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Referat 

Sedan 2011 pågår ett intensifierat arbete för att sänka halterna av PM10 i Stockholm. Denna rapport 

presenterar resultat och utvärdering av insatserna gjorda under vintersäsongen 2014–2015.  

Säsongen uppvisar de lägsta PM10-halterna samt lägst antal dygn över miljökvalitetsnormen för PM10 

sedan mätningarna startades i Stockholm år 2000. Beräkningar med NORTRIP-modellen visar att 

såväl ökad dammbindning, minskad dubbdäcksanvändning, lägre bakgrundshalt som skillnader i 

meteorologi alla är faktorer som bidragit till att halterna har sjunkit från 2013 till 2015. Behandling 

med CMA+KF (kaliumformiat) kunde inte visas ge någon extra effekt på PM10-halterna, medan den 

kvartersvisa dammbindningen gav en ytterligare, men ej statistiskt säkerställd, positiv effekt. 

Dammförrådet på vägytan har på alla studerade gator utom Hornsgatan en sjunkande trend de senaste 

tre åren och uppvisar, liksom tidigare säsonger, en säsongsbunden variation med stora mängder på 

vinter och tidig vår och låga i oktober och maj. Detaljerade mätningar uppvisar en kraftig variation i 

dammförrådet tvärs gatorna, med stora ansamlingar utanför körfältet. Vägytans textur bedöms spela en 

viktig roll för dammets ansamling då den påverkar såväl uppvirvlingen från trafiken, som möjligheten 

att städa bort dammet. 

Rapporten ger, utifrån säsongens resultat i kombination med data om åtgärder och meteorologi, några 

förslag till hur åtgärderna kan förbättras och ger även exempel på hur extra behov eller onödiga 

insatser kan sökas fram ur befintlig data.  
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Abstract 

Since 2011, intensified efforts are made to reduce the levels of PM10 in Stockholm. This report 

presents results and evaluation of the efforts made during the winter season 2014–2015. 

The season has the lowest PM10 concentrations and the lowest number of exceedances of the 

environmental quality standard for PM10 since measurements started in Stockholm in 2000. 

Calculations using the NORTRIP model shows that both increased dust binding, reduced use of 

studded tires, lower background concentration and differences in meteorology are all factors that 

contributed to reduced levels from 2013 to 2015. Treatment with CMA + KF (potassium formate) did 

not appear to give any impact on PM10 levels, while block-wise dust binding gave an additional, but 

not significant, positive effect. The dust load on the road surface has a declining trend in all streets 

except Hornsgatan over the past three years and has, as in previous seasons, a seasonal variation with 

large amounts in winter and early spring and low in October and May. Detailed measurements showed 

a strong variation in the dust load across streets, with large accumulations outside the driving lane. 

Road surface texture is considered to play an important role in the accumulation of dust as it affects 

both the suspension from traffic, as well as the ability to clean off the dust. 

The report provides, based on the season’s results, combined with data on measures and meteorology, 

some suggestions for how measures can be improved and also provides examples of how additional 

needs or unnecessary efforts can be retrieved from the existing data. 
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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 Peter Ringkrans och Susanne Petterson på 

Trafikkontoret, Stockholms stad. Rapporten beskriver resultaten av uppföljningen av de åtgärder som 

vidtogs under 2014–2015 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 Peter Ringkrans och Susanne Petterson, 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 Ida 

Järlskog, Emelie Karlsson och Håkan Arvidsson vid VTI för provanalyser. Slutligen vill vi även tacka 

Sanna Silvergren vid SLB-analys för genomläsning och värdefulla synpunkter på rapportmanus. 

Linköping, maj 2016 

 

Mats Gustafsson 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm. Utvärdering av vintersäsongen 2014–2015 

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

analys och Stockholms universitet) och Michael Norman (SLB-analys) 

 

Halterna av inandningsbara partiklar (PM10) i luften i flera svenska städer överskrider gränsvärdena i 

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 genomfördes. Extra städinsatser med 

avancerade städmaskiner i kombination med dammbindning med CMA (kalciummagnesiumacetat) 

har utvärderats. Främst dammbindningen har visat sig ge goda resultat. Innevarande säsong, 2014–

2015, har försöken utvidgats till 35 gator, vilka städas med en städmaskin, som endast använder 

kraftigt vakuum, och dammbinds med CMA 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 (CHKO2, här 

benämnt KF), som i laborativa studier visat sig öka varaktigheten hos dammbindningen.  

Under säsongen uppmättes de lägsta PM10-halterna sedan mätningarna startade i Stockholm och 

miljökvalitetsnormen klarades med bred marginal, vilket delvis bedöms vara en effekt av de 

intensifierade åtgärderna. Vintern var dock ovanligt mild och snöfattig och detta har 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.  

Enligt beräkningar där man jämför dubbdäckssäsongen 2015 med samma period 2013 så minskade 

halterna ungefär lika mycket tack vare minskad dubbdäcksanvändning och meteorologi (cirka 15 %). 

Den minskade trafikmängden och den utökade dammbindningen bidrog med 5 % respektive 4 % till 

de lägre halterna 2015.   

Den kvartersvisa behandlingen visade sig ge ytterligare positiv effekt (dock ej signifikant) 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 lägre 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 dammförrådet uttryckt som DL180 

(damm mindre än 180 µm) och uppvisar också en säsongsvariation, där andelen är högre på hösten 

och som lägst tidig vår. Detaljerade mätningar av dammförrådet visade på stora variationer tvärs 

gatan, med lägst mängder i hjulspår och högst utanför körbanan. Sveavägen, som har en beläggning 

med liten textur och o bra skick, hade låga dammängder i hela körfältet, medan Hornsgatans grövre 

och trasigare beläggning hade höga ansamlingar av damm utanför och mellan hjulspår. 

En villkorsbaserad metod för att söka efter tillfällen när åtgärder gjorts trots att normen inte över-

skrids, eller då åtgärder skulle behöva gjorts för att nå normen, har provats med gott resultat, men 

behov finns för mer detaljerade analyser för säkrare bedömningar. 
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Summary 

Operational measures against PM10 pollution in Stockholm. Evaluation of winter season 2014–

2015 

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

analys and Stockholm University and 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, 

intensified 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 (CHKO2, here called 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. Detailed measurements of dust load revealed large variations across the streets, with low 

loads in wheel tracks and the highest outside the driving lane. Sveavägen, having a finer textures 

pavement in good condition had low dust load across the whole driving lane, while Hornsgatan, 

having coarser texture with some damages, had high dust loads in between wheel tracks. 

A conditionally based method for identifying situations with measures made even though the limit 

value is not exceeded or when measures should have been made to avoid exceeding the limit value, 

was tested with reasonable results, but is in need of more detailed data and analyses for higher 

accuracy.  
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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 samt 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., 2012; 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 var fram till och med 2011 inte tillräckliga för att miljökvalitets-

normen skulle 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 initierade därför ett utökat åtgärdsarbete med tillhörande utvärdering. 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 säsongen 2013–2014 utvidgades de tidigare försöken på 4–6 gator till att 35 gator i Stockholm 

behandlades med såväl dammbindning som städning med modern vakuumsug. Då möjligheten till 

obehandlade referensgator försvann, utfördes några specialförsök på Sveavägens två mätstationer, där 

kvartersvis dammbindning med CMA och dammbindning med CMA blandat med kaliumformiat 

testades. Miljökvalitetsnormen klarades med bred marginal även denna säsong, vilket delvis bedömdes 

vara en effekt av de intensifierade åtgärderna. Vintern var dock ovanligt mild och snöfattig och bidrog 

sannolikt till mindre ansamling av vägdamm i snö och fukt på gatorna än vanligt vilket resulterade i 

lägre 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, om än inte signifikant, medan en 

blandning av CMA och kaliumformiat (COKH2, här kallad KF) inte kunde visas ha någon extra effekt. 
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Utvärderingen under den säsong som föreliggande rapport avser (2014–2015) har omfattat kraftigt 

minskad användning av sand på cykelbanor längs mätgator samt även kvartersvis dammbindning och 

dammbindning med CMA+KF för att, om möjligt, styrka resultaten från föregående säsong. 
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2. Meteorologi, trafik och dubbdäcksanvändning 

Vädret, det vill säga de meteorologiska parametrarna, har en stark påverkan på luftföroreningshalterna. 

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 upp. Vägytans fuktighet är därför den viktigaste faktorn 

för PM10-halterna under vintern och våren.  

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

Stockholm och medeltemperaturen låg över flerårsmedelvärdet under samtliga månader utom maj 

2015 som var något svalare. December var något kallare än året innan (2013/2014). Januari var 

varmare än genomsnittet och alla tre föregående säsonger och februari var i nivå med föregående 

säsong.  

Vägytans fuktighet på Sveavägen visas i Figur 2 och jämförs med de senaste säsongerna. De största 

skillnaderna var att februari och mars var torrare än tidigare säsongerna samt att maj var fuktigare. 

Vintern var relativt snöfri vilket var den främsta orsaken till de torrare körbanorna än tidigare år.  

 

Figur 1. Månadsmedeltemperaturen på Södermalm i Stockholm från november 2014 till maj 2015. 
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Figur 2. 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 genom att lyssna på ljudet av däckens kontakt med vägytan. Under vintern räknas 

dubbdäcksandelen varannan vecka om väglaget tillåter (går inte vid snö, slask, is eller för mycket 

väta). Resultatet visas i Figur 3. Uppgången under hösten samt nedgången under våren är likartad på 

de tre gatorna. Under vintern räknades cirka 25 % dubbdäck på Hornsgatan där dubbdäcksförbudet 

gäller. På Sveavägen och Folkungagatan räknades 40–45 % under vintern. Båda procentsiffrorna är en 

liten nedgång jämfört med tidigare säsongerna, vilket visas i Figur 4 (Brydolf m. fl., 2015). 
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Figur 3. Andelen personbilar med dubbdäck på innerstadsgator under vintern 2014/2015 (Figur från 

Brydolf m.fl. (2015)). 

