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SAMMANFATTNING  

Starka Betongindustrier AB har lanserat Econox betongplattor med inblandning av TiOmix, 
den aktiva komponenten i fotokatalytisk titandioxid framtaget av Cementa AB. I laboratorium 
och vid en mättning i Bergamo i Italien har mängden kväveoxider i luften reducerats med 
hjälp av plattorna. Titandioxiden ska under inverkan av UV- ljus reagera med kväveoxider i 
luften. Under svenska väderförhållande är metoden relativt oprövad.  

Vid Amiralsgatan mellan Kungsgatan och Föreningsgatan överskrids Miljökvalitetsnormen 
(MKN) för kvävedioxid (NO2) med ca 10 %. Gatan är idealisk som provplats för de titan-
dioxidbelagda plattorna, eftersom den är väl dokumenterad samt den plats i Malmö där 
halterna av kväveoxider (NOx) är som högst.  

Amiralsgatans trottoar mellan Kungsgatan och Föreningsgatan är 160 meter lång. På halva 
den sträckan, dvs. 80 meter, byttes befintlig trottoarbeläggningen ut mot Econox 
trottoarplattor. Teststräckan täckte totalt en yta på 250 m2, vilket motsvarar 10 % av den totala 
vägbredden på 28 meter. Samtidigt utfördes även en mätning på resterande del av trottoaren 
på Amiralsgatan där de gamla plattorna fortfarande låg kvar, såkallad referenssträcka. 
Mätningen på de båda sträckorna pågick mellan 26 september 2009 och 13 april 2010. 
Haltskillnaden mellan teststräckan och referenssträckan ökade efter det att plattorna var på 
plats. 

Mätningen fortsatte under perioden 3 maj till 14 juni 2010, nu med Econox trottoarplattor vid 
båda mätpunkterna. Skillnaden mellan teststräckan och referenssträckan återgick till nästan 
samma förhållande som tidigare. Tidigare mätningar i området har visat att luftkvalitén på 
referenssträckan är mer belastad av luftföroreningar än teststräckan, anledning är bidraget från 
trafiken på Föreningsgatan. 
 

Haltskillnaden mellan teststräckan med Econox 
trottoarplattor och referenssträckan med vanliga 
betongplattor var 5 % större jämfört med 
perioden då båda sträckorna hade plattor belagda 
med titandioxid. Effekten kan vara något större 
eftersom effekten av de nya plattorna på 
referenssträckan bör ge ett positivt bidrag även 
på luftmassorna vid teststräckan. 
En minskning av kväveoxidhalten med 5 % på 
Amiralsgatan motsvarar en minskning av 
trafikflödet på gatan med ca 2000 bilar/dygn.  

Åtgärden räcker inte till för att MKN för 
kvävedioxid ska nås vid Amiralsgatan. Det 
kommer att krävas ytterligare åtgärder de 
närmsta åren för att förbättra luftkvalitén. Det är 
viktigt att belysa att det finns andra problem 
med hög trafikintensitet t.ex. buller, klimatgaser 
och fina partiklar som anses var den parameter 
som har störst påverkan på människors hälsa. 

Syftet med denna studie var att utreda 
plattornas förmåga att reducera NOx. Det finns 
andra studier som visar att plattorna fungerar 
även för att minska flyktiga organiska 
lösningsmedel (VOC) och kolmonoxid (CO).  

Om material med fotokatalytisk titandioxid 
ska användas i större skala bör en total 
genomgång av dess miljöpåverkan kart-
läggas.  
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Econox plattor.  

Referenssträcka där 
Econox plattor placerades 
till den avslutande delen 
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1 BAKGRUND  
Starka Betongindustrier AB har lanserat Econox betongplattor med inblandning av TiOmix, 
den aktiva komponenten i fotokatalytisk titandioxid framtaget av Cementa AB. I laboratorium 
och vid en mättning i Bergamo i Italien har mängden kväveoxider i luften reducerats med 
hjälp av plattorna. Enligt tillverkaren ska titandioxiden under inverkan av UV- ljus reagera 
med kväveoxider i luften. Restprodukten blir nitrater som följer med regnvattnet ner i 
dagvattensystemet. 

