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Referat 

Sedan 2011 pågår ett intensifierat arbete för att sänka halterna av PM10 i Stockholm, där problemen är 

omfattande. Denna rapport presenterar resultat och utvärdering av insatserna gjorda under 

vintersäsongen 2013–2014. 

De lägsta PM10-halterna sedan mätningarna startade i Stockholm, uppmättes under säsongen och 

miljökvalitetsnormen klaras med bred marginal, vilket åtminstone delvis kan bedömas vara en effekt 

av de intensifierade åtgärderna. Vintern var dock ovanligt mild och snöfattig och har sannolikt bidragit 

till att de vanligtvis stora dammängder som ansamlas på vägytan i snö och fukt under vintern kunnat 

lämna systemet genom suspension, städning och avrinning utan att resultera i höga partikelhalter. 

Under de torra perioderna har dessutom frekvent dammbindning dämpat halterna. Den vanligtvis 

kraftiga PM10-toppen på våren har därför i stort sett uteblivit. Den kvartersvisa behandlingen visade 

sig ge ytterligare effekt på PM10-halterna, medan CMA + KF inte kunde visas ha någon extra effekt. 

Mätningarna av vägdammsförrådet uppvisar samma säsongsvariationer som tidigare år, med stora 

mängder under vintern och mindre mängder under höst och sen vår. Alla gator, utom Hornsgatan, 

uppvisar en successiv sänkning av vägdammsmängderna under de tre säsonger som mätningar utförts. 

Andelen partiklar mindre än 10 µm i vägdammet stiger från höst till vinter och avtar igen under våren. 

Den organiska andelen varierar i genomsnitt mellan 10 och 20 viktprocent av DL180 och uppvisar 

också en säsongsvariation, där andelen är högre på hösten och som lägst tidig vår. I en specifik 

utvärdering av städmaskinens effekt på vägdammsförrådet kunde en minskning observeras. 
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Abstract 

Since 2011, intensified efforts are made to reduce levels of PM10 in Stockholm, where the problems 

are extensive. This report includes the results and evaluation of the measures taken during the winter 

season 2013–2014. 

The lowest PM10 levels since records began in Stockholm, were measured during the season and the 

limit values for the environmental quality standard is managed by a wide margin, which at least 

partially can be attributed to the intensified measures. The winter was unusually mild and snow-free 

and this has probably contributed to that, the typically large quantities of road dust that accumulates on 

the road surface in winter were able to leave the system through suspension, cleaning and drainage 

without high particulate levels resulting. During dry periods, frequent dust binding has helped to 

suppress high PM10 levels. The usually sharp PM10 peak in spring did not appear to the same extent as 

previous years. The block-wise CMA treatment was shown to provide additional reducing effect on 

PM10 levels, while the CMA + KF treatment did not appear to have any impact. 

The measurements of the road dust load show the same seasonal fluctuations as in previous years, with 

large amounts during winter and early spring and lower in fall and late spring. All streets, except 

Hornsgatan, show a gradual decrease of road dust load over the three seasons with available data. The 

proportion of particles smaller than 10 microns in the dust increases from autumn to winter and 

decreases again in the spring. The organic proportion varies between 10 and 20 per cent by weight of 

DL180 and also exhibit a seasonal variation, where the proportion is higher in autumn and lowest in 

early spring. In a specific evaluation of the cleaning machine, a reduction of the road dust load could 

be observed. 
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Förord 

Denna rapport har tillkommit som resultat av ett gemensamt uppdrag till VTI och SLB-analys vid 

Miljöförvaltningen, Stockholms stad, beställt av Tord Larsson på Trafikkontoret, Stockholms stad. 

Rapporten beskriver resultaten av uppföljningen av de åtgärder som vidtogs under 2013–2014 mot 

höga partikelhalter i Stockholm, men har även resulterat i unika data rörande vägdammssystemets 

dynamik och sammansättning i förhållande till gatudriften.  

Författarna vill rikta ett stort tack till Tord Larsson, Trafikkontoret, som förutom att ha finansierat 

projektet, följt arbetet med stort intresse och bidragit med mycket information om gatornas drift och 

underhåll. Tack också till Michael Kellinsalmi, med medarbetare på PEAB, som ställt upp med tungt 

skydd under mätnätterna och sett till att insatserna loggats och till Emelie Karlsson och Håkan 

Arvidsson vid VTI för provanalyser. Slutligen vill vi även tacka Anders Engström Nylén, SLB-analys, 

för goda synpunkter i sin granskning av manuskriptet och Måns Kyhlberg (praktikant från 

miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet) för extra korrekturläsning. 

Linköping, januari 2015 

 

Mats Gustafsson 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm. Utvärdering av vintersäsongen 2013–2014 

av Mats Gustafsson (VTI), Göran Blomqvist (VTI), Sara Janhäll (VTI), Christer Johansson (SLB-

analys), Michael Norman (SLB-analys) 

 

Halterna av inandningsbara partiklar (PM10) i luften i flera svenska städer uppfyller inte EU:s 

luftkvalitetsdirektiv och den svenska miljökvalitetsnormen. Sedan 2011 pågår därför ett intensifierat 

arbete för att sänka partikelhalterna i Stockholm, där problemen är omfattande. De första två 

säsongerna användes några gator som försöksområden för olika åtgärder där resulterande halter 

jämfördes med halterna på gator där inga särskilda insatser görs. Extra städinsatser med avancerade 

städmaskiner i kombination med dammbindning med CMA (kalciummagnesiumacetat) har 

utvärderats. Främst dammbindningen har visat sig ge goda resultat. Innevarande säsong har försöken 

utvidgats till full skala, där 35 gator städas med en städmaskin, som endast använder kraftigt vakuum, 

och dammbinds under hela vinter- och vårsäsongen. På Sveavägen, som har två mätstationer, har 

varianter av dammbindning kunnat testas och utvärderas. Metoderna är kvartersvis CMA-behandling 

och behandling med CMA blandat med kaliumformiat (KF), som i laborativa studier visat sig öka 

varaktigheten hos dammbindningen. Då inga referensgator finns kvar har utvärdering av insatserna 

inte kunnat göras parvis (testgata/referensgata) som tidigare. 

De lägsta PM10-halterna sedan mätningarna startade i Stockholm uppmättes under säsongen och 

miljökvalitetsnormen klaras med bred marginal, vilket åtminstone delvis kan bedömas vara en effekt 

av de intensifierade åtgärderna. Vintern var dock ovanligt mild och snöfattig och har sannolikt bidragit 

till att de vanligtvis stora dammängder som ansamlas på vägytan i snö och fukt under vintern kunnat 

lämna systemet genom suspension, städning och avrinning utan att resultera i höga partikelhalter. 

Under de torra perioderna har dessutom frekvent dammbindning dämpat halterna. Den vanligtvis 

kraftiga PM10-toppen på våren har därför i stort sett uteblivit. Den kvartersvisa behandlingen visade 

sig ge ytterligare effekt på PM10-halterna, medan CMA + KF inte kunde visas ha någon extra effekt. 

Mätningarna av vägdammsförrådet uppvisar samma säsongsvariationer som tidigare år, med stora 

mängder under vintern och mindre mängder under höst och sen vår. Alla gator, utom Hornsgatan, 

uppvisar en successiv sänkning av vägdammsmängderna under de tre säsonger som mätningar utförts. 

Andelen partiklar mindre än 10 µm i vägdammet stiger från höst till vinter och avtar igen under våren. 

Den organiska andelen varierar i genomsnitt mellan 10 och 20 viktprocent av DL180 och uppvisar 

också en säsongsvariation, där andelen är högre på hösten och som lägst tidig vår. I en specifik 

utvärdering av städmaskinens effekt på vägdammsförrådet kunde en minskning observeras. 
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Summary 

Operational measures against PM10 pollution in Stockholm. Evaluation of winter season 2013–

2014 

by Mats Gustafsson (VTI), Göran Blomqvist (VTI), Sara Janhäll (VTI), Christer Johansson (SLB-

analys), Michael Norman (SLB-analys) 

 

The concentrations of inhalable particulate matter (PM10) in the air in several Swedish cities do not 

meet the EU air quality directive and the Swedish Environmental Quality Standards. Since 2011, 

intensifying efforts are made to reduce particle levels in Stockholm, where the problems are extensive. 

The first two seasons, a few streets were used as pilot sites for the various measures where the 

resulting PM10 levels were compared with levels in streets where no special PM10 abatement efforts 

were made. Additional cleaning efforts with advanced cleaning machines in combination with dust 

binding with CMA (calcium magnesium acetate) have been evaluated. Mainly dust binding has been 

shown to give good results. The current season the trials were extended to full scale, with 35 streets 

cleaned with a cleaning machine, using only high vacuum, and dust is bound with CMA throughout 

winter and spring. On Sveavägen, which has two PM10 measurement stations, the concentration 

variations could be tested and evaluated. Two special methods were tested: block-wise CMA treatment 

and treatment with CMA mixed with potassium formate (KF), which has proven to increase the 

duration of the dust binding in laboratory studies. Since no reference streets remain, the evaluation of 

the abatement methods could not be made pair-wise (test street / reference street) as before. 

The lowest PM10 levels since records began in Stockholm were measured during the season and the 

limit values for the environmental quality standard is managed by a wide margin, which at least 

partially can be attributed to the intensified measures. The winter was unusually mild and snow-free 

and this has probably contributed to that, the typically large quantities of road dust that accumulates on 

the road surface in winter were able to leave the system through suspension, cleaning and drainage 

without high particulate levels resulting. During dry periods, frequent dust binding has helped to 

suppress high PM10 levels. The usually sharp PM10 peak in spring did not appear to the same extent as 

previous years. The block-wise CMA treatment was shown to provide additional reducing effect on 

PM10 levels, while the CMA + KF treatment did not appear to have any impact. 

The measurements of the road dust load show the same seasonal fluctuations as in previous years, with 

large amounts during winter and early spring and lower in fall and late spring. All streets, except 

Hornsgatan, show a gradual decrease of road dust load over the three seasons with available data. The 

proportion of particles smaller than 10 microns in the dust increases from autumn to winter and 

decreases again in the spring. The organic proportion varies between 10 and 20 per cent by weight of 

DL180 and also exhibit a seasonal variation, where the proportion is higher in autumn and lowest in 

early spring. In a specific evaluation of the cleaning machine, a reduction of the road dust load could 

be observed. 
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1. Bakgrund 

Trots att Sverige generellt har god luftkvalitet finns många trafikmiljöer där miljökvalitetsnormen för 

inandningsbara partiklar (PM10) överskrids. Normen innebär att dygnsmedelkoncentrationen 50 µg/m3 

inte får överskridas fler än 35 dygn om året och att årsmedelvärdet inte får överskrida 40 µg/m3.  

