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Presentationens innehåll:

1. Dammbindningsmetoder i Helsingforsregionen (Helsingfors, Vanda, Esbo) 
– Vinterunderhåll och vårrengöringsåtgärder

2. REDUST Life+ projektet
– Redovisning av de bästa metoderna för att minska PM10 gatudamm med hjälp av

vinterunderhåll

– Dammbindningstester

– Resultat från dammbindningstester 2011-2014

– Kostnadseffektiv dammbindning

– Strategiutveckling

3. Städernas erfarenheter
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Dammbindning i Helsingforsregionen

• Huvudsakligen används 5-10% kalsiumkloridlösning (CaCl2)

• Lösningen sprids med speciellt konstruerade spridare på trottoarkanten (samt vid behov på trottoaren
och körbanan. Dessa ställen innehåller potentiellt höga värden av PM10)

• Mera sällan sprids dammbindningslösningen över hela körbanan

• Esbo stad har inte utfört dammbindning sedan 2013

• Utförs oftast under våren, 

• när det inte ännu är möjligt att rengöra gatorna, men vägytorna är fria från snö och is

• på potentiellt dammiga dagar för att förhindra dammutsläpp och potentiella överskridningar av
EU:s dagliga gränsvärden för PM10 -> Handlingsplan för plötslig försämring av luftkvaliteten



REDUST Projektet 2011 - 2014, målsättningar

(1) Hitta de bästa vinterunderhållsrutinerna och påskynda åtgärderna för

att minska graden av inandningsbar (PM10) gatudamm i

stadsområdet. 

i. Projektet kommer att påvisa de bästa metodernas potential att minska på

utsläppen och förbättra luftkvaliteten. 

ii. Kostnaderna för nuvarande och för de förbättarade metoderna utvärderas och

jämförs. 

(2) Utveckla och implementera en strategi för att minska graden av

inandningsbart (PM10)  gatudamm genom förbättrade

vintervägsunderhållsrutiner i städer.

31.10.2014 4



Projektaktiviteter:

Aktivitet 1: 

Demonstration
tests

Aktivitet 2: 

Olika metoders
potentiella
effektivitet

Aktivitet 3: 

Utsläpps- och
kostnadsberäkning

Aktivitet 4: 

Strategiutveckling

Implementering av 
strategin: ”optimerad

strategi för minskning av
gatudamm”
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A1.1 Halkbekämpningsmetoder
(sandning och vinterdäck)
A1.2 Dammbindningsmetoder
A1.3 Gaturengöringsmetoder

Aktivitet 5: Kommunikation och spridning
Aktivitet 6: Projektledning och revision



REDUST Projektet 2011 - 2014, implementering

• Medverkande städer: Esbo, Helsingfors och Vanda

– Information om nuvarande metoder inom

vintervägunderhåll (nuvarande strategier)

– Urval av testade metoder

– Implementering av testerna

– Resultaten finns tillgängliga för gatuunderhållsexperterna: 

spridning och kommunikation

• De bästa metoderna används i alla medverkande städerna

dvs. “optimerad strategi för minskningen av gatudamm”

• Informationsbroschyrer:

1. Mindre gatudamm - Renare Luft:

http://www.hsy.fi/seututieto/Documents/Ilmanlaatu_esitteet/G

atudamm_brochyr_2012.pdf

2. Pölynsidonta katupölyn torjunnassa (Dammbinding inom

gatudammsbekämpning) 

http://www.hel.fi/hel2/ymk/redust/tiedostot/sidontaesite.pdf
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Informationsbroschyrer

http://www.hsy.fi/seututieto/Documents/Ilmanlaatu_esitteet/Gatudamm_brochyr_2012.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ymk/redust/tiedostot/sidontaesite.pdf


Metoder
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Testgator– demonstrationstester
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• Testplatserna är Storskogsvägen i Helsingfors (ovan) och

Gamla Borgåvägen i Vanda (till höger).

• Testgatorna delas in i tre sektioner i vilka olika

gatuunderhållsmetoder testas och jämförs.

• Storskogsvägen är den primära testgatan och de 

stationära testenheterna är installerade längs gatan. 

Gamla Borgåvägen betraktas som en kompletterande

testgata. 



