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Sammanfattning  
 
 

PM10-halterna är höga i Södertälje och har varit det sedan mätningarna började år 2006. PM10 
är en luftförorening som innebär små luftburna partiklar med en diameter mindre än 10 
mikrometer. I detta arbete har PM10-halterna i Södertälje undersökts och sammanställts från att 
de började mätas och fram till våren 2017. På Turingegatan i centrala Södertälje har en av 
miljökvalitetsnormerna gällande PM10-partiklar överskridits 5 år under den senaste 10-
årsperioden. En jämförelse av dygnsmedelvärdet per år mellan Turingegatan och Hornsgatan i 
Stockholm visade att PM10-halterna det senaste decenniet sjunkit markant på Hornsgatan 
medan ingen tydlig nedåtgående trend synts på Turingegatan. Hornsgatan hade år 2007 
betydligt högre halter jämfört med Turingegatan. I takt med att åtgärder för att reducera 
partikelhalterna på Hornsgatan sattes in så nära halverades det årliga dygnsmedelvärdet på 
Horsgatan under de följande 8 åren. Halterna var år 2014 och 2015 högre på Turingegatan än på 
Hornsgatan. 
 
I Södertälje utfördes under mars och april 2017 den första åtgärden att förbättra luftkvaliteten i 
stadskärnan. Utvalda gator i Södertälje dammbands med dammbindningsmedlet CMA (Kalcium-
magnesium-acetat) vilket är ett salt som håller vägbanan fuktig och hindrar vägdammet från att 
virvla upp i luften. En utvärdering av denna åtgärd har skett genom tre grafiska analyser samt 
med hjälp av NORTRIP-modellering. NORTRIP står för NOn-exhaust Road TRaffic Induced Particle 
emissions och är en modell som utvecklats för att beräkna partikelhalter i luften som skapats 
från vägtrafik. Modellen kan användas för att modellera hur partikelhalterna förändras vid olika 
scenarion och åtgärder. Modellering och utvärdering av följande scenarion på Turingegatan 
presenteras i detta arbete; dubbdäcksförbud, minskad trafik, minskad hastighet, utökad 
dammbindning, städning, miljözon och ogynnsam meterologi.  
 
Dygnsmedelvärdet per år på Turingegatan jämfördes med mätstationen vid Norr Malma som är 
belägen på landsbyggden och representerade de naturligt förekommande PM10-halterna. Dessa 
bakgrundshalter utgjorde 26-40% av PM10-halterna på Turingegatan, det innebär att mellan 60-
74 % av halterna har generarats lokalt vid gatan. Det är främst dessa halter som kan påverkas av 
åtgärder. En sammanställning av dygnsmedelvärdena per månad visade att PM10-halterna i 
Södertälje var som högst under mars och april under samtliga år som halterna uppmätts. 
Timmedelvärdena för PM10 under 2016 vid Turingegatan visade att det högsta uppmätta 
timmedelvärdet översteg 600 µg/m3 vilket kan anses allvarligt ur ett hälsoperspektiv. Så höga 
halter var dock ovanliga då 3:e kvartilen endast låg på 18 µg/m3. 

NORTRIP-modelleringen av PM10-halterna på Turingegatan skedde för perioden 22 december 
2016 – 27 april 2017. Modellen beräknade det genomsnittliga dygnsmedelvärdet för perioden 
med endast 1 % avvikelse från det uppmätta dygnsmedelvärdet för samma period. Resultatet 
från modelleringen visade dock att halterna överskattades avsevärt ett flertal gånger. Vid 
modelleringen saknades indata över vägfukten och eftersom dessa data är viktig för NORTRIP-
modellens resultat kan detta vara anledningen till den mindre bra överrensstämmelsen mellan 
modellerade och uppmätta värden. Antalet dagar med dygnsmedelvärden över 50 µg/m3 
modellerades till 28 dygn vilket stämde överrens med de uppmätta värdena för perioden. Dock 
var det bara 19 av 28 dygn (ca 70%) då modellen beräknade samma dygn som de uppmätta. Det 
fanns en tydlig korrelation mellan de uppmätta och modellerade halterna men den visade inte 
på signifikans. Modelleringen har förbättringspotential hade troligen gett ett bättre resultat med 
tillgång till fler viktiga indata-parametrar. 
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En NORTRIP-modellering av effekten på PM10-halterna vid olika scenarion och åtgärder på 
Turingegatan 22 december 2016 – 27 april 2017 visade att den åtgärd som sänkte PM10-
dygnsmedelvärdet mest och reducerade flest antal dagar från att överskrida 50 µg/m3 var 
minskad trafikmängd med 30%. Åtgärden sänkte halterna med nära en tredjedel och hindrade 
16 dygn från överskridanden. Den näst bästa åtgärden med avseende på minskat 
dygnsmedelvärde var miljözon, följt av dubbdäcksförbud. Gällande antalet dagar som 
reducerades från att överskrida 50 µg/m3 gav dubbdäcksförbud näst bäst resultat med 15 
reducerade dygnsöverskridanden. Utökad dammbindning beräknades också ge god reduktion, 
11 dagar hindrades från överskridande och dygnsmedelvärdet för de lokalt genererade 
partikelhalter minskade med 25%. Att utöka städningstillfällena gav minst effekt på 
partikelhalterna, dygnsmedelvärdet reducerades endast med 3% och 2 dygn hindrades från 
överskridanden.  
 
Ett scenario med ogynnsam meterologi vilket innebar att ingen nederbörd föll under perioden 
och beräknades höja det totala och lokala dygnsmedelvärdet med 61% respektive 79% samt 
bidra till ytterligare 11 överskridande dygn under perioden. Scenariot är orimligt, men visar på 
hur viktig nederbörden är för partikelhalternas nivåer. Resultaten av modelleringen av 
scenariona ligger i linje med tidigare studier av åtgärders effekt och resultatet kan därför anses 
ge en trovärdig indikation om scenarionas effekt på PM10-halterna. Värden och procentsatser 
innehåller dock stora osäkerheter och bör tolkas med försiktighet.  
 
De grafiska analyserna visade att dammbindningen eventuellt reducerat PM10-halterna men 
resultatet innehöll stora osäkerheter. Dessa analyser tog ingen hänsyn till meterologin vilket 
bidrog till osäkerheterna. Ingen effekt kunde utläsas från timmedelvärdena direkt efter 
utläggning. En av de grafiska analyserna som jämförde dygnsmedelvärdena under perioden 
visade att ett dygn sannolikt hindrats från att överskrida 50 µg/m3 på grund av dammbindningen. 
I NORTRIP beräknades att dammbindningen under perioden 12 mars – 27 april minskat det 
totala dygnsmedelvärdet med 12% och det lokala med 18%. Modellen beräknade likt en av de 
grafiska analyserna att 1 dygn räddats från att överskrida ett dygnsmedelvärde på 50 µg/m3. Det 
dygnsmedelvärde som modellen beräknade hade räddats från överskridande hade dock enligt de 
uppmätta värdena inte räddats. En sammanvägning av resultatet från den grafiska analysen och 
NORTRIP-modellen visar dock att det är sannorlikt att en dag räddats från överskridande.
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Abstract 

 

The levels of the airborne particle matter PM10 are currently high in the Swedish city of 
Södertälje and it has been high since the particle measures begun in 2006. PM10 stands for small 
particles with a diameter less than 10 micrometer. In the street of Turingegatan in central 
Södertälje the Swedish environmental quality standards has been exceeded 5 years during the 
last decade. The PM10 daily mean value per year in Turingegatan was compared to the values of 
Hornsgatan, a busy street in the capital city Stockholm. It was shown that the levels of PM10 had 
decreased in Hornsgatan during the last decade, while no decreasing trend of the particle levels 
was shown on Turingegatan. The particle levels were considerably higher in Hornsgatan 
compared to Turingegatan in 2007. As measures were imposed on Hornsgatan the PM10 levels 
in the street almost halved during the following 8 years. In 2014 and 2015 the particle levels was 
higher in Turingegatan than in Hornsgatan.  
 
The first measure to decrease the PM10 levels in Södertälje was imposed in March and April 
2017. Dust binding with CMA (Calcium magnesium acetate) was implemented in selected streets 
of Södertälje. CMA is a salt that keep moisture stick to the pavement of the street, to prevent 
road dust from whirling up in the air. An assessment of this measure was carried out by three 
graphic analyses and by using a modelling tool called NORTRIP. NORTRIP is a model developed to 
simulate levels of particle matter in the air generated from road traffic. NORTRIP stands for NOn-
exhaust Road TRaffic Induced Particle emissions.  
 
This report present the result of the investigation and compilation of the PM10 levels in two 
streets in Södertälje, further the particle levels has been compared to levels in the country side 
and Hornsgatan in the capital city. The NORTRIP model was used to simulate the particle levels 
in Turingegatan. The model can be used to simulate the change in particle levels while imposing 
different scenarios of e.g. measures to reduce the particles. This report present an evaluation of 
the following scenarios in Turingegatan; ban of studded tyres, reduced amount of traffic, 
reduced traffic speed, increased number of dust binding occasions, road cleaning, ban of heavy 
vehicles and disadvantaged meteorology.  
 
An investigation of the mean value per hour in 2016 showed that the maximum mean value 
exceeded 600 µg/m3 in Turingegatan which is devastating from a health perspective. However, 
such high PM10 levels were not common since the value of the third quartile was only 18 µg/m3. 
The PM10 daily mean value per year in Turingegatan was compared to the PM10 levels from the 
measuring station in Norr Malma which is located in the country side. The particle levels in Norr 
Malma got to represent the natural background levels of PM10. These levels constituted of 26-
40 % of the PM10 levels in Turingegatan the last decade; this means that 60-74 % of the particle 
levels in Turingegatan have been generated locally in the street. A compilation of the daily mean 
values per month in Södertälje revealed that the highest PM10 levels were measured in March 
and April every year since the PM10 measures started.  

The NORTRIP model was used to simulate the PM10 values in Turingegatan from 22nd of 
December 2016 until 27th of April 2017. The model computed the daily mean value of the 
period with a similar result compared to the measured values; the daily mean value differed only 
by 1 %. However, the simulation overestimated the values considerably several times. The peaks 
of the simulation were often higher than the peaks of the measured values. A conceivable 
reason for this is the lack of input data regarding road moisture. It is probable that the model 
calculated the road to dry more and faster than was happening in reality which caused the high 
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peaks in the simulation. The model calculated the number of daily mean values exceeding 50 
µg/m3 during the period to 28 days which comported with the measured result. However, 19 out 
of the 28 days of the exceeding daily mean value was found to be on the same date in the 
modelled values and the measured values.  A distinct correlation was found between the 
measured and modelled data, however it did not show significance. The result from the model 
has substantial potential to improve with access to more important input data such as road 
moisture.  

The NORTRIP simulation of different scenarios on Turingegatan from 22nd of December 2016 
until 27th of April 2017 showed that the most efficient measure was reduced traffic by 30 %, this 
reduced the daily mean value of PM10 by nearly one third. This measure was also most efficient 
to lower the amount of days exceeding a daily mean value of 50 µg/m3, 16 days was prevented 
from exceeding. The second most efficient measure to lower the daily mean value was ban of 
heavy vehicles, followed by ban of studded tyres. Considering the number of days exceeding 50 
µg/m3 the ban of studded tyres gave the second best effect by reducing 15 days from 
exceedance. The result of the simulation showed that additional frequent dust binding during 
the period was also efficient to reduce the airborne particle levels, the locally generated daily 
mean value was lowered by 25% and the number of exceeding days was lowered by 11. 
Increasing the number of road cleaning occasions gave the least effect. The daily mean value was 
reduced by 3% and two days was prevented from exceeding 50 µg/m3. Thus it is not preferable 
to start with this measure.  

The scenario with disadvantageous meteorology meant that no precipitation took place during 
the modelled period. The result showed that the total and locally generated daily mean value 
would increase by 61% and 79% respectively, and the number of exceeding daily mean values 
increased by 11 days. The scenario is implausible since precipitation probably exist at least some 
time during the period, however it was of interest to investigate the importance of precipitation 
with concern to the particle levels. The result of the scenario simulations in NORTRIP shows 
similar results as earlier studies and can therefore give a trustworthy indication of how the PM10 
levels gets affected by the different scenarios. The numbers and percentages resulting from the 
modelling in this study should be interpreted carefully though, due to the many uncertainties of 
the input data.  

The graphic analyses that focused on the dust binding effect on Turingegatan showed that the 
dust binding had reduced the PM10-levels; however the result contained severe uncertainties. 
The graphic analyses did not involve meteorological parameters which contributed to the 
uncertainties. No effect or pattern was discovered while investigating the hourly mean values in 
connection to the spread of dust binding agent. One of the graphic analyses showed that one 
day probably had been prevented from exceeding 50 µg/m3 as a result of the dust binding. The 
NORTRIP simulation of the dust binding effect showed that the total daily mean value of PM10 
was reduced by 12% and the locally generated PM10 levels was reduced by 18%. I conformity 
with one of the graphic analyses, the simulation encountered that 1 day was prevented from 
exceeding 50 µg/m3.  However, the daily mean value of the measured data in Turingegatan this 
day did not show any exceedance as the NORTRIP-modelled result did. This indicates the 
weakness of the modelled result. However, a contexture of the results from the graphic analysis 
and the simulated result shows a good probability that one day was prevented from exceedance.  
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Förord 

 
Detta masterexamensarbete har skrivits på Södertälje Kommun under våren 2017 samt i 
nära sammarbete med SLB-analys (Stockholms Luft och Bulleranalys) på 
Miljöförvaltningen i Stockholm. Examensarbetet är det sista steget i min 
civilingenjörsutbildning vid Kungliga Tekniska Högskolan och avdelningen för Industriell 
Ekologi. Arbetet leder till en examen inom masterprogrammet Teknik och hållbar 
utveckling.  
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                                   Förkortningar och förklaringar 

 
                            PM10 – Luftburna partiklar mindre än 10 mikrometer i diameter 

 

 

CMA – Kalcium magnesium acetat, ett dammbindningsmedel 

 

 

Dammbindning – Utläggning av ett hygroskopiskt salt på vägbanan  

för att minska uppvirvlat damm och PM10 i luften 

 

 

NOx – Kvävedioxid (NO2) och kvävedioxid (NO) 

 

 

Turingegatan – Mätstationen som är utplacerad längs Turingegatan  

i centrala Södertälje 

 

 

Birkakorset – Mätstationen som är utplacerad på Stockholmsvägen  

intill korsningen Stockholmsvägen/Erik Dahlbergs/Birkavägen väg i Södertälje 

 

 

SLB-analys – Stockholms Luft och Bulleranalys 

 

 

VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut  

 

Basmodell – NORTRIP-modelleringen av PM10-halterna på  

Turingegatan under perioden 21 december 2016 till 27 april 2017. 

Basmodellen användes som utgångsmodell för jämförelse med  

andra modelleringar.  
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1. Introduktion 

I nordiska länder beror problemet med höga halter luftburna partiklar PM10 främst på 
användandet av dubbdäck. Slitage av asfalten leder till att det byggs upp ett dammförråd på 
vägen under våta vinterperioder som sedan virvlar upp i luften under den torrare vårperioden 
(Norman, et al., 2016). Höga halter av PM10 bidrar till försämrad hälsa eftersom partiklarna 
tränger in i andningsorganen och kan orsaka lungsjukdomar (WHO, 2013). Partikelafraktionen 
PM10 innebär partiklar med en diameter mindre än 10 mikrometer (µm). PM10 är ett vanligt 
mått på luftburna partiklar och är en förkortning för ”Particulate matter” (Norman, et al., 2016).   
 
De vanligaste källorna till PM10 i gatumiljö är slitage av däck, vägbeläggning, vägsand och 
bromsar. Vid användning av dubbdäck ökar slitaget av vägbanan jämfört med sommar- eller 
friktionsdäck (Naturvårdsverket, 2016a). Det finns idag omfattande bevis för att 
partikelförorenad luft i tätorter ger allvarlig påverkan på människors hälsa, även då nivåerna är 
låga. Hos barn som exponeras för PM10 kan den normala utvecklingen av lungorna påverkas och 
lungfunktionen försämras. Svenska studier uppskattar att det sker mellan 3 000 till 5 000 förtida 
dödsfall varje år i Sverige på grund av partikelexponeringen. Detta sägs motsvara en förkortad 
medellivslängd på 6–12 månader (Naturvårdsverket, 2016b). 
 
PM10-halterna är höga i centrala Södertälje (Södertälje kommun, 2010). I Södertälje mäts PM10-
halterna vid två centrala platser i staden och kommunen har under flera år överskridit 
miljökvalitetsnormerna som EU satt upp gällande PM10 i utomhusluft (Burman, 2017).  
Kommunen är därför intresserad av att reducera partikelhalterna i staden, samt bidra till 
grundforskning och ökad kunskap inom området luftföroreningar. Partikelhalterna i Södertälje 
mäts i mikrogram per kubikmeter luft, vilket innebär att större och tyngre partiklarna gör större 
utslag än samma antal mindre partiklar. I detta arbete har en modellering av PM10-halterna i 
Södertälje skett med hjälp av modelleringsverktyget NORTRIP. Modellering av luftföroreningar i 
NORTRIP har i tidigare studier gett lyckade resultat vid simulering av effekten vid trafikåtgärder 
och inverkan av meterologi på halterna av PM10 (Norman, et al., 2016). 
 
 

 

Södertälje kommun 

Södertälje kommun ligger i de norra delarna av Södermanland och är en del av Stockholms län. 
Kommunen kan delas in i Södertälje tätort, Järna, Vårdinge/Mölnbo, Enhörna och Hölö/Mörkö. 
Genom stadskärnan flyter Södertälje kanal som är förbunden med Mälaren och Östersjön. Enligt 
Statistiska Centralbyrån var invånarantalet i Södertälje kommun 93 482 personer i mars 2016 
(Södertälje kommun, 2016).  Det finns över 6000 företag i kommunen, och stora arbetsgivarna är 
Scania, Astra Zeneca, landstinget och kommunen. Södertälje kommun är en knutpunkt för trafik 
och har ett strategiskt bra läge med närhet till E4, E20, sjöfart på kanalen och regional- och 
fjärrtåg vid Södertälje syd. (Södertälje kommun, 2014). Södertälje centrum ligger beläget i ett 
sprickdalslandskap och i botten av dalen löper Södertälje kanal. Staden har en dramatisk 
topografi med åsar och höga höjder som brant sluttar ner mot kanalen och stadskärnan 
(Södertälje kommun, 2010).  

 



2 

  

1.1 Syfte och målbeskrivning 

Syftet med denna rapport är att öka kunskapen om luftföroreningen PM10 samt att utvärdera 
dammbindningsförsök under våren 2017 för att ta reda på om försöket lyckats reducera halterna 
av PM10 i centrala Södertälje. Arbetet ska bidra med information som är värdefull för Södertälje 
kommun och på längre sikt bidra till en förbättrad luftmiljö för invånare och människor som 
uppehåller sig i de områden som är högexponerade för luftföroreningar. En utvärdering av olika 
scenarion ska bidra till en ökad förståelse för olika åtgärders inverkan på PM10. Förhoppningen 
är att ta fram resultat som är av intresse för Södertälje kommun och även för andra kommuner 
och städer med höga PM10 halter och liknande nordiskt klimat. Målsättningen för arbetet är;  
 

 Att förstå hur höga PM10-halterna är på gatorna i centrala Södertälje samt hur de 
varierar över dagar och år. Målsättningen är därför att sammanställa och analysera 
tillgängliga historiska data av PM10-halterna under den tid som mätningar förekommit i 
Södertälje. En jämförelse av halterna med andra mätstationer är nödvändig för att kunna 
sätta halterna på Turingegatan i relation till PM10-halter på andra platser. Dessutom ska 
halternas relation till miljökvalitetsnormer och mål undersökas. 

 

 Simuleringsmodellen NORTRIP som används för att modellera luftföroreningar ska testas 
för att beräkna PM10-halterna i Södertälje. Ett av målen är att ta reda på hur väl de 
modellerade PM10-halterna stämmer överens med de uppmätta halterna i Södertälje. 

   

 Arbetet ska söka svar på hur PM10 halterna kan förändras vid olika scenarion såsom 
utökad dammbindning, dubbdäcksförbud, minskad trafik, minskad hastighet, miljözon, 
utökad städning av gatan och ogynnsam meterologi. Målsättningen är att genom 
användning av NORTRIP-modellen undersöka hur olika scenarion på Turingegatan skulle 
ha påverkat PM10-halterna under våren 2017.  

 

 Under mars och april 2017 har dammbindningsförsök skett längs Turingegatan som är 
den gata där partikelhalterna är som högst i Södertälje. Målsättningen är att ta reda på 
hur effektivt dammbindningen reducerat PM10-halterna. Detta ska ske med en grafisk 
analys och en analys i NORTRIP. 

 
Utöver dessa målsättningar så väntas arbetet sammanställa kunskap om PM10 vilket är av 
intresse för Södertälje kommun. 

 

 
 

1.2 Avgränsningar och systemgränser  

Detta arbete fokuserar främst på PM10 partiklar i gatumiljö vid Turingegatan och Birkakorset i 
Södertälje där det finns mätstationer. Arbetet kommer analysera historiska mätdata av halterna 
från och med 2007 fram till våren 2017, dvs. under tiden som mätningar har förekommit vid 
gatorna i Södertälje. Endast mätningar av partiklarnas halter i µg/ m3 kommer att beaktas i detta 
arbete.  Partiklarnas storleksfördelning och beståndsdelar har inte studerats. Djupgående 
detaljer om NORTRIP-modellen och hur den fungerar är inte heller inkluderat i detta arbete.  
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2. Luftburna partiklar 
 

PM10 är ett vanligt mått på luftburna partiklar och består av en blandning av fasta och 
vätskeformiga partiklar som svävar i luften (WHO, 2013). Halterna beräknas vanligen i 
mikrogram per kubikmeter luft, vilket medför att de större och tyngre partiklarna gör större 
utslag än samma antal mindre partiklar. Dessa mätningar tar inte hänsyn till antalet partiklar, 
eller vad partiklarna består av. Undersökningar har visat att de små luftburna partiklar som är 
flest till antalet i gatumiljö kommer från bilarnas avgaser, men även från 
förbränningsanläggningar i närheten eller i fjärran (Karlsson, 2014). Ett annat vanligt mått är 
PM2.5 (partiklar med en diameter mindre än 2,5 µm), dessa kallas fina partiklar 
(Naturvårdsverket, 2016b). På många ställen i Europa utgör PM2.5 mellan 50-70% av PM10 
(WHO, 2013). Den främsta hälsorisken med luftburna partiklar är att de påverkar människans 
andningsorgan (Colbeck & Lazaridis, 2013). Mera om hälsoriskerna med partiklar finns beskrivet i 
kapitel 3.2.   
 
Partiklar genereras vid industriella processer och tillverkning som gruvdrift och bergshantering, 
byggen, cementtillverkning, tillverkning av keramer och tegel, smältverk, erodering av 
vägbeläggning i samband med vägtrafik samt vid jordbrukets utsläpp av ammoniak (WHO, 2013). 
PM10 i nordisk gatumiljö genereras dock främst genom slitage av däck, vägbeläggning, vägsand, 
bromsar och vid användning av dubbdäck ökar slitaget (Norman, et al., 2016). Partiklarna kan 
emitteras direkt i luften (primära partiklar), eller bildas i atmosfären från gaser som svaveldioxid, 
kvävedioxider, ammoniak eller icke-metanhaltiga volatila organiska föreningar (sekundära 
partiklar). Sekundära partiklar är främst fina partiklar, dvs. mindre än 2,5 µm. Primära partiklar 
kan vara skapade av människan (antropogena) eller på naturlig väg (icke-antropogena) (WHO, 
2013). 
 
 

3.1 Luftburna partiklars egenskaper 

Ofta nämns partiklar och aerosoler synonymt i litteraturen. En aerosol är definierad som en 
suspension av fasta eller flytande partiklar i en gas (Colbeck & Lazaridis, 2013). Aerosolpartiklar 
är av storleksordningen 1nm (0,001mikrometer) upp till 0,1 mm (100 mikrometer). Storleken 
varierar alltså från nästan synliga korn till nära storleken hos molekyler. Partiklarnas egenskaper 
påverkas till stor del av partikelstorleken. De allra minsta partiklarna har egenskaper som liknar 
de hos stora gasmolekyler, medan de största partiklarna beskrivs bättre med Newtonsk fysik 
(Colbeck & Lazaridis, 2013). Partiklar med en storlek mellan 0,1 µm – 1 µm i diameter kan vara 
luftburna i dagar eller veckor och kan därför transporteras långt (WHO, 2013).  

Aerosoler kan vara önskvärda (inom nanoteknik, kerampulver) eller oönskade (föroreningar, 
hälsoaspekter) beroende på var de befinner sig (Colbeck & Lazaridis, 2013). Att aerosoler haft en 
negativ inverkan på miljön har varit känt länge. Efter vulkanutbrottet från berget Etna 44 år F. Kr 
noterade man kalla somrar och dåliga skördar (Colbeck & Lazaridis, 2013). I flera århundraden 
har det varit känt att luftföroreningar även medför negativa hälsoeffekter. Under 1700-talet 
härjade bränder i Finland och Ryssland och de medförde en regional dimma över centrala 
Europa. I början av 1800-talet upptäckte meteorologer hur partiklar i atmosfären påverkade 
formationen av nederbörd och att de påverkade synlig och termisk strålning. Luftburna partiklar 
beskrivs ofta med uttrycken damm, dimma, rök, och dis (Colbeck & Lazaridis, 2013). 
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Luftburna partiklar tros sammantaget ha en negativ drivkraft på klimatet och dessa har på så vis 
delvis maskerat för den förväntade globala uppvärmningen från växthusgaser vilket skett sedan 
den industriella revolutionen (Colbeck & Lazaridis, 2013). Luftburna partiklar har en avkylande 
effekt genom att de agerar kondensationskärnor i molndroppar. Molnen kan i sin tur reflektera 
inkommande solstrålning så att den inte når jorden. Denna effekt är dock kortvarig och varar 
endast enstaka dagar efter utsläppen av nya luftföroreningar medan växthusgaserna har en 
avsevärt längre livslängd i atmosfären, somliga uppemot tusentals år (Silvergren, 2017). 

 

3.1.1 Partikelform och morfologi 

Storleken är generellt den mest avgörande faktorn för partikelns egenskaper (Colbeck & 
Lazaridis, 2013). När alla partiklar i en aerosol är av samma storlek kallas den monodispers, detta 
förekomer dock sällan i naturen. Vanligen varierar partikelstorleken och då kallas aerosolen 
polydispers.  När alla partiklar består av samma kemiska beståndsdelar kallas aerosolen för 
homogen. Partikelformer kan generellt delas in i tre kategorier (Colbeck & Lazaridis, 2013); 

 Isometrisk – Partiklar som har ungefär lika stor utsträckning i tre dimensioner, till 
exempel sfäriska partiklar.  

 Platta - Partiklar som har lång utsträckning längs två dimensioner och en kort 
utsträckning i den tredje dimensionen, till exempel blad eller diskar.  

 Fibrer – Partiklar med lång utstäckning längs en dimension och kortare utsträckning längs 
två andra dimensioner, exempelvis nålar.  

Inom vetenskapen är det vanligast att använda sig av isometriska partiklar vid beräkningar 
eftersom sfäriska partiklar på ett enkelt sätt kan beskrivas med radie eller diameter. De flesta 
partiklar är dock inte sfäriska i verkligheten. Partiklarnas diameter definieras ofta genom att ta 
fram partiklarnas depositionshastighet. Då antas att alla partiklar med liknande 
depositionshastighet har samma storlek, form och sammansättning (Colbeck & Lazaridis, 2013). 
De två vanligaste definitionerna är; 

 Aerodynamisk diameter – Eftersom partiklar kan ha olika form och densitet så kan man 
räkna om dem till aerodynamisk diameter (Colbeck & Lazaridis, 2013). Man räknar då ut 
hur stor partikeln skulle vara om den var sfärisk och hade samma depositionshastighet 
som vatten med densiteten 1g/cm3 (Andersson, 2009).  

 Stokes diameter – Diametern hos en sfär som har samma depositionshastighet som en 
partikel i ett laminärt flöde i en fluid med samma viskositet och densitet (Gregorová & 
Pabst, 2007). 

Det som skiljer de olika diametrarna åt är att Stokes diameter inkluderar partikeldensiteten, 
vilket inte den aerodynamiska diametern gör (Colbeck & Lazaridis, 2013). 

