klarlagda för nanopartiklar. 
Förutom partiklar anses även andra föroreningar som ozon och dieselavgaser 
(t.ex. PAH som kan fästa på partiklar) vara involverade i dödlighet som följd av 
trafikrelaterade föroreningar (Le Tertre m.fl., 2002; Penttinen m.fl., 2004).   

Eftersom P 3 var positivt för LPS är förmodligen en del av den 
cytokinfrisättande effekten relaterad till LPS-innehållet. LPS kan inducera 
inflammatorisk respons i makrofager genom att binda till ytproteinet CD14 
varefter LPS-CD14 komplexet binder till en specifik receptor, toll like receptor 4 
(TLR4). Emellertid har det visats att makrofager från råtta och människa är 
mycket mer potenta att frisätta TNF-α när de exponerats för både partiklar och 
LPS än när de enbart exponeras för respektive stimuli. Denna kombination ökar 
också den giftiga effekten av partiklar (Imrich m.fl., 1999). Det är möjligt att LPS 
bundet till partiklar kan aktivera den inflammatoriska responsen via både CD14-
TLR4 vägen och genom internalisering av partiklarna via fagocytos. Luft från 
stadsmiljö innehåller relativt höga nivåer av bakterier, som kan binda till partiklar, 
främst den grova fraktionen. Bakterier och allergiframkallande ämnen som bundit 
till partiklar kan deponeras i ställen av luftvägarna dit på grund av sina 
aerodynamiska egenskaper de normalt inte kan nå och därmed inducera eller 
förvärra inflammatoriska tillstånd (Becker m.fl., 2002). 

En nyligen utförd undersökning indikerade att receptorn TLR-2, som är 
specifik för Gram-positiva bakterier, kan vara involverad i inflammatorisk respons 
vid exponering av humana luftvägsepitelceller för partiklar (Becker m.fl., 2005) 
och att både TLR-2 och TLR-4 medierar cytokinproduktion från alveolära 
makrofager vid PM10-stimulering, vilket antyder att såväl Gram-positiva som 
Gram-negativa bakterier kan vara involverade i den inflammatoriska effekten av 
partiklar (Becker m.fl., 2002). Vår undersökning visade att, undantaget P 3, 
innehöll övriga partikeltyper inte LPS överstigande 0,36 EU/ml (EU = endotoxin 
units). Denna enhet är inte helt definierad men anses ligga mellan 0,1 och 
0,2 ng/ml per enhet (Jones, 2001). Makrofager kan aktiveras av 1 ng/ml LPS 
(Ingalls m.fl., 1999; Van Amersfoort m.fl., 2003) och eftersom endotoxin-
förekomsten på partiklarna i vårt test inte överstiger 0,07 ng/ml borde LPS-
effekter kunna uteslutas. Däremot kan det inte exkluderas att Gram-positiva 
bakterier spelar en roll i makrofagaktiveringen.   

Sammanfattningsvis visar resultaten från cellstudierna att slitagepartiklar från 
dubbdäcksanvändning kan utgöra en hälsorisk. Med avseende på deras 
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cytokinfrisättande förmåga har de minst lika hög, eller högre, potential än PM10 
från gatumiljö, tunnelbanemiljö och dieselavgaser. 
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6 Slutsatser 
6.1 Partikelgenerering och -egenskaper 

• Försöken i provvägsmaskinen påvisar stor produktion av PM10 och PM2,5 
vid dubbslitage av både ABT-beläggning med granit och ABS-beläggning 
med kvartsit 

• Att halterna av PM10 är avsevärt högre för granitbeläggningen än för 
kvartsitbeläggningen tyder på att beläggningsstenen är viktig för partikel-
produktionen 

• De två beläggningarna ger likartad storleksfördelning, men kvartsitbelägg-
ningen producerar betydligt mindre partikelmassa vid samma slitage-
förhållanden 

• Såväl massa som antal av partiklar inom PM10 ökar med ökande hastighet  
• PM10 domineras helt av mineralpartiklar med färska brottytor. Granit-

beläggningen ger morfologiskt flisigare partiklar medan kvartsitbelägg-
ningen ger mer korniga partiklar. Organiskt material och rena metaller som 
skulle kunna härledas till t.ex. däck, dubb och bitumen är mycket sparsamt 
förekommande i de grövre fraktionerna 

