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Abstract
The purpose of the project is to investigate whether the density of particles in the air is affected
by the car traffic, by putting up papercards with a thin layer of addhesive to collect dust particles
at different traffic situations in Växjö. Afterwards an observation was made to find out how
traffic situations affect the density of particles in the air in the surroundings. Finally the questions
whether humans are affected and if Vaxjö has a healthy air are answered.
The particles studied in the project are 
PM
. PM
10 och PM
2.5
10 are particles with the diameter of
10 micrometres, and PM
2,5 have the diameter of 2.5 micrometres. These particles can penetrate
the human bronchus and PM
2.5 can reach the alveolars in the lungs as well as access the blood
stream. These may lead to illnesses as cardiac failure, cardiac arrest and lung cancer.
The study has shown a positive correlation between the amount of traffic and the density of
particles in the air at the papercards which were used. Humans are affected negatively by these
particles. Lastly, because of urban planning and the absence of a European highway, Växjö has a
healthy air. It is also important to continue to study in this field to achieve more knowledge,
decrease the mortality and increase the well being of the population.
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1. Inledning
Miljön och mänsklig hälsa är ständigt relevanta frågor. Utöver detta upptas även olika debatter
om bilkörningens påverkan på tidigare nämnda ofta. Därför accepterade vi gärna idéen om att
mäta partikeltätheten från bilutsläpp när den presenterades. Vi är sedan innan intresserade av
miljön och hur människor påverkas av yttre faktorer. Frisk luft är ett av Sveriges 16 miljömål
och är viktigt för naturen och nästkommande generationer. Regeringens definition av frisk luft
är: "’Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte
skadas.’"(Naturvårdsverket, 2012).
Definitionen för partiklarna är beroende av dess storlek. Partiklar som klassificeras som PM
10 är
partiklar som är mindre än 1
0 µm. Hos PM
2.5 är partiklarnas storlek mindre än 2.5 µm (Air
Quality in Europe, 2007). 
Idag i Sveriges miljömål har regeringen fastställt gränsvärden för hur
stor partikeltäthet som är tillåten i luften. För PM
att halten av partiklar (PM
)
2,5 är dessa “[...] 
2,5
inte överstiger 10 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 25
mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.” Enligt miljömålen för PM
10
är det viktigt att halterna “[...] inte överstiger 15 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett
årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.”
Gränsvärdena är framtagna för att inte överskrida existerande riktvärden (Naturvårdsverket,
2012).
I Kronobergs län har mätningar av PM
10 pågått sedan 2007. 2013 var halten av PM
10 9 µg/m³ på
landsbygden medan i trafikbelastade miljöer låg halten på 14–17 µg/m³ (Naturvårdsverket,
2014). För att miljömålet ska nås får inte halten bestiga 15 µg/m³ som ett årsmedelvärde
(Naturvårdsverket, 2015). Enligt Naturvårdsverket har Kronobergs län klarat miljömålet 2013.
Det själva arbetet, som utförs i Växjö, Kronoberg, kommer att behandla är därför vilken
påverkan bilkörningen egentligen kan ha på omgivningen med fokus på partiklar. Själva studien
kommer att var jämförande mellan områden med tät respektive gles biltrafik, mellan olika
områden och på olika avstånd från vägen i Växjöområdet.

