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SAMMANFATTNING 
 

Den 25 mars 2010 arrangerade Ecotraffic och Vägverket ett heldagsseminarium med namnet 

”Partiklar och Hälsa, Små partiklar – stora problem”. Seminariet hölls på Skansen och 

samlade ca 120 personer. Elva av de 13 föredragshållarna kom från Sverige, två ifrån Norge. 

Åhörarna kom från Sverige, Norge, Danmark, Holland och Tyskland. Moderator var Kristina 

Birath från Energimyndigheten.  

Seminariet var uppdelat i de fyra blocken:   

 Myndigheternas syn på partiklar och hälsa 

 Partiklarnas ursprung 

 Påverkan på vår hälsa  

 Åtgärder för att minska partikelhalterna i utomhusluften.  

Förutom de muntliga presentationerna fanns en utställning där fyra företag i 

partikelmätbranschen visade upp sig och sina produkter, ExIS, Opsis, Oleico samt Eminox. 

Årets seminarium var en uppföljning till seminariet ”Partiklar och Hälsa 2003” där de stora 

frågeställningarna var hur miljökvalitetsnormerna som var på väg att införas skulle hanteras. 

Nu som då pekades det ut att minskning av dubbdäcksanvändning är en viktig del i arbetet 

med att kunna minska partikelkoncentrationerna i luften.  

En enkät lämnades ut i samband med seminariet för att ge feedback till 

seminariearrangörerna. Överlag var betygen höga och de flesta tyckte att arrangemanget var 

bra, att programmet var bra sammansatt, bra mat och fika och att seminariet i stort motsvarade 

deltagarnas förväntningar. Bland den negativa kritiken angavs att ljud och bild inte fungerade 

tillfredställande och att det var lite murrigt i lokalen.  

  



Powerpointpresentationerna finns även på http://www.ecotraffic.se/publikationer.asp (under rubriken ”Seminarier”) 

 

INNEHÅLL 
Sammanfattning ................................................................................................................................................................. 2 

Innehåll................................................................................................................................................................................... 3 

1 Inledning – bakgrund – Historik ....................................................................................................................... 5 

2 Program ....................................................................................................................................................................... 6 

3 Deltagarlista ............................................................................................................................................................... 7 

4 Presentation............................................................................................................................................................... 9 

4.1 Vägverkets syn på Partiklar och hälsa – Martin Juneholm ............................................................ 9 

4.2 Naturvårdsverkets syn på Partiklar och hälsa – Per Andersson .............................................. 13 

4.3 Partiklar från lätta fordon – Peter Ahlvik .......................................................................................... 16 

4.4 Partiklar från tunga fordon – Hua Karlsson ..................................................................................... 22 

4.5 Partiklar från vägbana och däck – Mats Gustavsson ..................................................................... 26 

4.6 Så påverkas vår hälsa av partiklar – Marit Låg ................................................................................ 33 

4.7 Mätteknik och hälsoaspekter – Joakim Pagels ................................................................................. 37 

4.8 Vad partiklarna gör i kroppen – Hanna Karlsson ........................................................................... 43 

4.9 Drivmedlets betydelse för partiklar och Hälsa – Andras Eklund ............................................. 48 

4.10 Hälsoeffekter av motoravgaser – Thomas Sandström ................................................................. 51 

4.11 Åtgärder – Trondheim – Björn-Ove Berthelsen .............................................................................. 57 

4.12 Åtgärder – Norrköping – Robert Sandsveden .................................................................................. 61 

4.13 Dubbdäcksförbud i Stockholm – Lars-Göran Jansson .................................................................. 64 

5 Enkät .......................................................................................................................................................................... 66 

 

 

 

 

  



Powerpointpresentationerna finns även på http://www.ecotraffic.se/publikationer.asp (under rubriken ”Seminarier”) 

 

  



Powerpointpresentationerna finns även på http://www.ecotraffic.se/publikationer.asp (under rubriken ”Seminarier”) 

 

1 INLEDNING – BAKGRUND – HISTORIK 
 

År 2005 infördes miljökvalitetsnormer (MKN) som reglerar hur höga halter av Partiklar som 

tillåts i utomhusluften. Inför detta arrangerade Ecotraffic tillsammans med Vägverket, 

Naturvårdsverket och Vinnova ett seminarium år 2003. På detta seminarium behandlandes vilka 

som var de viktigaste utsläppskällorna, vilka hälsorisker som finns med partiklar samt vad man 

kan gör för att sänka partikelkoncentrationerna i luften. 

Sedan dess har en rad saker hänt, bland annat så har andelen personbilar med dieseldrift ökat. 

