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Förord
Denna utredning är genomförd i syfte att kartlägga luftkvaliteten utefter det statliga
vägnätet i Region Stockholm samt hur många människor som idag (2015) och vid
prognosåren 2020 och 2030 är utsatta för luftföroreningsnivåerna för partiklar
(PM10 och PM2,5) och kvävedioxid (NO2) över miljökvalitetsnormerna (MKN)
och preciseringarna i miljömålet Frisk luft utefter det statliga vägnätet. Syftet har
också varit att enskilt och i jämförelse analysera alla för Trafikverket idag
identifierade möjliga åtgärder för att få ner luftföroreningshalterna. I denna rapport
har vi studerat möjliga effekter av sänkt hastighet, dammbindning, minskad
dubbdäcksandel, utökat trängselskattesystem, minskad andel tung trafik samt
minskade trafikflöden. De två senare åtgärderna är svåra att åstadkomma i ett län
med en växande befolkning men har ändå tagits med för att visa på
trafikmängdernas betydelse för halterna.
Utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm. SLBanalys är operatör för Östra Sveriges luftvårdsförbunds system för övervakning och
utvärdering av luftkvalitet i regionen. Uppdragsgivare för utredningen är
Trafikverket region Stockholm, tjänsteområde KS233, KS 244 och KS 245.
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Sammanfattning
SLB-analys har på uppdrag av Trafikverket region Stockholm genomfört
beräkningar för det statliga vägnätet i Stockholms län. Uppdragets syfte är:
Del 1: att få kunskap om vilka statliga vägar och hur många människor, som idag
(2015) och vid prognosåren 2020 och 2030 är utsatta för halter över
miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålet för Frisk luft gällande PM10,
PM2.5 och NO2. För NO2 har ingen prognoser för år 2030 utförts på grund av stora
osäkerheter i framtida andel dieselfordon och emissionsfaktorer.
Del 2: att beräkna de maximala trafikflödena på vägarna i del 1 för att uppnå
miljökvalitetsnormer och målnivåer i Frisk luft gällande PM10, PM2.5 och NO2.
Del 3: att få kunskap om olika åtgärders effektivitet för att nå normer och
målnivåer. Åtgärder som ska studeras är minskad dubbdäcksandel, dammbindning,
sänkta hastigheter, minskad andel tung trafik samt åtgärder för att minska
trafikflödet genom utökat trängselskattesystem.

Statliga vägar där miljökvalitetsnormer och miljömål överskrids
Antal kilometer statlig väg där överskridanden av miljökvalitetsnorm och miljömål
har beräknats. Beräkningen inkluderar även halten inom vägområdet. Trots att
människor inte normalt vistas inom vägområdet på de större statliga vägarna är det
ur planeringssynpunkt viktigt att beräkna halter även i detta område.
Kvävedioxid
Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids år 2015 på ca 6 km av det statliga
vägnätet. Till år 2020 minskar halterna och överskridande beräknas ske endast på
ca 1 km statlig väg. Vägsträckor med överskridande år 2015 ligger i huvudsak på
E4/E20 mellan Nyboda trafikplats och trafikplats Gröndal samt trafikplats Haga
Norra och trafikplats Järva Krog. Därtill förekommer överskridanden intill vissa
tunnelmynningar, bl a Södra Länken, Fredhällstunneln och Eugeniatunneln.
Miljömålen för timmedelvärde och årsmedelvärde av kvävedioxid överskrids på
ca 45 respektive ca 24 km statlig väg år 2020.
Partiklar, PM10
Miljökvalitetsnormen för PM10 överskrids år 2015 på ca 90 km av det statliga
vägnätet. Till år 2020 beräknas halterna minska för att sedan öka år 2030 p g a
prognostiserade ökande trafikflöden. År 2030 sker överskridande på ca 125 km
statlig väg. Vägsträckor med överskridande ligger i huvudsak på E4/E20, E18 och
delar av Värmdöleden och Nynäsvägen. Dubbdäcksandelen antas var densamma
för alla tre beräkningsåren.
Miljömålen för dygnsmedelvärde och årsmedelvärde av PM10 överskrids på ca
350 respektive ca 407 km statlig väg år 2020 och ökar till ca 427 respektive ca 520
km år 2030.
Partiklar, PM2.5
Miljökvalitetsnormen för PM2.5 klaras på det statliga vägnätet i hela länet år 2015,
2020 och 2030. Överskridanden sker dock intill vissa tunnelmynningar men i dessa
områden är utsläpps- och spridningssituationen mycket osäker. Miljömålet för årsoch dygnsmedelvärde av PM2.5 överskrids på ca 115 respektive ca 20 km statlig
väg år 2020 och på ca 167 respektive ca 45 km statlig väg år 2030.
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Befolkningsexponering
Exponeringskartläggningen visar hur många människor som bor (är folkbokförda) i
områden där miljökvalitetsnorm eller mål överskrids. Som indata används
befolkningsdata från Statistiska centralbyrån med befolkningstal gällande 2014-1231. Exponeringen år 2020 och 2030 är beräknad på samma befolkningsantal och
fördelning som år 2015 då de framtidsprognoser som finns att tillgå inte har den
detaljeringsgrad på befolkningsfördelning som behövs i denna typ av analys.
Antal människor som exponeras för halter över norm-/målvärde för NO2, PM10
respektive PM2.5 har beräknats inom en zon 200 meter från den statliga vägens
mittlinje. I beräkningen ingår inte området på vägbanan.
Antal människor som exponeras för halter över miljökvalitetsnormen är högst för
PM10. År 2015 och 2030 beräknas ca 1 600 personer bo vid en statlig väg där
normen för PM10 överskrids. Även antal exponerade för halter över miljömålen är
störst för PM10. Ca 60 000 personer bedöms bo inom 200 m från en statlig väg där
miljömålen överskrids år 2030.
Halter på det regionala cykelnätet
Sträckor i det regionala cykelnätet som ligger max ca 200 meter från en statlig väg
ingår i analysen.
Överskridanden av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid år 2015 sker på ca 0,6
km cykelbana som passerar nära Södra Länkens tunnelmynningar och i området
runt Essingeleden, Nynäsvägen och E4 mellan Norrtull och Järva krog. Till år 2020
halveras antal kilometer med överskridande av NO2-normen.
Miljökvalitetsnormen för PM10 överskrids år 2015 på ca 9 km cykelbana, främst
längs E4:an och Nynäsvägen. År 2020 minskar antal km med överskridande något
för att sedan återigen öka till 10 km år 2030.
Ingen cykelväg har halter över miljökvalitetsnormen för PM2.5. Däremot
överskrids miljömålet för dygn och år. År 2015 och 2030 överskrids miljömålet för
dygn på ca 20 respektive ca 17 km cykelväg.
Halter vid skolor och förskolor
Beräkningarna av halter av NO2, PM10 respektive PM2.5 intill det statliga vägnätet
visar att alla skolor och förskolor ligger i område där miljökvalitetsnormerna
klaras. Miljömålen för PM10 överskrids för som mest 47 skolor/förskolor (år
2030). Målen för NO2 och PM2.5 överskrids vid 1-3 skolor/förskolor.

Maximala trafikflöden för att klara miljönormer och miljömål
Som en av flera parallella åtgärder har generella värden för det maximala
fordonsflöden en öppen väg klarar för olika norm- och miljömålsvärden tagits
fram. Med öppen väg avses väg där spridningen av luftföroreningar inte påverkas
av bebyggelse nära vägkant.
Syftet har varit att studera effekten av minskade trafikflöden på de värst utsatta
vägarna och storleksordningen på denna minskning som skulle behövas för att nå
MKN och miljömål för PM10 och NO2. En sådan minskning är givetvis svår att
åstadkomma i ett län med en växande befolkning men har ändå studerats för att
visa på trafikmängdernas betydelse för halterna.
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Intervallerna för tåligheten är relativt stora. Detta beror på att lokala förhållanden
avgör hur mycket trafik en väg ”tål”. Lokala förhållanden kan vara topografi (bro,
skog, öppet fält, höjder), riktning i förhållande till förhärskande vindriktning och
områdets belastning t ex närhet till andra stora vägar och trafikplatser.

Åtgärders effektivitet för att förbättra luftkvaliteten
Beräkningarna av olika åtgärders effekt på halterna av PM10 och NO2 har gjorts
för några typvägar/sträckor med olika skyltade hastigheter för prognosåret 2020. I
urvalet har inkluderats de vägsträckor där Trafikverket har genomfört
hastighetssänkningar på grund av höga halter av PM10. Dessutom har beräkningar
gjorts för E4/E20 på Lilla Essingen, där det utökade trängselskattesystemet
beräknas att ha störst påverkan. Beräkningarna visar att generellt är sänkt skyltad
hastighet och en minskad dubbdäcksandel de åtgärder som ger upphov till de
största haltminskningarna av PM10. Störst effekt av genomförda
hastighetssänkningar ses på E4:an mellan tpl Häggvik och tpl Rotebro i Sollentuna,
där den skyltade hastigheten har sänkts från 110 km/h till en variabel hastighet på
80 km/h – 100 km/h. Beräkningarna visar på en haltminskning på över 20 µg/m3 av
dygnsmedelhalten av PM10. Den beräknade haltminskningen kan dock vara
överskattad på grund av att sänkt skyltad hastighet inte alltid följs av en
motsvarande reell hastighetssänkning. En minskad dubbdäcksandel från 60 % till
35 % visar på en haltminskning mellan 6 – 18 µg/m3 för de olika vägsträckorna.
För NO2 visar beräkningarna att minskad hastighet har varit en effektiv åtgärd när
Trafikverket sänkt hastigheten på 110-vägar, medan hastighetssänkningar mellan
70 – 90 km/h ger liten effekt på NO2-halterna. Det utökade trängselskattesystemet
påverkar främst halterna längs Essingeleden i Stockholm. Tidigare beräkningar
visar på en haltminskning på ca 1 µg/m3 för NO2 och ca 2 µg/m3 för PM10 vid
Trafikverkets mätstation på Lilla Essingen.
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Inledning
SLB-analys har på uppdrag av Trafikverket i region Stockholm utfört beräkningar
av luftföroreningshalter utmed det statliga vägnätet i Stockholms län.
Beräkningarna har utförts för kvävedioxid (NO2) och partiklar, PM10 och PM2.5.
Särskilt vikt har lagts vid de vägsträckor där människor förväntas vistas, t ex
bostadsområden och cykelstråk samt skolor och förskolor.
Uppdraget är uppdelat i flera delmoment vars syfte är:
Del 1: att få kunskap om vilka statliga vägar och hur många människor, som idag
(2015) och vid prognosåren 2020 och 2030 är utsatta för halter över
miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålet för Frisk luft gällande PM10,
PM2.5 och NO2. För NO2 har inga beräkningar eller analyser utförts för år 2030 på
grund av stora osäkerheter i framtida andel dieselfordon och emissionsfaktorer.
Del 2: att beräkna de maximala trafikflödena på vägarna i del 1 för att uppnå
miljökvalitetsnormer och målnivåer i Frisk luft gällande PM10, PM2.5 och NO2.
Att begränsa de maximala trafikflödena är givetvis svårt att åstadkomma i ett län
med en växande befolkning men har ändå studerats för att visa på trafikmängdernas
betydelse för halterna.
Del 3: att få kunskap om olika åtgärders effektivitet för att nå normer och
målnivåer. Åtgärder som ska studeras är minskad dubbdäcksandel, dammbindning,
sänkta hastigheter, minskad andel tung trafik samt åtgärder för att minska
trafikflödet genom utökat trängselskattesystem.