2. Syfte och frågeställningar
Syftet med detta arbete är att undersöka hur mycket luftens partikeltäthet från vägdamm
påverkas av biltrafik genom att sätta upp stoftkort i Växjös olika stadsdelar. Genom detta ska en
iakttagelse göras på hur diverse närliggande trafiksituationer påverkar just partikelmängden i
luften. På ett teoretiskt tillvägagångssätt ska arbetet också svara på hur levande organismer
påverkas av detta vägdamm. Slutligen väcks frågan om det är möjligt att säga att Växjö har bra
luft med hänsyn på de partiklar som undersöktes.
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3. Teoretisk bakgrund
3.1 Effekter av en ökning av partikelhalten
Existensen av gränsvärden antyder att det under dessa värden ej ges några negativa effekter.
Världshälsoorganisationen fastslår dock att de flesta studier visar att det inte finns ett sådant
värde. Människors känslighet för dessa partiklar varierar stort inom grupper och vissa är känsliga
även för extremt låga halter (World Health Organization (WHO), 2006, sid 17). Enligt professor
Göran Pershagen är riskgrupperna främst äldre personer, småbarn, personer med hjärt och
lungsjukdomar och astma (Wentzel, 2001). En ökning av partikeltätheten kan ändå göra skillnad
3
för många. Studier indikerar att en ökning med 10 µg/m
av PM
2,5 leder till 818 procent förhöjd
risk att dö i vissa hjärt och blodkärlsrelaterade sjukdomar. Detta med syftning på hjärtsvikt,
hjärtstillestånd, hjärtarytmi och koronar artärsjukdom (World Health Organization (WHO), 2006,
sid 13). Det har även framkommit att “[...] partiklar påverkar hjärtats och kärlens funktion och
kan orsaka oxidativ stress och inflammation.”(Lindgren, 2012)
3.2 Oxidativ stress
Fenomentet oxidativ stress, vilket kan vara en mekanism till de negativa effekterna av
partiklarna, förekommer också till en viss grad naturligt i kroppen vid syreförbränning i cellerna.
Då bildas en radikal som är reaktiv och toxisk. Elektroner i en molekyl strävar efter att vara i par.
En radikal har ett ojämnt antal elektroner och “vill” därför ha en elektron från en annan molekyl.
När denna nya molekyl förlorar en elektron blir den en ny radikal och även den ”vill ha” en
elektron. Detta skapar en kedjereaktion där nya radikaler bildas, vilket kan leda till skador på
cellerna. Kroppen har vissa försvarsmekanismer mot detta, men när den oxidativa stressen blir
förhöjd, det vill säga att det blir obalans mellan radikaler och försvar, ökar risken för sjukdomar
(Nylander, 2012). Det är möjligt att den oxidativa stressen i hjärtat är orsaken till syrebrist, då
den hindrar blodkärl från att vidgas. Detta stöds av de starka belägg som finns för att hög
partikeltäthet i omgivningen kan leda till syrebrist i hjärtat (Lindgren, 2012). De långtidseffekter
sammankopplade med hjärta och blodkärl som blir kan förklaras genom de belägg som finns för
att exponering för partiklar ger ökad åderförkalkning. Dessa partiklar påverkar inte bara hjärtat
negativt utan också lungor och luftvägar (Dock, 2009).
3.3 Partiklars penetrering av kroppen
Partiklar som är större än 10 
µm är inte inandningsbara. De fastnar istället i näsa och svalg och
avlägsnas då personen i fråga hostar och nyser. De inverkar istället mer på utseendet på
omkringliggande miljö. De partiklar som är mellan 10 µm till 2.5 µm, partiklarna som denna text
utreder, kallas för grova partiklar. De tränger ner i bronkerna och det tar kroppen flera timmar att
transportera bort dem. Kroppen förflyttar dessa partiklar genom slemöverföring och
flimmerhårverksamhet till matsmältningskanalen där de sedan följer med ut genom kroppen. 2.5
µm till 0.1 µm är fina partiklar. Dessa forcerar ända in till alveolerna och kan tränga sig in i