Problemen är tydligast i större städer och bland annat i Stockholm har problemet föranlett att ett antal 

olika åtgärder provats för att sänka halterna. Då partikelproblemen till stor del beror på bidrag från 

slitage av vägbeläggning och uppvirvling av vägdamm, har insatserna dels fokuserat på att minska 

slitaget genom att minska dubbdäcksanvändningen och sänka hastigheten och dels genom att förhindra 

att vägdammet virvlar upp. Såväl utökad och förbättrad städning av gator som dammbindning har 

testats i ett flertal försök (Gustafsson m.fl., 2014; Gustafsson m.fl., 2012b; Johansson m.fl., 2005; 

Johansson m.fl., 2006; Norman, 2008; Norman och Johansson, 2007). Dubbdäcksförbudet på 

Hornsgatan och användning av dammbindning på olika gator har visat sig vara relativt effektiva 

metoder för att sänka partikelhalterna, men åtgärderna har inte varit tillräckliga för att miljökvalitets-

normen ska kunna nås (Johansson m.fl., 2011). I maj 2011 fälldes Sverige i EU-domstolen för att 

PM10 halterna varit för höga i bland annat Stockholm under perioden 2005-2007.  

Stockholm stad har därför initierat en utvärdering av ett utökat åtgärdsarbete. Initialt utvärderades 

extra åtgärder på Hornsgatan och Sveavägen och jämfördes med Folkungagatan och Norrlandsgatan 

vars PM10-nivåer väl följer de på försöksgatorna. Förutom dubbdäcksförbudet på Hornsgatan testades 

främst dammbindning med kalciummagnesiumacetat (CMA), men även utökad och förbättrad 

städning och spolning. Resultaten från första säsongen av detta försök (2011–2012) avrapporterades i 

Gustafsson m.fl. (2013). Där framgick att antalet överskridanden av PM10 på båda gatorna var 

betydligt färre än på referensgatorna under den behandlade perioden. Dock var det endast 

dammbindning som hade en signifikant effekt, medan varken städningen eller spolningen medförde 

någon tydlig sänkning av PM10-halterna. Åtgärderna bidrog till att man i Stockholm klarade normens 

gränsvärde under 2012, men det gynnsamma vädret var en viktig förutsättning för detta resultat. Även 

vägdammsförrådet studerades under säsongen och man kunde konstatera att detta byggdes upp under 

vintersäsongen på försöksgatorna med maximum i mars, då dammbindningsinsatserna var som 

intensivast. Ett tydligt samband mellan vägytornas makrotextur och mängden vägdamm kunde också 

konstateras, där grövre textur resulterade i större mängd damm. Jonmängderna på ytorna avspeglade 

väl jonerna i salt (NaCl) och CMA och kunde relateras till saltning och dammbindningsinsatser. 

Under säsongen 2012–2013 utvidgades försöken till Fleminggatan och ytterligare en mätstation på 

Sveavägen upprättades. Efter de förhållandevis negativa resultaten av städinsatserna under föregående 

säsong, beslutades det att även prova en modernare städmaskin som endast jobbar med starkt vakuum 

och borstar. Denna maskin har i tidigare tester visat sig kunna ge en viss effekt på PM10-halterna 

(Gustafsson m.fl., 2011). Såväl dammbindnings, som städinsatserna ökade i antal. 

Under den säsong som redovisas i föreliggande rapport har åtgärderna utvidgats till 35 gator i 

Stockholm och innefattar såväl dammbindning som städning med modern vakuumsug. Specifikt har 

även kvartersvis dammbindning med CMA och dammbindning med CMA blandat med kaliumformiat 

testats. 
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2. Meteorologi, trafik och dubbdäcksanvändning 

Vädret, det vill säga de meteorologiska förutsättningarna, har en stark påverkan på luftförorenings-

halterna. Den allra största delen av det lokala bidraget av PM10 på gatorna i Stockholm kommer från 

vägdamm. Vägdammet stannar på vägytan så länge den är fuktig eller snötäckt. Om det är fuktigt 

under längre perioder så ackumuleras en stor mängd vägdamm på eller i anslutning till körbanan. 

Detta vägdamm virvlar sedan upp till luften när vägytan torkar. Vägytans fuktighet är därför den 

viktigaste faktorn för PM10-halterna under vintern och våren.  

Månadsmedeltemperaturen under mätperioden visas i Figur 1. Det var en mild vinter i Stockholm och 

medeltemperaturen låg över, eller på genomsnittet under samtliga månader utom maj 2014 som var 

något svalare. Både december, samt februari och mars var betydligt varmare än genomsnittet och i de 

flesta fall även varmare än de senaste säsongerna. Solinstrålningen (Figur 2) visar att det var mindre 

sol än vanligt under februari och maj, men mer sol än genomsnittet under april. Mer sol, framförallt 

under våren, innebär att vägytan lättare torkar upp vilket visas i Figur 3 där april månad var betydligt 

torrare på Sveavägen under april 2014 än tidigare säsonger och flerårsgenomsnittet. Även under mars 

var det torrare på körbanorna än flerårssnittet. Vintern (dec–feb) var relativt snöfri och det var 

betydligt torrare vägytor under 2013/2014 än året innan 2012/2013. 

 

 

Figur 1. Månadsmedeltemperaturen på Södermalm i Stockholm under november 2013 till maj 2014. 
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Figur 2. Månadsmedelvärde av solinstrålningen på Södermalm i Stockholm under november 2013 till 

maj 2014. 

 

 

Figur 3. Andelen av tiden med fuktig vägbana på Sveavägen under mätperioden.  

2.1. Dubbdäcksanvändning 

Varje vecka under vår och höst räknas andelen personbilar med dubbdäck på utvalda gator i 

innerstaden. Under vintern räknas samma sak varannan vecka om väglaget tillåter. Resultatet visas i 

Figur 4. Uppgången under hösten samt nedgången under våren är likartad på de tre gatorna. Under 

vintern räknades strax under 30 % dubbdäck på Hornsgatan där dubbdäcksförbudet gäller. På 
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Sveavägen och Folkungagatan räknades ca 45 % under vintern. Båda procentsiffrorna motsvarar en 

liten nedgång jämfört med tidigare säsonger, (SLB-rapport 4:2014). 

 

Figur 4. Andelen personbilar med dubbade vinterdäck på tre av de studerade gatorna. 
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3. Utförda åtgärder 

3.1. Gator 

Till skillnad från de två föregående säsongerna, där endast två respektive tre gator behandlats med 

dammbindningsmedel, utfördes dammbindning under 2013–2014 på 35 gator i Stockholm (Figur 5). 

Detta då åtgärden visat sig effektiv och staden är ålagd att sänka partikelhalterna. Eftersom även de 

tidigare referensgatorna kommer att behandlas kan inte samma typ av utvärdering mellan försöksgator 

och referensgator göras som under tidigare säsonger. Hornsgatan, Sveavägen 59 och 83 samt 

Odengatan 89 i Stockholm användes som försöksgator, där extra städning och dammbindning utfördes 

under säsongen (Figur 6). Behandlingen av de olika gatorna visas i Tabell 1. Som referensgator 

används, liksom tidigare säsonger Folkungagatan och Norrlandsgatan. Hornsgatan har, sedan 2010, 

dubbdäcksförbud, vilket inte är fallet på Sveavägen.  

 

Figur 5. Gator som dammbinds med CMA av Stockholms stad (röda) och vägar som dammbinds med 

MgCl2 av Trafikverket (blåa). 
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Figur 6. Gatorna och mätplatserna för luftkvalitet och vägdammsundersökningar (röda ringar) i 

centrala Stockholm som ingår i studien under 2013-2014. 

 

Tabell 1. Åtgärdsplan för försöks- och referensgator. 

Försöksgator CMA Vakuumsug Kvartersvis behandling 

CMA 
CMA+KF 

     
Hornsgatan X X   
Sveavägen 59 X X april  
Sveavägen 83  X  mars 
Odengatan X X   
Folkungagatan X (x endast höst)   
Norrlandsgatan X (x endast höst)   
Övriga 29 gator X (x lägre frekvens)   

 

Beläggningarna på gatorna skiljer sig åt i fråga om skick, konstruktion och material. Även på en och 

samma gata förekommer oftast flera olika beläggningar. Följande information har kunnat inhämtas 

från Trafikkontoret i Stockholm.  

Hornsgatan har, på kvarteret med mätstationen, en ABS 16 med kvartsit från Dalbo och bindemedel 

50/701. Troligen har Folkungagatan en ABT 16 med B70/100. Sveavägen har från Sveaplan till 

                                                      
1 Bindemedel 50/70 innebär ett hårt bindemedel (bitumen), medan 70/100 är en mjukare variant. 

Norrlandsgatan

83

59
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Surbrunnsgatan en ABS 16 med Leptit. Beläggningarna på Hornsgatan och Folkungagatan är i sämre 

skick, med mer sprickor och stensläpp jämfört övriga gator. Fleminggatans beläggning är en ABS 16 

med bindemedel B70/100 och leptit som ballast och är i gott skick på mätplatsen. 

Beläggningsytor i så oskadat skick som möjligt och så nära mätstationerna som möjligt har använts för 

provtagning. Mätningarna på vägytan på Hornsgatan har genomförts ca 100 m väster om mätplatsen, 

nära gatans högsta punkt. På Folkungagatan har mätningen genomförts ca 50 m väster om 

mätstationen. På Odengatan, Sveavägen och Norrlandsgatan är beläggningarna i bättre skick och 

mätningarna görs i anslutning till mätstationer för luftkvalitet. 

3.2. Dammbindning med CMA 

För dammbindning användes 25-procentig CMA (Nordisk Aluminat AS), som spreds i körfälten med 

tallriksspridare. Dosen som användes var 10 g lösning/m2 väg. Spridningen utfördes nattetid mellan 

oktober och april (se Figur 9). I april avslutades behandlingen för att minimera risk för eventuell halka 

för till exempel motorcyklar.  