 

3.1.2 Partiklars kemiska sammansättning 

Den kemiska sammansättningen hos partiklarna i atmosfären beror till största delen på deras 
ursprung samt om de är primärt emitterade partiklar eller sekundära partiklar som bildats i 
atmosfären (Colbeck & Lazaridis, 2013). Vanliga kemiska beståndsdelar av PM10 i bakgrundsluft 
utan trafik (Silvergren, 2017) är nitrater, sulfater, ammonium, och natrium-, kalcium-, kalium-, 
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magnesium- och kloridjoner (WHO, 2013). Andra vanliga beståndsdelar är organiskt och 
elementärt kol, partikelbundet vatten, metaller (t.ex. koppar, kadmium, nickel, vanadium och 
zink) och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) (WHO, 2013). Detta gäller främst partiklar som 
bildats från industrier och genom förbränningsprocesser.  

PM10-partiklar i svensk gatumiljö är främst genererade genom vägslitage och innehåller därför 
inte dessa ämnen i någon större utsträckning (Silvergren, 2017). Biologiska komponenter som 
mikroorganismer och allergener kan dock finnas i PM10 (WHO, 2013). En betydande del av de 
sekundära partiklarna i atmosfären består av sekundärt skapad organisk materia som bildats 
genom oxidation av organiskt material (Colbeck & Lazaridis, 2013). Organiskt material kan 
sönderdelas och skapa fina partiklar i atmosfären. Dessa innefattar biologiska partiklar (eng. Bio 
aerosols) vilket innebär alla luftburna partiklar med biologiskt ursprung, exempelvis virus, pollen, 
bakterier, mögel och mögelsporer samt olika antigener. Mikroorganismer som är luftburna 
fragmenteras och försvinner med tiden eftersom de torkar ut (Colbeck & Lazaridis, 2013).  

Små fina och ultrafina partiklar bildas även från bensin och dieselfordon, samt ofullständig 
förbränning av fossila bränslen. Dessa partiklar kan transporteras långväga (Johansson, 2007), 
men utgör en mindre andel av de viktbaserade mätningarna av PM10 i nordisk gatumiljö. Som 
tidigare nämnts utgörs PM10 i gatumiljö till största delen av slitagepartiklar från vägbanan, 
bromsar och däck. Vägdammet som då skapas består till största delen av mineraler från slitage 
av sand och stenbeläggning, bitumen (bindningsmedel i asfalt), gummi från däck och nermalt 
organiskt material som delar av svampsporer, pollen, växtdelar och fibrer (Gustafsson, et al., 
2017). 

 

3.1.3 Partikelstorlek 

Luftburna partiklar i atmosfären kan variera i storlek från 1 nm upp till 100 µm. För att kunna 
mäta och modellera partiklars beteende är det viktigt att känna till partikelstorleken. Partiklar 
kan delas i olika stadier beroende på deras storlek (Colbeck & Lazaridis, 2013);  

- kärnbildningsstadiet vilket innebär partiklar med en diameter mindre än 0,1 µm som har 
formats genom kärnbildningsprocesser. Den undre gränsen för partiklarna är inte tydligt 
definierad men ligger runt 3 nanometer. 

- Aitken-stadiet innefattar partiklar mellan 0,01 µm och 0,1 µm. Dessa partiklar har bildats 
genom tillväxt av redan existerande partiklar vid kondensation, eller kärnbildats vid 
avdunstning. 

- ackumuleringsstadiet består av partiklar mellan 0,1 µm till cirka 3 µm (den övre gränsen 
kan variera). Partiklarna i detta stadie har bildats genom koagulering av mindre partiklar, 
eller genom avdunstning av förångande materia. Det kallas ackumuleringsstadium på 
grund av att mekanismerna som gör att partiklarna försvinner och deponerar går väldigt 
trögt (Colbeck & Lazaridis, 2013).  

-  
En annan indelning av pariklars storlek är ultrafina partiklar, fina och grova partiklar. Med 
ultrafina partiklar menas partiklar i kärnbildning- och Aitken-stadiet. Gränsen för fraktionen med 
fina partiklar går vid en diameter mindre än 2 µm medan grova partiklar räknas luftburna 
partiklar med diametern större än 2 µm (Colbeck & Lazaridis, 2013). Exempel på aerosoler i 
Aitken-stadiet är sot, organiska kristallpartiklar och svavelsyra. Till ackumuleringsstadiet räknas 
rök från biomassa, ammoniumsulfat och organiska marina ämnen. Den grova partikelfraktionen 
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innefattar partiklar från pollen, havssalt och damm (Colbeck & Lazaridis, 2013). I figur 1 kan vi 
utläsa den ungefärliga storleken på några olika föroreningskällor.  
 
 

 

 
 
 

Studier har visat ett samband mellan partiklars storlek vilket har visat sig gälla både vid ren luft 
utanför städer och förorenad stadsluft. Sambandet beskrivs av figur 2 nedan som visar hur 
massan och antalet partiklar i luften varierar med dess storlek. De partiklar som utgör mest 
massa består av partiklar i ackumuleringsstadiet och grova partiklar. Mindre partiklar än 100 
nanometer (0,1 µm) har i princip ingen partikelmassa. Grafen över antalet partiklar visar att 
grova luftburna partiklar är få till antalet, medan partiklar i framförallt Aitken-stadiet och 
ackumuleringsstadiet är många till antalet. Graferna visar på att det är en stor skillnad att 
jämföra antalet partiklar av PM10 och deras halter baserad på masskoncentrationen (Johansson, 
2007).  

Figur 1 - Storleken hos olika luftburna partiklar. Bilden är en modifikation från (Colbeck & Lazaridis, 2013). 



7 

  

                 

                      
 

3.1.4 Mätning av partikelhalter 

Det sker mätningar av partikelhalter på många ställen i världen för att utvärdera dess inverkan 
på hälsa, klimat och synlighet. De senaste decennierna har det ställts högre krav på att mäta 
partikelhalter i luften inom flera områden (Colbeck & Lazaridis, 2013). Detta har resulterat i att 
det utvecklats en mängd olika utrustningar för att mäta nivåerna av partiklar i luften i allt från 
stationär laboratoriebaserad utrustning till små bärbara apparater för privat bruk (Colbeck & 
Lazaridis, 2013). Det utvecklas dessutom hela tiden ny utrustning för att kunna mäta partiklar. 
När man ska välja utrustning för att undersöka partiklar är det viktigt att definiera i vilken enhet 
det är lämpligast att mäta, dvs. om man är intresserad av att ta reda på partikelstorlek, 
storleksfördelning, massa, volym, antal eller koncentration (Colbeck & Lazaridis, 2013). Det är 
även lämpligt att fundera över hur länge mätningen ska ske eftersom partikelhalten kan variera 
med tiden. Mätutrustning kan generellt delas in i två kategorier, de som samlar upp ett prov på 
ett substrat som undersöks vid ett senare tillfälle, och de som mäter partikelhalterna i nutid in-
situ (Colbeck & Lazaridis, 2013). Den utrustning som används i Södertälje är av den senare typen 
och beskrivs mera ingående i kapitel 4.4. 

 

3.1.5 Partiklars uppkomst 

En rapport från Östra Sveriges Luftvårdsförbund visar att den största delen av all emitterad 
PM10 kommer från vägtrafiken i Södertälje. I rapporten redovisas siffror på utsläpp av  
luftföroreningshalter baserade på luftvårdsförbundets utsläppsdatabas för året 2012 (Ruckle, 
2015). Det totala utsläppet av PM10 år 2012 i Södertälje var 370 ton, vilket kan jämföras med 
hela Stockholms utsläpp av PM10 som var 950 ton (Ruckle, 2015). I figur 3 visas fördelningen av 

Figur 2 – Samband mellan luftburna partiklars massa och antal. Bilden är en modifikation  
från (Johansson, 2007). 



8 

  

PM10-utsläpp från fem källor; energisektorn, vägtrafiken, industrimaskiner, sjöfart och utsläpp 
från arbetsmaskiner. Figuren visar att sjöfarten endast genererade 1 % av de totala utsläppen av 
PM10 i Södertälje år 2012, vilket innebär att fartygen i kanalen som flyter genom stadskärnan 
endast bidragit till en liten del av utsläppen. Enligt rapporten genererade arbetsmaskiner 8 % 
och energisektorn 3 %, medan industrin inte bidrog alls till de totala PM10-utsläppen.  Från 
trafiken genererades hela 88 % av totala utsläppen (Ruckle, 2015).  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

3.1.6 Den yttre miljöns inverkan på partikelhalterna 

Hur gaturummet är utformat kan ha stor inverkan på luftföroreningshalterna eftersom 
bebyggelse påverkar utspädning och ventilation av luftrummet. Vid smala gaturum kan 
föroreningshalterna variera stort mellan den ena sidan av gatan och den andra. Anledningen till 
detta är virvelbildningarna som bildas på grund av de omgivande husen.  Smala 
gatuutformningar ger högre luftföroreningshalter än breda och gator med hög bebyggelse ger 
högre halter än gator med låg eller ingen bebyggelse. Dimensionerna på gaturummet och hur 
slutet det är, har stor inverkan på ventilationen av luftföroreningar och påverkar därmed 
halterna (SLB-analys, 2016a). Växtlighet har inte påvisat någon större effekt på att sänka PM10 
genom att fånga upp partiklar och de flesta månader då halterna är höga så blommar inte 
växterna (Norman & Lövenheim, 2016). 

Vädret har påverkan på genereringen av partiklar i luften. När vägytan är fuktig slits den mer av 
trafiken än då vägbanan är torr. När vägbanan torkar upp efter att ha varit fuktig blir 
partikelhalterna höga eftersom de ansamlade slitagepartiklarna då lätt kan virvla upp 
(Gustafsson, et al., 2017). En annan källa till PM10 vid torrt väglag kan vara salt (natriumklorid) 
som används för att undvika halka under vintern. Detta salt kan verka något dammbindande 
eftersom det håller vägbanan fuktig något längre när det varit snö-och isväglag. När det väl 
torkar upp virvlar det dock upp i luften (Gustafsson, et al., 2017). Under vinterperioder och tidig 
vår ökar mängden damm på vägarna. Ett samband mellan det vägdamm som finns på körbanan 

Figur 3 - Andelen PM10-utsläpp från olika sektorer år 2012. Figuren är baserad på data  
från (Ruckle, 2015). 
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och PM10-halterna i luften förväntas existera, dock har stickprovsmätningar av 
vägdammsansamlingar inte kunnat visa detta (Gustafsson, et al., 2017). Det finns dock studier 
som visar att om mängden material på vägbanan ökar genom till exempel sandning så ökar 
PM10-halterna (Lövenheim & Norman, 2011).  

 

 

3.2 Hälsorisker 

Det finns idag omfattande bevis för att partikelförorenad luft i tätorter ger allvarlig negativ 
inverkan på människors hälsa, även om nivåerna är låga (Naturvårdsverket, 2016a). Luftburna 
partiklar kan orsaka skada när de kommer i kontakt med huden, men främst är kroppen mest 
utsatt för partiklar vid inandningen (Colbeck & Lazaridis, 2013). För barn som exponeras för 
partiklar kan den normala utvecklingen av lungorna påverkas och leda till en försämrad 
lungfunktionen. Svenska studier uppskattar att det sker mellan 3 000 till 5 000 förtidiga dödsfall 
varje år i Sverige på grund av partikelexponering. Detta kan sägas motsvara en förkortad 
medellivslängd på 6–12 månader (Naturvårdsverket, 2016b). Luftburna partiklar som är större än 
PM10 fastnar oftast i mun, svalg och näsa vilket kan orsaka irritation i luftvägarna (Sjöberg, 
2002). PM10 partiklar är fina nog att kunna tränga in i bröstkorgen och andningsorganen (WHO, 
2013). Dessa partiklar fastnar i olika delar av luftvägarna beroende på dess storlek, andningsväg 
och andningsmönster. Partiklarna av fraktionen PM2,5 kan ta sig ner i lungblåsorna, medan 
större partiklar oftast landar i övre luftvägarna (Sjöberg, 2002). Det är främst PM2,5 (innefattas 
av PM10) som ger allvarliga skador på hälsan (Sjöberg, 2002)och ökar risken för dödlighet på 
som en följd av partikelexponering (WHO, 2013). 
 
Det finns väl dokumenterade effekter av hur inandning av partiklar påverkar människan på både 
kort sikt (timmar, dagar) och längre sikt, dvs. månader och år. Förutom att partiklarna ger 
symtom på andningen och försämrar astma, så ökar sjukhusvistelserna och dödligheten i hjärt- 
och blodkärlssjukdomar. Dödligheten ökar även hos personer med andningssjukdomar och 
lungcancersjuka. På kort sikt påverkas den mänskliga hälsan av höga halter PM10 och på längre 
sikt är det främst den mindre fraktionen av halterna PM2,5 som ökar risken att dö i förtid (WHO, 
2013).  Ämnen som är skadliga för hälsan är oftast av den mindre fraktionen PM2,5 och 
innehåller till exempel metaller eller tunga organiska ämnen (Sjöberg, 2002). PM2,5 kan 
innehålla sot (eng. black carbon) som uppkommer vid ofullständiga förbränningsprocesser från 
exempelvis fordon. Dessa partiklar har visat sig vara skadliga både för människa och miljö, bland 
annat för att dessa partiklar kan binda andra skadliga ämnen som PAH (polycykliska aromatiska 
kolväten). PAH, metaller och icke-organiska salter har visat sig vara direkt skadliga för celler och 
är cancerogena (WHO, 2013).  
 
Långtidsexponering av PM10 är skadligt för hälsan. Om det dagliga dygnsmedelvärdet höjs med 
10 µg/m3 ökar risken att dö i hjärt- och lungsjukdom med 0,2–0,6 %. Samma förhöjning (10 
µg/m3) av PM2,5 ökar risken för dödlighet med hela 6–13%. Det finns inget bevis för en specifik 
nivå av partikelhalter eller tröskelvärde under vilken inga skadliga effekter inträffar (WHO, 2013). 
Enligt Sjöberg (2002) har studier visat att risken för lungcancer är 50 % högre i storstäder i 
jämförelse med lansbyggden, även då hänsyn har tagits till rökvanor (Sjöberg, 2002). Enligt 
WHO:s rapport från 2013 finns det inte tillräckligt med dokumentation och bevis för att kunna 
länka olika hälsopåverkan till kemiska substanser i partiklarna, med undantag för svart sot. Det 
finns dock bevis för att hälsan förbättras när luftkvaliteten förbättras (WHO, 2013). Enligt 
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Colbeck & Lazaridiz (2013) är vidare kunskap om hur partiklarna deponeras i andningsorganen av 
intresse för att kunna utföra riskanalyser och sätta rimliga gränser för halter av partiklar i luften. 
Exempelvis kan partiklarnas storlek och storleksfördelning ha olika inverkan på andningsorganen 
(Colbeck & Lazaridis, 2013) och även partiklarnas kemiska innehåll (Sjöberg, 2002). 
  

 

 

3.3 Lagstiftning och luftkvalitetsmål  
 

3.3.1 Miljökvalitetsnormer  

Begreppet miljökvalitetsnorm infördes i miljöbalken redan 1999 med syftet att reducera negativ 
inverkan på hälsa och miljö från så kallade diffusa utsläpp. Med det diffusa utsläpp menas 
exempelvis utsläpp från jordbruk och trafik (Naturvårdsverket, 2017a).  Naturvårdsverket är den 
myndighet som är ansvarig för vägledning av miljökvalitetsnormer rörande luftkvalitet. Det som 
var nytt vid införandet av miljökvalitetsnormer var att detaljerade miljökrav fanns specificerade 
samt den tidpunkt då de ska uppnås. Tidigare låg fokus på att reglera luftföroreningsmängderna 
som enskilda källor fick släppa ut. Under år 2003 kom begreppet miljökvalitetsnorm att innefatta 
bland annat angivelser av den miljökvalitet som blivit ett krav inom EU samarbetet. 
Miljökvalitetsnormerna siktar till att ta fasta på vad hälsa, miljö och naturen kan klara av utan att 
utsättas för alltför stor skada (Naturvårdsverket, 2017a).   
 
Det är kommuner och myndigheter som bär huvudansvaret för att normerna följs, men även 
verksamhetsutövare bär ett visst ansvar. I enlighet med miljöbalken ska dessa känna till sin 
miljöpåverkan samt själva utföra rimliga åtgärder. Inom arbetet med planering, planläggning, 
utfärda tillstånd att driva anläggningar och bedriva tillsyn som sker hos kommuner och 
myndigheter måste miljökvalitetsnormerna följas. Då det sker en överträdelse av en 
miljökvalitetsnorm finns det ofta ett behov av att reducera utsläpp från flera olika källor och 
därför är det nödvändigt att betrakta problemet ur ett helhetsperspektiv. Ett åtgärdsprogram 
ska tas fram utifrån detta helhetsperspektiv vilket och ska beskriva de åtgärder som myndigheter 
och kommuner behöver vidta för att klara miljökvalitetsnormerna (Naturvårdsverket, 2017a).   
 
Miljökvalitetsnormen gällande partikelhalter PM10 i utomhusluft innebär att ett 
dygnsmedelvärde över 50 µg/m3 inte får överskridas fler än 35 dagar per kalenderår. Dessutom 
får inte det genomsnittliga dygnsmedelvärdet per år överstiga 40 µg/m3. För de mindre 
partiklarna gäller att PM2,5 inte får överstiga ett genomsnittligt dygnsmedelvärde på 25 µg/m3 

per kalenderår i gatumiljö, och den genomsnittliga exponeringen på nationell befolkningsnivå får 
inte överskrida ett årligt dygnsmedelvärde på 20 µg/m3 (Sveriges Riksdag, 2016). Den exakta 
definitionen för luftburna partiklar PM10 och PM2.5 som regeringen beslutat om finns beskriven 
i Luftkvalitetsförordningen (2010:477) (Sveriges Riksdag, 2016). 
 
 

3.3.2 Miljömål 

Sveriges regering har upprättat ett antal miljömål som innefattar ett generationsmål, 24 
ettappmål och 16 miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen är tydligt preciserade medan 
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generationsmålet och ettappmålen är mera övergripande för det tillstånd som eftersträvas inom 
svensk miljö (Naturvårdsverket, 2016c). Varje år följs kvalitetsmiljömålen upp med en rapport, 
och en fördjupad utvärdering sker en gång under varje regerings mandatperiod. Varje myndighet 
ansvarar för uppföljning av sina miljökvalitetsmål och Naturvårdsverket ansvarar för att lämna 
en samlad redovisning till regeringen (Naturvårdsverket, 2016c). En bedömning och uppföljning 
görs för att undersöka om åtgärderna och dagens styrmedel är tillräckliga för att målen ska 
kunna uppfyllas. Betygen ”ja”, ”nej” eller ”nära” sammanfattar bedömningen (Naturvårdsverket, 
2017b). Det miljökvalitetsmål som rör PM10-problematiken är ’Frisk luft’. Miljökvalitetsnormens 
restriktioner för PM10-halterna ger inte fullt skydd för människa och natur, halterna överskrider 
lågrisknivåerna för sjukdomar och cancer, har negativ inverkan på djur, växter, kulturföremål och 
material. På grund av detta har miljömålet striktare riktvärden som ska ta hänsyn till de tidigare 
nämnda parametrarna (Naturvårdsverket, 2012).  Riktvärdena är följande (Naturvårdsverket, 
2016b); 
 

- Årsmedelvärdet per dygn för PM10 ska inte överstiga 15 µg/m3   
 

- Dygnsmedelvärden för PM10 ska aldrig överstiga 30 µg/m3 
 
Även WHO har tagit fram riktlinjer för maximala värden för luftkvalitet och PM10 för att 
minimera risken för skadliga hälsoeffekter. Enligt WHO ska dygnsmedelvärdet av PM10 per år 
inte överskrida 20 µg/m3, och 99-percentilen för dygnsmedelvärdet 50 µg/m3 får max 
överskridas 3 dygn per år (WHO, 2013). 
 
 
 

3.3.3 Åtgärdsprogram  

Ett åtgärdsprogram måste upprättas då miljökvalitetsnormerna inte följs. Det är viktigt att 
identifiera de källor som påverkar har störst miljöpåverkan för att kunna begränsa utsläppen. 
Syftet med programmen är att hitta kostnadseffektiva och lämpliga åtgärder, samt styrmedel för 
att kunna uppfylla miljökvalitetsnormen. Åtgärdsprogrammet ska vara ett stöd för övergripande 
planering som kan utgöra grunden för beslut som kommuner och myndigheter behöver fatta för 
att kunna följa miljökvalitetsnormen. Vart sjätte år ska åtgärdsprogrammet omprövas, men det 
kan ske tidigare vid behov (Naturvårdsverket, 2017a). Det är Naturvårdsverket som bedömer 
behovet av att upprätta ett åtgärdsprogram om en miljökvalitetsnorm för utomhusluft 
överskrids eller om den riskerar att överskridas. Om behovet finns ska ett åtgärdsprogram tas 
fram av den berörda länsstyrelsen eller kommunen. I 5 kapitlet i miljöbalken och 6 § 
luftkvalitetsförordning 2010:477 beskrivs vad som ska innefattas i åtgärdsprogrammet 
(Naturvårdsverket, 2017a). Av alla miljökvalitetsnormer har normen för PM10-partiklar och 
kvävedioxider visat sig vara svårast att följa. Drygt tio åtgärdsprogram har hittills tagits fram 
(Naturvårdsverket, 2016a).   
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3. Åtgärder för att minska PM10 
 

 

3.1 Dubbdäcksförbud 

På Hornsgatan i Stockholm har det varit dubbdäcksförbud sedan år 2010 (Stockholms stad, 
2017). Förbudet ledde inte bara till att mängden fordon med dubbdäck minskade, utan ledde 
även till en minskning av trafiken på gatan (Gustafsson, et al., 2017).  År 2016 var det trots 
förbudet i genomsnitt 27 % av fordonen på Hornsgatan som körde med dubbdäck. Sedan 
förbudet har PM10-halterna generade från trafiken minskat med avseende på 
dygnsmedelvärdet, från 30 µg/m3 under 2008/2009 till 8 µg/m3 under 2015/2016 för perioden 
november-april (Gustafsson, et al., 2017). Vid studier av dubbdäcksförbudet på Hornsgatan 
mellan januari- maj år 2009 och 2010 påvisades en minskning av PM10-halterna på mellan 14-
25% (Lövenheim & Norman, 2011).  

 
 

3.2 Minskad trafik 

Den främsta orsaken till höga PM10-halter i gatumiljö är trafiken, om trafikmängden minskar så 
minskar även partikelhalterna (SLB-analys, 2017a). Minskad trafikmängd längs en gata kan 
skapas på flera sätt, några exempel är trängselskatt, utbyggnad av kringliggande vägnät, eller att 
försvåra för trafikens framkomlighet. Att minska antalet parkeringsplatser kan också leda till att 
fler väljer att åka kollektivt vilket kan reducera den totala trafikmängden (Kupiainen, et al., 
2017).  

 
 

3.3 Minskad hastighet 

Att minska hastigheten på trafikerade vägar är en åtgärd som har visat sig minska PM10-halterna 
(Dickinson, et al., 2012). En undersökning på E18 vid Danderyds sjukhus i Stockholm från 
december 2009 till april 2010 visade att PM10-halterna minskade vid minskad hastighet. Studien 
visade att när hastigheten minskade med 10 km/h så sänktes PM10-halterna med 13 % under 
perioden. När hastigheten sänktes med 20 km/h sänktes PM10-halterna med 18 %. Åtgärden är 
dock mest effektiv längs vägar och infartsleder med höga hastigheter, samma minskning kan inte 
förväntas ske på gator i stadsmiljö (Lövenheim & Norman, 2011).   

 
 

3.4 Dammbindning 

Dammbindning innebär att en saltlösning sprids ut på vägbanan för att hindra att partiklar virvlar 
upp i luften. VTI har gjort tester med ett flertal dammbindningsmedel, bland annat kalcium 
magnesium acetat (CMA), kalciumklorid (CaCl2), magnesiumklorid (MgCl2) och en sockerlösning 
(Gustafsson, et al., 2010). I dessa studier visades att samtliga lösningar gav en liknande sänkning 
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av PM10-halternas dygnsmedelvärde med ca 35-40% det första dygnet efter utläggningen. 
Effekten avtog sedan under 3-4 dygn. Av de olika lösningarna har CMA och socker minst korrosiv 
effekt och minst negativ påverkan på miljön med avseende på mobilisering av metaller i jorden 
och syreförbrukning vid nedbrytning. Enligt studien var nackdelen med CMA att när lösningen 
precis lagts ut så gav den en stor minskning av friktionsvärdet på vägbanan, 0,55, medan för 
sockerlösningen blev den 0,7 och kloridlösningarna cirka 0,8. CMA-medlet är även mellan 4-5 
gånger dyrare än de kloridmedel som testats (Gustafsson, et al., 2010).  

I Stockholmsregionen har utvärderingar av dammbindning visat på en minskning av PM10-
halterna med mellan 20-35% det första dygnet efter utläggningen (Lövenheim & Norman, 2011). 
I Stockholm har man testat att dambinda med CMA på dagtid. Utvärderingen visade dock att 
dammbindningsmedelet till viss del torkade och virvlade upp i luften och kan ha bidragit till 
något högre PM10-halter vid en del tillfällen. Ökningen handlade dock endast om några få 
mikrogram per kubikmeter luft och osäkerheterna i studien är stora (Gustafsson, et al., 2017). 

 
 

3.5 Städning 

Under 2011-2012 utvärderades effekten PM10-reduktion genom städning och spolning av gator I 
Stockholm. Ingen tydlig sänkning av partikelhalterna kunde dock utskiljas genom utvärderingen 
(Gustafsson, et al., 2017). Det finns studier av mängden damm på körbanan visar som att det 
byggs upp damm under vintern och dammförrådet är som störst på vägbanan under mars. 
Vägytans struktur har också stor inverkan på mängden damm, grövre textur på vägbanan har 
visat på en högre andel vägdamm. En undersökning i Stockholm skedde våren 2013, då en 
vakuumsugmaskin från Disab Tella användes för att suga upp dammet på gatan. Till skillnad från 
många andra städmaskiner så fuktar den inte vägbanan utan skapar istället ett kraftigt vakuum 
för att fånga upp sand och vägdamm (Gustafsson, et al., 2017). Städning med ordinära 
städmaskiner med borstar har visat sig fungera mindre bra för att reducera PM10-halterna 
(Gustafsson, et al., 2017).   

 

3.6 Miljözon 

Kommuner kan skapa miljözoner inom specifika områden, det kan vara inom stadskärnan eller 
andra miljökänsliga platser. Det innebär att tunga fordon och bussar inte får trafikera miljözonen 
och är en åtgärd framtagen för att minska luftföroreningar. Miljözoner finns på flera platser i 
Sverige, bland annat i Stockholm, Göteborg och Malmö (Transportstyrelsen, 2017). Enligt 
Burman & Johansson (2001) har mätningar visat att partikelutsläppen för tunga diselfordon är 
10-20 gånger högre än för lätta bensinfordon. Skillnaden mellan nya och äldre fordon samt om 
de har partikelfilter eller inte, har visat sig ge stor skillnader i mängden luftburna partiklar. 
Miljözoner infördes i centrala delar av Stockholm 1996 (Burman & Johansson, 2001). Förutom 
att reducera partikelhalterna så minskas bullret med miljözon och det kan även driva på 
utvecklingen av bättre och renare fordon. Däremot kan åtgärden leda till ökade kostnader för 
transportfirmor och åkerier, främst små företag med begränsad ekonomi kan drabbas hårt. Det 
finns dock möjlighet till kompensation genom extra påslag från konsumenter och beställare 
(Burman & Johansson, 2001). 
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Enligt de lokala föreskrifterna i Stockholm får inte diseldrivna tunga lastbilar som har en vikt över 
3,5 ton inte framföras om de saknar miljöklassning. Undantag kan utfärdas vid ansökan om 
dispens. Undersökningar gällande efterlevnaden av miljözonen i Stockholm efter införandet 
1997 visade att 1 av 40 fordon år 2001 körde olagligt i zonen, medan det år 2000 var 1 av 10 
fordon som körde olagligt (Burman & Johansson, 2001). Undersökningen av situationen år 2000 
visade att 40 % av partikelutsläppen från tunga fordon hade reducerats efter införandet av 
miljözonen i jämförelse med att inte ha någon miljözon (Burman & Johansson, 2001).  
 