6

blodomloppet. 
Studier har också visat att partiklarna verkar inflammatoriskt i lungorna. Cellerna
får dessutom sämre motståndskraft mot infektioner. Detta då partiklarna skadar luftvägarnas
slemhinna, och även försämrar makrofagernas förmåga (Lindgren, 2012). Trots de evidens som
finns är dessa mekanismer inte bevisade som orsakerna till de hälsoeffekter som denna typ av
partiklar medför. Per Gustavsson, professor i yrkes och miljömedicin, har forskat om detta.
Gustavsson påstår även att de gränsvärden satta för arbetsplatser är för höga, då risken för
lungcancer finns kvar (Dock, 2009).
3.4 Effekter på lungorna
Speciellt PM
, men även PM
, har visat ha en koppling till lungcancer (World Health
10
2,5
Organization (WHO), 2006, sid 14). Det har även framkommit att lungfunktionen på de barn
som bor i områden med höga PMhalter blir nedsatt. Studier påvisar också att spädbarn är extra
känsliga för högre halter och om ett spädbarn exponeras för stor mängd PM
10 under sitt första
levnadsår, kan det få lida av nedsatt lungfunktion under en längre tid (Länsstyrelsen Stockholm,
2014). Storleken på dessa inandningsbara partiklar gör att de kan ta sig ned i bronkerna i
lungorna (Andningsförbundet Heli, 2005). I en undersökning har det framkommit att andelen
barn med allergier och astma är större, ju högre partikelhalt det är i luften (Forsberg, 2007).
Närheten till en trafikerad väg har visats ha påverkan på hur stor risken är att ett barn får astma.
Risken är 50 procent större om det bor inom 75 meter till en trafikerad huvudled, jämfört med
om barnet skulle bo längre än 300 meter från samma typ väg (Florin, 2014). Studier har visat på
att vid en ökad halt av PM
10 så hämtar astmatiker ut mer medicin tre till fem dagar efter detta
inträffade (Umeå Universitet, 2014). Dessutom har det framkommit att i ormråden med höga
halter av luftburna partiklar så försämras lungornas utveckling hos barn. När dessa barn flyttar
till områden med mindre koncentration partiklar förändras lungornas utveckling därefter (WHO
Regional Office for Europe, 2006).
3.5 Partiklar i samhället
De luftburna partiklarna har sitt ursprung från biltrafiken. Mats Gustafsson skriver i ett
kunskapshäfte att länder i norra delarna av världen är extra utsatta för små partiklar då det
förekommer vinterväglag varje år. Gustafsson menar på eftersom att då åtgärder måste tas för att
undvika halka såsom dubbdäck (Gustafsson, 2005). Beläggningsslitage från dubbdäck är
nämligen den dominerande delen av partikelmassan vintertid (Gustavsson m.fl, 2005). En annan
faktor vintertid är att vägarna sandas. I och med det slits asfalten mellan sanden och bilen. Denna
effekt kallas för “sandpapperseffekten”. Metoder för att minska halten av uppriven asfalt och
PM
10 är att använda mer friktionsdäck, sopa intensivare under torrare perioder samt att tillsätta
Kalciummagnesiumacetat, CMA, på vägytan. CMA på vägar resulterade i en minskning med 35
procent av den dagliga halten av PM
enligt en studie som har gjorts (Kupiainen m.fl, 2005).
10
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Större partiklar än PM
10 är i regel oftare av naturligt ursprung än de inandningsbara. Närhet till
en dammande källa är något som kan göra att det finns en samvariation mellan mängden PM

