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minusgrader. Städning med denna maskin har provats som enda extra åtgärd och i kombination med
dammbindning med CMA.
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The results of the season 2011–2012 showed that dust binding with CMA (calcium magnesium acetate)
was the most effective measure, while cleaning with an advanced sweeper with vacuum, could not be
proven to give any reducing effects on PM10. The trials has been extended with two more test sites
during the season 2012–2013, presented in this report. The reason for this was to be able to evaluate a
new kind of vacuum sweeper, which does not use water and therefore can be used also during sub-zero
conditions.
The results show that dust binding with CMA is still the most effective method to reduce high PM10
concentrations resulting from road dust suspension and that the effect can be seen also the day after
treatment. Cleaning the streets with the new vacuum cleaner could not be shown to give a significant
reduction, even though samples showed that the machine actually picked up fine particles. As during the
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performed, but no friction problems could be detected. Road surface texture was detected and these
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Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm – utvärdering av vintersäsongen 2012–2013
av Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Sara Janhäll, Christer Johansson och
Michael Norman
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
581 91 Linköping

Sammanfattning
Sverige uppfyller inte EU:s krav på luftkvaliteten i vår omgivningsluft och en viktig
orsak är de höga halter av inandningsbara partiklar (PM10) som förekommer i våra
tätorter under främst vinter och vår. Orsakerna till dessa höga halter är främst slitage av
vägbanor och bidrag från vinterdriftens sandning. Stockholm är den stad i landet som
har störst problem att uppfylla miljökvalitetsnormen för PM10 på grund av många gator
med höga trafikflöden och trånga gatuutrymmen.
Sedan 2011 pågår ett intensifierat arbete för att sänka partikelhalterna. I detta arbete
används några gator som försöksområden för olika åtgärder där resulterande halter
jämförs med halterna på gator där inga särskilda insatser görs. Efter säsongen 2011–
2012, då dammbindning med CMA (kalciummagnesiumacetat) kunde konstateras vara
den enskilt mest effektiva åtgärden, medan städning med en så kallad ”bredsug” och
spolning inte kunde visas ge några påtagliga PM10-minskningar, har försöken denna
säsong utvidgats med ytterligare två mätplatser. Detta för att kunna urskilja effekterna
av en ny städmaskin med kraftigt vakuum, som inte använder vatten och därför kan
användas även då det är minusgrader. Städning med denna maskin har provats som enda
extra åtgärd och i kombination med dammbindning med CMA.
Resultaten visar att CMA fortsatt är det mest effektiva sättet att sänka akut höga PM10halter och att effekten dröjer kvar även dagen efter utläggningen. Städning med den nya
vakuumsugen gav ingen signifikant effekt dagen efter, trots att maskinen kunde visas ta
upp partiklar mindre än 10 μm från vägbanan.
Liksom föregående säsong har även mängden vägdamm på vägytan provtagits och
analyserats. Data visar att dammängderna når en topp under slutet på vintern/tidig vår
och är mycket små i början och slutet på vintersäsongen, vilket påvisar betydelsen av
dubbdäcksanvändning och vinterdrift för dammängderna. Dammbindningens effekt kan
även påvisas genom att mängden damm på vägytan på de behandlade gatorna är större
och har en finare storleksfördelning än på obehandlade gator. Då CMA kan ge sänkt
friktion har även denna följts upp, men inga problematiskt låga friktionsvärden har
konstaterats. Genom texturmätningar med laser har även konstaterats att vägytans textur
är en viktig parameter för hur stort dammförrådet på vägytan är och kan därför ha
betydelse för uppvirvlingen av damm från gator och vägar. Slutligen diskuteras även
förbättrade strategier för vinter och barmarksdrift för att minska partikelemissionerna.
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Operational measures against PM10 pollution in Stockholm – evaluation of winter
season 2012–2013
by Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Sara Janhäll, Christer Johansson and Michael
Norman
The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)
SE – 581 96 Linköping Sweden

Summary
Sweden is exceeding the limit values in the EU air quality directives and an important
cause is the high concentrations of inhalable particles (PM10) that occurs during winter
and spring. Wear of road pavements and winter operation like sanding are important
sources for these high concentrations. The city of Stockholm has the largest air quality
problems due to many badly ventilated street canyons with high traffic flows.
Since 2011 an intensified mitigation work is intended to reduce PM10 concentrations. In
this work, some streets are used as test streets for different measures and the resulting
PM10 concentrations are compared to concentrations on un-treated reference streets. The
results of the season 2011–2012 showed that dust binding with CMA (calcium
magnesium acetate) was the most effective measure, while cleaning with an advanced
sweeper with vacuum, could not be proven to give any reducing effects on PM10. The
trials has been extended with two more test sites during the season 2012–2013,
presented in this report. The reason for this was to be able to evaluate a new kind of
vacuum sweeper, which does not use water and therefore can be used also during subzero conditions.
The results show that dust binding with CMA is still the most effective method to
reduce high PM10 concentrations resulting from road dust suspension and that the effect
can be seen also the day after treatment. Cleaning the streets with the new vacuum
cleaner could not be shown to give a significant reduction, even though samples showed
that the machine actually picked up fine particles.
As during the previous season, the amount of road dust has been sampled and analyzed.
The road dust depot increases during winter and reaches a maximum in early spring but
is very low in the beginning and at the end of the winter season. This shows the
importance of pavement wear and winter operation measures for the road dust depot.
The dust binding effect is reflected in higher dust amounts with finer particle size
distributions on the treated streets. As CMA might give reduce friction, friction
measurements were performed, but no friction problems could be detected. Road
surface texture was detected and this indicate that texture is an important parameter for
the size of the road dust depot and therefore also for the dust suspension potential.
Finally, improved and optimized road operation strategies to reduce road dust emissions
are discussed.
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1

Bakgrund

Trots att Sverige generellt har god luftkvalitet, finns många trafikmiljöer där
miljökvalitetsnormen för inandningsbara partiklar (PM10) överskrids. Normen innebär
att dygnsmedelkoncentrationen 50 μg/m3 inte får överskridas fler än 35 dygn om året
och att årsmedelvärdet inte får överskrida 40 μg/m3.
Problemen är tydligast i större städer och bland annat i Stockholm har problemet
föranlett att ett antal olika åtgärder provats för att sänka halterna. Då partikelproblemen
till stor del beror på bidrag från slitage av vägbeläggning och uppvirvling av vägdamm,
har insatserna dels fokuserat på att minska slitaget genom att minska dubbdäcksanvändningen och sänka hastigheten och dels genom att förhindra att vägdammet
virvlar upp. Såväl utökad och förbättrad städning av gator som dammbindning har
testats i ett flertal försök (Johansson m.fl., 2005; Johansson m.fl., 2006; Norman, 2008;
Norman och Johansson, 2007). Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan och användning av
dammbindning på olika gator har visat sig vara relativt effektiva metoder för att sänka
partikelhalterna, men åtgärderna har inte varit tillräckliga för att miljökvalitetsnormen
ska kunna nås (Johansson m.fl., 2011). I maj 2011 fälldes Sverige i EU-domstolen för
att PM10 halterna varit för höga i bland annat Stockholm under perioden 2005–2007.
Med anledning av detta behöver åtgärderna intensifieras för att sänka halterna.
Stockholm stad har därför initierat en utvärdering av ett utökat åtgärdsarbete. Initialt
utvärderades extra åtgärder på Hornsgatan och Sveavägen och jämfördes med
Folkungagatan och Norrlandsgatan vars PM10-nivåer väl följer de på försöksgatorna.
Förutom dubbdäcksförbudet på Hornsgatan testades främst dammbindning med
kalciummagnesiumacetat (CMA), men även utökad och förbättrad städning och
spolning. Resultaten från första säsongen av detta försök (2011–2012) avrapporterades i
Gustafsson m.fl. (2013). Där framgick att antalet överskridanden av PM10 på båda
gatorna var betydligt färre än på referensgatorna under den behandlade perioden. Dock
var det endast dammbindning som hade en signifikant effekt, medan varken städningen
eller spolningen medförde någon tydlig sänkning av PM10-halterna. Åtgärderna bidrog
till att man i Stockholm klarade normens gränsvärde under 2012, men den gynnsamma
meteorologin 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 salning 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, beslöts även att 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).
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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 såsom normalt
under januari och februari 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 (förutom trafiken) för PM10-halterna
under vintern och våren.
Månadsmedeltemperaturen under mätperioden visas i Figur 1. Det var en ovanligt kall
vinter i Stockholm och medeltemperaturen låg under genomsnittet och särskilt mars
månad var kallare än vanligt. Däremot var det soligare än vanligt under mars vilket
visas i Figur 2. Mycket sol innebar att vägytan lättare torkar upp vilket visas i Figur 3
där mars månad var betydligt torrare på Sveavägen under 2013 än både under 2012 och
flerårsgenomsnittet. April var däremot fuktigare än vanligt, men fortfarande torrare än
mars månad. Vintern innehöll mycket snö och endast få timmar med torr vägyta
uppmättes under december till februari. Vägytans fuktighet i Figur 3 visar att våren
2013 (framförallt mars) uppvisade mer torra körbanor än vanligt.
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Figur 1. Månadsmedeltemperaturen på Södermalm i Stockholm under november 2012
till maj 2013.
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Figur 2. Månadsmedelvärde av solinstrålningen på Södermalm i Stockholm under
november 2012 till maj 2013.
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Figur 3. Andelen av tiden med fuktig vägbana på Sveavägen under mätperioden,
jämfört med säsongen 2011-2012 och flerårsmedelvärden 2006-2012.
Under mätperioden fanns fuktsensorer i körbanan installerade i anslutning till samtliga
mätstationer med PM10 mätningar utom för Sveavägen 83. Under mars till maj var det
problem med fuktsensorerna på Norrlandsgatan och inga data under den perioden har
använts. I Figur 4 presenteras en jämförelse för vägfukten mellan de olika gatorna.
Samtliga följer samma mönster med i princip helt fuktiga körbanor under december till
februari för att sedan snabbt torka upp under mars. Under tidiga våren kommer solen
först åt gatorna i nord-sydlig sträckning vilket gör att det är något torrare på Sveavägen
och Norrlandsgatan under februari jämfört med Hornsgatan och Folkungagatan. Under
mars till maj var Hornsgatan något fuktigare än Folkungagatan. Det kan vara en effekt
av CMA-utläggningen på Hornsgatan som gör körbanan fuktigare. Motsvarande effekt
kan tyvärr inte påvisas vid jämförelse mellan Sveavägen och Norrlandsgatan, på grund
av avsaknad av data från Norrlandsgatan. Mätningarna på Fleminggatan startade mitt i
februari och redovisas i figuren först från mars.
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Figur 4. Vägytans fuktighet på de olika gatorna i Stockholm under mätperioden.

