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Förord
I Sverige, liksom i andra länder där dubbdäck används vintertid, är slitage av
vägbeläggningar en viktig källa till omgivningsluftens kvalitet genom sitt bidrag till
partikelhalter i väg- och gatumiljöer. I miljöer med mycket trafik och dålig ventilation,
bidrar partiklar från vägslitage och uppvirvling (resuspension) starkt till höga halter
under upptorkningen under vårvintern. Sverige har svårigheter att i ett antal tätorter
följa EU:s gränsvärde för dygnsmedel och miljökvalitetsnormen för inandningsbara
partiklar (PM10). Det nationella miljökvalitetsmålet för Frisk luft är än svårare än
miljökvalitetsnormen att nå när det gäller partikelhalter.
Flera frågeställningar har uppmärksammats kring partikelemissioner från
vägbeläggningar, främst hur emissionen av PM10 påverkas av olika
beläggningsparametrar, till exempel konstruktion, största stenstorlek och stenmaterialets
slitstyrka. Likaså har alternativ till vanliga asfaltsbeläggningar rönt intresse som möjliga
delar av lösningen på partikelproblematiken. Sedan början av 2000-talet har ett antal
forskningsprojekt genomförts på uppdrag av Vägverket/Trafikverket för att få klarhet i
dessa frågor. Studierna har främst genomförts av VTI (Statens väg- och
transportforskningsinstitut) i huvudsak med laborativa studier, medan SLB-analys vid
Miljöförvaltningen i Stockholm och ITM (Institutionen för tillämpad miljöforskning)
vid Stockholms universitet i huvudsak genomfört fältstudier.
Denna rapport utgör en sammanställning av de viktigaste forskningsresultaten från
projekt finansierade av Vägverket/Trafikverket kring hur vägbeläggningars egenskaper
påverkar emissioner och egenskaper hos PM10.
Uppsala, December 2012
Mats Wendel, Trafikverket
Nationell Samordnare Vägyta
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Sammanfattning
Slitagepartiklar från vägbeläggningar bidrar till höga partikelhalter i svenska väg- och
gatumiljöer. För att få en bild av hur vägbeläggningarnas egenskaper kan påverkas för
att minska emissionerna har ett flertal forskningsprojekt utförts under 2000-talet, främst
av Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI), Stockholm luft- och bullerananlys
(SLB-analys) och Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) vid Stockholms
universitet. På VTI har forskningen främst utförts i laborativ miljö med hjälp av VTI:s
provvägsmaskin. SLB-analys och ITM har främst jobbat i fält med
luftkvalitetsmätningar och med en mätbil kallad EMMA, som mäter partikelhalterna
bakom båda framhjulen. Främst har studierna fokuserat på de slitstarka beläggningar
som används på högtrafikerade vägar och gator (ABS), eftersom det normalt är dessa
gator och vägar som har problem med höga partikelhalter. Dock har även några tester på
ABT genomförts i fält. De beläggningsegenskaper som studerats är de som
erfarenhetsmässigt mest påverkar beläggningars totala slitage, det vill säga största
stenstorlek och beläggningsstenens egenskaper. Likaså har några alternativa
beläggningskonstruktioner studerats. Dessa är porös asfalt, asfalt med gummiinblandad
bitumen och betong.
Sammantaget visar resultaten att grövre största stenstorlek och lägre kulkvarnsvärde hos
stenmaterialet reducerar partikelbildningen. Även om konstruktionen ABT av erfarenhet
slits fortare än motsvarande ABS, kunde inga tydliga skillnader dessa beläggningar
emellan noteras i fältmätningar. Troligen på grund av att skillnaderna döljs i uppvirvling
av damm, som i fält är svårt att skilja från direkt emission. I provvägsmaskinen
tenderade asfalt med gummiinblandad bitumen i vissa konstruktioner att ge något lägre
partikelemissioner, vilket inte styrktes av fältmätningarna. Porös (tyst) beläggning gav i
provvägsmaskinen låga emissioner, men eftersom ingen korrekt referensbeläggning
testades bedömdes effekten främst bero på att ett särskilt slitstarkt stenmaterial använts i
beläggningen. Mätningar i fält har inte kunnat styrka att porös beläggning ger lägre
partikelhalter. Betong har å andra sidan visat sig orsakar lägre emissioner i
fältmätningar, även om vissa oklarheter ännu förreligger. Betong har även testats i
provvägsmaskinen. Storleksfördelningarna inom PM10 är likartade oavsett vilka
beläggningsegenskaper som ändras och dessa partiklars sammansättning präglas helt av
stenmaterialets mineralogi.
Flera viktiga forskningsfrågor återstår. De direkta emissionernas betydelse i förhållande
till uppvirvling och inverkan av olika faktorer (textur, meteorologi, olika källor,
avrinning etc) på vägdammsförrådets processer är viktig kunskap för att bättre förstå
och kunna modellera emissionerna från vägar. Mer kunskap behövs även om hur
partikelemissioner påverkas av olika standardkonstruktioner, alternativa konstruktioner
och material, liksom kring hur beläggningars ålder och nedslitning inverkar. Även
fördelningen av bidraget till emissionerna från beläggningars olika stenmaterial är
intressant, då ballasten oftast är högkvalitativ, medan ortens sten, som används för
utfyllnad har betydligt sämre kvalitet.
Slutligen kan konstateras att partikelemissionerna är en av flera viktiga egenskaper hos
vägbeläggningar. Vid val av beläggning måste även andra hänsyn beaktas, som t.ex.
bulleregenskaper, annan miljöpåverkan (inklusive LCA), inverkan på
bränsleförbrukning och däckslitage.
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Summary
Wear particles from road pavements contribute to high particle concentrations in
Swedish road and street environments. In order to obtain an idea of how the properties
of road pavements can be influenced so as to reduce the emissions, several research
projects were performed during the last century, mainly by the Swedish Road and
Transport Research Institute (VTI), SLB Analysis at the City of Stockholm
Environmental and Health Administration, and the Institution of Applied Environmental
Research (ITM), Stockholm University. At VTI, the research was mainly carried out in
a laboratory environment using the VTI heavy vehicle simulator. SLB Analysis and
ITM mostly worked in the field with air quality measurements and with a survey
vehicle called EMMA which measures particle concentrations behind the two front
wheels. The studies mainly focused on the wear resistant pavements used on roads and
streets carrying high traffic (SMA) since it is normally these roads and streets that cause
problems due to high particle concentrations. However, some tests on ABT in the field
have also been carried out. The pavement properties studied are those which are shown
by experience to have the greatest influence on the overall wear of pavements, i.e. the
maximum size of coarse aggregate and the properties of the aggregate in the pavement.
Some alternative pavement designs have also been studied. These are porous asphalt,
asphalt rubber pavements, and cement concrete pavements.
Overall, the results show that the lower the maximum size of coarse aggregate and the
lower the Nordic abrasion value of the aggregate material, the lower the particle
formation. Even though experience shows that an AC design wears more rapidly than a
similar SMA, no clear differences could be noted between these pavements in the field
measurements, probably because the differences are concealed by the dust stirred up
which, in field measurements, is difficult to distinguish from direct emission. In the
heavy vehicle simulator, rubber asphalt tended in certain designs to produce slightly
lower particle emissions, which was not confirmed by the measurements in the field.
Porous (quiet) pavement produced lower emissions in the simulator, but since no correct
reference pavement was tested, it was considered that the effect was mainly due to the
use of a particularly wear resistant aggregate material in the pavement. Measurements in
the field were not able to confirm that porous pavements produce lower particle
emissions. Cement concrete, on the other hand, was found to cause lower emissions in
field measurements, even though there is still some lack of clarity. Particle size
distributions in PM10 are similar regardless of which properties of the pavement are
changed, and the composition of these particles is fully governed by the mineralogy of
the aggregate material.
Several important research questions remain. The significance of the direct emissions in
relation to suspended dust and the influence of various factors (texture, meteorology,
different sources, drainage etc) on the road dust depot processes is important knowledge
for better understanding and modelling of the emissions from roads. More knowledge is
also needed on how particle emissions are influenced by different standard designs,
alternative designs and materials, as well as by the influence of the age and wear of the
pavement. The relative contributions which the different aggregate materials in the
pavement make to the emissions are also of interest, since the aggregate is often of high
quality, while the local stone which is used as the fill is of considerably lower quality.
Finally, it may be stated that particle emissions are one of several important properties
of road pavements. In choosing a pavement, other aspects must also be considered, such
as noise properties, other environmental effects (inclusive of LCA), the effect on fuel
consumption and tyre wear.
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1

