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Process för kvalitetsgranskning 

Intern peer review har genomförts 24 november 2014 av Anna Niska. Mats Gustafsson 

har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus 2 december 2014. Projektledarens 

närmaste chef Kerstin Robertson har därefter granskat och godkänt publikationen för 

publicering 19 december 2014. De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är 

författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning. 

 

 

 

Process for quality review 

Internal/external peer review was performed on 24 November 2014 by Anna Niska. 

Mats Gustafsson has made alterations to the final manuscript of the report. The research 

director of the project manager Kerstin Robertson examined and approved the report for 

publication on 19th of December 2014. The conclusions and recommendations 

expressed are the authors’ and do not necessarily reflect VTI’s opinion as an authority.  
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Mätning av luftkvalitet vid TestSite E18 

av Mats Gustafsson, Göran Blomqvist och Sara Janhäll 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Mätningar av luftkvalitet (PM10 och NOX (NO och NO2)) har genomförts under 

perioden 2013-03-16 till 2014-03-26 vid Testsite E18, belägen längs E18 mellan 

Västerås och Enköping. Vid Testsite E18 görs kontinuerliga mätningar av trafik (i 

östgående riktning) och meteorologi (temperatur, luftfuktighet, nettoinstrålning, 

vindstyrka, vindriktning). På platsen fanns även under mätperioden optisk utrustning för 

mätning av vägfukt. Huvudsyftet med mätningarna är att skapa ett dataunderlag för en 

motorvägsmiljö, som i ett senare skede kan användas för modellering av luftkvalitet och 

beräkning av exponering och hälsoeffekter. 

Resultaten visar att halterna inte överskrider gällande miljökvalitetsnormer. PM10 och 

NO2 är högst under vår och höst och lägre under sommarperioden. Korrelationen mellan 

PM10 och kvävoxider är höga på våren, låga på sommaren och medelhöga på hösten och 

vintern, vilket tyder på att källorna till PM10 sommartid på Testsite E18 i huvudsak är 

andra än trafiken. Vägytans fuktighet reducerar PM10-halterna tydligt under våren då 

vägdamm är en viktig partikelkälla. På dygnsbasis följer kvävedioxidhalterna och PM10 

trafikflödena, men med ett tydligare sekundärt minimum mitt på dagen för kväveoxider. 

Testsite E18 genererar stora datamängder om trafik och meteorologi, som kan användas 

för att analysera samband mellan dessa faktorer och luftföroreningar på platsen. Dessa 

data kan också användas för utveckling och validering av emissionsmodeller, t.ex. 

NORTRIP. 
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Air quality measurements at Test site E18 

by Mats Gustafsson, Göran Blomqvist and Sara Janhäll 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 

SE-581 95 Linköping 

 

 

Summary 

Measurements of air quality (PM10 and NOx (NO and NO2)) were made during the 

period 2013-03-16 to 2014-03-26 at TestSite E18, situated along the E18 highway 

between Västerås and Enköping. At TestSite E18 continuous measurements of traffic 

(eastbound direction) and meteorology are made. On the site, optical equipment for 

measuring road wetness was used during the campaign. The main purpose of the 

surveys is to create a data base for a highway traffic environment, which can be used for 

modeling air quality and calculation of exposure and health effects at a later stage.  

The results show that the concentrations do not exceed the relevant EQS. PM10 and NO2 

are highest during the spring and autumn and lower in the summer period. The 

correlations between PM10 and nitrogen oxides are high in spring, low in summer and 

moderate in autumn and winter, suggesting that the summertime sources for PM10 at 

TestSite E18 are essentially others than traffic. Road surface moisture reduces PM10 

levels strongly during spring when road dust is a major particle source. On a daily basis 

nitrogen dioxide and PM10 concentrations follow traffic variation, but with a clear 

secondary minimum at midday for nitrogen oxides.  