Dubbandel %

100

Dubbandelar 2012/2013

90

Hornsgatan

Folkungagatan

80

Sveavägen

Fleminggatan

70
60
50
40
30
20
10
0
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Vecka 2012/2013

Figur 5 Andel fordon med dubbade däck på fyra av de studerade gatorna.
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3

Utförda åtgärder

3.1

Gator

Hornsgatan, Sveavägen 59 och 83 samt Fleminggatan 59 i Stockholm användes som
försöksgator, där extra städning och dammbindning utfördes under säsongen (Figur 6).
Sveavägen 83 och Fleminggatan är nya stationer för denna säsong. Behandlingen av de
olika gatorna visas i Tabell 1. Syftet med utökningen är att kunna studera den nya
städmaskinens effekt utan att dammbindning används (Sveavägen 83) och jämföra med
Sveavägen 59, där endast dammbindning är extra åtgärd. Fleminggatan behandlas som
Hornsgatan. Som referensgator valdes liksom förra säsongen Folkungagatan och
Norrlandsgatan.
Hornsgatan har, sedan 2010, dubbdäcksförbud, vilket inte är fallet på Sveavägen.
Förbudet innebär att ca 30 % av fordonen använder dubbdäck på gatan i jämförelse med
ca 50 % på övriga gator.

83
59
N
Norrlandsgatan

Figur 6. Gatorna och mätplatserna för luftkvalitet (röda ringar) i centrala Stockholm
som ingår i studien under 2012–2013. (Karta: www.hitta.se)
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Tabell 1 Åtgärdsplan för försöks- och referensgator.
CMA

Vakuumsug

Spolning

Normal
drift

Försöksgator
Hornsgatan

X

Sveavägen 59

X

Sveavägen 83
Fleminggatan

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

Referensgator
Folkungagatan

X

Norrlandsgatan

X

Beläggningarna på gatorna skiljer sig åt i fråga om skick, konstruktion och material.
Även på en och samma gata förekommer oftast flera olika beläggningar. Informationen
om exakt vilka beläggningar som ligger var inte heller denna säsong fullständig, men
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. Beläggningarna på Hornsgatan och Folkungagatan är i sämre skick, med mer sprickor och stensläpp än övriga
gator. Fleminggatans beläggning är en ABS 16 med bindemedel B70/100 och leptit som
ballast och är i gott skick på mätplatsen.
Under 2011–2012 prioriterades att mäta på ytor intill mätstationerna, vilket resulterade i
att mätningarna på Hornsgatan och Folkungagatan delvis genomfördes på beläggning i
dåligt skick, vilket skulle jämföras med beläggning i bra skick på övriga gator.
Innevarande säsong har vi istället strävat efter att jämföra beläggningsytor i så oskadat
skick som möjligt och därmed också frångått prioriteringen att mäta intill
mätstationerna. Mätningarna på vägyta på Hornsgatan har därför genomförts ca 100 m
väster om mätplatsen, nära gatans högsta punkt. På Folkungagatan har mätningen
genomförts ca 50 m väster om mätstationen.

3.2

Dammbindning med CMA

För dammbindning användes, liksom förra säsongen, 25-procentig CMA (Nordisk
Aluminat AS), som spreds i körfälten med hjälp av en ramp med spraydysor för att
spridningen skulle bli så jämn som möjligt. Dosen som användes var 10 g lösning/m2
väg. Spridningen utfördes nattetid vid ett knappt 40-tal tillfällen (1 tillfälle per natt)
mellan oktober och april (se och Figur 8), då behandlingen avslutades på grund av risk
för eventuell halka. Sveavägen 83 behandlades endast 7 gånger på hösten 2012, då
effekten av att endast städa med vakuumsug utvärderades där.

1

Bindemedel 50/70 innebär ett hårt bindemedel (bitumen), medan 70/100 är en mjukare variant.
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3.3

Vakuumsug

Istället för den så kallade ”bredsug” som användes säsong 2011–2012, användes denna
säsong en städmaskin av fabrikatet Disab Tella, här kallad vakuumsug. 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. Maskinen användes på Hornsgatan, Sveavägen
83 och Fleminggatan vid 51, 51 respektive 52 tillfällen under oktober-maj. (se Tabell 3
och Figur 7).

Figur 7. Vakuumsug från Disab Tella. (Foto: Mats Gustafsson)

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.
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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.
1.

Mätning VTI

2.

Dammbindning med CMA

3.

Halkbekämpning saltlösning

4.

Halkbekämpning saltlösningsbefuktat salt

5.

Halkbekämpning saltlösningsbefuktad sand

6.

Halkbekämpning sand/flis

7.

Halkbekämpning torrt salt

8.

Isrivning

9.

Kompletteringsröjning

10. Lövupptagning
11. Maskinsopning gångbana
12. Maskinsopning körbana Vakuumsug
13. Maskinsopning körbana Bredsug eller vanlig städmaskin
14. Moddning
15. Plogning
16. Sandupptagning
17. Snöbortforsling
18. Spolning gångbana
19. Spolning körbana

I detta fylldes tidpunkt och typ av åtgärd i. Förutom de riktade åtgärderna mot PM10
fylldes även saltningsinsatser i då de har inverkan på vägytans fuktighet och därmed
partikelemissionen genom uppvirvling. Även spolning av gångbana fylldes i vid några
tillfällen. Ordinarie sopåtgärder och drift av gång- och cykelbanor loggades inte
specifikt utan allmän info om de olika driftområdenas åtaganden har använts (vanligtvis
antal åtgärder per vecka). Under vintern är dock städning väderberoende och periodvis
sker endast upplockning av skräp. Ingen av försöks- eller referensgatorna sandas
normalt utom vid mycket kallt väder och vinterväglag. Dock sandas gång- och
cykelbanor och sandning kan även förekomma på mindre trafikerade anslutande gator.
Loggen fylldes i mellan oktober 2012 till och med april 2013.
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Tabell 3 Antal utförda loggade åtgärder mellan oktober 2012 och april 2013 enligt
åtgärdsloggen på de olika gatorna.
Gata

CMA

Saltlösning*

Befuktat
salt*
47

Vakuumsug

Spolning
gångbana
2

Hornsgatan

38

6

Sveavägen 59

30

6

47

0

0

Sveavägen 83

7

6

47

51

1

Folkungagatan

0

6

47

0

0

Fleminggatan

39

6

47

52

2

Norrlandsgatan

0

6

47

0

0

51

*Baserat på att alla gator behandlats lika Hornsgatan. Befuktat salt är saltkorn som
sprids tillsammans med saltlake.
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Figur 8 Åtgärder utförda på extra behandlade gator. Mätning avser provtagning med
WDS och mätning av friktion (se avsnitt 4).
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-

Figur 9 Åtgärder utförda på obehandlade gator (ordinarie drift). Mätning avser
provtagning med WDS och mätning av friktion (se avsnitt 4).
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4

Metodik för utvärdering

4.1

Mätningar av PM10-halterna under säsongen 2012-2013

Under försöken gjordes mätningar av PM10 på de sex mätplatserna med Thermo Fischer
TEOM. Som komplement mättes även NOx (inklusive NO och NO2) med Environment
AC31 M. I anslutning till mätstationerna finns även sensorer för att mäta fuktigheten i
vägytan (elektrisk resistansmätning mellan elledningar nedfrästa i ytan). Vid
kontinuerlig drift användes 15 minuters tidsupplösning som sedan beräknades till både
timmedelvärden och dygnsvärden. Ordinarie mätstationer finns beskrivna på
www.slb.nu/lvf. Stationerna på Hornsgatan, Norrlandsgatan, Folkungagatan och
Sveavägen 59 ingår i stadens kontinuerliga luftövervakning och var i drift under hela
försöksperioden. Utöver dessa fyra installerades en mätstation på Sveavägen 83 och en
på Fleminggatan 59. 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 under perioden för mätstationerna för PM10
under projektet
Mätstation

Start

Stop

Datafångst, % av
timmar

Hornsgatan

2012-11-01

2013-05-31

97

Folkungagatan

2012-11-01

2013-05-31

98

Norrlandsgatan

2012-11-01

2013-05-31

97

Sveavägen 59

2012-11-01

2013-05-31

98

Sveavägen 83

2012-12-20

2013-05-17

98

Fleminggatan

2013-02-13

2013-05-16

97

4.2

Vägdammsförrådet och joner på vägytan

Vägdammsförrådet har provtagits med hjälp av VTI:s wet dust sampler (WDS). WDS
tvättar upp och provtar damm på en liten yta av vägen med hjälp av en högtryckstvätt,
som kopplats till en provtagningsenhet (Figur 10). Sprutbilden, det vill säga formen på
den yta som tvättas av strålen, är en fylld cirkel (41 cm2). Tvättvolymen (ca 400 ml) i
varje ”skott” styrs av en kontrollenhet, som även startar luftkompressorn en viss tid efter
tvättens start, för att trycka ut provet från provtagningsenheten till provflaskan.
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Provtagningsenhet från sidan