Del 1. Statliga vägar där miljökvalitetsnormer och miljömål överskrids
1A. I delsteg 1A beräknades halter av PM10, PM2.5 och NO2 för att identifiera de
statliga vägar där miljökvalitetsnormen eller målen för Frisk luft överskrids eller
ligger inom övre utvärderingströskeln.
1B. Exponeringskartläggning utfördes över hur många människor som bor vid
identifierade vägsträckor i del 1A samt hur många skolor, förskolor och antal
kilometer cykelstråk som berörs av överskridanden. Ingen kunskap finns för den
framtida befolkningsfördelningen eller lokalisering av förskolor och skolor, vilket
innebär att beräkningarna utgår från nuläget.

Del 2. Maximala trafikflöden för att klara miljönormer och miljömål
För de platser som identifieras i delsteg 1 beräknades det maximala antalet fordon
vägsträckorna kan ha (årsmedeldygn), för att uppnå normer och målnivåer. Detta
utfördes för nuläge (2015) samt prognosåren 2020 och 2030 för PM10 och PM2.5
och för nuläge och år 2020 för NO2.

Del 3. Åtgärders effektivitet för att förbättra luftkvaliteten
I delsteg 3 beräknades hur olika åtgärder påverkar halterna av PM10 och NO2 för
några typvägar/sträckor med olika skyltade hastigheter för prognosåret 2020. De
åtgärder som studeras är:
Dammbindning, ca 20 utläggningstillfällen per år. Beräkningarna görs för
prognosåret 2020 och redovisas i förväntad minskning av PM10-halt (µg/m3) för
dygnsmedelvärde.
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Sänkt skyltad hastighet baserat på Trafikverkets genomförda
hastighetförändringar den 1 nov 2014 (se bilaga 1). Beräkningar görs för
prognosåret 2020 och redovisas i förväntad förändring av PM10-halt (µg/m3) och
NO2-halt (µg/m3) för dygnsmedelvärde.
Sänkt dubbdäcksandel till 50 % till år 2020 och till 35 % till år 2030. Redovisas i
förväntad minskning av PM10-halt (µg/m3) för dygnsmedelvärde för respektive år.
Utökat trängselskattesystem med hänsyn till miljö, exempel på hur förändrad
trängselskatt fr o m 1 jan 2016 har påverkat halterna på Essingeleden. Beräkningar
görs för prognosåret 2020 och redovisas i förväntad förändring av PM10-halt
(µg/m3) och NO2-halt (µg/m3) för dygnsmedelvärde.
Minskad andel tung trafik från 7 % till 4 %. Beräkningar görs för prognosåret
2020 och redovisas i förväntad förändring av NO2-halt (µg/m3) för
dygnsmedelvärde.
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Beräkningsförutsättningar
Beräkningsområdet
Beräkningarna och analyserna har utförts för det statliga vägnätet i Stockholms län.
Uppgift om vägnätet har hämtats från Nationella vägdatabasen (NVDB) genom
utsök av länkar där staten står som väghållare. Det statliga vägnätets utbredning
visas i figur 1. Antal kilometer statlig väg som ingår i detta projekt (vägar där
uppgifter om fordonsflöde finns) har beräknats till ca 3 000 km.

Figur 1. Karta över det statliga vägnätet i Stockholms län.
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Trafikflöden, andel tung trafik och skyltad hastighet
Trafikflöden för år 2015 har hämtas från Östra Sveriges Luftvårdsförbunds
emissionsdatabas. I databasen är trafiken på det statliga vägnätet uppdaterat med
flöden från NVDB nedladdat i maj 2014. Även hastigheterna och andel tung trafik
har uppdateras från NVDB. På E4 och E18 har beslutade hastigheter som gäller
fr om 1 nov 2014 förts in i databasen (se bilaga 1). På vägar med säsongshastighet
80/100 km/h används 80 km/h för PM10 och 90 km/h för NO2 som schablon för
helår.
Prognos för trafikflöden åren 2020 och 2030 har tagits fram av WSP.
I prognosen för år 2020 har hänsyn tagits till införandet av trängselskatt på
Essingeleden samt höjd skatt i innerstaden fr o m 1/1 2016. Vidare är Norra
Länken färdigställd och Tvärförbindelse Södertörn och Masmolänken är byggda.
I trafikprognosen för år 2030 ingår förutom de förändringarna som beskrivs ovan
för år 2020 även Förbifart Stockholm. Förutsättningarna för trafikprognosen
beskrivs av WSP i bilaga 2.
Vad gäller andel tung trafik och skyltad hastighet för åren 2020 och 2030 saknas
prognos varför samma uppgifter som i nuläge 2015 har antagits. Vidare har
framtida vägnät lagts in enligt förslag till utformning år 2014. Detta innebär att
Tvärförbindelse Södertörn ligger som ytvägnät vilket inte stämmer med nuvarande
förslag (2018).

Spridningsmodeller
Beräkningar av halter av NO2, PM10 och PM2.5 har utförts med hjälp av SMHIAirviro gaussmodell [1]. SMHI-Airviro vindmodell använts för att generera ett
representativt vindfält över gaussmodellens beräkningsområde.
SMHI-Airviro vindmodell
Halten av luftföroreningar kan variera mellan olika år beroende på variationer i
meteorologiska faktorer och intransport av långväga luftföroreningar. När
luftföroreningshalter jämförs med miljökvalitetsnormer ska halterna vara
representativa för ett normalår. Som indata till SMHI-Airviro vindmodell används
därför en klimatologi baserad på meteorologiska mätdata under en flerårsperiod
(1993-2010). De meteorologiska mätningarna har hämtats från en 50 meter hög
mast i Högdalen i Stockholm och inkluderar horisontell och vertikal vindhastighet,
vindriktning, temperatur, temperaturdifferensen mellan tre olika nivåer samt
solinstrålning. Vindmodellen tar även hänsyn till variationerna i lokala
topografiska förhållanden.
SMHI-Airviro gaussmodell
SMHI-Airviro gaussiska spridningsmodell har använts för att beräkna den
geografiska fördelningen av luftföroreningshalter två meter ovan öppen mark. I
områden med tätbebyggelse representerar beräkningarna halter två meter ovan
taknivå. För beräkningarna har ett variabelt gridnät använts, med hög upplösning
nära stora utsläppskällor och lägre upplösning i områden utan emissioner av
luftföroreningar. Storleken på gridrutorna varierar från 35 m (t ex intill statliga
vägar) upp till 500 meter. Haltbidragen från källor utanför Stockholms län har
erhållits genom mätningar.
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Emissioner
Emissionsdata, dvs. utsläppsdata, utgör indata för spridningsmodellerna vid
framräkning av halter av luftföroreningar. För beräkningarna med gaussmodellen
har Östra Sveriges luftvårdsförbunds länstäckande emissionsdatabas för år 2012
använts [2]. Där finns detaljerade beskrivningar av utsläpp från bl.a. vägtrafiken,
energisektorn, industrin och sjöfarten. I Stockholmsregionen är vägtrafiken den
största källan till luftföroreningar. Utsläppen innehåller bl.a. kväveoxider, kolväten
samt avgas- och slitagepartiklar.
Vägtrafikens utsläpp av kväveoxider och avgaspartiklar är beskrivna med
emissionsfaktorer för åren 2015, 2020 och 2030 för olika fordons- och vägtyper
enligt HBEFA-modellen (ver. 3.2). Det är en europeisk emissionsmodell för
vägtrafik som har anpassats till svenska förhållanden [3]. Sammansättning av olika
fordonstyper och bränslen, t ex andel dieselpersonbilar för de olika beräkningsåren,
gäller enligt Trafikverkets prognoser för scenario BAU (”Business as usual”).
Fordonens utsläpp av avgaspartiklar och kväveoxider kommer att minska i
framtiden beroende på kommande skärpta avgaskrav som beslutats inom EU. Den
förväntade ökade dieselandelen kommer dock att dämpa minskningen.
Slitagepartiklar i trafikmiljö orsakas främst av dubbdäckens slitage på vägbanan
men bildas också vid slitage av bromsar och däck. Längs starkt trafikerade vägar
utgör slitagepartiklarna huvuddelen av PM10-halterna. Under perioder med torra
vägbanor vintertid kan haltbidraget från dubbdäckslitaget vara 80-90 % av totalhalten PM10. Emissionsfaktorer för slitagepartiklar utifrån olika dubbdäcksandelar har bestämts utifrån kontinuerliga mätningar på Hornsgatan i centrala
Stockholm. Korrektion har gjorts för att slitaget och uppvirvlingen ökar med
vägtrafikens hastighet [4]. I beräkningarna har en dubbdäckandel på 60 % antagits
för vägar med en skyltad hastighet på 60 km/h eller högre. För vägar i tätorter med
en skyltad hastighet lägre än 60 km/h har en dubbdäcksandel på 50 % antagits.
Samma dubbdäckandel har använts för alla beräkningsåren d v s 2015, 2020 och
2030.