Vidare så har avgasreningstekniken förändrats i och med införande av bland annat filter och SCR 

(teknik där urea doseras in i avgaserna för att reducera NOX).  

Även på lagstiftningsområdet har ändringar skett. Exempelvis så har Trafikförordningen ändrats 

så att en kommun kan besluta om man får köra med dubbdäck eller inte på de gator där 

kommunen är väghållare (I praktiken alla vägar utom de som Vägverket är väghållare för – 

vägar med ett nr). Stockholm har varit först ut och förbjudit användning av dubbdäck på en väg 

där man har stora problem med höga partikelhalter.  

Målsättningen med årets seminarium var att samla expertis inom olika delområden och på så 

sätt få en uppdatering av vad som hänt sedan sist och var vi står i dag – och vilka utmaningar 

som återstår. 
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2 PROGRAM 
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4 PRESENTATION 
 
På grund av utrymmessäl så visas här 6 bilder per sida. Föredragen kan laddas hem i sin helhet 
från http://www.ecotraffic.se/publikationer.asp. 
 

4.1 VÄGVERKETS SYN PÅ PARTIKLAR OCH HÄLSA – MARTIN JUNEHOLM 
Däck och vägbaneslitage är de viktigaste källorna till partiklar. I vägnära miljöer överskrids 

miljömålen. Miljökvalitetsnormer stärker arbetet med att få ner partikelmängden. Både lokalt 

och centralt.  Avgaser ger minst bidrag räknat med massamått (PM) medan vägslitage ger 

största bidraget med samma mått. Även fordonsparkens sammansättning påverkar 

partikelmängden och partikelarten. Över lag minskar partikelutsläppet. Fina partiklar < PM 2,5 

är starkare kopplade till hjärt- och kärlsjukdom men såväl fina som grova partiklar är har en 

koppling till en ökad dödlighet. Åtgärdsområden: Framförallt tunga fordon har halkat efter 

beträffande partikelproblematiken. Renare fordon och arbetsmaskiner, mindre mängd 

slitagepartiklar, minskad exponering, ett transporteffektivt samhälle är några åtgärder som 

skulle få ner partikelemissionerna. Dammbindningsmedel är en symptombehandling, det kostar 

pengar men är bra för att klara halterna I det korta perspektivet. Det finns inga säkra gränser för 

när hälsoeffekter inträffar, minska partiklarna så mycket som möjligt. Olika 

vägbeläggningsmaterial ger olika mycket PM. Hälsoeffekterna av partiklar ger stora 

samhällskostnader, något måste göras åt både det som kommer ut ur avgasrören och det som 

rivs upp på vägbanan. 
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4.2 NATURVÅRDSVERKETS SYN PÅ PARTIKLAR OCH HÄLSA – PER ANDERSSON 
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4.3 PARTIKLAR FRÅN LÄTTA FORDON – PETER AHLVIK 
 

Föredraget handlar i huvudsak om effekterna av partikelfilter (DPF) som började införas på 

personbilar för 10 år sedan. Erfarenheterna hittills är överlag tämligen goda men det finns även 

anledning att diskutera eventuella problemområden.  

Emissionskraven i Kalifornien och EU är så hårda från och med 2004 respektive 2010 att 

partikelfilter i praktiken behövs för att uppfylla kravnivåerna. Jämfört med tidigare krav innebär 

detta en minskning med långt över 90%.  

En översikt av mätmetoder visar att det i dag finns krav på partikelmassa och antal partiklar 

medan andra mätmetoder främst används i forskningssyfte. Mätmetoden för antal partiklar 

redovisas mer ingående i ett annat föredrag men en översikt ges även här. En viktig aspekt är att 

”fasta” partiklar och inte ”flyktiga” regleras av EU då de förstnämnda anses ha större 

hälsoeffekter. Metodiken att avlägsna flyktiga partiklar visas schematiskt. En del i 

mätproblematiken vid mätning av de mycket låga nivåer som förekommer från dieselbilar med 

partikelfilter ligger i att bakgrundsnivåerna ofta kan ligga på samma – eller högre – nivå än i 

avgasröret. Bakgrundsnivån varierar dessutom beroende på mätförutsättningarna. 

Kontamination från tidigare tester med bilar utan partikelfilter ställer också till problem genom 

att deponerade partiklar lossnar och felaktigt tros härröra från den ”rena” bilen.  