10
PM
2,5 och större partiklar. Detta är giltigt särskilt när ingen förbränningsanläggning eller annan
rökalstrande anrättning finns i närheten. Vid närhet till trafik bör mängden PM
 PM
10
2,5
samvariera med större partiklar eftersom biltrafiken orsakar partiklar av båda sorters storlekar.
Det är dock inte säkert, då olika faktorer kan spela in. Väta kan till exempel framkalla en
skillnad, då det binder större partiklar till marken. När marken sopas under torrare perioder
blåses damm och partiklar upp i luften. Detta ger högre halter under kortare tid (Janhäll, 2014).
Denna tid är främst under mars  april enligt en rapport från Eva Hallgren Larsson (H. Larsson,
2014).
3.6 Växjö ur partikelsynpunkt
Växjös stadsplanering har främst påverkats efter två stora bränder på 1600 och 1800talet. Innan
den första stora branden 1658 var Växjö en liten stad som bestod av kyrkan och handelsvägar till
och från landet. På 1600talet bestämde kungamakten i Sverige att Sveriges städer skulle ha raka
enhetliga gator med stora torg. Efter branden infördes detta också i Växjö genom
“Rutnätsplanen” och att husen fick en begränsad höjd för att bli säkra från bränder. Detta gjorde
gatorna raka och rätvinkliga. Vid branden 1843 skulle staden brandsäkras med bredare gator och
ståtliga esplanader (Länsstyrelsen, 2015). Det faktum att staden blev öppnare när den återigen
byggdes upp är positivt idag, då gaturummet blir bredare. Detta gör det möjligt för luften att röra
mer på sig. Växjö är också en stad utan närliggande Europaväg, vilket är fördelaktigt för
luftkvalitén (Ek, 2014). Det här har lett till att Växjö idag klarar miljömålets precisering i
Sverige på samtliga mätplatser för PM
(Naturvårdsverket, 2014).
10
3.7 Andra svenska städer ur partikelsynpunkt
I Stockholm, Sveriges huvudstad, nås inte miljömålets precisering av årsmedelhalten av PM
10 på
minst tre mätplatser i staden. Dock står Stockholm bakom den största minskningen av andelen
partiklar i luften sedan 1999 då mätningarna startade jämfört med de andra städerna i
undersökningen. Det här beror på att staden har genomfört förbättringar genom att införa
trängselskatt och dubbdäcksförbud i innerstaden (Naturvårdsverket, 2014). I Göteborg
överskreds Sveriges gräns, även kallat miljömålets precisering, för PM
10 för årsmedelvärden vid
mätningar både 2012 och 2013. De har dock sänkts och är påväg nedåt gränsen (IVL, 2013).
Mätningar i Göteborg har pågått sedan 2005 (Naturvårdverkat 2014).
I Malmö, i södra Sverige, överskrids årsmedelvärdena för PM
10 i alla de senaste mätningarna. På
nästan alla mätplatser överskrids även den övre utvärderingströskeln (Länsstyrelsen Skåne,
2015). I Umeå konstaterar Länsstyrelsen i Västerbottens län att värdena för PM
10 inte har varit
3
förvånandsvärt höga då de klarar miljökvalitetsnormen, där värdena är mindre än 40 µg/m
.
3
Dock klarar Umeå inte miljömålets precisering 2014 som är på 15 µg/m
. Umeå klarar dock
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gränserna för PM
, både miljökvalitetsnormen och miljömålets precisering (Länsstyrelsen
2.5
Västerbottens län, 2015). Mätningar i både Malmö och Umeå har pågått sedan 2006
(Naturvårdsverket 2014). Kommuner som 2012 överskred det övre tröskelvärdet för
årsmedelvärdet av PM
10 var “[...] Göteborg, Jönköping, Linköping, Sollentuna, Stockholm,
Sundsvall, Sunne, Södertälje, Umeå och Uppsala.” (IVL, 2013).
3.8 Andra forskningsresultat
Sedan år 2007 har Kronobergs luftvårdsförbund undersökt partikelhalten i Växjö på två ställen.
Ett av dessa är mer utsatt för trafik, medan den andra mätplatsen ska motsvara den generella
partikelhalten i Växjö. Hallgren Larsson (2014) skriver i rapporten:
För partiklar av den grövre fraktionen, PM10, är bakgrundsbelastningen större. Under 20122013
har mätningarna visat 79 µg/m3på ren landsbygd, 1214 i tätort utan direkt trafikpåverkan och
1417 µg/m3som årsmedelvärden i trafikbelastade miljöer. [...] Mindre partiklar, PM2,5, har
3
tidigare inte mätts i länet. Uppmätta årsmedelvärden har generellt varit 48 µg/m
, vilket är under
angiven precisering inom miljömålsarbetet.

Denna rapport visar alltså att det finns en skillnad mellan mätvärden uppmätta mellan på platser
med olika mycket trafik.

4. Metod och Materiel
Metoden började med att testplatserna valdes ut, se Tabell 1. Dessa sattes ut på en karta med
hjälp av dess koordinater, se bild 1. Den 141026 sattes stoftkorten upp med häftstift på
testplatserna på olika platser i Växjö. 48 timmar senare samlades stoftkorten in där transparent
plastfilm sattes på testkortet. Efter det här analyserades korten med hjälp av en stereolupp med
2
40 gånger förstoring för att bestämma antal partiklar per mm
.
Tabell 1, lista över testplatserna.













Bergunda 75 m
Bergunda 300 m
Eknaholm 1
Eknaholm 2
Hovshaga 1
Hovshaga 2
Karlstorp
Norr 1
Norr 2
Norrleden, bro
Norrleden, kant
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Räppe 1
Räppe 2
Räppe 2, 5 m
Räppe 2, 10 m
Räppe 2, 15 m
Räppe 3
Söder 1
Söder 2
Teleborg 1
Teleborg 2
Teleborg 3