Under svenska väderförhållande är metoden relativt oprövad. Tidigare har bara ett mindre 
försök gjorts på en trottoarsträcka på Hamngatan i Stockholm. Starka Betongindustrier AB 
sponsrade Malmö Stad med plattorna mot att Malmö Stad ställde upp och gjorde en mätning.  

Amiralsgatan är en väl dokumenterad mätplats och den plats i Malmö där halterna av 
kväveoxider (NOx) är högst. Mätplatsen är därför idealisk som provplats för plattorna. 
Miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid (NO2) överskrids med ca 10 % vid mätplatsen.  

I det åtgärdsprogram för kvävedioxid som tagits fram för Malmö var Amiralsgatan den plats 
där det var svårast att hitta effektiva åtgärder för att minska mängden luftföroreningar. 
Åtgärdsprogrammet håller på att revideras. Revideringen innebär i stort att tidsplanen 
uppdateras för relevanta åtgärder samt att diffust beskrivna åtgärder förtydligas. Försöket med 
plattorna ligger utanför arbetet med revideringen av åtgärdsprogrammet. 

1.1 Kväveoxider 

Kvävemonoxid (NO), kvävedioxid (NO2) brukar benämnas kväveoxider1 (NOx). Oxidationen 
av kvävemonoxid i atmosfären sker främst med ozon som oxidant, enligt ekvation 1.1. Med 
inverkan av UV-ljus kan reaktionen ske baklänges. 

223 O  NO   O  NO +→+     (1.1) 

Kväveoxiderna orsakar försurning av mark, sjöar och vattendrag. Det oxiderade kvävet ger 
tillsammans med andra kväve- och fosforutsläpp upphov till övergödning av sjöar, vattendrag 
och närliggande hav samt bidrar till bildningen av marknära ozon. Kväveutsläppen bidrar 
också i viss mån till växthuseffekten samt har skadlig inverkan på människors hälsa. 
Kväveoxider påverkar andningssystemet genom att reducera flimmerhårens aktivitet. När 
damm, partiklar och bakterier tillåts uppehålla sig långa tider i lungorna ökar risken för 
irritationer och sjukdomar. 

Kvävedioxidhalterna har i Malmö varit ungefär oförändrade de senaste 15 åren. Halterna av 
kväveoxider (NOX) har de senaste åren minskat kraftigt vid Malmös hårt trafikerade gator. 
Minskningen beror bl.a. på införandet av den katalytiska avgasreningen samt en förbättrad 
fordonsflotta och en ökad satsning på alternativa bränslen. 

                                                 
1 I kväveoxiderna, NOx, ingår förutom NO och NO2 ytterligare kväveoxider men de är försumbara i det aktuella 
  mätsammanhanget. Lustgas (N2O) inkluderas inte i NOx-begreppet beroende på sina avvikande egenskaper. 
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1.1.1 NULÄGET ÅR 2009 

Malmös innerstad är den del av Malmö där MKN i dag överskrids för kvävedioxid. Trots att 
halterna av kvävedioxid har minskat med 7 % i centrum jämfört med situationen år 2006, 
överskreds MKN vid Södra Förstadsgatan och Amiralsgatan år 2009. Flera gator i centrum 
ligger mindre än 10 % från MKN, vilket innebär att det finns en stor risk att normvärdena 
överskrids även vid dessa väldigt känsliga områden.  

Sedan åtgärdsprogrammet för Malmö trädde i kraft har en del mjuka åtgärder genomförts. 
Direkta trafikreglerande åtgärder som kan påverkat trafikflödena i Malmö är bl.a: försöket 
med införandet av hastigheten 40 km/h i centrum; Djäknegatan och Östra Förstadsgatan har 
enkelriktats; en bussfil har anlagts på Lundavägen, Stockholmsvägen, Amiralsgatan och Södra 
Förstadsgatan (sträckan mellan Dalaplan och Södervärn). 