 

3.7 Vägbeläggning 

Vägars olika beläggningstyper kan ha inverkan på partikelhalterna längs gator. I länet används 
främst en hård typ av beläggning för att minska slitaget på vägen (Lövenheim & Norman, 2011). 
Studier har visat att den hårda asfalt som vanligen läggs på hårt trafikerade gator genererar lägre 
partikelhalter än mjukare beläggningar. Undersökningar av PM10-halterna vid 
bullerreducerande asfalt har visat en liten eller ingen ökning av halterna. Betongbeläggning som 
testats på motorväg har visat på en viss sänkning. Vid en hastighet på 70 km/h skulle halterna 
kunna sänkas mellan 15-22% beroende på andelen fordon med dubbdäck (30 % respektive 70 % 
dubbdäck) (Lövenheim & Norman, 2011).  
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4. Metod och genomförande 

 

4.1 Kunskapsinsamling 

Information till rapporten samlades in genom att använda söktjänster som DiVA (Digitala 
Vetenskapliga Arkivet), Google Schoolar och rapporter från SLB-analys hemsida; www.slb.nu. 
Nyckelord som användes vid litteratursökningen var bland annat: PM10, hälsorisker, CMA, 
dammbindning, åtgärder för PM10, luftföroreningar. Främst användes granskade vetenskapliga 
artiklar samt sammanställningar från ÖSLVF (Östra Sveriges Luftvårdsförbund), SLB-analys och 
VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). För beskrivning av egenskaperna hos partiklar 
användes främst Aerosol Science: Technology and Applications av Colbeck & Lazaridis (2013). 
Rapporter från WHO (World Health Organisation) var en viktig källa till information gällande 
hälsoriskerna med PM10. Information om miljökvalitetsnormer och mål fanns tillgänglig på 
www.miljömål.se som är förvaltad av Naturvårdsverket.  
 

 

4.2 Fältdata för partikelhalter 

Mätdata över PM10-halterna inhämtades från de två mätstationerna i Södertälje; på 
Turingegatan och vid Birkakorset. Från Turingegatan hämtades även NOx -data från och med att 
mätningarna startade den 22 december 2016. Även mätdata över luftföroreningarna inhämtades 
från Hornsgatan och Norr Malma för att kunna jämföras med halterna i Södertälje. Hornsgatan i 
Stockholm är en gata som har haft problem med höga PM10-halter, det var därför intressant att 
jämföra dess PM10-halter med Turingegatans. Mätstationen vid Norr Malma ger information om 
bakgrundshalterna av PM10 eftersom stationen är belägen på landet långt ifrån bebyggelse. 
Stationen mäter därmed PM10-haltern som naturligt förekommer i luften, dvs. som inte har 
uppstått från trafik och miljöföroreningar i stadsmiljö. Det var därför av intresse att se hur 
mycket av halterna på Turingegatan som utgjordes av bakgrundshalter, och hur mycket som 
genererats lokalt på gatan.  
 
Mätutrustningen för PM10 på samtliga mätplatser består av kalibrerade instrument av typen 
TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance). Mer information om mätutrustningen finns 
beskrivet i kapitel 4.4. Historisk mätdata laddades ner från hemsidan för SLB-analys hemsida 
(SLB-analys, 2017a).  För att kunna göra en bra simulering i NORTRIP-modellen krävdes flera olika 
typer av data. Data över luftkvalitet, trafik, andelen dubbdäck och vinterdäck och meterologi 
samlades in. En mängd antaganden och förenklingar vid insamling av data till modellen fick göras 
eftersom arbetet skedde under en begränsad tid.  
Data timme för timme samlades in för alla parametrar och sammanställdes i input-filen till 
NORTRIP. 
 
 

 
 

http://www.miljömål.se/
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4.3 Statistiska metoder och datasammanställning 

För att sammanställa data från mätstationerna och ta fram statistik och diagram användes 
Microsoft Excel 2016. Följande statistiska metoder har använts; max-och minvärde, kvartiler, 
median, 99-percentilen, medelvärde och standardavvikelse. Medelvärdet användes för att de 
gav en bra uppskattning över genomsnittliga värden. När det gäller miljökvalitetsnormen så 
beaktas dygnsmedelvärdena och därför var det intressant att titta dessa. Det var även intressant 
att veta hur höga dygnsmedelvärdena på ett år var eftersom det relaterar till en genomsnittlig 
långvarig exponering. Timmedelvärden användes för att undersöka hur PM10-halterna varierar 
under dygnen. Vid den grafiska analysen var timmedelvärden av intresse för att undersöka den 
dagliga variationen, och dammbindningen skulle eventuellt kunna ge en synlig effekt i anslutning 
till utläggningen. Nackdelen med medelvärden är dock att de inte ger rättvisa åt korta tillfällen 
med extremt höga eller låga värden.  
 
Standardavvikelsen som användes i arbetet beskriver hur stor avvikelsen från medelvärdet är för 
en mätserie. En hög standardavvikelse innebär en stor spridning av mätdata. Det var av intresse 
för arbetet att se hur stor den här avvikelsen var. Vid jämförelsen av timmedelvärdena vid 
Turingegatan och Birkakorset under 2016 undersöktes medianen för att ta reda på vilket värde 
som var vanligast förekommande. Max-och minvärdena var intressanta för att se inom vilket 
intervall PM10-halterna kunde variera som allra mest. Kvartilberäkningarna, första- och 
tredjekvartil, var intressanta för att undersöka värdet av PM10-halterna vid 25 % respektive 75 % 
om värdena i mätserierna sorterats i storleksordning. På så vis avgjordes om dessa värden låg 
långt ifrån max- och minvärdena.  99-percentilen var av intresse eftersom den kan visa om det är 
flera värden som ligger nära maxvärdet, eller om värden som är av samma storleksordning som 
maxvärdet är ovanliga.   
 
För att ta reda på hur väl mätserierna korrelerade har korrelationsananalys använts. Detta 
innebär en undersökning av hur väl värdena stämmer överens med en rät linje (Sahlgrenska 
akademin allmänmedicin, 2002). Korrelationskoefficienten förkortas r och beskriver hur starkt 
linjärt samband som finns mellan mätserier. Denna koefficient kan variera mellan +1 och -1. Vid 
noll föreligger den sämsta korrelationen, det finns alltså inget linjärt samband. Vid ett r på +1 
finns ett perfekt positivt linjärt samband, vid en ökning av x så ökar också y. För ett r på -1 
föreligger en negativ korrelation och när x minskar ökar y. Denna koefficient beskriver endast 
hur nära värdena ligger en rät linje och inget om regressionslinjen (Sahlgrenska akademin 
allmänmedicin, 2002). Om korrelationskoefficienten ligger mellan 0.0-0.20 föreligger inget 
samband, om den ligger mellan 0.21-0.40 finns ett svagt samband. Om korrelationskoefficienten 
ligger mellan 0.41-0.60 finns ett tydligt samband, och om det ligger mellan 0.61-1.00 finns ett 
starkt samband.  Denna tolkning är riktgivande men ett sambands styrka bör bedömas från fall 
till fall (Wikman, u.d.). Variablerna behöver inte bero på varandra även om korrelationen är hög 
(Wikman, u.d.). Antalet värden kommer ha inverkan på korrelationen, exempelvis skulle en 
korrelationskoefficient av endast två mätvärden ge ett perfekt linjärt samband vilket generellt 
inte skulle bidra med ett tillförlitligt resultat då mätvärdena är för få. För att undersöka detta kan 
ett p-värde tas fram (Sahlgrenska akademin allmänmedicin, 2002).  
 
Ett p-värde kan skatta hypotesen att korrelationskoefficienten liknar en regressionslinje av 
mätserierna, dvs. en rät linje anpassad efter hur mätvärdena förhåller sig till varandra i ett 
scatterdiagram.  P-värdet tar hänsyn till korrelationskoefficienten och antalet mätvärden. Ett 
högt p-värde innebär generellt att osäkerheten för sambandet av korrelationen mellan 
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mätvärdena är stort medan ett litet p-värde ger högre sannolikhet för att ett samband mellan 
variablerna existerar (Sahlgrenska akademin allmänmedicin, 2002).  
 
I detta arbete har även determinationskoefficienten r2 använts. Denna koefficient visar hur väl 
variation i den beroende variabeln y kan förklaras med hjälp av variationer i x (den oberoende 
variabeln).  Detta förutsätter att det exsisterar ett linjärt samband mellan x och y (Sahlgrenska 
akademin allmänmedicin, 2002). I detta arbete användes Microsoft Excel för att beräkna 
determinationskoefficienten med hjälp av kommandot RKV. Determinationskoefficienten kan 
variera mellan 0 och 1 där 1 anger att förändringen i y helt kan förklaras av förändringen i x. Ett 
r2 på 0 ger det motsatta, ingen av ändringarna i y kan förklaras med x. 
Determinationskoefficienten kan öka med ökande oberoende variabler, det finns därför en 
korrigerad r2 som tar hänsyn till detta, men den användes inte i detta arbete (Sahlgrenska 
akademin allmänmedicin, 2002). Som komplement till korrelationskoefficienten och 
determinationskoefficienten plottades PM10-halternas mot tiden. På så vis kunde halternas 
variation över tid illustreras grafiskt. 
 
Vid jämförelsen av PM10-halterna mellan NORTRIP-modelleringen och de uppmätta halterna 
användes diagram där differensen mellan dessa värden plottades. På y-axeln plottades NORTRIP-
värdena mot de uppmätta värdena på x-axeln. Differensen plottades som PM10-värden, på en 
logaritmisk skala av PM10-värdena, samt i procent.   
 
 
 
 

4.4 Mätmetoder och utrustning 

SLB-analys (Stockholms luft och bulleranalys) är en enhet som tillhör Stockholm stads 
Miljöförvaltning som ansvarar för mätutrustningen i Södertälje. SLB-analys ansvarar för driften 
av Stockholms stads luftövervakningssystem, och även för det regionala 
luftövervakningssystemet på uppdrag av Östra Sveriges luftvårdsförbund till och med år 2019 
(Östra Sveriges Luftvårdsförbund, 2016). På SLB-analys hemsida redovisas bland annat 
realtidsdata av partikelhalter, prognoser, om miljökvalitetsmålen överskrids, trenddiagram, 
årsrapporter med mera. Luftövervakningssystemet består av luftföroreningsmätare och 
mätstationer för meterologi. Systemet innehåller även databaser som innehåller information om 
mätdata, meteorologiska spridningsmodeller och utsläpp. Med hjälp av dessa databaser kan 
nulägesanalyser samt framtida scenarion av luftkvaliteten beräknas (Östra Sveriges 
Luftvårdsförbund, 2016).  
 

4.4.1 Luftföroreningsmätare 

Mätutrustningen som används i Södertälje är TEOM 1400ab och mätplatserna har valts ut på 
platser som är särskilt utsatta för höga halter av luftföroreningar (Norman & Lövenheim, 2016).   
Turingegatan och Birkakorset är högt trafikerade platser och är omgivna av viss bebyggelse vilket 
gör dem till utsatta områden. Kraven i Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av 
luftkvaliteten (NFS 2013:11), bilaga 4 har uppfyllts vid valet av mätplatser. Denna föreskrift avser 
placeringen av mätutrustningen, några exempel är att mätutrustningen måste placeras minst 25 
meter från en korsning när halterna mäts vid ett gaturum och att störande källor ska beaktas vid 
val av placering (Naturvårdsverket, 2013b). Naturvårdsverket har godkänt att mätinstrumenten 
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TEOM 1400ab mäter enligt en specifik referensmetod, eller enligt en metod som ger likvärdiga 
värden i förhållande till denna referensmetod. Mätarna i Södertälje kommun använder en teknik 
som ger direktvisande beräkning av halterna. Söks information om sammansättningen hos 
partiklarna måste däremot specifika filterprov med föroreningar skickas på analys (Norman & 
Lövenheim, 2016).  

 
TEOM-1400ab 

TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance) är en utrustning som mäter partikelhalter. I 
instrumentet samlas partiklar på ett filter placerat på toppen av en glaskropp som oscillerar 
(Norman & Lövenheim, 2016).  Luften inuti mätskåpet värms upp så att temperaturen över filtret 
konstant ligger på 50oC, detta för att undvika variationer i partikelmassa som beror på skillnader 
i vatteninnehåll. Frekvensen hos glaskroppen varierar proportionellt med förändringen i massa 
på filtret. Denna frekvensförändring som sker över en given tid kan sedan räknas om till 
partikelhalt, dvs. massa per volymenhet. Genom att utforma partikelavskiljaren vid luftintaget på 
rätt sätt kan partikelfraktionen bestämmas. PM10 halterna korrigeras sedan med avseende på 
volatilitet (avdunstning av volatila föreningar såsom vatten på partiklarna). Även tryck och 
temperatur korrigeras eftersom detta är ett krav eftersom dessa faktorer kan påverka 
partikelhalterna (Norman & Lövenheim, 2016). TEOM-mätaren ger realtidsinformation om 
partikelhalten i µg/m3.  
 
Det finns möjlighet att använda en provluftväxlare med två separata insug för att mäta både 
PM10 och PM2,5. SLB-analys har ställt in mätarna i Södertälje så att mätvärden för PM10 
levereras var 15:e minut. Normalt sparas dessa 15-minutersmedelvärden från instrumentet i 
flera databaser (Norman & Lövenheim, 2016). Insuget på TEOM-utrustningen kallas EPA och är 
designad för att efterlikna hur vi andas in partiklar. Mätutrustningen är placerad i väderskyddade 
skåp som är utrustade med luftkonditionering för att den inomhustemperatur som 
mätutrustningen och kringutrustningen behöver ska kunna hållas jämn. Miljön där instrumenten 
placeras är kontrollerad så att driftkraven kan uppfyllas. Skåpen är förankrat i ett 
betongfundament och skåpet är tätat för att hindra luftläckage (Norman & Lövenheim, 2016).  
 
 

Kvalitetsparametrar för TEOM-1400ab 

Mätområdet för de TEOM-instrument som SLB-analys förvaltar varierar mellan 0–1500 µg/m3 
(Norman & Lövenheim, 2016). Enligt kvalitetsmålen i NFS 2013:11 bilaga 1, är det accepterat 
med en mätosäkerhet på 25 % för PM10-mätningar (Naturvårdsverket, 2013a). Under januari till 
maj 2016 testades TEOM-instrumentet på Hornsgatan. Vid fyra tester där mätvärdena från 
TEOM-instrumentet jämfördes med referensinstrumentet Leckel SEQ 47/50. Filtret med partiklar 
från referensinstrumentet vägdes av VTI. Testerna visade på en mätosäkerhet mellan 13,4 % – 
19,4% och blev därmed godkända (Håkansson, 2017).  

Rimligheten för mätdata kontrolleras dagligen (Norman & Lövenheim, 2016). Störningssignalen 
får inte visa ett allt för högt värde och tryckfallet får inte vara för högt över samplingsfiltret. 
Mätskåpets temperatur kontrolleras även regelbundet. En gång varje vecka kontrolleras 
instrumentets status på distans genom att undersöka om flödet inuti instrumentet stämmer, att 
utomhustemperaturen och trycket är okej, och att alla status signaler är i normalt läge. Byten av 
samplingsfilter sker efter behov som varierar med koncentrationen av luftföroreningar vid 
mätplatsen. Bytet av samplingsfilter sker normalt en gång i månaden, men i vissa fall oftare 
(Norman & Lövenheim, 2016). 



21 

  

4.4.2 Mätplatserna vid Birkakorset och Turingegatan 

Hösten 2006 sattes den första TEOM-mätaren av PM10 upp på Turingegatan i Södertälje. På 
Turingegatan är mätstationen belägen precis innanför gångbanan som löper längs gatan, cirka 
två meter ifrån en husfasad. Det är bebyggelse cirka 130 meter längs den sida av gaturummet 
där mätaren står, på andra sidan gatan finns ingen bebyggelse i närheten, endast träd, buskar 
och gräsmattor. Bilderna i figur 4 visar mätstationerna och figur 5 visar Turingegatan sett ifrån 
mätstationen som står intill husfasaden. Mätaren på Turingegatan står cirka 50 meter ifrån 
korsningen Turingegatan – Oxbacksleden – Ängsgatan – Holmfastvägen. Turingegatan 
asfalterades om med tyst asfalt Swedrain under sommaren 2011. Vägen innehåller dock ett 
flertal lagningar där vägen blivit sliten.  
 
 

                      

 

Mätstationen vid Birkakorset sattes upp under juni 2013, se bilden till höger i figur 4. Vid 
Birkakorset står mätaren på Stockholmsvägen cirka 60 meter från korsningen Stockholmsvägen – 
Erik Dahlbergsväg - Birkavägen (Birkakorset). Det finns bebyggelse cirka 25–30 meter bakom 
mätaren och på andra sidan vägen finns ingen bebyggelse.  
 
 

 

                   Figur 4 - Bilden till höger visar TEOM-utrusningen på Turingegatan, och bilden till vänster visar TEOM- 
                   mätaren vid Birkakorset. 
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4.5 Utläggning av dammbindningsmedel 

Under mars och april 2017 skedde dammbindning på några utvalda gator i centrala Södertälje. 
Dammbindningsmedlets syfte är att hålla vägbanan fuktig och hindra damm från att virvla upp i 
luften. Dammbindningsmedlet bestod av en CMA-lösning (Kalcium Magnesium Acetat).   

 

Planering av utläggningsområde 

På uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund har SLB-analys tagit fram kartor över PM10 
halterna i Södertälje. Halterna som illustreras i figur 6 nedan är beräknade för år 2015. Vägarna 
passerar genom Södertäljes stadskärna och färgerna indikerar hur höga PM10-halterna har 
beräknats vara enligt modellering. Halterna kan utläsas genom färgskalan under kartan och står 
för årsmedelvärdet för ett dygn (SLB-analys, 2017c). De modellerade värdena är beräknade för 
luftkvaliteten cirka två meter över marken under ett normalt meteorologiskt år.  Utifrån denna 
karta valdes de stråk som skulle dammbindas ut, det var främst de stråk markerade med 
mörkorange och rött som valdes eftersom dessa gator enligt modelleringen har de högsta PM10-
halterna i staden, över 35 µg/m3 per dygn i genomsnitt. 
 
Turingegatan är den gata som sträcker sig från kanalen och nedåt åt vänster fram till korsningen 
Oxbacksleden/Ängsgatan, se figur 6. Kartan i figuren visar att de högsta halterna finns precis på 
Turingegatan (markerat i rött), och att det är höga halter (mörkorange) på delar av 
Oxbacksleden, Stockholmsvägen och Ängsgatan. 
 
 
 
 
 

Figur 5 - Utsikt från mätstationen vid Turingegatan. 
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Området för utläggning som togs fram baserades på de stråk där modellen beräknat höga halter, 
och de har markerats orange i figur 7. Det utvalda stråket innefattar en sträcka från Ängsgatan 
(korsningen Ängsgatan/Kvarnbergsgatan) ner längs Oxbacksleden tills det orangea stråket tar 
slut (Korsningen Oxbacksleden/Järnagatan). Utläggningen skedde även från korsningen vid 
Turingegatan fram till Mälarbron där vägen byter namn till Stockholmsvägen, och upp till 
Birkakorset (Korsningen Stockholmsvägen/Birkavägen/Erik Dahlbergs väg), se figur 7. Eftersom 
CMA sänker friktionen den första timmen efter utläggning så stängdes spridaren av 10 meter 
innan korsningar för att undvika halka. Lägg märke till att mätstationerna är utmärkta på kartan i 
figur 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6 - Karta över modellerade årsmedelvärde för PM10-halter i centrala Södertälje. Modifierad bild 
från SLB-analys (SLB-analys, 2017c). 

Birkavägen 
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För att kunna beställa in rätt mängd CMA-lösning som skulle användas på vägarna utfördes en 
beräkning av utläggningsområde och åtgång av dammbindningsmedel. Med hjälp av Google 
Maps och dess mätverktyg uppskattades längden på de vägsträckor som ska dammbindas, sedan 
beräknades ytan som dammbindningsmedlet skulle täcka genom att multiplicera antalet filer 
med bredden på filerna, som uppskattades till 3,5 meter. För detaljerad beskrivning av 
beräkningen, se Appendix 1. Inköp av CMA gjordes från PEAB som sköter delar av driften i 
Stockholms stad. CMA-lösningen som köptes in heter ICE & DUST AWAY och kommer från den 
danska tillverkaren Nordisk Aluminat A/S. Utläggningen skedde med en lastbil utrustad med 
tallrikspridare, vars förare fick instruktioner och karta över utläggningsområdet. Mellan 10–20 
gram lösning/m2 användes vid utläggningen.  
 

 

4.6 NORTRIP-modellering  

NORTRIP är ett modelleringsverktyg som tagits fram genom ett nordiskt samarbetsprojekt. 
Projektets mål var att ta fram en processbaserad emissionsmodell utan empiriska faktorer och 
därmed kunna användas i alla städer (Johansson, et al., 2012). Modellen beräknar emissioner 
och luftburna partiklar som genererats från vägdamm genom att analysera sambanden mellan 
en mängd parametrar (Denby, et al., 2013a).  NORTRIP står för NOn-exhaust Road TRaffic 
Induced Particle emissions och är en produkt av ett projekt finansierat av arbetsgruppen för 
klimat och luftföroreningar vid det Nordiska ministerrådet. Modellen innehåller samlad kunskap 

 
              Figur 7-  Karta över Södertäljes stadskärna med de två mätstationerna utmarkerade och sträckorna som   
              dammbundits med CMA är markerade i orange. 

Birkavägen 
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från forskning om luftföroreningar som pågått över ett decennium (Denby, et al., 2013a). De 
luftföroreningar som modellen beräknar är NOx, PM10 och PM2,5 och kan beräknas i 
timmedelvärden eller dygnsmedelvärden. NORTRIP-modellen har främst utvecklats för personer 
som arbetar med luftkvalitet och genom modellen ska kunna utvärdera effekten av olika 
åtgärder (Denby, et al., 2013a). 
 
NORTRIP utvecklades från tidigare emissionsmodeller av vägdamm (Johansson, et al., 2012) 
tillsammans med fältstudier och laboratoriestudier. De främsta funktionerna i modellen är 
(Johansson, et al., 2012); 
 

- Produktion av vägdamm och dess efterföljande emissioner baserat på slitage av väg, 
däck och bromsar.  

 
- Förrådet av vägdamm och salt på vägbanan som beräknas med en ekvation av 

massbalans. 
 

- Upptorkning av vägbanan baserat på modellering av energibalansen på vägytan. 
 

- Underhållsaktiviteter som påverkar massbalanser och processer som bortstänkning eller 
upptorkning av vägbanan, exempelvis sandning, plogning, städning och saltning. 
Underhållsaktiviteterna ingår även i beräkningarna av massbalansen för fukt.  
 

- En massbalansekvation används för ytvatten och is används för att beräkna fukten på 
vägbanan. 

 
- Modellen tar hänsyn till inverkan av salt på vägbanan som påverkar smälttemperaturen 

och dammansamlingen på vägen.  
 

- Vägbanans fukt och dess inverkan på bevarandet av vägdamm. 
 

NORTRIP modellen tar hänsyn till fler parametrar jämfört med tidigare luftkvalitetsmodeller, 
exempelvis beräkningar av fukten på vägytan, effekten av byggnader och fordon på 
energibalanserna och saltets effekt på upptorkning och avdunstning på vägytan (Johansson, et 
al., 2012).  Fukten på vägytan beräknas i relation till åtgärder såsom hastighetsdämpning och 
dubbdäcksförbud. En annan viktig funktion är att modellen kan identifiera och separera 
processer som påverkar partikelhalterna. Separation av indirekta emissioner av vägdamm och 
emissioner från direkt slitage är viktigt eftersom de kontrolleras av olika processer (Johansson, et 
al., 2012).   
 
Flera av parametrarna i modellen har tagits fram genom att utföra flertalet fältstudier och 
laboratorieexperiment, samt genom litteraturstudier (Johansson, et al., 2012). På VTI i Linköping 
har mätningar av PM10 och PM2.5 tagits fram i en vägsimulator. Denna simulator har tagit fram 
data över emissionsfaktorer för direkt vägslitage med avseende på olika strukturer i vägbanan, 
däcktyper och för olika hastigheter. Mobila laboratorier användes längs vägar för att beräkna 
spridningsgraden och dess beroende av fordonstyp och hastighet. Flera delar av modellen har 
testkörts genom att tillämpa dataset från Oslo, Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors 
(Johansson, et al., 2012).  Modellens prestanda har utvärderats genom att jämföra uppmätta 
värden med modellerade. Detta har utförts med avseende på dammängd, ytfuktighet, 
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yttemperatur och PM10-halter. Modellen har även testats för att utvärdera effekten av sänkt 
hastighet och dubbdäcksförbud på PM10-halterna. Reducerad hastighet utvärderades utifrån 
förhållanden i Oslo med sänkt hastighet längs en gata, och dubbdäcksförbudet utvärderades från 
förhållandena på Hornsgatan före och efter dubbdäcksförbudet. Modellen har enligt Johansson 
et al. (2012) lyckats modellera PM10-halterna med tillfredställande noggrannhet. År 2012 var 
modellen den mest heltäckande processbaserade modellen baserad på emissioner (avgaser 
exkluderade) som fanns tillgänglig (Johansson, et al., 2012).   
 
NORTRIP-modellen har särskilt god överrensstämmelse med förhållandena på Hornsgatan. För 
att kunna åstadkomma en god modellering av PM10-halter med avseende på timmedelvärden är 
det nödvändigt att känna till mängden fukt och damm på vägbanan.  Mängden fukt på vägbanan 
är den viktigaste faktorn att ange eftersom denna är starkt kopplad till PM10-halterna och 
fukten binder dammet till marken vilket påverkar storleken av dammförrådet på vägbanan. 
Detta damm virvlar sedan upp då vägen torkar upp igen. Vid modellering av vägfukten i NORTRIP 
(den relativa variationen) gav resultatet på Hornsgatan en korrelation r2 av dygnsmedelvärdet på 
0,4 – 0,6 mellan de modellerade och uppmätta PM10-halterna. Vid modellering då uppmätt 
vägfuktsdata användes blev korrelationen r2 för dygnsmedelvärdet 0,8 – 0,9. Data under 
saltmängd på vägbanan förbättrade resultatet ytterligare eftersom dess inverkan sänker 
förångningstrycket vilket gör att vägen hålls fuktig över en längre tid. Data från Oslo har visat att 
vägsaltet även kan påverka halterna då det virvlar upp i luften. I Oslo kunde salthalten i luften 
utgöra upp till 16 % av de totala PM10-halterna under vineterperioden (Johansson, et al., 2012).  
 
Halterna av sandpartiklar i luften modellerades genom att jämföra data tillgänglig från 
Hornsgatan före och efter att sandning skett (Johansson, et al., 2012). Modellen beräknade att 
cirka 10% av det årliga dygnsmedelvärdet bestod av sandpartiklar, och kan ha gett upphov till att 
dygnsmedelvärden överskridit 50 µg/m3. Vid en modellering av PM10-halterna på Hornsgatan 
jämfördes resultatet från NORTRIP och SMHI:s modell, jämförelsen visade att 
korrelationskoefficienteten hos NORTRIP var högre medan SMHI:s modell beräknade 
amplituderna och standardavvikelsen bättre (Johansson, et al., 2012). Det finns både likheter 
och en del skillnader mellan modellerna, den största skillnaden är att parameteriseringen av de 
bakomliggande processerna är mera detaljerad i NORTRIP och den är utformad för att förstå de 
bakomliggande processernas inverkan på halterna, inte bara beräkna dem.  
 
Det finns dock flera parametrar i NORTRIP som skulle kunna förbättras (Johansson, et al., 2012). 
Viktiga processer som slitage och nedmalning av exempelvis sand inkluderas inte i modellen, 
men finns beskrivet i modellstrukturen. Spridningsvärdena uppfyllde inte heller det förväntade 
beroendet av trafikens hastighet. Även vägens beskaffenhet och textur är parameterar som 
påverkar dammansamling och spridning, dessa viktiga parametrar är bristfälligt beskrivna av 
modellen vilket behöver utredas med hjälp av experimentell data. Spridningsfaktorer kopplat till 
salt och sand behövs för att kunna tas fram för att åstadkomma en bra modellering (Johansson, 
et al., 2012).  
 