Bild 1, Karta över testplatserna

5. Resultat
Analys, med 40 gångers förstoring
Tabell 2, Resultatet av undersökningen
Testplats

2
2
Vita partiklar/ mm
Svarta partiklar/ mm
Övrigt

Bergunda 75m

40 st

3 st

Bergunda 300m

30 st

4 st

Eknaholm 1

20 st

2 st

Eknaholm 2

20 st

4 st

Hovshaga 1

30 st

2 st

Hovshaga 2

24 st

4 st

Karlstorp

40 st

12 st

Norr 1

60 st

4 st

Norr 2

30 st

9 st

Sot

3 st

Klistrigt, bubbligt, kan ej
se de vita partiklarna

Norrleden, bro

saknar resultat

Norrleden, kant

70 st

5 st

Räppe 1

30 st

9 st

Väldigt små

Bitar från träd, sotig

Svårt att se de svarta
partiklarna
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Räppe 2

100 st

2 st

Räppe 2, 5 m

40 st

4 st

Räppe 2, 10 m

20 st

5 st

Räppe 2, 15 m

30 st

1 st

Räppe 3

40 st

8 st

Sandsbro 1

20 st

5 st

Sandsbro 2

40 st

3 st

Söder 1

80 st

10 st

Söder 2

60 st

5 st

Teleborg 1

40 st

2 st

Teleborg 2

120 st

47 st

Teleborg 3

20 st

6 st

Medianvärde

35 st

4 st

Medelvärde

44 st

6.6 st

Standardavvikelse

27 st

9 st

Stenar

Sotigt

Väldigt små

Sot

Tabell 3, Resultatet i Tabell 2, sorterat i trafiksituationer.
Trafiksituation**

2
Svarta partiklar / mm

2
Vita partiklar / mm

Skog/lågtrafikerad plats

3 st

20 st

Bostadsområde

5 st

40* st

Trafikled

5 st

60 st

Start och stopplats på trafikled

8 st

30 st

Avvikande resultat

30 st

100 st

*Vissa resultat avvikande, för dessa, se avvikande ovan i Tabell 3.
**Varav de tre första är sorterade efter trafikmängd, medan tredje och fjärde har samma trafikmängd.
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6. Analys
De svarta partiklarna antas vara sot och däckrester medan de vita partiklarna är olika typer av
mineraler. Sotet bör alltså härstamma från avgaser och vägdamm medan de vita är mineraler som
rivits upp av däcken. Mätplatserna Eknaholm 1 och Eknaholm 2 var placerade ute på
landsbygden till avstånd från trafik för att ha ett resultat som är ytterst lite exponerat för partiklar
orsakade av trafiken. Syftet är att genom detta se ett cirkavärde av hur stor luftens partikelhalt är
naturligt. Gällande median och medelvärde kan medianvärdet i detta fall ses som mer
tillförlitligt då standardavvikelsen är så hög.
I resultatet ligger majoriteten av antalet svarta partiklar på samma nivå. Den som skiljer sig mest
Teleborg 2, vilken är lokaliserad vid låg och mellanstadieskolan Furutåskolan. Då stoftkorten
var uppsatta pågick ett byggarbete i närheten av denna mätplats, vilket har gjort resultatet osäkert
eftersom det är inte säkert att de större partiklarna från byggarbetsplatsen samvarierar med
mindre partiklar. Detta då det är okänt vilka storlekar på partiklar som byggarbetet producerade.
Mätplatsen Teleborg 1 är lokaliserad mellan Teleborgsvägen och Torparvägen, som är två större
vägar. Den visar ett lågt värde av svarta partiklar, medan antalet vita partiklar liknar
medianvärdet. De partiklar som härstammar från de större vägarna verkar alltså inte ha
transporterats till mätplatsen.
En högre halt av både vita och svarta partiklar kan även ses vid mätpunkten Söder 1, vilken är
lokaliserad vid ProCivitas Privata Gymnasium. Bilarna bromsar samt stannar och startar ofta
vilket leder till att fler partiklar rivs från asfalten och däcken och därmed blir koncentrationen
svarta partiklar i luften högre. Testplats Söder 2 har bättre värden än Söder 1 men har fortfarande
mer än i nollvärdena i skogen.
På stadsdelen Hovshaga, vilket består av främst villor och bostadsrätter, var det relativt låg
partikelhalt i luften. Värdena av sotpartiklarna vid mätplatserna var lika med, och mindre än,
medianvärdet. I jämförelse med Eknaholm, nollvärdet, är resultatet av sotpartiklarna samma. Var
det gäller partiklarna av mineraler är resultaten under medianvärdet och medelvärdet och bara
strax över nollvärdet vid Eknaholm. Sandsbros testplatser hade också ett fördelaktigt resultat i
likhet med Hovsaga. Det var mindre i jämförelse med testplatser på Teleborg och Söder.
Området Norr hade en aning förhöjda värden i jämförelse med stadsdelarna Hovsaga och
Sandsbro. Främst är det vid Norr 2 som har en högre halt av sotpartiklar än medianvärdet.
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Utmed väg 23 gjordes ett flertal mätningar. Stoftkorten Räppe 1, Räppe 2 och Räppe 3 är utmed
samma väg någon kilometer ifrån varandra. Räppe 1 och Räppe 3 har högre halt av partiklar från
sot och avgaser. Busshållsplatsen Karlstorp har en liknande trafiksituation som vid väg 23. En
jämförelse med dessa trafikerade vägar och de tänkta nollpunkterna är stor. Det är relativt stor
skillnad mellan halterna sotpartiklar på dessa platser. Detta, medan halten mineralpartiklar är
jämnare.
Mätningarna vid Räppe 2 och Bergunda där det var mindre avstånd mellan mätplatserna gav
intressanta resultat. Räppe 2, 5  15 meter hade likartade värden av mineralpartiklar. Skillnaden
är ändå markant med sotpartiklarna från 10 meter från vägen till 15 meter. Testerna vid
Bergunda där mätning av hur stor skillnaden är på ett längre avstånd från visade att det finns
likartade halter av både sot och mineralpartiklar vid de olika mätplatserna. Testplatserna kring
Norrleden mättes ovan vägen och vid kanten. Sotpartiklarna är överensstämmande mellan de
båda platserna, något mer vid kanten. Det kan bero på att partiklar som är lite tyngre har svårare
att komma högre upp. En jämförelse mellan mineraler är inte möjlig då testplatsen vid
Norrleden, bro inte var läsbar.