Bakgrund

I Sverige, liksom i andra länder där dubbdäck används, är slitage av vägbeläggningar en
viktig källa till omgivningsluftens partikelföroreningar i väg- och gatumiljöer (REF).
Störst är problemen under torra perioder på vinter och vår då ansamlat slitagedamm
virvlas upp av trafiken samtidigt som dubbdäck genererar nytt som direkt emitteras till
luften. I många väg- och gatumiljöer, med mycket trafik i kombination med dålig
ventilation, överskrider halterna av inandningsbara partiklar (PM10) det
dygnsmedelvärde som satts som gränsvärde inom EU och som i Sverige implementerats
i en miljökvalitetsnorm.
För att åtgärda denna problematik krävs åtgärder på flera plan. Sedan 2009 kan
kommuner förbjuda trafik med dubbdäck på vissa gator/områden och såväl kommuner
som Trafikverket har drivit informationskampanjer om hälsoeffekterna av partiklar och
om de negativa effekterna av dubbdäcksanvändning. Den andra sidan av problemet är
vägbeläggningarna som utgör själva partikelkällan. I Sverige har vägbeläggningar
anpassats för att tåla dubbanvändning, vilket gör att vi idag använder stenrika, grova
beläggningar med slitstarkt stenmaterial på de flesta av våra högtrafikerade vägar och
gator. Ändå slits mer än 100 000 ton vägbeläggning bort från vägarna varje år.
Huvuddelen av detta är inte PM10, utan betydligt grövre material som hamnar i
vägomgivningens mark- och vattenrecipienter. Men en viss andel (uppskattningsvis
några procent) är PM10 och bidrar alltså till att Sverige inte klarar miljökvalitetsnormen
och har svårt att nå det nationella miljökvalitetsmålet för frisk luft.
Flera frågeställningar har uppmärksammats kring partikelemissioner från
vägbeläggningar. Främst har dessa gällt hur emissionen av PM10 påverkas av olika
beläggningsparametrar, som styr det totala slitaget av en asfaltsbeläggning, till exempel
konstruktion, största stenstorlek och stenmaterialets slitstyrka. Likaså har alternativ till
vanliga asfaltsbeläggningar rönt intresse som möjliga delar av lösningen på
partikelproblematiken. Sedan början av 2000-talet har ett antal forskningsprojekt
genomförts på uppdrag av Vägverket/Trafikverket för att få klarhet i dessa frågor.
Studierna har främst genomförts av VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), i
huvudsak med laborativa studier, medan SLB-analys vid Miljöförvaltningen i
Stockholm och ITM (Institutionen för tillämpad miljöforskning) vid Stockholms
universitet i huvudsak ägnat sig åt fältstudier. Denna rapport utgör en sammanställning
av de viktigaste resultaten och slutsatserna från dessa olika projekt.
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2

Metodik

2.1

Laboratorium (PVM)

Ett stort antal studier har genomförts i VTI:s provvägsmaskin (PVM), som är en
utrustning som kan användas för att generera och studera slitagepartiklar som bildas i
interaktionen mellan däck och vägbana.
Provvägsmaskinen består av en cirkelrund 0,5 m bred bana med en diameter av 16 m
som kan beläggas med valfri vägbeläggning. Maskinen roterar kring en centralt placerad
vertikal axel på vilken sex hjulaxlar är monterade. På dessa kan olika typer av däck
monteras. Fyra av axlarna är i drift och drivs av elmotorer. Vid provning sänks hjulen
ner mot banan till önskat axeltryck in och hjulen driver sedan maskinen att rotera.
Hastigheten kan varieras steglöst upp till 70 km/h. I hastigheter över 50 km/h kan en
excenterrörelse kopplas in vilket gör att hjulen inte kör i samma spår utan rör sig över
nästan hela banbredden.

Figur 1. Provvägsmaskinen (PVM). Kylfläkt till höger.
Hallen som maskinen står i kan kylas ner till under 0°C (beroende på årstid) och
luftfuktigheten kan regleras.
Beläggningarna som ska testas körs normalt först in. Inkörning av beläggningen innebär
att det ytliga bitumenskiktet slits bort med hjälp av dubbdäckskörning under
vattenbegjutning av banan enligt ett standardförfarande. Detta görs för att frilägga
stenmaterialet från bitumen så att beläggningsytan är mer lik en normalt sliten
beläggning. Standardinkörning innebär ca 20 000–30 000 varv i 70 km/h. Metodiken för
inkörning har för vissa alternativa beläggningstyper justerats för att säkert frilägga
stenmaterialet från bitumenhinnan som en färsk beläggning har.
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2.1.1

Försöksdesign

VTI:s provvägsmaskin (PVM) är installerad i ett slutet rum med kontrollerad
ventilation. Vid användande kan beläggning, däcktyp och starttemperatur i rum och
beläggning väljas. Standarddäcken som använts för studier av beläggningar har varit
dubbdäck av fabrikatet Nokian Hakkapeliitta 4. Samtliga tester genomfördes enligt
samma körschema (Tabell 1). Under sista timmen körs testet ofta med en filterförsedd
stor fläkt, som fungerar som en sänka för partiklar, det vill säga att den renar luften från
partiklar.
Tabell 1. Körschema för PVM. Sänka avser en filterförsedd fläkt som används för att
sänka partikelhalterna i hallen för bättre kontroll på provtagning.