• En fraktion med partiklar i storleksordningen några tiotal nanometer bildas 
vid kombinationerna med endast dubbdäck respektive friktionsdäck och 
beläggning. Dessa dominerar antalsfördelningarna totalt 

• Friktionsdäck producerar mycket lite PM10, men lika stor mängd och 
storleksmässigt något mindre partiklar i storleksintervallet runt några tiotal 
nanometer vilket tyder på att nanopartiklarna kan vara relaterade till 
däckslitage 

• TEM-bilder visar att nanopartiklarna morfologiskt är mycket heterogena, 
med former som liknar till exempel kolkedjor, droppar och korn. Överlag 
verkar dessa partiklar ha i huvudsak organiskt ursprung, vilket tyder på en 
annan källa än den som de grövre partiklarna härrör från 

• Vid samma dosering av friktionsmaterial och hastighet är PM10-
genereringen  

o större för otvättad natursand än för tvättat stenkross 
o större för dubbdäck än för friktionsdäck 

• Skillnaden mellan dubbdäck och friktionsdäck är generellt mindre för den 
otvättade natursanden, vilket kan härledas till att större andel PM10 finns 
tillgängligt för uppvirvling redan från början 

• Både ursprungligt innehåll av PM10-fraktionen och nedmalning av större 
fraktioner verkar vara viktiga faktorer för halten i luft 

• EDX-spektrum indikerar att partiklar från friktionsmaterialet i detta fall 
dominerar framför partiklar från beläggning. 
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6.2 Cellstudier 
Viabilitetsstudierna (tabell 14 och tabell 15) visar att partikeltypen P 3 
(Hornsgatan) är de mest celltoxiska av de undersökta partikeltyperna. Av de två 
slitagepartikeltyperna (P 1 och P 2) från dubbdäck och vägbana är P 1 den mest 
cytotoxiska. Dessa båda partikeltyper uppvisar även den högsta inflammatoriska 
potentialen genom att inducera högst frisättning av de inflammatoriska 
cytokinerna IL-6, TNF-α och IL-8 från makrofager. Dessutom leder exponering 
för P 1 respektive P 3 till ökad bildning av iNOS-mRNA åtföljt av en ökad 
frisättning av NO till odlingsmediet vilket är ytterligare en indikation på 
partiklarnas inflammatoriska potential. 

Exponering av bronkepitelceller (BEAS 2B) för de olika partikeltyperna leder 
inte till någon tydlig frisättning av cytokin, endast P 4 (tunnelbana) ger en 
statistiskt signifikant ökning av frisättningen av TNF-α. Exponeringen av 
näsepitel (RPMI 2650) för partikeltyperna visar ingen påverkan på 
cytokinfrisättningen. Avsaknaden kan bero på för kort eller för lång 
exponeringstid. Andra liknande studier har använt upp till 72 timmars exponering 
för att se effekt på IL-6 frisättningen medan TNF-α frisättningen påverkats redan 
efter 5 timmar (Calcabrini m.fl., 2004; Hetland m.fl., 2004)  

Resultaten från cellstudien kan sammanfattas sålunda: 
 
• PM10 från Hornsgatan är generellt mest potent 
• PM10 från ABT-beläggningen är betydligt mer potent än PM10 från ABS-

beläggningen 
• PM10 från tunnelbanan är generellt minst potent 
• Högre dos resulterar generellt i högre cytokinkoncentrationer (dosrespons) 
• Då partikelproverna från beläggningarna har mycket lika storleks-

fördelningar, bör skillnaden i potential vara förknippad med andra 
egenskaper hos partiklarna än storlek, t.ex. morfologi eller kemisk 
sammansättning 

• PM10 från ABT är nästan lika potent som partiklar från Hornsgatan och mer 
potent än partiklar från tunnelbanan 