Ett särskilt försök genomfördes under april 2013, då kvarteren runt mätstationen på Sveavägen 59 

också behandlades med CMA istället för bara på Sveavägen (se Figur 7). Försöket bygger på 

antagandet att damm som emitteras från gatorna som ansluter till Sveavägen bidrar till PM10-halterna 

och att man därigenom borde kunna sänka halterna genom att dammbinda i ett större vägnät runt 

mätstationen. 

Under mars 2013 provades även att dammbinda sträckan vid Sveavägen 83 med en blandning av 

CMA och kaliumformiat (50/50). Denna blandning har i EU-projektet CMA+ visat sig kunna öka den 

dammbindande effektens varaktighet, vilket skulle minska behovet av dammbindningsinsatser och 

sänka kostnaderna.  

 

Figur 7. Gatunätet kring Sveavägen 83, som behandlades under den kvartersvisa dammbindningen 

under april 2014. 

3.3. Vakuumsug 

För särskilda städinsatser på mätgatorna och i mån av tid även på övriga 31 CMA-behandlade gator 

användes en vakuumsug från Disab Tella (Figur 8). Maskinen är speciell på det vis att den inte 

Ordinarie CMA-utläggning

Utvidgad kvartersvis CMA-
utläggning

Mätplats Sveavägen 59
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använder vatten utan endast kraftigt vakuum och borstar för att komma åt vid vägkant. Detta gör att 

maskinen kan användas även under den kalla perioden utan risk för att halka uppstår.  

 

Figur 8. Vakuumsug från Disab Tella. 

3.4. Ordinarie driftåtgärder med inverkan på PM10– emissioner 

Förutom de extra insatserna mot PM10 påverkar gatornas ordinarie drift partikelemissionerna. Saltning 

med natriumklorid har utförts vid åtskilliga tillfällen under försöksperioden. Saltet kan vara en källa 

till damm under torra perioder, men kan även i viss mån fungera dammbindande eftersom vägytan 

håller sig fuktig längre tid då salt finns på den. Samtidigt kan den fuktigare vägytan slitas mer av 

trafiken och därmed ge upphov till högre partikelemissioner då vägen torkar upp. 

Samtliga gator städas flera gånger i veckan med standardutrustade städmaskiner. Dessa tar bort 

material som kan bidra till damningen genom trafikens nedmalning, men är generellt ineffektiva för att 

suga upp så små partiklar som PM10. De kan även tillfälligt bidra till höga partikelhalter då borstarna 

virvlar upp damm. 

Gång- och cykelbanor halkbekämpas med kross blandat med återvunnen vintersand (50/50). 

Materialet är torrsiktat och i fraktionen 3–8 mm. Trots att materialet inte används direkt på gatorna, 

transporteras det på grund av nederbörd, trafik och gatudrift ner på dessa och kan bidra till 

partikelemissionerna. 

3.5. Åtgärdslogg 

För projektet användes en åtgärdslogg i form av ett kalkylblad i Google documents (Tabell 2).  
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Tabell 2. Loggade åtgärder på försöks- och referensgatorna. 

1. Mätning VTI 

2. Dammbindning med CMA 

3. Halkbekämpning saltlösning 

22
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6. Halkbekämpning sand/flis 

7. Halkbekämpning torrt salt 

8. Isrivning 

9. Kompletteringsröjning 

10. Lövupptagning 

11. Maskinsopning gångbana 

12. Maskinsopning körbana Vakuumsug 

13. Maskinsopning körbana Bredsug eller vanlig städmaskin 

14. Moddning 

15. Plogning  

16. Sandupptagning 

17. Snöbortforsling 

18. Spolning gångbana 

19. Spolning körbana 

I detta fylldes typ av åtgärd i samt under vilket tidsperiod åtgärderna pågick. Tolv av 19 åtgärder 

registrerades under säsongen (Tabell 3). Loggen fylldes i mellan oktober 2013 till och med maj 2014. 

 

Tabell 3. Antal åtgärder på mät- och referensgator under 2013-10-01 till 2014-05-30. 

Åtgärd Horns-

gatan 

Sveavägen 

83 

Sveavägen 

59 

Oden-gatan Norrlands-

gatan 

Folkunga-

gatan 

Dammbindning med CMA 83 89 86 83 88 84 

Maskinsopning körbana 

Vakuumsug 

66 41 49 21 13 11 

Halkbekämpning saltlösning 20 14 13 13 13 16 

Kompletteringsröjning 2 2 2 2 1 2 

Maskinsopning gångbana 141 74 187 116 190 148 

Maskinsopning körbana  

Bredsug eller vanlig 

städmaskin 

170 73 186 132 189 177 

Plogning 5 5 5 5 4 5 

Sandupptagning 1 1 1 1 2 1 

Snöbortforsling 0 1 0 0 0 0 

Spolning gångbana 0 0 1 0 0 0 

Spolning körbana 7 9 9 7 9 9 
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4. Metodik för utvärdering 

4.1. Mätningar av PM10- och NO2 halterna under säsongen 2013/2014 

Under försöken gjordes mätningar av PM10 på flera platser. Stationerna på Hornsgatan, 

Norrlandsgatan, Folkungagatan och Sveavägen 59 ingår i stadens kontinuerliga luftövervakning och 

var i drift under hela försöksperioden. Utöver dessa fyra installerades en mätstation på Sveavägen 83 

som har använts under de två föregående säsongerna samt en ny mätstation på Odengatan 89. I Tabell 

4 visas under vilka tider som de olika mätstationerna var i drift samt deras datafångst. Samtliga 

stationer fungerade bra under perioden och datafångsten överstiger 96 %. 

Tabell 4. Start- och stopptid samt data fångst under perioden för mätstationerna för PM10 under 

projektet 

Mätstation Start Stop Datafångst PM10, 

% av timmar 

Datafångst NO2, 

% av timmar 

Hornsgatan 2013-11-01 2014-05-31 96 100 

Folkungagatan 2013-11-01 2014-05-31 97 98 

Norrlandsgatan 2013-11-01 2014-05-31 97 97 

Sveavägen 59 2013-11-01 2014-05-31 97 96 

Sveavägen 83 2013-11-01 2014-05-31 97 99 

Odengatan 89 2013-11-20 2014-05-31 97 97 

 

4.2. Kemiska analyser av PM10 

Bidraget från vägsalt (natriumklorid) till PM10-halterna kvantifierades baserat på kemiska analyser av 

filterprover. Enligt EU-direktiv kan bidrag till PM10-halterna från salt räknas av vid jämförelse med 

gränsvärdet i direktivet. Tidigare år analyserades även acetat för skattning av bidraget till PM10 från 

CMA. Eftersom dessa analyser har visat mycket låga acetathalter, ofta under detektionsgränsen för 

metoden med PM10 bidrag på 0,1–0,5 %, så gjordes inga acetatanalyser detta år.  

Partiklarna samlades in dygnsvis med hjälp av en referensprovtagare (Derenda) och data finns för 

perioden 29 mars–23 maj 2014. Jonanalyser och vägning av filter genomfördes av IVL Svenska 

miljöinstitutet AB med hjälp av jonkromatografi avseende kalcium (Ca2+), kalium (K+), natrium (Na+), 

klorid (Cl-), sulfat (SO4-), nitrat (NO3-). 

4.3. Vägdammsförrådet och joner på vägytan 

Vägdammsförrådet har provtagits med hjälp av VTI:s wet dust sampler (WDS). WDS tvättar upp och 

provtar damm på en liten yta av vägen med hjälp av en högtryckstvätt, som kopplats till en 

provtagningsenhet (Figur 10). Sprutbilden, det vill säga formen på den yta som tvättas av strålen, är en 

fylld cirkel (41 cm2). Tvättvolymen (ca 400 ml) i varje ”skott” styrs av en kontrollenhet, som även 

startar luftkompressorn en viss tid efter tvättens start, för att trycka ut provet från provtagningsenheten 

till provflaskan. 
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Figur 10. Provtagningsenheten på Wet Dust Sampler (WDS). 

Prover togs i vänster hjulspår och mellan hjulspår (Figur 11) i höger körfält. Då ytan som tvättas är 

liten, tas flera prover i samma provflaska för att få ett sammanläggningsprov. I dessa försök användes 

sex skott i varje prov och i varje provyta (hjulspår och mellan hjulspår) insamlades tre flaskor, 

resulterande i totalt 18 skott per provyta. 

Effekten av vakuumsugen på dammförrådet på vägytan utvärderades med WDS vid ett tillfälle 

2014-03-19 på Hornsgatan, Sveavägen och Odengatan. Mätningar gjordes på samma sätt som 

ordinarie mätningar, men i sex ytor i stället för två, nämligen vägmitt, vänster hjulspår, mellan 

hjulspår, höger hjulspår, kantlinje och nära vägkant. Mätningar genomfördes före och efter att 

vakuumsugen passerat. 
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Figur 11. Provtagning med WDS och rentvättade provtagningspunkter på vägytan (Sveavägen). 

Proverna från WDS siktades med 180 µm-sikt, då detta är den största storlek som kan användas för 

bestämning av storleksfördelning i lasergranulometer. Den dammängd som beräknas per m2 kallar vi 

DL180 (dust load mindre än 180 µm). Ur provflaskor från provytor mellan hjulspår på respektive gata 

togs prov på 50 ml ut för storleksanalys med en CILAS lasergranulometer 715 och (under senare delen 

även en Malvern Mastersizer 3000). Flaskorna agiteras kraftigt direkt före 50 ml tas ut för att få ett 

representativt prov.  

Genom att kombinera DL180 med den kumulativa fördelningen beräknas DL10, det vill säga dust load 

mindre än 10 µm. Lasergranulometerns definition av partikeldiameter är inte densamma som den 

aerodynamiska diameter som används för 10 µm i måttet PM10 varför måtten inte är direkt jämförbara. 

I granulomtern antas dock, liksom för aerodynamisk diameter, att partiklarna är sfäriska. De 

jämförelser som görs mellan DL10 och PM10 i rapporten skall betraktas som indikativa. Övrigt 

provvatten filtrerades genom filter av typen Munktell 001 (retention rate 2–3 µm). Ett filtratprov togs 

ut för jonanalys. Filtren placerades i invägda deglar och brändes vid 550°C varefter mängden 

oorganiskt material kunde beräknas. Vid några tillfällen bestämdes även organiska andelen av dammet 

genom att filtret konditionerades vid 20ºC i exikator, vägdes, och efter genomförd filtrering torkades 

vid 40 ºC i ugn och sedan konditionerades och vägdes igen innan bränningen. 