7. Diskussion och slutsatser
Inom resultatet har det märkts en skillnad av partikelhalten mellan olika trafiksituationer (se
Tabell 3). Det har visat sig att det finns en positiv korrelation mellan mängden trafik och antalet
partiklar på stoftkorten som var uppsatta. Detta kan bero på att vid start och stopplats slits
däcken pågrund av att vägbanan ger uppkomst av friktion medan vid högre hastigheter rivs
mineraler som ligger på vägbanan upp. Det är alltså inte säkert att specifikt dessa partiklar
samvarierar med PM
. Avvikande mätresultat har lett till en hög standardavvikelse,
10 och PM
2,5
vilket har visat att det inte är en konstant partikelhalt kring alla situationer, utan det finns en
urskiljbar differens och en positiv korrelation mellan partikelhalten och trafikmängden. Detta
stöds även av undersökningen som görs av Kronobergs luftvårdsförbund.
Av det förhöjda mätresultatet vid Teleborg 2 kan det utläsas att ett byggarbete har stor påverkan
på närområdet under själva bygget. Intressant är att 900 meter från Teleborg 2 ligger mätplatsen
Teleborg 3 där halterna av vita samt svarta partiklar är markant mindre. Detta understryker också
att det är bygget som påverkar och partiklarna därifrån verkar inte färdas långt med vinden. Vid
många av mätplatserna var det områden fullt med lägenheter och villor med intilliggande skolor.
Vid dessa platser fanns det förhöjda värden, vilket kan ha negativa effekter på de människor som
bor i området. Det faktum att Teleborg 1 ligger mellan två stora vägar och ändå har låg halt av
svarta partiklar är intressant. Orsaken till detta kan vara att denna typ av partiklar inte färdas så
långt.
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Vid väg 23 var det många trafiksituationer som testades. Vid Räppe 2 är det en rastplats samt
flytande trafik och högre halter av partiklar från mineraler. Trafiksitationen vid Räppe 1 och 3
bestod mer av inbromsningsställen och hade högre värden av partiklar av sot och avgaser. Dessa
resultat förklaras med det faktum att vägdamm slits upp då bilar startas om igen. Vid Räppe 3 då
trafikljus stoppar trafikflödet och vid Räppe 1 där många trafikanter svänger in och ut mot
samhället Bergunda. Vid Räppe 2 är det ingen påbudskylt att stanna och trafikflödet är därför
jämn vilket förklarar den låga halten av sotpartiklar.
7.1 Risk
Jämfört med andra mätplatser är det en större mängd partiklar vid Teleborg 2 och Furutåskolan,
vilket kan vara mycket negativt för de som befinner sig där på dagarna. Då det låg en
byggarbetsplats i närheten kan många större partiklar komma därifrån, vilket tidigare är skrivet.
Det är osäkert hur stora partiklar detta producerar och det finns en möjlighet att byggarbetet även
producerar inandningsbara partiklar, vilka då lär finnas i en hög halt. Detta är i sådana fall
negativt för de personer som studerar och jobbar på skolan. De som blir mest utsatta av denna
partikelalstring är dock själva byggarbetarna som dagligen exponeras för en förhöjd mängd på
sin arbetsplats. Detta kan för dem leda till högre mortalitet och större risk för att drabbas av vissa
sjukdomar, såsom cancer. Samma effekter kan även finnas för personer som bor, eller av annan
anledning uppehåller sig, vid en högtrafikerad väg, enligt undersökning ovan. För att skydda de
som dagligen exponeras i hög dos skulle det vara möjligt att utveckla någon form av
skyddsmask.
7.2 Metodval
Anledningen till valet av metod var att den var tillgänglig och relativt okomplicerad. Metoden
ger det mest optimala resultatet med det materiel som fanns att tillgå. Det är svårt att urskilja de
partiklar som avses undersökas, p.g.a. deras storlek. Enligt Janhäll finns det, som ovan skrivet,
en samvarition mellan PM
PM
10
2.5 och större partiklar då de gemensamt kommer från biltrafiken.
Ur undersökningen framkommer därigenom ändå tillräckligt mycket underlag för genomförandet
av en jämförande studie.
7.3 Felkällor
Tidigt vid analysens början uppkom svårigheter med att urskilja alla partiklar, även med
förstoring. En metod för att veta vilken storlek som de synliga partiklarna hade saknades också.
För ett säkrare resultat och en större förståelse för resultaten skulle dessa kort behöva analyseras
i ett svepelektronmikroskåp. På grund av brist på säker analysmetod påverkar den mänskliga
faktorn resultatet. Då varje partikel räknades var för sig är det möjligt att några av partiklarna ej
räknades. Denna felkälla är en av de stora nackdelarna med det metodval som gjordes och
påverkade med all säkerhet resultatet. Vid uppsättning av stoftkorten togs det hänsyn till vinden.
Väderprognoser har studerats, men naturen är svår att förutsäga. Vinden kan därmed under
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försöksperioden ha ändrats och följaktligen kan detta ha påverkat resultatet. Det är även omöjligt
att ha vetskap om händelser som kan ha skett då korten har varit uppe, vilka kan ha påverkat
resultatet på olika sätt.