2.1.2

Hastighet

Tid

30

1 tim 30 min

50

1 tim 30 min

70

2 tim

70

1 tim med sänka

Mätparametrar

De instrumenttyper som utgör grundutrustningen för att mäta förekomsten av
inandningsbara partiklar är:
• Tapered Element Oscillating Microbalance (TEOM) - Instrumentet bygger på
gravimetri och ger ett värde var femte minut för masskoncentration av PM10
(masskoncentrationen av partiklar mindre än 10 µm).
• DustTrak (DT) - Två av dessa optiska instrument användes vid
undersökningarna: en för PM2,5 (masskoncentrationen av partiklar mindre än
2,5 µm) och en för PM10. Tidsupplösningen för båda var tre sekunder. Metoden
har högre tidsupplösning än TEOM.
• Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS) och Aerodynamic Particle Sizer
(APS). - Instrumenten mäter partiklar i storleksintervallen 7,64–300 nm (SMPS)
och 0,523–17,14 µm (APS). Data i det lägre storleksintervallet presenteras som
antalsfördelning, medan det grövre intervallet presenteras som massfördelning.
Detta beror på att nanopartiklarna har en mycket låg massa, men är i gengäld
väldigt många och motsvarande har de grövre partiklarna en hög massa men är
endast ett fåtal till antalet. Vid APS-mätningarna användes ett PM10-inlet som
avskiljer partiklar större än 10 µm.
Insamling av partiklar för analys kan göras med låg- eller högvolymprovtagare. Oftast
provtas även med inlånad kaskadimpaktor för att kunna studera
grundämnessammansättningen i olika storleksfraktioner. Det finns även möjlighet att
samla in nanopartiklar med hjälp av en nanometer aerosol sampler (NAS).
Utöver partiklar mäts luft-, däck- och beläggningstemperatur samt relativ luftfuktighet.
Innan undersökningar startades kyldes hallen. Temperaturen i hallen regleras normalt
till under noll grader för tester av vinterdäck på olika beläggningar och till 15°C då
kombinationer med sommardäck används.
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Förutom omgivningsfaktorer mäts som standard även beläggningens slitage och
dubbutstick (om dubbdäck används) mellan testerna.

2.2

Fältförsök

I fältstudier har både stationära och mobila mätningar använts för att utvärdera olika
beläggningars betydelse för PM10 halterna och emissionerna.
2.2.1

Stationära mätningar av halter intill vägen

Stationära mätningar användes för att studera effekten av en dubbeldrän (porös)
beläggning på E4/E20 vid Hallunda. Där användes två mätstationer. Den ena
mätstationen registrerade halterna av PM10 och NOx intill provsträckan och den andra
registrerade halterna intill en orörd, referenssträcka. Samma typ av instrument användes
på de båda mätplatserna och instrumenten mätte också parallellt på samma plats för att
kontrollera att de var jämförbara. NOx halterna användes som indikator på
avgasutsläppen och för att normera för utspädningen av utsläppen på grund av olika
meteorologi och topografi. Dessutom mättes vindhastighet, vindriktning, vertikal och
horisontell turbulens, temperatur och relativ fuktighet. Skillnaden i PM10 halt i
förhållande till NOx (indikator för partiklar från fordonsavgaser) med hänsyn till
meteorologi är ett mått på skillnaden i partikelgenerering från beläggningarna.
2.2.2

Mobila mätningar av potentiell emission

Mobila mätningar har använts vid flera mätkampanjer på olika typer av beläggningar.
En skåpbil (VW LT 35 TDI), har utrustats med instrument för mätning av partikelhalter
samt batterier och annan utrustning så att instrumenten kan mäta under ca åtta timmar
utan omladdning (Figur 2 och Figur 3) (Hussein et al., 2007). Olika typer av instrument
har använts för bestämning av emissionerna från vägbanorna bestående av
• tre (eller i vissa fall fyra) instrument som använts för mätning av totala
partikelhalterna (masskoncentrationerna) bakom de båda framhjulen, framför
bilen och bakom ena bakhjulet samt under bilen mellan bakhjulen.
• två instrument för mätning av partikelstorleksfördelningen bakom framhjulen.
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Figur 2. Mätsystemet EMMA: Skåpbil med instrument (VW LT 35 TDI).

Figur 3. Bilder på insamlingssystemet i EMMA.

Skillnaden mellan partikelkoncentrationerna bakom hjulen och framför bilen antas vara
proportionell mot emissionen av partiklar från vägbanan. Genom att samtidigt mäta
emissionerna med olika däck på framhjulen fås relativa förhållandet i emissioner för
olika däcktyper. Samtliga mätningar avser torra vägbanor. Mätmetoden bygger på ett
system som ursprungligen utvecklades i USA (Kuhns et al., 2001) och beskrivs i detalj i
Hussein et al., (2007).
Under maj 2007 genomfördes även jämförande mätningar av PM10 emissionerna med
den mobila mätmetoden (ITM:s metod kallad EMMA) med en finsk mobil mätmetod,
SNIFFER, som har lite andra instrument och mäter på ett annat sätt än EMMA (Pirjola
et al., 2010). Slutsatsen av studien var att båda systemen ger likartade resultat och kan
användas för att studera relativa variationer i emissioner av PM10 från vägbanorna. För
att kvantifiera de absoluta emissionerna (t ex som gram PM10 per fordonskilometer)
behövs någon form av kalibrering. Båda systemen har använts under torra
vägbaneförhållanden, som är viktigast för de högsta halterna längs vägarna.
Emissionerna från våta vägar är betydligt lägre och därmed mindre viktiga att studera.
Det är oklart om storleken på fordonen har betydelse för de totala emissionerna från
vägbanan. Fordonen som används i EMMA och SNIFFER systemen är av samma
märke (VW LT 35) och klassade som lätta lastbilar (3,2 ton). Mätningar bakom däcken
och under bilarna visar att suspensionen/emissionen främst uppkommer på grund av
kontakten mellan däcken och vägbanan; inte på grund av turbulensen som genereras av
fordonskroppen. Det skulle betyda att mätningarna är representativa för variationerna av
14

de totala partikelemissionerna från fordonen, men ytterligare studier av betydelsen för
den fordonsgenererade turbulensens betydelse bör genomföras. Det förefaller osannolikt
att resultaten från mätningarna på olika beläggningar som presenteras i denna studie
skulle vara behäftade med sådana systematiska fel som gör att skillnaderna (eller
avsaknaden av skillnader) inte skulle vara reella eller representativa för de verkliga
förhållandena.
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3