• PM10 från ABT är minst lika potent som dieselpartiklar. 
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Beredning av celltyper och analyser 
Makrofager från människa 
Humana monocyter isolerades från hepariniserat helblod såsom tidigare beskrivits 
i (Lindbom m.fl. 2005). Kortfattat: i ett 50 ml rör (Costar, Cambridge, MA), 
ovanpå 20 ml Polymorphrep (Axis Shield, Oslo, Norge) sattes 5 ml Lymphoprep 
för att bilda en gradient, till vilken 25 ml helblod sattes. Proven centrifugerades i 
rumstemperatur 480g i 40 minuter utan broms. Detta resulterade i separation av 
leukocyterna i två band, där det övre bandet under plasman innehöll 
mononukleära leukocyter. Monocyterna överfördes till ett nytt 50 ml rör som 
fylldes med 4°C Krebs-Ringer glukos (KRG) utan Ca2+ och centrifugerades 480g 
i 10 minuter, 4°C. Supernatanten hälldes av och pelleten suspenderades i 5 ml kall 
KRG utan Ca2+ och centrifugerades 250g i 7 minuter, 4°C för att avlägsna 
trombocyter. Detta upprepades tre gånger eller tills supernatanten var klar. 
Pelleten suspenderades 2 ml Macrophage-SFM medium (Invitrogen, Carlsbad, 
CA) med 2 % antibiotika (100 U/ml penicillin and 100 µg/ml streptomycin, 
Invitrogen). Cellerna räknades i en Bürker kammare och 1 million celler/brunn 
såddes ut i en 24-brunnars platta och fick fästa i en timme i en cellinkubator, 
37°C, 5 % CO2. Därefter tvättades cellerna i 37°C KRG med Ca2+ tills samtliga 
lösa celler avlägsnats. Efter 10 dagars inkubation hade cellerna morfologiskt 
deriverat till makrofager. Cellerna räknades med ett rutnätsockular (Zeiss) med 
20x förstoring. Vid denna förstoring representerar en ruta en area på 0,0025 cm2 
(en brunn på 1,9 cm2 inkluderar 760 sådana rutor), vilket gör det möjligt att 
beräkna antalet makrofager. Makrofagerna exponerades för 10, 50, 100, 250 och 
500 µg av respektive partikeltyp/ml odlingsmedium i 18 timmar. Vid 
exponeringens slut överfördes odlingsmediet till provrör och sparades i -70◦C för 
cytokinanalys. 
 
Epitelceller 
Epitelceller från bronkerna kallade BEAS-2B (en bronkepitelcellinje 
transformerad av ett adenovirus 12-SV40 hybrid virus) och näsepitelceller, RPMI 
2650, (en quasi-diploid tumör cellinje från humant näsepitel) köptes från 
American Type Culture Collection (Manassas, VA) och fick växa i 75-cm2 flaskor 
(Costar) i en cellinkubator, 37°C, 5 % CO2 tills de var konfluenta. BEAS-2B 
cellerna odlades i Dulbecco´s modified eagle medium (DMEM) med 10 % fetalt 
kalvserum serum (FCS) och 2 % penicillin-streptomycin (Invitrogen). RPMI 2650 
cellerna odlades i 1/4 DMEM och 3/4 Hams F12 medium med 10 % FCS, 1 % L-
glutamine, and 2 % penicillin-streptomycin med 50 µl gentamicin (Invitrogen) per 
10 ml medium tillsatt innan inkubationen. Bägge celltyperna lossades med 2,5 % 
Trypsin-EDTA-lösning, centrifugerades och suspenderades i respektive medium. 
Cellerna räknades och 200 000 celler såddes ut i 1,9-cm2 24-brunnar plattor 
(Costar) och fick fästa över natten. Därefter exponerades för 10, 50, 100, 250 och 
500 µg av respektive partikeltyp/ml odlingsmedium i 18 timmar. Vid 
exponeringens slut överfördes odlingsmediet till provrör och sparades i -70◦C för 
cytokinanalys. 
 
Makrofager från mus (RAW 264,7) 
RAW 264.7 (en makrofagcellinje från mus) odlades i 6-brunnars odlingsplattor 
(Costar) i medium med 10 % värmeinaktiverat kalvserum och antibiotika (2 % 



Appendix 1 
Sid 2 (5) 

 VTI rapport 520 

penicillin-streptomycin). Två miljoner celler i 2 ml (200 000/cm2) såddes ut och 
fick fästa under 2 timmar i cellinkubator 37°C, 5 % CO2, varefter cellerna 
exponerades för 10, 50 och 100 µg av respektive partikeltyp/ml odlingsmedium i 
18 timmar. Vid exponeringens slut överfördes odlingsmediet till provrör och 
analyserades för NO-innehåll (i form av nitrit). I de fall då RNA isolerades från 
cellerna lyserades cellerna omedelbart i odlingsbrunnarna. 
 