Osäkerheter i beräkningarna
Modellberäkningar av luftföroreningshalter innehåller osäkerheter. Systematiska
fel uppkommer när modellen inte på ett korrekt sätt förmår ta hänsyn till alla
faktorer som kan påverka halterna. Kvaliteten på indata är en annan parameter som
påverkar hur väl resultatet speglar verkligheten. För att få en uppfattning om den
totala noggrannheten i hela beräkningsgången dvs. emissionsberäkningar, vindoch stabilitetsberäkningar samt spridningsberäkningar jämförs modellberäkningarna fortlöpande med mätningar av både luftföroreningar och
meteorologiska parametrar i regionen [5, 6]. Jämförelserna visar att beräknade
halter av NO2, PM10 och PM2.5 gott och väl uppfyller kraven på
överensstämmelse mellan uppmätta och beräknade halter enligt Naturvårdsverkets
föreskrift om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft [7]. Hänsyn har
också tagits till intransporten av luftföroreningar till regionen utifrån mätningar vid
bakgrundsstationen Norr Malma, 15 km nordväst om Norrtälje.
Osäkerheterna i de beräknade halterna är större för ett framtidsscenario jämfört
med nuläget. Detta beror på att det i dessa beräkningsscenarier tillkommer
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osäkerheter vad gäller prognostiserade trafikflöden och framtida utsläpp från
vägtrafiken, t.ex. utvecklingen och användningen av bränslen, motorer och däck.

Kvävedioxid (NO2) och utsläpp från dieselbilar
Under de senaste tio åren har de dieseldrivna fordonen ökat kraftigt i
Stockholmsregionen. Huvudskälet till ökningen är miljöbilsklassningen som har
gynnat bränslesnåla dieselfordon i syfte att minska utsläppen av växthusgaser.
Mätningar i verkliga trafikmiljöer har visat att emissionsmodeller kan underskatta
de dieseldrivna fordonens utsläpp av kväveoxider och kvävedioxid. Det gäller både
för personbilar, lätta och tunga lastbilar samt för bussar. För den tunga trafiken
tycks skillnaden i utsläpp vara störst i stadstrafik där dieslarna inte kan köras
effektivt. Skillnaden är också större för nyare fordon med strängare avgaskrav.
NO2-halterna i trafikmiljö beror till stor del på den dieseldrivna trafiken. I
jämförelse med motsvarande bensinfordon har dieslar både högre utsläpp av
kväveoxider, NOx (NO+NO2) och en högre andel av kvävedioxid (NO2 av NOx),
vilket betyder att direktutsläppen av NO2 är större. Osäkerheter finns för framtida
dieselandelar men enligt Trafikverkets prognoser för år 2020 kommer den kraftiga
ökningen att fortsätta och andelen bensinfordon väntas minska i motsvarande grad.
Andelen NO2 av NOx längs gatorna kommer därmed att fortsätta öka. I denna
utredning använder vi en förenklad beräkningsmetod som inte fullt ut tar hänsyn
till den ökande andelen NO2 i utsläppen. Sammantaget innebär ovanstående
osäkerheter sannolikt att halterna av kvävedioxid underskattas i framtidsscenarier. I
denna utredning har det därför inte beräknats några halter av NO2 för prognosår
2030.

PM10 och dubbdäcksandelar
PM10-halterna i trafikmiljö består främst av partiklar som har orsakats av
dubbdäckens slitage på vägbanan. Andelen dubbdäck bland de lätta fordonen låg
länge på ca 70 % under vinterperioden i Stockholmsregionen, men har minskat
sedan mitten av 2000-talet. Minskningen beror på att regeringen har beslutat om
olika åtgärder för att minska partikelutsläppen från vägtrafiken. Kommunerna har
t.ex. getts möjlighet att i lokala trafikföreskrifter förbjuda fordon med dubbdäck att
köra på vissa gator eller i vissa zoner. Regeringen har också beslutat om att minska
dubbdäcksperioden med två veckor på våren. För dubbdäck tillverkade efter den 1
juli 2013 genomförs också en begränsning av antalet tillåtna dubbar till 50 stycken
per meter rullomkrets vilket enligt Transportstyrelsen skulle kunna medföra en
minskning av antalet dubbar med ca 15 % och en motsvarande minskning av
vägslitage och partiklar [8].
Osäkerheter för PM10 finns framförallt för antaganden om framtida
dubbdäcksandelar. I spridningsberäkningarna har en dubbdäcksandel på 50-60%
antagits vilket är den andel som har uppmätts år 2013 av Trafikverket och av SLBanalys [9, 10]. Vidare antas i denna utredning, som följd av regeringens beslut om
förkortad dubbdäcksperiod och minskat antal tillåtna dubbar i däcken, en
utsläppsminskning av PM10 på ca 15 % fr om år 2020. Dock finns det en alternativ
godkännanderegel som innebär att även däck med fler dubbar än 50 stycken per
meter rullomkrets kan godkännas. Detta har resulterat i att det finns nytillverkade
däck med ca 190 dubb per meter rullomkrets som uppfyller de nya regelverken.
Trafikverket och Statens Vegvesen har låtit VTI genomföra en studie på
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partikelgenerering med olika dubbdäck som uppfyller nya reglerna. Studien visar
att de däck som godkänts enligt den alternativa regeln med upp mot 200 dubbar per
meter rullomkrets förefalla generera mer slitagepartiklar än dubbdäck med mindre
antal dubb [11]. Detta innebär att det finns en stor osäkerhet om det nya regelverket
kommer innebära lägre eller högre partikelgenerering framöver.
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Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål
Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda människors hälsa och naturmiljön.
Normerna är juridiskt bindande föreskrifter som har utarbetats nationellt i
anslutning till miljöbalken. De baseras på EU:s regelverk om gränsvärden och
vägledande värden. För att en miljökvalitetsnorm ska klaras får inget av
normvärdena överskridas. I Luftkvalitetsförordningen [12] framgår att
miljökvalitetsnormer gäller för utomhusluften med undantag av arbetsplatser samt
väg- och tunnelbanetunnlar. Utöver miljökvalitetsnormen finns det nationella
miljökvalitetsmålet Frisk luft som är definierat av Sveriges riksdag. Halterna av
luftföroreningar ska inte överskrida lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för
skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål.
Riktvärdena för miljökvalitetsmålen är strängare än miljökvalitetsnormen och har
satts med hänsyn till känsliga grupper, t ex barn, äldre, astmatiker och hjärtsjuka.
Vid planering och planläggning ska kommuner och myndigheter ta hänsyn till
miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål. I plan- och bygglagen anges bl.a. att
planläggning inte får medverka till att en miljökvalitetsnorm överträds. För
närvarande finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, partiklar (PM10 och
PM2,5), bensen, kolmonoxid, svaveldioxid, ozon, bens(a)pyren, arsenik, kadmium,
nickel och bly [12]. Halterna av svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren,
partiklar (PM2,5), arsenik, kadmium, nickel och bly är så låga att miljökvalitetsnormer för dessa ämnen klaras i hela regionen [13, 14, 15, 16, 17].
Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål innehåller värden för halter av
luftföroreningar både för lång och kort tid. Från hälsoskyddssynpunkt är det viktigt
att människor både har en låg genomsnittlig exponering av luftföroreningar under
längre tid (motsvarar årsmedelvärde) och att minimera antalet tillfällen då de
exponeras för höga halter under kortare tid (dygns- och timmedelvärden).
Miljökvalitetsnormerna fungerar som rättsliga styrmedel för att uppnå de strängare
miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen med preciseringar anger en långsiktig
målbild för miljöarbetet och ska vara vägledande för myndigheter, kommuner och
andra aktörer.

Partiklar, PM10
Tabell 1 visar gällande miljökvalitetsnorm och miljökvalitetsmål för partiklar,
PM10 till skydd för hälsa. Värdena anges i enheten µg/m3 (mikrogram per
kubikmeter) och omfattar ett årsmedelvärde och ett dygnsmedelvärde.
Årsmedelvärdet får inte överskridas medan dygnsmedelvärdet får överskridas högst
35 gånger under ett kalenderår. I alla mätningar i Stockholms- och Uppsala län har
dygnsmedelvärdet av PM10 varit svårare att klara än årsmedelvärdet. Även 2010
års kartläggning av PM10-halter i Stockholms- och Uppsala län visade detta [18].
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Tabell 1. Miljökvalitetsnorm och miljökvalitetsmål för partiklar, PM10 avseende
skydd av hälsa [12, 19].
Tid för
medelvärde

Normvärde
(µg/m3)

Målvärde Anmärkning
(µg/m3)

Kalenderår

40

15

Värdet får inte överskridas

1 dygn

50

30

Värdet får inte överskridas
mer än 35 dygn per
kalenderår

Kvävedioxid, NO2
Tabell 2 visar gällande miljökvalitetsnorm och miljökvalitetsmål för kvävedioxid,
NO2 till skydd för hälsa. Normvärden finns för årsmedelvärde, dygnsmedelvärde
och timmedelvärde. Målvärden finns för årsmedelvärde och timmedelvärde.
Årsmedelvärdet får inte överskridas medan dygnsmedelvärdet får överskridas högst
7 gånger under ett kalenderår. Timmedelvärdet får överskridas högst 175 gånger
under ett kalenderår. I alla mätningar i Stockholms- och Uppsala län har
dygnsmedelvärdet av NO2 varit svårare att klara än årsmedelvärdet och
timmedelvärdet. Detta bekräftades även i kartläggningen av NO2-halter i
Stockholms och Uppsala län [18].
Tabell 2. Miljökvalitetsnorm och miljökvalitetsmål för kvävedioxid, NO2 avseende
skydd av hälsa [12, 19].
Tid för
medelvärde

Normvärde
(µg/m3)

Målvärde
(µg/m3)

Kalenderår

40

20

1 dygn

60

-

1 timme

90

60

Anmärkning
Värdet får inte överskridas
Värdet får inte överskridas
mer än 7 dygn per kalenderår
Värdet får inte överskridas
mer än 175 timmar per
kalenderår