Filtreringsmekanismerna illustreras med en bild på ett filter i genomskärning. Filtret består av 

öppna porer med en medeldiameter väsentligt större än partiklarna. Trots det är 

filtreringsgraden bättre för de minsta partiklarna än för de större, vilket beror på den höga 

diffusionshastigheten för de minsta partiklarna. Ett antal faktorer påverkar 

partikelemissionerna i ”verklig” trafik positivt eller negativt. Efter en regenerering 

(renbränning) av filtret försvinner det lagrade sotet och filtreringsgraden är då intialt mycket 

sämre. Det finns även en tydlig effekt av kallstart, som också ger högre nivåer under några 

minuter i början. En normal åldring av partikelfiltret ökar filtreringsgraden genom den aska från 

smörjoljan som ackumuleras i filtret. Däremot kommer naturligtvis ett haveri av filtret – om det 

inte upptäcks – att öka nivåerna. Här pågår för närvarande arbete med att utveckla givare som 

kan detektera fel direkt i bilen, liksom instrument som kan användas i kontroll av Bilprovningen.  

En genomgång av resultaten från EU:s PMP programm visar generellt att kraven på antal 

partiklar tycks ”hårdare” än kraven på partikelmassa. Dieselbilar utan partikelfilter ligger 

självfallet högst medan dieselbilar med partikelfilter och den enda testade konventionella 

bensinbilen ligger på ungefär samma nivå. Bensinbilar med modern insprutningsteknik 

(direktinsprutning) ligger betydligt högre och inte en enda av de tre testade bilarna klarade det 

krav på antal partiklar som gäller för dieselbilar. För närvarande omfattas emellertid inte 

bensinbilar av krav på antal partiklar. En sådan nivå skall sättas om några år och frågan är var 

denna kravnivå kommer att hamna.  

Även om föredraget primärt handlar om partikelemissioner kan man inte undgå att nämna 

kväveoxider (NOX) eftersom just partiklar och NOX förknippas med dieselmotorer. Generellt är 

NOX nivån högre för dieselbilar än för bensinbilar och dessutom är andelen NO2 av NOX också 

högre. NO2 är hälsomässigt ”värre” än NO och även om NO så småningom omvandlas till NO2 i 

omgivningsluften ökar ju belastningen lokalt med högre andel NO2 i avgaserna. Till Euro 6 måste 

NOX nivån minskas och en översikt av olika teknologier för att göra detta visas. Två olika 
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katalysatortekniker för Euro 6 finns redan i begränsad produktion. Ett sådant fall redovisas där 

bränsleförbrukning, CO2 och prestanda är oförändrade men där kunden får betala en väsentlig 

merkostnad för tekniken.   

Slutligen kan man konstatera att partikelfilter – åtminstone under någorlunda gynnsamma 

förhållanden – ger mycket låga nivåer av partikelemissioner men fortfarande kan en sådan 

slutsats vara svår att ta till sig hos allmänheten. Ett enkelt försök på en bil som föredragshållaren 

har tillgång till gav med en ombordmonterad mätutrustning väsentligt lägre nivåer av partiklar i 

avgasröret (vid tomgång) än bakgrundsnivån för luften i en verkstadslokal.  
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4.4 PARTIKLAR FRÅN TUNGA FORDON – HUA KARLSSON 
 

2001 började ett flertal EU-länder att samarbeta i ett projekt kallat PMP (Particle Measurement 

Programme). Målsättningen med projektet var att utveckla en metod för att kunna mäta och 

begränsa utsläpp av ultrafina partiklar från fordon. Programmet syftade till att ta fram ett 

komplement eller att ersätta den existerande metoden – där partiklars massa är reglerade. 

Två system rekommenderades av programmet. 1. En modifierad metod för massmätning av 

partiklar (PM), 2. En metod för att mäta antal partiklar (PN) (i ett visst storleksområde) – där en 

partikelräknare används.  

En ny emissionsgräns för antal partiklar föreslogs för Euro 6 (tunga fordon). Gränsen sattes till 

max 6*1011 antal partiklar per kWh (för körcykel WHTC) och 8*1011 antal partiklar per kWh (för 

körcykel WHSC). Senare studier har visat att för att klara dessa krav så behövs partikelfilter. 

Med partikelfilter så klarar man även gränsvärdet för massa partiklar (10mg/kWh). 
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4.5 PARTIKLAR FRÅN VÄGBANA OCH DÄCK – MATS GUSTAVSSON 
 

Det är de relativt grova partiklarna ifrån slitage ifrån vägbana och däck som är viktiga för 

miljökvalitetsnormerna. 

-varför intressant: 

Det finns en tydlig effekt vid fuktig vägbana, is, snö och vatten gör att vägbanan inte ger ifrån sig 

partiklar. Så fort vägbanan torkar upp släpper den ifrån sig partiklar. Topparna av PM under 

torra perioder på våren utgörs framför allt av slitagematerial. Uppvirvling av damm ger partiklar 

men orsaken till att dammet finns där är dubbdäcken. Vad påverkar partiklarnas bildning och 

spridning? – Däck, vägbeläggning, fordonets hastighet och vägbanans fuktighet. 