 

 

Figur 4. Den genomsnittliga procentandelen av lätta fordon med dubbdäck under januari–mars 

(Brydolf m. fl., 2015). 
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3. Utförda åtgärder 

3.1. Gator 

Liksom under föregående säsong, utfördes dammbindning under 2014–2015 på 35 gator i Stockholm 

(Figur 5). Detta då åtgärden visat sig effektiv och staden är ålagd att sänka partikelhalterna. Då inga 

egentliga referensgator finns längre (se Gustafsson m. fl. (2015)), användes Sveavägen 59 och 83 för 

utvärderingar av vissa skillnader i gatudriften. Denna säsong fortsatte testet med kvartersvis 

behandling, och CMA blandad med kaliumformiat (KF). I ett parallellt projekt provades att endast 

använda sopsaltning för halkbekämpning på cykelbanor. Dessa försök pågick både på Sveavägen och 

på Hornsgatan, vilket ger en möjlighet att även studera om en minskad sandanvändning på cykelbanor 

kan minska vägdammsmängder och partikelhalter i gatumiljön. Behandlingarna av de olika gatorna 

visas i Tabell 1. Hornsgatan har, sedan 2010, dubbdäcksförbud.  

 

 

Figur 5. Innerstadsgator (röda) och trafikleder (blå) som dammbinds med CMA av Stockholms stad. 
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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 (Karta från Eniro.se). 

 

Tabell 1. Åtgärdsplan för försöks- och referensgator. 

 CMA Vakuumsug Endast salt på gång- och 
cykelbanor 

Kvartersvis 
behandling CMA 

CMA+KF 

Försöksgator      

Hornsgatan X X X   

Sveavägen 59 X X X april  

Sveavägen 83  X X  mars 

Odengatan X X    

Folkungagatan X X    

Norrlandsgatan X (x)*    

Övriga 29 
gator 

X (x)*    

* lägre städfrekvens  

Norrlandsgatan

83

59
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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 

Surbrunnsgatan en ABS 16 med Leptit. Norrlandsgatan har en ABT 11 med B70/100. Beläggningarna 

på Hornsgatan och Folkungagatan är i sämre skick, med mer sprickor och stensläpp jämfört övriga 

gator. Folkungagatan har sannolikt ABT 16 med B70/100. Odengatans beläggningstyp är ABS 16 med 

kvartsit och bitumen B70/100. Generellt är skillnaderna i slitagebenägenhet små för de identifierade 

asfaltstyperna, som i princip har samma konstruktioner, men med olika typer av slitstarkt stenmaterial. 

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

provtagning. Detta för att undvika att skillnader i dammförråd mellan gatorna påverkas av mycket 

lokala skador med höga dammansamlingar. Mätningarna på vägytan på Hornsgatan har genomförts 

cirka 100 m väster om mätplatsen, nära gatans högsta punkt. På Folkungagatan har mätningen 

genomförts cirka 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.  

Liksom föregående säsong provades kvartersvis dammbindning på Sveavägen 59 under april 2015. 

Kvarteren runt mätstationen på Sveavägen 59 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. Resultaten från föregående säsong tyder på en positiv 

effekt av åtgärden. 

Under mars 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. Försöken föregående säsong var otillräckliga för att en bedömning av effekten på 

PM10 skulle kunna göras.  

                                                      

1 Bindemedel 50/70 innebär ett hårt bindemedel (bitumen), medan 70/100 är en mjukare variant. 
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Figur 7. Gatunätet kring Sveavägen 83, som behandlades under den kvartersvisa dammbindningen 

under april 2014 (Karta från Eniro.se). 

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 

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. Foto: Mats Gustafsson, VTI. 

Ordinarie CMA-utläggning

Utvidgad kvartersvis CMA-
utläggning

Mätplats Sveavägen 59
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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. 

På Hornsgatan och Sveavägen provades sopsaltning av cykelbanor denna säsong. Gångbanorna på 

Hornsgatan och Sveavägen, liksom gång- och cykelbanor på övriga gator halkbekämpas normalt 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. 
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3.5. Åtgärdslogg 

För projektet användes en åtgärdslogg i form av ett kalkylblad i Google documents (Tabell 2).  

Tabell 2. Loggade åtgärder på försöks- och referensgatorna. 

Extra åtgärder mot PM10 KOD 

Mätning VTI 0 

Dammbindning med CMA 1 

Maskinsopning körbana Vakuumsug 2 

Ordinarie åtgärder  

STÄDNING OCH SPOLNING KÖRBANA   

Maskinsopning körbana Bredsug eller vanlig städmaskin 20 

Spolning körbana 21 

HALKBEKÄMPNING KÖRBANA   

Saltlösning 31 

Saltlösningsbefuktat salt 32 

Saltlösningsbefuktad sand 33 

Sand/flis 34 

Torrt salt 35 

Isrivning 36 

ÖVRIGA VINTERÅTGÄRDER KÖRBANA   

Moddning 40 

Plogning  41 

Sandupptagning 42 

Snöbortforsling 43 

Kompletteringsröjning 44 

GÅNG- OCH CYKELBANA   

Saltning av gång- och cykelbana 50 

Sandning av gång- och cykelbana 51 

Maskinsopning gång- och cykelbana 52 

Spolning gång- och cykelbana 53 

 

I detta fylldes typ av åtgärd i samt under vilket tidsperiod åtgärderna pågick (Tabell 3). Loggen fylldes 

i från och med oktober 2014 till och med maj 2015. 
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Tabell 3. Antal och typ av åtgärd på mät- och referensgator under 2014-10-02 till 2015-04-29. 

 Horns-
gatan 

Sveaväge
n 83 

Sveaväge
n 59 

Oden-
gatan 

Norrlands
-gatan 

Folkunga-
gatan 

EXTRA ÅTGÄRDER MOT 
PM10  

      

Dammbindning med CMA 89 88 91 21 89 90 

Maskinsopning körbana 
Vakuumsug 

76 52 52 14 15 27 

       

ORDINARIE ÅTGÄRDER       

Städning och spolning 
körbana 

      

Maskinsopning körbana 
Bredsug eller vanlig 

städmaskin 

123 57 115 78 132 122 

Spolning körbana 5 5 5 5 5 6 

       

Halkbekämpning körbana       

Saltlösning 10 11 9 7 8 10 

Saltlösningsbefuktat salt 2 2 1 1 1 2 

Saltlösningsbefuktad sand 0 0 0 0 0 0 

Sand/flis       

Torrt salt 13 12 12 12 12 13 

Isrivning 0 1 1 0 0 0 

       

Övriga vinteråtgärder 
körbana 

      

Moddning 1 0 0 0 0 1 

Plogning  5 5 5 5 5 5 

Sandupptagning 3 2 2 0 1 1 

Snöbortforsling 1 2 2 1 1 1 

Kompletteringsröjning 0 3 3 3 3 0 

       

Gång- och cykelbana       

Saltning av gång- och 
cykelbana 

38 39 33 1 1 1 

Sandning av gång- och 
cykelbana 

0 2 2 0 0 0 

Maskinsopning gång- och 
cykelbana 

130 38 100 77 131 131 

Spolning gång- och 
cykelbana 

1 0 0 0 0 0 

 

 



 

 

  

Figur 9. Åtgärder utförda på extra behandlade gator. WDS-mätning omfattar även mätning av friktion (se avsnitt 1). 
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4. Metodik för utvärdering 

4.1. Mätningar av PM10- och NO2-halterna under säsongen 2014/2015 

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

och Sveavägen 59 ingår i stadens kontinuerliga luftövervakning och var i drift under hela försöks-

perioden. Normalt ingår även Folkungagatan i luftövervakningen. På grund av ombyggnation av 

Folkungagatan inför ombyggnation av Slussen så har Folkungagatans mätstation inte varit i drift under 

2015. Utöver dessa installerades en mätstation på Sveavägen 83 och en på Odengatan 89 som båda har 

använts under den föregående säsongen. Under den gångna säsongen mättes inte kväveoxider vid 

Odengatan. 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 97 % för 

samtliga stationer. 

Tabell 4. Start- och stopptid samt datafångst för mätstationerna som ingår i projektet. 

Mätstation Start Stopp Datafångst PM10, % av 
timmar  

Datafångst NO2, % av 
timmar 

Hornsgatan 2014-11-01 2015-05-31 99 99 

Folkungagatan 2014-11-01 2015-05-31 0 0 

Norrlandsgatan 2014-11-01 2015-05-31 99 99 

Sveavägen 59 2014-11-01 2015-05-31 98 100 

Sveavägen 83 2014-11-03 2015-05-27 97 99 

Odengatan 89 2014-11-04 2015-05-27 99 - 

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 (Leckel) och data finns för 

perioden 8 april–15 juni 2015. Jonanalyser av filter genomfördes av IVL, Svenska miljöinstitutet AB 

med hjälp av jonkromatografi avseende magnesium (Mg2+) 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 prov-

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

fylld cirkel (24.6 cm2). Tvättvolymen (cirka 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) till vänster och provtagning på gata med 

WDS till höger. Foto: Mats Gustafsson och Göran Blomqvist (VTI). 