Cellstimulering och viabilitetstest 
Stimuleringarna utförs i triplett i varje försöksomgång. Kontroll, partiklar 
10 µg/ml, partiklar 100 µg/ml, lipopolysaccharide (LPS) 10 µg/ml, latex 
10 µg/ml, partiklar 10 µg/ml + polimixin B 100 µg/ml, partiklar 10 µg/ml + LPS 
10µg/ml och (1→3)-β-D-glukan 500µg/ml. 

P 1 och P 2 (även (1→3)-β-D-glukan) sonikeras 2 x 10 sekunder, 14 microns 
(Soniprep 150, MSE). 

Till stimuleringen med P 1 och P 2 + polimixin B blandas dessa bägge stimuli 
innan de sätts till provet. 

Cellerna inkuberas med respektive stimuli i 24 eller 48 timmar innan 
odlingsmediet sugs av. Som kontroll används ostimulerade celler. Proverna fryses 
i -70°C innan analys med cytokin-kit för IL-6, IL-8, IL-10 och TNF-α (R&D 
systems). Analysen utförs enligt R&D systems metodbeskrivning varefter 
luminiscensen mäts (Lumistar, BMG Labtechnology). 

Viabiliteten analyserades med trypan blå metoden. Cellerna inkuberades i 
15 minuter i cellinkubatorn med en spädning 1:1 av 0,1 % trypan blått och fosfat 
buffrad salin I (PBS I). Därefter tvättades cellerna tre gånger med PBS I för att 
avlägsna obundet trypan blått innan viabiliteten bedömdes i mikroskåp. 

Partikelkoncentrationerna (10-500 µg/ml) som användes i cellförsöken har 
beskrivits ge effekt på cytokinfrisättning från olika celltyper i tidigare utförda 
arbeten (Holopainen m.fl., 2004).  
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Antal försök 
Makrofager. * = dubbelprov, övriga trippelprov. 

Prov IL-6 n IL-8 n IL-10 n TNF-α n 
P 1, 10 µg/ml 9 + 3* 33 9 + 3* 33 4 12 9 + 3* 33 
P 1, 50 µg/ml 3* 6 3* 6   3* 6 
P 1, 100 µg/ml 9 + 6* 39 9 + 6* 39 4 12 9 + 6* 39 
P 1, 250 µg/ml 6 18 6 18 2 6 6 18 
P 1, 500 µg/ml 6 18 6 18 2 6 6 18 
P 2, 10 µg/ml 6 + 3* 24 6 + 3* 24 2 6 6 + 3* 24 
P 2, 50 µg/ml 3* 6 3* 6   3* 6 
P 2, 100 µg/ml 6 + 6* 30 6 + 6* 30 2 6 6 + 6* 30 
P 2, 250 µg/ml 6 18 6 18 2 6 6 18 
P 2, 500 µg/ml 6 18 6 18 2 6 6 18 
P 3, 10 µg/ml 6 18 6 18 2 6 6 18 
P 3, 50 µg/ml 3* 6 3* 6   3* 6 
P 3, 100 µg/ml 6 + 3* 24 6 + 3* 24 2 6 6 + 3* 24 
P 3, 250 µg/ml 6 18 6 18 2 6 6 18 
P 3, 500 µg/ml 6 18 6 18 2 6 6 18 
P 4, 10 µg/ml 6 18 6 18 2 6 6 18 
P 4, 50 µg/ml 3* 6 3* 6   3* 6 
P 4, 100 µg/ml 6 + 3* 24 6 + 3* 24 2 6 6 + 3* 24 
P 4, 250 µg/ml 6 18 6 18 2 6 6 18 
P 4, 500 µg/ml 6 18 6 18 2 6 6 18 
DEP H20 3* 6 3* 6   3* 6 
DEP CH3OH 3* 6 3* 6   3* 6 
Blank P 3, 4 3* 6 3* 6   3* 6 