Jonanalysen genomfördes av IVL Svenska miljöinstitutet AB med hjälp av jonkromatografi avseende 

kalcium (Ca2+), kalium (K+), natrium (Na+), klorid (Cl-), sulfat (SO4-), nitrat (NO3-), acetat (Ac) och 

formiat (Fo). 

Mätningar med WDS genomfördes vid 7 tillfällen under oktober 2013 till maj 2014 (Tabell 5). 
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Tabell 5. Mätningar med WDS och Portable Friction Tester (PFT) (se Figur 13) utförda i projektet. 

Datum Mätning 

2013-10-01 WDS, PFT 

2013-11-26 WDS, PFT 

2014-02-11 WDS 

2014-03-11 WDS, PFT 

2014-03-18 WDS, PFT 

2014-04-11 WDS, PFT 

2014-04-24 WDS, PFT 

2014-05-13 WDS, PFT 

 

Tabell 6. Några definitioner angående damning. 

 Beskrivning 

Damm/vägdamm De partiklar som är så små att de kan virvla upp (från vägytan och hållas 

svävande i luften genom yttre faktorer). 

Dammförråd Den totala mängd vägdamm som finns på till exempel vägytan. 

Damning Den process som leder till uppvirvling av partiklar till luften. Kan också 

gälla flödet av damm från dammförrådet till luften = dammemission. 

Damningspotential Den mängd damm som finns tillgängligt i dammförrådet för damning 

(påverkas av dammets damningsbenägenhet). 

Damningsbenägenhet Hur lättillgängligt dammet i dammförrådet är för damning. 
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4.4. Friktion 

Friktion har mätts med två olika metoder. För att få en bild av hur friktionen påverkas över längre 

sträckor på mätgatorna av CMA-behandlingen, mättes friktionen med VTI:s SAAB friction tester 

(SFT, Figur 12) som är en referensmetod. Metoden bygger på att ett separat hjul i mitten av bilen 

bromsas med viss kraft varvid testhjulet släpper från underlaget, s.k. slip. Slip definieras som 

förhållandet mellan hjulets rotationshastighet och fordonets färdhastighet multiplicerat med 100; ett 

värde på 100 innebär att hjulet är helt låst medan hjulet rullar allt friare när talet går mot noll. För varje 

värde av slip som däcket utsattes för registrerades ett värde för friktionskoefficienten (μ), där 1 är 

högsta friktion. 

Friktionen mättes vid sex tillfällen mellan februari och april i samband med utläggning av CMA. 

Mätsträckorna visas i appendix 1. 

 

Figur 12. SAAB Friction Tester. 

För att följa upp friktionen i samband med WDS-mätningarna och därigenom kunna relatera 

eventuella problem till uppmätta CMA-mängder på vägytan användes en Portable Friction Tester 

(PFT, (Åström, 2001), Figur 13) för mätning i och mellan hjulspår vid torrt och vått väglag. 

Mätningarna utfördes längs två meter i respektive sektion och upprepades tre gånger i varje vid vått 

och torrt väglag. 



28  VTI rapport 847 

 

Figur 13. Portable friction tester (PFT). 
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5. Resultat 

5.1. Dammförråd på vägytan 

 Variation av DL180 i vägdamm över vintersäsongen 2013–2014 

I Figur 14 och Figur 15 redovisas medelvärden av dammängderna som uppmättes på ytorna under 

mättillfällena tillsammans med data från föregående år. Mönstret från föregående säsonger upprepar 

sig med låga dammängder i oktober och maj och en topp i mätningarna i februari och mars. 

Hornsgatan har större vägdammsmängder än övriga gator under vinter och vår. Folkungagatan och 

Odengatan ligger på ungefär samma nivå, följda av Sveavägen 83, Sveavägen 59 samt Norrlandsgatan.  

Dammängderna mellan hjulspår är vanligtvis något högre än i hjulspåren, även om undantag finns. 

Föregående säsong hade till exempel Fleminggatan en avsevärt större skillnad mellan dessa två ytor. 

Odengatan, som denna säsong ersatt Fleminggatan, uppvisar tvärtom liknande dammängder i och 

mellan hjulspår, förutom i mars då ytorna mellan hjulspår är mer benägna att hålla damm. 

Fleminggatan var den enda gatan som ingått i uppföljningsarbetet med endast ett körfält, vilket 

sannolikt gjorde trafiken mer spårbunden än i de andra gatorna som har två körfält. 

Observera att detta endast är partiklar mindre än 180 µm. Då storleken på materialet som WDS:en 

samlar upp inte är definierad kan enskilda större stenar spela stor roll för massan vilket gör att 

representativiteten av proverna på en viss gata och därmed jämförbarheten mellan proverna är mycket 

mer osäker jämfört med de siktade proverna.  
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Figur 14. Medelvärden av DL180 (mängden damm<180 µm) (g/m2) på Hornsgatan, Folkungagatan 

och Odengatan. 
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Figur 15. Medelvärden av DL180 (mängden damm<180 µm) (g/m2) på Sveavägen och 

Norrlandsgatan. 
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 Variation av DL10 i vägdamm över vintersäsong 

Med hjälp av storleksfördelningsanalys kan mängden partiklar mindre än 10 µm (DL10) beräknas. 

Andelen DL10 av DL180 i proverna över säsongen ses i Figur 16. Andelen ökar under hösten och är 

som högst på samtliga gator i februarimätningen för att sedan avta. Sveavägen och Norrlandsgatan har 

i marsmätningarna betydligt lägre andel DL10 än övriga gator. Både nivåerna och andelarna är 

jämförbara med föregående säsonger. 

  

Figur 16. Andel av DL80 som är mindre än 10 µm (DL10) under säsongen 2013–2014 mellan 

hjulspår på gatorna. 

Om andelarna kombineras med mängderna DL180 kan mängden DL10 på vägytan beräknas. 

Variationen över säsongen och mellan mätlokalerna följer variationen i DL180. I februari nås ett 

maxvärde för säsongen på ca 60 g/m2 på Hornsgatan medan värdena på våren ligger på något eller 

några enstaka g/m2 (Figur 17 och Figur 18).  
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Figur 17. Mängd damm mindre än 10 µm (DL10) på vägytan mellan hjulspår på Hornsgatan, 

Folkungagatan och Fleminggatan/Odengatan. 
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Figur 18. Mängd damm mindre än 10 µm (DL10) på vägytan mellan hjulspår på Sveavägen och 

Norrlandsgatan. 

 Organisk andel i DL180 

Vägdamm består i huvudsak av mineraler från slitage av beläggningssten och sand, men en viss andel 

är bitumen, däckgummi och finfördelat material från till exempel pollen, svampsporer, nedmalda 

växtdelar, fibrer etcetera med organiskt ursprung. Den organiska andelen av DL180 sjunker från 
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hösten (drygt 30 %) till ett minimum (ca 5 %) under vintermånaderna och stiger igen i proverna tagna 

i april och maj (Figur 19). En sannolik orsak är att källor till organiskt damm är större under 

sommarhalvåret, samtidigt som dammkällorna vägslitage och vintersand är starka i vintertid. 

  

Figur 19. Organisk andel av DL180. Medelvärde för samtliga mätgator. 

Gatorna skiljer sig något åt och varierar mellan 12 % (Hornsgatan) och 23 % (Norrlandsgatan) 

organisk andel (Figur 20). I Appendix 1 återfinns hur organiska andelen av DL180 varierar på de 

enskilda gatorna under säsongen. 

 

Figur 20. Genomsnittlig fördelning av minerogent och organiskt material i DL180 på mätgatorna 

under hela säsongen. 

5.2. Joner på vägytan 

 Variation över mätperioden 

Tidsserier av de vägdriftsrelaterade jonerna natrium (Na+) och klorid (Cl-) (vägsalt) respektive 

magnesium (Mg2+) och kalcium (Ca2+) (CMA) visas i Figur 21. Kalium (K-) är med i diagrammen för 

att spåra eventuella skillnader kopplade till utläggningen av kaliumformiat på Sveavägen 83 under 

mars 2014. 

Samtliga gator har mer eller mindre förhöjda mängder av joner kopplade till CMA. Variationen mellan 

oktober och maj är dock relativt stor, vilket sannolikt beror på att de lösliga jonmängderna påverkas 
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kraftigt av nederbördstillfällen, som förekommer ganska rikligt periodvis. Eftersom CMA börjar 

läggas ut redan i oktober, nås ett maximum efter en period av torrare väder redan i slutet av november. 

Därefter genomfördes ingen mätning förrän i februari.  

Under mätningarna i mars och april, då vägdammsemissionerna vanligen är som störst är de CMA-

kopplade jonerna inledningsvis låga på grund av nederbörd, men ackumulering under en nederbördsfri 

period resulterar i april i ett andra maximum. Nederbörd i början på maj och avslutad CMA-utläggning 

ger återigen låga jonmängder sista mätningen i maj. Utläggningen av kaliumformiat på Sveavägen 83 

under mars ger inga signaler i mängden kalium på vägbanan.   

Endast vid ett av mättillfällena (februari) uppmäts förhållandevis mycket vägsalt på vägbanan, då den 

varierar mellan ca 3–22 g/m2 på gatorna (Figur 22). I övriga mätningar är saltmängderna under 0.7 

g/m2. Mellan februari–april läggs salt ut vid 3 tillfällen och inget av dessa föregår en mätning, vilket 

tillsammans med ganska frekvent nederbörd förklarar de genomgående låga saltmängderna.  

Acetat (Ac) från CMA uppmättes i detekterbara halter endast vid mätningarna i mars på 

försöksgatorna, men då i avsevärt högre nivåer än övriga uppmätta joner. Dessa värden redovisas i 

Figur 24. 

 

Figur 21. Mängden lösta joner på vägytorna under mätperioden. Ca och Mg (som påverkas av CMA-

utläggning) och K (som eventuell indikator för kaliumformiat).  
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Figur 22. Mängden lösta joner på vägytorna under mätperioden. Cl och Na (som påverkas av 

vägsaltning) och summerad Na och Cl. 