 

Prover för ordinarie provtagning 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. För mer detaljerade, korta mätningar 

användes profiler tvärs körfältet, där varje skott samlades i enskild mindre flaska.  

  

Figur 11. Provtagningsstrategier med WDS. Till vänster ordinarie provtagning, till höger profil för 

upprepade detaljstudier. 

Proverna från WDS siktades, som tidigare säsonger, med 180 µm-sikt, då detta är den största storlek 

som kan användas för bestämning av storleksfördelning i den tidigare använda partikelstorleks-

analysatorn. Den dammängd som beräknas per m2 kallar vi DL180 (dust load (=dammförråd) mindre 

än 180 µm). Ur provflaskor från provytor mellan hjulspår på respektive gata togs prov på 50 ml ut för 

storleksanalys. Flaskorna omskakas kraftigt direkt före 50 ml tas ut för att få ett representativt prov. 

VTI införskaffade under 2013 en ny utrustning för bestämning av storleksfördelningar, Malvern 

Mastersizer 3000. Denna har större mätområde och högre noggrannhet än den tidigare använda CILAS 

715. Resultaten från instrumenten skiljer sig något åt, vilket gör jämförelser mellan det gamla och nya 

instrumentet svåra. Föregående säsong (2013–2014), analyserades samtliga prover med båda 

instrumenten. Om motsvarande kumulativa fördelning för CILAS 715 tas ur den bredare fördelningen 

för Mastersizer 3000 och normeras mot grövsta diametern i CILAS 715, kan de kumulativa fördel-

ningarna jämföras. Då dammängderna är höga har instrumenten god överensstämmelse (Figur 12), 

men CILAS 715 visar oftast en finare föredelning än Mastersizer 3000. Under föregående säsong är 

överensstämmelsen god i 24 av 42 prover. Då dammängderna i proven är små visar jämförelsen dock 

att CILAS 715 ger lägre andel partiklar mellan några till drygt 100 µm i jämförelse med Mastersizer 

3000.   
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Figur 12. Exempel på överensstämmelse mellan den gamla lasergranulometern CILAS 715 och den 

nya Malvern Mastersizer 3000 vid stora partikelmängder (övre diagrammen) och vid små 

partikelmängder (nedre diagrammen). Vänstra figurerna visar kumulativa fördelningen för båda 

instrumenten inom CILAS 715 mätområde och högra figurerna visar hur procentandelarna i de 

kumulativa fördelningarna korrelerar med varandra. 

 

Vi kommer i denna rapport och framöver att redovisa data från Mastersizer 3000, varför vissa 

jämförelser med tidigare säsonger ej kan göras. Anledningen är att det nya instrumentet bedöms vara 

avsevärt bättre och noggrannare än det gamla.  

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

mindre än 10 µm. Då den nya granulometern generellt visar grövre fördelningar än den gamla är 

andelen DL10 av DL180 genomgående lägre denna säsong än tidigare. Lasergranulometerns definition 

av partikeldiameter (volume equivalent sphere diameter) 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 ska 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. Den organiska andelen av dammet bestämdes genom att 

subtrahera den kvarvarande oorganiska andelen efter filterbränning från totala partikelmängden före 

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

magnesium (Mg2+), kalcium (Ca2+), kalium (K+), natrium (Na+), klorid (Cl-), sulfat (SO4-), nitrat   

(NO3-), acetat (Ac = CH3CO2
−  ) och formiat (Fo = HCO2

-).  

Provtagningar med WDS genomfördes vid 8 tillfällen under oktober 2014 till maj 2015. Vid ett 

tillfälle (2015-04-07) användes även WDS för att provta i profiler tvärs Hornsgatan och Sveavägen 59, 

från kantstenen till och med högra körfältet på mätstationerna med 25 cm intervall. Mätningarna 

gjordes under ett dygn. Proverna analyserades endast med avseende på turbiditet (mått på vattnets 

grumlighet), som korrelerades mot DL180 i standardproverna. På grund av en oväntad blockering av 

mätplatsen på Odengatan mellan första och andra mätningen, ersattes mätplatsen med Hornsgatan, 

som därför har färre mättillfällen än Sveavägen. 

 

Tabell 5. 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, en vägyta. 

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 av CMA-

behandlingen över längre sträckor på mätgatorna, användes VTI:s SAAB friction tester (SFT, Figur 

13), 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 i samband med utläggning av CMA. Mätsträckorna visas i appendix 1. 

 

Figur 13. SAAB Friction Tester. Foto: Hejdlösa Bilder AB. 

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

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

Tester (PFT, Figur 14 Åström (2001)) 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 sektion. 
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Figur 14. Portable friction tester (PFT). Foto: Håkan Wilhelmsson, VTI. 



32  VTI rapport 897 

5. Resultat 

5.1. Dammförråd på vägytan 

5.1.1. Variation av DL180 i vägdamm under vintersäsongen 2014–2015 

I Figur 15 och Figur 16 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 däremot 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 som endast har ett körfält, vilket 

sannolikt gjorde trafiken mer spårbunden än i de andra gatorna som har två körfält. 
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Figur 15. Medelvärden av DL180 (mängden damm <180 µm) (g/m2) på Hornsgatan, Folkungagatan 

och Odengatan. Observera de olika y-axlarna. 
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Figur 16. Medelvärden av DL180 (mängden damm <180 µm) (g/m2) på Sveavägen och 

Norrlandsgatan. 
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I Figur 17 presenteras medelvärden av DL180 för alla mätsäsonger. På samtliga gator, utom på 

Hornsgatan och Sveavägen 83, är trenden att dammförrådet minskar säsong för säsong. Orsakerna till 

detta är sannolikt ökad och effektivare städning i kombination med gynnsam meteorologi. Snö- och 

isfattigare vintrar gynnar borttransport av damm från vägytan genom dränering och suspension. 

Hornsgatans beläggning är i dåligt skick och det är sannolikt att provtagaren (WDS) tar upp material 

som trafiken inte kommer åt att suspendera och städmaskinerna inte heller klarar att städa bort, vilket 

kan förklara den obefintliga trenden på denna gata. Sveavägen 83 har en beläggning i gott skick och 

det är svårare att spekulera kring avsaknad av trend, särskilt då Sveavägen 59 har en tydlig sådan. 

Mätningen på Sveavägen 83 görs i höger körfält mellan det vänstra och en buss/taxi-fil, vilket skiljer 

sig från övriga gator. Möjligen medför detta en ökad variation i trafikens läge i sidled, vilket i sin tur 

kan medföra en större variation i vägdammets fördelning på vägytan. 

 

 

 

 

Figur 17. Medelvärden för DL180 för alla säsonger i och mellan hjulspår. Observera de olika 

skalorna på y-axlarna.Den skrafferade stapeln i diagrammet för Folkungagatan indikerar att 

proverna är tagna på ett part av vägbanan som var i dåligt skick. Provplatsen ändrades följande 

säsonger för förbättrad jämförbarhet. 
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5.1.2. 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 18. Andelen ökar generellt under 

hösten och stiger till februarimätningen. Under våren varierar andelen mellan gatorna och 

mättillfällena påtagligt utan att något tydligt mönster kan urskiljas.  

 

Figur 18. Andel av DL180 som är mindre än 10 µm (DL10) under säsongen 2014–2015 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. Samtliga gator utom 

Hornsgatan har ett max i februari med upp till 5–10 g/m2. På Hornsgatan är värdena generellt högre 

med ett max i mars på nästan 40 g/m2 (Figur 19 och Figur 20).   
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Figur 19. Mängd damm mindre än 10 µm (DL10) på vägytan mellan hjulspår på Hornsgatan, 

Folkungagatan och Fleminggatan/Odengatan. Senaste året i rött för att tydliggöra användning av nytt 

instrument för storleksanalys. 
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Figur 20. Mängd damm mindre än 10 µm (DL10) på vägytan mellan hjulspår på Sveavägen och 

Norrlandsgatan.Senaste året i rött för att tydliggöra användning av nytt instrument för storleksanalys. 
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5.1.3.  Småskaliga variationer i vägdammsförrådet 

De två gator där utvecklingen av vägdammsförrådet studerades uppvisar såväl gemensamma, som 

olika mönster. Hornsgatan (Figur 21) har höga dammängder vid vägkanten, som växer under dagen. 

Mätningen på den vita linjen som avgränsar cykelbanan visar alltid låg dammängd, sannolikt på grund 

av linjens släta textur. I körbanan är skillnaden mellan ytorna hjulspår och mellan hjulspår stor på 

grund av den grova texturen med bland annat stensläpp. Sveavägen (Figur 22) har också höga 

dammängder utanför körbanan, som här är en parkeringsyta. Körbanan har genomgående låga 

dammängder i både hjulspår och mellan hjulspår. 

Totala dammängden växer på båda gatorna under dygnet som studerades (Figur 23). Den huvudsakliga 

tillväxten verkar domineras av att förrådet ökar på ytorna utanför körfältet, medan tillväxten i körfältet 

är liten. Tillväxten är som brantast under dagtid men avtar påtagligt under natten, vilket tyder på en 

koppling till trafikmängderna. Det bör beaktas att den tidsmässiga variationen också är en variation 

över ytan, då provpunkterna flyttas cirka 20 cm vid varje mätning. Då ökningen är konsekvent under 

dagen är det sannolikt att förrådet faktiskt växer under dagen. Fler mätningar behöver dock styrka 

dessa resultat. 

 

 

Figur 21. DL180-profiler (beräknade från turbiditet) på Hornsgatan från kantsten till och med höger 

körfält. 
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Figur 22. DL180-profiler (beräknade från turbiditet) på Sveavägen 59 från kantsten till och med 

höger körfält. 