TestSite E18 generates large amounts of traffic and meteorology data, which can be 

used to analyze the correlation between these factors and air pollution at the site, and 

provide appropriate data for input to as well as validation of emission models. 
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1 Bakgrund och syfte 

Inandningsbara partiklar (PM10) i omgivningsluften ger upphov till en mängd olika 

negativa hälsoeffekter och utgör idag ett av våra större folkhälsoproblem. Halterna av 

PM10 regleras genom en miljökvalitetsnorm baserad på ett EG-direktiv (EG, 2008). 

Trafiken är en viktig källa till dessa partiklar, som härrör dels från avgaser och dels från 

slitage av hjul, bromsar och, inte minst, vägbeläggning (Areskoug m. fl., 2001). 

Användningen av dubbdäck i Sverige gör att den sistnämnda källan är betydande under 

perioden då dubbdäck är tillåtna. Då vintern oftast är fuktig, sker de högsta 

emissionerna först på våren, då vägbanorna torkar upp och slitagedammet kan virvlas 

upp av trafiken. Miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids idag i flera kommuner 

och åtgärdsprogram har upprättats. Även NO2, som kommer från förbränningsutsläpp, 

till exempel avgaser, regleras genom en miljökvalitetsnorm (SFS, 2010). En långvarig 

minskning av NO2-halterna har under senare år planat ut eller till och med vänt uppåt 

som resultat av ökande andel dieselfordon i fordonsflottan och normvärdena överskrids 

också i flera kommuner. Halterna av luftföroreningar skall även relateras till 

målhalterna i det uppställda miljömålet ”Frisk luft” (Prop. 2009/10:155), som avses 

uppnås till år 2020. Dessa målvärden är lägre än gränsvärdena i miljökvalitetsnormerna. 

De flesta mätningarna av luftkvalitet sker i gatumiljö i kommuner, medan mätningar 

längs landsvägar och motorvägar är få. Miljökvalitetsnormerna gäller dock överallt i 

utomhusluft, varför det finns ett behov av att mäta halterna även i dessa typer av 

trafikmiljöer.  

TestSite E18 är en mätstation som drivs av Trafikverket, KTH, SMHI och VTI och 

ligger längs E18, mitt emellan Västerås och Enköping (se avsnitt 2.1). Den är utrustad 

med bland annat mätinstrument för meteorologi och trafik och är därmed en utmärkt 

plats att mäta även luftkvalitet. 

Syftet med detta projekt har varit att följa halterna av PM10, NO, NO2 och NOx under ett 

år på TestSite E18 för att få en bild av nivåer och variationer i halter i förhållande till 

miljökvalitetsnormerna, samt att studera relationerna till trafik och meteorologi. 
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2 Metodik 

2.1 TestSite E18 

TestSite E18 är en permanent forskningsstation som ligger längs motorvägen E18 mitt 

emellan Västerås och Enköping (Figur 1). Den är utrustad med diverse mätutrustningar i 

vägkroppen och för mätning av trafik och meteorologi. TestSite E18 drivs av 

Trafikverket och KTH i samarbete med VTI och SMHI och finns utförligt beskriven på 

www.testsitee18.se. TestSite E18 är Sveriges första forskningsstation i sitt slag. 

 

 

Figur 1 TestSite E18. Övre bild från www.eniro.se, undre från www.testsitee18.se. 

  

5 km 
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2.2 Mätning av PM10, NOx, NO2 och NO 

Partiklar mindre än 10 m har mätts med TEOM 1400 (tapered element oscillating 

microbalance), vilket är en filterbaserad gravimetrisk mätmetod. Kort kan metoden 

beskrivas som att luft sugs in genom en avskiljare, där partiklar mindre än 10 m skiljs 

ut och sedan fastnar på ett filter. Filtrets massa bestäms kontinuerligt genom registrering 

av förändringar i oscillationen i den glasstav som filtret är fäst på och resultatet blir 

halten partiklar i g/m3. I den gravimetriska referensmetoden för PM10 (SS-EN 

12341:1998) anges resultatet mätt i omgivningsluften. Med TEOM-instrumentet sker 

mätningen alltid i + 50C för att inte vattenhalten ska räknas med i partikelmängden. 