Partiklar, PM2.5
Tabell 3 visar gällande miljökvalitetsnorm och miljökvalitetsmål för partiklar,
PM2.5. Normvärde finns för årsmedelvärde, medan målvärden finns för både
årsmedelvärde och dygnsmedelvärde. Årsmedelvärdet får inte överskridas medan
dygnsmedelvärdet får överskridas högst 4 gånger under ett kalenderår. I
Kartläggningen av PM2.5-halter i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och
Sandviken kommuner visade att miljökvalitetsnormen klaras med god marginal i
hela regionen [17].
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Tabell 3. Miljökvalitetsnorm och miljökvalitetsmål för partiklar, PM2.5 avseende
skydd av hälsa [12, 19].
Tid för
medelvärde

Normvärde
(µg/m3)

Målvärde Anmärkning
(µg/m3)

Kalenderår

25

10

Värdet får inte överskridas

1 dygn

-

25

Värdet får inte överskridas
mer än 3 dygn per
kalenderår

Hälsoeffekter av luftföroreningar
Det finns tydliga samband mellan luftföroreningar och effekter på människors
hälsa [20, 21, 22, 23]. Att bo vid en väg eller gata med mycket trafik ökar risken
för att drabbas av luftvägssjukdomar, t.ex. lungcancer och hjärtinfarkt. Hur man
påverkas är individuellt och beror t ex på ärftliga förutsättningar och i vilken grad
man exponeras.
Barn är mer känsliga än vuxna eftersom deras lungor inte är färdigutvecklade.
Studier i USA har visat att barn som bor nära starkt trafikerade vägar riskerar
bestående skador på lungorna som kan innebära sämre lungfunktion resten av livet.
Över en fjärdedel av barnen i Stockholms län upplever obehag av luftföroreningar
från trafiken [21]. Människor som redan har sjukdomar i hjärta, kärl och lungor
riskerar att bli sjukare av luftföroreningar. Luftföroreningar kan utlösa astmaanfall
hos både barn och vuxna. Äldre människor löper större risk än yngre att få en hjärtoch kärlsjukdom och risken att dö i förtid av sjukdomen ökar om de utsätts för
luftföroreningar.
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Resultat del 1
Statliga vägar där miljökvalitetsnormer och
miljömål överskrids
1 A. Identifiering av statliga vägar där miljökvalitetsnormen eller
miljömålen för Frisk luft överskrids
Indata och metod
I delsteg 1A beräknades halter av PM10, PM2.5 och NO2 för att identifiera de
statliga vägar där miljökvalitetsnormen eller målen för frisk luft överskrids eller
ligger inom övre utvärderingströskeln enligt miljökvalitetsnormen.

Resultat
I tabell 4 - 6 redovisas antal kilometer statlig väg där överskridande sker.
Beräkningen inkluderar även halten inom vägområdet. Trots att människor inte
normalt vistas inom vägområdet på de större statliga vägarna är det ur
planeringssynpunkt viktigt att ha med t ex som ett verktyg för att bedöma
trafiktåligheten på en sträcka eller att bedöma platsens lämplighet för bebyggelse
I bilaga 3 visas beräknade halter för det statliga vägnätet. Halterna visas i en buffert
200 m från vägmitt. Kartorna visar beräknade dygnsmedelvärden för NO2 och
PM10 vilket är den miljökvalitetsnorm som är svårast att klara i regionen. För
PM2.5 visas årsmedelvärden.
Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids år 2015 på ca 6 km av det statliga
vägnätet. Till år 2020 minskar halterna och överskridande sker endast på ca 1 km
statlig väg. Vägsträckor med överskridande ligger i huvudsak på E4/E20 mellan
Nyboda trafikplats och trafikplats Gröndal samt trafikplats Haga Norra och
trafikplats Järva Krog. Därtill förekommer överskridanden intill vissa
tunnelmynningar, bl a Södra Länken, Fredhällstunneln och Eugeniatunneln.
Miljömålen för timmedelvärde och årsmedelvärde av kvävedioxid överskrids på ca
45 respektive ca 24 km statlig väg år 2020.
Miljökvalitetsnormen för PM10 överskrids år 2015 på ca 90 km av det statliga
vägnätet. Till år 2020 minskar halterna och överskridande beräknas ske på 80 km
statlig väg. Halterna ökar sedan till år 2030 p g a prognostiserade ökande
trafikflöden. År 2030 beräknas överskridande ske på ca 125 km statlig väg.
Vägsträckor med överskridande ligger i huvudsak på E4/E20, E18 och delar av
Värmdöleden och Nynäsvägen.
Miljömålen för dygnsmedelvärde och årsmedelvärde av PM10 överskrids på ca
350 respektive ca 407 km statlig väg år 2020 och ökar till ca 427 respektive ca 520
km år 2030.
Miljökvalitetsnormen för PM2.5 klaras på det statliga vägnätet i hela länet år 2015,
2020 och 2030. Överskridanden sker dock intill vissa tunnelmynningar men i dessa
områden är utsläpps- och spridningssituationen mycket osäker. Miljömålet för årsoch dygnsmedelvärde av PM2.5 överskrids på ca 115 respektive ca 20 km statlig
väg år 2020 och på ca 167 respektive ca 45 km statlig väg år 2030.
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Tabell 4. Antal kilometer statlig väg där miljökvalitetsnormen eller miljömålen för
kvävedioxid överskrids i Stockholms län, se även bilaga 3.
Tid för
medelvärde
NO2

Normvärde
(µg/m3)

Mål- Antal km över norm
värde
(µg/m3)
2015

Antal km över mål

2020

2015

2020

Kalenderår

40

20

6

1

61

24

Öut*

32

-

4

1

-

-

1 dygn

60

-

6

1

-

-

Öut*

48

-

44

15

-

-

1 timme

90

60

5

1

100

45

Öut*

72

-

38

12

-

-

- Mål/norm saknas
* övre utvärderingströskeln enligt miljökvalitetsnormen

Tabell 5. Antal kilometer statlig väg där miljökvalitetsnormen eller miljömålen för
PM10 överskrids i Stockholms län, se även bilaga 3.
Tid för
medelvärde PM10

Normvärde
(µg/m3)

Mål- Antal km över norm
värde
(µg/m3)
2015

2020 2030

Antal km över mål

2015

2020

2030

Kalenderår

40

15

5

1

9

399

407

520

Öut*

28

-

68

51

93

-

-

-

1 dygn

50

30

91

80

125

342

351

427

Öut*

35

-

247

231

319

-

-

-

- Mål/norm saknas
* övre utvärderingströskeln enligt miljökvalitetsnormen.
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Tabell 6. Antal kilometer statlig väg där miljökvalitetsnormen eller miljömålen för
PM2.5 överskrids i Stockholms län, se även bilaga 3.
Tid för
medelvärde
PM2.5

Normvärde
(µg/m3)

Mål- Antal km över norm
värde
(µg/m3)

Antal km över mål

2015

2020 2030

2015

2020

2030

Kalenderår

25

10

0,3

0,1

0,1

43

20

45

Öut*

17

-

1

1

1

-

-

-

-

25

-

-

-

133

115

167

1 dygn

- Mål/norm saknas
* övre utvärderingströskeln enligt miljökvalitetsnormen.
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1 B. Befolkningsexponering
Indata och metod
Exponeringskartläggningen visar hur många människor som bor (är folkbokförda) i
områden där miljökvalitetsnorm eller mål överskrids. Som indata användes
befolkningsdata från Statistiska centralbyrån (SCB) uppdelat i 100*100 metersrutor
med befolkningstal gällande 2014-12-31.
Antal människor som exponeras för halter över ett norm-/målvärde beräknades i en
zon 200 meter från den statliga vägens mittlinje vilket omfattar ca 305 730
personer av totala befolkningen i Stockholms län år 2014 (totalt 2 191 991). Varje
befolkningsruta har en area på 1000 m2 men vi vet inte hur befolkningen är
fördelad inom denna area. För att stärka resultatet klipptes halterna på själva
vägbaneytan bort ur spridningsberäkningen innan exponeringen beräknades. Detta
då vi med säkerhet vet att ingen bor på vägbanan och det är där de högsta halterna
uppstår. Ytan som klipptes bort beräknades som en buffert från vägens mittlinje
utifrån uppgifter om vägbredd hämtad från NVDB.
Befolkningsprognoser för år 2020 och 2030 finns inte tillgängliga i samma format
som för SCB-data gällande 2014-12-31. De prognoser som finns att tillgå har inte
den detaljeringsgrad på befolkningsfördelning som behövs i denna typ av analys.
Beräknad exponering år 2020 och 2030 är därför beräknad på samma
befolkningsantal och fördelning som år 2015.

Figur 2. Exempel på antal boende (SCB 2014-12-31) per 100*100 meters ruta i en
200 meters zon runt bl a Essingeleden. Karta för hela länet har levererats till
beställaren som högupplöst pdf-fil.
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Resultat
Antal människor som exponeras för halter över norm-/målvärde i en zon 200 m
från det statliga vägnätet redovisas per ämne i tabell 7 – 9 och i figur 3-6.
Antal människor som exponeras för halter över miljökvalitetsnormen är högst för
PM10. År 2015 och 2030 beräknas ca 1 600 personer bo vid en statlig väg där
normen överskrids. För år 2020 är motsvarande siffra ca 900 personer.
Även antal människor som exponeras för halter över miljömålen är störst för
PM10. Ca 60 000 personer bedöms bo inom 200 m från en statlig väg där
miljömålen överskrids år 2030 jämfört med ca 58 000 år 2015 och ca 36 000
personer år 2020
För kvävedioxid år 2015 och 2020 beräknas 180 respektive 15 människor
exponeras för halter över miljökvalitetsnormen. Antal personer som exponeras för
halter över miljömålen för NO2 har beräknats till ca 7 200 år 2015 jämfört med ca
2 400 år 2020.
Tabell 7. Antal exponerade inom en 200 meter buffert runt statliga vägar där
miljökvalitetsnormen eller miljömålen för kvävedioxid överskrids i Stockholms län.
Tid för
medelvärde
NO2

Normvärde
(µg/m3)