 

 

Figur 23. Utvecklingen över dygnet (2014-04-07) av DL180 på Hornsgatan och Sveavägen 59. 

Vänstra figuren visar medelvärden för hela mätprofilen, högra figuren endast för körbanan i höger 

körfält. 

5.1.4. 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. Medelvärdet för den organiska andelen av DL180 
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var för mätningarna under 2014–2015 mellan 5–15 %, utan någon tydlig säsongsvariation. Under 

föregående säsong kunde ett minimum ses i mars–april, men detta kan bara anas i innevarande säsongs 

data mellan hjulspår (Figur 24). En sannolik orsak till högre andel under sommarhalvåret är att källor 

till organiskt damm är större under sommarhalvåret, samtidigt som dammkällorna vägslitage och 

vintersand är starka vintertid. 

 

Figur 24. Organisk andel av DL180. Medelvärde för samtliga mätgator. 

 

I jämförelse för föregående säsong är andelen organiskt material lägre (Figur 25). Ordningen mellan 

gatorna är dock i princip densamma, bortsett från Sveavägen 83, som hade betydligt högre andel 

organiskt material 2013–2014 än innevarande säsong. Hornsgatan har annars lägst andel organiskt 

innehåll och Norrlandsgatan högst. I Appendix 1 återfinns hur organiska andelen av DL180 varierar på 

de enskilda gatorna under säsongen.  

 

Figur 25. Organisk andel av DL180 2014–2015 avsatt mot värdena för 2013–2014. 
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5.2. Joner på vägytan 

5.2.1. Variation över mätperioden 

Tidsserier av jonerna som kan kopplas till dammbindning, magnesium (Mg2+) och kalcium (Ca2+) 

(CMA) visas i Figur 26. Kalium (K+) är med i diagrammen för att spåra eventuella skillnader kopplade 

till utläggningen av kaliumformiat på Sveavägen 83 under mars 2015. I figuren visas även de 

ackumulerade CMA-utläggningarna, som tillför jonerna, och ackumulerad nederbörd, som är en viktig 

process för jonernas utspädning och borttransport från vägytan. 

Gatorna följer i princip samma mönster under säsongen. Jonmängderna är låga i september. 

Decembermätningen föregås av en torrare period med intensifierad CMA-användning, som resulterar i 

högre jonmängder på vägytan. En mer nederbördsrik period med lite CMA-behandling sänker jon-

mängderna i februarimätningen. Kort därefter ökar CMA-utläggningens intensitet och jonmängderna 

ökar något (utom på Sveavägen 83), trots en del nederbörd. Nederbörden i slutet på mars reducerar 

jonmängderna rejält, men efter en efterföljande torr period med fortsatt intensiv CMA-behandling ökar 

de igen. Vid mätningen i början på mars ses en avsevärt högre topp i kaliumhalten på Sveavägen 83 än 

på övriga gator, vilket indikerar att CMA+KF använts. På Folkungagatan är kalciummängden i 

septembermätningen extremt stor av okänd anledning.   
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Figur 26. Mängden Ca2+ och Mg2+ (som påverkas av CMA-utläggning) och K+ (som eventuell 

indikator för kaliumformiat) på vägytorna under mätperioden kombinerat med ackumulerad 

nederbörd och CMA-utläggningstillfällen. Under mars lades CMA+KF ut på Sveavägen 83.  

Joner som kopplas till vägsalt (natrium och klorid) avspeglar väl användningen (Figur 27). Samtliga 

gator utom Hornsgatan har ett maximum i mätningen i början på februari. På Hornsgatan och 

Folkungagatan görs en sista saltning med saltlösning vid nederbördstillfället i slutet av februari. På 

Hornsgatan stiger halterna av Natrium+ och klorid- i mätningen efter sista saltningen (början på mars), 

medan den på Folkunggatan sjunker något. Eventuellt kan detta förklaras av att den grövre texturen på 

Hornsgatan har större förmåga att hålla kvar salt. Mellan sista saltningen i mitten eller slutet på 

februari och mätningen i slutet på mars, sjunker saltmängderna på gatorna till ”sommar”-nivå. Under 

denna period faller cirka 15–20 mm nederbörd. 
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Figur 27. Mängden klorid och natrium (som påverkas av vägsaltning), summerad klorid och natrium 

samt ackumulerad nederbörd och utläggningstillfällen för vägsalt i olika form. 

Kvoterna mellan natrium och klorid respektive magnesium och kalcium visas i Figur 28. Kvoten 

mellan klorid och natrium är på samtliga gator i februari och mars mycket lik den för vägsalt (1,54). 

Mot våren är kvoten generellt lägre än i utlagd lösning. Kvoten mellan magnesium och kalcium, som 

tidigare år visat sig vara en lämplig indikator på förekomst av CMA på vägytan uppvisar en ganska 

kraftig variation under säsongen och når aldrig den i utlagd CMA (1,35). Topparna inträffar under 

mars och främst april, då CMA lagts ut frekvent och ingen eller lite nederbörd förekommit. 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, till exempel byggarbeten.  
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Figur 28. Kvoter för klorid/natrium (vägsalt) och magnesium/kalcium (CMA) vid mättillfällena. 

Förhållandena mellan jonerna i utlagd lösning markerad med grå linje. 

 

Mängden acetat på vägytan korrelerar förhållandevis väl med magnesium, men är vid flera tillfällen 

under detektionsgränsen (Figur 29). Sulfatmängderna är låga i oktober och december, högre i februari 

till mars och sjunker sedan under våren. Mönstret skiljer sig något gatorna emellan. Norrlandsgatan, 

Folkungagatan, Odengatan och Sveavägen 53 har högst sulfatmängd i februari, medan Hornsgatan och 

Sveavägen 59 har högst mängd i mars. Skillnaderna tyder på att lokala källor påverkar variationen. 

 

 

Figur 29. Variationen av acetat på de tre CMA-behandlade gatorna (vänster). Till höger variationen 

av SO4-S på samtliga gator. 

5.3. PM10-halter 

Medelvärdet av PM10-halterna under perioden januari till maj för åren 2004–2015 visas i Figur 30. 

Samtliga mätstationer visade på tydligt lägre halter under 2015 jämfört med 2014. Detta trots att även 

2014 var ett gynnsamt år. En bidragande orsak till minskningen är att även bakgrundshalterna vid 

taknivå på Södermalm minskade jämfört med tidigare år. Minskningen i taknivå berodde i sin tur till 

cirka 70 % på minskad intransport från andra länder och ca 30 % av minskat bidrag från gatorna i 

staden. Minskningen till 2015 var ungefär lika stor på samtliga mätstationer. Mätstationen på 

Odengatan hade under perioden januari till maj de lägsta uppmätta PM10-halterna av samtliga 

mätstationer i gatunivå. En tydlig nedåtgående trend finns för PM10 -halterna sedan 2007. Denna trend 

är tydligast för Hornsgatan. I samband med att dubbdäcksförbudet infördes 2010 ses ett hack nedåt i 

kurvan. Under 2012 kompletterades detta sedan med dammbindning och städåtgärder vilket gav 

ytterligare en sänkning. Under 2014 och vidare under 2015 intensifierades åtgärderna (se nedan) vilket 

ytterligare har hjälpt till att sänka halterna.  
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I samma figur görs även en jämförelse med miljökvalitetsnormen och det nationella delmålet ”Frisk 

luft”. Observera att de angivna gränsvärdena 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 (Eneroth och Engström Nylén, 2016). 

 

 

Figur 30. Medelvärde för PM10 under perioden 1 januari tom 31 maj 2007–2015 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. Taknivåhalterna uppmäts vid 

Torkel Knutssongatan på Södermalm på 20 meters höjd.  

Månadsmedelfördelningen av PM10 -halterna visas i Figur 31. Samtliga stationer inklusive 

takstationen på Torkel Knutssongatan uppvisar relativt låga halter under oktober till februari för att 

sedan uppvisa förhöjda halter under mars till april och i maj är halterna lägre igen. Förhöjda halter 

under våren är normalt förekommande i Stockholm. Figur 31 visar även att mätstationen på Odengatan 

uppmätte bland de lägsta PM10-halterna av samtliga stationer under vårperioden. 
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Figur 31. Månadsmedelvärden av PM10 under oktober 2014 till maj 2015. ”Torkel” avser halt i urban 

bakgrund. 

 

Halterna under säsongen 2014/2015 var lägre än tidigare år förutom 2014 vilket redan visats. 

Skillnaden var extra stor under februari och mars vilket visas i Figur 32 där månadsmedelvärden på 

Hornsgatan visas för de fyra senaste säsongerna. Under vinterperioden december–februari däremot 

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

under 2015 jämfört med tidigare år är alltså att halterna under februari och mars var lägre under 2015 

jämfört med tidigare år. 
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Figur 32. Månadmedelvärden av PM10 på Hornsgatan under okt-maj de fyra senaste säsongerna. 

5.4. NO2-halter 

Periodmedelvärdet av NO2-halterna under januari till maj för åren 2004–2015 visas i Figur 33. Till 

skillnad från motsvarande bild för PM10 (Figur 30) så finns ingen tydligt nedåtgående trend i halterna. 

En mindre uppgång i halterna från 2014 till 2015 ses 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 (med inversion). Vid flera av 

gatustationerna var halterna av NO2 över miljökvalitetsnormen 40 µg/m3 för 2015 (Eneroth och 

Engström Nylén, 2016).  
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Figur 33. Medelvärde för NO2 under perioden 1 januari tom 31 maj på mätstationerna i Stockholm 

Till skillnad från PM10 (Figur 31) så ses inga toppar för NO2 under vårmånaderna vilket framgår av 

Figur 34. En liten nedgång ses under januari månad vilket till stor del beror på minskad trafik i 

samband med nyårsledigheten.  