Provflaska

Provtagningskolv
Justeringsskruv

Vatten in

Slang för provtransport
till flaska

Tryckluft in
Dysa (fylld kon)

Fotplatta
Läckagespärr
Figur 10. Provtagningsenheten på Wet Dust Sampler (WDS). (Foto: Mats Gustafsson)
Prover togs i vänster hjulspår och mellan hjulspår (Figur 11) i höger körfält (endast på
Fleminggatan fanns bara ett körfält i varje riktning). 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.
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Figur 11 Provtagning med WDS och rentvättade provtagningspunkter på vägytan
(Sveavägen). (Foto: Göran Blomqvist och Mats Gustafsson)
Proverna från WDS siktades med 180 μm-sikt, då detta är den största storlek som kan
användas för bestämning av storleksfördelning i lasergranulometer. Den dammängd
som beräknas per m2 kallar vi DL180 (dust load mindre än 180 μm). Ur provflaskor från
provytor mellan hjulspår på respektive gata togs prov på 50 ml ut för storleksanalys med
en CILAS lasergranulometer 715. Flaskorna agiteras kraftigt direkt innan de 50 ml tas
ut för att få ett representativt prov. Genom att kombinera DL180 med den kumulativa
fördelningen beräknas DL10, det vill säga dust load mindre än 10 μm.
Lasergranulometerns definition av partikeldiameter är inte densamma som den
aerodynamiska diameter som används för 10 μm i måttet PM10 varför måtten inte är
direkt jämförbara. I granulomtern antas dock, liksom för aerodynamisk diameter, att
partiklarna är sfäriska. De jämförelser som görs mellan DL10 och PM10 i rapporten skall
betraktas som indikativa. Övrigt provvatten filtrerades genom filter av typen Munktell
001. Ett filtratprov togs ut för jonanalys. Filtren placerades i invägda deglar och brändes
vid 800°C varefter mängden oorganiskt material kunde beräknas.
Jonanalysen genomfördes av IVL Svenska miljöinstitutet AB med hjälp av
jonkromatografi avseende kalcium (Ca2+), kalium (K+), natrium (Na+), klorid (Cl-),
sulfat (SO4-), nitrat (NO3-), acetat (Ac) och formiat (Fo).
Mätningar med WDS genomfördes vid 7 tillfällen under oktober 2012 till maj 2013 (se
Tabell 5). Vid två tillfällen (i oktober och mars) utvärderades effekten av städning med
bredsugen. Vid ett tillfälle togs prover även före och efter utläggning av CMA (i mars).
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Tabell 5 Mätningar med WDS och Portable Friction Tester (PFT) (se Figur 13) utförda
i projektet.
Datum

Mätning

2012-10-02

WDS, PFT

2013-01-30

WDS

2013-03-13

WDS

2013-03-16

WDS, PFT

2013-04-11

WDS, PFT

2013-04-18

WDS, PFT

2013-04-25

WDS

2013-05-21

WDS, PFT

Tabell 6 Några definitioner angående damning.
Beskrivning
Damm/vägdamm

De partiklar som är så små att de kan virvla upp (från vägytan och
hållas svävande i luften genom yttre faktorer).

Dammförråd

Den totala mängd vägdamm som finns på till exempel vägytan.

Damning

Den process som leder till uppvirvling av partiklar till luften. Kan också
gälla flödet av damm från dammförrådet till luften = dammemission.

Damningspotential

Den mängd damm som finns tillgängligt i dammförrådet för damning
(påverkas av dammets damningsbenägenhet).

Damningsbenägenhet

Hur lättillgängligt dammet i dammförrådet är för damning.
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4.3

Makrotextur

Mätningarna under föregående säsong indikerade att makrotexturen i beläggningen är
viktig för mängden ansamlat vägdamm (Gustafsson m.fl., 2012). Innevarande säsong
har VTI:s RST-bil mätt upp projektets gator med laser i och mellan hjulspår för att ge en
mer heltäckande bild av hur variationen i makrotextur ser ut längs gatorna. Makrotextur
ges i MPD (mean profile depth) (Figur 12). För ett enkelt test av om partikelhalter har
någon korrelation med texturens variation försågs mätbilen med en partikelmätare av
typen TSI DustTrak som mätte partikelhalterna bakom bilen strax utanför bakrutan.

Figur 12. VTI:s van för Road Surface Testing (RST). (Foto: VTI/Hejdlösa bilder)

4.4

Friktion

För att främst följa upp eventuella förändringar i friktionen av CMA-användning har
friktionsmätningar utförts vid 6 tillfällen i samband med VTI:s mätningar. En Portable
Friction Tester (PFT, (Åström, 2001)) har använts och friktionen har mätts i och mellan
hjulspår vid torrt och vått väglag.
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Figur 13. Portable friction tester (PFT). (Foto: Håkan Wilhelmsson)
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5

Resultat

5.1

Dammförråd på vägytan

5.1.1

Variation av DL180 i vägdamm över vintersäsongen 2012-2013

I Figur 14 redovisas medelvärden av dammängderna som uppmättes på ytorna under
mättillfällena. På samtliga gator och ytor är dammängden låg i oktober och betydligt
högre från februari till april. Hornsgatan har sina högsta värden i slutet på april, medan
Sveavägen och Norrlandsgatan har högst nivåer slutet av februari. Hornsgatan skiljer sig
från sin referensgata Folkungagatan genom att ha dubbelt så höga dammnivåer i mars
och mer påtagligt ha högre nivåer i april. Dammängderna är genomgående något högre
mellan hjulspår än i. Fleminggatan är den gata där denna skillnad är mest påtaglig.
Eventuellt beror detta på att det endast är ett körfält i varje riktning vilket kan tänkas
göra trafiken mer ”spårbunden” vilket medför större uppvirvling från hjulspåren och
mer deposition mellan hjulspåren. På Sveavägen 53 är dammängderna högre mellan
hjulspår i mätningarna i mars–april, medan ytorna skiljer sig obetydligt på
Norrlandsgatan.
Sveavägen 83 är, till skillnad från övriga försökgator, inte dammbunden utan endast
vakuumsugen har använts. Då mätningar inte påbörjades på denna plats förrän i april är
underlaget litet. Skillnaden i DL180 mellan Sveavägen 59 och 83 under april–maj är
obefintlig, utom för de tidigaste mätningarna i april då mängden damm mellan hjulspår
är betydligt högre på Sveavägen 59 (Figur 15). Detta avspeglar sannolikt att
dammbindningen gör att dammet ansamlas och hålls kvar mellan hjulspår på Sveavägen
509, medan vakuumsugen lättare kan städa bort detta material på Sveavägen 82, där
ingen dammbindning används. I hjulspår är skillnaderna mindre då trafiken effektivt
suspenderar det damm som finns.
I jämförelse med förra säsongens mätvärden (Figur 16), är dammnivåerna likvärdiga,
men mars–april har främst på Hornsgatan och Folkungagatan inneburit högre
dammängder än förra säsongen.
Observera att detta endast är partiklar mindre än 180 μm. Då storleken på materialet
som WDS:en samlar upp inte är definierad kan enskilda större stenar spela stor roll för
den grövre dammassan vilket gör att representativiteten av proverna på en viss gata och
därmed jämförbarheten mellan proverna är mycket mer osäker jämfört med de siktade
proverna.
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Figur 14. Medelvärden av DL180 (mängden damm<180 μm) (g/m2) på de olika ytorna
under säsongen samt DL10 (mängden damm mindre än 10 μm) mellan hjulspår.

Figur 15 Detalj av figur 14, där de båda mätplatserna på Sveavägen jämförs i april –
maj.
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Figur 16. DL180 innevarande säsong jämfört med säsongen 2011-2012.
Från vakuumsugen insamlades vid ett tillfälle (2013-04-24) uppskattningsvis 10 liter
damm från en vägyta som var 2,5x500 m, det vill säga 1 250 m2. En storleksanalys
genomfördes som visade att andelen mindre än 10 μm (motsvarande DL10) var ca 25 %
och andelen mindre än 180 μm ca 93 % (Figur 17, grön kurva). Tyvärr var densiteten
hos materialet okänd och ingen vikt rapporterades, varför det är svårt att jämföra
mängderna per m2 med de provtagna med WDS. Om dammet antas ha densiteten
1,5 g/cm3 (vilket är jämförbart med stendamm i litteraturen), innebär det att mängden
DL180 i genomsnitt skulle vara ca 11 g/m2 och DL10 ca 3 g/m2, vilket ska jämföras
med de med WDS uppmätta 10 g/m2 respektive beräknade ca 1 g/m2. Då både volym
och densitet hos vakuumsugens uppsamlade material uppskattats går de absoluta
resultaten inte att jämföra direkt, men det är ändå intressant att beräkningen hamnar i
samma härad som mätningen med WDS. Vid ett senare tillfälle togs dammprover
separat från föravskiljare (där grövre damm ansamlas) och dammsugaren, som då visade
sig innehålla ca 15 respektive 70 % partiklar mindre än10 μm (Figur 17, blå kurvor).
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Figur 17 Kumulativa storleksfördelningar för damm insamlat i vakuumsugen.
5.1.2

Storleksfördelningar hos material < 180 μm (DL180)