Det innebär dock att vatten och andra flyktiga ämnen förångats. Resultatet multipliceras 

därför med en korrektionsfaktor enligt riktlinjer från Sveriges nationella referens-

laboratorium (ITM) samt Sveriges nationella datavärd, (IVL) för att kunna jämföras 

med den gravimetriska referensmetoden. 

För mätning av NOx, NO2, och NO har direktvisande instrument använts enligt angiven 

referensmetod (SS-EN 14211:2012): kemiluminescensteknik. 

Instrumenten har varit placerade i skåp på södra sidan av vägen, ca tre meter från yttre 

körfältsmarkering. Tidsupplösningen har varit 15 minuters medelvärden, som även 

aggregerats till 1 timmes och 1 dygns medelvärden för jämförelse med 

miljökvalitetsnormerna. 

Hugo Tillqvist AB (f.d. Oleico AB) har ansvarat för drift av mätstationen, insamling av 

data och dataleverans till VTI. 

Vintertid har använts i hela datasetet. 

 

Figur 2 Placering av skåp för mätutrustning vid TestSite E18. Foto:Mats Gustafsson. 

2.3 Trafikdata 

Trafikdata vid TestSite E18 mäts med induktionsslingor i 10-minutersupplösning och 

föreligger i klasserna MC, buss, lastbil, lastbil med släp, personbil och personbil med 

släp och mäts i riktning österut i båda körfälten. I detta sammanhang har vi valt att 

förenkla data till lätta (personbil och personbil med släp) och tunga (buss, lastbil, lastbil 
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med släp) fordon. Den totala trafiken i båda riktningarna förbi mätplatsen är ungefär den 

dubbla. ÅDT är 17 510 fordon. Skyltad hastighet är 120 km/h och uppmätta medel-

hastigheter under mätperioden är för lätt trafik 112,4 km/h och för tung trafik 

87,9 km/h.  

I Figur 3 och Figur 4 visas timmedelvärden och månadsmedelvärden för trafikmängd 

och hastighet i östlig riktning under mätperioden. Två tydliga trafikflödestoppar kan ses 

för den lätta trafiken – vid kl. 7 och kl.16, där eftermiddagstoppen är högst. Den tunga 

trafiken har en jämnare fördelning över dagen med, med något mer trafik på morgonen 

än på eftermiddagen.  

 

Figur 3 Timmedelvärden för trafikmängd (övre diagrammet) och hastighet (nedre 

diagrammet) i östgående riktning. 

Medeltrafiken per timme varierar över året från ca 270 fordon i januari till 365 i maj.  
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Figur 4 Månadsmedelvärden för trafik (övre diagrammet) och hastigheter (nedre 

diagrammet) i östgående riktning. I maj och september är databortfallet stort 

(markerade punkter). 

I Figur 5 visas exempel på veckovariationen för lätt och tung trafik under april 2013. 

Dygns- och veckomönstret är tydligt och mycket repeterbart. Måndagen den första april 

2013 var annandag påsk, varför trafiken denna dag avviker med en hög topp av lätt 

trafik och färre tunga fordon än normalt. Hastighetens variation för lätt och tung trafik 

under samma period visas i Figur 6. 
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Figur 5 Exempel på trafikmängd för lätt respektive tung trafik under april 2013. 

Mätserien startar på en måndag (annandag påsk). 

 

 

Figur 6 Medianhastighet för lätt (svart) och tung (röd) trafik under april 2013. 

2.4 Meteorologi och vinterdrift 

Meteorologin mäts på 2 och 10 meters höjd och registreras, liksom trafiken, var 10:e 

minut. De parametrar som mäts är temperatur, luftfuktighet, daggpunkt, vind samt kort- 

och långvågig strålning. Vägytans fuktighet, som kraftigt inverkar på emissionen av 

damm från vägytan har mätts med en optisk utrustning placerad på en mast intill vägen 

(Vaisala DSC 111). Även denna har mätt med 10 minuters upplösning. I Figur 7 visas 

variationen i meteorologisk data på 2 m höjd och vägytans vägfuktighet under 

mätperioden.  
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Figur 7 Relativ luftfuktighet, temperatur, kortvågig strålning, vägfukt och 

vinterdrifttillfällen under mätperioden. 