Mål- Antal exponerade Antal exponerade
värde
över mål
över norm
3
(µg/m )
2015

2020

2015

2020

Kalenderår

40

20

5

<5

3 310

1 380

Öut*

32

-

50

5

-

-

1 dygn

60

-

180

15

-

-

Öut*

48

-

1 880

590

-

-

1 timme

90

60

50

10

7 170

2 420

Öut*

72

-

1 510

470

-

- Mål/norm saknas
* övre utvärderingströskeln enligt miljökvalitetsnormen
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Tabell 8. Antal exponerade inom en 200 meter buffert runt statliga vägar där
miljökvalitetsnormen eller miljömålen för PM10 överskrids i Stockholms län.
Tid för
medelvärde
PM10

Normvärde
(µg/m3)

Målvärde
(µg/m3)

Antal exponerade över
norm

Antal exponerade över mål

2015

2020

2030

2015

2020

2030

Kalender
år

40

15

100

5

90

57 930

36 420

60 130

Öut*

28

-

910

440

960

-

-

-

1 dygn

50

30

1 650

890

1 590

32 290

18 910

31 770

Öut*

35

-

12 560

7 140

11 940

-

-

-

- Mål/norm saknas
* övre utvärderingströskeln enligt miljökvalitetsnormen

Tabell 9. Antal exponerade inom en 200 meter buffert runt statliga vägar där
miljökvalitetsnormen eller miljömålen för PM2.5 överskrids i Stockholms län.
Tid för
medelvärde
PM2.5

Normvärde
(µg/m3)

Målvärde
(µg/m3)

Antal exponerade
över norm

Antal exponerade över mål

2015

2020 2030

2015

2020

2030

Kalenderår

25

10

<5

<5

<5

570

200

380

Öut*

15

-

<5

<5

<5

-

-

-

-

25

-

-

-

4 140

1 900

3 050

1 dygn

- Mål/norm saknas
* övre utvärderingströskeln enligt miljökvalitetsnormen
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Figur 3. Antal exponerade inom en 200 meter buffert runt statliga vägar i
Stockholms län där miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids.

Figur 4. Antal exponerade inom en 200 meter buffert runt statliga vägar i
Stockholms län där miljömålen för kvävedioxid överskrids.
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Figur 5. Antal exponerade inom en 200 meter buffert runt statliga vägar i
Stockholms län där miljökvalitetsnormen för PM10 överskrids.

Figur 6. Antal exponerade inom en 200 meter buffert runt statliga vägar i
Stockholms län där miljömålen för PM10 överskrids.
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1 B. Exponering cykelstråk
Indata och metod
Beställaren har tillhandahållit ett regionalt cykelnät för Stockholms län (Regional
cykelplan för Stockholms län 2014-2030, Trafikverket Region Stockholm). I nätet
ingår både befintligt och planerat cykelnät med trafikverket, kommun eller annan
väghållare. Vissa sträckor i detta nät är utredningssträckor som inte ligger korrekt
geografiskt varför dessa sträckor har uteslutits i analysen då det annars ger
felaktiga exponeringsvärden. Framtida vägnät är inlagt enligt förslag till
utformning år 2014. Detta innebär bl a att Tvärförbindelse Södertörn ligger som
ytvägnät vilket inte stämmer med förslagen sträckning år 2018.
I figur 7 redovisas hela det regionala cykelnätet. De sträckor som ingår i analysen
ligger max ca 200 meter från en statlig väg. Blått nät har analyserats år 2015 och
2020. År 2030 tillkommer de grönmarkerade sträckorna i analysen.
Beräknade luftföroreningshalter för cykelnätet har hämtats för varje enskild
cykellänk utifrån utförda spridningsberäkningar.

Figur 7. Regionala cykelnätet i Stockholms län, befintligt och utredningsstråk.
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Resultat
Antal kilometer cykelväg längs statliga vägnätet där miljökvalitetsnormen eller
miljömålen överskrids i Stockholms län redovisas i tabell 10-12. De 0,6 km som
omfattas av överskridanden av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid år 2015 är
cykelbanor som passerar nära Södra Länkens tunnelmynningar och i området runt
Essingeleden, Nynäsvägen och E4 mellan Norrtull och Järva krog. Till år 2020
halveras antal kilometer med överskridande av NO2-normen. Figur 8 visar var
miljökvalitetsnormen för NO2 dygn överskrids år 2015, vilket är det år med högst
beräknade antal kilometer över norm.
Miljökvalitetsnormen för PM10 överskrids år 2015 på ca 9 km cykelbana, främst
längs E4:an och Nynäsvägen. År 2020 minskar antal km med överskridande något
för att sedan öka till ca 9 km år 2030. Figur 9 visar var miljökvalitetsnormen för
PM10 dygn överskrids år 2030, vilket är det år med högst beräknade antal
kilometer över norm.
Ingen cykelväg har halter över miljökvalitetsnormen för PM2.5. Däremot
överskrids miljömålet för dygn och år. År 2015 och 2030 överskrids miljömålet för
dygn på ca 20 respektive ca 16 km cykelväg.
Exponeringen för cyklisterna är inte beräknad då antal cyklister per länk är okänt.
Exponeringsdosen är också individuell beroende av ett flertal faktorer, bl a
cyklistens färdhastighet.
Tabell 10. Antal kilometer cykelväg längs statliga vägnätet där
miljökvalitetsnormen eller miljömålen för kvävedioxid överskrids i Stockholms län.
Tid för
medelvärde
NO2

Normvärde
(µg/m3)

Mål- Antal km över norm
värde
(µg/m3)

Antal km över mål

2015

2020

2015

2020

10,5

3,0

21,5

7,3

Kalenderår

40

20

0,2

0,1

1 dygn

60

-

0,6

0,3

1 timme

90

60

0,5

0,3

- Mål/norm saknas

Tabell 11. Antal kilometer cykelväg längs statliga vägnätet där
miljökvalitetsnormen eller miljömålen för PM10 överskrids i Stockholms län.
Tid för
medelvärde
PM10

Normvärde
(µg/m3)

Mål- Antal km över norm
värde
(µg/m3)

Antal km över mål

2015

2020 2030

2015

2020

2030

Kalenderår

40

15

0,4

0,3

0,4

114

101

134

1 dygn

50

30

9,4

4,7

9,9

83

73

100
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Tabell 12. Antal kilometer cykelväg längs statliga vägnätet där
miljökvalitetsnormen eller miljömålen för PM2.5 överskrids i Stockholms län.
Tid för
medelvärde
PM2.5

Normvärde
(µg/m3)

Mål- Antal km över norm
värde
(µg/m3)
2015

Kalenderår
1 dygn

25

10

-

25

0,1

2020 2030
0

0

Antal km över mål

2015

2020

2030

2,0

0,9

1,9

20

10,3

17

- Mål/norm saknas

Figur 8. Halter av NO2, visat som dygnsmedelvärde år 2015, på cykellänkar längs
det statliga vägnätet.

27

LVF 2015:18 Luftkvalitetsutredning för det statliga vägnätet i Stockholms län

Figur 9. Halter av PM10, visat som dygnsmedelvärde år 2030, på cykellänkar
längs det statliga vägnätet.
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1 B. Exponering skolor och daghem
Indata och metod
Beställaren har tillhanda hållit en fil med 153 koordinatsatta punkter. Varje punkt
representerar en skola och/eller förskola som ligger intill det statliga vägnätet, se
figur 10. Filen är från år 2011 varför förändringar kan ha skett sedan underlaget
togs fram.

Figur 10. Skola och/eller förskola som ligger intill det statliga vägnätet. Bilden
visar om miljömålet för partiklar (PM10) överskrids år 2015 och/eller 2030.
Skolornas läge och antal är från 2011 varför förändringar kan ha skett.
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Resultat
Antal skolor respektive förskolor intill det statliga vägnätet där
miljökvalitetsnormen eller miljömålen överskrids redovisas i tabell 13-15.
Beräkningarna visar att alla skolor ligger i område där miljökvalitetsnormen klaras.
Miljömålen för PM10 överskrids för som mest 47 skolor/förskolor (år 2030).
Målen för NO2 och PM2.5 överskrids vid 1-3 skolor/förskolor.
Tabell 13. Antal skolor/förskolor längs statliga vägnätet där miljökvalitetsnormen
eller miljömålen för kvävedioxid överskrids i Stockholms län.
Tid för
medelvärde
NO2

Normvärde
(µg/m3)

Målvärde
(µg/m3)

Antal över norm

2015

2020

Antal över mål

2015

2020

Kalenderår

40

20

0

0

2

0

1 dygn

60

-

0

0

0

0

1 timme

90

60

0

0

3

1

- Mål/norm saknas

Tabell 14. Antal skolor/förskolor längs statliga vägnätet där miljökvalitetsnormen
eller miljömålen för PM10 överskrids i Stockholms län.
Tid för
medelvärde
PM10

Normvärde
(µg/m3)

Målvärde
(µg/m3)

Antal över norm

2015

2020 2030

Antal över mål

2015

2020

2030

Kalenderår

40

15

0

0

0

44

24

46

1 dygn

50

30

0

0

0

18

12

17

Tabell 15. Antal skolor/förskolor längs statliga vägnätet där miljökvalitetsnormen
eller miljömålen för PM2.5 överskrids i Stockholms län.
Tid för
medelvärde
PM2.5

Normvärde
(µg/m3)

Målvärde
(µg/m3)

Antal över norm

2015
Kalenderår
1 dygn

2020 2030

Antal över mål

2015

2020

2030

25

10

0

0

0

0

0

0

-

25

0

0

0

2

2

1

- Mål/norm saknas
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Resultat del 2
Maximala trafikflöden för att klara
miljökvalitetsnormer och miljömål
Indata och metod
Utifrån spridningsberäkningar i del 1 har vägsträckor där miljömål eller
miljökvalitetsnorm överskrids identifierats. Detta har utförts för nuläge (år 2015)
samt prognosåren 2020 och 2030 för PM10 och PM2.5. För NO2 har beräkningarna
utförts för nuläge (år 2015) samt prognosåret 2020.
För att bedöma det maximala antalet fordon vägsträckorna kan ha (årsmedeldygn),
för att uppnå normer och målnivåer analyserades vägsträckorna utifrån samband
mellan utsläpp, beräknad halt, årsmedelsdygnstrafik och hastighet.