I Figur 18 och Figur 19 visas de kumulativa storleksfördelningarna för material mindre
än 180 μm för material insamlat mellan hjulspår på gatorna vid samtliga mättillfällen.
I Figur 18 visas data från perioden före dammbindning. Vid mätningen före
vintersäsongen (2012-10-02) finns generellt lite material och det materialet är
förhållandevis grovt (50–70 % över 100 μm och 5–10 % under 10 μm). Vid mätningen
mitt i vintern (2013-01-30) är dammängderna på de obehandlade gatorna som högst och
fördelningen betydligt finare, högst 10 % grövre än 100 μm och 25–40 % mindre än
10 μm). De totala mängderna är mellan 10–30 g/m2 på alla gatorna. Denna förändring,
som är tydlig på alla gator, tyder på att dubbdäcksanvändningen och vinterdriften skapar
mycket finmaterial under första delen av vintern som på grund av fuktiga gator
(nederbörd och saltning) hålls kvar på vägytan. I Figur 19 visas resultaten under
dammbindningsperioden. Här syns en tydlig skillnad mellan obehandlade och
behandlade gator. På de obehandlade gatorna är DL180 lägre och generellt grövre än
dammet på de dammbundna gatorna. Den inbördes skillnaden mellan dammets
storleksfördelningar på de dammbundna gatorna är mycket liten jämfört med dammet
på de icke dammbundna gatorna. Dessa skillnader visar att mer fint damm binds på
vägytan av CMA-behandlingen, medan det i större utsträckning suspenderas på gatorna
som inte dammbinds.
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Figur 18. Kumulativa fördelningar för DL180 för mätningar före
dammbindningsperioden. Försöksgatorna tillvänster och referensgatorna till höger.
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Figur 19. Kumulativa storleksfördelningar för DL180 under dammbindningsperioden.
CMA-behandlade gator återfinns i de vänstra diagrammen och de obehandlade till
höger.
5.1.3

Variation av DL10 i vägdamm över vintersäsong

Med hjälp av storleksfördelningarna i föregående avsnitt kan mängden partiklar mindre
än 10 μm (DL10) beräknas. DL10 är som högst under mätningarna i mars och april och
lägst i oktober och maj på alla gator (Figur 20). Mängderna på Hornsgatan, som har
högst värden, är som mest ca 20 g DL10 /m2, medan övriga gator som mest har ca 8–12
g/m2. Andelen DL10 av DL180 verkar också ha en säsongsvariation på samtliga gator
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med högsta andelen i mätningarna i januari och mars (mellan 30-40% av DL180, Figur
21). Både nivåerna och andelarna är jämförbara med eller något lägre än föregående
säsong.

Figur 20. Mängd partiklar mindre än 10 μm i ytorna mellan hjulspår under säsongerna
2011-2012 och 2012-2013. Observera de olika skalorna på y-axlarna.

Figur 21 Andelen partiklar mindre än 10 μm av partiklar mindre än 180 μm under
säsongerna 2011-2012 och 2012-2013.
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5.2

Joner på vägytan

5.2.1

Variation över mätperioden

Tidsserier av de vägdriftsrelaterade jonerna natrium (Na+) och klorid (Cl-) (vägsalt)
respektive magnesium (Mg2+) och kalcium (Ca2+) (CMA) visas i Figur 22. Kalium (K-)
är med i diagrammet då oväntade höga mängder fanns under mätningarna i mars och
april.
Jonerna kopplade till CMA är tydligt förhöjda på de behandlade gatorna under
dammbindningsperioden mars-april medan de är låga på referensgatorna. Magnesium
verkar vara den jon som tydligast kan kopplas till CMA, då kalcium förekommer i små,
men ändå tydliga mängder på samtliga gator, medan magnesiummängden är obefintlig
på de obehandlade gatorna.
Saltjonerna Na och Cl är generellt förhöjda på försöksgatorna, jämfört med
referensgatorna. Hornsgatan har högst mängd Na och Cl på vägytan och högst är
värdena vid mätningen 30/1 och 11/4. Den högsta toppen i april är något förvånande, då
senaste saltgivan lades ut 25/3, alltså ca 3 veckor före mätningen. I föregående rapport
(Gustafsson et al, 2012) hävdas att Hornsgatan saltas mer än Sveavägen dels på grund
av att kompensera för dubbdäcksförbudet, men också för att behovet är mindre på
Sveavägen på grund värme från tunnelbanan inunder vägen. Vi har tyvärr inte fått mer
information om skillnader i saltanvändning för innevarande säsong utan snarare har
hävdats att gatorna behandlats lika. Om inte saltgivorna skiljer sig åt måste resultaten
tolkas som att de CMA-behandlade gatorna håller kvar salt bättre än de obehandlade.
Detta behöver dock inte bero på CMA, utan kan bero på skillnader i textur.
Efter att CMA slutat läggas ut i slutet på april (18/4) sjunker mängden joner kraftigt till
mätningen den 25/4 på samtliga gator. Minskningen är relaterad till ca 10 mm nederbörd som faller mellan dessa datum. Samtidigt fortsätter mängden damm på Hornsgatan
och Fleminggatan att stiga för att sedan sjunka kraftigt till sista mätningen den 21/5 (se
Figur 14). Kalciummängden stiger tillfälligt under sandupptagningen på Hornsgatan,
vilket kan bero på omfördelat kalkinnehållande damm, medan magnesiummängden är
låg under de sista mätningarna fram till och med maj. Dammängderna på Sveavägens
mätplatser sjunker dock efter sista CMA-behandlingen. En trolig förklaring är att
dammängderna på Hornsgatan och Fleminggatan orsakas av den sena sandupptagningen, som börjar först efter att CMA-behandlingen avslutats. Vid sandupptagningen
används diverse sopmaskiner, som kan förväntas omfördela en hel del fint damm från
vägkanter och gång- och cykelbanor till körbanan. På Sveavägen är sandupptagningen
avklarad innan den intensiva CMA-behandlingsperioden i mars–april, vilket medför att
såväl damm som joner sjunker till låga nivåer efter regntillfället. Dubbanvändningen har
upphört och vintersanden är upptagen vilket också gör att halterna i luften sjunker.
Acetat (Ac) från CMA uppmättes i detekterbara halter endast vid mätningarna i mars på
försöksgatorna, men då i avsevärt högre nivåer än övriga uppmätta joner. Dessa värden
redovisas i Figur 24.

36

VTI rapport 802

Figur 22. Mängden lösta joner på vägytorna under mätperioden. Ca och Mg (som
påverkas av CMA-utläggning) och Na och Cl (som huvudsakligen härrör från vägsalt).
Kvoterna mellan Na och Cl respektive Mg och Ca visar att dessa är lämpliga spårämnen
för vägsalt respektive CMA och varierar mycket likartat på samtliga gator. I slutet på
april sjunker kvoten något på samtliga gator. Mg/Ca är mycket lika på alla gator på
mätningarna i oktober och januari, men då CMA börjar användas stiger kvoten kraftigt
på de behandlade gatorna, för att i slutet på april sjunka igen till samma nivå som i
oktober. Kvoten Na/Cl är mycket lik den i vägsalt (NaCl, 1,54), medan Mg/Ca-kvoten
är lägre än kvoten jonerna emellan i CMA (1,35), vilket tyder på ett tillskott av kalcium
från andra källor i vägmiljön.

VTI rapport 802

37

Cl/Na

Mg/Ca

Figur 23. Kvoter för Cl/Na (vägsalt) och Mg/Ca (CMA) vid mättillfällena.
Referensgatorna har streckade linjer.
Mängden acetat på vägytan följer CMA-användningen under mars och april och är
övriga tider lägre än detektionsgränsen (Figur 24). Sulfat följer ungefär variationen i
vägsalt förutom en topp på Hornsgatan i slutet på april, som endast speglas av en
samtidig kalciumtopp på samma gata. Kalciumsulfat (gips) är ett vanligt byggmaterial,
som kan ha hamnat i gatumiljön (t.ex. under sandupptagningsperioden) på Hornsgatan
och bidragit till denna topp.

Figur 24 Variationen av acetat på de tre CMA-behandlade gatorna (vänster). Till höger
variationen av SO4-S på samtliga gator.
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5.3

Textur, DL180 och PM10 bakom mätbil

De stora och detaljerade datamängder som samlats in med texturmätbilen har inte i sin
helhet kunnat analyseras inom projektet. I Figur 25 visas dock medelvärden för textur
längs de uppmätta sträckorna på försöks- och referensgatorna. Hornsgatan har grövst
textur i hjulspår medan Fleminggatan och Norrlandsgatan har finast och skillnaden är
13–17 %. Mellan hjulspår ligger Hornsgatan och Folkungagatan på ungefär samma
MPD. Variationen är som synes i Figur 27 stor mellan de olika delsträckorna på
gatorna, bland annat beroende på variationer i beläggningarnas typ, ålder och skick.
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Figur 25 Genomsnittlig textur uppmätt som MPD (mean profile depth) över sträckor
längs de olika försöks och referensgatorna. Hornsgatan har uppmätts mellan Torkel
Knutssons gata och Långholmsgatan, Folkungagatan mellan Götgatan och Renstiernas
gata, Fleminggatan mellan Kungsgatan och St. Eriksgatan, Sveavägen mellan
Ynglingagatan och Olof Palmes gata samt Norrlandsgatan mellan Birger Jarlsgatan
och Mäster Samuelsgatan.
Att avsätta ett medelvärde för MPD för en längre sträcka på en gata mot mängden
vägdamm på en liten provtagningsyta på samma gata gör att spridningen i data blir stor
och korrelationen låg. Om man separerar hjulspår och mellan hjulspår och plottar
DL180 mot MPD på de CMA-behandlade gatorna och de obehandlade separat, kan man
ändå se ett tydligt mönster motsvarande det som observerades i Gustafsson m.fl. (2013)
där grövre textur resulterar i högre dammängd på vägytan (Figur 26). Ytan mellan
hjulspår på Fleminggatan skiljer ut sig med högre dammängder än motsvarande yta på
andra gator med grövre textur. Som tidigare nämnts kan detta förklaras av att mer
lägesbunden trafik i de två körfälten på Fleminggatan gör att ytan mellan hjulspår
ansamlar mer damm än på övriga flerfiliga gator. En mer detaljerad analys av MPD på
mätplatserna ryms tyvärr inte inom innevarande projekt, men kommer att genomföras
under kommande säsong.
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Figur 26 DL180 (mängden damm på vägytan) i hjulspår på CMA-behandlade gator
avsatt mot MPD.
I Figur 27 har PM10 från en DustTrak bakom mätbilen plottats ihop med texturvärdena
från Hornsgatan. I detta dataset finns en viss samvariation, där grövre textur verkar
korrelera med högre partikelhalter. Denna samvariation är inte lika tydlig på andra
gator. Fler texturmätningar där partikelemissioner uppmätta med till exempel
emissionsmätbilen EMMA bör göras för att detta samband skall kunna studeras närmre.
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Figur 27 PM10 bakom mätbilen och textur på Hornsgatan.