NORTRIP analyserar parametrar som påverkar produktionen av luftföroreningar såsom 
meterologi, utsläpp och avlägsnanden av partiklar. Modellen tar hänsyn till hur 
luftföroreningarna påverkas av olika åtgärder. Figur 8 illustrerar de parametrar som modellen 
inkluderar i dess beräkningar. Parametrarna som påverkar produktionen av partiklar är slitage av 
vägbana, däck, bromsar, samt utläggning av salt och sand på vägbanorna. Emissioner av 
vägdamm och avgaser från bilar modelleras. Åtgärder som kan tillämpas i modellen är 
dammbindning, införande av dubbdäcksförbud, körförbud, miljözon, sänkt hastighet, och 
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städning av gatorna. Faktorer som påverkar emissionerna av partiklar är avgaser (primära 
emissioner) och mängden uppvirvlat dam (sekundära emissioner). Meterologi, trafikmängd och 
hastighet har också stor inverkan på emissionerna och därmed PM10-halterna (Kupiainen, et al., 
2017) (Gustafsson, et al., 2017). NORTRIP baserar sina beräkningar på indata över strålning, 
nederbörd och fukt, kondensation och upptorkning, luft- och vägtemperatur samt luftens 
turbulens. Faktorer som avlägsnar partiklar från vägbanan och vägområdet är avrinning av 
dagvatten, snöplogning samt då regniga körbanor trafikeras och partiklar lösta i vatten kastas av 
körbanan (bortstänkning). NORTRIP tar även hänsyn till gaturummets utformning, vägytans 
egenskaper, typ av asfalt och vägsalt (Norman, et al., 2016). 
 
 

 

Figur 8 – Bilden visar några av de parametrar som NORTRIP hanterar för att generera information om partikelhalterna vid 
en specifik plats. Bilden är en modifikation (Norman, et al., 2017). 

 
Parametrar som är nödvändiga att sätta in i modellen för att få ut ett bra resultat visas i Tabell 1 
nedan (Johansson, et al., 2012). Det är bland annat data över byggnaderna längs vägen (dess 
höjd och bredd), vägförhållandena som bredden på vägen och dess asfaltstyp, gatans position 
relativt vädersträcket och ytalbedo. Nödvändiga meterologiska parametrar är vindriktning och 
vindhastighet, relativa fuktigheten, samt global strålning eller data över molntäcket. Nödvändiga 
parametrar gällande trafiken är trafikflödet och den skyltade hastigheten samt andelen 
dubbdäck och andelen tungtrafik. När det gäller vägfukt att ha tillgång till åtminstone data från 
en närliggande station i stadsmiljö. Koncentrationen av NOx är nödvändig att ha data över 
eftersom den kan konvertera PM10-emissionerna till PM10-koncentrationen (Johansson, et al., 
2012). Detta är även viktigt för att ge en bra uppskattning av partikelspridningen och undvika att 
meterologiska faktorer som att vindriktning och vindhastighet får för stort inflytande 

(Gustafsson, et al., 2017). Data bör komma från den urbana bakgrundsluften vid taknivå samt 
från gaturumsnivå vid den modellerade platsen. Spridningen hos NOx förväntas kunna beskriva 
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spridningen hos PM10-halterna och därmed även koncentrationen i luften. Även 
emissionsfaktorn för avgaserna är viktig för att kunna beräkna den totala emissionen och PM10-
koncentrationen (Johansson, et al., 2012). 

Faktorer som inte är lika nödvändiga men ändå ger en påtaglig förbättring av modelleringen är 
vägytans egenskaper och skick, mätdata över vägfukten på gatan, PM2,5 och PM10-data för 
utvärdering, data över saltning, sandning och dammbindning samt lagret av damm, salt och 
ytvatten på vägbanan. Om det finns tillgänglighet till följande data kan resultatet från 
modelleringen förbättras ytterligare; temperaturen på vägytan, vindhastigheten vid gatunivå, 
andelen salt i vägdammet, städning och mängden bortstänkning av ytvatten på vägbanan.   

 

Tabell 1 - Data över nödvändig och önskvärd inputdata till NORTRIP (Johansson, et al., 2012). 

 

 

Beräkningarna av olika parametrar i NORTRIP är baserad på information från olika källor. Bland 
annat har  VTI, NEO (Nordic Environ Oy, Helsinki), AU (Department of Environmental Science, 
Aarhus University), NILU (The Norwegian Institute for Air Research), SLB-analys och ITM 
(Department of Applied Environmental Science, Atmospheric Science unit, Stockholm 
Univerisity)  bidragit med information till modellen. Mer information om vilken organisation som 
bidragit till respektive parameter finns beskrivet i Appendix 2. Där anges även vilken typ av källa 
som de bidragit med, exempelvis information från litteraturstudier eller andra modeller 
(Johansson, et al., 2012). 

NORTRIP är programmerad i MATLAB som läser in olika länkade script (Denby, 2012). Indata från 
Turingegatan fylldes in i ett Exceldokument. En generell mall av denna Excelfil fanns tillgänglig på 
SLB-analys vilken användes som utgångspunkt för körningarna i detta arbete. NORTRIP-modellen 
används av medbetarna på SLB-analys för att beräkna partikelhalterna i gatumiljö vid varierande 
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trafiksituationer och meterologi (Norman, et al., 2016). För att köra modellen fylls indata-
parametrarna in i ett Excel-ark med 7 flikar; Metadata, Initialconditions, Statictraffic, Traffic, 
Meterology, Activity och Airquality. Mera information om betydelsen av alla input-parametrar 
finns beskrivet i den vetenskapliga rapporten NORTRIP model development and documentation – 
NOn-exhaust Road TRaffic Induced Particle emission modellering (Denby & Sundvor, 2012). 
Indata som använts i flikarna finns beskrivet i Appendix 3 och förklaring av indataparametrarna 
finns beskrivet i Appendix 4. 
 
Som tidigare nämndes behöver NORTRIP data över NOx eller annan information för att kunna 
beräkna spridningen och kunna konvertera emissionerna till partikelkoncentrationer. 
Spridningen kan även beräknas genom att använda en spridningsmodell som OSPM, denna 
modell finns tillgänglig i NORTRIP (Johansson, et al., 2012). Eftersom utspädning och ventilation 
av luftföroreningar påverkas av gaturummets utformning så kan halterna som beskrivs av en 
Gaussmodell kompletteras med gaturumsmodellen OSPM (SLB-analys, 2016a). 
Luftföroreningarnas halter kan alltså beräknas med modellen genom att den tar hänsyn till 
höjden på bebyggelse och bredden på gaturummet. OSPM-modellen behandlar bara 
luftföroreningar från avgaser (Department of Environmental Science Aarhus University, 2017). 
För mera utförlig information om hur modellen fungerar finns vetenskapliga artiklar publicerade 
(Denby, et al., 2013a) (Denby, et al., 2013b) (Norman, et al., 2016) (Denby, 2012) och ligger 
utanför detta arbete att beskriva i detalj. OSPM-modellen som utvecklats på Aarhus Universitet 
och finns beskriven på deras hemsida (Department of Environmental Science Aarhus University, 
2017).  

 

4.6.1 Luftkvalitetsdata  

PM10-data hämtades från Airviro som är en databas tillgänglig på SLB-analys där historiska data 
från mätstationerna finns sparade. För utvärdering av PM10-halterna användes data från 
mätstationerna på Turingegatan, Norr Malma (bakgrundshalter) och Hornsgatan som användes 
för jämförelse med Turingegatan (SLB-analys, 2017a). Till modellen användes dessutom indata 
av NOx från Turingegatan och Norr Malma, samt PM2,5 från Norr Malma. Nyare data som ännu 
inte var offentliggjord på hemsidan laddades ner från SLB:s databassystem Airviro. 
Luftkvalitetsdata från år 2017 hade ännu inte hunnit granskas vid modelleringstillfället vilket kan 
ha bidragit till felaktigheter.  

 

4.6.2 Andelen tunga fordon 

Data om längden på passerande fordon laddades ner från Infrakontroll som loggar data från 
radarmätarna i Södertälje. Utifrån den uppmätta längden gjordes en uppskattning om fordonet 
skulle beräknas vara ett tungt fordon, buss, personbil eller cykel. I detta arbete antogs att alla 
fordon med en längd kortare än 1,8 meter var cyklar, och att fordon längre än 8 meter var tung 
trafik. Utifrån detta kunde ett förhållande mellan personbilar och tunga fordon tas fram. 
Andelen tunga fordon analyserades under en vecka (vecka 14 år 2017) på Turingegatan. Denna 
vecka registrerades inga cyklar. Fordonsflottans samansättning antogs vara samma på 
Turingegatan och vid Birkakorset eftersom stationerna ligger nära och på samma väg några 
hundra meter längre bort.   
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4.6.3 Vinterdäck 

Andelen fordon med vinterdäck varierar under vintersäsongen. Under perioden 1 december till 
31 mars är det förbjudet att ha sommardäck om vinterväglag råder. I modelleringen antogs att 
andelen sommardäck var noll redan under hela perioden 30 september till 16 april. Från och 
med 30 september var alla däck vinterdäck eller dubbdäck. En kurva för ökning och avtagande av 
dubbdäck inspirerades av hur variationen sett ut på Ekerövägen utanför Stockholm, genom 
kommunikation med Sanna Silvergrena på SLB-analys (Silvergren, 2017). Denna graf visas i figur 
9 nedan. Dubbdäcksandelen på Ekerövägen ansågs vara den information tillgänglig som var mest 
lik förhållandena i Södertälje där det inte är ovanligt att bo i villa eller mera lantligt. Andelen 
personbilar med dubbdäck antogs vara 0% den 30 september, för att nå upp till en 
dubbdäcksandel på 64% den 8 december och ligga konstant på denna procentandel fram till 20 
februari. Därefter sjönk andelen dubbdäck igen för att den 21 april ligga på 0%. För enkelhetens 
skull antogs att inga lätta fordon hade sommardäck mellan 1 oktober fram till 20 april.  
 
Eftersom alla inte sätter på sina dubbdäck direkt under vinterperioden och tar av dem vid olika 
tidpunkter så togs en hypotetisk kurva för dubbdäcksvariationen under säsongen fram. Det 
vertikala sträcket i figur 9 markerar datumet 22 december 2016 eftersom det var efter denna 
dag som värdena användes för modellering. Mellan 22 december till början på mars antogs 
dubbdäcksandelen vara 64% i enlighet beräkningen av dubbdäcksandelen beskrivet i kommande 
stycke. Därefter antogs en sänkning av procentandelen dubbdäck i enlighet med diagrammet.  

 
Figur 9 - Kurvan visar antagande för dubbdäcksandelens variation under vinterdäckssäsongen 2016/2017. 

 
 

4.6.4 Framtagning av dubbdäcksandel   

För att uppskatta andelen dubbdäck i Södertälje användes två metoder. Den ena (metod 1) var 
att stå på Turingegatan och utföra ett empiriskt test genom att räkna antalet bilar med dubbdäck 
som passerade i ett körfält. Genom att lyssna till ljudet när fordonen passerade avgjordes om de 
var utrustade med dubbdäck eller ej. När bilarna passerar med ett bullrigt rispande ljud antogs 
de ha dubbar och när de passerade utan några rispande ljud antogs de vara dubbfria. Denna 
metod kunde inte användas när det regnade eller fanns pölar på vägbanan eftersom det då inte 
gick att höra om det var en bil med dubbade eller odubbade däck. Tunga fordon som bussar och 
lastbilar uteslöts ur beräkningarna. Den andra metoden (metod 2) var att räkna 
dubbdäcksandelen på parkeringar vid Östertälje station och Södertälje hamn. Båda metoderna 
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utfördes under mars månad 2017. I metod 1 räknades 235 bilar och vid metod 2 vid räknades 
636 bilar på parkeringarna. Metod 1 gav en procentandel på 64% fordon med dubbdäck, och 
metod 2 gav också en procentandel på 64 % fordon med dubbar. För mer detaljer, se Appendix 
5. För tunga fordon gjordes antagandet att dubbdäck inte används.  
 
Svårigheter uppstod vid metod 1 på grund av att de passerande bilarnas däck ibland gav ifrån sig 
ett ljud som var svårt att bedöma, om bilarna passerade tysta med endast ett litet skrapande ljud 
var det svårt att avgöra om de hade dubbar eller inte. Ett av skälen till detta är att 
beskaffenheten hos dubbarna på de många dubbdäcken varierade stort. En del bilar hade stora 
dubbar medan andra hade däck där nästan alla dubbar var nedslitna. En hypotes är att om det 
inte hörs tydliga rispande ljud när bilarna passerar med dubbdäck, så är dubbarna så slitna att de 
har de inte har mycket mera nötande effekt på asfalten än vad dubbfria vinterdäck har. Metod 1 
används av SLB-analys för utvärdering av dubbdäcksandelen i Stockholm. Tidpunkten då 
beräkningarna skedde kan ha haft inverkan på resultatet. De utvalda parkeringsplatserna i 
metod 2 uppskattades ge en relativt god bild av den genomsnittliga trafikanten i Södertälje, de 
som parkerat där främst var folk som klev på pendeltåget vid stationerna och var möjligen en 
varierad grupp medborgare. Nackdelen är att taxibilar och yrkestrafik inte finns representerad, 
vilka kan utgöra en betydande del av trafikflödet vid mätplatserna.   

 

4.6.5 Asfalt 

Det fanns flera index för asfaltstyper som lagts in i NORTRIP. Asfaltstypen som användes vid 
modelleringen var indexet för H.C. Andersen Boulevard i Köpenhamn (HCAB).  Denna gata är en 
av de mest trafikerade gatorna i Köpenhamn (Denby, et al., 2016). Eftersom asfalten på 
Turingegatan inte är i det bästa skicket och det finns ett flertal lagningar med mera så gjordes 
antagandet att den var i samma skick som på H.C. Andersen Boulevard vilken är i något sämre 
skick än på Hornsgatan. Denna asfaltstyp har ett eget index-värde som användes som indata till 
NORTRIP.  

 

4.6.6 Trafikmängd och hastighet 

Trafiken mäts på Turingegatan och vid Birkakorset genom de tidigare nämnda radarmätarna som 
bland annat registrerar vilken hastighet varje förbipasserande fordon har och exakt när de 
passerar. Utifrån de nerladdade data kunde antalet fordon per timme beräknas. Hastigheten vid 
dygnens olika timmar räknades fram genom att ta medelvärdet av hastigheten hos alla fordon 
som passerat under varje timme. Data för en vecka laddades ner via Infrakontroll, ett verktyg 
som kommunen använder för att lagra dessa data. Ett medelvärde för varje timme av vardagarna 
skapades, samt ett medelvärde för helgdagarna. Dessa medelvärden fick representera varje 
vardag och helgdag under hela modelleringsperioden. Dessa medelvärden antogs gälla för både 
lätta och tunga fordon. För mer detaljer, se Appendix 6 och Appendix 7.  
 

4.6.7 Meterologidata 

En mängd olika meterologidata behövdes som input till NORTRIP. Data på globalstrålning 
hämtades från SLB:s hemsida (SLB-analys, 2017b). Deras data kommer från en väderstation i 
Högdalen i Stockholm som användes vid modelleringen eftersom den uppskattades vara relativt 
representativ för globalstrålningen i Södertälje. För att ta reda på om data från Högdalen var 
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lämplig att använda för Södertälje gjordes en korrelation av timvärden mellan mätstationen i 
Högdalen och en mätstation i Marsta (en by i Uppsala kommun) vars data också fanns tillgänglig 
på SLB:s hemsida. Vid de 2000 första timvärdesobservationerna (2016-01-01 till 2016-03-24) var 
r2 värdet 0,85 under 2016. För dygnsmedelvärdena var korrelationen bättre, r2 var 0,95 för de 
290 första observationerna (2016-01-01 till 2016-10-16). Avståndet mellan Högdalen och 
stationen i Marsta är cirka 41 km, medan avståndet mellan Högdalen och Södertälje endast är 25 
km. Eftersom korrelationen var god mellan mätstationerna i Högdalen och Marsta, så bedömdes 
globalstrålningsdata från Högdalen kunna tillämpas för NORTRIP beräkningarna för Södertälje. 
Temperaturdata hämtades från SMHI:s väderstation i Tullinge på deras offentliga hemsida 
(SMHI, 2017). Detta var den mätstation med tillgänglig data som kunde hittas så nära Södertälje 
som möjligt. Data över vägbanans temperatur inhämtades från Trafikverkets mätstation i 
Södertälje, dessa data inhämtades genom mailkontakt med Trafikverket. Dessa data innehöll 
dock en hel del fel, temperaturen timme för timme skiftade ibland orimligt mycket. Därför 
ersattes data då temperaturen var av ett orimligt värde (minusgrader en sommardag) med ett 
medelvärde från de två närliggande timmarna med rimliga värden.  Nederbördsdata (regn och 
snö) hämtades från SMHI-stationen i Tullinge, liksom den relativa fuktigheten, vindhastighet och 
vindriktning.  

 

4.6.8 Aktivitetsdata 

Enhetsdriften på Södertälje kommun dokumenterar alla datum och tidpunkter då de sandat och 
saltat vägarna i Södertälje, och här inhämtades informationen om utläggningstillfällen för dessa 
aktiviteter samt CMA utläggning (Enhetsdriften, 2017). Ibland dokumenterades tiderna för olika 
utläggningar inom ett relativt stort tidsintervall vilket gjorde det svårt att estimera den exakta 
tidpunkten då aktiviteten skett intill mätstationerna. Vid dessa tillfällen valdes en tidpunkt mitt i 
tidsintervallet.  

 

4.6.9 Övriga input-parametrar 

Andra indata som behövdes vid modelleringen var data som beskrev platsen, till exempel antalet 
filer i gatan, bredden på filerna och vägen, longitud och latitud med mera. I indata till bladet 
”Initialconditions” var ingen av parametrar nödvändiga för att köra modellen men kunde ge ett 
bättre resultat om de specificerades. Dammlagret sattes till 130 gram/m2. Eftersom modellen 
startade i mitten av december är det troligt att ett dammlager byggts upp på vägen och att det 
vore missvisande att sätta parametern till 0. I samråd med medarbetare på SLB-analys 
(Silvergren, 2017) sattes detta antagande för vägdammsmängden. Några parametrar som inte 
avgjordes ha stor inverkan på modelleringen sattes i samråd med SLB-analys till samma värden 
som på Hornsgatan. Alla indata finns detaljerade beskrivna i Appendix 3.  

 

4.6.10 Modellering av åtgärder och scenarion 

Det finns olika åtgärder som kan tillämpas för att reducera PM10-halter. Några av dessa åtgärder 
testades genom att ändra i input-data till NORTRIP och analysera vad modellen räknade fram. I 
samtliga fall jämfördes den modellerade beräkningen av scenariot på Turingegatan med 
basmodellen under perioden 22 december 2016 till 27 april 2017. Nedan beskrivs vilka 
antaganden som skedde i varje scenario;  
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Dammbindning - I detta scenario utökades dammbindningen under våren 2017 och utläggning 
med CMA-lösning skedde totalt 67 gånger under perioden 22 december 2016 till 27 april 2017 (i 
verkligheten skedde endast 12 utläggningar under samma period). 
 
Dubbdäcksförbud - I scenariot gällande dubbdäcksförbud antogs att andelen dubbdäck för lätta 
fordon halverades, från 64% till 32%. Antagandet gjordes efter att studier visat att 
dubbdäcksandelen före och efter dubbdäcksförbudet på Hornsgatan sjönk från 65% till 30% 
(Norman, 2016), därför antogs att en halvering av andelen fordon med dubbdäck vara rimlig. I 
och med dubbdäcksförbudet på Hornsgatan reducerades trafikmängden med 6000 fordon per 
dygn (Norman, 2016), den effekten uteslöts dock från scenariot. 
 
Minskad trafik - I detta scenario minskades all typ av trafik (lätta och tunga fordon) på 
Turingegatan med följande procentsatser; 10%, 30% och 50%.  
 
Minskad hastighet - För att prova hur NORTRIP skulle beräkna halterna vid minskad hastighet på 
Turingegatan infördes två scenarion där hastigheten minskades med 10% och 20%. Turingegatan 
är skyltad 50 km/h, men på grund av korsningar och köer så ligger medelhastigheten per dygn på 
36 km/h. Vid scenarion för minskad hastighet med 10% och 20% sänks den genomsnittliga 
hastigheten per dygn ner till 33 km/h respektive 29 km/h.   
 
Miljözon - I detta scenario togs all tung trafik bort från Turingegatan förutom 0,5 % som fick 
representera bussar undantagna från trafikeringsförbudet. Denna siffra är en grov uppskattning 
efter att ha undersökt tidtabeller över busslinjer som passerar Turingegatan.  
 
Städmaskiner - I detta scenario testades att städa gatorna med vakuumsug-maskiner. I scenariot 
användes vakuumsugning totalt 37 gånger. Scenariot var inspirerat efter antalet städningar med 
vakuumsug som utförs på Flemminggatan under en liknande vinterperiod. Städningen med 
vakuumsug skedde i perioder om 2–6 på varandra följande dagar.  
 
Ogynnsam meterologi - En fuktig vinter och vår minskar luftföroreningarna längs trafikerade 
gator, eftersom torra vägbanor har en avsevärt negativ inverkan på partikelhalterna. Mängden 
nederbörd är därför en av de meteorologiska parametrar som har störst påverkan på PM10-
halterna.  I NORTRIP modellerades ett extremt scenario där all nederbörd togs bort under 
perioden 1 januari till 27 april 2017. 

 

4.6.11 Kalibrering 

En kalibrering av NORTRIP skedde genom att prova olika emissionsfaktorer. Emissionsfaktorn 
innebär emissionerna i g/km som skiljer sig för olika fordonskategorier som personbilar, tunga 
och lätta transportfordon, bussar och motorcyklar (HBEFA, 2017).  Anledningen till att 
emissionsfaktorn justerades var att den exakta faktorn var svår att bestämma. Fordonsflottan 
påverkar emissionsfaktorn, såsom Euro-klassning på fordonen, andelen tungtrafik och bussar.  
Det var svårt att få information om de exakta emissionerna från passerande fordon, därför 
användes en schablon från HBEFA (The Handbook of Emission Factors for Road Transport) 
(HBEFA, 2017).    För att ta fram den genomsnittliga emissionsfaktorn per timme på Turingegatan 
krävs en uppskattning av miljöklassningarna hos de olika trafikerande fordonen. Eftersom 
radarmätaren på Turingegatan inte kan ge denna information så kalibrerades modellen efter 
emissionsfaktorn.     
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Perioden som valdes ut för modellering (22 december 2016 – 27 april 2017) delades in i två 
perioder för att testköras i NORTRIP. Period 1 sträckte sig från 22 december 2016 till 23 februari 
2017 och period 2 kördes 24 februari - 27 april 2017. I tabell 2 nedan visas resultaten. Modellens 
beräknade dygnsmedelvärde för de två perioderna jämfördes med varandra. Differensen är 
dygnsmedelvärdet från modelleringen minus det uppmätta dygnsmedelvärdet. 
Determinationskoefficienten r2 undersöktes också och var lika för samtliga emissionsfaktorer.  
De olika emissionsfaktorerna höjde och sänkte därför främst medelvärdet. 
Determinationskoefficienten var högre i period 2 vilket innebär att korrelationen var bättre 
under den perioden. Emissionsfaktorn 0,758 gav det resultat som stämde bäst överens med det 
uppmätta medelvärdet då hänsyn togs till båda dataseten.  Därför valdes denna emissionsfaktor 
för den fortsatta modelleringen.  
 
 

 

 

 

Ytterligare en testkörning gjordes för att prova om resultatet av modelleringen kunde förbättras. 
Resultatet av körningen kommer inte beskrivas i detalj, men det gav en sämre 
överrensstämmelse med de uppmätta värdena. Testet gick ut på att använda OSPM-modellen 
som beräknade fram NOx -halterna istället för att sätta in uppmätta NOx-halter i modellen. Detta 
gav en betydligt sämre överrensstämmelse mellan det modellerade och uppmätta 
dygnsmedelvärdet, samt överrensstämmelsen gällande antalet dagar som överskred 50 µg/m3.  
Detta låg till grund för att modelleringen skulle fokuseras till den period då det fanns tillgänglig 
data över uppmätta NOx -halter på Turingegatan, dvs. från 22 december 2016 och framåt. 

 

4.6.12 Känslighetsanalys 

Det är troligt att data genererad av radarn på Turingegatan innehåller en hel del osäkerheter 
eftersom det kan vara svårt att bedöma antal och längd när fordonen kör väldigt långsamt eller 
står stilla. Tillförlitligheten hos väderstationerna kan också vara en felkälla eftersom de har 
mätosäkerheter. En annan nackdel var att det inte fanns någon väderstation centralt i Södertälje, 
det var främst SMHI:s väderstation i Tullinge som användes. Denna station ligger ca 1,7 mil från 
Turingegatan.  

Ibland saknades data i mätserierna. I tabell 3 nedan visas andelen bortfall av timmedelvärden för 
luftföroreningar och i tabell 4 visas databortfall för meteorologiska parametrar. Databortfallet 

Tabell 2 - Kalibrering med olika emissionsfaktorer vid två perioder med avseende på 
 dygnsmedelvärde, avvikelse från  de uppmätta värdena och r

2
 värdet.  

  1.110 

Emissionsfaktor 

 0.500 

 0.758 

  1.200 
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Tabell 4 - Saknade timmedelvärden för meterologiska data som används vid NORTRIP-modelleringen. Förklaringar 
till förkortningarna av dessa meterologiska parametrar finns i Appendix 4. 

för luftföroreningarna var inte särskilt stort, förutom för observerad PM2,5 där det inte fanns 
någon data. Det var mindre databortfall för bakgrundshalterna för PM10 och PM2,5 som var 
hämtade från mätstationen i Norr Malma. För de meteorologiska data var det inte mycket 
databortfall, dock saknades all data för molntäcke och fukt på vägbanan. Att data för vägfukt 
saknas är en nackdel vid modelleringen vilket tidigare nämnts.  

 

 

 

 

 
 

 
En annan felkälla vid modelleringen är att systematiska fel kan uppstå om modellen inte lyckas 
sammanfoga och beräkna indata på rätt sätt. Det kan vara svårt att i detta fall upptäcka sådana 
fel om modellen möjligen överskattar en parameter och sedan underskattar en annan 
parameter. Detta kan leda till att modellen levererar ett medelvärde som är likt det uppmätta 
värdet men inte stämmer bra överrens med korrelation, kvartiler och percentiler.  Det kan även 
uppstå felaktigheter om kvaliteten på indata är bristfällig och har dålig tillförlitlighet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tabell 3 - Saknade timmedelvärden för luftföroreningar som används vid NORTRIP-modelleringen. 
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5. Resultat 

 

5.1 PM10-halterna i Södertälje stad  
 

5.1.1 Årliga dygnsmedelvärden vid Birkakorset och Turingegatan  

Det genomsnittliga dygnsmedelvärdet per år under 2014–2016 på Turingegatan och Birkakorset 
visas i tabell 5 nedan. Jämförelsen börjar år 2014 eftersom mätstationen vid Birkakorset sattes 
upp först under hösten 2013. Resultatet visar att dygnsmedelvärdet för PM10-halterna under 
alla uppmätta år är lägre vid Birkakorset än vid Turingegatan. Under de tre åren har 
dygnsmedelvärdet sjunkit för varje år, både vid Turingegatan och Birkakorset. Skillnaden mellan 
halterna 2014 till 2016 är vid Turingegatan -8,1 µg/m3 och Birkakorset -3,7 µg/m3. 
Dygnsmedelvärdet har alltså sjunkit under åren trots att inga åtgärder för att förbättra 
luftkvaliteten har skett under dessa år. Antalet analyserade år är dock begränsat, vilket gör att 
variationer kan ha funnits om halterna undersökts ur ett längre perspektiv. Som tidigare nämnts 
hävdar miljökvalitetsnormen att dygnsmedelvärdet per år inte får överstiga 40 µg/m3. 
Resultaten från de tre åren visar att marginalen för att klara miljökvalitetsnormen har varit god, 
därför är det troligen ingen risk att denna miljökvalitetsnorm kommer överskridas.  

 

 

 

 

Miljökvalitetsmålet som hävdar att det årliga dygnsmedelvärdet inte ska överskrida 15 µg/m3 
uppfylls inte vid någon av platserna under åren. Om dygnsmedelvärdena fortsätter att sjunka 
finns det eventuellt möjlighet att nå målet. År 2016 uppnåddes WHO:s mål gällande 
dygnsmedelvärdet per år som inte ska överskrida 20 µg/m3. 