Toppmoderna mobila mätningsfordon

Mobilt laboratorium ”Sniffer” Opel Vectra
• Ett unikt högteknologiskt forskningslaboratorium för 

luftkvalitetsmätningar (Volkswagen LT35 diesel 
paketbil).

• Mäter trafikavgasutsläpp under reella

körförhållanden, samt mäter icke avgasrelaterade

partiklar.

• Baserat på TRAKER (Testing Re-entrained Aerosol 

Kinetic Emissions from streets) metoden som utvecklats

i USA (Etyemetzian et al., 2003)

• Damm samlas på 5 cm avstånd från vänstra

framdäcket. Bakgrunds PM10 mäts framför den främre

stötfångaren. 
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Etyemezian V. et al. 2003. Vehicle-based street dust emission 

measurement: I—methods and calibration. Atmospheric

Environment 37, 4559- 4571.

Pirjola, L,. et al.. (2009) Non-exhaust emission 
measurement system of the mobile laboratory SNIFFER. 
Atmospheric Environment 43, 4703-4713. 



• Mätningar av PM10 och PM2.5 halter 

med batteridrivna Osiris 

kontrollapparater på 6 platser (3 par 

på motsatta sidor av de 3 

provsträckorna). 

• Mätningsvagn för luftkvalitet (PM10, 

PM2.5, NO2, NO) och

väderparametrar (vindhastighet och

riktning, temperatur, relativ

luftfuktighet, lufttryck och regn). 

Luftkvalitet längs med gatorna och meteorologi 
Storskogsvägen
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REDUST stadsrutter –
strategisk implementering & metodernas kostnadseffektivitet

• Mätningar med Sniffer fordon har gjorts på tre rutter (se karta nedan) sedan 2006

• Rutterna har utformats tillsammans med gatuunderhållssexperter från de medverkande

städerna, för att övervaka graden av PM10 utsläpp i de olika tätortsområdena. 
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Esbo Helsingfors



Dammbindning
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• Målsättningen var att

demonstrera

dammbindningsutrustningarnas

och/eller –teknikernas PM10

reduktionspotential. 

• Testerna har omfattat:

– Olika typer av 

spridningssätt

– Olika koncentrationer av 

CaCl2 lösning

– CaCl2 vs. kaliumformiat

(varumärket KemDust).



Resultat
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Dammbindningstest – Resultat

• Resultat från dammbindningstesterna 2011:

– Gatudammsnivån på de båda testgatorna var 

initialt höga 

– Möjligt att förhindra dammutsläpp från gatan 

och minska på akuta utsläppen från 40 % (med 

riktad spridning) till t.o.m. 90 % (lösningen 

sprids på hela körfältet). 

• Liknande resultat observerades i 

dammbindningstesterna 2012-2014
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• År 2011 observerades minskade PM10 halter 

också längs med gatorna (Osiris)
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• 2012: CaCl2 lösning (8.5% och 17% koncentrationer)
• LÅG initial gatudammnivå
• Båda lösningarna ger en viss minskning av

gatudamm

• 2013: CaCl2 och kaliumformiat (ca. 10%) lösningar
• MÅTTLIG TILL HÖG initial gatudammnivå
• Båda lösningarna minskar gatudamm

Dammbindningstest – Resultat
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Sammanfattning av Aktion 1 och 2 samt resultaten från 2011-2014

• Relativt höga minskningar i 

utsläppsnivåerna (t.o.m. över 40 

%) med att applicera på mitten 

av gatan och vid trottoarkanten 

och upp till 90 % med 

behandling av hela körfältet (på 

behandlingsdagen)

• Kan uppnås med ca 10 % 

lösning och med olika 

dammbindningsmedel. 



REDUST 2011 -2014

Aktivitet 1: 
Demonstrationstester

Aktivitet 2: 

Olika metoders
potentiella
effektivitet

Aktivitet 3: 

Utsläpps- och
kostnadsberäkning

Aktivitet 4: 
Strategi-

utveckling

Implementering
av strategin
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Kostnadsanalys

Beräkning av PM10 halter från
gatudamm och

minskningspotentialer med 
befintliga åtgärder på

stadsrutter (Esbo, 
Helsingfors, Vanda)

Skapa “scenarier“ med förbättrade
vintervägunderhållsåtgärder

(t.ex. mer frekvent
dammbindning). Omberäkning av

utsläpp och
minskningspotentialen. 