Kvoterna mellan Na och Cl respektive Mg och Ca visas i Figur 23. Kvoten mellan Cl och Na är på 

samtliga gator mycket lik den för vägsalt (1,54) vid mättillfället i februari, som tidigare nämnts är det 

enda med viss närhet till ett tidigare saltningstillfälle. Mot våren sjunker kvoten. Kvoten mellan Mg 

och Ca, som tidigare år visat sig vara en lämplig indikator på förekomst av CMA på vägytan uppvisar 

en ganska kraftig variation under säsongen. Topparna, då kvoten närmar sig den i ren CMA (1,35), 

hänger samman med kortare eller längre perioder då CMA lagts ut och ingen eller lite nederbörd. I 

slutet på april, då kvoten är nära den för CMA, har CMA lagts ut ett tiotal nätter i rad utan att 

nederbörd förekommit. Att kvoten i övrigt är lägre än den för CMA, tyder på att andra viktiga källor 

till kalcium finns i vägmiljön. 
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Figur 23. Kvoter för Cl/Na (vägsalt) och Mg/Ca (CMA) vid mättillfällena. Referensgatorna har 

streckade linjer. 

Mängden acetat på vägytan följer mönstret för Ca och Mg och är vid första och sista mättillfällena 

lägre än detektionsgränsen (Figur 24). Sulfatmängderna är låga i oktober och november, högst i 

februari och sjunker sedan under våren. Mönstret är snarlikt på samtliga mätgator, vilket tyder på en 

gemensam källa. 

    

Figur 24. Variationen av acetat på de tre CMA-behandlade gatorna (vänster). Till höger variationen 

av SO4-S på samtliga gator. 

 Joner jämfört med utlagda mängder 

Den utlagda mängden CMA ska, om spridarna är korrekt kalibrerade, vara 10 g/m2. Då CMA 

periodvis har lagts ut nästan varje natt, kan man förvänta sig en ackumulering av CMA på vägytan. 

Ackumulerad CMA mellan och utanför hjulspår borde dels kunna reaktiveras vid nederbörd men även 

utgöra en potentiell fara, då mycket CMA på vägytan kan reducera friktionen. Det enda tillfälle under 

perioden som en längre ackumulering kan studeras är perioden mellan 11 och 24 april, då mätningar 

utfördes, CMA lades ut elva nätter och ingen nederbörd registrerades. Magnesium kan antas vara den 

jon (förutom acetat, som det finns för få mätvärden av) som bäst avspeglar CMA-tillförseln. Då 

massandelen av Mg i CMA-lösningen är 3,1 % innebär dosen 10 g CMA/m2 att 0,31 g Mg tillförs per 

m2 vid varje utläggning. Elva utläggningar skulle alltså innebära en ackumulering av 3,41 g Mg per 

m2. Vid tillfället kan dock endast en ökning på 1,78 g Mg uppmätas mellan hjulspår. Detta innebär att 

knappt hälften av utlagd CMA har transporterats bort från ytan mellan hjulspår. Motsvarande andel i 

hjulspår är sannolikt betydligt högre. 

5.3. PM10-halter 

Periodmedelvärdet av PM10-halterna under januari till maj för åren 2004–2014 visas i Figur 25. 

Samtliga mätstationer visade på tydligt lägre halter under 2014 jämför med 2013 som var ett 

ogynnsamt år (SLB-analys, 2014). Minskningen var störst för Folkungagatan, men även Hornsgatan 

och Norrlandsgatan visade en tydlig minskning, medan den var något mindre markant Sveavägen. Den 

nyinrättade mätstationen på Odengatan hade under perioden januari till maj de lägsta uppmätta PM10-
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halterna av samtliga mätstationer i gatunivå. Det finns inga mätningar från tidigare år att jämföra med 

så det går inte att säga något om någon eventuell trend för Odengatan. En tydlig nedåtgående trend 

finns för PM10 halterna sedan 2007. Denna trend är tydligast för Hornsgatan. I samband med att 

dubbdäcksförbudet infördes 2010 ses en nedåtgång i kurvan. Under 2012 kompletterades detta sedan 

med dammbindning och städåtgärder vilket gav ytterligare en sänkning. Under 2014 intensifierades 

åtgärderna (se nedan) vilket ytterligare har sänkt halterna. 

I Figur 25 görs även en jämförelse med miljökvalitetsnormen, men observera att den angivna 

miljökvalitetsnormen gäller för kalenderår och mätningarna gjordes under en kortare period. I 

Stockholm uppmäts de högsta halterna under perioden mars till maj för att vara betydligt lägre under 

sommaren och tidiga hösten. Årsmedelvärdet och jämförelse med gränsvärdet presenteras i 

årsrapporten om luften i Stockholm (SLB-analys, 2013). 

 

Figur 25. Medelvärde för PM10 under perioden 1 januari tom 31 maj på mätstationerna i Stockholm.  

De åtgärder som görs för att minska PM10-halterna i Stockholm har endast effekt på det vägdamm som 

finns på den enskilda gatan, det vill säga det lokala bidraget av PM10. Det beräknas genom att ta den 

uppmätta PM10-halten på gatan och subtrahera bort PM10-halten uppmätt i taknivå. Taknivåhalterna 

uppmäts på taket till Torkel Knutssongatan på Södermalm. Takhalten var något lägre under 2014 

jämfört med 2013, men inte lägre än 2010–2012. Detta visar att det är främst skillnader i det lokala 

bidraget som har orsakat den stora nedgången från 2013 till 2014 och inte beror på en nedgång i 

bakgrundshalten. För Odengatan är det lokala bidraget under perioden mindre än 6 µg/m3. 

Månadsmedelfördelningen av PM10 halterna visas i Figur 26. Samtliga stationer inklusive takstationen 

på Torkel Knutssongatan uppvisar relativt låga halter under oktober till januari. Förhöjda halter syns 

under februari till april och sedan är maj lägre igen. Förhöjda halter under våren är normalt 

förekommande i Stockholm.   
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Figur 26. Månadsmedelvärden av PM10 under oktober 2013 till maj 2014. 

Halterna under säsongen 2013/2014 och framförallt våren 2014 var betydligt lägre än tidigare år vilket 

redan visats i Figur 26. Skillnaden var extra stor under mars och april vilket kan ses i Figur 27, där 

månadsmedelvärden på Hornsgatan visas för de tre senaste säsongerna. Under vintern december–

februari däremot skiljer sig inte halterna så mycket mellan åren. En stor del av förklaringen till de klart 

lägre halterna under 2014 jämfört med tidigare år är att alltså att halterna under mars, men även april 

och maj var betydligt lägre under 2014 jämfört med tidigare år. 

 

Figur 27. Månadmedelvärden av PM10 på Hornsgatan under okt-maj de tre senaste säsongerna. 
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5.4. NO2-halter 

Periodmedelvärdet av NO2-halterna under januari till maj för åren 2006–2014 visas i Figur 28. Till 

skillnad från motsvarande bild för PM10 (Figur 26) så finns ingen tydligt nedåtgående trend i halterna. 

Däremot ses en nedgång i halterna från 2013 till 2014 för samtliga stationer utom för Norrlandsgatan. 

NO2 påverkas inte av vägytans fuktighet såsom PM10 utan påverkas istället betydligt mer av till 

exempel vindhastigheten samt förekomsten av stabilt vinterväder. Vid flera av gatustationerna ligger 

halterna av NO2 i nivå med miljökvalitetsnormen 40 µg/m3 och det finns en klar risk att den kommer 

att överskridas under 2014 för framförallt Hornsgatan, Norrlandsgatan och Sveavägen. Halterna på 

Odengatan var precis som för PM10 lägre än för de andra mätstationerna.  

 

Figur 28. Medelvärde för NO2 under perioden 1 januari t.o.m. 31 maj på mätstationerna i Stockholm. 

Till skillnad från PM10 (Figur 25) så ses inga toppar för NO2 under vårmånaderna vilket presenteras i 

Figur 29. Odengatan har tydligt lägst halter av NO2. 
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Figur 29. Månadsmedelvärden av NO2 under oktober 2013 till maj 2014. 
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5.5. Jämförelse mot miljökvalitetsnormen för PM10 

Graferna i Figur 30 visar antal dygn med PM10-halter över 50 µg/m3 (miljökvalitetsnormens 

gränsvärde för dygnsmedelkoncentration), ackumulerat antal dygn från 1 januari, för de fyra senaste 

åren. Figurerna visar att det var betydligt färre dygn med PM10-halter över 50 µg/m3 under 2014 

jämfört med de tidigare åren. Graferna visar också att under 2014 och för samtliga gator inträffade de 

allra flesta dygn med PM10-halter över 50 µg/m3 under mars. Det skiljer sig från tidigare år då flertalet 

överskridanden även inträffade under april och ibland maj.  

 

  

  

 

 

Figur 30. Utveckling av antalet dygn över miljökvalitetsnormen för PM10 (50μg/m3) under de senaste 

4 åren. 

Utvecklingen av antalet dygn med PM10-halter över 50 μg/m3 under perioden januari till maj visas i 

Figur 31. Våren 2014 innehöll färre dygn med PM10-halter över 50 µg/m3 än under samtliga tidigare år 

med mätningar. Antalet dygn med halter över gränsvärdet var så fåtaliga under våren att 

miljökvalitetsnormen för 2014 inte överskreds. Det är första året sedan mätningarna startades i 

centrala Stockholm som miljökvalitetsnormen för PM10 kommer att klaras vid samtliga mätstationer i 

centrala Stockholm och de gjorda åtgärderna har haft en tydlig bidragande orsak till detta. 
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Figur 31. Antalet dygn med halter över miljökvalitetsnormen för PM10 (50 μg/m3) under perioden 1 

januari t.o.m. 31 maj på gatorna i Stockholm. 

5.6. Kemiska analyser av PM10 

Resultaten visar att vägsalt i form av natriumklorid (NaCl) med 1 %–13 % till PM10-halten (Figur 32). 

I genomsnitt var andelen vägsalt 3,8 %, vilket är nästan exakt samma som förra året (3,6 %). Vid ett 

tillfälle, den 24 april, skulle PM10 halten hamna precis under gränsvärdet 50 µg/m3 om NaCl-mängden 

räknades bort; halten skulle minska från 50,3 µg/m3 till 49,2 µg/m3.  

