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Sänkt hastighet minskar  
mängden skadliga partiklar
För att minska halterna av partiklar i luften sänker Trafikverket 
hastigheten på vissa delar av E4 och E18 i Stockholms län från  
och med den 1 november.
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Sänkta hastigheter på E4  
och E18 från den 1 november

Halterna av skadliga partiklar i luften är för höga 
på vissa vägsträckor av E4 och E18 i Stockholms 
län. Därför sänker Trafikverket hastigheten på 
dessa sträckor från den 1 november 2014. Det görs 
för att minska halterna, men också för att få en 
bättre rytm i trafiken och skapa längre vägsträckor 
med samma hastighet. I Täby, Danderyd och 
Sollentuna får några sträckor sänkt hastighet under 
vintern på grund av att många använder dubbdäck. 
Dubbdäcken är en av de viktigaste orsakerna till 
de höga partikelhalterna. Under sommaren höjs 
hastigheten.

Ju fortare en bil körs desto fler partiklar rivs loss
Partiklar i luften är ett problem i många tätorter. De 
uppstår när dubbdäcken under vintern nöter mot  asfalt 
och river loss dem ur beläggningen. Den hastighet 
som bilister kör i, påverkar slitaget, mängden partiklar 
och hur mycket de virvlar upp. De största problemen 
finns inne i tätorterna och på de stora infartslederna 
mot centrum. Halterna är inte lika höga varje dag. De 
högsta halterna uppmäts under soliga, vindstilla vår-
vinterdagar. När våren väl kommer och sommardäcken 
sätts på sjunker värdena rejält och ligger då långt under 
gränsvärdena.

Trafikverket har under lång tid samarbetat med andra 
organisationer för att få ner halterna av partiklar. Hal-
terna mäts regelbundet, och överskrider på vissa ställen 
de gränsvärden som finns i EU-direktiv och svenska 
miljökvalitetsnormer. Undersökningar visar att dubb-
däck, bilars hastighet och den mängd trafik som går på 
en väg, är de faktorer som mest påverkar halterna av 
partiklar. Dessa kartläggningar visar också att det inte 
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Nya hastigheter E4 och E18

1 oktober–15 april, 70 km/tim på E18
16 april–30 september, 80 km/tim på E18

1 oktober–15 april, 80 km/tim på E4
16 april–30 september, 100 km/tim på E4

Norrtälje

Kapellskär

STOCKHOLM

Tumba

Lidingö

Bålsta

Knivsta

Täby

Vagnhärad

Södertälje

TPL NORRTÄLJE

TPL GLÄDJEN

TPL SÖDERHALL

E18

E4

E4

E18

TPL SÖDERTÄLJE SYD

TPL HALLUNDA

TPL VÄSTBERGA

TPL JÄRVA KROG

TPL INVERNESS

TPL BARKARBY

TPL STÄKET

TPL ARNINGE

TPL ROTEBRO

TPL HÄGGVIK

TPL KISTA

Sänkningar av hastigheten på E4 mellan:
TPL Glädjen och TPL Järva krog samt 
TPL Hallunda och TPL Västberga

Kungsängen

TPL JAKOBSBERG

Upplands 
Väsby

Sänkningar av hastigheten på E18 mellan:
TPL Stäket och TPL Jakobsberg
Kapellskär och TPL Norrtälje samt 
TPL Arninge och TPL Inverness

räcker med enskilda åtgärder för att klara gränsvär-
dena, utan flera parter behöver samarbeta med flera 
parallella åtgärder. 

Länsstyrelsen samlar Trafikverket, kommuner, SL och 
andra aktörer i ett åtgärdsprogram för bättre luftkvali-
tet, där varje organisation har ansvar för olika områden. 
Inom ramen för programmet arbetar Trafikverket för 
att få ner halterna av partiklar genom att binda damm 
på vägarna och anpassa hastigheterna. 

Här sänks hastigheterna
Trafikverket sänker hastigheterna på E4 mellan trafik-
plats Glädjen i Upplands Väsby och trafikplats Järva 
krog i Solna. Söder om Stockholm sänks hastigheter 
mellan trafikplats Hallunda och trafikplats Västberga. 

På E18 sänks hastigheterna mellan trafikplats Stäket 
och trafikplats Jakobsberg väster om Stockholm. De 
sänks även i nordost mellan Kapellskär och trafikplats 
Norrtälje samt trafikplats Arninge i Täby och trafikplats 
Inverness i Danderyd. På två avsnitt längs E18 höjs ock-
så hastigheterna för att rytmen i trafiken ska bli jämn. 

I Täby och Danderyd och i Sollentuna finns tre sträckor 
som är särskilt hårt belastade. De får 70 km respektive 
80 km i timmen under vintern mellan den 1 oktober 
och den 15 april. Under sommarhalvåret höjs hastighe-
ten till 80 km/tim i Täby och Danderyd och till 100 km/
tim i Sollentuna.