5.4

PM10-halter

Periodmedelvärdet av PM10-halterna under januari till maj för åren 2004–2013 visas i
Figur 28. Våren 2013 var ett relativt ogynnsamt år för PM10-halterna. Samtliga
mätstationer visade på högre halter under 2013 jämfört med 2012 som var ett gynnsamt
år (SLB-rapport 5:2013). För de fyra gatustationer som varit i drift under flera år så
visar figuren att ökningen från 2012 till 2013 var lägre för de gator som åtgärdades,
Sveavägen och Hornsgatan, jämfört med de gator som inte åtgärdades, Norrlandsgatan
och Folkungagatan. Framförallt Folkungagatan uppvisade en tydlig ökning för 2013
jämfört med 2012 och är den av de fasta stationerna som uppvisade högst halter under
mätperioden. Den nyinrättade mätstationen på Fleminggatan började mäta i mitten på
februari och missade därför inledningen på året med låga halter (se figur 32) varför den
har relativt höga medelhalter. För Fleminggatan finns inga mätningar från tidigare år att
jämföra med så det går inte att säga något om någon eventuell trend.
I Figur 28 görs en jämförelse med miljökvalitetsnormen, men observera att normen
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. Att halterna på både Folkungagatan och
Fleminggatan som genomsnitt under januari till maj är över 40 μg/m3 betyder inte
nödvändigtvis att det är risk att miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet (jan–dec)
riskerar att överskridas under året. Årsmedelvärdet och jämförelse med gränsvärdet
presenteras i årsrapporten om luften i Stockholm (SLB-rapport 5:2013).
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Figur 28. Medelvärde för PM10 under perioden 1 januari tom 31 maj på mätstationerna
i Stockholm.
De åtgärder som görs för att minska PM10-halterna i Stockholm har endast effekt på det
vägdamm som finns på den enskilda gatan. Det lokala bidraget av PM10 beräknas
genom att ta den uppmätta PM10-halten på gatan och subtrahera bort PM10-halten
uppmätt i taknivå. Den urbana bakgrundshalten uppmäts på taket till Torkel
Knutssongatan på Södermalm. Det lokala bidraget visas i Figur 29 och följer samma
trender som den totala PM10-halten (Figur 28). Under 2013 var det lokala bidraget störst
på Fleminggatan och Folkungagatan. Hornsgatan har sedan 2009 uppvisat en mycket
tydlig nedåtgående trend av det lokala bidraget även om en liten ökning uppmättes från
2012 till 2013. Dubbdäckförbudet infördes på Hornsgatan 2010 med en tydlig
minskning av det lokala bidraget under 2010 och 2011. Dubbdäcksförbudet
kompletterades sedan med dammbindningsåtgärder under 2012 och 2013 vilket
ytterligare har lett till minskning av den lokala PM10-halten på Hornsgatan.
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Lokalt bidrag PM10, jan-maj
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Figur 29. Medelvärdet av det lokala bidraget till PM10(gata)-PM10(bakgrund) under
perioden januari till maj på gatorna i Stockholm.
5.4.1

Överskridanden i år jämfört med tidigare år

Graferna i Figur 30 visar antal dygn med PM10-halter över 50 µg/m3 (miljökvalitetsnormens gränsvärde för dygnsmedelkoncentration), ackumulerat antal dygn från 1
januari, för de fyra senaste åren. Figurerna visar att det var fler dygn med PM10-halter
över 50 µg/m3 under 2013 jämfört med 2012. Däremot visar graferna att för de
behandlade gatorna Hornsgatan och Sveavägen var antalet dygn över gränsvärdet
fortfarande lägre än under till exempel 2011, men så var inte fallet för de obehandlade
gatorna som Folkungagatan och Norrlandsgatan där våren 2013 visade sig vara den med
flest överskridanden av de senaste 4 åren. Graferna visar också att under 2013 och för
samtliga gator inträffade de allra flesta dygn med PM10-halter över 50 µg/m3 under mars
och april samt några i inledningen av maj.
Grafen längst ner till höger i Figur 30 visar också skillnaden mellan Sveavägen N, som
inte behandlats med CMA utan bara städats med vakuumsug och traditionella metoder
och Sveavägen S som behandlats med CMA och städats med traditionella metoder.
Jämförelsen visar att CMA behandling är betydligt effektivare än städning; enbart
vakuumsugning var inte tillräcklig för att hålla PM10-halterna under MKN.
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Figur 30. Utveckling av antalet dygn över miljökvalitetsnormen för PM10 (50μg/m3)
under de senaste 4 åren för Hornsgatan, Sveavägen S, Norrlandsgatan och
Folkungagatan samt de senaste två åren för Sveavägen N och senaste året för
Fleminggatan.
Utvecklingen av antalet dygn med PM10-halter över 50 μg/m3 under perioden januari till
maj visas i Figur 31. Våren 2013 innehöll flera dygn med PM10-halter över 50 μg/m3 än
våren2012. Detta beror på att den torra våren gynnade uppvirvling av vägdamm (se
stycke om meteorologi). För Folkungagatan som var obehandlad så uppmättes fler dygn
med PM10-halter över 50 μg/m3 än något år tidigare och redan i slutet av maj stod det
klart att gränsvärdet med maximalt 35 dygn över 50 μg/m3 kommer att överskridas
under 2013. Det är första året sedan mätningarna startades 2010 på Folkungagatan som
miljökvalitetsnormen kommer att överskridas. Trots att en tydlig ökning från 2012 i
antalet dygn över gränsvärdet uppmätts för Hornsgatan och Sveavägen så är antalet
fortfarande lägre än för åren före 2012 då dammbindning inte gjordes. För Hornsgatan
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är 2013 ett år med näst minst antal dygn över gränsvärdet sedan mätningarna startades.
Endast under 2012 överskreds gränsvärdet färre gånger.