Under de år som partikelhalterna uppmätts i Södertälje har miljökvalitetsnormen för 
dygnsmedelvärden som överstiger 50µg/m3 överskridits ett flertal år.  Tabell 6 nedan visar 
antalet dagar per år som överskridit ett dygnsmedelvärde på 50 µg/m3 under perioden 2007–
2016. De år då antalet dagar överskred miljökvalitetsnormen (max 35 överskridande dygn per år) 
är markerad i rött i tabellen. På Turingegatan har miljökvalitetsnormen klarats 5 av 10 år. År 
2015 var antalet överskridande dygn på Turingegatan 33 vilket rapporterats till 
Naturvårdsverket, två dagar räknats bort på grund av att det skett någon speciell aktivitet intill 
mätstationen, exempelvis asfaltering eller renovering (SLB-analys, 2017a). Enligt uppmätt data 
från mätstationerna beräknades antalet överskridande dygn till 35.  

Antalet överskridande dagar vid Birkakorset ligger med relativt god marginal under 
miljökvalitetsnormen de tre år då halterna uppmätts. År 2016 var antalet dagar med 
överskridande relativt lågt på Turingegatan. Detta kan vara en effekt av avstängningar på delar 
av Mälarbron som ledde till reducerad trafik och minskad hastighet på Turingegatan. Gynnsam 

Tabell 5 – Dygnsmedelvärdet per år för PM10 på Turingegatan  
                   och Birkakorset 2014-2016. 
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meterologi, dvs. en blöt vinter och vår, kan även ha bidragit till ett lägre antal överskridanden. 
Miljökvalitetsmålet som hävdar att dygnsmedelvärdet för PM10 aldrig ska överskrida 30 µg/m3 

uppnås inte under något av de uppmätta åren och det krävs troligen omfattande åtgärder för att 
kunna uppnå detta.  
 

                        

 

                            *Enligt SLB-analys är antalet överskridande dygn år 2015 endast 33 stycken på Turingegatan (SLB-analys, 2016b). 

 

5.1.2 Månatliga dygnsmedelvärden 

 
Dygnsmedelvärdet per månad 2014 – april 2017  

Denna statistiska jämförelse baseras på dygnsmedelvärdet varje månad från år 2014 och fram till 
april 2017, se figur 10. Ur diagrammen framgår att det dygnsmedelvärdet per månad är som 
högst under mars och april under samtliga år. Diagrammen visar även att halterna vid 
Turingegatan oftast är högre än vid Birkakorset, men det finns undantag, till exempel mars och 
oktober 2015. Staplarna visar på en del spridning mellan månadsmedelvärdet på Turingegatan 
och Birkakorset, vissa månader är halterna väldigt lika, exempelvis under mars, juli, augusti och 
september 2015, medan det under april 2015 skiljer över 20 µg/m3 mellan stationerna. 
  

     

       Figur 10 - Dygnsmedelvärde för PM10 varje månad 2014 - april 2017. 

Tabell 6 - Antalet dygn som överskrider 50 µg/m
3
 åren 2007-2016. De år då antalet dagar 

överskred miljökvalitetsnormen är markerat i rött. Siffrorna beräknades utifrån uppmätt data från 
mätstationerna som fanns tillgänglig i SLB-analys databas.  
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En av anledningarna till att halterna varierar mellan de båda stationerna är troligtvis att 
gaturummets utformning intill mätarna är olika. Vid Birkakorset är det betydligt öppnare och 
vinden har större möjlighet att späda ut luftföroreningarna där. Trafiken vid Turingegatan och 
Birkakorset varierar runt 30 000 fordon per dag, se Appendix 7. I grova drag är det cirka 1000 
fordon mer per dag vid Turingegatan än vid Birkakorset vilket kan anses som en mindre skillnad.   
I diagrammet kan även utläsas att månadernas halter varierar från år till år. Detta beror sannolikt 
på skillnader i meterologin då de flesta andra parametrar som påverkar PM10-halterna har varit 
oförändrade.  

 
Antalet dygnsmedelvärden per månad som överskrider 50 µg/m3  
För att illustrera under vilka månader PM10-halterna överskridit ett dygnsmedelvärde på 50 
µg/m3 skapades ett tårtdiagram vars bitar illustrerar antalet dagar som i genomsnitt överskridit 
normgränsvärdet varje månad under 2007–2016, se figur 11. Av figuren framgår det att de 
månader då flest antal dagar med dygnsöverskridanden sker är under mars och april. En del 
skedde även under februari och november. Under årets övriga månader skedde få 
dygnsöverskridanden. Eftersom det sker flest överskridanden under februari, mars och april så är 
det framförallt relevant att sätta in åtgärder under dessa månader.   
 
 

 

 

 

5.1.3 Jämförelse av tim- och dygnsmedelvärden vid Birkakorset och Turingegatan 

I tabell 7 nedan visas korrelationskoefficienterna för timmedelvärdena på Turingegatan under 3 
perioder åren 2013–2017. Det framgår att korrelationen är som bäst under period 1, dvs. under 
månaderna januari till april då halterna också är som högst. Korrelationen är starkt positiv under 
period 1 vilket innebär att ett samband mellan halterna är sannolikt. Under period 2 och 3 är 
korrelationen god. Period 2 har den lägsta korrelationen, alltså är korrelationen mellan 
stationerna som lägst under sommarmånaderna. 

 

Figur 11 - Fördelning av antalet överskridande dygn under årets månader åren 2007-2015. 
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Tabell 7 – Korrellationskoefficienten [ r ] för timmedelvärden på Turingegatan och Birkakorset för  
olika månader  och perioder 2013-2016. 

 

 

 

Tabell 8 visar determinationskoefficienten för samma månader och perioder som ovan. 
Resultatet följer samma mönster som korrelationskoefficienten, den bästa korrelationen finns 
under vinter- och vårmånaderna i period 1. Det är sannolikt att halterna på Turingegatan i över 
50% av fallen kan beskrivas med halterna vid Birkakorset. P-värdet för dygnsmedelvärdena 
under 2016 beräknades i Excel till 1,1 x 10-147. Det kan betraktas som litet och därmed att det är 
mycket troligt att ett samband mellan Birkakorset och Turingegatans PM10-halter existerar. För 
timmedelvärdena beräknade Excel p-värdet till 0.  
 

 
                   Tabell 8 – Determinationskoefficienten [ r

2
 ]  för Turingegatan och Birkakorset för olika månader och  

                   perioder 2013-2016. 
 

 

 

Birkakorset och Turingegatan jämfördes med avseende på tim- och dygnsmedelvärden. En 
sammanställning av medelvärden från 2016 presenteras i tabell 9. Min-värdena är negativa vilket 
troligen beror på osäkerheterna från mätinstrumenten. Siffrorna visar att skillnaden mellan det 
uppmätta min- och maxvärdet är stor, för timmedelvärdet är det nära 600 µg/m3 på 
Turingegatan. De maximala medelvärdena vid Turingegatan är högre än vid Birkakorset. 
Timmedelvärdena för 99-percentilen skiljer sig stort från max-värdena vid båda stationerna, det 
är därför rimligt att timmedelvärden över 200 µg/m3 mycket sällan förekommer. Avvikelsen 
mellan 1a och 3e kvartil, median och medelvärde är relativt liten. För dessa parametrar ligger 
värdena på Turingegatan bara något högre än Birkakorset. Från tabellen kan man uttyda att de 
flesta medelvärdena under året ligger under 15 µg/m3 eftersom medianen för tim- och 
dygnsmedelvärdena ligger under detta värde. Antalet observationer från stationerna var relativt 
lika, det var inte mycket data-bortfall under året.   
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I figur 12 visas en graf över timmedelvärdena på Turingegatan och Birkakorset under mars 2016. 
Kurvorna visar ett liknande mönster, men ofta är halterna olika höga vid stationerna. Ibland är 
halterna vid Birkakorset högre och ibland är halterna vid Turingegatan högre. Exempelvis i början 
och slutet av månaden är halterna vid Birkakorset betydligt högre än på Turingegatan. Kurvorna 
visar även att differensen mellan halterna varierar stort. Inga åtgärder förekom under 2016, 
alltså är det naturligt att halterna ibland är högre vid Birkakorset än vid Turingegatan. När 
halterna blir höga, över 150 µg/m3, så är halterna oftast högre vid Turingegatan. När halterna är 
låga på Turingegatan är det vanligare att halterna vid Birkakorset blir högre än på Turingegatan.   
 
 

 

 
 

Figur 12 - Diagrammet visar timmedelvärdena över PM10-halterna under mars år 2016 på Turingegatan och Birkakorset. 

 
Två regressionskurvor visas i figur 13. Den ena över timmedelvärdena och den andra över 
dygnsmedelvärdena under 2016. Båda kurvorna visar på ett liknande mönster - att de avviker allt 
mer från regressionslinjen med ökade medelvärden. Diagrammen visar även att de höga 
medelvärdena är få medan lägre medelvärden är många till antalet. Spridningen tycks vara 
större för timmedelvärdena än för dygnsmedelvärdena som tycks ha en bättre 
överrensstämmelse med regressionslinjen.  
 
 

   Tabell 9 - Statistik över timmedelvärdena och dygnsmedelvärdena på Turingegatan och Birkakorset 2016. 



42 

  

 
  Figur 13 - Regressionskurva över  timmedelvärdena och  dygnsmedelvärdena för PM10 [µg/m

3
] vid Birkakorset och   

  Turingegatan år 2016. 

 

Diagrammet i figur 14 visar differensen för timmedelvärdena mellan Birkakorset och 
Turingegatan (y-axeln), plottat mot de uppmätta timmedelvärdena på Turingegatan (x-axeln). Ett 
mindre antal extrema värden (mindre än 0,4%) är inte presenterade i diagrammet. 55% av 
differenserna är positiva och en positiv differens innbär att halterna är högre på Turingegatan än 
vid Birkakorset. Diagrammet visar på en mycket stor spridning mellan differenserna då 
timmedelvärdena på Turingegatan är låga. För ökade timmedelvärden på Turingegatan så blir 
differensen mindre. Antalet värden som håller sig inom  intervallet av differenserna +/-50% var 
91% av timmedelvärdena,  inom intervallet  +/-25% var det 51% av värdena och inom intervallet 
+/-10%  fanns 23% av värdena. Alltså var det en relativt stor differens mellan  värdena då endast 
en knapp fjärdedel av timmedelvärdena fanns inom intervallet +/-10%.  

 

 
 
       Figur 14 - Diagram över differensen mellan timmedelvärden vid Birkakorset och Turingegatan (y-axeln) plottat mot   
       timmedelvärdena på Turingegatan. 
 

Figur 15 visar sambandet mellan timmedelvärdena för PM10 på Turingegatan och Birkakorset plottat 
på en logaritmisk skala. Ett fåtal små värden (mindre än 0,4%) saknas i figuren. De flesta värdena har 

samlats i den första kvadranten och bildat en slags tjock linje med tyngdpunkt kring 20 µg/m3 vilket 
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är nära medelvärdet för timmedelvärdena. Denna linje visar att det finns en trend och ett samband 
mellan timmedelvärdena, och sambandet avtar för små timmedelvärden.   

 

 
                         

                       Figur 15 – Timmedelvärdena på Turingegatan och Birkakorset plottade på en 10-logaritmisk skala. 

 

 

5.1.4 Jämförelse av PM10 halterna i Södertälje, Norr Malma och på Hornsgatan 

Dygnsmedelvärdet per år på Turingegatan har jämförts med de årliga dygnsmedelvärdena på 
Hornsgatan och i Norr Malma. Diagrammet i figur 16 visar hur dessa dygnsmedelvärden varierar 
under åren 2007 till 2016.  Norr Malma är den station som representerar bakgrundsluften 
eftersom den är belägen på landet. Ur diagrammet framgår att dygnsmedelvärdet på 
Hornsgatan och Turingegatan var mellan 2 till 4 gånger högre än PM10-halterna vid Norr Malma 
under de jämförda åren.  Det syns att Hornsgatan har ett relativt högt dygnsmedelvärde år 2007, 
det är då över 10 µg/m3 högre dygnsmedelvärde än på Turingegatan. Diagrammet visar sedan på 
en tydligt sjunkande trend för PM10-halterna på Hornsgatan och som år 2014 hade lägre halter 
än Turingegatan. År 2016 steg dygnsmedelvärdet på Hornsgatan igen och blev åter högre än 
dygnsmedelvärdet på Turingegatan.   
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År 2007 är halterna på Hornsgatan 40 µg/m3 och sjunker sedan under åren och nådde 2016 ett 
årsmedelvärde på 23 µg/m3. Halterna på Turingegatan varierar i grova drag runt ett medelvärde 
på 26 µg/m3 under 10-årsperioden och någon tydligt sjunkande trend kan inte konstateras. De 
senaste tre åren har dock halterna sjunkit på Turingegatan, och 2016 hade Turingegatan sitt 
lägsta dygnsmedelvärde för hela 10-årsperioden, 20 µg/m3. Om inga framtida åtgärder skulle 
tillämpas för att förbättra luftkvaliteten i Södertälje så är det troligt att halterna skulle fortsätta 
att variera på liknande vis även i framtiden. Mätningarna av bakgrundsluften vid Norr Malma 
visar att halterna ligger relativt stabilt kring 10 µg/m3 under åren. År 2016 utgjorde 
bakgrundshalterna vid Norr Malma cirka 46% av dygnsmedelvärdet på Turingegatan och cirka 
40% av PM10-halterna på Hornsgatan.  
 

En undersökning och jämförelse av månadsmedelvärdena per dygn av PM10 vid Turingegatan, 
Hornsgatan och Norr Malma för år 2016 visas i figur 17. Diagrammet visar tydligt att 
dygnsmedelvärdena på Hornsgatan och Turingegatan är som högst i mars och april. Det är 
relativt stor skillnad mellan PM10-halterna vid Turingegatan jämfört med Hornsgatan under 
mars månad då halterna är betydligt högre på Turingegatan än på Hornsgatan. Diagrammet visar 
även att halterna är relativt låga under januari och sommarmånaderna. Under januari är 
dygnsmedelvärdena för PM10 lägst på hela året, troligen till följd av nederbörd och våta 
vägbanor. Under våren från februari stiger halterna för att under juni ha återkommit till en lägre 
nivå och ligger kvar omkring denna nivå resten av året. Detta år är halterna på Hornsgatan högre 
än på Turingegatan samtliga månader med undantag för februari och mars. Halterna vid Norr 
Malma visar inte på någon större variation.   

 

 
         Figur 16 - Dygnsmedelvärdets variation under åren 2007 – 2016. 



45 

  

 

 

Förhållandet i procent mellan PM10-halterna på Turingegatan och de regionala 
bakgrundshalterna i Norr Malma presenteras i figur 18. Halterna avser det årliga 
dygnsmedelvärdet för de båda stationer under åren 2007–2015. Då årsmedelvärdet är högt på 
Turingegatan så utgör bakgrundsvärdena en mindre procentandel av Turingegatans PM10-
halter. Det betyder att i dessa fall så har PM10-halterna vid Turingegatan till en större andel 
genererats lokalt på platsen. Bakgrundshalterna varierar under åren mellan 26 - 40 %, det 
innebär troligtvis att 74 – 60 % av PM10-halterna är genererade lokalt från trafiken vid gatan och 
stadsmiljön vid Turingegatan. Resultatet är av intresse eftersom det främst är de lokalt 
genererade halterna på Turingegatan som kan påverkas av åtgärder.  
 

 

 

       

      
 

 

5.2 PM10-modellering i NORTRIP 

I tabell 10 presenteras resultatet av modelleringen i NORTRIP där dygnsmedelvärdet för PM10-
halterna på Turingegatan beräknades för perioden 22 december 2016 till 27 april 2017. Värdena 
från modelleringen och de uppmätta halterna från mätstationen på Turingegatan med avseende 
på dygnsmedelvärdena för perioden visas i tabellen. Resultatet från denna modellering kallas 
basmodell eftersom den kommer ligga till grund för vidare modelleringar och jämförelser. 
Dygnsmedelvärdet för perioden lyckades modellen bestämma mycket väl, det skiljde endast 1% 

Figur 17 - De genomsnittliga dygnsmedelvärdena per månad 2016 kan utläsas ur figuren 
för Hornsgatan, Turingegatan, och bakgrundshalterna vid Norr Malma. 

    Figur 18 – Andelen bakgrundshalter (från Norr Malma) och andelen lokalt genereade      
    partiklar vid Turingegatan med avseende på årsmedelvärdet per dygn år 2007-2015. 
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mellan de uppmätta och modellerade halterna för både det totala och lokala bidraget. 
Korrelationskoefficienten beräknades till 0,73 för både det totala och lokala bidraget vilket enligt 
tidigare beskrivet i kapitel 4.3 kan antas vara ett mycket starkt positivt samband. Korrelationen 
med avseende på determinationskoefficienten r2 gav ett värde på drygt 0,5 för det totala och 
lokala bidraget vilket innebär att ändringarna av de modellerade värdena i drygt 50% av fallen 
kan beskrivas med ändringarna i de uppmätta värdena. Detta visar på ett relativt svagt samband.  

 
     Tabell 10 - En jämförelse av de NORTRIP-modellerade dygnsmedelvärdet av PM10-halter på Turingegatan och de  
     uppmätta dygnsmedelvärdet vid mätstationen under perioden 22 december 2016 till 27 april 2017.  
 

 
 
 
I figur 19 visas ett diagram över de modellerade och uppmätta halterna. Diagrammet visar att 
kurvorna ofta har ett liknande mönster men vid några tillfällen överskattar modellen PM10-
halterna avsevärt, exempelvis i slutet av december 2016 och mitten av februari 2017. I 
diagrammet visas även vägfukten som NORTRIP-modellerat i millimeter vattendjup, samt den 
uppmätta nederbörden i millimeter per timme från mätstationen i Tullinge. Diagrammet visar att 
då den modellerade vägfukten är hög är PM10-halterna låga, och tvärtom. Den 27 december 
2016 då PM10-halterna överskattas av modellen så har modellen också beräknat att vägfukten 
är låg, antagligen lägre än vad den var i verkligheten eftersom de uppmätta halterna var 
betydligt lägre. I diagrammet syns att det varit nederbörd dagarna innan den 27 december och 
det är troligt att modellen beräknade att vägbanan torkade upp snabbare än vad den faktiskt 
gjorde. En annan anledning till skillnaden kan vara att nederbörden vid Turingegatan varit större 
dessa dagar i slutet av december än vad som registrerats av mätstationen vid Tullinge eftersom 
den ligger en bit bort från Turingegatan. 
 

 

 

Figur 19 - Diagramet visar den NORTRIP-modellerade och uppmätta dygnsmedelvärdena för PM10-halter, samt fukt på 
vägbanan och nederbörd mellan 22 december 2016 till 27 april 2017. 
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Tabell 11 visar antalet uppmätta och modellerade dygn som överskred dygnsmedelvärdet 50 
µg/m3 under samma period, 22 december 2016 -27 april 2017. Det uppmätta och modellerade 
överskridande dygnen blev båda 28 dygn. I diagrammet i figur 19 kan man dock utläsa att det 
inte alltid är samma dygn som de uppmätta och modellerade värdena överskrider 50 µg/m3.  
Modellen beräknade att halterna överskred samma dygn som de uppmätta värdena vid 19 av 28 
dygn, dvs. modellen beräknade rätt överskridande dygn vid 68 % av gångerna. I de övriga fallen 
beräknade modellen överskridanden vid andra dagar än vad som uppmätts.   

 

 
 

 
 
 
I tabell 12 nedan visas statistik över de uppmätta och modellerade PM10-dygnsmedelvärdena på 
Turingegatan. Minvärdet är samma och stämmer väldigt bra, till skillnad från maxvärdet som 
skiljer över 100 µg/m3. Denna stora skillnad kunde även avläsas ur grafen i figur 19. Kvartilerna 
stämmer relativt väl överens, däremot är det skillnad i medianvärdet mellan de modellerade och 
uppmätta dygnsmedelvärdena. Även 99-percentilen är betydligt högre beräknad av modellen 
jämfört med de uppmätta värdena vilket förtydligar att modellen ibland överskattade 
dygnsmedelvärdena. Medelvärdet är samma mellan det uppmätta och modellerade värdet. 
Standardavvikelsen är högre vid de modellerade värdena vilket var väntat eftersom modellen 
överskattar PM10-halterna.   

 
Tabell 12 - Statistik över de uppmätta och modellerade dygnsmedelvärdena  
på Turingegatan mellan den 22 december 2016 till 27 april 2017. 

 

                                      
 
 

Figur 20 visar en regressionskurva över de modellerade och uppmätta dygnsmedelvärdena vid 
modelleringsperioden. Det finns en relativt stor spridning i diagrammet och många värden 
avviker mycket från regressionslinjen. Spridningen tycks i början öka med ökade 
dygnsmedelvärden, sedan minska något när dygnsmedelvärdena fortsätter öka. Detta visar på 
en mindre bra överrensstämmelse för låga dygnsmedelvärden som avviker stort från 
regressionslinjen. Då de uppmätta halterna passerat 60 µg/m3 visar diagrammet på en trend som 
går mot en bättre överrensstämmelse med linjen, dock finns det fortfarande en betydande 
spridning.  
 

Tabell 11 - Antalet dagar som överskred ett dygnsmedelvärde på 
50 µg/m

3
 vid NORTRIP-modelleringen och uppmätta värden. 
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   Figur 20 - Regressionskurva över de modellerade och uppmätta PM10-halterna under 
   perioden 22 december 2016 - 27 april 2017. 

 
 
 

Figur 21 presenterar den procentuella differensen mellan de uppmätta och modellerade 
dygnsmedelvärdena (y-axeln) plottat mot de uppmätta dygnsmedelvärdena (x-axeln). Fyra 
värden med negativ differens avvek avsevärt, ner mot -800%, de presenteras inte i grafen. De 
negativa differenserna innebär att modellens halter är högre än de uppmätta. Alltså överskattas 
dygnsmedelvärdet av modellen väldigt stort vid ett fåtal tillfällen. Mönstret i diagrammet tycks 
visa på några likheter med regressionskurvan, först tycks differensen öka med stigande 
uppmätta dygnsmedelvärden. Efter 20 µg/m3 börjar den negativa differensen att minska, och 
den positiva differensen börjar plana ut.  Spridningen över differensen är relativt stor, de flesta 
värden (drygt 70%) håller sig dock inom intervallet för differensen +/- 50%. Inom differensen +/- 
25% ligger 53% av värdena och för differensen +/- 10% endast 29%. Det innebär att differensen 
är stor för de flesta värdena.  
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                Figur 21 - Diagram över differensen mellan de uppmätta och NORTRIP-modellerade dygnsmedelvärden i  
                procent (y-axeln) plottat mot de uppmätta dygnsmedelvärdena (x-axeln) under perioden 22 december  
                2016 - 27 april 2017.  
 

 

I figur 22 presenteras de modellerade och uppmätta dygnsmedelvärdena plottade på en 10-
logaritmisk skala. Figuren visar att punkterna bildar ett mönster som liknar en kurvad linje. Detta 
mönster som kan tyda på ett systematiskt fel i modellen.  
 

 
 

Figur 22 - Diagram över uppmätta PM10-dygnsmedelvärdena (x-axeln) och de NORTRIP-modellerade dygnsmedelvärden 
(y-axeln) under perioden 22 december 2016 - 27 april 2017 plottat på en 10-logaritmisk skala. 

 

 



50 

  

5.3 Olika scenarions inverkan på PM10-halterna 

I tabell 13 visas resultatet av NORTRIP-modelleringen för olika scenarion under perioden 22 
december 2016 till 27 april 2017. Med ”basmodell” menas den tidigare beskrivna modelleringen 
(kap 5.2) som strävade efter att likna de uppmätta värdena.  Tabellen redovisar hur mycket 
dygnsmedelvärdet vid varje modellerat scenario avviker från basmodellen. Den visar även vilket 
värde det uppmätta dygnsmedelvärdet skulle bli om den procentuella förändringen som 
scenariot bidragit till skulle adderas till de uppmätta värdena. Reduktionen för scenariona visas 
för både det totala och det lokala dygnsmedelvärdet, det lokala dygnsmedelvärdet är av intresse 
eftersom det är denna parameter som främst kan påverkas av åtgärderna. Det totala 
dygnsmedelvärdet är intressant för att ta reda på hur höga halterna totalt skulle bli på 
Turingegatan vid de olika scenariona.  
 
Samtliga scenarion ger en minskning av dygnsmedelvärdet, med undantag för scenariot med 
ogynnsam meterologi. Vid detta scenario som innebar avsaknad av nederbörd så ökade 
dygnsmedelvärdet med 61% för det totala medelvärdet, och 79% med avseende på de lokala 
PM10-halterna. Den minsta effekten gavs för scenariot med utökad städning vilket gav en 
minskning av totala dygnsmedelvärdet med 3% och en minskning av det lokalt genererade 
dygnsmedelvärdet med 5%. Det scenario som gav näst minst effekt var minskad hastighet med 
10%, det gav 6% respektive 8% minskning av totala och lokala dygnsmedelvärdet för perioden.  
 
Scenariot som gav bäst reducerande effekt på PM10-halterna var att minska trafiken med 30%, 
det gav en minskning med 24% på det totala- och 32% av det lokala dygnsmedelvärdet. Det näst 
mest effektiva scenariot var införandet av miljözon längs Turingegatan, det beräknades minska 
det totala dygnsmedelvärdet med 23% och det lokala med 30%. Miljözonen bidrar ju förutom 
förbud mot tungtrafik till en minskad trafik strax under 10% på gatan vilket också reducerar 
PM10-halterna. Åtgärder som också gav bra reducerande effekt enligt NORTRIP-modelleringen 
var dubbdäcksförbud och utökad dammbindning. Dubbdäcksförbud reducerade det totala 
dygnsmedelvärdet med 19% och det lokala dygnsmedelvärdet med 26%. Utökad dammbindning 
gav 18% minskning av de totala halterna och 25% minskning av de lokala. Även scenariona för 
minskad hastighet och minskad trafik med 10% gav en reducerande effekt, dock lägre än de ovan 
nämnda scenariona.  
 

 

Tabell 13 - Dygnsmedelvärden för olika scenarion modellerade i NORTRIP. Tabellen visar modellerngens avvikelser från 
basmodellen, samt de förväntade värdena på dygnsmedelvärdet om förändringen skulle tillämpas till de uppmätta 
värdena. 
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Antalet dagar som överskrider dygnsmedelvärdet 50 µg/m3 för de olika scenarierna redovisas i 
tabell 14. Basmodellen beräknade antalet överskridande dagar till 28 och tabellen presenterar 
skillnaden mellan dessa dagar och antalet dygn som överskrids vid de olika modellerade 
scenariona. Scenarierna följer ett liknande mönster över vilka åtgärder som är mest effektiva i  
jämförelsen med dygnsmedelvärdenas förändring vid olika scenarion, dock finns några 
undantag. Den största minskningen av antalet dagar med dygnsöverskridanden skedde vid 
scenariot med 30% minskad trafik, vilket också var den effektivaste modellerade åtgärden för att 
minska dygnsmedelvärdena. Den näst mest reducerande åtgärden var dubbdäcksförbud, följt av 
miljözon. Dubbdäcksförbudet har därmed en större reducerande effekt att sänka antalet höga 
överskridande dygnsmedelvärden i jämförelse med att sänka dygnsmedelvärdet för perioden.  
 
Utökad dammbindning reducerade antalet överskridande dygnsmedelvärden med 11 dygn. 
Utökad städning gav minst effekt, 2 dagar räddades från överskridande. Ogynnsam meterologi 
ökade antalet överskridande med 11 dagar under perioden. Minskad hastighet med 10% och 
20% har också en betydande reduktion av antalet dygn som överskrids, och det har även 
minskad trafik med 10%.  
 
 

    Tabell 14- Antalet dagar som överskrider ett dygnsmedelvärde högre än 50 µg/m
3
  

    visas i tabellen vid modellering av olika scenarion under perioden 22 december 2016 
    till 27 april 2017. 

 

 
  
 

 

5.4 Grafiska analyser av dammbindningseffekten på Turingegatan  

 

5.4.1 Jämförelse mellan dygn med och utan dammbindningseffekt på Turingegatan  

En grafisk analys som användes för att utvärdera PM10-halterna på Turingegatan för dygn med 
och utan dammbindningseffekt presenteras i detta kapitel. Samtliga grafer presenteras 
tillsammans med en skriftlig analys och finns i sin helhet beskrivet i Appendix 8. Figur 23 visar ett 
exempel från analysen över PM10-halterna på Turingegatan. I figuren går det att utläsa hur 
PM10-halterna vid Turingegatan varierar varje timme under dygnen 1–5 april 2017. Två tillfällen 
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för CMA-utläggning är markerade med en röd prick på kurvan vid den tidpunkt då 
dammbindningen skedde.  