Resultat

3.1

Asfaltsbeläggningar testade i laboratorium

3.1.1

Relationer mellan beläggningsegenskaper och PM10 i laboratorium

Fokus i studierna vid VTIs provvägsmaskin har varit den mest slitstarka och vanliga
beläggningskonstruktionen på högtrafikerade svenska vägar, nämligen ABS
(asfaltsbetong stenrik) även om ett antal andra konstruktioner också provats. Den
dominerande största stenstorleken i försöken har varit 11 mm.. På svenska vägar
dominerar dock 16 mm. I Tabell 2 framgår även data om stenmaterial och dessas
egenskaper.
De viktigaste tekniska måtten för stenmaterialet är Kulkvarnsvärde och Los Angelstal.
Kulkvarnsvärdet anger motståndskraft mot dubbdäcksslitage, medan materialets
fragmenteringsförmåga provas med Los Angeles-test. Båda dessa tester innefattar
tumling av vissa fraktioner av materialet i trummor tillsammans med stålkulor.
Massprocenten av fraktionen under en viss storlek efter tumling i förhållande till det
totala provets massa utgör värdet för kulkvarns-, respektive Los Angelestalen. Ett högt
värde är således ett sämre material.
De variationer som gjorts är kopplade till studier där såväl konstruktion som
stenmaterialets egenskaper undersökts. Dels har stenstorlekens och stenmaterialets
inverkan i en och samma konstruktion (ABS) studerats och dels har olika tysta och
gummiinblandade beläggningar provats, de senare tillsammans med
referensbeläggningar. Något aparta i sammanhanget är två beläggningar från Tjeckien
respektive Slovenien, med konstruktioner och bergarter med generellt sämre egenskaper
ur slitagesynpunkt än de svenska och norska som provats. Variationen i de PM10-halter
som uppstår vid PVM under försöken framgår till exempel av Figur 4, där den stora
skillnaden mellan nordiska beläggningar anpassade för dubbdäcksslitage och de
europeiska beläggningarna framgår tydligt. Likaväl finns även en förhållandevis stor
variation inom de nordiska beläggningarna.
För att kunna säga något om själva konstruktionens inverkan på partikelbildningen
måste samma stenmaterial användas i olika typer av konstruktioner. Detta har inte varit
syftet i något projekt hittills, varför inga säkra slutsatser kan dras.
I Figur 4 presenteras uppmätta halter av PM10 med TEOM i PVM-hallen för de flesta
provade asfaltsbeläggningarna. Kurvorna reflekterar hastighetsökningen under
standardcykeln i PVM (se Tabell 1). Vid 30 km/h används ingen excenterrörelse varför
den första toppen sakta avtar allteftersom dubbarna nöter sig spår i beläggningen, vid 50
km/h används excenterrörelsen och en kraftig och jämn emission resulterar i en
koncentrationsnivå som avspeglar en balans mellan generering och deposition av
partiklar i rummet. Vid 70 km/h förekommer vanligtvis en uppvirvlingstopp, då PM10
som fastnat på maskinen och i den närmsta omgivningen virvlar upp på grund av
hastighetsökningen, för att sedan återta en balans mellan generering och deposition på
något högre nivå än vid 50 km/h.
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Tabell 2. Asfaltsbeläggningar som använts för analyser av beläggningsegenskapers inverkan på partikelbildningen.
Typ

I Figur 4

Stenstorlek
Största
stenstorlek

Bergart

Ursprung

Stenmaterial > 8mm

Stenegenskaper
Nötningsresistens

Fragmentering

Kulkvarn

Los Angeles

Sprödhetstal

Flisighetstal

6,1

20

-

-

5

12

-

-

5,7

17,5

47

1,38

5

12

-

-

ABS

D

8

Mylonit

Durasplitt

ABS

B

8

Porfyr

Gustafs

ABS

E

8

Kvartsit

Dalbo

ABD

A

11

Porfyr

Gustafs

11

Kvartsit

Kärr

6,1

17,5

37

1,32

6,1

20

-

-

5

12

-

-

ABS
ABS

D

11

Mylonit

Durasplitt

ABS

B

11

Porfyr

Gustafs

ABS

E

11

Kvartsit

Dalbo

5,7

17,5

47

1,38

ABS gummi

F

11

Kvartsitisk sandsten

Hardeberga

8,7

22

37

1,38

ABS

F

11

Kvartsitisk sandsten

Hardeberga

8,7

22

37

1,38

ABS

C

11

Ryolit

Tösse

4,9

10

-

-

GAP

C

11

Ryolit

Tösse

4,9

10

-

-

GAÖ

C

11

Ryolit

Tösse

4,9

10

-

-

ACO (ABT)

G

11

Diorit/Gneiss

Tjeckien

-

20

-

-

AC (ABT)

G

11

Kalksten

Slovenien

-

25

-

-

ABT

16

Granit

Skärlunda

7,1

17

34

1,34

ABS

16

Kvartsit

Dalbo

5,7

17,5

47

1,38

16

Porfyr

Gustafs

5

12

-

-

ABS

B
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Figur 4. PM10-halter för 16 olika asfaltsbeläggningar med olika bergarter och olika
konstruktioner uppmätta med TEOM under typiska PVM-tester vid tre hastigheter (30,
50 och 70 km/h). Mer information om beläggningarna finns i Tabell 2.
Stenstorlek
Det är väl känt igenom tidigare studier att beläggningarnas största stenstorlek
(se Figur 5) påverkar det totala slitaget på så vis att grövre material ger lägre slitage.
Detta förhållande gäller även för de partikelinriktade studier som gjorts vid PVM
(Figur 6). Som synes i Figur 7 är också det totala medelslitaget relaterat till PM10halterna i testerna.
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Figur 5. Tre ABS-beläggningar med 8, 11 respektive 16 mm största stenstorlek.
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Figur 6. Relationen mellan största stenstorlek och medelslitage.
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Figur 7. PM10 vid 50 km/h som funktion av genomsnittligt slitage av beläggningarna i
PVM. Linjär regressionslinje är inlagd för porfyrbeläggningarna.
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Stenmaterialets egenskaper
I Figur 8 visas kulkvarnsvärden och Los-Angelestal för samtliga provade ABS11belägningar vid PVM. Här framgår att såväl kulkvarns- som Los Angelestal relaterar till
PM10 uppmätt vid PVM. Kulkvarnsvärdet har något högre korrelation, men analysen
lider något av att många av stenmaterialen i de testade beläggningarna har likvärdiga
kulkvarnsvärden.
Det har inte bedömts som självklart att ett material med hög slitstyrka även genererar
lite PM10. PM10 utgör endast någon eller några procent av det totala slitaget. En
hypotes är att ett stenmaterial med hög slitstyrka och därmed lågt totalt slitage kan avge
mer PM10 än ett stenmaterial med sämre slitstyrka, högt totalt slitage men liten andel
PM10. I de tester som gjorts vid PVM framgår dock att totalt slitage och PM10emission är relaterade till varandra i de material som provats. Dessa material är av
generellt god kvalitet varför relationen åtminstone kan sägas gälla för material med
kulkvarnsvärden inom det spann som testats. Dock utesluter inte resultaten att material
med högre kulkvarnvärden kan avge mindre relativ andel PM10 än ett mer
högkvalitativt material. Tester på Cement- och betonginstitutet (CBI) visar dock att ju
högre kulkvarnvärde ett stenmaterial har, desto högre är andelen PM10 per kg material
(Döse och Åkesson, 2011).

Figur 8. Relationer mellan kulkvarnsvärde (vänster) respektive Los Angeles-tal och
PM10 vid 50 km/h uppmätt med TEOM för samtliga ABS11.