Inverkan av olika däcktyper på partikelhalt: Sommardäck ger i stort sätt inga partiklar, 

friktionsdäck mycket mer och dubbdäck ca dubbelt så mycket som friktionsdäcken. 

Vid mätning i riktig trafik, i tunnel syns en överensstämmelse mellan antal dubbdäck och mängd 

partiklar. 

Vägar med finkorning beläggning genererar mer partiklar än beläggning med grovkornig med 

större och hårdare stenar. Ju större största stenstorlek desto mindre partiklar. Ju sämre 

fragmenteringsmotstånd i materialet desto mer partiklar i luften. 

Partiklarnas egenskaper  

-avgaspartiklar – består i stort av konglomerat av flera partiklar  

- slitagepartikel är ofta  en stenflisa, knappt 10 mikrometer 

De har helt olika egenskaper och innehållsmässigt är de olika.  

-Partiklar ifrån däck – emissionen ifrån själva däckgummit är relativt lågt, däckpartiklarna är i 

stor utsträckning större än PM10 och kommer därför inte med mätningarna. 

De ultrafina partiklarna, nanopartiklarna bildas i kontakten dubb/sten, dubb/bitumen, 

dubb/däckgummi, detta är ej påvisat i verklighet, endast i labb. 
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4.6 SÅ PÅVERKAS VÅR HÄLSA AV PARTIKLAR – MARIT LÅG 
 

Vilka hälsoeffekter partiklar orsakar. 

Effekter i Luftvägarna: Förvärring av astma, lunginfektioner (längre och allvarligare), förvärrad 

KOL, förvärrad fibros, förvärrad lungcancer, barn får nedsatt lungfunktionsutveckling. 

Förvärring av hjärt- och kärlsystem: arteskleros, hjärtinfarkt, hjärtsvikt. 

 Effekter på centrala nervsystemet: inflammationsresponser, synliga ändringar i hjärnvävnad 

Det är dokumenterat att även korta (2-3 dagar) exponeringar för partiklar kan leda till 

sjukhusvistelse och hjärtinfarkter. 

Olika storlekar av partiklarna ger olika hälsoeffekter. PM 2,5 ger mer problem än PM10 enligt 

amerikanska studier, i europeiska studier är detta inte lika klart. En genomgång av litteraturen 

visar att både grova och fina partiklar ger symptom i lungorna men att de fina leder till ökad 

dödlighet. 

Partiklarna kan delas in i tre gupper:  förbränningspartiklar, slitagepartiklar och andra partiklar. 

Partikelstorlek: 

Ultrafina (PM10,1) 

Fina (PM2,5) 

Grova (PM 2,5 – 10) 

Partikelkärnan kan bestå av förbränningskärna, mineral eller metall. 

Inflammationer är central hälsoeffekt av partiklar, de kan bland annat orsaka kroniska 

inflammationer i lungans alveoler. 

Mineralinnehållet i partiklar kan vara viktigt för inflammationsreaktioner. Vägbeläggningen 

mylonit ger mer inflammationsreaktioner, ju mer fältspat som används desto mindre 

inflammationsreaktioner ser man. 

Biodiesel / Dieselpartiklar. Biodieselpartiklar är mer potenta än diesel och ger fler 

inflammationsmarkörer. Tittar man på partiklarna ifrån samma fordon när de passerat 

partikelfilter är de ifrån biodieseldrivmedel mer potenta än de ifrån konventionell diesel. 
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4.7 MÄTTEKNIK OCH HÄLSOASPEKTER – JOAKIM PAGELS 
 

Sot i avgaserna, Organiska ämnen (katalysatorn oxiderar VOC till CO2, CO och OVOC, NOX ger 

HNOx…). Svårlösliga partiklar behåller sin partikelegenskap efter deponering. Antalet 

deponeringsplaser och partikelns ytegenskaper påverkar responsen. 

Partiklar påverkar även klimatet. Växthusgaser har en värmande effekt medan partiklar har en 

kylande effekt MEN partikeleffekterna är sämst förstådda. Sot som släpps ut i trafiken 

absorberar dock värme ifrån solen och har en värmande effekt. Partiklarna ger fler molndroppar 

– mer moln och en kylande effekt. 

Partiklarnas ytarea – saknas idag instrument för att mäta. NSAM – teknik som mäter 

lungdeponerad ytaktiv yta. 

Det finns portabla partikeldetektorer. De har sämre noggrannhet än avancerade sådana. 