 
Epitelceller RPMI: 

Prov IL-6 n IL-8 n IL-10 n TNF-α n 
P 1, 10 µg/ml 5 15 5 15 3 9 5 15
P 1, 50 µg/ml         
P 1, 100 µg/ml 5 15 5 15 3 9 5 15
P 1, 250 µg/ml 3 9 3 9 1 3 3 9 
P 1, 500 µg/ml 1 3 1 3 1 3 1 3 
P 2, 10 µg/ml 3 9 3 9 1 3 3 9 
P 2, 50 µg/ml         
P 2, 100 µg/ml 3 9 3 9 1 3 3 9 
P 2, 250 µg/ml 3 9 3 9 1 3 3 9 
P 2, 500 µg/ml 1 3 1 3 1 3 1 3 
P 3, 10 µg/ml 3 9 3 9 1 3 3 9 
P 3, 50 µg/ml         
P 3, 100 µg/ml 3 9 3 9 1 3 3 9 
P 3, 250 µg/ml 3 9 3 9 1 3 3 9 
P 3, 500 µg/ml 1 3 1 3 1 3 1 3 
P 4, 10 µg/ml 3 9 3 9 1 3 3 9 
P 4, 50 µg/ml         
P 4, 100 µg/ml 3 9 3 9 1 3 3 9 
P 4, 250 µg/ml 3 9 3 9 1 3 3 9 
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P 4, 500 µg/ml 1 3 1 3 1 3 1 3 
 
Epitelceller BEAS-2B: 

Prov IL-6 n IL-8 n IL-10 n TNF-α n 
P 1, 10 µg/ml 5 15 5 15 3 9 5 15
P 1, 50 µg/ml         
P 1, 100 µg/ml 5 15 5 15 3 9 5 15
P 1, 250 µg/ml 3 9 3 9 1 3 3 9 
P 1, 500 µg/ml 1 3 1 3 1 3 1 3 
P 2, 10 µg/ml 3 9 3 9 1 3 3 9 
P 2, 50 µg/ml         
P 2, 100 µg/ml 3 9 3 9 1 3 3 9 
P 2, 250 µg/ml 3 9 3 9 1 3 3 9 
P 2, 500 µg/ml 1 3 1 3 1 3 1 3 
P 3, 10 µg/ml 3 9 3 9 1 3 3 9 
P 3, 50 µg/ml         
P 3, 100 µg/ml 3 9 3 9 1 3 3 9 
P 3, 250 µg/ml 3 9 3 9 1 3 3 9 
P 3, 500 µg/ml 1 3 1 3 1 3 1 3 
P 4, 10 µg/ml 2 6 2 6   3 9 
P 4, 50 µg/ml         
P 4, 100 µg/ml 2 6 2 6   3 9 
P 4, 250 µg/ml 2 6 2 6   3 9 
P 4, 500 µg/ml         

 
RAW: 3 försök med dubbelprov,det vill säga  n=6 i samtliga cytokinmätningar. 
 
Analyser 
Cytokiner 
Cytokinerna TNF-α, IL-6, 8 och 10 som frisatts i odlingsmediet analyserades alla 
med QuantiGlo analys kit (från R&D-systems, Minneapolis, MN) för respektive 
cytokin i enlighet med tillverkarens instruktioner. Luminiscensen mättes på en 
Lumistar (BMG Labtechnology, Offenburg, Tyskland) luminometer och mängden 
(pg/ml) beräknades. 

Enligt tillverkaren R & D systems, är detektionsgränsen för IL-6 <0.2 pg/ml, 
linjäritet från 0.3 till 3000 pg/ml, för IL-8 är detektionsgränsen <0.8 pg/ml, 
linjäritet från 1.6 to 5000 pg/ml, IL-10 är detektionsgränsen 1.58 pg/ml, linjäritet 
från 3.2 to 10,000 pg/ml, för TNF-α 0.45 pg/ml med linjäritet från 2.2 to 
7000 pg/ml. I analyser av prover där värdet legat under detektionsgränsen för 
respektive cytokin har provets värde satts till noll.  
 