3.1.2

Egenskaper hos PM10 från slitage av vägbeläggning

Hypotetiskt är det rimligt att anta att storleksfördelningen inom PM10 från vägslitage
skiljer sig åt beroende på mineralogiska egenskaper hos stenmaterialet. I åtskilliga
laborativa försök har det dock visat sig att variationen i partikelstorleksfördelningen
inom PM10 mellan olika beläggningar är tämligen liten. Maximal masskoncentration
ligger normalt på ca 5-8 µm och normalt mycket lite partikelmassa under 1 µm (Figur
9). Dessa resultat tyder på att processen är viktigare än materialet för hur
storleksfördelningen av slitagepartiklar från dubbdäcksslitage ter sig.
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Figur 9. Storleksfördelningar för partikelmassan hos PM10 bildad vid slitage av ett
antal olika beläggningar testade i PVM.
Grundämnessammansättningen hos PM10 domineras i de grövre fraktionerna helt av
mineralanknutna element, vars inbördes fördelning beror på vilket/vilka stenmaterial
som finns i beläggningen (Figur 10 och Figur 11). I de studier som genomförts vid
PVM är framför allt kisel (Si), kalcium (Ca), kalium (K), järn (Fe) vanligt
förekommande. Under ca 1 µm är det relativa bidraget från en källa till svavel och
ibland klor (Cl) starkt. Denna källa bedöms vara däcksgummi alternativt bitumen.
Wolfram är ett grundämne som kan relateras till slitage av själva dubbarna, vars stift
består av wolframkarbid. Zink förknippas vanligtvis med däckslitage och återfinns
sporadiskt i ganska små mängder i varierande fraktioner.
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Figur 10. Relativ grundämnessammansättning hos olika partikelstorlekar för PM10
från Dalbokvartsit (överst), Gustafsporfyr (mitten) och Mylonit (nederst).
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Figur 11. Relativ grundämnessammansättning utan kisel hos olika partikelstorlekar för
PM10 från Dalbokvartsit (överst), Gustafsporfyr (mitten) och Mylonit (nederst).
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3.2

Asfaltsbeläggningar, fältförsök

Tät asfaltbetong jämfört med stenrik, olika maximal stenstorlek
Tabell 3 visar mobila mätningar av emissionerna för tre olika beläggningar med ABT
11 jämfört med motsvarande referensbeläggningarna (TSK 16, ABS 16 och ABS11)
(Johansson, 2011). Resultaten indikerar att emissionerna är högre för beläggningarna
med mindre maximal stenstorlek, d v s ABT 11 (väg 859 och 260) jämfört med TSK16
och ABS16. För väg 260 fanns dock sträckor med både ABS16 och ABS11, vilket gör
att jämförelsen inte är renodlad avseende stenstorlek utan också kan avspegla skillnader
mellan en tät och en stenrik beläggning. Men eftersom det inte verkar vara någon
skillnad mellan den täta ABT11 (30.7± 2.3) och stenrika ABS11 (33.5 ± 6.3), d v s två
med samma maximal stenstorlek, längs väg 268, skulle det kunna vara så att
stenstorleken är en viktigare parameter än om beläggningen är tät eller stenrik. Men
detta skulle behöva verifieras med ytterligare mätningar. En annan skillnad mellan
beläggningarna är dock åldern; de täta med liten stenstorlek är yngre än motsvarande
referensbeläggningar (mätningarna genomfördes 2010 då de täta var 1 – 2 år gamla).
Det är oklart vad detta kan betyda för resultaten.
För sommardäcket var emissionerna högst från de täta beläggningarna med liten
stenstorlek, vilket indikerar att suspensionen av ackumulerat material är högre från
dessa beläggningar, troligen på grund av att slitaget är större.
Liknande mobila mätningar har genomförts längs olika vägar i Finland (Tervahattu et
al. 2008). Mätningarna genomfördes vid 135 tillfällen under 2 år. Beläggningar med
mindre stenstorlek (5, 8, 11 mm) visade signifikant lägre genomsnittliga emissioner
jämfört med referensbeläggningar (11 – 16 mm). Skillnaderna var dock mycket små.
Likaså var partikelgenereringen lägre från en 11 mm beläggning i Espoo jämfört med en
med 16 mm baserat på 24 mätningar under april 2007. Skillnaden var däremot inte
signifikant (p=0,337) mellan en ”tyst” beläggning med mindre stenstorlek och en med
större stenstorlek (referensbeläggning) i Helsingfors samma dag. Kulkvarnsvärdena var
<7 för dessa beläggningar.
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Tabell 3. Partikelmätningarna bakom det dubbade däcket på beläggningar med olika
stenstorlek. Värdena anger koncentrationer bakom respektive däck (µg/m3) samt kvoten
mellan dubb- och sommardäcket.
Beläggning

Trafikflöde
(fo/dygn)

Kulkvarnsvärde

Väg 859
Tyst: ABT11,
lagd 2009

4600

<7

Ref: TSK 16
lagd 1997
Väg 268
Tyst: ABT11
lagd år
2008/2009

12800

<7

Ref: ABS 11,
lagd 2004
Väg 260
Tyst: ABT11
lagd 2008

10200

<7

Ref: ABS16
lagd 2006 &
ABS11 lagd
2010

3.3

Alternativa beläggningar

3.3.1

Tyst asfalt

Dubbdäck

Sommardäck

Kvot
Dubb/sommar

43.5 ± 2.6

10.7 ± 4.0

20

29.0 ± 4.2

6.9 ± 1.3

4,8

30.7 ± 2.3

19.8 ± 7.7

14

33.5 ± 6.3

2.9 ± 2.1

24

32.4 ± 2.4

7.6 ± 1.9

9,7

22.2 ± 5.8

3.2 ± 4.2

17

Laboratorium
Endast en beläggning med tyst asfalt, även kallad bullerreducerande asfalt eller
dränerande asfalt) har provats i VTI:s provvägsmaskin. Den provade beläggningen är av
typen dubbeldränbeläggning, vilket innebär att vatten kan dräneras genom ytskiktet
genom håligheter i detta. Den dränerande funktionen gör också att ljud från däck på
vägbana absorberas och beläggningen blir därmed tystare än en ”vanlig” beläggning.
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1

2

Figur 12. Dubbeldränerande beläggning med rödaktig porfyr i övre lagret (1) och
gråare kvartsit i undre (2).
Försöket som genomfördes visade på låga emissioner av PM10 jämfört med ABSbeläggningar. Dock gick det inte att dra slutsatsen att detta i huvudsak berodde på den
porösa konstruktionen, då stenmaterialet var av en särskilt slitstark typ med lågt
kulkvarnsvärde (porfyr).
Fältförsök
Både fasta och mobila mätningar användes för att studera skillnaden i
partikelgenerering mellan en porös beläggning vid Hallunda längs E4/E20 (Norberg et
al. 2007). Beläggningen var en så kallad dubbeldränbeläggning bestående av två lager
där det övre lagret (30 mm tjockt) var mer finkornigt (8-11 mm stenstorlek) och därmed
avsett fungera som ett filter mot igensättning av ett poröst bottenlager (16-22 mm
stenstorlek) (Figur 12).
Baserat på de fasta och mobila mätningarna som genomfördes var slutsatsen att
emissionerna (då dubbdäck används) från beläggningen är i samma storleksordning som
emissionerna från andra beläggningar (Johansson, 2006; Johansson et al., 2007).
Skillnaden i PM10-emissioner mellan beläggningarna (dubbeldrän och referens) var
mindre än ca 15 procent.
3.3.2