UV-ljuset påverkar partikelbildningen. Det blir mer partiklar. 

Det är viktigt att utveckla och tillämpa mättekniker som karakteriserar dessa egenskaper. Så att 

man bättre kan se hur mycket partiklar som deponeras i lungorna och hur mycket som andas ut 

igen.  

 



Powerpointpresentationerna finns även på http://www.ecotraffic.se/publikationer.asp (under rubriken ”Seminarier”) 

 

 

  



Powerpointpresentationerna finns även på http://www.ecotraffic.se/publikationer.asp (under rubriken ”Seminarier”) 

 

 

  



Powerpointpresentationerna finns även på http://www.ecotraffic.se/publikationer.asp (under rubriken ”Seminarier”) 

 

 

  



Powerpointpresentationerna finns även på http://www.ecotraffic.se/publikationer.asp (under rubriken ”Seminarier”) 

 

 

  



Powerpointpresentationerna finns även på http://www.ecotraffic.se/publikationer.asp (under rubriken ”Seminarier”) 

 

 

  



Powerpointpresentationerna finns även på http://www.ecotraffic.se/publikationer.asp (under rubriken ”Seminarier”) 

 

4.8 VAD PARTIKLARNA GÖR I KROPPEN – HANNA KARLSSON 
 

Partiklar orsakar en hel del hälsoeffekter – men varför? Vad gör de egentligen i kroppen? 

Partiklar är i olika storlekar, 10 mikrometerspartiklarna är ungefär som en blodcell, de på 

nanonivå är som virus och de som är 0,01 micrometer är små som molekyler. 

Den kemiska sammansättningen av partiklarna spelar också roll. 

Kommer partiklarna in i lungan och stannar de kvar? De jättesmå och de stora partiklarna 

fastnar i de övre regionerna.  

Hur blir vi av med partiklarna? I luftvägarna har vi en effektiv mucosilärtransport (silier och 

slem). I alveolerna äter makrofagerna upp partiklarna eller transporterar bort dem. Det finns 

risk för att det stannar kvar partiklar i alveolerna ifall makrofagerna inte känner igen dem. Kan 

partiklarna ta sig vidare i kroppen? Det verkar så. De tar sig in i lungcellen och vidare in i 

kapilärväggen och in i blodet. Det ska ju finnas ett effektivt gasutbyte mellan lungorna och 

blodet. Frågan är hur stor andel av de små partiklarna som kan ta sig vidare ut i blodet. Det kan 

bero lite på deras sammansättning, någon eller några procent är det troligtvis. Mycket av de små 

partiklarna fastnar i huvudregionen, vid djurförsök har man sett att partiklarna som deponerats 

i näsregionen tar sig in i hjärnan via luktnerven. Detta är inte påvisat hos människan ännu. Små 

partiklar är reaktiva, de har en stor del av sina atomer som ytatomer som även kan reagera. De 

stora partiklarna har inte lika stor del av sina totala atomer som ytatomer. 

Toxiciteten hos metalliska nanopartiklar är olika. Kopparoxidpartiklar ger mer celldöd medan 

järnpartiklar ger nästan ingen celldöd. Tunnelbanans partiklar är mycket skadande för DNA 

trots att de består mest av järnoxid, det verkar vara blandningen som gör dem extra skadliga. 

De grova partiklarna är också skadliga, de är kopplade till astma och lungsjukdom medan fina är 

mer kopplade till död. 

Partiklarna orsakar fria radikaler, väldigt mycket fria radikaler ger en oxidativ stress som gör att 

redoxkänsliga transkriptionsreaktioner aktiveras. De reaktiva radikalerna, om det reagerar med 

DNA, vilket är troligt då DNA är negativt och metallerna i radiaklerna är positiv, kan det ge 

mutationer vilket kan ge cancer. 

 



Powerpointpresentationerna finns även på http://www.ecotraffic.se/publikationer.asp (under rubriken ”Seminarier”) 

 

 

  



Powerpointpresentationerna finns även på http://www.ecotraffic.se/publikationer.asp (under rubriken ”Seminarier”) 

 

 

  



Powerpointpresentationerna finns även på http://www.ecotraffic.se/publikationer.asp (under rubriken ”Seminarier”) 

 

 

  



Powerpointpresentationerna finns även på http://www.ecotraffic.se/publikationer.asp (under rubriken ”Seminarier”) 

 

 

  



Powerpointpresentationerna finns även på http://www.ecotraffic.se/publikationer.asp (under rubriken ”Seminarier”) 

 

4.9 DRIVMEDLETS BETYDELSE FÖR PARTIKLAR OCH HÄLSA – ANDRAS EKLUND 
 

Paraffiner ger lägre förbränningstemperatur och mindre NOx än fossilt dieselbränsle. 