Figuren visar att dammbindning skedde söndagen den 2 april. Den exakta tidpunkten för 
utläggningen är inte exakt definierad, enligt dokumentationen skedde dammbindningen någon 
gång mellan 22.00–24.00. I diagrammet sattes tidpunkten till 23.00. Det är okänt varför halterna 
är höga sent på kvällen den 2 april och de avtar hastigt efter 21.00. Det går inte att utesluta att 
det kan finnas fel i dokumentationen och att det verkliga dammbindningstillfället skett vid 
tidigare eller senare än vad som redovisats. På måndagsmorgonen den 3 april saknas data fram 
till klockan 10.00, men utifrån lutningen har halterna troligen legat lågt under morgonen för att 
senare stiga och nå sitt maximum klockan 14.00, och sedan sjunka igen. Det är möjligt att 
dammbindningen har haft effekt under förmiddagen, eftersom det inte varit någon nederbörd 
under dagen förväntades höga halter. Halterna är denna dag lägre under förmiddagen och 
kvällsrusningen jämfört med vid 13.00–14.00-tiden. En anledning kan vara att hastigheten är 
högre på Turingegatan mitt på dagen eftersom det vanligtvis inte är samma köbildning då.  

Nästa dammbindning som visas i figuren skedde tisdagen den 4 april vid 02.30. Halterna håller 
sig relativt låga (för säsongen) denna tisdag samt dagen där på, onsdag den 5 april. Detta kan 
vara en indikation på att dammbindningen har haft effekt. 
 

 

 

En kort sammanställning av resultaten från alla grafer som analyserats likt analysen ovan visas i 
tabell 15. Det flesta grafer pekar på att dammbindningen har haft en reducerande effekt av 
PM10-halterna. Tabellen visar att övervägande dagar med dammbindningseffekt på 
Turingegatan kan ha gett en reducerande effekt på partikelhalterna. Graferna pekar på att både 
en sänkning av dygnsmedelvärdet skett under dagarna med dammbindningseffekt (mindre area 
under graferna) samt att en del höga toppar kan ha förebyggts. Analysen innehåller dock 
osäkerheter eftersom den inte tar hänsyn till meterologiparametrar. Det är svårt att avgöra hur 
höga halterna skulle ha blivit utan dammbindningen. Det som kan styrka analysen är att 
dammbindningen vid de flesta tillfällen lagts ut inför dagar då halterna förväntades vara höga på 
grund av torrt och soligt väder. Om då halterna visade sig låga jämfört med andra dagar utan 
dammbindningseffekt kan det vara ett tecken på att dammbindningen har haft effekt.  

Figur 23 - Graf över de uppmätta PM10-halterna timme för timme på Turingegatan 1-5 april 2017. X-axeln visar dygnets 

timmar, och y-axeln visar PM10 halterna i µg/m
3.  
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Tabell 15 - Sammanställning av dammbindningens effekt på Turingegatan genom analys  
och jämförelse mellan dygn med och utan dammbindningseffekt. 

 

 
 

5.4.2  Analys genom jämförelse av PM10-halterna på Turingegatan och Birkakorset 

Denna grafiska analys jämför PM10-halterna på Turingegatan och Birkakorset för att ta reda på 
om ett mönster mellan dem kunde upptäckas då det dammbundits runt mätstationen på 
Turingegatan. Utgångspunkten för analysen av dammbindningseffekten var att PM10-halterna är 
högre på Turingegatan än vid Birkakorset. Antagande gjordes utefter att statistiken i kapitel 5.1.3 
beskrivit att halterna oftast är högre på Turingegatan. Figur 24 visar ett exempel på en 
analyserad graf och den fullständiga analysen finns beskriven i Appendix 9. I analysen beskrivs 
dagarna då dammbindningseffekt förväntades ha inverkan på halterna vid Turingegatan samt 
dagar då ingen dammbindningseffekt förväntades. Dagar då dammbindningseffekt förväntades 
beskrivs med de blå graferna och dagar utan förväntad dammbindningseffekt beskrivs av de gula 
graferna. 
 
Grafen i figur 24 visar att halterna vid Turingegatan är betydligt lägre än vid Birkakorset den 14 
mars då det dammbundits kvällen före. Halterna stiger till höga nivåer på förmiddagen vid 
Birkakorset medan de håller sig låga på Turingegatan. Därefter fortsätter de vara höga vid 
Birkakorset och låga på Turingegatan. Den 17 mars då ingen dammbindningseffekt förekom var 
halterna högre på Turingegatan. Halterna steg snabbt efter 10.00-tiden vid båda stationerna och 
nådde sedan liknande nivåer igen först vid 22.00-tiden. Halterna på Turingegatan drar iväg från 
Birkakorset under dagen och har en hög pik vid 20.00-tiden vilket inte sker vid Birkakorset. 
Jämförelsen kan tyda på att dammbindningen har haft effekt den 14 mars.       
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Tabell 16 sammanställer kortfattat resultatet av hela analysen över dammbindningseffekten.  
Tabellen visar endast dagarna då dammbindningseffekt förväntades. De flesta graferna tydde på 
att partikelhalterna har reducerats av dammbindningen. Endast 3 av 13 dagar kunde ingen effekt 
av dammbindningen utläsas från graferna utifrån antagandet att halterna dessa dagar ska vara 
lägre vid Turingegatan än Birkakorset. 
 

Tabell 16 - Sammanställning av dagarna då dammbindningseffekt väntades uppstå och  
kunna utläsas genom en jämförelse av graferna över PM10-halterna på Turingegatan  
och Birkakorset. 

 

 

 
I nästa tabell 17 visas en sammanställning av analysen över dagarna utan dammbindningseffekt. 
Förväntningen på icke-dammbundna dagar var som tidigare nämnts att partikelhalterna dessa 
dagar skulle vara högre på Turingegatan än vid Birkakorset. Resultatet visade att så inte var fallet 
vid 4 av de 13 analyserade dagarna. Detta resultat visar på en viss osäkerhet i analysen eftersom 

 
                  Figur 24 - Timmedelvärden av PM10-halter vid Turingegatan och Birkakorset under 13 och 17 mars 2017. 
                  De blå kurvorna beskriver dagen med dammbindningseffekt, och de gula en dag utan dammbindningseffekt. 
                  T står för Turingegatan och B för Birkakorset. 
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den baserades på antagandet att halterna skulle vara högre på Turingegatan om ingen 
dammbindning skett. Eftersom halterna ändå kan bli högre vid Birkakorset utan 
dammbindningseffekt så minskar tillförlitligheten till resultatet av analysen. Ett par dagar var 
gränsfall då halterna var ungefär lika höga vid stationerna, refererat till ”något” i tabellen.  

I grova drag var det drygt 30% av fallen då antagandet inte stämde (att halterna skulle vara 
högre på Turingegatan än vid Birkakorset då ingen dammbindning skett). Om sammanställningen 
av dagarna med synlig dammbindningseffekt var felaktig i 30% av fallen, så visar det ändå på att 
en reduktion av halterna troligen har skett. Detta eftersom en tydligt synlig effekt syntes i drygt 
50% av fallen och om de dagar som visade på en mindre effekt adderas syntes en effekt i nära 
70% av fallen.  Dessutom kan de analyserade dagarna utan förväntad dammbindningseffekt 
ändå påverkats av dammbindningen eftersom det nämndes i kapitel 3.4 att effekten avtog under 
3-4 dagar. Om analysen utökats till att undersöka fler dagar med och utan dammbindningseffekt 
skulle trovärdigheten i resultatet kunna styrkas.  

                                 Tabell 17 - Sammanställning av dagarna då ingen dammbindningseffekt väntades  
                                 vid jämförelse av graferna för PM10 på Turingegatan och Birkakorset. 
 

 

 

 

5.4.3 Analys av uppmätta partikelhalter  

Dygnsmedelvärdena av PM10-haterna på Turingegatan under dammbindningsperioden 12 mars 
– 27 april 2017 visas i stapeldiagrammet i figur 25 nedan. De dagar då dammbindningseffekt 
förväntades är färgade gröna. En röd horisontell linje visar gränsen över vilken 
dygnsmedelvärdena överskrider 50 µg/m3. Diagrammet visar en hel del spridning mellan 
värdena under perioden, en del dagar är dygnsmedelvärdena långt ovanför gränslinjen medan 
andra dagar långt under. Som tidigare beskrivits i kapitel 3.4 hade dammbindning visat sig sänka 
PM10-halterna med 20-25% det första dygnet (Lövenheim & Norman, 2011). Med detta som 
PM10-halterna med 20-25% det första dygnet. Med detta som utgångspunkt analyserades 
antagandet att dagarna med dammbindningseffekt skulle ha haft 23 % högre dygnsmedelvärden 



56 

  

om dammbindning inte förekommit. Denna analys byggde på en jämförelse mellan hur många 
dygnsmedelvärden som överskred gränsen 50 µg/m3 med och utan dammbindning.  
 
Vid beräkningen där dagarna med dammbindningseffekt fick 23 % högre PM10-halter så 
överskred 2 nya dagar ett dygnsmedelvärde på 50 µg/m3.  Det var den 3 och 7 april.  Den 3 april 
då det var 38 % databortfall, främst under nattimmarna då halterna är låga. Därför blev detta 
uppmätta dygnsmedelvärde troligen betydligt högre än vad det var i verkligheten om all data 
fanns tillgänglig. Vid tester genom att sätta in de saknade värdena från samma timmar från de 
tre efterföljande dygnen, så håller sig halterna så låga att inget överskridande skulle ha skett då 
man adderar 23% till halterna.  Det är därför inte troligt att detta dygn har räddats från 
överskridande. Det är möjligt att en del av dammbindningseffekten kan ha varat över fler dygn, 
inte bara det närmsta dygnet efter utläggning.  Detta kan ha lett till att ännu fler dagar räddats, 
exempelvis den 16 mars som ligger på gränsen till överskridande. Om CMA lagts ut inför alla 
dagar då halterna överskred 50 µg/m3 så hade ytterligare 6 dygn kunnat hindras från 
överskridande. 

 
 

 

 

 

5.5 NORTRIP-analys av dammbindningseffekten på Turingegatan 

Tabell 18 nedan visar en jämförelse mellan värdena från basmodellen och en modellering av ett 
scenario då dammbindningen vid Turingegatan tagits bort under våren 2017. Tabellen visar en 
sammanställning av dygnsmedelvärdet för båda modellerna under perioden 12 mars till 27 april 
2017 då dammbindningen skedde i Södertälje. Dygnsmedelvärdena för de båda modellerna 
jämfördes med avseende på de totala och lokala PM10-halterna. Resultatet visade att för de 
totala PM10-halterna så ökade dygnsmedelvärdet med i snitt 5 µg/m3, och lika mycket för de 
lokala halterna. Detta innebär att dammbindningen under perioden har reducerat de totala 
PM10-halterna med 12% och de lokala halterna med 18%. Eftersom det är främst de lokala 
halterna som kan påverkas så har dessa reducerats med nästan en femtedel under 
dammbindningsperioden.   

         Figur 25 - Stapeldiagrammet visar de uppmätta dygnsmedelvärdena för PM10 mellan 12 mars - 27 april 2017. 
         Den horisontella linjen visar var gränsen går, över vilken ett dygnsöverskridande sker. De gröna staplarna 
         markerar de dygn då vägbanan har dammbindningseffekt. 
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I nästa tabell 19 nedan presenteras antalet dygn med ett dygnsmedelvärde över 50 µg/m3 för 
basmodellen och modellen utan CMA-utläggning. Modelleringen visade att 17 dagar skulle 
överskridit gränsen om ingen dammbindning hade skett under perioden. Det innebär att en dag 
räddades från överskridande enligt modellen.  
 
 

                                 

 
 

 

Resultatet visar att dammbindningen har gett en viss effekt. Att det totala dygnsmedelvärdet 
under perioden minskat med drygt en tiondel är en viktig förändring ur ett hälsoperspektiv, 
speciellt under våren då PM10-halterna är höga. Att endast ett dygn hindrades från att 
överskrida ett medelvärde på 50 µg/m3 gav inte en stor en stor förändring i arbetet med att 
sänka antalet dygn med höga halter och att klara miljökvalitetsnormen. Det kan dock vara viktigt 
om antalet höga dygnsmedelvärden ligger nära gränsen till en överträdelse av normen.  
   
Figur 26 visar ett diagram över dygnsmedelvärdena för dammbindningsperioden 12 mars – 27 
april. I diagrammet visas tre kurvor; den sträckande kurvan visar de uppmätta halterna, den blå 
kurvan visar halterna från basmodelleringen och den orangea kurvan visar värdena från 
modelleringen utan dammbindning. De lodräta gröna linjerna visar dagarna med förväntad 
dammbindningseffekt. Dessa dagar förväntas en skillnad mellan värdena från basmodellen och 
modellen utan dammbindning. Basmodellen har oftast lägre- eller lika höga halter som modellen 
utan dammbindning, men värdena är något högre hos basmodellen, som innefattar 
dammbindning, mot slutet av perioden efter den 13 april. En andledning kan vara att NORTRIP 
beräknade att damm som tidigare dammbundits till marken virvlat upp då det blivit torrt och 
ingen dammbindning skett.  

En del dagar med förväntad dammbindningseffekt syns det ingen större skillnad mellan 
modellernas värden, exempelvis den 23- och 24 mars. Däremot kan det skilja relativt mycket 

Tabell 18 - Modellerade dygnsmedelvärden för PM10 på Turingegatan. Basmodellens 
dygnsmedelvärde (då dammbindning ägt rum) jämförs med en modell utan dammbindning och 
dess avvikelse presenteras med avseende på de totala och lokala halterna. 

   Tabell 19 - Antalet dygn som enligt de två modelleringarna har överskridit  
   det dygnsmedelvärde som miljökvalitetsnormen har satt restriktioner på 
   under perioden 12-mars – 27 april 2017. 
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mellan halterna vid dagar där dammbindningseffekten inte förväntas verka i större utsträckning. 
Det går inte att utesluta att meterologin kan ha påverkat detta resultat. Basmodellen visar en 
avvikelse från modellen utan dammbindning under flera dagar efter att en utläggning gjorts. Det 
tyder på att effekten fortsätter att verka flera dygn efter utläggningen enligt modellen.  Även de 
meteorologiska parametrarna påverkar antagligen hur dammbindningsmedelet verkar, 
exempelvis är det möjligt att nederbörd kan spola bort dammbindningsmedlet. Om det dock 
varit torrt ett tag efter utläggningen och sedan kommer en mindre skur så är det möjligt att 
dammbindningsmedlets effekt återaktiveras.  

Den dag som beräknades överskrida 50 µg/m3 i modellen utan CMA, men inte överskreds i 
basmodellen, var den 26 mars. Det var alltså denna dag som ett dygnsmedelvärde beräknas ha 
räddats från överskridande på grund av dammbindningen. Det uppmätta värdet detta dygn 
överskrider dock inte 50 µg/m3, alltså stämmer inte basmodellen denna dag. Som tidigare 
nämnts lyckades inte basmodellen alltid beräkna rätt dygn som överskrider 50 µg/m3 i 
jämförelse med de uppmätta värdena. Under dammbindningsperioden beräknade basmodellen 
samma dygn som de uppmätta halterna för överskridanden vid 11 av 16 dygn. Den 26 mars 
väntades dessutom inte ha så stor dammbindningseffekt eftersom den är störst precis efter 
utläggningen, men mycket effekt finns kvar efter de tidigare utläggningarna enligt 
modelleringen.  

Vid den tidigare grafiska analysen (figur 25) bedömdes den 7 april ha räddats från att överskrida 
50 µg/m3. Då man studerar denna dag i grafen i figur 26 denna dag så är skillnaden stor mellan 
basmodellen och modellen utan CMA vilket ger en indikation om att NORTRIP beräknar att CMA-
effekten denna dag har varit stor. Om basmodellen denna dag hade lyckats beräkna att 
dygnsmedelvärdet låg precis under gränsen till överskridande (liksom det uppmätta värdet 
visade) så skulle resultatet bli att denna dag räddats från överskridande. Resultatet ger en stark 
indikation om att den 7 april har räddats eftersom det uppmätta värdet låg precis under gränsen 
till överskridande och modelleringen visade på en stor dammbindningseffekt denna dag.  

 

 

 

Figur 26 - I figuren visas kurvorna för de uppmätta  och modellerade PM10-dygnsmedelvärdena mellan 12 mars -27 april 2017. De 
modellerade halterna är ett scenario utan CMA och basmodellen som efterstäveat att beräkna de uppmätta värdena under perioden 
då dammbindning förekommit . 

De modellerade 

Uppmätt 



59 

  

6. Diskussion 
 

6.1 PM10-halterna i Södertälje 

Resultatet av sammanställningen över PM10-halterna längs Turingegatan visade att halterna 
varit höga ända sedan de började mätas 2006. Anledningen till de höga halterna tros vara den 
höga trafikmängden och den höga andelen tunga fordon, samt att många bilister kör med 
dubbdäck. Under flertalet år har PM10-halterna haft högre dygnsmedelvärdet än 50 µg/m3 över 
35 dygn på ett år vilket har gjort att miljökvalitetsnormenen överstigs 5 gånger de senaste 10 
åren, och att hälsan hos folk som vistas på gatan har riskerats. Det är därför viktigt att sätta in 
lämpliga åtgärder för att komma till bukt med problemet. Halterna har varierat något över åren 
vilket troligen är en effekt av de olika meteorologiska förhållandena. Dock har ingen sjunkande 
trend har kunnat påvisas, vilket har medan en tydligt nedåtgående trend har konstaterats på 
Hornsgatan. På Hornsgatan har ett flertal åtgärder vidtagits och därmed kunnat nära halvera 
PM10-halterna på en tioårsperiod. För att sänka PM10-halterna i Södertälje stad bör antalet 
åtgärder ökas och arbetet intensifieras eftersom det har gett så goda resultat på Hornsgatan. Då 
bakgrundshalterna vid Norr Malma visade sig utgöra mellan 27–46 % av halterna vid 
Turingegatan så är det en stor del av partikelhalterna som genererats på plats och som har 
potential att reduceras genom olika åtgärder.  
 
Halterna vid Birkakorset visade sig generellt vara lägre än vid Turingegatan enligt den 
sammanställda statistiken i detta arbete. Vid Birkakorset riskerar inte miljökvalitetsnormen att 
överskridas vare sig med dygnsmedelvärdet per år, eller antalet dygn som överskrider 50 µg/m3. 
Denna plats bör därför inte prioriteras lika högt som Turingegatan när det kommer till att införa 
åtgärder. Det är dock ändå av intresse att reducera PM10-halterna även här eftersom all 
förbättring av luftkvaliteten leder till en förbättrad hälsa för stadens invånare och besökare. Data 
från mätstationerna visade att dygnsmedelvärdet per månad var som högst under februari, mars 
och april. Det är därför under dessa månader som det är mest relevant att införa åtgärder.  
  
En korrelation mellan de uppmätta halterna på Turingegatan och Birkakorset kunde påvisas med 
avseende på korrelationskoefficienten, framförallt under månaderna januari-april. 
Determinationskoefficienten var i genomsnitt 0,52 under januari-april. Som tidigare beskrevs 
innebär det att timmedelvärdena på Turingegatan i cirka 50% av fallen kan beskrivas med 
halterna vid Birkakorset. Detta visar på att tillförlitligheten vid den grafiska analysen av 
utvärderingen av dammbindningseffekten genom jämförelse av halterna på Turingegatan och 
Birkakorset är delvis mindre bra. 
 
Diagrammet som beskrev timmedelvärdena under mars 2016 visade att halterna vid de två 
mätstationerna varierade med ett liknande mönster, men att differensen kunde variera stort. 
Halterna var oftast högre på Turingegatan än vid Birkakorset. Det ger lite mera styrka åt den 
grafiska analysen eftersom dammbindning främst skedde då halterna förväntades bli höga. Det 
var alltså mest troligt att halterna skulle bli högre på Turingegatan än vid Birkakorset och om 
analysen visade på motsatsen var det en god chans att en reduktion av halterna skett till följd av 
dammbindningen.   
 
Den största skillnaden mellan mätplatserna vid Birkakorset och Turingegatan är gaturummets 
utformning och till viss del medelhastigheten hos trafiken. Meterologi, trafikmängd, mängden 
tungtrafik och dubbdäcksandel är parametrar som bedöms vara lika vid stationerna. Eftersom 
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halterna på Turingegatan är betydligt högre än vid Birkakorset visar detta på vikten av 
gaturummets utformning.  Det är det viktigt att ha i åtanke vid stadsplanering att inte stänga in 
trafiken för mycket med bebyggelse, samt att begränsa mängden trafik på utsatta ställen. En 
annan faktor som skulle kunna bidra till skillnaden är topografin, att Turingegatan ligger närmare 
havsnivån än Birkakorset som är belägen i en backe.  
 
Vid sammanställningen av timmedelvärdena vid Turingegatan och Birkakorset under 2016 blev 
det tydligt att timmedelvärdena kan variera mycket kraftigt, mellan ett fåtal negativa µg/m3 till 
att nå över 500 µg/m3. Så höga halterna har troligtvis en mycket negativ påverkan på hälsan. 
Standardavvikelsen för timmedelvärdena vid Turingegatan och Birkakorset var betydligt högre 
än medelvärdet vilket tyder på en stor spridning av halterna. Det är dock positivt att 
medelvärdet är lågt eftersom det visar på att höga PM10-halter inte förekommer så ofta. En viss 
osäkerhet finns dock hos TEOM-utrustningen vilket bland annat bidrar till att halterna kan bli 
negativa. Osäkerheterna är dock troligtvis så små att de inte påverkar resultatet i detta arbete, 
och mätutrustningen är ju godkänd av Naturvårdsverket.  
 
Graferna över timmedelvärden visade att halterna kan svänga och variera stort under dygnets 
timmar. Då studier har visat att även korttidsexponering av höga PM10-halter påverkar hälsan så 
skulle det vara önskvärt att reducera dessa höga toppar. Denna variation verkar dock svårt att 
komma ifrån med den nuvarande dammbindningsmetoden i Södertälje, eftersom det är den 
höga andelen av dubbdäck som river upp asfalten och dammet på vägbanan förr eller senare 
virvlar upp vid torrt väglag. Spolning av gatorna har inte heller visat på någon reducerande effekt 
vilket nämndes i kapitel 3.5. Däremot skulle en kombination av minskad trafik och 
dubbdäcksförbud skulle troligen kunna reducera de höga topparna. Minskad trafik skulle kunna 
åstadkommas genom att införa ett kollektivtrafikkörfält på Turingegatan och Stockholmsvägen 
förbi Birkakorset. Det skulle leda till fler fördelar, exempelvis minskade avgasutsläpp.  
 
Resultaten i detta arbete visade även att det genomsnittliga dygnsmedelvärdet per år vid 
Birkakorset och Turingegatan har sjunkit under åren 2014–2016. Detta kan möjligen bero på en 
kombination av att reparationer på Mälarbron minskat trafiken något, samt att meterologin kan 
ha varit gynnsam under åren.  

 

 

6.2 NORTRIP-modelleringen av PM10-halterna på Turingegatan 
 
Resultaten av NORTRIP-modelleringen över PM10-halterna på Turingegatan gav en bra 
överrensstämmelse med de uppmätta värdena från mätstationen avseende på 
dygnsmedelvärdet. Dessutom visade korrelationskoefficienten på en god korrelation. 
Determinationskoefficienten visade dock på ett mindre starkt samband mellan halterna då 
endast drygt 50% av förändringarna av de modellerade värdena kunde förklaras med 
förändringarna i de uppmätta värdena. Detta medför större osäkerheter till modellens resultat. 
 
Graferna över de uppmätta och modellerade dygnsmedelvärdena visade att modellen inte riktigt 
lyckades fånga de uppmätta värdena. Vid några tillfällen var differensen mellan de uppmätta och 
modellerade värdena mycket stor och halterna överskattades ofta när de var höga och 
underskattades när de var låga. Som tidigare nämnts beräknade modellen att vägbanan var 
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torrare än den var vilket ledde till höga modellerade halter. Eftersom indata över nederbörd som 
användes kom från väderstationen i Tullinge och inte stämde fullt överens med förhållanden på 
Turingegatan så skulle det vara mycket bättre för resultatet om det fanns en väderstation i 
närheten av Turingegatan. Information från vägfuktsmätare i gatan skulle troligen också ha gett 
ett bättre resultat.  
 
NORTRIP-modellen använder sig av många input-parametrar som samverkar på ett komplext 
sätt. Kvaliteten på resultatet från modellen består till stor del på hur beräkningarna sker och 
kvaliteten på indata till modellen. Genom mer detaljerade studier av exempelvis vilka typer av 
fordon som kör på Turingegatan och hur vinterdäck- och dubbdäcks-andelen varierar under 
vintersäsongen så skulle resultatet kunna förbättras. Det finns begränsningar på hur bra resultat 
modellen kan skapa och att uppnå exakt överensstämmelse mellan modellerad och uppmätt 
data är troligtvis mycket svårt.  
 
De data över trafiken som genererades från radarmätaren vid Turingegatan kan ha innehållit en 
del osäkerheter som kan ha påverkat resultatet. Exempelvis kan sådana mätare ha svårt att 
bedöma antalet fordon då de står stilla eller kör mycket långsamt. I kapitel 3.2 nämndes att 
trafiken påverkar PM10-halterna i mycket stor utsträckning, därför kan fel i dessa indata ha 
påverkat modelleringens resultat. Ett flertal antaganden fick tas i detta arbete på grund av att 
data saknades och att arbetet skulle ske inom en begränsad tid. Dessa antaganden har troligen 
också påverkat resultatet och det skulle finnas potential att få fram ett bättre resultat genom att 
förbättra antaganden.  Ett exempel på ett antagande som kan ha gett ett försämrat resultat av 
modelleringen är att fordon längre än 8 meter var tunga fordon. Här skulle eventuellt bilar med 
släp bli klassade som tunga fordon och orsaka fel i mätdata.  Ett annat exempel på antagande 
som kan ha påverkat resultatet av modelleringen var valet av initiala parametrar i NORTRIP 
såsom dammförrådet på marken och val av asfaltstyp.  
 
NORTRIP beräknade antalet dagar som överskred 50 µg/m3 till 28 vilket var detsamma som de 
uppmätta värdena visade. Vid närmare undersökning visade sig dock att de dygn som 
modellerats med överskridanden endast stämde överens med de uppmätta överskridandena i 68 
% av fallen. Detta tyder på att modellen vid drygt 30% av dygnsöverskridandena överskattade 
PM10-halterna, samt missade att de uppmätta halterna överskred 50 µg/m3 vid andra dygn. Att 
modellen felbedömer halterna kan bidra till att utvärderingen av dammbindningens effekt på 
Turingegatan blir mindre trovärdig. Då det maximala dygnsmedelvärdet modellen beräknat var 
över 100 µg/m3 högre än det uppmätta, vilket är en stor skillnad för att vara ett 
dygnsmedelvärde, så visar det på hur mycket modelleringen överskattade dygnsmedelvärdet. 
Antalet dygnsmedelvärden som modellen överskattar är dock inte så många till antalet, 
maxvärdet och 99-percentilen är väldigt höga för de modellerade halterna i jämförelse med de 
uppmätta, men 3e kvartilen och medelvärdet visade att halterna nästan var samma för de 
uppmätta och modellerade värdena.  
 
 
 

6.3 Modellerade scenarion 
 
Resultatet av de modellerade scenariona visade att den effektivaste åtgärden bland alternativen 
för att sänka dygnsmedelvärdet under perioden var att minska trafikmängden med 30 %. Det är 
ett trovärdigt resultat eftersom det främst är trafiken som genererar PM10-halterna lokalt. 



62 

  

Sänkningen av det lokala bidragets PM10-halter uppgick till drygt en tredjedel vilket är ett 
resultat som skulle göra att luftkvaliteten på Turingegatan inte längre var ett stort problem. 
Eftersom denna åtgärd var så effektiv kan det vara intressant att se över trafiknätet och titta på 
alternativa trafiklösningar vid det kommunala arbetet med att reducera partikelhalterna. Om 
fordonen väljer att åka annan väg istället för att passera de utsatta stråken så skulle det kunna 
leda till en avsevärd sänkning av PM10-halterna. Ur miljöhänsyn bör inte fordonens resa 
förlängas avsevärt, men omflyttning av trafiken till platser med en gatuutformning som har 
bättre ventilation och utspädning av partikelhalter kan vara en lösning för att sänka PM10-
halterna på Turingegatan. Vilket tidigare nämnts skulle ett kollektivtrafikkörfält också minska 
antalet fordon på gatan vilket minskar PM10-halterna. Scenarionas effekt på Turingegatan 
beräknades ju genom att jämföra basmodellens dygnsmedelvärde med dygnsmedelvärdet från 
det modellerade scenariot. Eftersom det fanns en del skillnad mellan basmodellen och de 
uppmätta halterna på Turingegatan så kan effekten av scenariona ha sett lite annorlunda ut om 
de tillämpats i verkligheten. 
 