I Figur 7 är också inlagt saltnings och plogningstillfällen under vintern 2013–2014. 

Totalt saltades vägen vid 102 tillfällen och plogades vid 49 av dessa. 
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Figur 8 Vindros för alla vindar under mätperioden. Färger anger vindstyrkor i m/s och 

staplarnas storlek anger andel i procent av förhärskande vindriktning. 

 

Figur 9 Vindros för vindar där vägen (E18) ligger uppvinds mätstationen. Vägens 

riktning är också inritad. 

Figur 8 visar att den dominerande vindriktningen på mätplatsen är västsydväst under 

mätperioden och de starkaste vindarna också kommer från detta väderstreck. Svaga 

vindar under 2 m/s är främst förknippade med nordvästliga och sydostliga vindar. I 

Figur 9 visas endast vindriktningar där vägen ligger uppvinds mätstationen, vilket alltså 

är de riktningar då trafikens är den huvudsakliga källan till uppmätta föroreningshalter. 

Detta gäller 49 % av datamängden. Här dominerar vindar med västlig komponent följda 
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av nordvästliga och nordostliga vindar. Då vindhastigheterna är låga (<2 m/s) dominerar 

nordvästliga vindar. 
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3 Resultat 

3.1 Datatillgänglighet 

På timmedelvärdesnivå föreligger data för 95 % av mätperioden. Bortfall beror främst 

på strömavbrott vid mätstationen. 

 

 

Figur 10 Perioder med databortfall. 

3.2 Sammanfattande resultatredovisning 

 PM10 och NO2 

I Tabell 1 återges medelvärden för hela mätperioden och värden av intresse utifrån 

miljökvalitetsnormerna och för miljömålet ”Frisk luft”. Dessa beskrivs ingående på 

www.naturvardsverket.se. Under mätperioden, på mätstationens plats söder om 

motorvägen, har inte miljökvalitetsnormerna för PM10 eller NO2 överskridits. 

Överskridandena av det gränsvärde (dygnsmedelvärde) som MKN baseras på för PM10 

sker mellan mars och början på maj 2013 (Figur 11). Miljömålet Frisk lufts gränsvärde 

för PM10 överskrids 35 gånger. I miljömålet finns inget gränsvärde för NO2 på 

dygnsbasis, men timmedelvärdet överskrids under 769 timmar på mätplatsen. 

Tabell 1 Medelvärden för mätperioden och värden viktiga för miljökvalitetsnormerna 

och miljömålet Frisk luft. 

 TestSite E18 
Tillåtet enligt 
miljökvalitetsnorm 

Tillåtet enligt miljömålet 
Frisk luft 

PM10, medel 130314-140326 13,9 µg/m3 

40 µg/m3 
(kalenderår) 15 µg/m3 

PM10, 90%-il dygnsmedel 28,6 µg/m3 50 µg/m3 30 µg/m3 

PM10, antal dygn >50 µg/m3 (30 µg/m3) 7 35  

NO2, medel 130314-140326 11,9 µg/m3 
40 µg/m3 

(kalenderår) 20 µg/m3 (kalenderår) 

NO2, 98%-il dygnsmedel 32,1 µg/m3   

NO2, antal dygn >60 µg/m3 1 7  

NO2, antal timmar >90 µg/m3 (30 µg/m3) 10 (769)   

 

http://www.naturvardsverket.se/
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Figur 11 Ackumulerade överskridanden av MKN för PM10 och NO2 under 2013 på 

testsite E18 och överskridanden av dygnmedel för miljömålet Frisk luft för PM10. 

Månadsmedelvärden för PM10 och NO2 visar på högre koncentrationer i mars–april och 

generellt lägre koncentrationer under sommaren, hösten och vintern (Figur 12). I högre 

tidsupplösning är dygnsvariationerna tydliga (Se Figur 23, Figur 24, Figur 25 i 

Appendix A), men ibland överlagrade av meteorologiska effekter som nederbörd, som 

erfarenhetsmässigt sänker halterna även under perioder med hög trafik. Då bortfallet av 

data är stort i maj, kan fler överskridanden skett under denna period utan att detekteras 

här. 