Detta alternativa drivmedel består av naturgas förtätat till vätska och består enbart av paraffiner 

och alkaner. 

Svea Skog körde ett hundratal skogsmaskiner. Förarna tillfrågades hur de mådde, utan att de 

visste vilket drivmedel de körde.  

Förarna rapporterade hälsoproblem som obehaglig lukt, irriterade ögon, irritation i näsan och 

huvudvärk. Besvären minskade mycket med bränsle som bestod av enbart paraffiner och 

alkener. 

Detta drivmedel kan användas i befintliga dieselmotorer, skulle det vara brist på det kan vanligt 

diesel användas. 

Själva drivmedlet (den komprimerade naturgasen) är testat på fiskyngel. Det behövs väldigt lite 

MK1 (2,9 mg/l) för att ge deformationer medan det alternativa bränslet inte gav några effekter 

alls, även testat på musslor och Daphne. Inga av dessa skadades, deformerades eller dödades av 

drivmedlet. Drivmedlet bryts ner långsamt men är inte giftigt. Paraffiners 

nedbrytningsprodukter oxideras i änden, blir i slutänden en fettsyra som blir uppäten. Ketoner 

kan ha en låg giftighet. 
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4.10 HÄLSOEFFEKTER AV MOTORAVGASER – THOMAS SANDSTRÖM 
 

Stora hälsoeffekter av partiklar 

Astmatiker blir försämrade vilket märks på sjukhusen när partikelhalten stiger utomhus. 

Hjärt- och kärlproblem kan ge en tidigare död. En del dör 2-3 månader tidigare, andra dör 30-40 

år tidigare. 

Partiklarnas storlek och kemiska egenskaper spelar stor roll. 

I vissa fall krävs en ämnesomsättning i cellen, en metabolisering för att vi ska få en allvarlig 

hälsoeffekt. 

Normal utsättning för partiklar ger antioxidantförsvar, inflammation, celldöd (slaganfall / 

stroke). 

Oxidativ stress av luftförorening är en hälsoeffekt av inandade partiklar. Dessa bär med sig en 

oxidativ reaktivitet. Immunförsvaret aktiveras och skadar kroppen. En del människor har en viss 

variant av ett skyddsenzym som kan ge 900 % större risk att få astma ifall man bor nära en 

trafikerad väg. 

Astmatiker är mycket utsatta för partiklar, även då de använder kortison. Vid partikeltoppar 

kommer astmatikerna in till sjukhusen dagen efter. 

Hjärt-Kärleffekter av partiklar 

-Undersökning 2004 i Tyskland. Vad hade personer med hjärtinfarkt gjort timmarna innan? De 

hade i stor utsträckning varit i trafiken, i bil, på cykel eller åkt buss. Hade man åkt buss kunde 

det ge ca 300 % ökad risk för hjärtinfarkt. Det måste vara olika mekanismer som ger hjärtinfarkt 

av trafiken. En mängd olika system och komponenter kopplar till hjärt- och kärleffekterna, dock 

inte störd hjärtrytm.  

Då man blir äldre sätts blodkärlen igen. Det propplösande ämnet tPA frisätts kontinuerligt hela 

livet men efter exponering för trafikavgaser blir blodkärlen mindre elastiska och tPA frisätts inte 

i lika stor mängd. 

Vid försök där medelålders män utsattes för dieselavgas fick de en påvisbar EKG-effekt vid lätt 

arbete. De återhämtade sig efter 10 minuter. 

Blodproppsbildningen ökar av dieslavgaser. Vid labbförsöken leds blodet ut ur försökspersonen, 

genom dieselavgaser i blodkärl från svin. Blodet blir mer trögflytande, det går till och med att 

med ögat se att blodet rinner långsammare. 

Hjärnpåverkan av dieselavgaser. Kan partiklar ta sig ifrån näsan och in i hjärnan? Ja – det går att 

definiera dieselpartiklar i framloben några timmar efter exponering. 
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4.11 ÅTGÄRDER – TRONDHEIM – BJÖRN-OVE BERTHELSEN 
 

Finland, Sverige och Norge har en liknande problematik.  

Fokus i Trondheim ligger på miljökvalitetsnormerna, hur de ser ut och hur de ska nås. 

Varför fokus på strøy? Det är strøy som är huvudorsaken till överskridelse av 

miljökvalitetsnormerna i Trondheim (89 %) av överskridelserna beror på detta. 

PM är väder och klimatavhängigt. PM 10 ökade med en tredjedel under 2006 och beror endast 

på ett stort byggprojekt, ett sjukhus byggdes under detta år. 