 

Figur 34. Månadsmedelvärden av NO2 under oktober 2014 till maj 2015. 
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5.5. Jämförelse mot miljökvalitetsnormen för PM10 

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

Figur 35. Våren 2015 innehöll färre dygn med PM10-halter över 50 µg/m3 än under samtliga tidigare år 

med mätningar. Till och med lägre än 2014 som då var betydligt lägre än alla tidigare år. Det är andra 

året efter 2014 sedan mätningarna startades i centrala Stockholm som miljökvalitetsnormen för PM10 

kommer att klaras vid samtliga mätstationer i centrala Stockholm och de vidtagna åtgärderna har varit 

en tydligt bidragande faktor till detta. 

 

 

Figur 35. Antalet dygn med halter över miljökvalitetsnormen för PM10 (50 μg/m3) under perioden 1 

januari tom 31 maj på gatorna i Stockholm. 

5.6. Kemiska analyser av PM10 

Resultaten visar att vägsalt i form av natriumklorid (NaCl) bidrog med 2–40 % till PM10-halten (Figur 

36). I genomsnitt var andelen vägsalt 5,4 %. Under våren 2015 uppmättes tidvis betydligt högre andel 

vägsalt i PM10 jämfört med de tidigare åren. Oftast sammanfaller en hög andel av vägsalt med att 

PM10-halterna var relativt låga. Endast vid ett tillfälle, den 12 mars, skulle PM10 -halten hamna under 

gränsvärdet 50 µg/m3 om NaCl-mängden räknades bort. För att detta ska inträffa får PM10-halten inte 

överskrida 50 µg/m3 med mer än några få µg/m3.  
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Figur 36. PM10 och mängden av NaCl i PM10 under 12 februari–20 juni, 2015. Högra axeln är PM10 

(linje), vänstra axeln den procentuella andelen av PM10 som bestod av NaCl. 
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5.7. Åtgärdernas effekt på vägytans fuktighet 

Under säsongen användes två stycket sensorer (Vaisala DSC 111) som mätte vägytans fuktighet på 

Sveavägen 59 respektive Hornsgatan. I Figur 37 visas den uppmätta mängden vatten i mm på vägytan 

på de båda gatorna. Trots att de båda gatorna är orienterade i olika väderstreck så är den uppmätta 

fuktigheten i oftast lika. Precis som under försöken 2013/2014 (Gustafsson m. fl., 2015) så ger 

dammbindningen med CMA eller CMA+KF oftast inget utslag på sensorerna. De 10 g/m2 CMA som 

normalt läggs ut motsvarar en vätskemängd 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. De toppar som syns i figurerna med vattenfilm över 0.1–0.2 mm beror 

istället främst på nederbörd (främst regn) som har tillfört större mängder vatten till vägytan. 

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

natt. 
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Figur 37. Uppmätt vattenfilm (mm) på Sveavägen under mars, april och maj 2014. 
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5.8. Effekter av åtgärderna på PM10-halterna 

Under säsongen 2014/2015 gjordes dammbindning och städning i stor skala på samtliga gator med 

mätstationer. Som en följd av detta saknas någon gata som kan användas som referens för att studera 

någon effekt av de enskilda åtgärderna. Däremot är det intressant att följa trenden på Hornsgatan som 

har haft en mängd olika åtgärder under de senaste 10 åren, vilket visas i Figur 38. 

 

 

Figur 38. Utvecklingen av trafikflöde, dubbdäcksanvändning, hastighet och PM10 -bidrag på 

Hornsgatan. 

Framförallt antalet fordon med dubbdäck, men även den totala trafiken minskade i samband med att 

dubbdäcksförbudet infördes 2010. Samtidigt skedde en stor minskning av det lokala bidraget av PM10 

på Hornsgatan vilket visar på en stor effekt av dubbdäckförbudet. Effekten av dubbdäckförbudet har 

utretts i Johansson, m.fl., 2011. Nästa stora sänkning av det lokal bidraget av PM10 på Hornsgatan 

skedde mellan 2013 och 2014. Denna nedgång sammanfaller med starten av de intensiva städ- och 

dammbindningsåtgärderna i Stockholms innerstad. I juli 2014 sänktes den skyltade hastigheten på 

Hornsgatan från 50 till 30 km/h. Detta resulterade i en sänkning av den verkliga hastigheten från 45 till 

42 km/h, vilket kan ha bidragit till haltminskningen från 2014 till 2015.  

5.8.1. Dammbindning med CMA samt CMA+KF 

Under säsongen 2014/2015 genomfördes dammbindning i stor skala på samtliga gator med 

mätstationer. Som en följd av detta saknas gator med luftkvalitetsmätningar som kan användas som 

referens för att studera effekterna 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.  
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Under perioden oktober till februari har åtgärderna varit nästan identiska på de båda sträckorna på 

Sveavägen. CMA och vakuumsug har används samma datum och vid ungefär samma tidpunkter på de 

båda sträckorna. Skillnaderna var under mars då behandling med CMA+KF genomfördes på 

Sveavägen 83 och under april då kvartersvis behandling med CMA genomfördes på Sveavägen 59 (se 

Tabell 1).  

I Figur 39 visas genomsnittlig dygnsvariation för PM10 och NOx Sveavägen 59 (södra) och Sveavägen 

83 (norra) under torra dagar i mars. För både PM10 och NOx så följer resultateten från de båda 

stationerna varandra relativt väl. Halterna av NOx stiger hastigt runt klockan 6 på morgonen då 

trafiken startar. Halterna av PM10 ökar däremot långsammare. Detta beror på en kombination av att 

fuktigheten i luften oftast är högre under natten och morgonen samt att dammbindningen med CMA 

håller vägytan fuktig under morgontimmarna. Både dammbindningen och högre fuktighet i luften 

förhindrar uppvirvling av vägdamm. För PM10 ses också att Sveavägen 83 under dagen generellt har 

något högre PM10-halter än Sveavägen 59. Under de tidigare år som Sveavägen 83 varit i drift har 

PM10 varit i snitt 2 % högre vid Sveavägen 83 jämfört med Sveavägen 59 under torra dygn som varit 

obehandlade. 
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Figur 39. Genomsnittlig dygnsvariation på Sveavägen under mars månad för PM10 (över) och NOx 

(under). Endast dygn med torra körbanor och CMA-behandling är med i analysen. 

 

Under mars månad användes CMA+KF på gatan längs Sveavägen 83. CMA+KF har i laborativa 

försök visat sig ha längre varaktighet av dammbindningen än ren CMA, det vill säga att effekten inte 

är större, utan varar längre. Om effekten på PM10-halten av CMA+KF skulle ha längre varaktighet än 

för CMA enbart så borde halterna på Sveavägen 83 dämpas under längre tid än på Sveavägen 59. I 

mätdata finns möjliga tecken på att en sådan effekt av CMA+KF finns. Resultaten kan dock inte 

entydigt tolkas som att en förlängd effekt av CMA+KF föreligger. Om den effekt som ses ändå beror 

av CMA+KF är den sannolikt för liten för att föranleda färre dammbindningstillfällen, vilket vore 

vinsten med en längre varaktighet av åtgärden. Resultatet är likartat det som observerades under 

säsongen 2013/2014. 
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Att eventuella skillnader mellan stationerna i PM10-halterna skulle beror på skillnader i meteorologi 

eller trafikflöde kan uteslutas genom att NOx-halterna är lika mellan de båda stationerna.  

5.8.2. Kvartersvis behandling med CMA  

Under april gjordes kvartersvis utläggning av CMA kring Sveavägen 59. Enligt Figur 40 var halterna 

under april lägre på Sveavägen 59 jämfört med Sveavägen 83 under i stort sett hela dagen. Skillnaden 

var även större än under de obehandlade dagarna samt även större än tidigare års referensvärde. Detta 

antyder att den kvartersvisa behandlingen kan ha förstärkt effekten av CMA behandlingen och i så fall 

med cirka 5 % lägre haltbidrag, men effekten var inte statistiskt signifikant.  

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

skillnader i trafikflöde kan påverka halterna. De stora likheterna i NOx-halterna visar att det inte fanns 

skillnader i meteorologin eller trafikflöden som kan förklara varför PM10-halten var lägre vid 

Sveavägen 59 jämfört med Sveavägen 83 under april. Detta antyder också att den kvartersvisa 

behandlingen av CMA kan vara orsaken till att halterna var lägre på Sveavägen 59 under april månad.  
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Figur 40. Genomsnittlig dygnsvariation på Sveavägen under Sveavägen under april månad. Endast 

dygn med torra körbanor och CMA-behandling är med i analysen. PM10 över och NOx under. 