 

Figur 12 Månadsmedelvärden för PM10 och NO2. 

De höga halterna av PM10 under våren är förknippade med uppvirvling av slitagedamm 

som ansamlats under vinterperioden. De högre halterna under våren 2013 jämfört med 

2014 kan härledas till en torrare vår med mindre fukt på vägbanan (Figur 7). 

Medelkoncentrationer under dygnet över hela tidsperioden visar att PM10 stiger då 

morgontrafiken startar, håller en ganska jämn nivå under dagen och har en 

eftermiddagstopp vid 16–17, varefter koncentrationen sjunker. NO2 har tydligare 
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morgon- och eftermiddagstoppar (Figur 13), vilket tydligare avspeglar trafikens 

dygnsvariation. Även balansen mellan NO2 och NO, som drivs av solinstrålningen och 

ozonhalten påverkar dygnsvariationen. Morgontoppen av NO2 är högre än den på 

eftermiddagen, vilket sannolikt beror på, i genomsnitt, mer effektiv luftomblandning 

under eftermiddagen. 

Om NOx delas upp i NO och NO2 är det tydligt att NO bidrar mest till högre 

koncentrationer på morgonen än på eftermiddagen, vilket beror på morgontrafikens 

direkta NO-emissioner och låga ozonhalter. 

 

Figur 13 Medelkoncentrationer under dygnet av PM10 och NO2 (övre) och NO, NO2 och 

NOx (nedre). 
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3.3 Analyser 

 Jämförelse med bakgrundshalter för PM10 

För en enkel jämförelse med bakgrundshalter för PM10 har data från mätstationen Norr 

Malma använts. Denna är belägen norr om Norrtälje, ca 100 km ostnordost om TestSite 

E18. Som synes i Figur 14, är PM10-halterna under stora delar av året i samma nivå som 

bakgrundshalterna vid Norr Malma. I mars–april 2013 är halterna på TestSite E18 

påtagligt högre och tenderar även att vara högre i december 2013. Halterna i stora delar 

av maj, är som tidigare nämnt, inte kända på grund av databortfall. Data för Norr Malma 

för januariapril 2014 fanns inte tillgängligt vid analystillfället. 

 

Figur 14 PM10 vid testsite E18 jämfört med Norr Malma. Glidande dygnsmedelvärde 

har använts. 

Då bakgrundsstationen ligger förhållandevis långt ifrån mätplatsen, har vi inte gjort 

några ansatser att beräkna emissionsfaktorer utifrån dessa data. 

 Korrelation mellan NO2, NO, NOx och PM10 

I Figur 15 - Figur 17 har korrelationen mellan timmedelvärden av NOx och PM10 

undersökts månadsvis. Determinationskoefficienten (R2) är betydligt högre under mars–

april och oktober–december än under sommarmånaderna. Trafikens bidrag till PM10 

under sommarmånaderna är litet och PM10 utgörs i hög grad av bakgrundskällor, vilka 

inte korrelerar med den lokala trafiken. Då dubbdäcksanvändningen ökar på hösten, 

ökar också korrelationen då trafiken alstrar PM10 som slitagepartiklar från 

beläggningen. 
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Figur 15 PM10 som funktion av NOX uppdelat månadsvis under mars–december 2013 

samt variationen i R2 över perioden. 
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Figur 16 PM10 som funktion av NO uppdelat månadsvis under mars–december 2013 

samt variationen i R2 över perioden. 
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Figur 17 PM10 som funktion av NO2 uppdelat månadsvis under mars–december 2013 

samt variationen i R2 över perioden. 
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 Meteorologiska faktorers och trafikens inverkan på PM10-halterna 

Såväl meteorologi som trafik är av avgörande betydelse för föroreningshalterna vid 

Testsite E18. Som synes i Figur 18 finns dock inga enkla samband mellan PM10-halter 

och enskilda meteorologiska parametrar, även om det finns tendenser till fler höga 

timmedelvärden av PM10 vid lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet (kopplat till 

lägre temperaturer) och lägre vindhastighet. Dock finns här ett intressant dataunderlag 

som kan ligga till grund för mer ingående studier av dessa effekter. 