7.4 Förbättringsmetod
En metod som skulle ge ett säkrare resultat är den metod som miljökontoret på Växjö kommun
använder som visades av miljöhandläggaren Eva Hallgren Larsson. Här mäts partikelhalten per
dygn vid en av Växjös mest utsatta trafiksituationer, vid Storgatan 71, och per månad på
kommunhusets tak, vilket är en central plats i Växjö. Vid Storgatan 71 mäts PM
10 medan på
kommunhuset mäts både PM
. Deras metod utgör en pump som suger in luft genom
10 och PM
2.5
ett filter där de önskade partiklarna fastnar. För att undgå större partiklar fastnar i filtret finns det
en konstruktion som gör att de större partiklarna fastnar i ett tunt fettlager. Innan
partikelexponering vägs varje filter individuellt, för att sedan efter exponeringen återigen vägas.
Då ges ett resultat på hur stor partikelmassa som har fastnat i filtret. Då vetskapen finns hur
många liter luft som har sugits genom själva filtret kan det användas för att räkna ut hur stor
partikelmassa per kubikmeter som finns i luften under denna dag.
7.5 Stadsbyggnad
Idag är Växjös stadsplanering präglat av rutnätssystemet som infördes efter branden 1658. Detta
går tydligt att se på satellitbilder av Växjö centrum. Sedan, efter branden 1843, byggdes stora
esplanader i centrum för att minska brandrisken. Bygget av esplanaderna har gjort att det ej
längre finns samma mängd av smala gator, vilket har medfört att partiklarna inte stängs in mellan
husen. Att det blev en gräns efter branden 1658 på hushöjden är en betydande faktor till att det
inte är en så hög partikelhalt i Växjö centrum. Om det hade varit höga byggnader och trånga
gator hade Växjö haft sämre luft. Detta påstående stödjer Länsstyrelsen i Kronobergs rapport
“Växjö stad  Riksintresse för kulturmijön”. Med avseende på tidigare resultat som påvisar en
högre partikelhalt av partiklar från sot och avgaser vid inbromsningsställen, bör städer generellt
inte innehålla flera sådana. Växjö innehåller idag många cirkulationsplatser, vilket i detta
avseende kan vara en bidragande orsak till halter av dessa partiklar är lägre än i flera andra
städer.
7.6 Årstider
I den teoretiska bakgrunden har det kommit fram att vädret har en betydelse för halten partiklar i
luften. Väta binder större partiklar som PM
, i frånvaro av vatten hålls partiklarna inte längre
10
kvar vid marken. Fordonens hastighet har som tidigare visats påverka hur stor del av partiklarna
som rivs upp. Då vägarna blir torra ökar därmed halten PM
10 i luften. På våren då föregående
scenario inträffar och människor fortfarande använder vinterdäck på sina bilar rivs extra mycket
partiklar upp i luften. Detta är enligt Larsson Hallgrens rapport årets pik. Sedan under sommaren
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används sommardäck vilket medför att färre partiklar rivs upp. Samtidigt är det vissa år torka,
vilket ökar luftens partikelhalt. Under hösten och vintern som är perioder i Sverige där nederbörd
väntar binds partiklarna till vattnet och halten partiklar minskar drastiskt.