NO mätning med Griess-metoden 
Mängden frisatt NO mättes med Griess reagens. Kortfattat, bildar Griess reagens 
ett färgat komplex med nitrit. Provets färgintensitet avläses spektrofotometriskt 
och koncentrationen NO kan beräknas med hjälp av en standardkurva.  
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Analys av genexpression 
RNA isolerades med Invitrogen TRIzol-reagens. RNA omvandlades med omvänd 
transkription till cDNA med Moloney Murine Leukemia Virus (MMLV) Reverse 
Transcriptase (SuperScriptTM II) (Gibco-BRL, Gaithersburg, MD) enligt 
tillverkarens instruktioner. Total RNA blandades med en buffert (50 mM Tris-
HCl pH 8.3, 75 mM KCl, 3 mM MgCl2), 0.6 mM av varje dNTP, och 0.57µg 
oligo (dT)18, och värmdes i 5 minuter, 65°C. Efter inkubationen, kyldes proven på 
is, varefter RT Super Script enzyme (200 units), RNasine (20 units) och DTT (100 
mM) sattes till en slutvolym på 20 µl. Proven inkuberades 60 minuter i 40°C följt 
av 5 minuter i 95°C. cDNA förvarades i -20°C tills det amplifierades med PCR.  

En µl av varje cDNA amplifierades i en standard PCR reaktion innehållande 2 
µl 10x PCR buffer (100 mM Tris-HCl, 500 mM KCl, pH 8.6), 2 mM MgCl2, 0.2 
mM dNTP mix, 0.1 mM oligonucleotide primrar, och 0.5 units Taq DNA 
polymerase (GibcoBRL) i en totalvolym på 20 µl. Alla primrar konstruerades från 
publicerade sekvenser och tillverkades av Invitrogen.  

PCR-reaktionen utfördes i en MJ-research (Watertown, MA) (PTC-100) 
programerbar termal kontroll med en initial 2 minuters denaturering, 94°C följt av 
sekvensen 1 min vid 94°C, 1 min, 55°C (varierar mellan olika typer av primrar) 
och 1 min, 72°C. En slutextension på 7 min, 72°C avslutade reaktionen. Tio 
mikroliter av varje PCR-produkt kördes på en 1.5 % agaros gel och ethidium 
bromide-färgades. Den färgade gelen digitaliserades till en gråskalig bild med 
DC120 Zoom Digital Camera (Kodak digital science) och analyserades med 
Kodak digital science 1D Image Analysis Software (Eastman Kodak, Rochester, 
NY). Mängden nukleinsyra bestämdes som nettointensitetsvärden. Netto-
intensitetsvärdena för de olika proteinerna dividerades med nettointensitets-
värdena för 18s rRNA för att kompensera för variationer i RNA isoleringen, och 
medelvärdet för de stimulerade proverna dividerades med medelvärdet från 
kontrollerna från varje experiment. 
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Partikelkaraktäristik för partiklar från Hornsgatan, 
tunnelbanan och dieselavgaser 

Diameter (µm)

A
nt

al
/m

l
M

assa (µg/m
3)

Hornsgatan, antal

Hornsgatan, massa

Villaförort, antal

Villaförort, massa

Diameter (µm)

A
nt

al
/m

l
M

assa (µg/m
3)

Hornsgatan, antal

Hornsgatan, massa

Villaförort, antal

Villaförort, massa
 

Figur 59 Partikelstorleksfördelning av antalet och massan partiklar i 
Stockholm under våren. Blå linje: antalsfördelning, Hornsgatan; svart: 
massfördelning, Hornsgatan; grön: antalsfördelning i villaområde i södra 
Stockholm; Brun: massfördelning i villaområde i södra Stockholm; Brun: 
massfördelning i villaområde i södra Stockholm (Johansson m.fl. 2004). 

 
Bilder tagna med SEM visar på stor variation i morfologi (figur 60). Fibrerna i 
bilden kommer troligen till viss del från det glasfiberfilter partiklarna insamlats 
på. 
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Figur 60 SEM-bild av PM10 insamlat på Hornsgatan, Stockholm. 
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Figur 61 EDX-spekrum för bilden i figur 60, PM10 från Hornsgatan. 

 
Förekomst av såväl mineralrelaterade grundämnen (till exempel Si, Ca), 
förbränning (S) och vägsalt (Na, Cl) i EDX-spektrum understryker förekomsten 
av många och varierande källor (figur 61). 