Betong

Laboratorium
Studier i PVM har, i skrivande stund, genomförts av två betongbeläggningar, som varit
identiska förutom att den ena innehållit titandioxid i cementmassan (TiOmix).
Stenmaterialet var detsamma som i de fältförsök utanför Uppsala som beskrivs i
följande avsnitt och bestod av en lokal granit. En referensbeläggning av asfalt med
samma stenmaterial kommer att provas i början av 2012 för att direkt kunna jämföra
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själva betongkonstruktionens inverkan. Betongen som provats visade sig emittera PM10
i nivå med de provade nordiska asfaltsbeläggningar som emitterat mest PM10 i tidigare
försök. Dock kan detta bero såväl på stenmaterialets egenskaper som konstruktionens,
varför vidare slutsatser om dessa försök får anstå tills referensbeläggning provats.
Fältförsök
Genereringen av PM10 på grund av slitage och uppvirvling av partiklar på betong- och
asfaltbelagd motorväg har jämförts utanför Uppsala (Johansson et al., 2009). Mobila
mätningarna genomfördes under oktober på torra vägbanor. Mätningarna visade att
bildningen av PM10 var ca 30 procent lägre från betongbeläggning jämfört med
asfaltsbeläggning då dubbdäck användes. Detta gällde alla uppmätta hastigheter, 70, 90
och 110 km/h. Partikelstorleksfördelningen uppvisade ett maximum vid ca 4 µm både
för betongbeläggningen och för asfaltbeläggningen. Beläggningarna hade samma
maximala stenstorlek, men olika slitagetåligt stenmaterial. Kulkvarnsvärdet för
betongbeläggningens stenmaterial var 8,2 jämfört med 5,8 för asfaltbeläggningen, dvs
asfaltbeläggningens sten var mer slitagetålig. Andelen fint stenmaterial var dessutom
högre i betongbeläggningen. Båda dessa faktorer pekar mot att asfaltbeläggningen
förväntades generera mindre mängd PM10 jämfört med betongbeläggningen, vilket
alltså inte var fallet. Varför betongbeläggningen gav mindre emissioner jämfört med
asfaltbeläggningen är inte klarlagt. En delförklaring kan vara att den finare texturen gör
att det ligger mindre ackumulerat material på betongbeläggningen.
En uppskattning visade att den procentuella minskningen av PM10-genereringen om
betongbeläggning används jämfört med asfalt vid 70 procent dubbandel, kan uppgå till
28 procent, 19 procent och 22 procent vid 70, 90 och 110 km/h. Även vid endast 30
procent dubbandel ger betongbeläggning mindre mängd PM10 jämfört med asfalt men
skillnaden är inte så stor; 18, 4, och 2 procent vid 70, 90 och 110 km/h.
Samtliga mätningar ovan gäller högra körfältet på motorvägen. Vid några tillfällen
mättes PM10-genereringen också i vänstra körfältet, dock endast vid 110 km/h. Då var
PM genereringen cirka 30 procent högre för betongbeläggningen jämfört med asfalten.
Detta gäller både det dubbade och det dubbfria däcket. Detta kan bero på flera saker:
•

•

Större bidrag från ackumulerat material i vänstra körfältet. Generellt är
trafikflödet i vänstra körfältet mindre jämfört med högra. Ett mindre trafikflöde
kan betyda att mera material (inklusive partiklar <10 µm) ligger ackumulerat på
vägytan, tillgängligt för att virvlas upp.
Vänstra körbanan kan ha varit mindre nersliten än högra, vilket kan betyda att
PM10-genereringen är högre.

Om man viktar ihop PM10 genereringen från det dubbade och dubbfria däcket, antar att
dubbandelen är 70 procent samt dessutom antar att 20 procent av fordonen färdas i
vänstra körfältet ger betongbeläggningen 6 procent lägre emissioner jämfört med
asfalten. Detta var den första studien av partikelemissioner från betongbeläggningar och
fler studier behövs för att bekräfta resultaten. Betydelsen av stenmaterialet och andel
fint material i beläggningarna samt mängden ackumulerat material skulle behöva
undersökas närmare.

27

3.3.3

Gummiinblandad beläggning

Laboratorium
Två projekt har genomförts vid provvägsmaskinen för att utröna om gummiinblandning
i bitumenfasen medför minskade partikelemissioner. I den första omgången testades en
gummiinblandad beläggning och en referensbeläggning av typen ABS11. Stenmaterialet
var kvartsit från Hardeberga i Skåne. I den andra omgången testades två
gummiinblandade beläggningar - GAÖ11 (öppen gummiasfalt) och GAP11
(gummiasfalt med partikelsprång) - och en referensbeläggning ABS11 där
stenmaterialet var Ryolit från Tösse.
Halterna av PM10 för dessa tester kan ses i Figur 4 C och F. Enligt resultaten kan en
minskad partikelemission med 20–25 procent knytas till beläggningen GAP11.
Vad gäller inverkan på partikelegenskaper av gummiinblandad asfalt förändras inte
storleksfördelningen av PM10 nämnvärt annat än avseende koncentration. Många
fördelningar är, som tidigare nämnts bimodala, det vill säga vara uppbyggda av två
fraktioner (moder) med maxima vid olika partikelstorlek. I Figur 13 kan man se att
GAP11 verkar minska båda dessa moder, medan GAÖ11 mest sänker den grövre
moden.
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Figur 13. Övre graferna visar partikelmassfördelningar för PM10 för beläggningarna.
Undre graferna visar differensen mellan massfördelningarna för de gummiinblandade
beläggningarna och referensbeläggningen.
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I projektet med kvartsit från Hardeberga studerades även om sammansättningen av
PM10 påverkas av att gummi ingår i beläggningsmassan. Studier i SEM/EDX (Figur
14) visar att grundämnessammansättningen inte påverkas på ett sätt som kan knytas till
gummiinblandningen. Dock har inte särskilda studier av organiska föreningar
genomförts.
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Figur 14. Analyserade spektra från Dalby med gummi (röd) och Dalby utan gummi
(blå).
Fältförsök
Mobila mätningar av partikelgenereringen från beläggningar med gummiinblandad
asfalt har genomförts längs två vägar i Stockholmsregionen; väg 262 och E18 (Tabell 4)
(Johansson, 2011). För väg 262 är maximala stenstorleken 11 mm (GAP11 respektive
ABS11) och för E18 16 mm (GAP16 och ABS16). Med hänsyn till variationerna så
antyder resultaten att partikelgenereringen är ungefär densamma från de med
gummiinblandning som referensbeläggningarna. De gummiinblandade beläggningarna
är ett par år yngre än referenserna (mätningarna genomfördes 2010 då
gummibeläggningarna var två år).
Vi har inte hittat någon annan fältstudie av partikelgenerering från gummiinblandade
beläggning. I en amerikansk studie har man visat att slitaget av däck är mindre då
gummibeläggning används jämfört med en standardbeläggning (i deras fall Portland
Cement Concrete) (Allen et al., 2006).
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Tabell 4. Sammanställning av resultaten från partikelmätningarna bakom det dubbade
däcket på olika beläggningar med gummiinblandning. Värdena anger koncentrationer
bakom respektive däck (µg/m3) samt kvoten mellan dubb- och sommardäcket.
Beläggning

Trafikflöde
(fo/dygn)