Resultat
I tabell 16-18 visas generella värden av maximala trafikflöden en öppen väg klarar
för olika norm- och miljömålsvärden ska uppnås. Med öppen väg avses väg där
spridningen av luftföroreningar inte påverkas av bebyggelse nära vägkant.
Intervallen gäller inte för vägar med enkel- eller dubbelsidig bebyggelse.
Bebyggelse nära en väg kan innebära en lägre trafiktålighet på grund av försämrad
utvädring av luftföroreningar. Intervallerna för tåligheten är relativt stora. Detta
beror på att lokala förhållanden avgör hur mycket trafik en väg ”tål”. Lokala
förhållanden kan vara topografi (bro, skog, öppet fält, höjder), riktning i
förhållande till förhärskande vindriktning och områdets belastning t.ex. närhet till
andra stora vägar och trafikplatser. Även den skyltade hastigheten påverkar vägens
trafiktålighet kopplad till halter av luftföroreningar. Den nedre gränsen gäller
därmed framförallt för vägar med hög skyltad hastighet, vinkelrätt i förhållande till
förhärskande vindriktningen och i belastade områden. Intervallet för maximalt
fordonsflöde i tabell 16-18 är angett som ± 1 standardavvikelse, vilket motsvarar ca
68 % konfidensnivå.
Tabell 16. Generella värden för att klara miljökvalitetsnorm (mkn)/miljömål för
kvävedioxid på öppen väg. Intervallerna gäller inte vägar med bebyggelse nära
vägkant.
Norm (mkn)/målvärde NO2
(µg/m3)

Max fordonsflöde årsmedeldygn på öppen väg
2015

2020

årsmedel mkn 40

< 201 000a

< 277 000a

årsmedel mål 20

48 000 - 93 000

74 000 – 129 000

dygnsmedel mkn 60

82 000 - 136 000

115 000 – 178 000

timmedel mkn 90

87 000 - 140 000

123 000 – 183 000

timmedel mål 60

34 000 - 86 000

53 000 – 113 000

a

Stor osäkerhet p g a det inte finns några vägar med fordonsflöde > 150 000 fordon/ÅMD i
länet, maximala fordonsflödet har tagits fram genom extrapolation av data.

31

LVF 2015:18 Luftkvalitetsutredning för det statliga vägnätet i Stockholms län

Tabell 17. Generella värden för att klar miljökvalitetsnorm(mkn)/miljömål för
PM10 på öppen väg. Intervallerna gäller inte vägar med bebyggelse nära vägkant.
Max fordonsflöde årsmedeldygn på öppen väg

Norm(mkn)/målvärde PM10
(µg/m3)
2015

2020

2030

årsmedel
mkn40

127 000 – 160 000a

150 000 – 188 000a

145 000 – 192 000a

årmedel
mål 15

< 33 000

< 38 000

< 43 000

dygnsmedel
mkn 50

60 000 – 81 000

71 000 - 96 000

66 000 – 97 000

dygnmedel
mål 30

< 35 000

< 41 000

< 42 000

a

Stor osäkerhet p g a det inte finns några vägar med fordonsflöde > 150 000 fordon/ÅMD i
länet, maximala fordonsflödet har tagits fram genom extrapolation av data.

Tabell 18. Generella värden för att klar norm/mål för PM2.5 på öppen väg.
Intervallerna gäller inte vägar med bebyggelse nära vägkant.
Norm/målvärde PM2.5
(µg/m3)

Max fordonsflöde årsmedeldygn på öppen väg

2015

2020

2030

årsmedel
mkn 25

xa

xa

xa

årsmedel
mål 10

79 000 - 110 000

99 000 – 137 000

97 000 – 145 000

xb

xb

xb

dygnsmedel
mål 25
a

Gränsvärdet bedöms klaras även vid mycket höga trafikflöden (> 300 000 fordon/ÅMD).
Målvärdet för dygn på 25 µg/m3 ligger i nivå med regional bakgrundshalt i länet, vilket
innebär att överskridanden kan ske utan påverkan från lokala trafikutsläpp.

b
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För de vägsträckor där miljökvalitetsnormen överskrids för NO2 och/eller PM10
har trafiktålighet studerat mer specifikt. Nya spridningsberäkningar har gjorts för år
2020 där trafikflödet på det statliga vägnätet har satts till maximalt 70 000 fordon
per årsmedeldygn (ÅMD). Trafikflödet 70 000 valdes för att det ligger som nedre
gräns för att klara dygnsnormen för PM10 samt inom intervallet för att klara
miljökvalitetsmålets gränsvärde för NO2 timmedelvärde för de generella värdena
av maximala trafikflöden i tabell 16 och 17. Som beskrivits ovan är osäkerheten
stor och intervallet för hur mycket en väg tål stort och beror på de lokala
förhållandena som topografi, förhärskande vindriktning samt närhet till andra stora
vägar och trafikplatser. De tre delområden som studerats är:
1. E4/E18 mellan trafikplats Haga Norra (Stockholm) och trafikplats Glädjen
(Sollentuna) samt E18 mellan trafikplats Inverness (Danderyd) och trafikplats
Roslags Näsby (Täby).
2. E4/E20 mellan trafikplats Nyboda (Stockholm) och trafikplats Karlberg
(Stockholm).
3. E4/E20 mellan trafikplats Moraberg (Södertälje) trafikplats Västberga
(Stockholm).
Tabell 19 visar trafikflöden på det statliga vägnätet för de tre delområdena enligt
WSP trafikprognos år 2020 samt hur mycket dessa trafikflöden måste minska för
att nå ett maximalt trafikflöde på 70 000 fordon per ÅMD förutsatt oförändrad
väghållning och hastighet. För de stora mest belastade vägarna krävs stora
trafikminskningar, t.ex. på E4/E20 vid Essingeöarna måste trafiken minska med
över 40 procent. Tabellen visar även den skyltade hastigheten på de olika
vägsträckorna.
Figur 11-13 visar beräknade dygnsmedelhalter av PM10 det 36:e värsta dygnet år
2020 för de tre delområdena, dels för trafikflöden enlig WSP trafikprognos dels
med ett maximalt trafikflöde på 70 0000 fordon per ÅMD. För att lättare kunna
urskilja områden där halten ligger över normgränsen är dessa beräkningsrutor
mörkt blåfärgade. Även med ett trafikflöde på maximalt 70 000 fordon per ÅMD
överskrids dygnsnormen för PM10 för vissa sträckor. Om man bortser från
områden kring trafikplatser och tunnelmynningar sker normöverskridandena
framförallt på vägsträckor med hög hastighet (tpl Moraberg - tpl Salem och tpl
Rotebro - tpl Glädjen), vägsträckor vinkelrätt mot den förhärskande vindriktningen
(tpl Järva Krog – tpl Tureberg och tpl Nyboda – tpl Gröndal) samt vägsträckor i
områden med stor belastning från andra vägar (tpl Nyboda – tpl Gröndal).
Sammanfattningsvis visar spridningsberäkningarna att med ett maximalt
fordonsflöde på 70 000 fordon per ÅMD, d v s den nedre gränsen i trafiktålighetsintervallet i tabell 17, skulle normen för PM10 kunna klaras på stora delar av det
statliga vägnätet. På vissa sträckor skulle dock trafiken behöva minskas ytterligare
för att normen ska klaras år 2020.
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Tabell 19. Skyltad hastighet, trafikflöde enligt WSP prognos år 2020 samt
procentuell minskning av trafiken för att nå ett trafikflöde på 70 0000 fordon per
årsmedeldygn.
Hastighet
(km/h)
E4/E20 Tpl Moraberg till Tpl Västberga
Moraberg - Salem
100
Salem - Hallunda
100
Hallunda – Fittja
80
Fittja – Vårby
80
Vårby - Lindvreten
80
Lindvreten - Kungens Kurva
80
Kungens Kurva - Bredäng
80
Bredäng - Västertorp
80
Västertorp - Västberga
70
E4/E20 Tpl Nyboda till Tpl Karlberg
Nyboda -Nybohov
70
Nybohov - Gröndal
70
Gröndal - Stora Essingen
70
Stora Essingen Fredhällstunneln S
70
Fredhällstunneln N - Fredhäll
70
Fredhäll - Kristineberg
70
Kristineberg - Tomteboda
70
Tomteboda - Karlberg
70
E4/E18 Tpl Haga Norra till Tpl Kista
Haga Norra - Frösunda
70
Frösunda - Järva Krog
70
Järva Krog - Sörentorp
80
Sörentorp - Kista
80
Kista - Tureberg
80
Tureberg - Häggvik
80
Häggvik - Rotebro
80/100
Rotebro - Bredden
100
Bredden - Glädjen
100
E18 Tpl Bergshamra till Tpl Roslags Näsby
Bergshamra - Inverness
70
Inverness- Danderyds sjukhus
70/80
Danderyds sjukhus - Mörby
70/80
Mörby - Danderyds kyrka
70/80
Danderyds kyrka - Lahäll
80
Lahäll - Roslags Näsby
80

Vägsträcka
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Trafikflöde
år 2020

Trafikminskn.
år 2020

79 350
79 350
98 500
87 700
91 950
90 550
98 800
111 250
113 800

-12%
-12%
-29%
-20%
-24%
-23%
-29%
-37%
-38%

111 700
121 500
121 100

-37%
-42%
-42%

121 100
104 500
87 500
94 300
81 850

-42%
-33%
-20%
-26%
-14%

128 700
116 050
115 850
107 250
97 450
108 100
94 570
84 150
77 200

-46%
-40%
-40%
-35%
-28%
-35%
-26%
-17%
-9%

86 600
94 000
90 940
90 150
75 800
70 750

-19%
-26%
-23%
-22%
-8%
-1%
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16-18 µg/m3
18-20 µg/m3
20-25 µg/m3
25-30 µg/m3
30-35 µg/m3
35-50 µg/m3
> 50 µg/m3
Figur 11. Dygnmedelhalt av PM10 det 36:e värsta dygnet år 2020 med
trafikflöden enlig WSP trafikprognos (till vänster) samt maximalt trafikflöde 70
0000 fordon per ÅMD (till höger) på E4/E18 mellan tpl Järva Krog och tpl
Glädjen samt E18 mellan tpl Bergshamra och tpl Roslags Näsby.