PM10, Antal dygn över 50 μg/m3, jan-maj
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Figur 31. Antalet dygn med halter PM10 över 50 μg/m3 under perioden 1 januari t.om.
31 maj på gatorna i Stockholm. Miljökvalitetsnormen tillåter 35 dygn över 50 μg/m3
per år.
PM10-halterna varierar över vintersäsongen. Dels på grund av mängden vägdamm på
vägytan, men framförallt på grund av vägytans fuktighet. Månadsmedelvärden av PM10halterna på mätstationerna presenteras i Figur 32. Halterna var låga under oktober, men
steg något när dubbdäcken började användas under november. Under december till
februari var vägbanorna i stort sett helt fuktiga (se Figur 3) och halterna var låga. När
vägytorna torkade upp under mars steg halterna kraftigt på samtliga stationer, men allra
mest på Folkungagatan. Sedan sjönk halterna succesivt under april och maj.
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Figur 32. Månadsmedelvärden av PM10 på mätstationerna under mätperioden.Effekter
av åtgärderna på totala PM10-halterna
För att statistiskt utvärdera effekten av de olika åtgärderna har endast de dagar då
körbanan varit torr på den aktuella gatan använts. Urvalet har gjorts så att om fler än 5
timmar under tiden 06:00–19:00 har varit torra så har det aktuella dygnet klassat som
torrt.
För utvärderingen har Sveavägen 83, Folkungagatan och Norrlandsgatan använts som
referens. För dammbindningen kring Sveavägen 59 (södra) har Sveavägen 83 (norra)
använts som referens. För både CMA-behandling och städning på Sveavägen 59 och 83,
Hornsgatan och Fleminggatan har Norrlandsgatan och Folkungagatan använts som
referens. Kvoten mellan PM10-halten på den studerade gatan och PM10-halten på
referensgatan har använts som mått på den eventuella effekten.
I Figur 33 visas medelvärdet av kvoten mellan Sveavägen 59 och Sveavägen 83. Dels
presenteras två tidigare säsonger (2008 och 2010) när mätstationen vid Sveavägen 83
har varit i drift och dels den senaste säsongen. För samtliga av de tre vänstra staplarna är
endast obehandlade dagar med i statistiken. Kvoten mellan de båda sträckorna är
mycket stabilt mellan de olika åren vilket visar på att halterna normalt samvarierar på
båda sträckorna. Däremot är spridningen (95 % konfidensintervall) större under
2012/2013 än under de tidigare åren. Det beror delvis på att åtgärderna utfördes
intensivt under 2012/2013 så att det var färre obehandlade dygn än de tidigare åren. De
övriga staplarna i figuren visar på kvoten mellan sträckorna de dagar då CMAutläggning gjorts respektive dagarna efter CMA utläggning (det vill säga ingen CMAutläggning den aktuella dagen). En mycket tydlig sänkning av PM10 -nivåförhållandet
mellan sträckorna ses för dagarna med CMA-utlägg och sänkningen är statistiskt
signifikant. Även för dagen efter CMA-behandling ses att förhållandet är sänkt och
statistiskt signifikant, men inte lika stor sänkning som för dagar med CMA. Sträckan
förbi Sveavägen 83 städades intensivt med vakuumsugen och det kan ha påverkat
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kvoten mellan den CMA-behandlade och den städade sträckan. Om städningen sänkte
PM10-halterna längs Sveavägen 83 skulle det innebära en förhöjd kvot i figuren, det vill
säga i motsatt riktning mot vad CMA-behandlingen gjort. Trots detta så ses i Figur 33
en tydlig sänkning under dagarna med CMA behandling. Det visar att CMA
behandlingen haft en betydligt större effekt på PM10-halterna än städningen.
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Figur 33. Medelvärdet av kvoten mellan PM10-halten på Sveavägen 59 (södra) och
Sveavägen 83. Osäkerhetsintervallet anger 95 % konfidensintervall.
För Sveavägen 59 görs även en jämförelse mot Norrlandsgatan och den presenteras i
Figur 34. Kvoten för obehandlade dagar under de tre senaste säsongerna varierar en del,
men är betydligt högre än för de dagar som har behandlats med CMA. Kvoten för
obehandlade dagar under säsongen 2012/2013 är något lägre än de tidigare säsongerna.
Det kan vara en indikation på att CMA-behandlingen sänkt halterna vid Sveavägen 59
även de dagar då CMA inte använts, men det kan även vara så att halterna på
Norrlandsgatan har ökat mer än på Sveavägen den senaste vintern av någon anledning.
Även för dagen efter CMA-behandling ses en tydlig sänkning, men den är i detta fall
inte statistiskt signifikant (felstapeln går över värdet för de obehandlade dagarna).
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Figur 34. Medelvärdet av kvoten mellan PM10-halten på Sveavägen 59 (södra) och
Norrlandsgatan. Osäkerhetsintervallet anger 95 % konfidensintervall.
Sveavägen 83 (norra delen) städades med den så kallade vakuumsugen. Då
dammbindningen på den södra sträckan gjordes under så många tillfällen och med så
pass stor effekt (se Figur 33) så görs utvärderingen av städningen endast med
Norrlandsgatan som referens och resultatet visas i Figur 35. Enligt den statistiska
analysen så hade städningen ingen dämpande effekt på PM10-halterna.
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Figur 35. Medelvärdet av kvoten mellan PM10-halten på Sveavägen 83 och
Norrlandsgatan. Osäkerhetsintervallet anger 95 % konfidensintervall.
I Figur 36 visas medelvärdet av kvoten mellan Hornsgatan och Folkungagatan. Dels
presenteras tre tidigare säsonger när mätstationen på Folkungagatan har varit i drift och
dels den senaste säsongen. För samtliga av de fyra vänstra staplarna är endast
obehandlade dagar med i statistiken. Kvoten mellan de båda sträckorna var stabilt de två
första åren, men sjönk under förra säsongen för att återigen stiga till den senaste
säsongen. Figuren visar även på en tydligt sänkt kvot under de dagar då CMA lades ut
på Hornsgatan den senaste säsongen och sänkningen är statistiskt signifikant. Däremot
visar de dagar då endast städning gjordes inte på någon sänkning av kvoten. För de
fåtalet dagar då både CMA lades ut och städning med vakuumsugen användes så visar
kvoten att effekten av dammbindningen med CMA skulle vara förstärkt ytterligare.
Däremot är det inte en statistiskt signifikant skillnad från dygnen med enbart CMA.
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Figur 36. Medelvärdet av kvoten mellan PM10-halten på Hornsgatan och
Folkungagatan. Osäkerhetsintervallet anger 95 % konfidensintervall.
Den gångna säsongen var den första då mätningar gjordes på Fleminggatan och
referensmätningar mot tidigare säsonger saknas därför. Jämförelse görs för kvoten
mellan Fleminggatan och Folkungagatan och presenteras i Figur 37. Precis som för
samtliga andra CMA-behandlade gator så syns en tydlig sänkning av kvoten under de
dagar som CMA användes och sänkningen är statistisk signifikant. Ingen sänkning syns
av kvoten under dagar med endast städning. Och till skillnad från på Hornsgatan så ses
ingen förstärkt effekt då både CMA och städning gjordes.
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Figur 37. Medelvärdet av kvoten mellan PM10-halten på Fleminggatan och
Folkungagatan. Osäkerhetsintervallet anger 95 % konfidensintervall.
5.4.3

Effekten på PM10-halterna av CMA behandling

Den genomsnittliga effekten av dammbindningen under säsongen 2012/2013
presenteras i
Tabell 7. Försöken runt Sveavägen 59 uppvisade, i jämförelsen mot Sveavägen 83
(norra delen), en sänkning av PM10-halterna med i snitt 43 % under de dygn som CMA
lades ut. För dagen efter var effekten en sänkning med 30 %. Om dammbindningen på
Sveavägen däremot jämförs med Norrlandsgatan blir effekten mindre och beräknad till
22 % för dygnet med behandling. För Fleminggatan beräknas en effekt på 18 % vid
jämförelse med Folkungagatan. För både Hornsgatan och Fleminggatan gjordes även
städning med vakuumsugen vilket gjorde det statistiska underlaget för litet för att kunna
utvärdera dygnet efter CMA- behandlingen utan att även städningen påverkat mätdata.
Effekten av dammbindningen skiljer sig en del mellan gatorna och för Sveavägens södra
del (Sveavägen 59) också beroende på om Sveavägen 83 eller Norrlandsgatan används
som referens. Det tyder på att variationen i PM10-halt för de olika gatorna beter sig
olika. Det beror på faktorer såsom influens från kringliggande gator, trafikflöde,
hastighet, längden på kvarter, bredden på gatan, avstånd till korsning etc. En trolig orsak
till den mindre observerade effekten av dammbindningen på Fleminggatan jämfört med
de övriga gatorna är närheten till S:t Eriksgatan. Utsläppen på S:t Eriksgatan kan till
viss del ha påverkat halterna på Fleminggatan. Motsvarande gäller även för
Norrlandsgatan som är kort och har nära till både Birger Jarlsgatan och Kungsgatan
vilket kan ha relativt stor påverkan på halterna.
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Tabell 7. Sammanställning av den beräknade effekten på PM10-halterna av
dammbindning med CMA. * Ej statistiskt signifikant.
Sänkning av PM10
under dygn med CMA
behandling

Sänkning av PM10
under dygn efter CMA
behandling

Hornsgatan /
Folkungagatan

32 %

Sveavägen 59 (S)
/Sveavägen 83 (N)

43 %

30 %

Sveavägen S/
Norrlandsgatan

22 %

15 %*

Fleminggatan /
Folkungagatan

18 %

5.4.4

Effekten på miljökvalitetsnormen med hjälp av CMA behandling

I Tabell 8 presenteras antalet dagar under försöksperioden då PM10-halter över 50 μg/m3
har uppmätts. Dessutom presenteras antalet dagar med halter över 50 μg/m3 för dagar
med eller utan CMA-behandling. Både för försöksgatorna och referensgatorna
uppmättes fler eller lika många överskridanden under dagar utan CMA-utläggning
jämfört med dagar med CMA-utläggning. Om vi endast tittar på dygn med CMAutläggning och jämför antalet dygn med halter över 50 μg/m3 så har det varit tydligt
färre på testgatorna än på referensgatorna. För Sveavägen har gränsvärdet klarats under
6 olika dygn på Sveavägen 59 samtidigt som det under samma dygn har överskridits på
Sveavägen 83. Dessutom tillkommer ytterligare ett dygn om dagen efter CMAutläggning tas med i beräkningen. Vad som inte tas hänsyn till är att det kan finnas en
effekt även flera dagar efter CMA-utläggningen, vilket kan ha medfört att ytterligare
några dygn klarade gränsvärdet. CMA-utläggningen har alltså minskat antal dygn med
PM10-halter över 50 μg/m3 med minst 7 dygn på Sveavägen. Motsvarande beräkning för
Hornsgatan i jämförelse med Folkungagatan visar att minst 8 dygn klarades tack vare
CMA-utläggning. Som framgår av Figur 36 så är förhållandet mellan PM10-halterna på
Hornsgatan och Fleminggatan nästan 1,2 utan CMA. Det är därför troligt att det skulle
vara fler än 8 dygn som gränsvärdet klarades på Hornsgatan med hjälp av CMA
utläggning. Även för Fleminggatan klarades gränsvärdet under 6 dygn samtidigt som
det överskreds under samma dygn på referensgatan Folkungagatan. Att inte färre dygn
uppmäter halter över 50 μg/m3 trots CMA utläggning beror på att halterna under dessa
dagar är höga och en dämpande effekt av halterna med 20–40 % (se Tabell 7) inte är
tillräcklig för att klara gränsvärdet. Däremot har det en stor effekt på exponeringen av
befolkningen den enskilda dagen då halterna tydligt har sänkts från en hög nivå.
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Tabell 8. Sammanställningen av antalet dygn över miljökvalitetsnormen (50 μg/m3)
under försöksperioden 2012-2013.
Antal dygn
över 50 μg/m3

Antal dygn
över 50 μg/m3
under CMAdagar

Antal dygn
över 50 μg/m3
under ej CMAdagar

Antal dygn över
50 μg/m3 på
referensgata
men inte på
testgata under
dagar med CMA

Hornsgatan

40

16

24

8 1)

Sveavägen 59

37

13

19

6 2)

Fleminggatan

36

18

18

6 1)