Att fastställa att det finns ett samband mellan partiklar och sämre hälsa var viktigt för att kunna 

fortsätta med arbetet att få ner partikelhalten. Mycket reklam på bland annat bussar och bio om 

att inte använda dubbdäck. Kommunen gav 1200 kronor i ersättning då gamla dubbdäck 

lämnades in. 

Utveckling av dubbfria däck. Idag kör endast ca 25 % av Trondheims innevånare med dubbdäck, 

jämfört med ca 97 % år 1994. PM 10 är reducerat med 35 % i Trondheim. 

Renhållning: 

Kör ut med renhållningsbil på natten då partiklarna hunnit lägga sig på vägbanan. En bil med 

magnesiumklorid för att binda partiklarna kör ca 30 km per natt. 

Renhållning är viktigt – sopning, damsugning och spolning, kan utföras på våt vägbana. Ta bort 

dammansamlingar i vägbanan och vid vägkanter. 

Varsel – så att utsatta grupper (astmatiker, hjärt- och kärlsjuka osv. )  får SMS eller e-post de 

dagar då det är extremt mycket partiklar i luften. 

Tvätt av sanden som används för sandning på gator, för att det inte ska vara så mycket fina 

partiklar i sanden. Det ska vara hårda bergarter, gammal sand generar överträdelser av 

miljökvalitetsnormerna. 

 Krav på bygg och anläggningsverksamhet. Sjukhusbygge startade år 2000 – nu 2010 är 

de fortfarande inte klara. Rivning och krossning av gamla byggnader, grävning, 

anläggningsmaskineri och massatransport genererar partiklar. 

 Krav i lokala planverk, krav på rutt – vilken väg de ska ta med massorna, krav på tvätt av 

fordon, krav att täcka massan vid frakt. 

 Nya nationella planritningar 

Det går att se att staden blir renare, det är mindre skit på gatan. 

Förutom hastighetsreduktion och annan vägbeläggning tittar Trondheim även på eldning med 

ved och olja för att verka för en renare och hälsosammare luft. 

Attitydundersökningar angående dubbdäcksavgiften – mentalt har norrmännen som kör 

dubbfritt förstått att det faktiskt har en effekt. 
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4.12 ÅTGÄRDER – NORRKÖPING – ROBERT SANDSVEDEN 
 

Norrköpings kommun har ca 129 000 invånare 

Problem i Norrköping är dygnshalten för PM10, inte årsmedelvärde, på ett antal gator. 

Norrköping har ett luftövervakningsprogram. Regeringen gav kommunen i uppdrag att ta fram 

ett åtgärdsprogram år 2005. 

För att kunna få snabba resultat sattes en ganska liten grupp med såväl tjänstemän som 

beslutsfattande chefer samman. Det var fyra tunga chefer med direktkontakt med 

kommunstyrelsen samt fyra tjänstemän.  

Hur de föreslagna åtgärderna valdes ut: 

De skulle ha bra effekt, vara tekniskt genomförbara samt miljömässigt motiverade och 

ekonomiskt möjliga, kommunen ska ha beslutanderätt 

Åtgärder: 

Skötselåtgärder: CMA (dammbindning och halkbekämpning), tidigareläggning och upprepad 

vårstädning (våtläggning och damsugning), snabbare underhåll vid skador. ---summa 30 % 

mindre partikelhalt 

Infrastrukturåtgärder: Ändrade färdvägar i Östra Norrköping ( bygga om vägar och minska 

körfält) (det är bilarna som orsakar partiklarna), satsning på cykelnätet, bättre vägbeläggning 

vid ordinarie beläggningsarbete ---- summa mellan 10 och 40 % mindre partiklar för olika delar 

av berörda gatuavsnitt 

Förändrade beteenden: gå och cykla, åka kollektivt, att välja vinterdäck efter behov, information 

i trafikmiljön ----summa beräknad minskning 30 % men mycket större förhoppningar 

Norrköping har satsat på utökad kollektivtrafik, kampanjer om frisk luft samt däcktest så att 

man inte använder dubbdäck i onödan.  

Norrköping behöver inte längre använda CMA åtgärder på östra promenaden efter att de bytt 

vägbeläggning. 

Nya beläggningen är duratop 16 (stenstorlek), kulkvarnstevärde 6 (älvdalsporfyr) med heating 

(gasolvärme), förut Abs 11 160-220. Trots hårdare beläggning blir det inte mycket mer buller då 

hastigheten inte är särskilt hög. 