Beräkna och jämföra
kostnader av befintliga och
förbättrade åtgärder samt

beräkning av
kostnadseffektiviteten.

31.10.2014 www.redust.fi 18

• Kostnadsinformation samlades från städerna

– ”Kombinationsrengöring” (sopmaskin + vattenstråle) 400 €/km

– 100-800 €/km beroende på gatumiljön, gatans smutsighetsgrad samt vilka kombinationer

av metoder som används

– Sopmaskin med ett tvättande sugmunstycke (PIMU-maskin) 600 €/km
– 300-1900 €/km

– Dammbinding 40 €/km
– CaCl2 lösning (5−10%) sprids endast på trottoarkanten och arbetet utförs under dagtid



Kostnadseffektiviteten

kostnader av åtgärder (€) 

Kostnadseffektiviteten = 

utsläppsminskningar (kg)
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• Kostnadsanalysen visade att det är lämpligast att:

1. Prioritera tilläggsåtgärder på gator som har mycket trafik och höga
dammutsläpp

2. Öka antalet dammbindningar

3. Utföra rengöringen av gatorna tidigt, men utan att riskera
trafiksäkerheten, och upprepa rengöringen vid behov och

4. Ersätta traditionella sugmaskiner med moderna sopmaskiner eller andra
effektivare rengöringsprocedure
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Sammanfattning av resultaten av Aktivitet 3 & 

Strategiutveckling:

Med en förbättrad strategi är det möjligt att nå betydande

utsläppsminskningar med endast marginella kostnadsökningar. 



REDUST 2011 -2014

Aktivitet 1: 
Demonstrationstester

Aktivitet 2: 

Olika metoders
potentiella
effektivitet

Aktivitet 3: 

Utsläpps- och
kostnadsberäkning

Aktivitet 4: 
Strategi-

utveckling

Implementering
av strategin
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Implementering av strategin: case Helsingfors

• Förbättrade åtgärder har redan 
introducerats på tätortsrutterna. 

• Åtgärderna väljs utgående från den 
specifika platsen. 

• Helsingfors centrum: ökad 
dammbindning.

– Nedåtgående trend upptäcktes i PM10

halterna från 2006 framåt i både AQ och 
Sniffer mätningarna.

– Frekvent dammbindning och moderna 
gaturengöringsmetoder är effektiva sätt 
att förhindra överskridningar av EU:s 
dagliga gränsvärde för PM10 halterna.

– Andra aktiviteter

0	

20	

40	

60	

80	

100	

120	

140	

2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	

M
a
n
n
e
rh
e
im

in
e
	P
M
1
0
	9
5
th
%
	(
u
g
/m

3
)	

Year	

AQ	Data	95th	%	

Sen's	es mate	

0	

500	

1000	

1500	

2000	

2500	

3000	

3500	

4000	

4500	

5000	

2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	

Sn
if
fe
r	
TE
O
M
	P
M
1
0
	9
5
th
%
	

Year	

Sniffer	data	95th
%	

Sen's	es mate	



31.10.2014 23

Sniffer-concentration (TEOM) (µg/m3)

Street 21-Mar-13 28-Mar-13 3-Apr-13 9-Apr-13 23-Apr-13 29-Apr-13 7-May-13 15-May-13 28-May-13

Kielotie 2526 276 730 1332 3458 446 299 283 155

Lummetie 1409 3 960 2069 3108 313 205 351 83

Talkootie* 1107 15 1192 1577 5264 925 804 306 251

Talvikkitie 2022 175 803 1408 5799 597 401 319 179

Talvikkitie* 1977 57 1735 932 3974 832 491 258 221

Tikkurilantie 1948 105 561 521 2748 650 179 254 277

Tikkurilantie* 2566 177 370 861 2823 872 414 460 349

Urheilutie 1805 96 534 1520 5495 1213 744 504 609

City Average 1920 113 861 1278 4084 731 442 342 266

Implementering av strategin: case Vanda

• Dammbindningen utfördes på samtliga gator mellan den 26 och 28 mars. 

• Låga utsläppsnivåer uppmättes på samtliga gator den 28 mars. 

• Efter en vecka (3 april) har effekten av dammbindningen troligen försvagast -> 

dammbindningen upprepas på några av gatorna

• Gaturengöringen i Vanda inleddes efter den 17 april. 



Tack!

Besök gärna:

www.redust.fi

http://www.redust.fi