  

  

Figur 18 PM10-halter som funktion av meteorologiska parametrar på Testsite E18. 

Trafikmängden spelar naturligtvis en betydande roll för partikelhalterna, men detta kan 

inte spåras enkelt genom att avsätta föroreningshalterna mot antal fordon per timme av 

lätt och tung trafik (Figur 19). En tendens till minskade halter vid höga flöden antyder 

en utspädningseffekt av fordonens turbulens. De högsta PM10-halterna sammanfaller 

med timmar då lätta trafikens medelhastighet är strax under 120 km/h och den tunga ca 

90 km/h, dvs. topparna sammanfaller med medelhastigheterna över mätperioden. Att 

halterna är lägre vid lägre och högre medelhastigheter avspeglar att spridningen i 

hastigheten är större vid låga trafikflöden. 
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Figur 19 PM10-halter som funktion av medelhastighet för lätt (t.v.) och tung (t.h.) trafik 

(övre raden) och som funktion av antal fordon per timme (under raden). 

 

Figur 20 Medelhastighet avsatt mot antal fordon, lätta (tv) respektive tunga (th). 
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 Inverkan av vägfukt och vindriktning på PM10-halterna 

Från studier främst i stadsmiljö är det väl känt att vägytans fuktighet har stor betydelse 

för halterna av PM10 i luften (t.ex. Gustafsson m.fl., 2013). I Figur 21 visas exempel på 

hur halterna vid TestSite E18 påverkas av vägytans fuktighet. Inlagt är även perioder då 

vinden blåser från vägen mot mätstationen. Man kan dels se hur halterna under dagtid 

ökar då emissionerna från vägen förs med vinden mot mätstationen och dels hur fuktig 

vägyta kraftigt sänker PM10-halterna även då vinden blåser från vägen mot stationen. I 

och med att mätstationen är placerad nära vägbanan kan trafiken påverka halterna även i 

vissa vindsituationer då vägen ligger i lä om mätstationen. I Figur 22 har vägfukten 

avsatts mot PM10. De högsta PM10-halterna är kopplade till då vägen är helt torr (0 mm). 

Då fukten är högre än 0 mm på vägytan överstiger PM10-halterna inte 50 µg/m3 och en 

avtagande trend med ökande mängd fukt kan också ses i data. 

 

 

Figur 21 Exempel (april 2013 och mars 2014) på hur vindriktning och vägytans 

fuktighet påverkar PM10-halterna. 
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Figur 22 PM10 avsatt mot vägfukt på testsite E18. 
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4 TestSite E18:s potential som luftkvalitetslokal 

Under arbetet med data från TestSite E18 har identifierats ett stort antal möjligheter 

med och några frågetecken kring att använda stationen för studier av luftkvalitet. Dessa 

sammanfattas i punkterna nedan. 

 Fördelar 

o TestSite E18 är en ur forskningssynpunkt lämplig mätstation avsedd att 

samla olika typer av väg- och trafikrelaterade forskningsstudier vid 

samma plats. Tillgången till NO, NO2 och PM10, samt beskrivning av 

vägfukt ger stora möjligheter att skilja emissioner av avgaspartiklar från 

emissioner av vägdamm. 

o Enkel miljö. TestSite E18 ger bra förutsättningar att studera till exempel 

de långsiktiga förändringarna av förhållandet mellan NO och NO2 i 

avgasemissioner tack vare frånvaron av andra källor än trafiken i 

kombination med enkel spridningsmodellering på grund av ”enkelt” 

flackt jordbrukslandskap. 

o Kompletterar stadsmätningar. De flesta luftkvalitetsmätningar görs i 

tätort, vilket är väl motiverat ur exponeringssynpunkt. Dock gäller MKN 

även längs våra motorvägar och landsvägar. Samtidigt skiljer sig oftast 

förhållandena en hel del från stadsmiljö, avseende hastigheter, trafik-

karaktäristik och gatu/vägrummets egenskaper, vilket motiverar att data 

insamlas även i dessa miljöer. 

o Underlag för modeller. Analyser av data från TestSite E18 kan bidra till 

att förbättra emissionsmodeller (t.ex. NORTRIP) och även fungera som 

valideringsdata. 