Partiklarna från tunnelbanan (Mariatorget) har inte samma komplexa 
sammansättning och varierande morfologi som de från Hornsgatan (figur 63). 
Morfologi och spektrum tyder på att slitage av metalldelar i tunnelbanesystemet är 
den dominerande källan. Järn dominerar, men även tydlig förekomst av koppar 
och barium skiljer dem från gatupartiklarna. Tunnelbanepartiklarna är också 
avsevärt mindre än gatupartiklarna. 
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Figur 62 SEM-bild av PM10 insamlat på tunnelbanestationen vid Mariatorget, 
Stockholm. 
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Figur 63 EDX-spektrum för bilden i figur 62, PM10  från tunnelbanan. 
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Figur 64 Typisk storleksfördelning för partiklar från en dieselmotor. Figuren 
förutsätter att spädningen har skett på ett sådant sätt att nukleation kan ske 
(bildning av partiklar av storleksordningen 5–50 nm, sannolikt bestående av 
vatten, svavelsyra och kondenserade kolväten). Om provtagningsbetingelserna 
ändras kan i stort sett hela den vänstra toppen i figuren försvinna. Bilden från 
Nätverkets webbplats http://www.itm.su.se/natverket/ 2005-08-25. 
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EDX-spektrum för material i beläggningar och däck 
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Figur 65 Filler kvartsitbeläggning. 
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Figur 66 Kärr kvartsit 4–8 mm. 
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Figur 67 Ortens sten. 
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Figur 68 Dubbkärna. 
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Figur 69 Däck. 
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Figur 70 Dubbhölje. 
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Figur 71 Skärlunda 2–4 mm, mortlad. 
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Figur 72 Skärlunda 2–4 mm, siktad 25 µm. 
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Figur 73 Skärlunda filler. 
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Figur 74 Natursand Kolbyttemon 0–6 mm, mortlad. 
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Figur 75 Natursand Kolbyttemon 0–6 mm, siktad 25 µm. 
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Koncentrations/tid-diagram för kombinationer med 
friktionsmaterial 
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natursand dubb 2004-03-10
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Använda förkortningar och en liten ordlista 
ABS skelettasfalt 
 
ABT asfaltbetong 
 
Alveoler Lungblåsorna, här sker utbytet av syrgas från luften 

mot koldioxid från blodet. 
 
APS aerodynamic particle sizer 
 
Cellinje Celler som gjorts ”odödliga”, vanligen genom att 

omvandla dem till cancerceller. Många olika celltyper 
finns kommersiellt tillgängliga. 

 
Cytokiner ”Cellrörelse”, benämning på en stor grupp substanser 

som utsöndras från celler, t.ex. makrofager, och som 
kan påverka andra celler. Ett slags signalsystem för 
kommunikation mellan celler. En typ är interleukin, 
t.ex. IL-6, -8, -10. 

 
DNA Deoxyribonukleinsyra, arvsmassan. 
 
EDX emissionsdispersiv röntgenspektroskopi (emission 

dispersive x-ray spectroscopy) 
 
Endocytos En process som icke-fagocyterande celler använder 

sig av för att föra in ämnen i cellen.  
 
Endotel Cellskiktet som täcker insidan av blod- och 

lymfkärlen. 
 
Endotel dysfunktion Inflammation i endotelet med bl.a. minskad 

kärlutvidgning som följd.  
 
Endotoxiner Vissa delar av bakterier är toxiska och kan framkalla 

en inflammatorisk respons trots att bakterien är död, 
detta skall skiljas från enterotoxin, som utsöndras från 
levande bakterier. Med endotoxin avses vanligen LPS. 

 
Epidemiologi Läran om sjukdomars orsak, uppkomst och 

utbredning hos befolkningen. Bygger på teoretiska 
studier och beräkningar. Exempel: har människor som 
bor nära motorvägar större frekvens av hjärt-
lungsjukdomar än resten av befolkningen? Luft-
föroreningarna runt motorvägarna mäts och 
hälsotillståndet för innevånare i närområdet 
undersöks. Därefter jämförs dessa data med luftprover 
och hälsotillståndet från områden med låg 
trafikintensitet.       
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Epitel  Det ytliga skikt av celler som täcker hud och 

slemhinnor, av vilket det finns flera typer. 
 