Det modellerade scenariot som hade näst bäst effekt på reduktionen av dygnsmedelvärdet var 
införande av miljözon. Det visar på att de tunga fordonen på gatan är ett problem för 
luftkvaliteten. Åtgärden med dubbdäcksförbud gav mindre reduktion av dygnsmedelvärdet än 
miljözon, däremot gav dubbdäcksförbudet en större reduktion av höga dygnsmedelvärden. 
Dubbdäcksförbud beräknades reducera antalet dygnsmedelvärde över 50 µg/m3 med 15 medan 
miljözon reducerade 14 dagar. Detta visar på att olika åtgärder ger olika typer av reduktion av 
PM10-halterna. En del åtgärder sänker främst dygnsmedelvärdet under perioden, medan andra 
åtgärder sänker antalet dygn med mycket höga dygnsmedelvärden. 
 
Utökad dammbindning gav en bra effekt på reduktionen av partikelhalter. En fjärdedel av de 
lokalt genererade PM10-halterna reducerades enligt modellen. Den beräknade effekten av 
dammbindningen stämmer överrens med tidigare studier (se kapitel 3.4) som visat en effekt på 
mellan 20-25% reduktion av PM10-halterna. Under perioden modellerades att CMA-utläggning 
skett vid 67 tillfällen, det är över 5,5 gånger fler dammbindningstillfällen än vad som skedde i 
verkligheten under samma period. Enligt modellen skulle 11 dygnsmedelvärden hindras från att 
överskrida 50 µg/m3, om detta skulle vara fallet i verkligheten så skulle PM10-halterna på 
Turingegatan med god marginal klara miljökvalitetsnormen för året. 
 
Den åtgärd som gav den minsta reduceringen av partikelhalterna enligt NORTRIP var städning. 
Städning med vakuumsug modellerades ske 37 gånger under perioden 22 december 2016 – 27 
april 2017. Detta gav en sänkning av det totala dygnsmedelvärdet med 3 % räddade 2 dagar från 
att överskrida 50 µg/m3. Då denna åtgärd kräver en drift som är relativt kostsam och gav minst 
effekten av alla modellerade scenarion så är denna metod inte att föredra att vidta i första hand 
på Turingegatan.  
 
Att scenariot med frånvaro av nederbörd ökade de totala partikelhalterna med drygt 60 % visar 
på att mängden nederbörd under säsongen har väldigt stor inverkan på PM10-halterna. 
Variationer i nederbördsmängd är troligen en av anledningarna till att partikelhalterna har 
varierat på Turingegatan under de år som halterna uppmätts. Att det inte skulle ske någon 
nederbörd under flera månader är osannolikt, men det var intressant att uppskatta hur stor 
inverkan frånvaro av nederbörd hade på partikelhalterna.  
 
Då effekten från scenariona tillämpades till de uppmätta värdena finns stora osäkerheter 
eftersom basmodellen och de uppmätta värdena inte riktigt stämde överrens, och korrelationen 
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var mindre bra. Dessutom är osäkerheterna stora för antalet överskridande dagar som av 
modellen beräknades ha räddats under perioden. Detta eftersom basmodellen inte riktigt 
stämmer med de uppmätta värdena och ibland kraftigt överskattade eller underskattade PM10-
halterna. De väldigt höga topparna som modellen beräknat kan också ha haft en inverkan på 
relationen mellan åtgärderna eftersom de reducerade halterna på olika sätt.  Styrkan med 
modelleringen är att den tar hänsyn till vädret, trafiken och flera andra viktiga parametrar 
samtidigt som samspelar på ett avancerat sätt. Resultatet kan ge en indikation om vilka åtgärder 
som har bäst reducerande effekt och hur halterna möjligen skulle bli om varje scenariona skett i 
verkligheten. Värdena från resultatet bör dock tolkas med försiktighet.  
 
En minskning av hastigheten med 20% beräknades minska det totala dygnsmedelvärdet med 
12% och det lokala med 16% och att antalet dygnsmedelvärden över 50 µg/m3 skulle minska 
med 9 dygn, vilket är relativt många.  Scenariot skulle innebära att genomsnittshastigheten per 
dygn skulle sänkas från 36 km/h till 29 km/h vilket skulle vara möjligt att åstadkomma genom att 
sänka den skyltade hastigheten till 30 km/h och/eller bygga om gatan så att den inbjuder till att 
hålla lägre hastigheter. För att reducera halterna på Turingegatan och minska antalet 
dygnsöverskridanden skulle det vara att föredra att införa en kombination av flera åtgärder 
exempelvis miljözon, dubbdäcksförbud och minskad hastighet.  Detta skulle med hög 
sannolikhet tillsammans ge en stor sänkning av dygnsmedelvärdet och PM10-halterna på 
Turingegatan skulle vara långt ifrån att överskrida miljökvalitetsnormen.  
 
 

 

6.4 Grafisk utvärderingen av CMA-effekten 
 
Den första grafiska analysen jämförde PM10-halterna på Turingegatan mellan närliggande dagar 
med och utan dammbindningseffekt. Syftet var att kunna utreda om dagarna med 
dammbindningseffekt hade lägre PM10-halter. Utvärderingen av dammbindningen vid 
Turingegatan visade att dammbindningen möjligen kan ha reducerat PM10-halterna under 
dagarna med dammbindningseffekt. Fördelen med analysen är att den jämför närliggande dagar 
vid samma tid på året, att jämföra med en annan månad skulle troligen ge ett sämre resultat 
eftersom halterna varierar stort under årets månader vilket visades i kapitel 5.1.2. De 
närliggande dagarna gav en indikation om vilka nivåer halterna hade under perioden. En 
betydande svagheten med analysen är dock att den inte tar hänsyn till de metrologiska 
förhållandena under dygnen.  
 
Dagarna med dammbindningseffekt var främst torra dagar eftersom CMA främst lades ut inför 
dagar då det förväntades bli torra vägbanor. Dessa dagar förväntades halterna bli höga om inga 
åtgärder skedde. Då halterna inte blev höga under dammbundna dagar så kan det vara ett 
tecken på att dammbindningen gett effekt. Svårigheterna med analysen var dock att förstå hur 
höga halterna skulle blivit utan dammbindningseffekt. Eftersom timmedelvärdena under de 
undersökta dagarna varierade kraftigt så var det svårt att dra slutsatser om 
dammbindningseffekten genom att ha de icke dammbundna dygnen som referens. De stora 
variationerna i timmedelvärdena beror på många faktorer som inte kunde utläsas genom 
diagrammen i analysen. Det skulle dock bli mycket komplext att implementera ett stort antal 
parametrar som inverkar på PM10-halterna i en grafisk analys.  
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Det var svårt att avgöra någon tydlig nedgång i partikelhalterna precis efter utläggningstillfället.  
Det kan ha att göra med att dokumentationen av utläggningen inte var exakt och det inte gick att 
ta reda på exakt när lastbilen som spred CMA passerade mätstationen vid Turingegatan. Ofta 
skedde utläggningen när halterna var låga, sen kväll och tidig morgon, och det kan därför ha varit 
svårare att uttyda en skillnad i halterna. Resultatet av analysen pekar på att dammbindningen 
har haft effekt vilket är trovärdigt och i enlighet med tidigare studier av dammbindningseffekt 
med CMA. Det finns dock stora osäkerheter kring hur dammbindningen påverkat PM10-halterna, 
om de verkar jämnt över timmarna eller om den främst reducerar höga toppar. 
 
Den andra analysen av grafer jämförde timmedelvärdena under två dygn på Turingegatan och 
Birkakorset. Det ena dygnet verkade dammbindningseffekt på Turingegatan och det andra 
dygnet hade ingen dammbindningseffekt. Det antagande som gjordes stämde inte alltid, dvs. att 
halterna var högre på Turingegatan än vid Birkakorset. Detta bidrog till stora osäkerheter i 
analysen. Tolkningen av analysen blev därför bristfällig eftersom halterna rent naturligt kunde bli 
högre vid Birkakorset än på Turingegatan. Tillfällena då dammbindningen utvärderades ha gett 
effekt var dock många och tillsammans med det faktum att antagandet att halterna skulle vara 
högre på Turingegatan än vid Birkakorset stämde vid övervägande antal tillfällen. 
 
Den tidigare beskrivna korrelationen mellan timmedelvärdena vid Birkakorset och Turingegatan 
visade att korrelationskoefficienten och determinantkoefficienten inte gav resultat som visade 
på signifikans. Dessa koefficienter var dock något högre under de tidiga vårmånaderna, men 
variationen mellan stationerna var ändå så pass stor att resultatet är osäkert. I det stora hela 
pekade analysen ändå på att dammbindningen haft effekt, trots stora osäkerheterna.  
Till dessa två beskrivna grafiska analyser skulle det vara intressant att komplettera med 
nederbördsdata och/eller relativ fuktighet eftersom detta är parametrar som har stor inverkan 
PM10-halterna. Detta skulle ge en tydligare bild över vilka dagar som är torra och vilken nivå 
halterna naturligt uppnår då det är torrt ute. 
 
Den tredje grafiska analysen som bestod av stapeldiagram med alla dygnsmedelvärden under 
dammbindningsperioden gav en bra bild över variationen och spridningen av de uppmätta 
dygnsmedelvärdena under perioden. Genom antagandet att PM10-halterna skulle ha ökat med 
23% om ingen dammbindning skett kunde analysen tydligt peka på vilka dygn som kan ha 
räddats från att överskrida gränsen på 50 µg/m3. Av dygnen med dammbindningseffekt 
beräknades att två dygnsmedelvärden hindrats från överskridande, men endast en av dem 
bedömdes sannorlik. Det pekar på att dammbindningen inte har haft avsevärd effekt i arbetet 
att klara miljökvalitetsnormen gällande överskridande av 35 dygnsmedelvärden. Att minska ett 
dygn från överskridande kan dock vara en viktig effekt om man ligger och balanserar på gränsen 
till att överskrida miljökvalitetsnormen.  
  
Det är möjligt att fler dagar kan ha räddats från överskridande eftersom dammbindningseffekten 
inte avtar direkt utan sjunker under några dagar. Exakt hur stor effekt som finns kvar efter 
utläggningen är inte fastställt och därför svårt att avgöra. Om dammbindningen skulle utökas är 
det troligt att fler dygn med medelvärden strax ovanför 50 µg/m3 skulle kunna ha räddats. 
Dessutom visade det tidigare resultatet från NORTRIP-utvärderingen av scenariot med utökad 
dammbindning att det skulle ge en avsevärd reduktion av antalet dygn med höga PM10-halter. 
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6.5 Utvärdering av CMA-effekten med NORTRIP-modellen 

Utvärderingen av CMA-effekten i NORTRIP baserades på förändringen mellan basmodellen och 
en modellering av ett scenario utan dammbindning 12 mars till 27 april 2017. Dygnsmedelvärdet 
under perioden med avseende på de lokala halterna reducerades med nära en femtedel.  Detta 
kan anses vara ett gott resultat och visar på god potential att reducera halterna ytterligare om 
antalet dammbindningstillfällen utökas. När det gällde beräkningarna över antalet dygn med ett 
medelvärde över 50 µg/m3 modellerade NORTRIP att ett dygn hade räddats från att överstiga 
gränsen. Den grafiska analysen visade på att ett helt annat dygn räddats från överskridande. 
Dessutom visade de uppmätta halterna att dygnet som NORTRIP beräknade hade räddats från 
överskridande faktiskt hade överskridit gränsen. Detta fel i modelleringen som främst berodde 
på att basmodellen inte var korrekt, visar på brister med de modellerade resultaten.   
 
Den dag som den grafiska analysen visade på hade räddats från överskridande, 7 april 2017, är 
mera trovärdig eftersom dygnsmedelvärdet ligger precis under gränsen, dessutom visade 
NORTRIP-modelleringen att dammbindningseffekten ska ha varit mycket stor den här dagen. 
Resultatet styrker alltså argumentet att denna dag kan ha räddats från överskridande. Om 
NORTRIP-modellen hade beräknat samma värde som det uppmätta värdet i basmodellen den 7 
april 2017 så skulle modellen med största sannolikhet också visat att denna dag hindrats från 
överskridande. Detta eftersom resultatet denna dag visade på en stor reduktion av PM10-
halterna. Även om dammbindningseffekten denna dag har överskattats av modellen så skulle 
endast en bråkdel av effekten ha räckt från att hindra ett dygnsöverskridande på 50 µg/m3 
denna dag.  
 
För att kunna göra trovärdiga utvärderingar i NORTRIP är det viktigt att kunna göra en bra 
basmodell eftersom denna är utgångspunkten för modelleringsanalyserna. Att utläggningen med 
CMA skulle ha räddat ett dygn från att överskrida 50 µg/m3 med utgångspunkt från den grafiska 
analysen i kombination med modelleringens resultat (att det skulle ha varit en god 
dammbindningseffekt denna dag) är ett relativt trovärdigt och positivt resultat. Analyserna i 
detta arbete pekar på att dammbindningen med CMA i Södertälje har gett resultat, men det 
råder stora osäkerheter om hur stor denna förbättring blivit.  
 
 
 

6.6 Förslag till fortsatt arbete med reduktion av PM10 på Turingegatan 

Samtliga åtgärder som i detta arbete modellerats i NORTRIP har lyckats reducera PM10-halterna 
på Turingegatan, i flera fall med mycket god effekt. Södertälje kommun borde med fördel 
överväga att införa dessa åtgärder så långt det är möjligt för att förbättra luftkvaliteten. 
Hornsgatan som tidigare framstått som Sveriges mest luftförorenade gata hade år 2015 lägre 
PM10 halter än Turingegatan. Med hjälp av åtgärder som dubbdäcksförbud, dammbindning och 
städning med vakuumsug har Stockholm Stad lyckats väsentligt lyckats reducera PM10-halterna. 
Eftersom detta visat sig vara så effektivt så skulle det vara önskvärt att Södertälje kommun 
försöker följa de arbetssätt som Stockholms miljöförvaltning har gällande PM10. 
 
Med en begränsad budget skulle det vara fördelaktigt att satsa på de åtgärder som har visat sig 
ge bäst effekt för att införa på Turingegatan. Ett dubbdäcksförbud är en kraftfull och 
kostnadseffektiv åtgärd. Utökad dammbindning är också ett effektivt alternativ, dock mera 
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kostsamt. Införande av miljözon på Turingegatan skulle också vara ett kostnadseffektivt sätt att 
få bort tungtrafik från gatan som inte bara bidrar till höga PM10 halter utan även höga halter av 
NOx. Risken med denna åtgärd är att den skulle leda till utökad belastning på Trafikverkets 
vägnät. Dock skulle förhandlingar med Trafikverket kunna föras där argumentet att förbättra 
luftkvaliteten och bullret i centrum eventuellt skulle kunna vara skäl nog för att godkänna en 
ökad trafik på deras vägar. Även Södertälje kommuns egna vägnät skulle kunna ses över för att 
minska belastningen på Turingegatan. Det är viktigt att tänka på att fordonens sträcka inte 
förlängs allt för långt ur miljösynpunkt vid planering av en eventuell omledning av trafik. 
Dessutom bör inte trafik förflyttas till andra stängda gator där det vistas folk och PM10-halterna 
riskerar att bli höga.  
 
En ny skyltning av hastigheten till 30 km/h på Turingegatan skulle vara ett annat 
kostnadseffektivt sätt att få ner PM10-halterna. Ur miljösynpunkt skulle införande av 
kollektivkörfält vara en mycket bra lösning eftersom det både minskar trafiken lokalt på gatan, 
och även det totala antalet fordon ute på vägarna när fler väljer att åka kollektivt. Städning med 
vakuumsug är inte att rekommendera kommunen i första hand eftersom det är kostsamt att 
betala för arbete och hyra av utrustning mot den relativt låga effekt som åtgärden genererar.  
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7. Slutsats  

Resultatet av det här arbetet visade att PM10-halterna är höga på Turingegatan i Södertälje och 
har varit det sedan mätningarna startade 2006. Miljökvalitetsnormen gällande PM10 som 
begränsar antalet dygnsmedelvärden över 50 µg/m3 till 35 dygn per år har på Turingegatan 
överskridits 5 av de senaste 10 åren. Mätningar vid Birkakorset har endast förekommit sedan 
2013 och miljökvalitetsnormen har aldrig överskridits (eller varit nära att överskridas) något år. 
Miljökvalitetsnormen för PM10 som begränsar dygnsmedelvärdeshalterna per år, som inte får 
överstiga 40 µg/m3, har inte varit nära att överskridas varken på Turingegatan eller vid 
Birkakorset under samtliga år som halterna mätts. Miljökvalitetsmålet för PM10 gällande 
årsmedelvärdet per dygn som inte får överstiga 15 µg/m3 har dock överstigits samtliga år som 
halterna uppmätts vid båda mätstationerna. Det andra miljökvalitetsmålet, att ett 
dygnsmedelvärde aldrig får överskrida 30 µg/m3, har också överskridits vid båda stationerna. För 
att nå målen för luftkvaliteten på Turingegatan krävs mycket stora insatser.  

Jämförelsen av dygnsmedelvärdet per år mellan Turingegatan och Hornsgatan i Stockholm 
visade att PM10-halterna det senaste decenniet sjunkit markant på Hornsgatan medan ingen 
tydlig nedåtgående trend synts på Turingegatan. Det beror på att inga åtgärder har vidtagits på 
Turingegatan. Hornsgatan hade år 2007 betydligt högre halter jämfört med Turingegatan. I takt 
med att åtgärder för att reducera partikelhalterna på Hornsgatan sattes in så nästan halverades 
dygnsmedelvärdet per år på Horsgatan. Halterna var år 2014 och 2015 högre på Turingegatan än 
på Hornsgatan.  

Dygnsmedelvärdet per år på Turingegatan jämfördes även med mätstationen vid Norr Malma 
belägen på landsbyggden, som fick representera de naturligt förekommande PM10-halterna. 
Dessa bakgrundshalter vid Norr Malma utgjorde 26-40% av PM10-halterna på Turingegatan de 
senaste åren. Det innebär att mellan 74-60 % av halterna har generarats lokalt vid gatan och det 
är främst dessa halter som kan reduceras. Sammanställningen av dygnsmedelvärdena per 
månad visade att PM10-halterna i Södertälje var som högst under mars och april. 
Undersökningen av timmedelvärdena under 2016 vid Turingegatan visade att det maximala 
timmedelvärdet av PM10 var över 600 µg/m3 vilket kan anses vara allvarligt ur ett 
hälsoperspektiv. Så höga halter var dock ovanliga då 3:e kvartilen låg på 18 endast µg/m3. 
Median och kvartilberäkningar visade dock att de flesta timmedelvärden ligger under 20 µg/m3.  

Vid NORTRIP-modelleringen av PM10-halterna på Turingegatan under perioden 22 december 
2016 – 27 april 2017 lyckades modellen fånga det genomsnittliga dygnsmedelvärdet med endast 
1% avvikelse med den uppmätta perioden. Vid flera tillfällen överskattade modellen halterna, 
det skedde främst då de uppmätta halterna var relativt höga för perioden, dvs. torra vårdagar. 
En möjlig anledning till överskattningen av halterna är att modellen beräknade att fukten på 
vägbanan torkade upp snabbare och mer än vad som skedde i verkligheten. Indata över 
vägfukten saknades och eftersom dessa data är viktiga för NORTRIP-modellens resultat kan detta 
vara anledningen till en mindre bra överrensstämmelse. Antalet dagar med dygnsmedelvärden 
över 50 µg/m3 var både uppmätta och modellerade till 28 dygn under modelleringsperioden. 
Dock överensstämde bara de modellerade överskridande dygnen med de uppmätta dygnen i 19 
av 28 fall, dvs. modellen hade fel drygt 30% av gångerna. Det fanns en tydlig korrelation mellan 
de uppmätta och modellerade halterna, men korrelationskoefficienten och 
determinationskoefficienten visade inte på signifikans. Graferna över de modellerade och 
uppmätta PM10-halterna visade dock på ett liknande mönster.  
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Vid NORTRIP-modelleringen av effekten från olika scenarion och åtgärder på Turingegatan 22 
december 2016 – 27 april 2017 visade att den åtgärd som sänkte PM10-dygnsmedelvärdet mest 
och reducerade flest antal dagar från att överskrida 50 µg/m3 var minskad trafik med 30%. 
Denna åtgärd lyckades enligt modellen sänka de lokalt genererade dygnsmedelvärdena för PM10 
med nära en tredjedel och reducerade antalet överskridanden med 16 dygn. Den näst mest 
effektiva åtgärden för att reducera dygnsmedelvärdet var införandet att miljözon, följt av 
dubbdäcksförbud. Dubbdäcksförbud gav näst bäst resultat när det gällde att reducera antalet 
överskridande dygnsmedelvärden, följt av miljözon. Utökad dammbindning gav också god 
reduktion av PM10-halterna, 11 dagar hindrades från överskridande och det lokala 
dygnsmedelvärdet reducerades med 25%. Även minskad hastighet med 20% gav effekt med 12% 
minskat dygnsmedelvärde av lokala halterna och 9 dygn hindrades från överskridanden.  
 
Att utöka städningstillfällena gav den minsta effekten på partikelhalterna, dygnsmedelvärdet 
reducerades endast med 3% och 2 dygn hindrades från överskridanden. Städning är därmed inte 
en åtgärd att föredra i första hand på Turingegatan. Scenariot med ogynnsam meterologi som 
innebar att ingen nederbörd föll under perioden beräknades höja det totala och lokala 
dygnsmedelvärdet med 61% respektive 79%, samt bidra till ytterligare 11 överskridande dygn. 
Scenariot är inte rimligt eftersom nederbörd med största sannolikhet alltid existerar under 
denna period på året, men scenariot visar på hur viktig nederbörden är för partikelhalternas 
nivåer. Resultaten av de modellerade scenariona ligger i linje med tidigare studier av åtgärders 
effekt och resultatet kan därför anses ge en trovärdig indikation om scenarionas effekt. 
Procentsatser och antalet överskridande dygn i resultatet bör dock tolkas med försiktighet.  
 
Dammbindning med CMA skedde på Turingegatan under mars och april 2017 och har 
utvärderats genom tre grafiska analyser och genom en modellering i NORTRIP. Två av de grafiska 
analyserna som jämförde timmedelvärdeshalterna vid olika dygn på Turingegatan, samt 
jämförde halterna mellan Turingegatan och Birkakorset, pekade på att dammbindningen hade 
haft en del effekt. Resultatet från dessa analyser har dock stora osäkerheter som bestod i 
svårigheten att avgöra förändringen av halterna i samband med dammbindningen eftersom det 
var mycket svårt att avgöra vad halterna hade blivit utan den. Analyserna tog ingen hänsyn till 
meterologin vilket bidrog till de stora osäkerheterna. Ingen effekt kunde utläsas ur 
timmedelvälvärdena direkt efter utläggning. Den tredje grafiska analysen jämförde 
dygnsmedelvärdena under dammbindningsperioden och visade på att ett dygn sannolikt 
hindrats från att överskrida 50 µg/m3 till följd av dammbindningen.  
 
I NORTRIP beräknades att CMA-utläggningen under perioden 12 mars – 27 april minskat 
dygnsmedelvärdet med 12% för de totala PM10-halterna och 18% med avseende på de lokala 
halterna. Modellen beräknade även att 1 dygn räddats från att överskrida ett dygnsmedelvärde 
på 50 µg/m3. Det dygnsmedelvärde som modellen beräknade hade räddats från överskridande, 
hade enligt de uppmätta värdena överskridit gränsen och därmed inte hindrats från 
överskridande. Brister i modelleringen ger osäkerheter i resultatet av den utvärderade 
dammbindningseffekten. Däremot är det troligt att modelleringen kan ge en indikation om den 
ungefärliga effekten av dammbindningen. En sammanvägning av resultatet från den tredje 
grafiska analysen över dygnsmedelvärdena och NORTRIP-modellen visar god sannolikhet att en 
dag räddats från överskridande. Detta eftersom den grafiska analysen visar att halterna hamnat 
precis under gränsen 50 µg/m3, samt att modelleringen visat att detta dygn haft mycket god 
dammbindningseffekt. 
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Rekommendation för vidare studier 
 
Det finns mycket i detta arbete som skulle kunna fortsätta studeras vidare. Det kommer att 
grävas ner fuktmätare i vägbanan på Turingegatan vilket kommer kunna ge data över vägfukten 
som är en mycket viktig parameter och som i hög grad påverkar PM10 halterna. Därför skulle 
framtida körningar i NORTRIP med dessa data kunna skapa ett bättre resultat med god 
korrelation till de uppmätta halterna. Mer exakta uppskattningar av effekten från olika åtgärder 
skulle då kunna fastställas. Även en längre period av NOx-mätningar skulle göra det möjligt att 
modellera halterna under en längre tidsperiod eftersom det är en viktig indata-parameter. Det 
skulle vara önskvärt att mäta några väderparametrar intill mätstationen på Turingegatan 
eftersom till exempel vindriktning, vindhastighet och nederbörd är viktiga parametrar som kan 
variera mycket lokalt. Förbättrade beräkningar skulle vara av intresse för att kunna göra bra 
utvärderingar av framtida dammbindning vid Turingegatan.   
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Appendix 1 - Beräkning av utläggningssträcka och 

dammbindningslogg 
 

Turingegatan        
 
Oxbacksleden 

4 filer: 345 meter 
6 filer: 480 meter 
1 fil: 85 meter 

4 filer: 960 meter 
1 fil: 60 meter 
1 fil: 70 meter 
 

 

Varje fil är 3,5 meter i bredd; 

 Turingegatan: 345 m * 4 filer * 3,5 m = 4830 m2 

 Turingegatan: 480 m * 6 filer * 3,5 m = 10 080 m2 

 Turingegatan, extrafil: 85 m * 1 fil * 3,5 = 298 m2 

 Turingegatan totalt: 15 208 m2 

 

 Oxbacksleden: 960 m *4 filer *3,5 m = 13 440 m2 

 Turingekorset, extrafil: 60 m * 1 fil * 3,5 = 210 m2 

 Oxbacksleden, extrafil: 70 m * 1 fil * 3,5 = 245 m2 

 Oxbacksleden totalt: 13 895 m2 

Total yta att dammbinda:  

 

 15 208 m2 + 13 895 m2 = 29 103 m2 

Utläggningen förväntas ske 20 ggr under våren, 

 28 350 m2 * 20 ggr = 582 060 m2 

Alltså, dammbindningsmedlet ska täcka 582 060 m2, men det kan vara bra att lägga till lite om 

något oförutsett sker, d.v.s. medel för 600 000 m2 bör användas. 

 

Det går åt 10 g saltblandning CMA per m2, dvs. 600 000 m2 * 10 gram/ m2 = 6 000 000 = 6 000 kg.  

Densiteten för CMA-lösningen antags vara densamma som för vatten, => ca 6 m3 CMA-blandning 

behövs.  

 
Under våren 2017 lades CMA ut 13 gånger under mars och april, se dammbindningsloggen. 
Förbrukningen av CMA lösningen ICE & DUST AWAY blev 4 m3 under denna period. 
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Dammbindningslogg 

 

                Tidpunkter för CMA-utläggning under mars och april 2017 
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Appendix 2 - Informationskällor till NORTRIP:s parametrar 
 

Information om input-parametrarna i NORTRIP och vem eller vilken organisation som bidragit med 

informationen (Johansson, et al., 2012); 
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Appendix 3 – Excel-blad med input till NORTRIP 
 
I bladet Metadata fylldes parametrar in, som antalet filer på vägen intill mätstationen, hur höga 
husen runt stationen är, väglutning, latitud och longitud, med mera. I Initialconditions fylldes 
parametrar för utgångsläget för modellkörningen in. Den enda initialdata som användes i detta 
arbete var den ackumulerade mängden damm på körbanan. I Statictraffic kunde andelar av 
dubbdäck, vinterdäck och sommardäck fyllas i, men detta ark var överflödigt i denna analys 
eftersom dessa parametrar fylldes i under Traffic. I Traffic fylldes antalet bilar per timme in, 
deras hastighet per timme, andelen tungtrafik per timme, samt andelen dubbdäck, vinterdäck 
och sommardäck. I Meterology infördes all meterologidata per timme, såsom luftfuktighet, regn, 
vindhastighet mm. I Activity infördes alla tillfällen in för sandning, saltning, CMA-utläggning med 
mera. Under Airquality fylldes halterna av PM10, NOx, PM2,5 samt bakgrundshalterna in.  
 