 
Figur 1 Kartan över nuläget år 2009 är baserade på trafikmätningar utförda av Gatukontoret,  
             under hösten 2009. [Från rapporten Kartläggning av kvävedioxidhalter för utsatta  
             punkter i Malmö 2009] 

Under hösten 2009 färdigställdes även en bussbro över kanalen mellan Norra Vallgatan och 
Centralstationen. Bussbron kommer att tas i bruk när Citytunneln invigs. 

Stadsbussarna som i dag trafikerar Södra Förstadsgatan mellan Triangeln och Södervärn 
flyttas till Rådmansgatan och Carl Gustafs Väg. Åtgärden beräknas leda till att MKN 
underskrids i området.  
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1.1.2 ECONOX FOTOKATALYTISKA BETONGPLATTOR 

Starka Betongindustrier AB har lanserat Econox betongplattor med inblandning av TiOmix, 
den aktiva komponenten i fotokatalytisk titandioxid framtaget av Cementa AB. Det finns idag 
fler aktörer på marknaden som marknadsför bl.a. målarfärg och takpannor med fotokatalytisk 
titandioxid som bygger på samma princip. Det finns flera studier som visar att tekniken med 
fotokatalytisk titandioxid inte bara fungerar för att minska mängden kväveoxider utan också 
flyktiga organiska lösningsmedel (VOC) och kolmonoxid (CO). 

Titandioxidens (TiO2) förmåga att absorbera UV- strålning ger den sin fotokatalytiska 
förmåga. När ytan bestrålas kommer elektroner (e-) exciteras dvs. en elektron hoppar upp till 
ett elektronskal med högre energi och det bildas elektron/hålpar e-/h+, så kallade fria 
laddningsbärare. Fria radikaler främst hydroxylradikaler (OH•) kan då bildas på ytan med 
hjälp av syre (O2) och vatten (H2O). De fria radikalerna kan sen reagera med kväveoxider och 
bilda vatten och nitrat (NO3

-), enligt ekvationerna 1.2 och 1.3. 

NO + 2OH• → NO2 + H2O   (1.2) 

NO2 + OH• → NO3
- + H+    (1.3) 

Den fotokemiska reaktionen som bryter ner luftföroreningar bildar marknära ozon (O3) vilket 
har negativ hälsopåverkan och bidrar till bl.a. skador på växter. Vid stora ytor bör också 
behovet av att rena regnvattnet från nitrater undersökas som annars orenat följer med 
dagvattensystemet ut [Användning av TiO2 nanopartiklar för fotokatalytisk självrening på vägar, VTI 2009]. 

Syftet med denna studie var att utreda plattornas förmåga att reducera NOx. Om material med 
titandioxid ska användas i större skala bör en total genomgång av dess miljöpåverkan 
kartläggas.  
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2 MÄTNING  

I början av september 2009 flyttades mätvagnen till Amiralsgatan och mätning påbörjades i 
mätpunkterna 1, 3 och 4 (Figur 2). Totalt pågick mätningar i punkterna mellan 4 september 
2009 och 14 juni 2010. Under mätperioden uppmättes kvävemonoxid, kvävedioxid, 
kväveoxid, bensen, toluen, xylen, etylbensen samt partiklar 10 µm och mindre (PM10). Från 
mätpunkterna sugs luft in via slangar till analysatorerna i mätvagnen. Mätpunkterna kopplas 
in med ett intervall av 120 – 180 sekunder. De första 45 sekunderna används för att spola 
rent mätcellerna. Mätvärdena samlas in av mätprogrammet där de lagras som 
minutmedelvärden innan de överförs till Miljöförvaltningens databas. 