Gram-negativ Se lipopolysaccharider. 
 
HVS högvolymsprovtagare (high volume sampler) 
 
Inflammation  Kroppens sätt att försvara sig mot mikrober och 

främmande ämnen. Följer efter en lokal vävnadsskada 
och kännetecknas av svullnad, värme och rodnad till 
följd av ökad genomsläpplighet av serum och vita 
blodkroppar. Skall ej förväxlas med infektion, då 
levande mikrober tränger in i kroppen.  

 
Koagulation Stelningen av blodet vid t.ex. sårskada. 
 
Leukocyt Sammanfattningsnamn på vita blodceller. 
 
Lipopolysaccharid (LPS) Yttre membranet på Gram-negativa bakterier. 

Bakterier delas in i Gram-negativa och Gram-positiva, 
vilket innebär att de Gram-positiva bakterierna kan ta 
upp ett färgämne (efter den danske läkaren Hans 
Gram). De Gram-negativa bakterierna tar inte upp 
detta färgämne pga. att de omges av ett yttre 
membran, uppbyggt av LPS. LPS från döda bakterier 
finns överallt i inom- såväl som utomhusmiljön, bl.a. 
bundet till damm. 

 
Makrofag ”Storätare”, härstammar från monocyter och finns i 

vävnaderna, t.ex. i luftvägarna, och spelar en viktig 
roll vid inflammation, dels genom att fagocytera 
mikrober och dels genom att frisätta cytokiner. 

 
Mikrob Mikroorganism; bakterier, virus, svampar, urdjur. 
   
Monocyter En typ av vit blodkropp med fagocyterande förmåga 

som finns i blodomloppet och kan vandra ut i 
vävnaden och mogna till makrofager. 

 
Morfologi Formlära. Lära om organismernas yttre form och inre 

struktur. 
 
mRNA Messenger (budbärar) ribonukleinsyra, länken mellan 

gen och protein. Om mRNA, som är specifikt för 
varje gen, kan påvisas är detta ett bevis för att genen 
är aktiv och kan bilda proteiner. Emellertid är det inte 
alltid som mRNA leder till bildandet av ett aktivt 
protein. 
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Mutation Ändringar i arvsanlagen. Kan resultera i 
funktionsodugliga proteiner eller cancer. 

 
Nano Talfaktor, 10-9, miljarddel t.ex. av en meter. 
 
NO Kväveoxid, denna molekyl kan förmedla signaler till 

celler genom att snabbt diffundera genom vävnader 
och har dessutom en avdödande effekt på mikrober. 

 
Oxidativ stress Celler kan som en del av kroppens försvars-

mekanismer utsöndra ROS för att bryta ned 
främmande mikrober eller partiklar. Balansen kan 
dock förskjutas så att vävnadsskada uppstår om för 
höga koncentrationer av ROS ansamlas utan att brytas 
ned.  

 
PAH Polycykliska aromatiska kolväten. Benämning på en 

stor grupp cancerogena ämnen som består av kol och 
väte, vilka bildar en eller flera ringar. Härstammar 
från kol- och oljeprodukter och bildas när dessa 
upphettas.  

 
PIXE positroninducerad röntgenemission (förklaring i 

metodikavsnittet) 
 
PM1 patriklar med en aerodynamiska diameter mindre än 1 

µm. 
 
PM10 patriklar med en aerodynamiska diameter mindre än 

10 µm. 
 
PM2,5 patriklar med en aerodynamiska diameter mindre än 

2,5 µm. 
 
Proteiner Samlingsnamn för molekyler som är uppbyggda av 

äggviteämnen. Har en stor mängd olika funktioner i 
kroppen. 

 
PVM provvägsmaskin 
 
Respiratoriska Avser andningsorganen.  
 
SEM svepelekronmikroskop 
 
SMPS scanning mobility particle sizer 
 
TEM transmissionselektronmikroskop 
 
TD termodenuder 
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TNF tumor necrosis factor (se cytokiner) 
 
Trombocyter Blodplättar, platta runda celler, deltar i blodets 

koagulation. 
 
µm, mikrometer Miljondel av en meter, 10-6 meter. 
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