16-18 µg/m3
18-20 µg/m3
20-25 µg/m3
25-30 µg/m3
30-35 µg/m3
35-50 µg/m3
> 50 µg/m3
Figur 12. Samma som fig 11 men för E4/E20 mellan tpl Nyboda och tpl Karlberg.
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16-18 µg/m3
18-20 µg/m3
20-25 µg/m3
25-30 µg/m3
30-35 µg/m3
35-50 µg/m3
> 50 µg/m3
Figur 13. Samma som fig 11 men för E4/E20 mellan tpl Moraberg och tpl
Västberga.
Figur 14 – 16 visar beräknade timmedelhalter av NO2 den 176:e värsta timmen år
2020 för de tre delområdena, dels för trafikflöden enlig WSP trafikprognos dels
med ett maximalt trafikflöde på 70 0000 fordon per ÅMD. Liksom för PM10 visar
beräkningarna för NO2 att halterna beror på flera faktorer än enbart fordonsflöde.
Vid ett trafikflöde på maximalt 70 000 fordon per ÅMD överskrids målvärdet för
timmedelvärde för NO2 kring trafikplatser, tunnelmynningar samt i områden med
hög belastning från övriga vägar (tpl Nyboda – tpl Gröndal).
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10-15 µg/m3

15-20 µg/m3

20-30 µg/m3

30-40 µg/m3

40-50 µg/m3
50-60 µg/m3
> 60 µg/m3
Figur 14. Timmedelhalt av NO2 den 176:e värsta timmen år 2020 enlig WSP
trafikprognos (till vänster) samt maximalt trafikflöde 70 0000 fordon per ÅMD (till
höger) på E4/E18 mellan tpl Järva Krog och tpl Glädjen samt E18 mellan tpl
Bergshamra och tpl Roslags Näsby.

10-15 µg/m3

15-20 µg/m3

20-30 µg/m3

30-40 µg/m3

40-50 µg/m3
50-60 µg/m3
> 60 µg/m3
Figur 15. Samma som fig 14 men för E4/E20 mellan tpl Nyboda och tpl Karlberg.
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10-15 µg/m3

15-20 µg/m3

20-30 µg/m3

30-40 µg/m3

50-60 µg/m3
> 60 µg/m3
40-50 µg/m3
Figur 16. Samma som fig 14 men för E4/E20 mellan tpl Moraberg och tpl
Västberga.
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Resultat del 3
Åtgärders effektivitet för att förbättra
luftkvaliteten
I delsteg 3 har olika åtgärders påverkan (dammbindning, sänkt skyltad hastighet,
sänkt dubbdäcksandel, utökat trängselskattesystem samt minskad andel tung trafik)
på halterna av PM10 och NO2 studerats. Beräkningarna har gjorts för några
vägartyper/sträckor med olika skyltade hastigheter för prognosåret 2020. I urvalet
har inkluderats de vägsträckor där Trafikverket har genomfört hastighetssänkningar
på grund av höga halter av PM10. Dessutom har beräkningar gjorts för E4/E20 på
Lilla Essingen, där det utökade trängselskattesystemet beräknas att ha störst
påverkan. Nedan följer en kort genomgång om de olika åtgärderna och dess effekt
på emissionerna av PM10 och NOx. Därefter presenteras i tabellform beräknad
haltminskning per åtgärder för de utvalda vägsträckorna. Observera att
dammbindning och sänkt dubbdäckandel bara påverkar utsläppen av PM10. Vad
gäller minskad andel tung trafik har bara effekter på NOx-emissionerna studerats.

Sänkt skyltad hastighet
En åtgärd för att minska utsläppen från biltrafiken är att sänka hastigheten. Både
utsläpp av avgaser och slitagepartiklar påverkas. Figur 17 visar beräknad relativ
förändring i utsläpp av kvävoxider när man sänker hastigheten på en 110-väg.
Beräkningarna har utförs i emissionsmodellen HBEFA 3.2 och vägtyp och
körmönster har antagits vara desamma för de olika hastigheterna. Den största
minskningen av avgasutsläpp enligt HBEFA-modellen erhålls när hastigheten
minskar från 110 km/h till 100 km/h. Vid lägre hastigheter är utsläppsminskningen
mindre, t ex är utsläppen av NOx ungefär desamma vid 60 km/h som vid 80 km/h.

Figur 17. Beräknad relativ förändring i utsläpp av kväveoxider som funktion av
hastighet. Beräkningarna har utförs i Hbefa 3.2 (vägtyp och körmönster har hållits
konstanta).
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Liksom bilarnas avgasutsläpp är utsläpp av slitagepartiklar starkt beroende av
fordonshastighet. Detta har påvisas både i laboratoriemiljö och i verklig trafikmiljö
[24, 25]. I samband med försök med variabla hastigheter längs E18 i Danderyds
kommun utförde SLB-analys mätningar av PM10-halter på uppdrag av
Trafikverket [26, 27, 28]. Detta för att analysera hur minskad hastighet påverkar
halterna av PM10, och därmed finna ett samband mellan fordonshastighet och
PM10-halt. Utöver mätningar och hastighet längs med E18 analyserades mätdata
från Södra Länken och Essingeleden. Studien fastslog det genomsnittliga
hastighetssambandet 68 ± 8 mg PM10/fkm per 10 km/h ändrad fordonshastighet.
För E18 i Danderyd var motsvarande hastighetssamband 79 ± 40 mg PM10/fkm
per 10 km/h [28]. Dessa samband skulle till exempel innebära en minskad
partikelemission med ca 22 % respektive 25 % vid en hastighetssänkning från 80
km/h till 70 km/h, vid en dubbdäckandel på 60 %. I en norsk studie där den
skyltade hastigheten sänktes från 80 km/h till 60 km/h på en av infartslederna mot
Oslo (reell hastighetssänkning med 10 km/h) visade på minskade
partikelemissionerna med 22 % [29]. Dessa hastighetssamband från fältstudier i
Stockholm och Oslo baseras på mätningar under vintern och vårvintern då
emissionen av slitagepartikar är som störst. Den minskade/ökade
partikelemissionen med förändrad hastighet i dessa studier är därmed större jämfört
med de hastighetssamband som ligger till grund PM10 i emissionsdatabasen (som
baseras på årsmedelvärden). Figur 18 visar förändrade utsläpp av slitagepartiklar
baserat på medelemissionsfaktorer i Östra Sveriges emissionsdatabas, vilka ligger
till grund till haltberäkningarna i denna rapport. Notera att, till skillnad från
hastighetsberoendet för kväveoxider (se figur 17) är utsläppsminskningen av
slitagepartiklar ungefär densamma för olika hastigheter.

Figur 18. Beräknad relativ förändring i utsläpp av slitagepartiklar som funktion av
hastighet [4].
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Emissionerna av PM10 från slitage och uppvirvling från vägbanan varierar väldigt
mycket beroende på vägens fuktighet, vilket innebär det finns en stor osäkerhet i
hastighetssambanden för slitagepartiklar. Även parametrar som vindhastighet och
vindriktning spelar stor roll för hur höga halter av PM10 som uppmäts på en viss
sida av vägen.
För att kvantifiera hur sänkt hastighet påverkar halten av PM10 har vi i denna
studie använt av oss två hastighetssamband dels genomsnittliga samband från Östra
Sveriges emissionsdatabas (se figur 18) dels 68 ± 8 mg PM10/fkm per 10 km/h
[28]. Detta för att få ett mått på den genomsnittliga effekten av sänkt hastighet på
årsbasis men också den maximala effekten under vinterhalvåret.

Dammbindning
En åtgärd mot höga halter av vägdamm är dammbindning. Det innebär att en
lösning sprids på vägbanan som därigenom hålls fuktig och dammet förhindras att
virvla upp. Främst används kloridsalter (magnesium- och kalciumklorid) som
traditionellt används för dammbindning av grusvägar men även andra mer
miljövänliga alternativ har provats som t ex kalciummagnesiumacetat (CMA).
Flera försök och utvärderingsprojekt av dammbindning med CMA och MgCl2 har
genomförts i Stockholm [30, 31, 32, 33]. CMA används kontinuerligt som en
åtgärd sedan vintern 2011/2012 i Stockholms innerstad [34, 35, 36]. CMA har även
använts på det statliga vägnätet i Stockholm, men Trafikverket har därefter övergått
till att använda MgCl2. I en studie av Statens väg- och transportforskningsinstitut,
VTI utvärderades dammbindningens effekter och olika dammbindningsmedel
jämfördes [37]. Studien visade bland annat att CMA och MgCl2 har mycket
likartade effekter på halten av PM10.
I denna studie har antagits en sänkning av beräknad årsmedelhalt med 5 % vid
behandling av vägbanorna med dammbindningsmedel, vilket är i linje med de
åtgärdsberäkningar som gjordes i rapporten ”Åtgärder mot höga halter av partiklar
(PM10) på platser där människor vistas intill hårt trafikbelastade vägar i
Stockholms län” [38]. Detta ska ses som en schablon, som bygger på ca 20
behandlingstillfällen per vintersäsong och ett antagande att dygnmedelhalten sänks
30 % dagen efter utläggning av dammbindningsmedel. Dessa antaganden bygger
på resultat från försöket med dammbindning längs E4/E20 vid Lilla Essingen år
2007. I dessa försök konstaterades en genomsnittlig sänkning av dygnsmedelvärdena av PM10 mellan 25 - 35 % vid behandling av vägbanan med MgCl2 [31].
Liknande haltsänkningar har observerats på de innerstadsgator i Stockholm som
behandlats med CMA [34, 35, 36]. Under vintersäsongen 2014/2015 utfördes
dammbindande åtgärder på det statliga vägnätet vid 20 tillfällen. År 2012 skedde
utläggning av saltlösning vid 11 tillfällen och år 2013 vid 13 tillfällen.
Trafikverkets dammbindning av de statliga vägarna sker i lite lägre dos än under
försöken på Essingeleden år 2007 och vad som är möjligt på t ex innerstadsgator,
och på vissa sträckor sker dammbindning endast i vägrenen. Detta p.g.a. rädsla för
minskad friktion. Vi har ändå valt att, i brist på bättre indata, använda en
genomsnittlig sänkning av dygnmedelhalten på 30 %. Speciellt på de sträckor där
spridning av saltlösning endast sker i vägrenen innebär detta att den beräknade
haltminskningen troligtvis är överskattad.
Som komplement till den ovannämnda metodiken har även tidsserieberäkningar
med SMHI-Simair gaturumsmodell [39] genomförts för tre olika scenarier (1)
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dammbindning 20 årets värsta dygn, (2) dammbindning 2 gånger i veckan under
perioden mars-maj och (3) dammbindning alla dagar under perioden mars-maj.
I scenario 1 antas att dammbindning sker under de 20 dygn med årets högsta halter
av PM10. Dessa tillfällen kan prickas in genom att studera prognoser för
meteorologiska parametrar som vägbanans fuktighet, nederbörd, vindhastighet och
global instrålning. Detta scenario är det som överensstämmer med förhållandena
under försöken på Essingeleden år 2007. I scenario 2 antas att dammbindning sker
2 bestämda veckodagar, natten mellan måndag och tisdag samt natten mellan
onsdag och torsdag, under perioden mars-maj (= 26 tillfällen). I scenario 3 antas att
dammbindning sker alla dagar under perioden mars-maj, och ska ses som ett tak för
hur mycket det är möjligt att sänka halterna med hjälp av dammbindning. I tabell
20 s.46 redovisas resultatet endast från scenario 1 medan resultat från övriga två
scenarier diskuteras i texten.
Tidserieberäkningarna har den fördelen att ge dygnmedelvärden som utdata, vilket
innebär att dygnsmedelvärde det 36:e värsta dygnet kan utläsas direkt från
modellresultatet och behöver inte beräknas med hjälpa av empiriska formler utifrån
mätdata. Nackdelen med tidserieberäkningar är att de avser ett specifikt år, i vårt
fall år 2014.