5.8.3. Effekten av dammbindning på Hornsgatan utvärderad med hjälp av 
NORTRIP-modellen. 

Inom ett Nordiskt samarbetsprojekt NORTRIP (Non-Exhaust Road TRaffic Induced Particle 

Emissions) har en beräkningsmodell tagits fram för att studera emissioner och halter av partiklar från 

vägtrafik som inte härrör från avgaser, det vill säga det som ofta kallas vägdamm. Modellen och 

projektet beskrivs i Johansson m.fl. (2012) samt i två vetenskapliga publikationer (Denby m. fl., 

2013a; Denby m. fl., 2013b). Modellen har framgångsrikt använts i flera studier gällande åtgärder i 

nordiska länder. Den har bland annat använts på Hornsgatan där effekten av dubbdäcksförbudet har 

analyserats (Johansson m. fl., 2011). Resultaten har nyligen publicerats i en vetenskapligt granskad 

artikel (Norman m. fl., 2016). 
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I en uppdaterad version av NORTRIP-modellen kan nu även effekten av olika dammbindningsmedel 

(vattenlösningar med CMA, CaCl2 och MgCl2) beräknas. Tabell 6 visar effekten på PM10 -halten av 

dammbindning med CMA för åren 2013, 2014 och 2015. Tabellen visar den procentuella minskningen 

av emissionen från körbanan, bidraget till PM10 samt antal dygn med halter över 50 µg/m3 med 

dammbindning i förhållande till om ingen dammbindning skulle genomförts för respektive år.  

 

Tabell 6. Förändring på grund av dammbindning med CMA i lokalt PM10-bidrag och antal dygn över 

miljökvalitetsnormen (50µg/m3) på Hornsgatan beräknad med NORTRIP-modellen. 

 2013 2014 2015 

Medelhalt (%) -15,6 -4,8 -15,9 

90-percentil (%) -24,7 -10,0 -22,4 

Antal dygn över 50 µg/m3 -6 -6 -10 

Emission från körbanan (%) -8,7 -6,7 -12,4 

 

Beräkningarna visar att CMA-behandlingen har haft en betydande effekt på PM10-halterna. Åren 2013 

och 2015 sänktes medelhalten med över 15 % tack vare dammbindningen. Vid jämförelse mot 

gränsvärdet (50 µg/m3) så var effekten störst under 2015 och bidrog till 10 färre dygn. För att CMA 

ska befukta vägytan och därmed fungera effektivt för dammbindningsmedel krävs tillräckligt hög 

luftfuktighet. Som exempel kan nämnas att vid 0 grader så fungerar CMA som dammbindningsmedel 

endast om relativa fuktigheten överstiger 50 % (för 25 % CMA lösning). Den något måttliga effekten 

på medelhalten år 2014, trots omfattande insatser med dammbindning, beror sannolikt på att 

luftfuktigheten periodvis var för låg.  

Tabell 7 visar de beräknade effekterna på PM10-halterna under november till maj 2015 jämfört med 

samma period 2013 av minskad dubbdäcksandel, trafikmängd och hastighet, utökad dammbindning 

samt meteorologins effekt. Beräkningarna avser bara Hornsgatan. 

 

Tabell 7. Beräknad orsak till skillnad i den genomsnittliga PM10-halten från november från 2014 till 

maj 2015 jämfört med 2013 på Hornsgatan. 

Förändringar i trafik, gatudrift och meteorologi 
Skillnad i lokalt bidrag för PM10 

för 2015 jämfört med 2013 

Minskning i dubbdäcksandel från 2013 till 2015 -15 % 

Förändrad trafikmängd och hastighet mellan 2013 och 2015 -5 % 

Skillnad i meteorologi mellan 2013 och 2015 -15 % 

Extra dammbindning jmf med 2013 -4 % 

Summa beräknad med NORTRIP-modellen -39 % 

  

Observerad -45 % 
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Av Tabell 7 framgår att de två främsta orsakerna till sänkningen av den genomsnittliga PM10-halten 

2015 jämfört med 2013 var minskad dubbdäckanvändning och meteorologiska effekter. Meteorologin 

bidrog ungefär lika mycket som minskningen i dubbdäcksandel genom mindre suspension av PM10 

från torra vägbanor under 2015, jämfört med 2013. Den extra dammbindningen som utförts under 

2015 jämfört med 2013 har i genomsnitt minskat PM10-halterna med 4 %. Denna förhållandevis lilla 

effekt förklaras sannolikt av periodvis relativt låg luftfuktighet. Modellberäkningarna visar också att 

den extra dammbindningen 2015 jämfört med 2013 har gett 4 färre dygn med PM10-halter över 50 

µg/m3. 

5.8.4. Optimering av dammbindningen 

Optimering av dammbindningen avser i detta avsnitt endast optimering utifrån uppfyllandet av 

miljökvalitetsnormens gränsvärde för PM10. Ur hälsosynpunkt har dock även sänkningar av PM10-

halter under gränsvärdet 50 µg/m3 positiva effekter eftersom sambandet mellan partikelhalten och 

hälsoeffekter är linjär. Dammbindningen har gjorts i stor skala under den gånga säsongen. Samtliga 

mätdata från de fyra mätstationerna visas i Figur 42. Data är uppdelade i dygn med CMA samt dygn 

utan CMA. Dessutom finns mängden nederbörd under varje dygn med i figurerna. I stort sett har 

behandlingen med CMA lyckats med att pricka in dygnen med de högsta PM10-halterna, vilket till stor 

del har varit syftet. Ett par undantag finns dock. Under november fanns framförallt på Hornsgatan, 

men till viss del även på de andra gatorna ett antal dygn med höga PM10-halter där CMA-behandling 

inte genomfördes. En utökning av CMA-behandlingen under den perioden hade sänkt halterna och 

minskat risken för dygn över 50 µg/m3. Under den mest intensiva perioden med CMA-behandlingar 

från mitten av februari till och med april finns ett fåtal dygn utan behandling och några av dessa har 

uppmätt höga PM10 -halter och ibland till och med över gränsvärdet 50 µg/m3. Extra fokus på att 

pricka dessa dagar med CMA hade hjälpt till att sänka halterna. En annan aspekt är att några av 

dagarna med höga PM10 -halter under februari–april inträffade efter nederbörd. En teori är att 

nederbörden har tvättat bort en del av det CMA som funnits på gatorna och att den dammbindande 

effekten därför är mindre efter nederbörd. Likaså kan regnet bidra till att omfördela vägdammet från 

ackumuleringar längs vägkant, mellan hjulspår och körfält till hjulspår och därmed tillgängliggöra 

dammet för trafikens uppvirvling. En förbättring kan därför vara att verkligen försöka göra CMA 

behandling vid de tillfällen då det har regnat och det är risk att det torkar upp under dagen.  

Ytterligare en möjlighet till förbättring är att göra behandling med CMA även vissa dagar under maj 

månad. Även om inget dygn nådde upp till gränsvärdet 50µg/m3 så var flera dygn nära, framförallt på 

Hornsgatan. Några dagar med CMA-behandling under maj kan därför sänka halterna ytterligare. 

Omvänt kan ses att CMA-behandling har genomförts under flera dygn då halterna blev låga. 

Dammbindning har enbart effekt när körbanan utan dammbindning skulle ha varit torr. De låga 

halterna under ett antal av CMA dagarna berodde på fuktiga körbanor. Till exempel behandlades 

gatorna med CMA under några dagar i december och första halvan av februari när körbanorna var 

relativt fuktiga och halterna höll sig låga. För att spara resurser hade några av dessa dygn inte behövt 

behandlas med CMA. 
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Figur 41. Uppmätta dygnmedelhalter av PM10 på Hornsgatan och Norrlandsgatan uppdelat i dygn 

med och utan CMA-behandling. 
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Figur 42. Uppmätta dygnmedelhalter av PM10 på Sveavägen 59 och 83 uppdelat i dygn med och utan 

CMA-behandling. 

 

För att identifiera och kvantifiera de ovan diskuterade situationerna, då CMA eventuellt borde lagts ut 

för att förhindra höga PM10-halter eller då CMA möjligen lagts ut i onödan provades att, utifrån villkor 

i data, analysera dammbindningsåtgärder, nederbörd och PM10-data. För att identifiera den första 

kategorin sorterades tillfällen ut då PM10-normen överskridits, men ingen CMA lagts ut. Inga sådana 

tillfällen kunde dock identifieras. För att ändå få en bild av potentialen i analysmetoden gjordes istället 

ett urval där gränsvärdet för dygnskoncentration av PM10 i miljömålen användes, det vill säga 

30 µg/m3. Analysen gjordes för data från Hornsgatan och Sveavägen 59 och visar att situationen 

förekommit vid 22 respektive 8 tillfällen under säsongen på de båda gatorna (Figur 43). Observationen 

ovan att PM10 -halterna kan bli höga dygnet efter nederbörd då inte CMA läggs ut, ses som en 

delmängd markerad med röda symboler. På Sveavägen 59 föregås 7 av 8 tillfällen av nederbörd, 

medan endast 9 av 22 tillfällen föregås av nederbörd på Hornsgatan. Orsakerna till dessa skillnader är 

okänd. En spekulation är att Sveavägens fina textur och låga ansamling av damm på körbanan medför 
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att nederbörd krävs för att omfördela damm från depåer intill körbanan. På Hornsgatans grova och 

delvis skadade beläggning finns stora depåer av damm mellan hjulspår som även utan regn kan 

suspenderas av trafik då ingen dammbindning utförts föregående natt. Det är också troligt att CMA 

spolas bort lättare av regnet på den slätare ytan på Sveavägen, men blir kvar i större utsträckning på 

den grövre ytan på Hornsgatan. 

 

Figur 43. Tillfällen då PM10 överskridit miljömålets gränsvärde men CMA inte lagts ut. Delmängden 

av tillfällen som föregåtts av nederbörd dygnet före markerade med rött. Observera att inga tillfällen 

då miljökvalitetsnormens gränsvärde överskridits och CMA inte lagts ut föreligger på båda gatorna. 