2.1 Mätplats 

Mätvagnen var placerad på Amiralsgatan mellan Föreningsgatan och Kungsgatan, se Figur 2. 
Kväveoxider mättes i tre mätpunkter på 3 meters höjd. Mätpunkt 1 placerades på 
Amiralsgatan ca 30 meter sydost om Kungsgatan. Mätpunkt 3 placerades på Amiralsgatan ca 
30 meter nordväst om Föreningsgatan. Mätpunkt 4 placerades på motsatta sidan i höjd med 
mätpunkt 3.  

Genom att upprätta mätpunkter på båda sidor av gatan kan eventuella snedvridningar av 
mätresultatet, som orsakas av ogynnsamma vindförhållanden, elimineras. Vindriktning och 
vindhastighet mättes på 8 meters höjd, från en mast placerad på mätvagnens gavel.  

Under oktober och november år 2004 var mätvagnen placerad vid Amiralsgatan och 
mätningar gjordes i samma mätpunkter. Resultat från studien presenteras i rapporten 
Kartläggning av luftkvalitén vid Amiralsgatan 2004 - 2005. 

2.2 Mätstrategi 

Amiralsgatans trottoar mellan Kungsgatan och Föreningsgatan är 160 meter lång. På halva 
den sträcka dvs. 80 meter byttes befintlig trottoarbeläggningen ut mot Econox trottoarplattor. 
Arbetet pågick mellan den 16 - 25 september. Teststräckan täckte totalt en yta på 250 m2, 
vilket motsvarar 10 % av den totala vägbredden på 28 meter.  

Mätningen delades upp i tre perioder. Under period 1 (4-16 september 2009) låg vanliga 
plattor vid samtliga mätpunkter. Under period 2 (26 september 2009 till 13 april 2010) låg 
Econox trottoarplattor vid mätpunkt 1. Under period 3 (3 maj till 14 juni 2010) låg Econox 
trottoarplattor vid mätpunkt 1 och 3. 

Halterna vid mätpunkt 3 är högre än halterna vid mätpunkt 1. Anledningen är att 
Föreningsgatans trafik påverkar mätpunkt 3. I dagsläget passerar cirka 18 500 fordon/dygn 
(måndag – söndag) Föreningsgatan. Kungsgatan är ett promenadstråk med försumbar trafik, 
vilken har liten påverkan på halterna vid mätpunkt 1.  

Den största föroreningskällan vid Amiralsgatan är den lokala trafiken på gatan som står för 70 
% av kväveoxidhalten. I dagsläget passerar 21 500 fordon/dygn Amiralsgatan, 13 % av dessa 
är tunga fordon, dvs. lastbilar och bussar. 
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Figur 2 Mätvagnen och de tre mätpunkternas placering på Amiralsgatan.  
[Karta Gatkontoret] 
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3 

4 
Mätpunkt 4 

Mätpunkt 3 

Mätpunkt 1 

Mätvagn 4 

Referenssträcka där Econox plattor 
placerades först inför de två sista 
månaderna av mätningen. 

Teststräcka med Econox 
plattor.  
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2.3 Mätresultat  

I början av mätperioden då vanliga betongplattor låg på både teststräckan och referenssträckan 
har bygget av en bussfil på Amiralsgatan pågått. Detta kan vara något som påverkat 
trafikmönstret under denna inledande del av mätperioden. Efter bygget kunde bussar och bilar 
precis som tidigare passera referenssträckan. Vid teststräckan blev bilarna hänvisade till det 
yttre körfältet. Om förändringen har en positiv effekt vid teststräckan men inte vid 
referenssträcka är svår att bevisa. För att vara helt säker på att inte det trafikreglerande åtgärden 
ska snedvridna resultaten i utvärderingen görs analysen på de två sista perioderna. 

Under period 2 byttes befintlig trottoarbeläggning ut mot Econox trottoarplattor på teststräckan. 
Kväveoxidhalterna minskade vid teststräckan jämfört med referenssträckan efter det att 
plattorna var på plats.  