Minskad dubbdäcksandel
Dubbdäck är den enskilt viktigaste orsaken till höga PM10-halter i Stockholms län.
Regeringen har beslutat om åtgärder för att minska partikelutsläppen från
vägtrafiken som är kopplade till användningen av dubbdäck, se avsnitt PM10 och
dubbdäckandelar s.10.
Både SLB-analys och Trafikverket genomför kontinuerligt mätningar av trafikens
dubbdäcksandelar i Stockholmsregionen. Dessa mätningar visar en generellt
minskande trend de senaste åren. Hur denna trend kommer att se ut i framtiden är
osäkert, men de beslutade åtgärder som beskrivs på s.10 i denna rapport verkar alla
för en fortsatt minskning av utsläpp från användningen av dubbdäck. För att
utvärdera hur andelen fordon med dubbdäck på statliga vägnätet inverkar på
PM10-halterna har två scenarier med minskad dubbdäcksandel analyserats:
•

Scenario 1: en minskad dubbdäcksandel från maximalt 60 % till 50 % till
år 2020

•

Scenario 2: en minskad dubbdäcksandel från maximalt 60 % till 35 % till
år 2030

För hastigheter mellan 70 km/h och 110 km/h innebär en minskad dubbdäckandel
från 60 % till 50 % att PM10-emissioner minskar med ca 16 %, medan en minskad
dubbdäckandel från 60 % till 35 % att PM10-emissioner minskar med ca 40 %, se
figur 19.
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Figur 19. Beräknad relativ förändring i utsläpp av slitagepartiklar som funktion av
andel fordon med dubbdäck under vinterhalvåret.

Utökat trängselskattesystem
I propositionen 2013/14:76, som antogs av riksdagen mars 2015, föreslås en
höjning av trängselskatten i Stockholms innerstad och att trängselskatt ska införas
på Essingeleden från och med 1 januari 2016 [40]. SLB-analys har på uppdrag av
Trafikverket i en tidigare utredning genomfört beräkningar av förändringen i
befolkningsexponering för boende i Stockholms län vid införande av förslaget [41].
I utredningen utfördes beräkningar för ett nollalternativ år 2020 med oförändrad
trängselskatt som jämfördes med ett scenario år 2020 där dagens trängselskatt höjs
samt att trängselskatt på Essingeleden införs. Störst förändring i fordonsflöde
mellan scenarierna sker på Essingeleden där fordonsflödet beräknas minskas med
mellan 7 000 och 12 000 fordon per årsmedeldygn, ca 6 – 15 %, vid utökad
trängselskatt. Det utökade trängselskattesystemet bedöms att ha försumbar
betydelse för trafik och utsläpp på övriga statliga vägar.

Minskad andel tung trafik
Den tunga trafiken svarar för en betydande andel av utsläppen av kväveoxider trots
att den utgör en bråkdel av den totala trafiken. Baserat på trafikdata i Östra
Stockholm läns emissionsdatabas (Hbefa 3.2) kommer den tunga trafiken stå för ca
7 % av trafikarbetet och ca 40 % av NOx-utsläppen i Stockholms län år 2020 [2].
Liknande siffror erhölls i en studie där trafikmätningar på Hornsgatan år 2009
analyserades, de tunga fordonen stod för drygt 3 % av trafiken och ca 40 % av
NOx-utsläppen [42]. Åtgärder att minska den tunga trafiken ger därmed relativt
stort effekt då det gäller att minska NOx-utsläppen. Figur 20 visar utsläpp av NOx
relativt en tungtrafikandel på 7 %. En sänkt andel tung trafik från 7 % till 4 % på
en 70-väg skulle t. ex. innebära minskade NOx-utsläpp med ca 16 %.
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Figur 20. Beräknade utsläpp av NOx år 2020 för 4 % respektive 10 % tung trafik
jämfört med ett nolläge med 7 % tung trafik (Hbefa 3.2).

Beräknade haltminskningar för olika åtgärder
Tabell 20 och 21 visar beräknade haltminskningar av PM10 och NO2 för de olika
åtgärderna som analyseras i denna rapport. De minskade halterna som följd av
sänkt hastighet är beräknade utifrån redan genomförda hastighetsbegränsningar.
T ex på sträckan E4 Häggvik – Rotebro är den beräknade haltminskningen effekten
av en sänkt skyltad hastighet från 100 km/h till 80/100 km/h (variabel). I
beräkningarna har antagits att den reella hastighetsminskningen är densamma som
den sänkta skyltade hastigheten. Detta innebär troligtvis en överskattning av de
beräknade haltminskningarna, eftersom sänkt skyltad hastighet inte alltid följs av
en motsvarade reell hastighetsminskning.
Beräkningarna visar att generellt är sänkt skyltad hastighet och en minskad
dubbdäcksandel från dagens 60 % till 35 % de åtgärder som ger upphov till de
högsta haltminskningarna av PM10. För NO2 visar beräkningarna att minskad
hastighet har varit en effektiv åtgärd när Trafikverket sänkt hastigheten på 110vägar, medan hastighetssänkningar mellan 70 – 90 km/h ger liten effekt på NO2halterna. En sänkning av andel tung trafik från 7 % till 4 % skulle enligt
beräkningarna minska dygnmedelhalten av NO2 med ca 1 – 3 µg/m3.
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Vad gäller dammbindning som åtgärd visar de två olika beräkningsmetodikerna på
liknande resultat, med haltminskningar mellan 1 – 4 µg/m3.
•

Metod 1: fem procents minskning av klimatologiskt beräknat
årsmedelvärde som sedan beräknas om till dygnsmedelhalt det 36:e värsta
dygnet (SMHI-Airviro).

•

Metod 2: trettio procents minskning av de 20 högsta beräknade
dygnsmedelvärdena under år 2014 (SMHI-Simair, scenario 1).

Om man istället antar dammbindning 2 gånger i veckan under perioden mars – maj
(scenario 2 SMHI-Simair) är den beräknade haltminskningen mellan 0,4 - 5 µg/m3.
SMHI-Simair beräkningarna för scenario 3, med dammbindning alla dagar under
perioden mars – maj, resulterade i haltminskningar på mellan 3 – 12 µg/m3.
De beräknade haltminskningarna i tabell 20 och 21 kan jämföras med de beräknade
haltminskningarna på ca 1 µg/m3 för NO2 och ca 2 µg/m3 för PM10 som de utökade
trängselskattesystemet beräknas ha vid mätstationen Lilla Essingen [41].
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Bilaga 1. Förändrad hastighet på E18 och E4 från
den 1 nov 2014.
www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/Sankta-hastigheter-pa-E4-och-E18-fran-den-1november/fragor-och-svar-om-sankta-hastigheter-dubbdack-och-mangd-fordon-pa-e4-och-e181/
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Bilaga 2. WSP underlag trafikprognos
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Bilaga 3. Haltkartor

Figur B3a. Dygnsmedelhalt av kvävedioxid år 2015 inom en 200 meter buffert runt
statliga vägar i Stockholms län.
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Figur B3b. Dygnsmedelhalt av kvävedioxid år 2020 inom en 200 meter buffert runt
statliga vägar i Stockholms län.
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Figur B3c. Dygnsmedelhalt av PM10 år 2015 inom en 200 meter buffert runt
statliga vägar i Stockholms län.
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Figur B3d. Dygnsmedelhalt av PM10 år 2020 inom en 200 meter buffert runt
statliga vägar i Stockholms län.
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Figur B3e. Dygnsmedelhalt av PM10 år 2030 inom en 200 meter buffert runt
statliga vägar i Stockholms län.
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Figur B3f. Årsmedelhalt av PM2.5 år 2015 inom en 200 meter buffert runt statliga
vägar i Stockholms län.
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Figur B3g. Årsmedelhalt av PM2.5 år 2020 inom en 200 meter buffert runt statliga
vägar i Stockholms län.
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Figur B3h. Årsmedelhalt av PM2.5 år 2030 inom en 200 meter buffert runt
statliga vägar i Stockholms län.
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Östra Sveriges luftvårdsförbund är en ideell förening. Medlemmar är 50

kommuner, två landsting samt institutioner, företag och statliga verk. Samarbete
sker även med länsstyrelserna i länen. Målet med verksamheten är att samordna
övervakning av luftkvaliteten inom samverkansområdet. Systemet för
luftövervakning består bl a av mätningar, emissionsdatabaser och
spridningsmodeller. SLB-analys driver systemet på uppdrag av
Luftvårdsförbundet.
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