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Seminarium 15 mars 
Nordust, nordiskt forskningsprojekt om däck, luft och partikelspridning 

Trafikverket presenterade VTI:s senaste forskning om däck, luft och partikelspridning. 

Seminariet hölls i anslutning till årsstämman. 

Joakim Lundberg som är doktorand inledde med att visa hur vägyta – däckinteraktion 

påverkar vägdamm och slitagepartiklar. Det som har mest inverkan är: dubbdäck, hastighet, 

fukt, salt och sand. Han berättade om ett pågående test i Linköping där man provar 

beläggning med porös struktur för att minska damm och buller. 

Tiago Vieira doktorand som studerar väg – däck med fokus på buller och rullmotstånd. Olika 

typer av däck som green diamond med inbakade hårda partiklar ger upphov till lägre buller. 

Vägyta med slipning minskar buller och rullmotstånd men inte friktion. 

Mats Gustafsson forskare vid VTI presenterade Nordust ett tre-årigt forsknings och 

utvecklingsprojekt som är ett samarbete mellan Trafikverken i de nordiska länderna. 

Gemensamt är att länderna har luftkvalitetsproblem kopplat till vägdamm med höga 

partikelhalter, särskilt på våren. Resultaten ska ge svar på hur vägdammets mängd och 

fördelning i gatumiljön påverkas av trafik, nederbörd och olika typer av åtgärder. 

Projektet avslutas i år och rapport är på gång. 

Styrelsen 2019  
Vid årsstämman den 15 mars valdes följande styrelse: 
 
Ordförande: Tomas Hirsch SSAB  
Vice ordförande: Gunilla Berglund, Avesta kommun 
 
Övriga ordinarie ledamöter: 
Johan Hallberg, Region Dalarna 
Johanna Ingre, Trafikverket 
Emma Göthe, Länsstyrelsen 
Andreas Jansson, Falu kommun 
Elina Brodén, Borlänge kommun 



 
Ersättare  
Hans Gleimar, Ludvika kommun 
Anna-Karin Olsson, Falu kommun 
Joakim Rollin, Outokumpu Avesta 
 

Medlemsavgift och utredningsavgifter  
Dalarnas Luftvårdsförbund är momspliktigt från 1 januari 2019 och enligt Skatteverket ska därför 25 

% moms läggas på utredningsavgifterna. I övrigt är avgifterna oförändrade. 

Utredningsavgiften är 10 000 kr för A-anläggningar och 6000 kr för B-anläggningar. 

Kommunerna betalar 0,55 kr per invånare.  

Medlemsavgiften är 1000 kr för alla medlemmar.   

Avgifterna kommer att debiteras i maj. 

 

Mätningar av luftföroreningshalter 
Mätning av luftföroreningshalter har gjorts i Borlänge 2015, Falun 2016 och i Mora 2017.  
Resultaten av mätningarna visar att partikelhalterna ligger under miljökvalitetsnormen i 
Borlänge, Falun och Mora. Kvävedioxidhalterna (som bara mättes i Falun) ligger precis under 
miljökvalitetsnormen men fortsatta mätningar krävs då resultaten ligger över den så kallade 
övre utvärderingströskeln.  
 
2019 pågår partikelmätningar i Hedemora. 
 
Samverkansområde 
Svenska kommuner är enligt Luftkvalitetsförordningen skyldiga att kontrollera att 
miljökvalitetsnormerna uppfylls och att redovisa luftkvaliteten. Alla dalakommuner är 
medlemmar i Dalarnas Luftvårdsförbund som fungerar som ett samverkansområde. 
Förbundet har tagit på sig uppgiften att kontrollera och rapportera luftkvaliteten i 
medlemskommunerna. 
 
E-post: info@dalaluft.se   
Webb: dalaluft.se 
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