Sveavägen 83

45

19

26

Folkungagatan

49

24

25

Norrlandsgatan

44

17

19

1) Jämförs mot Folkungagatan, 2) jämförs mot Sveavägen 83.
5.4.5

Trafikmängd och antal fordon med dubbdäck

Figur 38 visar att både det totala antalet fordon och antalet fordon med dubbdäck på
Hornsgatan har sjunkit under de senaste 7 åren. Före förbudet som infördes från och
med 1 januari 2010 låg det totala antalet fordon på mellan 25 000 och 30 000 per dygn.
Under 2012–2013 var intervallet 20 000–25 000 fordon.
Antalet fordon med dubbdäck per dygn var ca 18 000 under vintrarna 2008 och 2009.
Senaste vintern 2012/2013, november–mars var genomsnittliga antalet fordon med
dubbdäck 5 200 fordon per dygn. Samma period förra vintern 2011/2012 var antalet
fordon med dubbdäck något lägre 4 900 per dygn.
Figuren visar också att bidraget till halterna av grova partiklar (det vill säga PM10 minus
PM2,5) från trafiken på Hornsgatan har sjunkit kraftigt sedan förbudet mot dubbdäck
infördes, den 1 januari 2010. För perioden november–april var medelvärdet 25 μg/m3 år
2008/2009 att jämföra med ca 9,6 μg/m3 senaste säsongen 2012/2013. Detta beror inte
bara på minskad dubbdäcksandel utan även minskad trafik och på dammbindning.
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Figur 38. Månadsmedelvärden av totalt antal fordon per dygn och antal med dubbdäck
på Hornsgatan under 2007–2013 samt det genomsnittliga bidraget från trafiken på
Hornsgatan till de grova partikelhalterna (PM10-PM2,5) under perioden november-april.
(Bidraget har beräknats som skillnaden mellan halten på Hornsgatan och halten i
taknivå på Torkel Knutssonsgatan).

5.5

Kemiska analyser av PM10

Liksom förra året genomfördes kemiska analyser av partiklarna på Hornsgatan.
Avsikten är att kvantifiera bidraget från vägsalt (natriumklorid) och CMA (kalcium
magnesium acetat) till PM10-halterna. Enligt EU-direktiv kan bidrag till PM10-halterna
från salt räknas av vid jämförelse med gränsvärdet i direktivet (eftersom salt inte anses
skadligt).
Partiklarna samlades in dygnsvis med hjälp av en referensprovtagare (Derenda) från 7
mars–10 maj 2013. Av tekniska orsaker så misslyckades dock provtagningen mellan 7
mars och 11 april, så den period som finns är 12 april–10 maj.
Resultaten visar att vägsalt i form av natriumklorid (NaCl) och dammbindningsmedel
(CMA), bidrar med mycket lite till PM10-halten (Figur 39). Andelen NaCl varierade
mellan 0,7 % och 9,2 % av PM10-halten. I genomsnitt var andelen vägsalt 3,6 %. För
CMA var andelen 0,1 %–0,5 % och i genomsnitt 0,3 %.
Nitrat och sulfat bidrar med som mest 7,2 respektive 3,9 μg/m3, motsvarande drygt
20 % respektive drygt 10 % av totala PM10-halten. Det mesta nitratet och sulfatet
kommer utifrån via intransport från källor i Central-, Väst- och Östeuropa. Tidigare
studier har visat att resten av PM10 utgörs till största delen av mineraler och
metaller/metalloxider från stenmaterial i vägbanan och sandningssanden, bromsslitage
samt av olika organiska ämnen och en liten del sot (elementärt kol).
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Figur 39. PM10 och mängden av några olika ämnen i PM10 under 12 april–10 maj,
2013. Högra axeln är PM10 (linje), vänstra axeln kemiska komponenter ämnen
(staplar).
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Figur 40. Andel (%) NaCl respektive CMA av PM10 under 12 april–10 maj, 2013.

5.6

Friktion

Huvudsyftet med uppföljningen av friktion var att kontrollera om den förhållandevis
omfattande CMA-behandlingen av försöksgatorna påverkade friktionen negativt.
Eventuella effekter av lägre dubbdäcksandel på Hornsgatan är också av intresse. I Figur
41 och Figur 42 visas friktionsvärdena för samtliga gator under mätperioden. I Figur 41
ses Hornsgatan och dess referens Folkungagatan tillsammans med Fleminggatan, medan
Sveavägen 59 och referensgatan Norrlandsgatan visas i Figur 42 tillsammans med
Sveavägen 83.
Generellt är friktionen förhållandevis god och på samtliga gator är torrfriktionen högre
än våtfriktionen, vilket är fullt normalt. Enda tillfället då friktionen når låga nivåer är
vid mätningen i mars och då bara på Hornsgatan och Folkungagatan. Denna gjordes
under en period med minusgrader, varför eventuella skillnader i vinterdriften på gatorna
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kan påverka resultaten. En tydlig skillnad mellan Hornsgatan och Folkunggatan är att på
Hornsgatan är friktionen dålig på både torr och våt vägbana, medan endast våt vägbana
påverkas nämnvärt på Folkungagatan.
För Sveavägen 59 och dess referensgata Norrlandsgatan är skillnaden mellan friktionen
på gatorna små och osystematiska (Figur 42)
Dubbdäck ruggar upp asfalten, så att friktionen ökar. Under perioden då dubbdäck inte
används poleras beläggningarna av däckens gummi. På vissa hårda stenmaterial kan
detta innebära att friktionen är sämre frampå hösten innan dubbdäcken börjar rugga upp
ytan igen. En farhåga har funnits att friktionen på Hornsgatan skall försämras då
dubbdäck är förbjudna där. En viss andel dubbdäck används ändå av fordon på gatan
(under säsongen som mest 30–35 %). I motsats till vad man kunde förvänta sig är
friktionsvärdena på Hornsgatan lika eller något lägre i mätningen efter dubbdäckssäsongen (maj) jämfört med före säsongen (oktober). Samma gäller för Folkungagatan.
Vid Sveavägen 59 är torrfriktionen högre efter säsongen än före medan våtfriktionen är
lägre. Efter säsongen är skillnaden mellan torr- och våtfriktion större än före och under
säsongen på samtliga ytor utom på Hornsgatan, där differensen är liten.
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Figur 41. Friktion (medelvärden och standardavvikelse) i hjulspår (vänster) och mellan hjulspår (höger) på Hornsgatan, Folkungagatan och
Fleminggatan. Grå kryss markerar CMA-behandling.
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Figur 42. Friktion (medelvärden och standardavvikelse) i hjulspår (vänster) och mellan hjulspår (höger) på Sveavägen 59, Sveavägen 83 och
Norrlandsgatan. Grå kryss markerar CMA-behandling.

6

Diskussion

Dammängderna på vägytan är mycket lika föregående säsongs värden och speglar väl
uppbyggnaden och avtagandet av dammförrådet från oktober till maj. De obehandlade
gatorna har störst mängder i januari, medan de dammbundna gatornas dammförråd
växer till ett maximum under den mest intensiva dammbindningsperioden. Det är just
under den tidiga våren som behovet av att hålla dammet kvar på vägytan (alternativt få
bort det helt från vägytan) är som störst. Även om PM10-halterna stiger kraftigt på
samtliga gator efter vintern, avspeglas CMA:s dammhållande förmåga väl i PM10-data,
med jämförelsevis låga toppar och genomsnittliga halter i mars–april. På en mer
detaljerad nivå uppvisar Fleminggatan en betydligt större skillnad mellan dammängder i
och mellan hjulspår än övriga gator. Denna gata har endast en fil i varje riktning, medan
övriga har två, vilket kan medföra att skillnaden mellan hjulspår och ytor utanför dessa
blir mer påtagliga då trafiken inte kan fluktuera mellan körfälten.
Liksom förra säsongens utvärdering (Gustafsson m.fl., 2013) visar resultaten i
föreliggande rapport att dammbindning är den enda åtgärd som ger signifikant sänkning
av partikelhalterna, medan vakuumsugens effekter är mer svårtolkade. Förra säsongen
kunde en effekt ses på det lokala bidraget till PM10 på upp till 20 % under perioder med
optimala förutsättningar (mycket vägdamm och damningsgynnande meteorologi), men
denna säsong finns ingen tydlig effekt på halterna dagen efter åtgärd. Då proverna från
vakuumsugen tydligt visar att det damm som tas upp innehåller en andel partiklar
mindre än 10 μm (Figur 17), bör dock slutsatsen vara att PM10 faktiskt tas bort från
vägytan och därigenom förhindras att virvla upp. Varför detta inte syns i PM10-halterna
behöver utredas vidare. En förklaring kan vara att emissionen av damm (uppvirvling
och direktemission) i de låga hastigheter som råder på stadsgatorna huvudsakligen sker
från hjulspåren och att övriga ytor på gatan bidrar mycket lite till halterna i luften. I så
fall kan vakuumsugen visserligen ta upp damm från de mer dammiga ytorna mellan och
utanför hjulspåren, men ändå inte nämnvärt påverka halterna i luften på kort sikt. Det är
sannolikt att dammet i vägmitt och längs vägkanterna endast virvlas upp av tyngre
fordon (främst stadsbussar) medan personbilar och lätta fordon i huvudsak virvlar upp
damm från hjulspåren, där dammängderna är mindre, men där även direktemission av
slitagepartiklar emitteras. Dammet kan omfördelas på vägytan vid nederbörd, men även
av städmaskiners borstar. Om damm från vägkanten borstas ut i vägbanan för att kunna
tas upp av vakuumsug eller annan städmaskin, men inte tas upp kommer det att bidra till
uppvirvlingen.
Att undvika den kraftiga haltökningen efter vintern är den största utmaningen och
kräver att dammbindning sätts in direkt vid, eller helst före upptorkningen. Då CMA är
ett halkbekämpningsmedel bör det kunna läggas ut även om det fortfarande är
minusgrader, vilket har undvikits under denna säsong. Dock måste naturligtvis ämnets
rekommenderade användning beaktas. Som komplement kan man även tänka sig att, om
möjligt, städa mer frekvent under vintern. Den vakuumsug som använts innevarande
säsong har egenskapen att kunna städa även om det är kallt, då den inte använder vatten.
Detta bör utnyttjas kommande vinter för att i möjligaste mån förebygga uppbyggandet
av dammförrådet under vintern.
En aspekt som i data verkar ha betydelse för såväl dammängder på gatan som
haltutvecklingen av PM10 är när sandupptagningen på våren genomförs.
Sandupptagningen sker med konventionell sop- och sugutrustning i kombination med
vattenbegjutning och det är troligt att man vid denna upptagning omfördelar finare
material över vägytan, som därigenom blir tillgängligt för uppvirvling. På Hornsgatan
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och Folkungagatan sker upptagningen sent i april, jämfört med i första halvan av mars
på Sveavägen och Norrlandsgatan. Sandupptagningarna sker alltså före respektive efter
den intensivaste dammbindningsperioden på dessa gator. Om man jämför medelvärdet
för PM10 mellan 1–16/3 (period med höga halter före intensiv CMA-behandling) med
17/3–12/4 (intensiv CMA-behandling) sjunker detta med 50 % på Sveavägen 58, men
bara med 28 % på Hornsgatan. Detta kan tolkas som att den tidiga sandupptagningen på
Sveavägen bidrar till en ökad effekt av efterföljande CMA-behandling. Dock skiljer fler
faktorer gatorna åt. Hornsgatan har till exempel mer damm på vägytan på grund av sin
grövre textur vilket kan bidra till den sämre effekten.
Med facit i hand går det att spekulera kring hur driften kunde ha förbättrats för att sänka
PM10-halterna ytterligare. En hypotetisk förbättrad strategi i förhållande till säsongens
PM10-halter på Hornsgatan visas i Figur 43. Vissa åtgärder kräver god prognosförmåga,
som att påbörja dammbindning i god tid före upptorkningsperioden på våren. Att
förlägga sandupptagningen till den mest optimala tidpunkten är förstås svårt, men det
borde vara möjligt att lägga den exempelvis så snart vädret tillåter efter 15/2 och
därefter endast använda kemisk halkbekämpning om halka uppstår. Att använda
vakuumsug under torra situationer under vintern skall vara möjligt, då maskinen inte
använder vatten.