7.7 Slutsatser
Av undersökningen kan följande slutsatser dras. Beroende på trafiksituation släpps olika
mängder partiklar ut. Det verkar ha en positiv korrelation med mängden trafik och antalet
partiklar på stoftkorten. Partikelhalten kan också påverkas av andra omständigheter till exempel
byggarbeten. Halten av sotpartiklar är även högre vid start och stopplatser.
Inom vår teoretiska bakgrund från publicerade källor har det framkommit att dessa undersökta
partiklar kan kopplas till sjukdomar som hjärt och kärlsjukdomar, lungcancer och astma. Baserat
på tidigare forskning av Miljökontoret i Växjö kommun, kan vi se att Sveriges miljömål för frisk
luft i Växjö nås. Detta kan bero på den öppna stadsplaneringen och frånvaro av Europaväg. Av
detta kan slutsatsen dras att Växjö har förhållandevis bra luft i jämförelse med några av Sveriges
största städer: Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, som inte når miljömålen. Det bästa
bostadsområdet att bo i, enligt vår undersökning, i Växjö ur luftsynpunkt, är Sandsbro.
I framtiden inom detta forskningsområde är det viktigt att utreda alla möjligheter för att sänka
partikelhalten för att minska mortaliteten och öka välmåendet. Ett steg i rätt riktning är att lyfta
kunskapen hos allmänheten genom information och utbildning om riskerna. Eftersom det idag
inte är många som känner till problemen som dessa partiklar utgör för samhället. Inom detta
aktuella forskningsområde bör studier genomföras hur andra organismer förutom människor
påverkas av PM
och PM
.
10
2.5

8. Tillkännagivanden
Vi vill tacka vår handledare Dr. Jonas Blom för idé och handledning genom diskussion och
annan hjälp. Vi vill även tacka Eva Hallgren Larsson på Miljökontoret i Växjö för att visa oss
hur detta problem undersöks på högre nivå i Växjö. Dessutom vill vi tacka Sara Janhäll, TEKN.
Dr från VTI för svar på frågor, vilka gjorde att vi kunde dra slutsatser som är viktiga för arbetet.
Slutligen vill vi också tacka Jörgen Steen för korrekturläsning.
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