På kartan kan du se vilka sträckor som har vilken has-
tighet. Infartslederna till Stockholm har högre hastig-
het i ytterområdena för att sedan få lägre hastigheter in 
mot centrala Stockholm.



6 7

Luftpartiklar
PM10

 90 km/tim 70 km/tim 50 km/tim

Vad är partiklar, PM10?
 PM10 är mikroskopiskt små partiklar. PM10 betyder 
”particulate matter 10” och är massan av alla de 
partiklar som  har en diameter på mindre än 10 mik-
rometer (miljondels meter). Dessa partiklar kan vi 
andas in och de minsta kan ta sig ner i lungorna. 

 De minsta partiklarna kommer från avgaserna i väg-
trafiken. Mellanstora partiklar har sitt ursprung från 
förbränning av diesel, olja och kol och når oss till 
större delen från andra länder. Grova partiklar upp-
står i stor utsträckning från slitaget av material i väg-
beläggningar. 

 Enheten som partiklarna mäts i är masskoncentra-
tion, det vill säga hur stor massa av partiklar mindre 
än 10 mikrometer som finns i en viss luftvolym.

Vilka gränsvärden finns?
Gränsvärden finns som miljökvalitetsnormer i Mil-
jöbalken. De finns i Luftkvalitetsförordningen (SFS 
2010:477) och Miljöbalken, 2-5 kap. (SFS 1998:808). De 
bygger i sin tur på EU:s luftkvalitetsdirektiv (2008/50/
EG). De får inte överskridas enligt lagen.

De säger att partikelhalterna inte får överstiga 50 mik-
rogram per kubikmeter luft som dygnsmedelvärde mer 
än 35 dygn om året. Årsmedelvärdet är 40 μg/m3 luft. 
Det är dygnsmedelvärdet som överskrids på vissa plat-
ser i Stockholms län.

Förutom dessa tvingande miljökvalitetsnormer finns 
även preciseringar om frisk luft som Riksdagen har 
tagit. Dessa är inte tvingande men något att eftersträva. 
I dessa är dygnsmedelvärdet 30 μg/m3 luft. Årsmedel-
värdet är 15 μg/m3 luft.

Aktuella rapporter
Trafikverket har arbetat länge med frågan om för höga 
partikelhalter. Några aktuella rapporter i Stockholms 
län är:

 Halter av partiklar (PM10) vid skolor och förskolor 
intill hårt trafikbelastade vägar i Stockholms län. 

 Åtgärder mot höga halter av partiklar (PM10) på plat-
ser där människor vistas intill hårt trafikbelastade 
vägar i Stockholms län.

Åtgärdsprogram mot överskridanden  
av partiklar och kväveoxider
Länsstyrelsen i Stockholms län har i nära samarbete 
med berörda kommuner, Kommunförbundet Stock-
holms län, SL Trafikförvaltningen och Trafikverket år 
2012 beslutat om ett program för att minska partikel-
halterna.

Läs mer på www.trafikverket.se/stockholm

SÄNKNINGAR
E4 km/h km/h Vid vinterdäcksäsong Orsak

Hallunda – Västberga 90 80 Höga halter av partiklar

Järva krog – Kista 90 80 Jämna ut

Kista – Häggvik 90 80 Höga halter av partiklar

Häggvik – Rotebro 110 100 80 Höga halter av partiklar

Rotebro – Bredden 110 100 Jämna ut

Bredden – Glädjen 110 100 Höga halter av partiklar

E18 km/h km/h Vid vinterdäcksäsong Orsak

Stäket – Kallhäll 110 100 Jämna ut

Kallhäll – Jakobsberg 110 100 Höga halter av partiklar

Barkarby – Hjulsta 90 80 Jämna ut

Inverness – Danderyds kyrka 90 80 70 Höga halter av partiklar

Danderyds kyrka – Viggbyholm 90 80 Höga halter av partiklar

Viggbyholm – Hägernäs 90 80 70 Höga halter av partiklar

Hägernäs – Arninge 90 80 Höga halter av partiklar

Norrtälje – Kapellskär 90 80 Jämna ut

HÖJNINGAR
E18 km/h km/h Vid vinterdäcksäsong Orsak

Jakobsberg – Barkarby 90 100 Jämna ut

Hjulsta – Kista 70 80 Jämna ut

Sänkningar och höjningar
I den här tabellen finns möjlighet att mer detaljerat se vilka vägsträckor som får ny hastig-
het.  Du kan också se om det beror på för höga partikelhalter eller om orsaken är att hastig-
heterna jämnas ut så att samma hastighet hålls en längre sträcka.
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Trafikverket, 781 89 Borlänge.
Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921,
Texttelefon: 0243-750 90

www.trafikverket.se