Utökad
vakuumsugning
vintertid

Påbörja CMA-behandling
och vakuumsugning då
dubbdäck tillåts på hösten

Tidigarelagd
sandupptagning

Intensivare CMA-behandling
och vakuumsugning torra
perioder på våren. Även vid
minusgrader.

Figur 43 Exempel på hur en förbättrad strategi för damningsminimerad drift jämfört
med genomförd drift 2012-2013 skulle kunna se ut.
En viktig aspekt med uppföljningen är att det utifrån de data som samlas in ska gå att
göra förbättringar av driften för att minska partikelhalterna. För att detta skall vara
möjligt är det nödvändigt med så detaljerad information som möjligt om de driftåtgärder
som genomförs på gatorna. En förbättring av loggen och ifyllningen av den har skett
under föreliggande säsong, men mycket kan fortfarande förbättras. Särskilt avseende de
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ordinarie åtgärderna på gång- och cykelbanor, som sandning och städning, för vilka det
är svårt att inhämta information kring när och var de utförts.
Att friktionen är god vid mättillfällena under försöken med CMA-utläggning, trots
utläggning varje natt under en period, tyder på att dosen på 10 g/m2 fungerar ur
säkerhetssynpunkt, åtminstone under förhållandena denna säsong. Veterligen har heller
inga olyckor kunnat härledas till CMA-utläggningen. Icke desto mindre finns all
anledning att fortsätta följa upp friktionen, då CMA-behandlade ytor under vissa
förhållanden noterats ha dålig friktion (Gustafsson m.fl., 2013).
I (Gustafsson m.fl., 2013) påvisades ett samband mellan vägytans textur och mängden
vägdamm (DL180) på de studerade gatorna. Mer detaljerade data kring vägytornas
textur föreligger efter detta projekt, och kopplingen mellan textur och PM10-emissioner
har undersökts på ett enkelt sätt med en partikelmätare med utsug bakom texturmätbilen. Sambandet mellan grövre textur och mer vägdamm har styrkts och indikationer
på en koppling mellan texturen och partikelemissionen från suspension från fordon
påvisats men fördjupade studier har inte kunnat genomföras inom föreliggande projekt.
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Slutsatser

Från föreliggande studie kan följande slutsatser dras:
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PM10-halterna under våren 2013 var högre än under 2012 på grund av betydligt
torrare väderlek vilket medförde hög andel torra vägbanor och därmed ökat
bidrag av vägdamm.
Dammbindningen med CMA har sänkt PM10-halterna under det närmaste dygnet
efter behandling med i snitt mellan 20 och 40 %. För samtliga gator var
sänkningen statistiskt signifikant med 95 % konfidensintervall. Störst effekt
(sänkning med 43 %) observerades på Sveavägen och minst effekt observerades
på Fleminggatan, sänkning med 18 %.
Endast städning med vakuumsugen på Sveavägen 83 resulterade inte i någon
signifikant effekt på PM10 -halterna, trots att PM10 finns i det uppsopade
materialet. På Hornsgatan gav vakuumsugen i kombination med CMA, en
ytterligare sänkning av PM10-halterna. Effekten är dock inte signifikant skild
från endast dammbindning.
För Sveavägen konstaterades även att PM10-halterna sänktes med 30 % dagen
efter CMA behandling.
Dammbindningen med CMA på Hornsgatan har medfört minst 8 dygn färre med
halter över gränsvärdet 50 μg/m3. För Sveavägen och Fleminggatan har minst 6
dygn hamnat under gränsvärdet tack vare dammbindningen.
Vägsalt bidrog som mest till 9 % och CMA till 0,3 % av totala PM10–halten.
Dammängderna (DL180) på vägytan tilltar under vintern och avtar hastigt i slutet
på april eller början på maj. Mängderna varierar från något enstaka gram per
kvadratmeter i oktober och maj till mellan 40 och 80 g/m2 under den
dammigaste perioden i mars–april. De dammbundna gatorna har ca 2–3 gånger
högre dammängd på vägytan än referensgatorna under dammsäsongen. Då
dubbdäck inte används längre och vintersanden är uppsopad är dammängderna
låga.
Andelen inandningsbart damm (mindre än 10 μm) på vägytan ökar från oktober
till januari då dubbdäck och vinterdrift tillkommit och avtar på våren då dessa
partikelkällor försvinner.
Den sena sandupptagningen på Hornsgatan och Fleminggatan (slutet på april)
orsakar sannolikt de höga dammängderna på vägytan under denna period.
Sandupptagning på Sveavägen genomfördes redan i första halvan av mars
CMA och vägsalt ackumuleras tydligt i vägdammet på vägytan, men samtliga
analyserade joner på alla gator avtar hastigt i mitten på april, då såväl saltning,
som CMA-behandling upphört och ett kraftigt nederbördstillfälle spolat rent
gatorna.
Friktionen var genomgående god vid mätningarna, vilket tyder på att CMAbehandlingen inte gav upphov till väsentligt försämrad friktion. Endast vid ett
mättillfälle i mars med minusgrader var friktionen under 0,5 på några mätytor.
Texturen är en fortsatt intressant faktor som uppenbarligen påverkar mängden
damm på vägytan och kan därmed även ha inverkan på partikelemissionerna
från denna.
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FoU-behov

Vakuumsugningens och/eller städningens funktion behöver fortsatt utredas. Både
bristen på kortsiktig effekt och inverkan på lång sikt är här av intresse. Betydelsen av
fördelningen av damm på vägytan är sannolikt viktig med avseende på varifrån partiklar
i huvudsak emitteras respektive varifrån det samlas upp av en städmaskin. I detta
sammanhang är även texturens inverkan av vikt, som en faktor som såväl ansamlar
partiklar som ”gömmer” partiklar från uppvirvling. Möjligen behöver också
utvärderingsmetodiken utvecklas vidare för att fånga städningens effekter.
Inverkan på PM10-halterna av användning av sand på gång- och cykelbanor och
trottoarer behöver utvärderas. Trots att sand inte används direkt på de studerade gatorna
återfinns sand på vägytan, främst längs kantstenen, som rimligen transporterats dit från
omgivningen. Detta skulle kunna utvärderas genom till exempel att ersätta sandningen
av saltning under en säsong. Under vintern 2013–2014 pågår försök i Stockholm med så
kallad sopsaltning av cykelleder, vilket är en teknik som möjligen även kan användas
längs någon av försöksgatorna. I detta sammanhang vore det även intressant att
utvärdera vad av det som tolkas som sand på vägytan som verkligen är sand och vad
som är grövre slitagematerial från vägbeläggningen. Endast 5–10 % av det totala
slitaget från dubbdäck utgör PM10 medan resten är grövre material som rimligen kan
ansamlas i gatumiljön och tolkas som utlagd sand.
Den dammbindande effekten av CMA har i laboratorieförsök visat sig kunna få längre
varaktighet genom inblandning av kaliumformiat (KF). Längre varaktighet är en viktig
aspekt då CMA idag behöver läggas ut i princip varje natt under torra perioder för bra
effekt. Om denna frekvens kan minskas, sparas både pengar och miljö. CMA+KF bör
därför utvärderas på någon av försöksgatorna.
Som omnämnts i diskussionen finns uppenbara möjligheter att förbättra strategierna för
när och hur olika driftåtgärder utförs. Det är sannolikt att tidpunkten för sandupptagningen inverkar på partikelhalterna och denna kan till exempel tidigareläggas på
gator med höga partikelhalter. Likaså bör, om möjligt, vakuumsugning under vintern
utökas. Då dammbindning görs med samma typ av medel som halkbekämpning bör
kombinerad optimal användning under senvinter/tidig vår utredas.
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