Kulkvarnsvärde

Väg 262,
Tyst:
Gummiasfalt,
GAP11 lagd år
2008

13000

<6

Dubbdäck

Sommardäck

Kvot
Dubb/sommar

17.0 ± 0.7

4.5 ± 0.6

3,8

19.3 ± 3.9

14.9 ± 4.0

1,3

17.9 ± 1.5

6.2 ± 3.2

5,4

15.8 ± 2.7

5.4 ± 1.8

4,3

Ref: ABS 11
lagd 2006
Väg E18
Tyst:
Gummiasfalt
GAP16 lagd år
2008

25000

<6

Ref: ABS 16
lagd 2005
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4

Resultatens betydelse för Trafikverkets modell

För att studera i vilken mån de parametrar som används i Trafikverkets modell för att
beräkna emissionsfaktorer för PM10 resulterar i jämförbara emissionsfaktorer med de
som tas fram i laboratorium har en enkel jämförande beräkning utförts för testade
ABS11-beläggningar vid 50 km/h. ABS 11 har valts eftersom det är den beläggningstyp
som testats överlägset mest i PVM (endast tre värden finns för ABS8 och två för ABS16
i dagsläget, se Tabell 2). På grund av att emissionsfaktorer inte beräknats för alla tester
vid PVM i nuläget, har en förenklad beräkning gjorts som innebär att halterna av PM10
i mg/m3 multiplicerats med 50, vilket visat sig vara en ungefärlig faktor för att räkna om
halt till emissionsfaktor vid de beräkningar som gjorts. Emissionsfaktorn har sedan
delats med två, eftersom det totala slitaget i PVM är ca dubbelt så högt som i
verkligheten och detta också antas gälla för PM10-emissionen.
För att kunna räkna ut omräkningsfaktorn (relativt slitage) för de kulkvarnsvärden
beläggningarna i PVM haft har sambandet mellan kulkvarnsvärde och
omräkningsfaktorer för ABS11 beräknats utifrån tabell 4 i Vägverket (2009).
Emissionsfaktorer har sedan beräknats utifrån Trafikverkets formel för emissionsfaktorn
för PM10 (E PM10 ) enligt:
E PM10 = DD/100 * 3,4 * 1000 * P PM10 /100 * RS; där
DD = dubbdäcksfrekvens i % räknat på helår
3,4 = slitage (g/fkm med dubbdäck) av referensbeläggningens (ABS16)
P PM10 = procentuell andel PM10 av bortsliten mängd
RS = relativt slitage
I modellen har P PM10 satts till 5 procent enligt tidigare uppskattningar från VTI. För
jämförelsens skull sätts DD till 100 procent eftersom detta är vad som används i PVM.
Med de antaganden och uppskattningar som gjorts för detta begränsade material är
överensstämmelsen förhållandevis god (Figur 15). Emissionerna verkar dock stiga
snabbare med ökande kulkvarnsvärde i PVM jämfört med modellen. Modellen är
känslig för andel PM10 (fördubblad andel innebär fördubblad emissionsfaktor), varför
procentandelen är viktig för rimliga beräkningar. Att döma av denna beräkning är 5
procent ett rimligt antagande, men noggrannare beräkningar och jämförelser för olika
material, konstruktioner och inte minst även uppskattningar från studier i fält är viktiga
för att styrka denna bedömning.
För närvarande (2012) pågår ett arbete inom det nordiska projektet NORTRIP, där olika
sätt att beräkna emissionsfaktorn för PM10 från beläggningsslitage undersöks för att
ingå i den emissionsmodell som utvecklas inom projektet. Ansatsen ovan är en av flera
som testas.
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Figur 15. Emissionsfaktorer för PM10 beräknade med trafikverkets modell jämfört med
emissionsfaktorer beräknade utifrån PVM-tester av ABS11-beläggningar vid 50 km/h.
Ändringar i andel PM10 av totala slitaget medför stora förändringar i
emissionsfaktorerna.
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5

Sammanfattande diskussion och slutsatser

Sammantaget visar såväl studierna i laboratorium som i fält att beläggningsegenskaper
påverkar partikelemissionerna. För vanliga asfaltsbeläggningar verkar största stenstorlek
och stenmaterialets slitstyrka (mätt som kulkvarnsvärde) vara viktiga. Bäst underlag
finns för ABS, medan endast enstaka mätningar gjorts på ABT. Dessa tyder på att
konstruktionen, stenrik eller tät, inte är lika viktig som största stenstorlek och
stenmaterialet slitstyrka för partikelbildningen.
Av de alternativa beläggningar som provats bedöms gummiinblandning och betong ha
försiktigt positiva effekter på emissionerna, även om underlaget är förhållandevis litet.
För betongbeläggningar kommer ytterligare underlag från försök vid PVM under början
på 2012. Dränerande beläggningar har inte visat sig ge minskade emissioner i de försök
som ligger till grund för denna rapport. I Nederländerna och Tyskland menar man dock
att denna typ av beläggning kan bidra till lägre partikelhalter vilket förklaras genom att
vägdamm enklare dräneras bort eller ner i beläggningen och därigenom görs
otillgängligt för uppvirvling (t.ex. Ropertz et el., 2010).
Tabell 5. Sammanfattande resultat från tester på PM10-emissioner från beläggningar
refererade i denna rapport ”+” betyder LÄGRE emissioner, ”=” betyder likvärdig.
Laboratorium (PVM)

Fält

Grövre största stenstorlek

+

+

Lägre kulkvarnsvärde

+

+

ABT (tät istället för stenrik)

1

?

=

Gummiinblandad asfalt

=+

=

Dränerande beläggning

=

=

2

+

Asfalt

Betong

?

1

Endast en ABT har provats, utan lämplig referens.

2

Referensbeläggning till provade betongbeläggningar testas 2011/2012

Mätningarna vid PVM reflekterar de direkta PM10-emissionerna från slitage av
beläggningar, då den snabba bearbetningen av fyra däck minimerar ansamling av damm
på själva vägytan. Vid studierna i fält mäts dels de direkta emissionerna men även
uppvirvlingen av ackumulerat material som redan finns på vägytan. Denna andel kan
vara omfattande och, särskilt under tidig vår då mycket material ansamlats i vägmiljön,
maskera eventuella skillnader i det direkta bidraget. Det uppvirvlade materialet kan i sin
tur komma från tidigare direktslitage av beläggningen, men även andra källor, som sand
och infört material från vägens omgivningar.
De mobila mätningarna indikerar också att variabiliteten i partikelgenereringen i verklig
trafikmiljö är större på grund av andra faktorer än beläggningsegenskaper. Detta har
också påvisats i flera tidigare studier i Sverige (Hussein et al., 2008; Johansson et al.,
2009; Pirjola et al., 2010) och i Finland (Kupiainen et al., 2006). Mängden ackumulerat
material kan variera beroende på:
• slitaget av vägbanan, som i sin tur påverkas av trafikflödena, andelen dubbdäck,
hastigheterna och beläggningsegenskaper (främst stenstorlek och stenkvalitet)
• kvarhållningen och tillgängligheten av partiklar på vägbanan, som bland annat
beror på vägytans textur och meteorologiska faktorer (främst fukt)
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•
•

mängden tillfört material (sandning, saltning, spill, intransport via fordonsdäck
etc)
meteorologiska faktorer (tid med fuktig vägbana, nederbörd etc).