Nitrat och sulfat bidrar med som mest 3,8 respektive 4.0 µg/m3, motsvarande 15 % respektive 11 % av 

totala PM10-halten. Det mesta nitratet och sulfatet kommer utifrån, via intransport från källor i Central-

, Väst- och Östeuropa. Tidigare studier har visat att resten av PM10 utgörs till största delen av mineraler 

och metaller/metalloxider från stenmaterial i vägbanan och sandningssanden, bromsslitage samt av 

olika organiska ämnen och en liten del sot (elementärt kol).  
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Figur 32. PM10 och mängden av några olika ämnen i PM10 under 29 mars–23 maj, 2014. Högra axeln 

är PM10 (linje), vänstra axeln kemiska komponenter ämnen (staplar). 

 

Figur 33. Andel (%) NaCl av PM10 under 29 mars–23 maj, 2013. 
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5.7. Åtgärdernas effekt på vägytans fuktighet 

Under projektet installerades två stycken Vaisala sensorer (Vaisala DSC 111) för att mäta vägytans 

fuktighet på Sveavägen 59 (start 1 nov 2013) respektive Sveavägen 83 (start 25 feb 2014). 

 

 

 

Figur 34. Uppmätt vattenfilm (mm) på Sveavägen under mars, april och maj 2014. 

Förhoppningen var att kunna studera hur lång effekt på vägytans fuktighet som dammbindningen med 

CMA har. Dessutom genom att ha två sensorer på Sveavägen kunna studera skillnaden i upptorkning 

mellan CMA och CMA+KF. I Figur 34 visas den uppmätta mängden vatten i mm på vägytan på 

Sveavägen. De toppar som syns i figurerna med vattenfilm över 0.1–0.2 mm beror på nederbörd 
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(främst regn) som har tillfört större mängder vatten till vägytan. Däremot syns för ingen av månaderna 

något utslag på vattenfilmen i samband med CMA behandling annat än i något enstaka fall. De 10 

g/m2 CMA som normalt läggs ut ger en vattenfilm som hamnar strax under sensorns detektionsgräns 

på 0.01 mm/m2 (enligt uppgift från Vaisala) och det är därför svårt att detektera dammbindningen så 

länge den görs med endast 10 g/m2. 

Spolningen som däremot inleddes under första halvan av maj ger små, men tydliga utslag under i stort 

sett varje natt, vilket är den frekvens som spolningen skulle utföras med. 

5.8. Effekter av åtgärderna på PM10-halterna 

 Dammbindning med CMA samt CMA+KF 

Under säsongen 2013/2014 gjordes dammbindning i stor skala på samtliga gator med mätstationer. 

Som en följd av detta saknas det en gata som kan användas som referens för att studera effekten av 

dammbindningen. De olika försöken med dammbindningen på Sveavägen 59 respektive 83 kan 

däremot utvärderas. 

För att statistiskt utvärdera effekten av de olika åtgärderna har endast de dagar då körbanan varit torr 

på den aktuella gatan använts. Urvalet har gjort så att om fler än 6 timmar under tiden 06:00–19:00 har 

varit torra så har det aktuella dygnet klassat som torrt.  

För utvärderingen av försöken på Sveavägen används kvoten av dygnsmedelvärdet mellan Sveavägen 

59 och Sveavägen 83, Figur 35. Kvoten mellan PM10-halten på den studerade sträckan och PM10-

halten på referenssträckan har använts som mått på den eventuella effekten. Under perioden oktober 

till februari har åtgärderna varit nästan identiska på de båda sträckorna på Sveavägen. I figuren 

presenteras endast data under vårperioden då halterna varit som högst (Figur 26). 

 

Figur 35. Månadsmedelvärde av PM10  (förhållandet mellan Sveavägen 59 och Sveavägen 83). Endast 

dygn med torr körbanan dagtid är med. Felstaplar är 95 % konfidensintervall och den röda linjen 

representerar referensvärdet. 

I Figur 35 visas månadsmedelvärdet av kvoten mellan Sveavägen 59 (södra) och Sveavägen 83 

(norra). Dels presenteras värdet för februari till maj för 2014, men även ett referensvärde som är 

framtaget av samtliga tidigare mätningar på Sveavägen under torra dagar utan dammbindning eller 

annan åtgärd som skilt sträckorna åt driftmässigt. Kvoten har varit relativt stabil under säsongen och i 
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nivå med referensvärdet. Avvikande var att kvoten var lägre vid Sveavägen 59 än vid Sveavägen 83 

under april.  

Under mars månad användes CMA+KF runt Sveavägen 83. Om effekten på PM10-halten av CMA+KF 

skulle vara större än för CMA enbart så skulle stapeln under mars vara högre än referensen. Så är inte 

fallet, och utifrån denna analys finns inga tecken på en förstärkt effekt av CMA+KF till skillnad från 

vad som har testats i laboratorier (Gustafsson m.fl., 2012a). Samtidigt uppmättes inte tydligt förhöjda 

halter av varken kalium (K+) eller formiat vid Sveavägen 83 så det kan ifrågasättas hur mycket 

CMA+KF som verkligen testades. Försöken med CMA+KF bör därför testas under minst ytterligare 

en säsong för att se om resultaten är representativa. 

Under april gjordes kvartersvis utläggning av CMA kring Sveavägen 59. Enligt Figur 35 så var 

halterna statistiskt signifikant lägre på Sveavägen 59 jämfört med Sveavägen 83 under april. 

Förhållandet för PM10 mellan Sveavägen 59 och Sveavägen 83 var 10 % lägre under dagar med CMA 

behandling. Detta antyder att den kvartersvisa behandlingar har förstärkt effekten av CMA 

behandlingen med ca 10 %. 

Även förändringar i meteorologin (det vill säga spridningen av luftföroreningarna) samt eventuella 

skillnader i trafikflöde kan påverka halterna. För att kontrollera detta har motsvarande analys som 

presenterades i Figur 35 gjorts för NOx och visas i Figur 36. Trots att NOx inte påverkas av körbanans 

fuktighet så har samma urval av mätdata gjorts som för PM10 för att lättare kunna göra jämförelsen. 

Resultatet visar att för både mars och april var det lägre NOx-halter vid Sveavägen 59 jämfört med 

Sveavägen 83. Det antyder att det fanns skillnader i meteorologin som kan förklara delar av skillnaden 

även för PM10. Därför kan ingen säkert slutsats dras att det enbart var den kvartersvisa behandlingen 

av CMA som gjorde att halterna var lägre på Sveavägen 59 under april månad. Den kvartersvisa 

behandling bör därför utföras under ytterligare en säsong för att se om resultaten upprepas. 

 

Figur 36. Månadsmedelvärde av NOx förhållandet mellan Sveavägen 59 och Sveavägen 83. Endast 

dygn med torr körbana dagtid är med. Felstaplar är 95 % konfidensintervall och den röda linjen 

representerar referensvärdet. 

 Vakuumsugen 

Användningen av vakuumsugen prioriterades på Hornsgatan samt Sveavägen 59 under våren 2014. 

Om vakuumsugen skulle förstärka effekten av dammbindningen borde en större effekt på PM10-

halterna observeras på Hornsgatan och Sveavägen 59 vid jämförelse med Norrlandsgatan och 

Folkungatan, som används som referens i likhet med säsongen 2012/2013 (se VTI rapport 802). 
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Sveavägen 83 kan i detta fall inte användas som referens för Sveavägen 59 då annorlunda 

dammbindning gjorts (enligt stycket ovan). Fokus är på vårmånaderna mars till maj då vakuumsugen 

har använts på Hornsgatan och Sveavägen 59 men inte på referensgatorna Norrlandsgatan samt 

Folkungagatan.  

Resultatet av studien visade att ingen förstärkt effekt, med sänkta PM10-halter, kunde konstateras på 

varken Sveavägen 59 eller Hornsgatan jämfört med referensgatorna. Resultatet behöver dock inte 

betyda att vakuumsugningen är verkningslös. Tidigare studier har visat på en tydlig effekt av 

dammbindning men endast en liten effekt av vakuumsugen (VTI rapport 707, 767 och 802). Den extra 

effekt som vakuumsugningen skulle kunna ge på PM10-halterna kan därför döljas av den tydliga 

effekten av dammbindningen.  

Mängden vägdamm före och efter en passage av vakuumsugen utvärderades 19 mars 2014. Senaste 

städningen med vakuumsug innan utvärderingen skedde natten till 17 mars 2014, alltså två dygn 

innan. Maskinens sugbredd täcker i princip ett körfält och resultaten från de tre studerade gatorna visar 

tydligt att dammförrådet i mätningarna inom sugbredden är lägre än mellan filer och framför allt vid 

kantlinjen och nära vägkanten (Figur 37). 
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Figur 37. Vägdammsmängder från ytan mellan filerna till vägkant före och efter städning med 

vakuumsugen på Hornsgatan, Odengatan och Sveavägen 2014-03-19. 

Mängden damm på ytorna som vakuumsugen städat är efter vakuumsugningen på Hornsgatan, 

Odengatan och Sveavägen, 28, 46 respektive 23 % lägre än före städningen. Skillnaderna utanför de 

direkt påverkade ytorna är dock också förhållandevis stora trots att ingen städning skett här. Detta kan 

bero på en större småskalig variation i dammförrådets storlek i ytor som inte bearbetas så aktivt av 

trafik som i och mellan hjulspår. En större småskalig variation över ytan försvårar möjligheten att 

utvärdera förändringar i dammförrådet.  

5.9. Friktion 

Huvudsyftet med uppföljningen av friktion var att kontrollera om den förhållandevis omfattande 

CMA-behandlingen av försöksgatorna påverkade friktionen negativt. Ackumulering av CMA kan 

0

100

200

300

400

500

Vägmitt V hjulspår Mellan
hjulspår

Höger
hjulspår

Kantlinje Nära kant

D
L1

8
0

 (
g/

m
2

)
Hornsgatan

Före

Efter Städmaskinsbredd

0

50

100

150

200

250

300

Vägmitt V hjulspår Mellan
hjulspår

Höger
hjulspår

Kantlinje Nära kant

D
L1

8
0

 (
g/

m
2

)

Odengatan

Före

Efter
Städmaskinsbredd

0

50

100

150

200

250

Vägmitt V hjulspår Mellan
hjulspår

Höger
hjulspår

Kantlinje Nära kant

D
L1

8
0

 /
g/

m
2

)

Sveavägen

Före

Efter
Städmaskinsbredd



 

VTI rapport 847  51 

eventuellt även medföra minskad friktion vid torr vägbana, vilket tidigare studier indikerat. Eventuella 

effekter av lägre dubbdäcksandel på Hornsgatan är också av intresse. 