 

Utan koppling till vilka PM10-halter som förelegat, visar analysen vidare på 16 tillfällen då nederbörd 

fallit samma dygn som CMA-lagts ut tidigt på dygnet. Det går dock inte, utan vidare analyser, att 

avgöra om CMA-utläggningen varit onödig, då en mer exakt tidpunkt för nederbörden inte är med i 

analysen och eftersom nederbörd kan torka upp förhållandevis fort och suspension från gatan alltså 

ändå kan uppstå under dygnet. En mer detaljerad analys av samma typ där upptorkningsförlopp och 

mer exakta tidpunkter för nederbörd ingår, skulle dock kunna vara användbar för att identifiera och, i 

förlängningen, bedöma vid vilka tillfällen CMA inte behöver läggas ut. 

 

Figur 44. Tillfällen och mängd nederbörd då nederbörd fallit samma dygn som CMA lagts ut. 

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 

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

effekter på friktionen av lägre dubbdäcksandel på Hornsgatan är också av intresse. 

5.9.1. Friktion uppmätt med Portable friction tester (PFT) 

Mätningarna med PFT vid mättillfällena syftar främst till att studera friktionseffekter kopplade till 

ackumulering av CMA och vägdamm på vägytan som påverkar relationen mellan våt- och torrfriktion. 
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Tidigare studier (Gustafsson m. fl., 2015) har visat att då en blandning av damm och CMA ansamlas 

under längre torra perioder kan det normala förhållandet att, friktionen är lägre vid våt vägyta än vid 

torr, kastas om. 

De mätningar som gjorts under innevarande säsong visar att fenomenet endast uppstått vid mätningen 

den 5/12 (Figur 45). Mättillfället föregicks av 15 dagar utan nederbörd och 5 CMA-utläggningar, 

motsvarande 100 g utlagd CMA per m2. Som synes i Figur 26 är detta ett tillfälle då mycket kalcium 

och magnesium ansamlats på gatan, på flera gator de högsta uppmätta nivåerna. Dammängderna är på 

medelhöga nivåer på samtliga gator. 

 

 

Figur 45. Friktionshistogram för torra (röd) och våta (blå) ytor i och mellan hjulspår på mätgatorna 

2014-12-05. Observera att friktionen är lägre på de torra ytorna, vilket bedöms vara en effekt av låg 

friktion på en polerad blandning av ackumulerat damm och CMA. 

 

Som jämförelse kan friktionen på gatorna 2015-04-29 visas (Figur 46), då det normala förhållandet 

med lägre friktion på våt vägyta än på torr, råder. Detta mättillfälle föregås också av en lång torr 

period (11 dagar), men med ett mindre regntillfälle (0.19 mm) 2 dagar före mätningen. Under de 11 

dagarna läggs CMA ut 11 gånger, motsvarande 220 g CMA per m2. Sannolikt spelar fler faktorer in i 

huruvida det blir lägre friktion under torra förhållanden än våta än bara nederbörd och dammbindning, 

till exempel luftfuktighet och temperatur, men mer djupgående analyser har inte rymts inom projektet. 
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Figur 46. Friktionshistogram för torra (röd) och våta (blå) ytor i och mellan hjulspår på mätgatorna 

2015-04-29. Normala förhållandet att friktionen är högre på torra än våta ytor, råder generellt. 

5.9.2. Friktion uppmätt med SAAB friction tester (SFT) 

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

utläggning, sänker friktionen. Vid mätningarna 27/11 2014 och 11/3 2015 utvärderades 5 mätplatser 

(Figur 47 och Figur 48), vilket medförde färre mättidpunkter på varje plats. För att hinna med en bättre 

tidsupplösning fokuserades mätningarna 19/3 2015 och 21/4 2015 på mätplatser på Norrmalm 

respektive Södermalm (Figur 49 och Figur 50).  

Friktionen sjunker direkt efter utläggningen av 10 g/m2 CMA, men sänkningen varierar kraftigt mellan 

gator, mätriktning och datum. Vid mätningen i november 2014 var friktionssänkningen förhållandevis 

konsekvent (0,3–0,4), medan endast två mätytor (Sveavägen 59 nordlig riktning och Norrlandsgatan 

sydlig riktning) visar påtagligt reducerad friktion vid första mättillfället i mars. Den 19/3 är friktions-

sänkningen kraftig (cirka 0,6) på Sveavägen, utom i nordlig riktning på nummer 83, medan 

sänkningen på Norrlandsgatan är något mindre. I april sjunker friktionen påtagligt efter utläggning, 

mest på Hornsgatan och i västlig riktning på båda gatorna. Vid några tillfällen har friktionen varit 

under riktvärdet 0,5, som bedöms som halt väglag. Som lägst har friktionskoefficienten varit cirka 

0,3–0,4. Varaktigheten av friktionssänkningen varierar. En viss friktionssänkning, (0,1–0,2) kan vara i 

timmar, helt enkelt beroende på att vägytan hålls fuktig. De uppmätta tillfällen då friktionen 

understigit 0,5 varar från några minuter upp till 20–30 minuter efter utläggning.  
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Figur 47. Friktionsförändringar i samband med utläggning av CMA 2014-11-27. 

 

Figur 48. Friktionsförändringar i samband med utläggning av CMA 2015-03-11. 
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Figur 49. Friktionsförändringar i samband med utläggning av CMA 2015-03-19. 

 

Figur 50. Friktionsförändringar i samband med utläggning av CMA 2015-04-21. 
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6. Diskussion 

PM10-halterna var under säsongen de lägsta uppmätta sedan mätningarna påbörjades, vilket tyder på att 

de åtgärder som Stockholms stad vidtagit har gett resultat. Förutom de här behandlade åtgärderna 

kopplade till gatudriften, bidrar dubbdäcksförbudet (och medföljande trafikminskning), trängselskatter 

och hastighetssänkningar till resultatet. Det skall dock påpekas att meteorologin också varit gynnsam 

under vintersäsongen. Milt, med lite snö och torrare körbanor än tidigare år i februari och mars har 

medfört ett minskat behov av halkbekämpning, låg ackumulering av damm i vägmiljön och större 

möjligheter för bildat damm att ventileras bort ur gaturummet. Den ofta förekommande PM10 -toppen 

under mars och april har därmed förebyggts av såväl meteorologi som åtgärder.  

Vägdammsmätningarna tyder på att dammängderna generellt sjunkit på flera gator under de senaste 

åren, vilket rimligtvis är ett resultat av såväl mildare vintrar (se resonemang ovan), som de utökade 

städinsatser som genomförs på mätgatorna. Vakuumsugens effekt på PM10-halterna går dock inte att 

utvärdera på ett vetenskapligt sätt denna säsong, då inga referensgator finns att tillgå, utan slutsatsen 

baseras på kunskapen att vakuumsugen de facto tar upp PM10 från vägbanan och gör så med hög 

frekvens stora delar av vintern och våren. Några gator uppvisar ingen tydlig trend i vägdammsmängder 

mellan säsongerna, vilket bedöms bero på en kombination av vägytans egenskaper (grov textur och 

vissa skador, som stensläpp), som gör att damm ansamlas djupt i texturen utom räckhåll för 

uppvirvling från trafiken, i kombination med WDS-provtagarens högre effektivitet att ta upp damm ur 

ytan. Dammbindningen har, naturligtvis, egentligen motsatt effekt genom att binda det bildade 

dammet vid ytan. Det normala förfarandet är att städningen görs innan dammbindningen på natten, 

vilket innebär att det damm som ansamlas på vägytan i huvudsak är nybildat under dagen eller 

transporterats dit från anslutande gator eller ytor utanför körbanan. 

Mängderna av partiklar under 10 µm (DL10) på vägytan varierar kraftigt från gata till gata och har, 

liksom DL180 en variation över säsongen med de lägsta nivåerna på hösten och sen vår. Som lägst 

uppmättes cirka 20 mg/m2 och som högst cirka 35 g/m2. Få data finns att jämföra med i litteraturen 

och de som finns är uppmätta med andra metoder än vad som gjorts i föreliggande studie. Amato m.fl. 

har uppmätt mängden rörligt PM10 på vägytan i ett flertal mellan- och sydeuropeiska städer med en 

metod baserad på dammsugning av en specifik yta där endast PM10-fraktionen registreras 

(Amato m.fl., 2014; Amato m.fl., 2012). I ett antal spanska städer uppmättes denna fraktion till mellan 

0-20 mg/m2. Mätningar i Utrecht i Nederländerna visade på några enstaka mg/m2 (Amato m. fl., 2012). 

Det finns flera skäl till att dessa mätningar är svåra att jämföra med resultaten i denna studie, men de 

lägsta värdena uppmätta i Stockholm sammanfaller med de högsta uppmätta i Spanien och 

Nederländerna, vilket kan vara rimligt med tanke på beläggningar med lägre textur, svagare källor till 

vägdamm mer liknande våra sommarförhållanden och torrare klimat (Spanien) med liten ackumulering 

av vägdamm under fuktiga perioder. Dock provtar WDS en större andel av det totala dammet på 

vägytan, vilket spelar stor roll då texturen är grov och mer damm som inte är åtkomligt för suspension 

finns på ytan. När texturen är finare kan man dock förvänta sig att mätmetoderna har bättre 

överensstämmelse. 

Variationerna i jonmängderna på vägytan visar en tydlig ökning med utläggningar av vägsalt och 

dammbindningsmedel och minskar påtagligt vid nederbördstillfällen. De uppmätta värdena vid de 

enskilda mättillfällena påverkas alltså starkt av vilka driftåtgärder och vilken meteorologi som föregått 

mättillfället. Detta medför att en mätning mitt under en intensiv dammbindningsperiod kan visa 

förhållandevis låga mängder av kalcium och magnesium om det föregåtts av ett regntillfälle, vilket gör 

att variationen över säsongen kan vara stor. 