 Brister 

o Lämplig bakgrundsstation saknas, men genom att utnyttja andra metoder, 

till exempel lägsta NOx-halter som bakgrund eller lägsta NO/NO2-

förhållande (Janhäll och Hallquist, 2005) i kombination med 

Trafikverkets emissionsfaktorer för NOx och PM10, kan studier av 

emissionsfaktorer ändå genomföras. En bakgrundsstation skulle även 

periodvis kunna komplettera mätningarna för att verifiera beräknade 

bakgrundshalter. 

o Svårt att komma åt mittremsa och norra sidan om vägen. 

o Endast södra vägbanan bestyckad med trafik- och vägsensorer. 

 Kompletterande mätkampanjer: Stationen kan med relativt enkla medel utnyttjas 

till kompletterande kampanjer avseende till exempel: 

o Emissionsfaktorer beräknade med de olika versionerna av simulerade 

bakgrundshalter kan jämföras med Trafikverkets emissionsdata. 

o Partikelstorleksfördelningar. 

o Innehållsanalys av partiklar. 

o Provtagning av damm och kemi på vägbana. 
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o Våt- och torrdeposition (bortstänkning och sprayspridning mätt med 

petriskålar (av intresse för såväl upptorkningsmodellering som för 

spridning av salt och andra föroreningar från vägen). 

o Som jämförelsedata för andra mätningar. 

o Information om trafik i båda riktningarna under en period kan ge ett 

förhållande mellan riktningarna över dygnet. Det är oklart om det finns 

sådan data. Om inte kan mätningar göras under en period. 
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5 Diskussion 

Mätningarna vid testsite E18 är utförda på vägens södra sida, det vill säga uppvinds den 

dominerande vindriktningen, vilket bidragit till de förhållandevis låga halterna av såväl 

partiklar som kväveoxider på platsen. Likaså är ventilationen god och omgivningarna 

domineras av jordbruksmark och skog, varför vägen är den enda starka källan till 

trafikrelaterade föroreningar. Då vinden blåser mot mätstationen och vägen är torr, 

uppnås generellt de högsta halterna av PM10.  

Miljökvalitetsnormerna överskrids ej under mätperioden, men mätstationen bör, om 

möjligt, kompletteras med en station på vägens norra sida, alternativt mellan körfälten, 

för att få en bild av hur stor inverkan detta har för halterna och antalet överskridanden 

av gränsvärdena i miljökvalitetsnormerna. Målvärdena för miljömålet Frisk luft 

överskrids dock ett flertal gånger under mätperioden. Variationer i meteorologin från år 

till år har en stor inverkan på föroreningshalterna, inte minst för PM10. Det motiverar 

fler mätningar av luftkvalitet under längre perioder för att få bättre statistik över hur 

föroreningsnivåerna varierar mellan år med olika meteorologiska förhållanden. Genom 

att vara en testplats där trafiken är en tydlig och helt dominerande föroreningskälla och 

genom att vara så väl instrumenterad för parametrar som påverkar luftkvaliteten, är 

TestSite E18 en mycket intressant plats för fortsatt forskning och emissionsmodellering. 
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PM10 och NO2  

 

Figur 23 PM10 och NO2 mars - juni 2013 
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Figur 24 PM10 och NO2 juli - oktober 2013 
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Figur 25 PM10 och NO2 november 2013 – mars 2014 
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NO & NO2 

 

Figur 26 NO och NO2 mars - juni 2013 
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Figur 27 NO och NO2 juli - oktober 2013 
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Figur 28 NO och NO2 november 2013 - mars 2014 
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