 



Powerpointpresentationerna finns även på http://www.ecotraffic.se/publikationer.asp (under rubriken ”Seminarier”) 

 

 

  



Powerpointpresentationerna finns även på http://www.ecotraffic.se/publikationer.asp (under rubriken ”Seminarier”) 

 

 

  



Powerpointpresentationerna finns även på http://www.ecotraffic.se/publikationer.asp (under rubriken ”Seminarier”) 

 

4.13 DUBBDÄCKSFÖRBUD I STOCKHOLM – LARS-GÖRAN JANSSON 
 

Jobbar med tung trafik i miljözon samt dubbdäcksförbudet på Hornsgatan. 

Miljökvalitetsnormerna överskrids på Hornsgatan. Tjänstemännen föreslog ett 

dubbdäcksförbud på hela Söder, men pga valet blev det bara Hornsgatan. (gäller alla 

motordrivna fordon förutom moped klass II). Första dubbdäcksförbudet i Sverige. Göteborg och 

Uppsala diskuterar detta. Problem är de som bor där och måste hämta barn på dagis eller helt 

enkelt ta sig en sväng på söder för att nå sin målpunkt. Endast mycket starka skäl för dispens 

90 % av de som ansökt om dispens har inte fått det. 

Det tas ut en handläggningskostnad om 240 kr för alla som ansöker om dispens, vare sig det blir 

en dispens eller inte. 

Dubbdäcksförbudet infördes för 3 månader sedan och det finns ännu ingen utvärdering. 

Förslaget kommer att vara att det ska gälla hela söder men det kommer troligtvis inte bli så pga 

valet i höst. 
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5 UTVÄRDERING / ENKÄT 
 

En enkät delades ut för med syftet att få reda på vad som uppfattades som bra och dåligt – så att 

vi kan förbättra oss till nästa seminarium. Av 120 deltagare lämnade 32 personer in enkäten 

(svarsfrekvensen var 27 %). 

Fråga 1 – Hur fick du reda på seminariet? 

Majoriteten svarade via mailutskick (har bara annonserats via mail). Några enstaka svarade att 

de fått vetskap via kollegor. 

Fråga 2. Var det lätt att anmäla sig? 

Här har nästan alla gett 5 i betyg. En person påpekade att det varit svårt att komma fram via 

telefon. 

Fråga 3 – Vad tyckte du om lokalerna? 

Här blev betyget 3.3 i medel vilket är strax över godkänt. De flesta tyckte att miljön var fin men 

att ljudet fungerade dåligt och att det var svårt att se ordentligt från de bakre raderna. Det löpte 

en balk i taket som täckte den övre delen av bilden. 

Fråga 4 – Vad tyckte du om kaffe och lunch? 

Här blev medelbetyget 4.4. Lägsta betyg som angetts är 3, ingen vidare motivering gavs. 

Fråga 5 – Var programmet bra sammansatt? 

Medelbetyget som gavs var 4.1 

Fråga 6 – Var föreläsningarna bra? 

Medelbetyget 3.9, kommentarer som gavs var att presentationstekniken borde finslipas samt att 

powerpointpresentationer var något otydliga. 

Fråga 7 – Motsvarade seminariet dina förväntningar? 

Här blev betyget 4.0 

Fråga 8 – Var det någon föreläsning som du tycker inte skulle varit med? 

Här har inte så många svarat men av de som svarat så ansåg man att Ecopar inte skull varit med 

eftersom det upplevdes som produktreklam. Några har även angett att de tyckte att 

föreläsningarna om lätta och tunga fordon var för svåra. Någon tyckte att Stockholms föredrag 

inte skulle varit med eftersom de inte hade några resultat att redovisa. 

Fråga 9 – Vad tyckte du om utställningen? 

Här har inte många svarat men av de som svarat blev medelbetyget 3.2 

Fråga 10 – Övriga synpunkter så vi kan förbättra oss till nästa gång 
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Redovisar här kortfattat några kommentarer som angetts.  

- Vissa föreläsare har dåliga OH-bilder 

- Vissa föreläsare höll tiden dåligt 

- Vissa föreläsare använde för många facktermer och förkortningar 

- Dålig hörbarhet i ljudanläggningen 

- Ej servera hotad fisk (Det serverades Sej. Enligt WWF fiskguide gäller följande: Det bästa 

valet av fisk. Bestånden av fisk är rikliga, förvaltas väl och fisket sker på ett hållbart sätt.) 

- Några föredrag överlappar varandra 

- Vill få alla presentationer i tryckt format en vecka innan seminariet 

- Dålig skyltning inne på Skansen 

- Svårt förstå utländska talare 

- Obekväma stolar 

- Seminariet borde varit senare på morgonen (svår att hinna i tid om man inte bor i 

trakten) 

- Önskan om fler talare från näringslivet 

 