Tabell A3.1 visar indataparametrarna till bladet ”Metadata”. Nedan följer en kort förklaring till 
indatan;  
 
- Rad 1: Driving cycle index (d) - sattes till samma värde som på Hornsgatan 
- Rad 2: Pavement type index (p) – Index 8 användes för asfaltstypen på H.C. Andersen Boulevard 
- Rad 3: Number of lanes -  6 filer finns på Turingegatan vid mätstationen 
- Rad 4: Width of lane – Sattes till 3,5 meter eftersom det är en vanlig filbredd 
- Rad 5: Road width (b_road) (m) – Hela gatan sattes till 22 meter, en mindre refug finns i mitten             
av gatan 
- Rad 6: Street canyon width (m) – Bebyggelsens längd sattes till 130 meter 
- Rad 7: Street canyon height (m) - Bebyggelsens höjd sattes till 15 meter 
- Rad 8: Street orientation (degrees) – Gatans värdesträck från norr sattes till 60 grader 
- Rad 9: Latitude – Latituden hos Turingegatan 
- Rad 10: Longitude – Longituden hos Turingegatan 
- Rad 11: Elevation (m)  – Gatan bedömdes inte luta så mycket därför sattes den till 0 meter 
- Rad 12: Height observed wind (m) – Väderstationen i Tullinge antogs sitta på 2 meters höjd 
- Rad 13: Height observed temperature and RH (m) – Väderstationen i Tullinge antogs sitta på 2 
meters höjd 
- Rad 14: Surface albedo (0-1) - sattes till samma värde som på Hornsgatan 
- Rad 15: Time difference (UTC) (hr) - sattes till -1 
- Rad 16: Surface pressure (mbar) - sattes till 1000 mbar 
- Rad 17: Missing data value – Otillgänglig data fick index -99 som input-värde 
- Rad 18: Wind speed correction factor (0-1) - sattes till samma värde som på Hornsgatan 
- Rad 19: Suspension rate scaling factor - sattes till samma värde som på Hornsgatan 
Eftersom OSPM inte användes behövde rad 21–26 inte ändras eftersom dessa värden inte 
användes vid modelleringen.  
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Tabell A3.2 nedan visar bladet ”Initialconditions”. Alla indata var frivilliga att fylla i. Endast ett 
initialvärde för vägdamm fylldes i.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                       Tabell A3.1  - Tabellen nedan visar Excel-bladet Metadata och dess indata från 
                                       mätstationen  på Turingegatan. 

Tabell A3.2  - De initiala förhållnden som användes som input i NORTRIP vid körningar från och 
 med 22 december 2016 till 27 april 2017. 
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Tabell A3.3 visar indatabladet ”Statictraffic”. Inga indata behövdes, så dessa lämnades som 
utebliven data (index -99).  
 

 

 
 
 
Tabell A3.4 nedan visar bladet ”Traffic” och dess indata. Data fanns tillgänglig för och fylldes in 
för alla kategorier.  
 

 

 
 
 
Tabell A3.5 visar input-parametrarna till bladet ”Meteorology”. Data saknades för Cloud cover 
(fraction), Road Wetness (mm) och Road wetness (mV). 
 

 

 
 

Tabell A3.3  - Excel-bladet Statictraffic och dess parametrar. 

Tabell A3.4 - Input av trafikparametrar. 

Tabell A3.5  - Input av meterologi-parametrar. 
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Tabell A3.6 visar input-parametrarna till bladet ”Activity”. Data för samtliga kategorier fylldes i 
med undantag för Original sanding (g/m^2). 
 

 

 

 

Tabell A3.7 visar input-parametrarna till bladet ”Airquality”. Data för samtliga kategorier fylldes i 

med undantag för PM2.5_obs (ug/m^3). 

 

Tabell A3.7 - Input av uppmätta luftkvalitetsparametrar. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell A3.6 - Input av aktivitetsparametrar som sandning, saltning utläggning av CMA med mera. 
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Appendix 4 - Förklaringar av indata-parametrar till NORTRIP 
 

 

 

 

Tabell A4.2 - Beskrivning av Initialconditions. 

 

 

Tabell A4.1  - Beskrivning av Metadata. 
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Tabell A4.3 - Förklaring av trafik, meterologi, aktivitet och luftföroreningsdata. 

Tabell A4.4  - Förklaring av genell input-data. 
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Appendix 5 - Beräkning av dubbdäcksandel 
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Appendix 6 - Medelvärden av hastighet och trafikmängd 
 

För att ta fram medelvärdena för hastigheten analyserades hastigheten hos alla bilar som 
radarmätaren på Turingegatan fångat upp under vecka 14 år 2017. Medelvärden för varje timme 
under vardag respektive helgdag finns sammanställt i tabell A6.1.  Dessa medelvärden användes som 
input till NORTRIP eftersom det var lättare att hantera än att lägga in varje unikt timmedelvärde för 
varje dag. Dessa hastigheter valdes att gälla för både lätta och tunga fordon. Totalt baserades 
medelvärdena på cirka 170 000 hastigheter hos passerande fordon.  

 
          Tabell A6.1 - I tabellen visas medelvärdet av hastigheten på Turingegatan för varje timme under vecka 14, år 2017.  
          Till höger syns medelvärdet för vardag och helg per timme. 

 

 

 

 
 

Medelhastigheten per dygn  

Tabell A6.2 visar en sammanställning av medelhastigheten per dygn vid Turingegatan och Birkakorset 

mellan 6-12 februari 2017. Medelvärdet visar inga större variationer vid de båda platserna under 

veckans dagar. Det är stor skillnad i den uppmätta medelhastigheten per dygn mellan de båda 

stationerna.  

 
   Tabell A6.2 - Medelhastigheter per dygn vid Turingegatan och Birkakorset under sju dagar i februari 2017. 
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Appendix 7 - Trafikmängd 
 

Nedan visas en tabell över antalet fordon som passerar på Turingegatan och Stockholmsvägen 

(Birkakorset) några dagar under några utvalda veckor under februari år 2016 och 2017.  

Rådata har laddats ner från radarmätarna i Södertälje och sammanställts i tabell A7.1 nedan.  

 

 
        Tabell A7.1 - Sammanställning av trafikmängden vid Turingegatan och Birkakorset (Stockholmsvägen). 

 
 

 
 

Trafiken är högre på Turingegatan än vid Stockholmsvägen (Birkakorset) samtliga dagar. 

Trafikmängden är högre under dagarna år 2017 i jämförelse med samma dagar 2016, det är cirka 

3000 fler fordon under veckodagarna på Turingegatan under dagarna 2017 jämfört med 2016. På 

Stockholmsvägen ökar trafikmängden med cirka 1000 fordon under 2017 jämfört med 2016. Det 

skedde reparationer på Mälarbron som korsar de två platserna under 2016 vilket kan ha haft en 

bromsande effekt på trafiken vid platserna under 2016, framförallt vid Turingegatan.  
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Trafikmängd 

 

På Turingegatan uppmättes antalet fordon under 2 veckor, 6 – 19 februari 2017. Medelvärden av 

antalet fordon per timme beräknades för vardagar och helgdagar och kopierades in i NORTRIP, se 

tabell A7.2. 

 

Tabell A7.2 - Medelantalet fordon per timme under varadagar och helgdagar under februari 2017. 
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Appendix 8   -   Grafisk analys av CMA-effekten genom jämförelse 

mellan olika dygn på Turingegatan 
 

Här presenteras den grafiska analysen som jämfört timmedelvärdena under olika dygn på 

Turingegatan. De tunnare sträcken då inga aktiviteter har skett ska ge en förståelse för hur 

partikelhalterna varierar under de närliggande dygnen då ingen effekt av CMA-utläggning har 

förekommit.  

I figur A8.1 syns att det skett utläggning av CMA runt 23-tiden den 13 och 14 mars, som är 

markerat med röda sträck i figuren. Precis efter utläggningen den 13e mars sjunker PM10-

värdena något. Tisdagen den 14 mars, dagen efter utläggningen kvällen den 13 mars, håller sig 

halterna relativt låga under förmiddagen och dagen, detta skulle kunna vara en effekt av 

dammbindningen. Vid utläggningen på kvällen den 14 mars syns ingen tydlig påverkan på 

halterna. Onsdagen den 15 mars stiger halterna vid morgontrafiken och sjunker först mot 

kvällen. Jämfört med de närliggande dagarna uppnår halterna den 15 mars inte lika höga toppar 

som de andra dagarna utan dammbindningseffekt.  

 

I nästa figur A8.2 visas att CMA-utläggning skedde onsdag den 22 mars klockan 23:00, halterna 
håller sig låga efter utläggningen och in på morgonrusningen torsdagen den 23 mars. Halterna 
stiger dock vid sena förmiddagen och lunchtid på torsdagen och är relativt höga när 
dammbindningen sker vid 22:30 tiden, efter vilket de sjunker efter 23:00-tiden. PM10-halterna 
fortsätter sjunka under tidig fredagsmorgon 24 mars fram tills morgontrafiken sätter igång, då 
börjar de åter stiga snabbt. Under fredagen syns ingen tydlig effekt av dammbindningen då 
halterna ökar snabbt vid morgonrusning, avtar och blir höga igen till kvällsrusningen och 
eftermiddag/kvällen.  

 

 

Figur A8.1 - PM10-halterna på Turingegatan under dygnens timmar 12-17 mars 2017. 
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Figur A8.3 visar PM10-halterna mellan 25 – 30 mars 2017. En dammbindning skedde ca 06:45 
lördag den 25 mars. Efter det stiger halterna trots allt med förmiddagstrafiken som kommer 
igång något senare på helgdagar.  Halterna fortsätter sedan att vara relativt höga under resten 
av dagen, ingen tydlig effekt av dammbindningen kan urskiljas. Möjligtvis kan dammbindningen 
ha påverkat att de höga PM10-halterna har förskjutits in på sena kvällen då 
dammbindningseffekten kan ha börjat avta. Under söndagen den 26 mars var halterna relativt 
låga fram till eftermiddagen då de steg igen. Nästa dammbindning skedde på söndagskvällen och 
i samband med det sjönk halterna. Under måndagen 27 mars steg halterna vid morgontrafiken 
och eftermiddag/kvälls-trafiken. Någon dammbindningseffekt är svår att avgöra. På 
måndagkvällen skedde en ny dammbindning vid 22:00 efter vilket halterna sjönk. Under dagen 
därpå, tisdagen den 28 mars blev halterna mycket höga med en hög pik efter 16:00-tiden. Ingen 
dammbindningseffekt kunde fastslås. 

 

Figur A8.2 - PM10-halterna på Turingegatan under dygnens timmar 19-24 mars 2017. 

      Figur A8.3 - PM10-halterna på Turingegatan under dygnens timmar 25-30 mars 2017. 
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I figur A8.4 syns att dammbindning skedde söndagen den 2 april. Den exakta tidpunkten för 
utläggningen är oklar, dammbindningen skedde någon gång mellan 22:00-24:00 enligt 
dokumentationen. Här sattes tidpunkten till 23:00. Det är oklart varför halterna är så höga sent på 
kvällen, men de sjunker rejält efter dammbindningen. På måndagsmorgonen den 3 april saknas data 
fram till klockan 10:00, men utifrån lutningen har halterna troligen legat lågt under morgonen för att 
stiga, nå sitt maximum vid klockan 14:00 och sedan sjunka igen. Det är möjligt att dammbindningen 
har haft effekt under förmiddagen, eftersom det inte varit någon nederbörd under dagen kunde det 
förväntas höga halter. Detta kan dock bero på att dammbindningen i verkligheten skedde någon 
timme senare än vad som dokumenterats. 

Det saknas dock data på förmiddagen vilket medför osäkerheter. Det är även intressant att halterna 
denna dag är lägre under förmiddag och kvällsrusning jämfört med vid 13.00–14.00-tiden. En 
anledning skulle kunna vara att hastigheten är högre på Turingegatan då eftersom det troligen inte är 
några köer vid denna tid på dagen. Nästa dammbindning i figuren skedde den tisdagen den 4 april vid 
02:30, och halterna håller sig relativt låga (för säsongen) både under tisdagen och onsdagen den 5 
april.  
 

 

    Figur A8.4 - PM10-halterna på Turingegatan under dygnens timmar 1-5 april 2017. 

 

I figur A8.5 kan man se att på torsdagen den 6 april skedde dammbindning tidig morgon klockan 
04:30 och sen igen på kvällen klockan 22:30. Trots tidig dammbindning ökar PM10-halterna stadigt 
efter klockan 07:00 på morgonen med rusningstrafiken. Trots ny dammbindning på kvällen så blir 
halterna höga under fredagen 7 april, under fredagmorgonen stiger halterna avsevärt vid 07:00 och 
blir låga först mot sena kvällen. Det är svårt att avgöra effekten av CMA efter dessa trender.  
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Figur A8.5 - PM10-halterna på Turingegatan under dygnens timmar 5-9 april 2017. 

 

Onsdagen den 19 april skedde dammbindning 22:30, dagen efter var halterna relativt låga i 

morgonrusningen och betydande låga vid kvällsrusningen, se figur 6. De låga halterna på torsdagen 

den 20 april är troligen mera kopplat till nederbörden denna dag, än CMA-utläggningen kvällen 

innan. 

 

 

    Figur A8.6 - PM10-halterna på Turingegatan under dygnens timmar 17-21 april 2017. 

Fredagen den 28 april lades CMA ut vid 22:30, se figur A8.7. På lördag-förmiddagen 29 april var 
halterna relativt låga, men trafiken är också lägre på lördagmorgnar än på vardagarsmorgnar, vilket 
kan bidra något lägre halter. Halterna är dock under lördagen lägre mellan 04:30 – 9:30 i jämförelse 
med halterna på söndagen, detta kan bero på att dammbindningen har gett en liten effekt.  
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Figur A8.7 - PM10-halterna på Turingegatan under dygnens timmar 26-30 april 2017. 
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Appendix 9 - Jämförelse av halterna på Turingegatan och Birkakorset 

med och utan CMA-effekt 
 

Följande grafer har studerats för att undersöka om några trender kan urskiljas under dagar med 
dammbindningseffekt från CMA-utläggning. Halterna jämfördes med dagar utan 
dammbindningseffekt. De blå linjerna beskriver PM10-halterna som timmedelvärde då ingen 
dammbindning skett, och de gula beskriver halterna vid Birkakorset och Turingegatan då CMA lagts 
ut vid Turingegatan. T står för Turingegatan och B för Birkakorset. Diagram skapades för utvärdering 
av alla 13 dammbindningarna under 2017.  

Figur A9.1 nedan visar att halterna vid Turingegatan är betydligt lägre än vid Birkakorset den 14 mars 
då det dammbundits kvällen före. Halterna stiger till höga nivåer på förmiddagen vid Birkakorset 
medan de håller sig låga på Turingegatan. Därefter fortsätter de vara höga vid Birkakorset och lägre 
på Turingegatan. Den 17 mars då ingen dammbindningseffekt förekom var halterna högre vid 
Turingegatan. Halterna stiger snabbt efter 10-tiden vid båda stationerna och når sedan liknande 
nivåer vid 22:00-tiden. Halterna vid Turingegatan drar iväg från Birkakorset under dagen och har en 
hög pik vid 20-tiden vilket inte sker vid Birkakorset. Jämförelsen kan visa på att dammbindningen har 
haft effekt den 14 mars. 

 

Figur A9.2 visar PM10-halterna den 15 mars. Denna dag är halterna på Turingegatan högre än vid 
Birkakorset trots att dammbindning skett kvällen innan. Den 16 mars utan dammbindning stiger 
halterna vid Birkakorset lite tidigare än på Turingegatan, de blir sedan betydligt högre vid 
Turingegatan. Vid 13:00-tiden sjunker halterna på Turingegatan och blir lägre än vid Birkakorset 
resten av dygnet. Det är möjligt att en del dammbindningseffekt finns kvar på Turingegatan den 16 
mars. Jämförelsen visar inte på någon tydlig effekt av dammbindningen då halterna ligger högre 
större delen av dagen på Turingegatan. Uppgången som sker vid Birkakorset vid 16:00 sker dock inte 
på samma sätt vid Turingegatan, det kan vara ett tecken på dammbindningseffekt.  

 
    Figur A9.1 - PM10-halterna vid Turingegatan och Birkakorset med dammbindningseffekt 14 mars och utan dammbindningseffekt 
    den 17 mars. 
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Nästa figur A9.3 visar halterna den 22 mars då ingen dammbindningseffekt förekom. Halterna följer 
varandra tydligt när de går upp efter lunch och sedan ner mot kvällen. Halterna på Turingegatan är 
betydligt högre på Turingegatan mitt på dagen. Dammbindningen skedde runt klockan 23:00 den 22 
mars, dock syns ingen tydlig skillnad mellan halterna vid stationerna just kring utläggningen. Den 23 
mars stiger halterna något snabbare vid Birkakorset, men under dagen blir de betydligt högre vid 
Turingegatan. Ingen tydlig dammbindningseffekt kan urskiljas från dammbindningen denna dag.  

 

 

 

Figur A9.2 - PM10-halterna vid Turingegatan och Birkakorset med dammbindningseffekt 15 mars och utan 
dammbindningseffekt 16 mars. 

Figur A9.3 - PM10-halterna under dygnets timmar vid Turingegatan och Birkakorset med dammbindningseffekt 23 mars och utan 
dammbindningseffekt 22 mars. 
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Figur A9.4 nedan visar halterna vid dammbindningseffekt den 24 mars 2017. Halterna stiger vid 
morgonrusningen och blir högre vid Birkakorset än vid Turingegatan. Halterna ligger därefter relativt 
lika fram till sena eftermiddagen efter kl. 16:00 då halterna stiger på Turingegatan. Med en viss 
förskjutning blir halterna ungefär lika höga vid Birkakorset som på Turingegatan vid 19-tiden, sedan 
sjunker de. Jämförelsen kan tyda på att dammbindningen har haft effekt då halterna vid flera 
tillfällen är lägre på Turingegatan än vid Birkakorset. Den 29 mars då ingen dammbindningseffekt 
före kommer, är halterna trots det mycket höga vid Birkakorset än vid Turingegatan under 
förmiddagen. Detta visar att halterna naturligt kan vara högre vid Birkakorset eftersom ingen 
dammbindningseffekt skett. Detta beror därför troligen på att andra faktorer inverkat på halterna 
denna dag, men den visar även att det kan förekomma högre halter vid Birkakorset trots att ingen 
dammbindning har skett.  

 

 

 
Nästa diagram i figur A9.5 visar PM10-halterna den 25 mars då dammbindningseffekt förväntas. 
Halterna på Turingegatan är högre större delen av dagen. Kurvorna följer varandra väl på tidiga 
morgonen, men efter kl. 09:00 blir halterna betydligt högre på Turingegatan.  Mot kvällen stiger dock 
halterna vid Birkakorset och blir högre vid Turingegatan under en del timmar. Det är dock svårt att 
avgöra dammbindningseffekten då halterna är betydligt högre på Turingegatan under dagen. 
Däremot sker inte en lika hög höjning av partikelhalterna på Turingegatan under kvällen som det gör 
vid Birkakorset. Detta kan vara en effekt av dammbindningen. Den 31 mars fanns ingen 
dammbindningseffekt. Halterna är högre på Turingegatan än vid Birkakorset hela dagen. 

Figur A9.4 - PM10-halterna under dygnets timmar vid Turingegatan och Birkakorset med dammbindningseffekt 24 mars och 
utan dammbindningseffekt 29 mars. 
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Nästa figur A9.6 visar halterna den 26 mars då ingen effekt av dammbindningen förväntas finnas. 
Halterna på Turingegatan är lägre än vid Birkakorset än på Turingegatan under morgonen. Därefter 
blir halterna högre på Turingegatan resten av dagen. Anledningen till de låga halterna på morgonen 
vid Turingegatan kan bero på att en del av dammbindningseffekten fortfarande finns kvar från den 
senaste utläggningen.  Den 27 mars förväntades dammbindningseffekt.  Denna dag blir halterna 
väldigt höga vid Birkakorset klockan 8:00. Vid Turingegatan går halterna också upp vid denna 
tidpunkt, men uppnår endast cirka hälften av halterna vid Birkakorset. Mot eftermiddagen stiger 
halterna vid Turingegatan och mot kvällen är de högre än vid Birkakorset. Jämförelsen kan visa på 
dammbindningseffekt då halterna inte alls stiger till samma nivåer vid Turingegatan som vid 
Birkakorset den 27 mars.  

 

Figur A9.6 - PM10-halterna under dygnets timmar vid Turingegatan och Birkakorset utan dammbindningseffekt 26 mars 
och med dammbindningseffekt 27 mars. 

 

Figur A9.5 - PM10-halterna under dygnets timmar vid Turingegatan och Birkakorset med dammbindningseffekt 25 mars 
och utan dammbindningseffekt 31 mars. 
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Den 28 mars förväntades dammbindningseffekt på Turingegatan. Figur A9.7 visar halterna denna 
dag. På morgonen stiger halterna snabbt vid Birkakorset och blir höga, medan halterna stiger senare 
vid Turingegatan. Detta kan vara en effekt av dammbindningen. Halterna sjunker sedan vid 
Birkakorset och vid Turingegatan håller de sig höga. Efter lunchtid blir halterna högre vid Birkakorset 
under några timmar igen. Vid Turingegatan blir halterna mycket höga vid 17:00, för att sedan sjunka 
och bli lägre än halterna vid Birkakorset igen. Utifrån jämförelsen är det aningen svårt att urskilja 
dammbindningseffekten. Kurvorna följer inte varandra så tydligt denna dag. Halterna vid 
Turingegatan blir väldigt höga mot sena eftermiddagen medan de blir höga redan på morgonen vid 
Birkakorset. Om dammbindningen haft effekt kan den ha reducerat halterna på förmiddagen medan 
effekten har avtagit mot eftermiddagen då halterna steg vid rusningstrafiken.  

Den 30 april förväntas ingen dammbindningseffekt. Trots det är halterna högre vid Birkakorset än vid 
Turingegatan. Den senaste dammbindningen skedde cirka 2,5 dygn före uppgången av halterna på 
förmidagen den 30 april, möjligen finns en liten effekt av dammbindningen kvar. Alternativt är det 
naturligt förekommande att halterna ibland är högre vid Birkakorset än på Turingegatan.  

 

Figur A9.7 - PM10-halterna under dygnets timmar vid Turingegatan och Birkakorset med dammbindningseffekt 28 mars 
och utan dammbindningseffekt 30 mars. 

Figur A9.8 visar partikelhalterna på Turingegatan och Birkakorset den 2 april. Denna dag förväntas 
ingen dammbindningseffekt. Halterna är betydligt högre vid Turingegatan än vid Birkakorset i stort 
sett hela dagen. På kvällen stiger halterna avsevärt på Turingegatan och klockan 21:00 är halterna 
mycket höga. Vid Birkakorset stiger halterna senare och når sin topp en timme senare vid 22:00. Runt 
22-tiden skedde dammbindning på Turingegatan. Innan detta var halterna påväg ner, så det är svårt 
att se någon tydlig effekt vid utläggningstillfället. Halterna vid Birkakorset sjunker också snabbt efter 
att ha nått sin topp. 

Den 3 april saknas PM10-data vid Turingegatan fram till 09:00- tiden. Att döma av lutningen på 
kurvan är det troligt att halterna varit lägre på Turingegatan under de bortfallna timmarna. Större 
delen av dagen är halterna högre vid Birkakorset än vid Turingegatan. Detta kan vara en effekt från 
dammbindningen.  
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Figur A9.8 - PM10-halterna under dygnets timmar vid Turingegatan och Birkakorset utan dammbindningseffekt 2 april 
och med dammbindningseffekt 4 april. 

Figur A9.9 nedan beskriver PM10-halterna den 4 april då effekt från CMA-behandlingen förväntas. 
Halterna är under i stort sett hela dagen betydligt högre vid Birkakorset vilket kan vara en effekt av 
dammbindningen.  Den 5 april förväntas ingen stark dammbindningseffekt, trots det är halterna 
oftast högre vid Birkakorset fram till 16:00-tiden då halterna vid Turingegatan blir högre. Det är 
möjligt att effekten från CMA har påverkat en sänkning av halterna på Turingegatan denna dag.  

 

 

Figur A9.9 - PM10-halterna under dygnets timmar vid Turingegatan och Birkakorset med dammbindningseffekt 4 april 
och utan dammbindningseffekt 5 april. 

Nästa figur A9.10 visar PM10-halterna den 6 april då dammbindningseffekt förväntas. Denna dag är 
halterna relativt låga både vid Turingegatan och Birkakorset. Halterna är denna dag ungefär lika höga 
vid de båda stationerna, vid Birkakorset når halterna en högre nivå vid 11:00-tiden. Eftersom 
halterna på Turingegatan i stort sett inte överskrider halterna vid Birkakorset denna dag så är det 
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möjligt att dammbindningen har haft en effekt. Den 11 april förväntades ingen 
dammbindningseffekt. Denna dag blev halterna mycket höga under eftermiddagen och kvällen vid 
båda stationerna. Större delen av dagen överskrider halterna på Turingegatan halterna vid 
Birkakorset.  
 

 

 

Den 7 april förväntades dammbindningseffekt på Turingegatan, se figur A9.11. Under morgonen, 
förmiddagen och kvällen är halterna vid Birkakorset betydligt högre än vid Turingegatan. Under 
eftermiddagen  och eftermiddagsrusningen ligger halterna dock högre vid Turingegatan, men når inte 
samma höga nivåer som skett vid Birkakorset denna dag. Detta kan vara ett resultat av 
dammbindningen. Den 12 april förväntas ingen dammbindningseffekt. Trots detta blir halterna 
betydligt högre vid Birkakorset än vid Turingegatan.  

 

 

Figur A9.10 - PM10-halterna under dygnets timmar vid Turingegatan och Birkakorset med dammbindningseffekt 6 april 
och utan dammbindningseffekt den 11 april. 

Figur A9.11 - PM10-halterna under dygnets timmar vid Turingegatan och Birkakorset med dammbindningseffekt 7 april 
och utan dammbindningseffekt den 12 april. 
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Nästa figur A9.12 visar halterna den 19 april. Ingen dammbindningseffekt förväntas på Turingegatan 
och halterna är högre större delen av dagen vid Turingegatan. Denna dag var det cirka 12 dygn sedan 
den tidigare dammbindningen vilket borde innebära att ingen dammbindningseffektt borde finnas 
kvar på Turingegatan. Dagen därpå förväntas dammbindningseffekt, graferna visar då på betydligt 
högre halter vid Birkakorset denna dag vilket kan vara ett resulat av dammbindningen. Mot kvällen 
sjunker halterna mycket vid båda stationerna vilket troligen kan bero på nederbörd som påverkat 
halterna vid båda stationerna.  

 

 

Figur A9.12 - PM10-halterna under dygnets timmar vid Turingegatan och Birkakorset utan dammbindningseffekt 19 april 
och med dammbindningseffekt den 20 april. 

 

Figur A9.13 visar halterna vid stationerna den 28 april då ingen dammbindningseffekt förväntas. Den 
senaste dammbindningen hade då skett på kvällen den 19 april vilket skulle resultera i att ingen 
dammbindningseffekt finns kvar vid detta tillfälle. Trots detta är halterna betydligt högre vid 
Birkakorset än vid Turingegatan denna dag. Halterna kan alltså beroende på andra faktorer bli högre 
vid Birkakorset än vid Turingegatan utan att gatan dammbundits. Denna dag är halterna relativt låga 
för säsongen vid båda stationerna. Den 29 april förväntas dammbindningseffekt. Denna dag är 
halterna något högre vid Birkakorset, med undantag för piken vid 16:00-tiden vid Turingegatan. Det 
är svårt att avgöra dammbindningseffekten då halterna naturligt kan vara högre vid Birkakorset vilket 
visades för dagen innan.  
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Figur A9.13 - PM10-halterna under dygnets timmar vid Turingegatan och Birkakorset utan dammbindningseffekt 28 april 
och med dammbindningseffekt den 29 april. 
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