De gemensamma analyserna av PM10-halter, meteorologi och utförda åtgärder visar att det är möjligt 

att identifiera tillfällen då åtgärder borde ha gjorts men även tillfällen då man eventuellt gjort åtgärder 

i onödan. Metodiken för detta behöver dock förfinas och vidareutvecklas för att mer precist identifiera 

sådana situationer. För detta arbete krävs till exempel analyser med högre tidsupplösning. För att 
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förbättra driften är denna metodik ett bra stöd, då situationerna kan analyseras och kriterier för olika 

insatser definieras tydligare. I projektet OptiDrift (Vinnova) pågår för närvarande ett utvecklingsarbete 

för att optimera vinter- och vårdrift av såväl gator som gång- och cykelbanor för förbättrad miljö, 

framkomlighet och säkerhet. I projektet planeras bland annat mer detaljerade mätningar på vägytan 

som, tillsammans med resultaten från föreliggande arbete, ytterligare kan bidra till förståelsen av 

driftinsatsernas effekter. Även i OptiDrift skulle en mer utarbetad metodik för analys av PM10, 

driftåtgärder, vägfukt och meteorologi vara värdefull. Om analyser av identifierade behov och utfall av 

åtgärder kan göras på befintliga data, kan Nortrip-modellen sedan användas för att beräkna hur 

resultatet på PM10-halterna av en korrigering skulle ha blivit, vilket sedan kan värderas i förhållande 

till insatser och kostnader. 

Friktionsdata visar att den sänkta friktionen direkt efter utläggning fortsatt kan antas utgöra en viss 

trafiksäkerhetsrisk. Att dammbindning utförs nattetid under låg trafikmängd är sannolikt orsaken till 

att inga halkproblem rapporterats från allmänheten och inga incidenter förelegat som kan kopplas till 

CMA-utläggningen under säsongen. Den friktionssänkning som observerats vid torrt väglag, som 

resultat av ansamling och polering av CMA och damm bedöms inte utgjort någon direkt trafikfara 

under säsongen, då friktionen inte i medel legat under 0.5. Däremot kan det vara lämpligt att under 

längre torra perioder med omfattande CMA-utläggning, spola gatorna för att undvika friktions-

sänkning. Spolning görs redan nu på senare delen av våren då risken för tillfrysning av vattnet är 

obefintlig. 
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7. Slutsatser 

Från föreliggande studie kan följande slutsatser dras: 

 Under säsongen 2014/2015 uppmättes de lägsta PM10 -halterna samt lägst antal dygn över 

miljökvalitetsnormen för PM10 sedan mätningarna startades i Stockholm år 2000. 

 Miljökvalitetsnormen för PM10 klaras med bred marginal på samtliga mätgator i innerstaden 

 Under säsongen uppmättes lägre bakgrundshalt jämfört med 2013/2014 vilket bidragit till 

lägre halter på gatorna. 

 Såväl ökad dammbindning, minskad dubbdäcksanvändning samt meteorologin har bidragit till 

att halterna har sjunkit från 2013 till 2015.  

 Kvartervis behandling med CMA verkar ge en något förstärkt effekt av dammbindningen, men 

effekten var inte statistik signifikant. 

 Under våren uppmättes höga PM10-halter under dygn utan CMA-behandling som inföll direkt 

efter regn  

 Dammbindning under maj kan sänka halterna ytterligare  

 Dammbindning gjordes under ett antal dygn då vägbanorna var fuktiga och halterna var låga. 

Flera av dessa inträffade i december och februari. Dammbindning hade kunna sparats under 

dessa dagar. 

 Dammängderna ökar under hösten, når max under vintern och avtar under våren och varierar 

mellan några enstaka g/m2 till över 150 g/m2 under säsongen. 

 Den genomsnittliga mängden vägdamm på vägytan har minskat på flera mätgator under de 

senaste tre säsongerna. 

 Andelen DL180 som är mindre än 10 µm varierar mellan några procent på hösten till cirka 

20 % som mest på våren. 

 Upprepade profilmätningar tvärs Hornsgatan och Sveavägen uppvisar tydliga mönster med 

låga dammängder i hjulspår och höga mellan och utanför hjulspåren. Sveavägen har låga 

dammängder tvärs hela körfältet, sannolikt beroende på fin textur, som vakuumsug och 

fordonsturbulens håller ren, medan den grövre texturen på Hornsgatan är svårare att göra ren. 

 Den organiska andelen av vägdammet var i genomsnitt cirka 10 %. 

 Mätningarna av mängden joner på vägytan avspeglar användningen av CMA och NaCl och 

visar även på mycket effektiv bortspolning/utspädning vid regntillfällen. 

 En villkorsbaserad metodik för att identifiera tillfällen då ytterligare åtgärder hade behövts för 

att hålla PM10 halterna låga eller då driftåtgärder gjorts i onödan har provats. Metodiken 

fungerar och ger intressant information, men behöver noggrannare tidsupplösning för ökad 

tillämpbarhet. 

 Låg torrfriktion, som bedöms bero på polering av CMA och damm under torra förhållanden, 

noterades endast vid ett mättillfälle under säsongen. Friktionen var som lägst cirka 0.5. 
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 Kortvarig låg friktion (ner till cirka 0,3) vid utläggning av CMA noterades vid några 

mättillfällen. 

 



72  VTI rapport 897 

8. FoU-behov 

Ett centralt utvecklingsbehov är att bättre kunna anpassa insatserna efter behov, för att på så vis kunna 

spara resurser, pengar och minska inverkan på miljö och klimat av de extra insatser som görs för att 

minska PM10-halterna. Även om åtgärderna har haft effekt verkar en ganska stor del bero på 

meteorologins inverkan, varför det är befogat att vidare studera hur driftåtgärder kan anpassas bättre 

efter meteorologiska prognoser, där vägfukt och ventilation av gaturummen är viktiga parametrar. För 

att detta ska kunna ske behövs väderprognoser och noggrannare uppföljning av insatser i tid och rum. 

Nederbördstillfällenas inverkan på såväl dammängder som kemi på vägytan är påtaglig, men hittills 

har inte mätningar på vägytan kunnat anpassas så specifikt till vädertillfällen att uppföljning kunnat 

utföras. Frågor som är intressanta för driften av gatorna och PM10-uppföljningen är till exempel hur 

mycket av vägdammet och befintliga CMA-mängder som transporteras bort från vägytan per 

millimeter nederbörd, hur snabbt dammförrådet byggs upp efter nederbörd och om och i så fall hur 

omfördelning av damm till hjulspår sker. Den typ av analys av utfallet från tidigare säsonger, som 

påbörjats i föreliggande rapport bedöms kunna vara ett värdefullt verktyg för att kunna identifiera 

tillfällen då insatser behövts eller gjorts i onödan. Metodiken behöver dock förfinas. Med mer 

noggranna data av åtgärder i tid och rum, kan upplösningen förbättras. 

Behovet att optimera strategier och tekniker är fortsatt stort, men svårt att utvärdera i vanlig gatumiljö 

i Stockholm, där full drift pågår överallt. Mätplatserna på Sveavägen är fortsatt viktiga för att 

utvärdera ytterligare förändringar i den pågående driften, men eventuellt behöver alternativa sätt för 

utvärdering utvecklas avseende hur och när de åtgärder man vill utvärdera utförs. Eventuellt bör det 

även övervägas om man ska göra tester på andra platser (tunnel till exempel) för att få bättre 

uppfattning om hur olika applicering av dammbindningsmedel och olika städstrategier påverkar 

dammförråd och PM10. Exempelvis kan effekten av att dammbinda och/eller vakuumsuga endast 

vägkanter jämföras med att dammbinda körbana och hela vägbredden. Möjligheterna att utvärdera 

den, i laboratorium påvisade, förlängda effekten av kombinationen CMA+KF i stadsmiljö, har visat 

sig svårt. Även detta skulle kunna utvärderas bättre i en mer kontrollerad miljö. 

Kunskap om hur snabbt uppbyggnaden av dammförrådet sker efter städning, efter nederbörd och hur 

den påverkas av dammbindning behövs för att optimera frekvensen av driftåtgärderna. Detta kan 

studeras särskilt med hjälp av tätare mätningar under perioder då såväl åtgärder som nederbörd 

förekommer. 

På ett övergripande plan är idag möjligheterna att mer dynamiskt och funktionsinriktat kunna styra 

driftåtgärder mot PM10 begränsade, då upphandlingsformer och kontrakt inte är anpassade för 

ändamålet. Idag sker en utveckling mot funktionsentreprenader, som skulle kunna utvecklas till att 

omfatta även damningsminimerad gatudrift. 

Både Hornsgatan och Folkungagatan har i dagsläget beläggningar i dåligt skick, med en hel del 

stensläpp och sprickor, som fungerar som fällor för vägdamm. Likaså är texturen grov, vilket också 

gynnar ansamling av damm. Även om inte luftkvalitet är det huvudsakliga skälet till att byta en 

beläggning, borde aspekten vägas in då tillfälle uppstår och en noggrann uppföljning av effekter på 

dammförråd och PM10-halter göras. 
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Appendix 1 Organisk andel på samtliga mätsträckor 
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Appendix 2 Mätsträckor för SAAB friction tester (SFT) 
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Appendix 3 Friktionshistogram för portable friction tester (PFT) 

 

2014-12-05 

 

2015-02-05 (våta förhållanden, ingen torrfriktion kunde mätas) 
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2015-03-06 

 

2015-03-27 (våta förhållanden, ingen torrfriktion kunde mätas) 
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n  

2015-04-09 

 

2015-04-29 
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