Det är intressant att notera att de finska mobila studierna med mätbilen Sniffer i fält av
Tervahattu et al. (2008) resulterade i att beläggningar med mindre stenstorlek generellt
resulterade i lägre emissioner. Orsakerna till detta kan vara flera, men en gissning är det
relativa bidraget från direkt slitage maskerats av uppvirvling. Om beläggningarna med
mindre stenstorlek också har mindre textur än de med grövre största stenstorlek kan
detta resultera i sämre förutsättningar för ackumulering av vägdamm på vägytan och
därmed mindre uppvirvling. Initiala laborativa tester har visat att då samma dammängd
på vägytan utsätts för en identisk uppvirvlingskraft, virvlas mindre damm upp från en
beläggning med hög textur (Blomqvist et al., 2011). Dessa resultat behöver dock
verifieras.
Det är också ett rimligt antagande att det vägdamm som virvlas upp av trafiken på en
speciell beläggning inte nödvändigtvis bara kommer från just den beläggningen.
Trafiken kan sannolikt föra med sig damm från angränsade sträckor och anslutande
vägar med annan beläggning. Trafiken jämnar i så fall ut skillnader genom att de för
med sig slitagematerial och eventuellt annat material (till exempel sand och salt).
Byte av beläggning är en bra åtgärd för att minska slitaget och PM10-bidraget, förutsatt
att den befintliga beläggningen bedöms som dålig ur denna synvinkel. För att sänka
PM10-halterna på en särskild gata eller vid en speciell plats (till exempel en skola) är
det dock sannolikt att åtgärden bör beröra ett förhållandevis omfattande avsnitt av gatan,
eftersom trafiken rimligtvis jämnar ut det uppvirvlingsbara materialet i gatans eller
vägens längsled och effekten på de lokala halterna kommer troligen att vara mycket
liten.
Vad gäller Trafikverkets modell kan konstateras att antagandet om 5 procent PM10 av
totala slitaget är en uppskattning som resulterar i emissionsfaktorer i samma härad som
de som beräknats från PVM-mätningar. Dock har Döse och Åkesson (2011) visat att
mängden PM10 per kg material efter kulkvarnstest var linjärt beroende av
kulkvarnsvärdet och varierande mellan ca 2 procent för kulkvarnsvärde 4 och ca 5
procent för kulkvarnsvärde 10, vilket alltså gör gällande att andelen PM10 bör variera
utifrån vilken slitstyrka materialet som används har.
Föreliggande sammanfattande studie fokuserar på partikelgenerering från slitage av
beläggningar. Detta är en av flera viktiga miljöaspekter vid val av beläggning. Hänsyn
måste även tas till:
-

Buller
Annan miljöpåverkan vid användning (vatten och markförorening)
Miljöpåverkan vid produktion och transporter
Naturresursförbrukning (återvinning)
Bränsleförbrukning och avgasutsläpp (både partikulära, semi-volatila och
gasformiga)
Inverkan på däcksslitage
Påverkan på värmebalansen i städer

Vidare är det viktigt att vägen är i gott skick. En väl underhållen väg ger miljöfördelar
jämfört med en dåligt underhållen, i och med att en jämn och oskadad yta minskar såväl
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rullmotstånd, bränsleförbrukning och buller och dessutom ansamlar damm i mindre
utsträckning.
Således kan en anpassad beläggnings egenskaper vara olika beroende på vilka hänsyn
som behöver tas. På vägar och gator där ingen befolkning exponeras för emissioner av
partiklar och buller, dominerar behöver övriga miljöhänsyn vägas mot säkerhets- och
framkomlighetsaspekter liksom mot kostnader för konstruktion, drift och underhåll. Där
de exponeringsrelaterade hänsynen är prioriterade måste dessa, förutom mot ovan
nämnda hänsyn, även vägas emot varandra. Längs en motorväg med hög hastighet och
bebyggelse nära vägen kan bullret antas vara ett större problem än partikelhalter på
grund av god ventilation. I en sådan trafikmiljö bör en beläggning med tillräckligt god
slitstyrka för den höga hastigheten, men med en mindre största stenstorlek för att
minska vägbullret vara att föredra. I en stadsmiljö med låg trafikhastighet men dålig
ventilation kan problemen med vägbanebuller vara små, medan partikelhalterna är höga.
I detta fall kan såväl grov som slitstark beläggning vara till fördel.
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6

Behov av ytterligare studier

För bättre förståelse av vägslitagets bidrag till PM10 och hur detta varierar under året
bör studier av vägdammsförrådets mängd, egenskaper och källor genomföras. Förutom
inverkan av de direkta emissionerna är det centralt att förstå hur ackumulerat
slitagedamm (även av grövre fraktioner än PM10) bidrar till emissionerna i förhållande
till tillfört material som till exempel sand och salt. Beläggningsegenskaper som kan
inverka på vägdammsförrådets dynamik är, förutom de som påverkar det direkta
slitaget, även ytans textur som, författarna veterligen, inte studerats i samband med
PM10-emissioner. Vissa stenmaterial har benägenhet att poleras under den tid på året då
dubbdäck inte används.
Slitage och partiklar är bara en av många hänsyn som behöver tas vid val av beläggning.
Avseende hälso- och miljöeffekter är det fortsatt intressant att studera problematiken
kring stenstorlek, textur, slitage, kvarhållning av uppvirvlingsbart damm och buller för
att kunna optimera egenskaperna.
VTI har, tillsammans med Linköpings universitet och företaget HTC diskuterat
eventuella miljömässiga fördelar med att slipa vägbeläggning så att överytan blir plan,
men texturen bibehålls (en så kallad negativ textur). Denna textur har många potentiella
fördelar. Enligt HTC slits jämna ytor betydligt mindre än skrovliga, vilket skulle kunna
minska bildningen av partiklar, samtidigt som behovet av underhåll minskar och vägens
livslängd ökar. Dessutom minskar bullret mellan däck och vägbana något, vilket
konstaterats vid ett mindre pilotförsök på E4 vid Jönköping.
Flera aspekter kvarstår även vad gäller beläggningars egenskaper. Förutom behov av
ytterligare tester av varierande stenmaterial (mer varierande kulkvarnsvärde, material
med speciella egenskaper) för att styrka och förstå variationen i de resultat som hittills
framkommit, är betydelsen av förhållandet mellan en beläggnings huvudmaterial (till
exempel kvartsit eller porfyr) och det finare material, som oftast utgörs av ortens sten,
intressant. Ortens sten har oftast sämre egenskaper än huvudmaterialet och kan tänkas
bidra proportionellt mer till PM10-emissioner, åtminstone i början av en beläggnings
livscykel. Allteftersom beläggningen slits bör en balans infinna sig i bidraget från de
olika materialen. Hur dessa bidrag ser ut och utvecklas med tiden är okänt. Ålder och
nedbrytningsgrad bör också påverka partikelbildningen, men hur är idag inte studerat.
Avseende alternativa beläggningstyper finns fortsatt intressanta frågeställningar. Slagg
fungerar som vägbeläggningsmaterial och skulle kunna innebära en lämplig avsättning
av en restprodukt vid stålframställning. Goda resultat har erhållits vid tester, både
avseende beständighet, friktion och slitstyrka (Jacobson, 2008), men inga tester har
gjorts avseende partikelbildning och vilka egenskaper partiklar från denna typ av
beläggning får.
Vad gäller Trafikverkets modell bör andelen PM10 av det totala slitaget relateras till
kulkvarnsvärde, snarare än att vara en konstant. Eventuellt kan Döses och Åkessons
(2011) påvisade relation användas. Noggrannare mätningar och beräkningar av denna
andel skulle kunna göras till exempel genom depositionsinsamling av material från
slitagetester vid PVM följda av vidare storleksanalyser.
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