Den 14 april började Econox trottoarplattor läggas på referenssträckan dvs. resterande sträcka 
av trottoaren mellan Kungsgatan och Föreningsgatan. Under mätperioden 3 maj till den 14 juni 
2010 fortsatte mätningen nu med Econox trottoarplattor vid båda mätpunkterna. Skillnaden 
mellan teststräckan och referenssträckan återgick till nästan samma förhållande som tidigare, 
vilket är logiskt eftersom effekten av de nya plattorna på referenssträckan bör ge ett positivt 
bidrag även på luftmassorna vid teststräckan. 

Figur 3 visar hur kraftigt halterna av kväveoxiden varierar över mätperioden. Vindriktning 
samt hur stabilt väderläget är har stor betydelse på mätresultaten. I figur 4 framgår att det finns 
ett tydligt samband mellan vindriktningen och kväveoxidbelastningen. 

 

Kväveoxider vid Amiralsgatan under peroioden 
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Figur 3 Dygnsvärde för kväveoxider över hela mätperioden för samtliga tre mätpunkter vid 

                  Amiralsgatan. Under period 1 låg vanliga plattor vid samtliga mätpunkter. Under 
             period 2 låg Econox trottoarplattor vid mätpunkt 1. Under period 3 låg 

                                       Econox trottoarplattor vid mätpunkt 1 och 3. 
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Kväveoxidhaltens förhållande till  
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Figur 4 Vindens inverkan på kväveoxidhalterna för de tre mätpunkterna. Skillnaden mellan  
teststräckan (mätpunkt 1) och referenssträckan (mätpunkt 3) minskade under den sista  

             mätperioden när båda skräckorna hade Econox plattor. 
 

Vid vindriktningar från nordväst till sydost uppvisar mätpunkt 1 och 3 högst värden. När 
vinden vänder och det blåser från sydost till sydväst har mätpunkt 4 de högsta halterna. 
Logiskt borde det vara tvärtom. När det blåser mot mätpunkten borde halterna vara högst och 
tvärtom. 

Fenomenet är dock välkänt från tidigare mätningar. Istället för att huset verkar som ett 
vindskydd bildas det luftströmmar i gaturummet enligt Figur 5. Resultatet blir att ”opåverkad 
luft” passerar mätpunkt 4 och för med sig förorenad luft mot mätpunkt 1, 3 som uppvisar 
betydligt högre halter än mätpunkt 4. När det blåser längs med Amiralsgatan är halterna 
ungefär lika höga i alla mätpunkterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 Förenklad bild över strömningsmönstret vid Amiralsgatan vid vindriktning från nordost. 
             Resultatet blir att ”opåverkad luft” passerar mätpunkt 4 (MP 4) och för den förorenad 
             luft mot mätpunkt 1, 3 (MP 1, 3) som uppvisar betydligt högre halter än mätpunkt 4. 
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Figur 6 Skillnaden i procent mellan mätpunkt 1 och mätpunkt 3 vid nordvästliga till 

sydostliga vindar dvs. 160 – 340 garder. 

 
Efter det att Econox plattorna lagts på teststräckan vid mätpunkt 1 ökade differensen mellan 
sträckorna till mellan 18 – 27 % för nordvästliga till sydostliga vindar, jämfört med 
referenssträckan med vanliga betongplattor. Resultatet för vindsektorn blir en genomsnittlig 
förbättring vid mätpunkt 1 på 10 %, skillnaden varierade mellan 5 – 15 %. Vilket är betydligt 
mer än när samtliga vindriktningar under perioden jämförs. 

Skillnaden mellan teststräckan och referenssträckan återgick nästan till samma förhållande 
som tidigare när Econox plattorna placerades även på referenssträckan. Detta är logiskt 
eftersom effekten av de nya plattorna på referenssträckan bör ge ett positivt bidrag även på 
luftmassorna vid teststräckan. 