 Portable friction tester (PFT) 

I början på säsongen är våtfriktionen tydligt lägre än torrfriktionen på mätgatorna vilket är normalt 

(Figur 38). Våtfriktionen är oftast lägre i hjulspår än mellan, vilket kan vara en effekt av polering 

under sommarhalvåret. Poleringen sker främst i hjulspår. Dock kan inte någon skillnad mellan 

Hornsgatan (som har dubbdäcksförbud) och övriga gator identifieras. Under CMA-perioden sjunker 

torrfriktionen och våtfriktionen ökar vilket minskar skillnaderna mellan våt- och torrfriktion (Figur 

39). På vissa ytor kan även torrfriktionen vara lägre än våtfriktionen. Tidigare observationer har 

indikerat att ansamlad CMA ihop med vägdamm kan ha sämre friktion vid torr väglag än vid fuktigt, 

vilket stödjs av dessa resultat. Friktionen håller sig normalt, vid mättillfällena över 0,5 och påvisar 

inga påtagliga friktionsproblem. Histogram från övriga mätningar återfinns i Appendix 3 

 

Figur 38. Histogram över torrfriktion (röda) och våtfriktion (blåa) på mätytorna 2013-10-01. 
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Figur 39. Histogram över torrfriktion (röda) och våtfriktion (blåa) på mätytorna 2014-03-18.  

 SAAB friction tester (SFT) 

Mätningarna med SAAB friction tester visar att utläggningarna med CMA kortvarigt, direkt efter 

utläggning, sänker friktionen. Vid några tillfällen har friktionen varit under riktvärdet 0,5, som bedöms 

som halt väglag. Varaktigheten av friktionssänkningen är som mest ca 10–20 minuter.  

 

Figur 40. Uppmätt friktion på mätplatserna 2014-03-22. Tider anger tid efter CMA-utläggning. 

Staplarna mellan tidsatta staplar är mätningar utförda mellan dessa tider. 
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Figur 41. Uppmätt friktion på mätplatserna 2014-04-06. Tider anger tid efter CMA-utläggning. 

Staplarna mellan tidsatta staplar är mätningar utförda mellan dessa tider. 

 

 

Figur 42. Uppmätt friktion på mätplatserna 2014-04-16. Tider anger tid efter CMA-utläggning. 

Staplarna emellan är mätningar utförda mellan dessa tider. 

Friktionssänkningen är inte systematisk och beter sig olika på gatorna vid olika tillfällen. Friktionen är 

medelvärden över ca 150 meter på stadsgatorna, som kan innefatta flera olika beläggningstyper. 

Variationen i friktion längs dessa sträckor kan vara såväl låg som hög. Exempel på detta ges i Figur 

43. På Hornsgatan i februari är friktionen för CMA-utläggning (mätning 1 och 2) förhållandevis jämn 

även om en något lägre friktion i den östra delen av mätsträckan. Efter CMA-utläggning sjunker 

friktionen längs hela mätsträckan (mätning 3 och 4). På Sveavägen i mars, efter CMA-utläggning, 

varierar friktionen mer över såväl ytan som tid. Friktionen sjunker successivt efter utläggning 

(mätningarna 1–3), men en återgång till normal friktion kan ses i mätning 4 på de norra delarna av 

mätsträckan. En mer utförlig analys av orsaker till variation i friktionen över tid och rum ryms inte 

inom detta projekt. 
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Figur 43. Exempel på variation utmed mätsträckor för SAAB friction tester. Övre figuren Hornsgatan 

2014-02-26, undre från Sveavägen 59 2014-03-22. Se text för förklaring. 
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6. Diskussion 

Orsaken till att gränsvärdena för PM10 klaras denna säsong är sannolikt en kombination av den milda 

vintern och de möjligheter till särskilt intensiva åtgärder den medfört. I rapporten från föregående 

säsong (Gustafsson m.fl., 2014) ges ett exempel på hur driftåtgärderna skulle kunna ge ytterligare 

förbättrad effekt på Hornsgatan (se Figur 44). I princip har dessa föreslagna åtgärder kunnat 

genomföras. Vakuumsug och CMA-utläggning har kunnat användas under i princip hela vintern och 

sandupptagningen har kunnat tidigareläggas till februari. Sannolikt har dessa åtgärder bidragit till att 

minska dammförrådet på vägytorna vilket i sin tur medfört att mindre vägdamm virvlat upp efter 

vintern och de höga PM10-halter som vanligtvis uppstår i mars–april kunnat dämpas. Skillnaden 

mellan föregående säsonger och den som utvärderas i denna rapport är främst att vinterförhållanden de 

tidigare två säsongerna stoppat såväl CMA-utläggning som städning under vintermånaderna. 2013–

2014 har de dock kunnat pågå förhållandevis kontinuerligt vilket också resulterat i ca 20 fler 

städtillfällen och drygt dubbelt så många CMA-utläggningar (Figur 45).  

 

Figur 44. Exempel från Hornsgatan på hur en förbättrad strategi för damningsminimerad drift jämfört 

med genomförd drift 2012-2013 skulle kunna se ut. 

 

Figur 45. Ackumulerade åtgärder på Hornsgatan under de tre säsongerna 201–-2012, 2012–2013 och 

2013–2014. 

I tidigare studier (t.ex.(Amato m.fl., 2010), (Gustafsson m.fl., 2011), (Gustafsson m.fl., 2013) etcetera) 

och även i föreliggande rapport, har påvisats att städning har liten eller ingen effekt på partikelhalterna 

på kort sikt. Samtidigt påpekas ofta att effektiv städning kan förväntas ha en effekt på partikelhalterna 

på längre sikt, även om det fortfarande saknas data som kan verifiera detta. Det skulle kunna vara så 

att den kraftigt dämpade vårtoppen i PM10-halterna åtminstone delvis beror på att städning med 

vakuumsug kunnat utföras under hela vintern, alternativt att några städinsatser kommit att utföras i just 
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rätt tid - innan en episod med uppvirvling uppstått. Det kan också vara andra faktorer, till exempel 

dammbindningen med CMA, som förklarar detta. Det återstår att se om åtgärderna kan vara lika 

effektiva under en mer normal vinter.  

Till skillnad från saltets bidrag till PM10, där vi har kemiska analyser att luta oss mot, så är 

sandningens bidrag mer svåruppskattat. Visserligen sandas inte körbanorna på de mest trafikerade 

gatorna i innerstaden, men det finns ändå risk att sand från gång- och cykelbanor eller omgivande 

gator förs in via t.ex. omfördelning på grund av sopmaskiner. Detaljerad information om sandmängder 

per gata går inte att få fram idag, men Figur 46 indikerar att mängden sand som läggs ut på hela 

Södermalm inte är relaterad till lokala bidraget till PM10-halterna i taknivå (bakgrundshalt mätt på 

Södermalm i närheten av Hornsgatan). Ytterligare en indikation på att sandning inte är av någon 

avgörande betydelse är att beräkningar med NORTRIP-modellen (Denby m.fl., 2013a; Denby m.fl., 

2013b) ger mycket god överensstämmelse med mätningarna utan att hänsyn behöver tas till eventuellt 

sandningsbidrag (Johansson m.fl., 2011). 

 

Figur 46. Total mängd sand utlagd under vintern på Södermalm avsatt mot  

Trots att MKN för PM10 klaras, och att åtgärderna varit fler och intensivare denna säsong, är 

skillnaden i vägdammsmängder från föregående säsonger inte uppenbar. Studerar man hur 

dammängderna förändrats mellan de tre säsongerna endast i mars och april, då vårtoppen i PM10 

normalt uppstår, framträder det att DL180 avtagit, Hornsgatan undantagen. Detta gäller såväl i som 

mellan hjulspår (Figur 47). Huruvida denna sänkning är en effekt av allt effektivare och intensivare 

städning eller ej, är svårt att avgöra, men det är åtminstone möjligt att detta spelat roll.  
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Figur 47. DL180 på de gator där mätningar finns från tre säsonger. De randiga staplarna är skadade 

beläggningsytor, som användes endast första säsongen. 

Dammängderna på Hornsgatan under mars–april har, till skillnad från Sveavägen och Norrlandsgatan, 

snarare stigit under säsongerna. En spekulation är att dessa olika mönster påverkas av beläggningarnas 

textur, som tidigare visats ha koppling till vägdammsförrådet (Gustafsson m.fl., 2014; Gustafsson 

m.fl., 2013). Grövre beläggningar, som på Hornsgatan, är svårare att rengöra samtidigt som 

dammbindning effektivare binder damm i beläggningens textur. Jämnare beläggningar med fin textur 

är lättare att städa effektivt. WDS tvättar upp i princip ”allt” damm i provtagningsytorna vilket medför 

att även den del av dammförrådet som inte är tillgängligt för uppvirvling på en gata med grov textur, 

kommer att provtas. På en gata med fin textur provtas ett mer ytligt uppvirvlingsbart dammförråd. På 

Hornsgatan kan alltså ett dammförråd som inte är uppvirvlingsbart växa till på grund av ökad 

dammbindning, medan den uppvirvlingsbara andelen samtidigt sjunker på grund av effektivare 

städning. På Sveavägen, med finare textur, är en stor andel av dammet uppvirvlingsbart och kan alltså 

städas bort effektivare, vilket också återspeglas i WDS-proven.  

Kopplingen mellan vägdammsförrådet och PM10-halterna bör återspeglas av det uppvirvlingsbara 

dammförrådet på vägytan, vilket WDS-prover endast återger vid förhållanden då en dominerande 

andel av det provtagna dammet verkligen är uppvirvlingsbart. Då en stor andel av dammförrådet inte 

kan virvlas upp av trafiken under de förutsättningar som råder på den aktuella gatan (textur, 

trafikhastighet etc.), kan WDS-prover inte undantagslöst förväntas korrelera med PM10-halter. Å andra 

sidan kan proverna visa på om det oåtkomliga dammförrådet förändras som effekt av till exempel 

dammbindning. Ett tilltagande, för trafiken, oåtkomligt dammförråd kan då också indikera att den 

uppvirvlingsbara andelen minskar och alltså bidrar mindre till luftens PM10-halter. På så vis kan både 

stigande och sjunkande trender i WDS-data avspegla sjunkande PM10-halter och måste relateras till 

vägytans egenskaper och trafiksituationen på gatan som studeras. Sannolikt omfördelas dock 

dammförrådet vid väderepisoder med nederbörd då även andelar av det annars relativt oåtkomliga 

dammförrådet i grövre slitlagertexturer kan tillgängliggöras genom att det följer vägytans 

avvattningsmönster och därigenom når ytor med större uppvirvlingspotential, som till exempel 

hjulspåren. 
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Friktionsmätningarna längs längre sträckor i samband med CMA-utläggning, visar att friktionen kan 

sjunka under rekommenderade nivåer även vid så låg dos som 10 g/m2. Sänkningen, då den uppstår, 

varar upp till ca 20 minuter. Att inga problem rapporterats under säsongen styrker att det är lämpligt 

att göra dessa behandlingar tidig natt, då trafiken är låg, men även att den friktionsnedsättning som 

sker generellt har liten betydelse i de hastigheter som förekommer på stadsgatorna. Möjligen bör man 

överväga att skylta att gatorna nattetid kan ha sänkt friktion.  

Även om det finns vissa oklarheter, visar WDS-mätningarna vid en vakuumsugning att 

dammängderna på de städade ytorna minskar. I kontrollerade försök har detta påvisats tidigare 

(Gustafsson m.fl., 2011), men effekten studerades inte i detalj säsongen 2012–2013 och första 

säsongen (2011–2012) kunde ingen tydlig effekt urskiljas då den så kallade bredsugen utvärderades på 

samma sätt (Gustafsson m.fl., 2013). Samtidigt kan inte effekten från dag till dag urskiljas i PM10-data. 

I Gustafsson m.fl. (2013) diskuteras möjliga orsaker till detta. En huvudsaklig partikelemission från 

hjulspår i kombination med att städmaskinerna främst tar upp damm från ytorna utanför och mellan 

dessa är en möjlig förklaring.  

Friktionsmätningarna på de specifika mätplatserna visar att CMA verkar påverka förhållandet mellan 

torr- och våtfriktion, så att dessa är mer lika eller till och med så att torrfriktionen är lägre än 

våtfriktionen. Orsaken föreslås vara att CMA, blandat med det damm som det binder, bildar en 

leraktig smet som kan poleras av trafiken och få en sämre friktion än vägytan utan CMA och bundet 

vägdamm. Detta är i nuläget en spekulation och behöver utredas vidare. Till skillnad från mätningarna 

med SFT direkt efter CMA-utläggning, var friktionen generellt god vid mätningarna.  
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7. Slutsatser 

Från föreliggande studie kan följande slutsatser dras: 

 Under säsongen 2013/2014 uppmättes de lägsta PM10 halterna samt lägst antal dygn över 

miljökvalitetsnormen för PM10 sedan mätningarna startades i Stockholm. 

 Miljökvalitetsnormen för PM10 kommer att klaras med bred marginal på samtliga mätgator i 

innerstaden för första gången sedan mätningar av PM10 startade. 

 Vintern innebar ovanligt torra körbanor under samtliga månader jämfört med en 

genomsnittsvinter. 

 Kvartervis behandling med CMA verkar eventuellt ge en något förstärkt effekt av 

dammbindningen. 

 CMA+KF har inte kunnat påvisas ge någon förstärkt dammbindande effekt och kan heller inte 

påvisas i kemin på vägytan. 

 Dammbindning med CMA eller CMA-KF kan inte detekteras i någon större utsträckning med 

hjälp av vägbanefukt mätningar med nuvarande mängd av 10 g/m2. 

 Vägdammsförrådet uppvisar en säsongsbunden variation med stort förråd under vinter och 

tidig vår och litet förråd höst och sen vår. 

 Dammängderna på vägytorna under mars och april har successivt sjunkit på flera av 

mätgatorna under de tre säsonger som mätningar utförts. På Hornsgatan ses dock ingen tydlig 

trend. 

 Den organiska andelen av vägdamm (DL180) är i medelvärde mellan 10–20 viktprocent på 

gatorna under säsongen. Andelen är som lägst under mars-april. 

 Vakuumsugen kunde visas sänka vägdammsmängderna vid ett specifikt tillfälle på städade 

ytor, men någon effekt på PM10 kunde inte detekteras. 

 De få överskridandena av PM10-normen beror på att den normalt återkommande PM10-toppen 

under tidig vår kunnat undvikas, vilket bedöms bero främst på dammbindning med CMA och 

gynnsamma förutsättningar och åtgärder som dämpat uppbyggnaden av vägdammsförrådet 

under vintern i samverkan med gynnsamma meteorologiska förhållanden.  

 Vägsalt bidrog i genomsnitt till 3,8 % av totala PM10–halten. 

 Friktionen uppmätt direkt efter CMA-utläggning visar på kortvariga friktionsvärden under 0,5. 

Varaktigheten verkar vara ca 5–10 minuter, men kan ibland vara upp till 20–30 minuter. 

 Torrfriktionen kan ibland vara något lägre än våtfriktionen på CMA-behandlade gator, vilket 

är motsatt normala förhållanden. 
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8. FoU-behov 

Vakuumsugningens och/eller städningens funktion behöver utredas vidare. De goda resultaten från 

säsongen och den specifika utvärderingen tyder på att långsiktiga effekter av städning under 

vintermånaderna är särskilt intresse att utvärdera. Betydelsen av fördelningen av damm på vägytan är 

sannolikt viktig med avseende på varifrån partiklar i huvudsak emitteras respektive varifrån det samlas 

upp av en städmaskin. I detta sammanhang är även texturens inverkan av vikt, som en faktor som 

såväl ansamlar partiklar som ”gömmer” partiklar från uppvirvling. Processerna bakom 

omfördelningen av detta dammförråd från ytor med låg uppvirvlingspotential, till ytor med hög 

uppvirvlingspotential behöver tydliggöras för att rätt motåtgärder ska kunna vidtas. Möjligen behöver 

också utvärderingsmetodiken utvecklas vidare för att fånga städningens effekter. 

Inverkan på PM10-halterna av användning av sand på gång- och cykelbanor samt trottoarer behöver 

utvärderas. Trots att sand inte används direkt på de studerade gatorna återfinns sand på vägytan, främst 

längs kantstenen, som rimligen transporterats dit från omgivningen. Under 2014–2015 pågår försök 

längs såväl Hornsgatan som Sveavägen i Stockholm med så kallad sopsaltning av cykelleder, vilket 

innebär att gång och cykelbanor endast saltas. Detta innebär att sandens inverkan indirekt kommer att 

kunna utvärderas. Även utvärdering av hur mycket av PM10 som egentligen är slitage av beläggning 

och hur mycket som är sand vore av intresse. 

Såväl den kvartersvisa behandlingen med CMA, som kombinationsmedlet CMA+KF bör utredas 

ytterligare en säsong, för att säkerställa resultaten från årets säsong. 

De förbättringar av strategierna som föreslogs efter förra säsongen kunde till stor del tillämpas under 

denna säsong, vilket sannolikt tydligt bidragit till de goda resultaten. Dock bör framhållas att strategin 

medför omfattande insatser till förhållandevis höga kostnader. Det är mycket troligt att strategierna 

kan optimeras avseende såväl antal insatser av olika typer samt var, hur och när de ska utföras. Även 

potentialen hos en bättre samordning med vinterdriften är av stort intresse, då de olika drifttyperna har 

tydliga beröringspunkter. Till exempel används dammbindningsmedel även som halkbekämpnings-

medel, vintersanden bidrar till höga partikelhalter och snöröjning kan minska dammförrådet på 

vägytan under vintern. Förutom den ordinarie uppföljningen av åtgärder pågår 2015–2018 ett projekt 

finansierat av Vinnova, kallat OptiDrift, som avser studera bland annat dessa frågeställningar.  
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Appendix 1 Mätsträckor för SAAB friction tester (SFT) 
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Appendix 2 Fördelning mellan minerogen och organisk andel i DL180 
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Appendix 3 Friktionshistogram för portable friction tester (PFT) 

 

2013-11-26 

 

2014-02-11 



68  VTI rapport 847 

 

2014-03-11 

 

2014-04-11 



 

VTI rapport 847  69 

 

2014-04-24 

 





HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE

LINKÖPING 
post/mail SE-581 95 Linköping
tel +46 (0)13-20 40 00
www.vti.se

BORLÄNGE 
post/mail BOX 920
SE-781 70 BORLÄNGE
tel +46 (0)243-44 68 60

STOCKHOLM 
post/mail BOX 55685
SE-102 15 STOCKHOLM 
tel +46 (0)8-555 770 20

GÖTEBORG
post/mail BOX 8072
SE-402 78 GÖTEBORG
tel +46 (0)31-750 26 00

HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE

LINKÖPING 
post/mail SE-581 95 Linköping
tel +46 (0)13-20 40 00
www.vti.se

BORLÄNGE 
post/mail BOX 920
SE-781 70 BORLÄNGE
tel +46 (0)243-44 68 60

STOCKHOLM 
post/mail BOX 55685
SE-102 15 STOCKHOLM 
tel +46 (0)8-555 770 20

GÖTEBORG
post/mail BOX 8072
SE-402 78 GÖTEBORG
tel +46 (0)31-750 26 00

www.vti.se

HEAD OFFICE

LINKÖPING
SE-581 95 LINKÖPING
PHONE +46 (0)13-20 40 00

STOCKHOLM 
BOX 55685
SE-102 15 STOCKHOLM 
PHONE +46 (0)8-555 770 20

GOTHENBURG
BOX 8072
SE-402 78 GOTHENBURG
PHONE +46 (0)31-750 26 00

BORLÄNGE 
BOX 920
SE-781 29 BORLÄNGE
PHONE +46 (0)243-44 68 60

LUND 
Scheelevägen 2
SE-223 81 LUND     
PHONE +46 (0)46-540 75 00

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och 
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. 
Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, 
tra� k och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-
certi� erat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är 
dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och 
� nns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund. 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), is 
an independent and internationally prominent research institute in the 
transport sector. Its principal task is to conduct research and development 
related to infrastructure, traf� c and transport. The institute holds the 
quality management systems certi� cate ISO 9001 and the environmental 
management systems certi� cate ISO 14001. Some of its test methods are 
also certi� ed by Swedac. VTI has about 200 employees and is located in 
Linköping (head of� ce), Stockholm, Gothenburg, Borlänge and Lund.


	Tom sida
	Tom sida