De högsta halterna av kväveoxider uppmättes vid Amiralsgatan under rusningstrafiken på 
morgonen och eftermiddagen. Haltskillnaden mellan teststräckan och referenssträckan är som 
störst under dagtid, enligt Figur 7. Vid vindar från väst till sydost ökar skillnaden mellan 
kväveoxidhalterna på teststräckan och referenssträckan (Figur 8).  
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 Figur 7 Till vänster, kväveoxidvariation under ett genomsnittsdygn under perioden med  
               Econox trottoarplattor på teststräckan och vanliga plattor på referenssträckan. 

Till höger, kväveoxidvariation under ett genomsnittsdygn när både teststräckan och 
referenssträckan hade Econox plattor. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 8 Till vänster, kväveoxidvariation under ett genomsnittsdygn under perioden med  
               Econox trottoarplattor på teststräckan och vanliga plattor på referenssträckan, under  
               nordvästliga till sydostliga vindar. Till höger, kväveoxidvariation under ett  
               genomsnittsdygn när både teststräckan och referenssträckan hade Econox plattor, under 
               nordvästliga till sydostliga vindar. 

 

Haltskillnaden mellan teststräckan med Econox plattor och referenssträckan med vanliga 
betongplattor var 5 % större jämfört med perioden då båda sträckorna var belagda med Econox 
trottoarplattor. Effekten kan vara något större eftersom effekten av de nya plattorna på 
referenssträckan bör ge ett positivt bidrag även på luftmassorna vid teststräckan. 

En minskning av kväveoxidhalten med 5 % på Amiralsgatan motsvarar en minskning av 
trafikflödet på gatan med ca 2000 bilar/dygn.  

Åtgärden räcker inte till för att MKN för kvävedioxid ska nås vid Amiralsgatan. Utan det 
kommer att krävas ytterligare åtgärder för att förbättra luftkvalitén de närmsta åren. Det är 
viktigt att belysa att det finns andra problem med hög trafikintensitet t.ex. buller, klimatgaser 
och fina partiklar, som anses vara den parameter som har störst påverkan på människors hälsa. 
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3 M ILJÖKVALITETSNORM  

Miljökvalitetsnormen är en föreskrift om lägsta tolererbara miljökvalitet för bl.a. vatten, mark 
och luft. Fastställandet av en norms halt görs utifrån kunskaper om vad människan och 
naturen tål. Halterna för luft är avsedda att skydda befolkningen mot ohälsoeffekter samt i viss 
mån korrosion av material. Speciell hänsyn är tagen till personer med olika typer av 
överkänslighet t.ex. astma och allergier. Halterna skall uppfyllas på platser där människor 
regelbundet uppehåller sig. 

Mätningarna är utförda i gatumiljö. Halterna skall i de hänseendena vara uppfyllda vid 
trottoarer samt övriga platser där det kan förväntas att allmänheten vistas längre perioder. 

Miljökvalitetsnormer Halt Träder i kraft Anteckningar 
Bensen  5 µg/m3 1 januari 2010 Årsmedelvärde 
Kolmonoxid (CO)  10 mg/m3 1 januari 2006 Max 8-timmars glidande medelvärde 

Kvävedioxid (NO2)
  40 µg/m3 1 januari 2006 Årsmedelvärde 

Kvävedioxid (NO2)
  60 µg/m3 1 januari 2006 98-percentil baserad på dygnsmedelvärde 

Kvävedioxid (NO2)
  90 µg/m3 1 januari 2006 98-percentil baserad på timmedelvärde 

Stoft (PM10)  40 µg/m3 1 januari 2005 Årsmedelvärde 

Stoft (PM10)  50 µg/m3 1 januari 2005 90-percentil baserad på dygnsmedelvärde 

 Figur 9 Sammanställning över aktuella Miljökvalitetsnormer för luftkvalité. 

1998 infördes en miljökvalitetsnorm för kvävedioxid som skulle vara uppfylld senast vid 
årsskiftet 2005/2006. Normen består av ett årsmedelvärde på 40 µg/m3, ett timmedelvärde på 
90 µg/m3, som får överskridas 175 timmar per år, samt ett dygnsmedelvärde på 60 µg/m3 som 
får överskridas 7 dygn per år (Figur 9). 


