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Sammanfattning 

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg arbetar med att ta fram underlag för ändring 

av en detaljplan i ett kvarter i Jakobsdal. Syftet är att pröva möjliggörandet av 

att bygga bostäder på befintliga vindar. På grund av närheten till Kungsbackale-

den har behovet av att undersöka halterna av kvävedioxid lyfts fram. 

Luftutredningen syftar till att ta fram underlag för bedömning av luftkvaliteten i 

området och risken att miljökvalitetsnormer (MKN) och miljökvalitetsmål för luft 

överskrids. Utredningen innehåller därför detaljerade spridningsberäkningar av 

kvävedioxid (NO₂). Den utformning av byggnaderna som använts är den befint-

liga då en planändring inte väntas medföra några större ändringar exteriört. Året 

för förväntad inflyttning tillika scenarioåret är 2026. 

Uppgifter om väntade trafikmängder har använts för att göra emissionsberäk-

ningar, vilka utfördes med data från modellerna HBEFA och Nortrip. För meteo-

rologiska indata har TAPM-modellen använts, och spridningsberäkningar genom-

fördes med CFD-modellen Miskam, som kan ta hänsyn till både höjdskillnaderna 

mellan Kungsbackaleden och planområdet och byggnadernas utformning. 

De halter som redovisats beskriver halterna i marknivå i planområdet. Närmast 

den bullerskärm som kröner bergskärningen ovanför Kungsbackaleden är de be-

räknade halterna av kvävedioxid höga, i något fall tangerar de miljökvalitetsnor-

men. I planområdet, som ligger på ett visst avstånd från motorvägen och buller-

skärmen, är halterna lägre och inga överskridanden av miljökvalitetsnormen har 

beräknats. Miljökvalitetsmålet för årsmedelvärdet klaras inte, men dito för tim-

medelvärdet klaras på innergården och vid det aktuella kvarterets fasad mot ös-

ter. 

Luftkvaliteten i området påverkas kraftigt av trafiken på Kungsbackaleden. Hal-

terna av luftföroreningar är lägre i marknivå vid planområdet än vid motorvä-

gen, de avtar med höjden. Bullerplanket skärmar spridningen från motorvägen 

till planområdet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

I Göteborg pågår planarbete inom bostadskvarteret Jakobsdal inom stadsdelen 

Bö. Syftet med detaljplanen är att pröva kompletterande ändringar utav den be-

fintliga detaljplanen. Dessa ändringar skulle innebära möjliggörandet att inreda 

existerande vindar på Påskbergsgatan, Jakobsdalsgatan och Jättegrytsgatan till 

bostadsändamål. I Figur 1 visas kvarterets lokalisering. 

 

Figur 1. Det aktuella kvarteret ligger i stadsdelen Bö, söder om Örgrytevägen och 

öster om Kungsbackaleden. Planområdets ungefärliga utsträckning är mar-

kerat med rött. © Karta: Open Street Maps bidragsgivare. 

För att ta reda på om miljökvalitetsnormen för kvävedioxid uppfylls vid eventuellt 

utbyggnad av vindsvåningar behöver förhållandena studeras för aktuell plats. 

Länsstyrelsen har under ett möte informerat om att de anser att luftmiljön behö-

ver studeras vidare under planprocessen. Uppdraget syftar till att svara på om 

miljökvalitetsnormen för kvävedioxid uppfylls inom planområdet. Som en del i 

planarbetet har därför en luftkvalitetsutredning efterfrågats, och COWI har fått i 

uppgift att göra den. 
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1.2 Syfte 

Syftet med luftmiljöutredningen är att:  

› Svara på om miljökvalitetsnormen för kvävedioxid klaras utan att fast-

ställda gränsvärden för luft överskrids i planområdet eller dess närområde.  

› Visa planförslagets egna bidrag till situationen genom tillkommande trafik 

och bebyggelsen i sig. 

1.3 Miljökvalitetsnormer och miljömål 

När Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 infördes miljökvalitetsnormer 

(MKN) som ett nytt styrmedel i svensk miljörätt. Systemet med MKN regleras 

framförallt i Miljöbalkens femte kapitel. Till skillnad från gränsvärden och riktvär-

den ska MKN enbart ta fasta på vad människan och naturen tål utan hänsyn till 

ekonomiska intressen eller tekniska förhållanden. En norm kan meddelas om det 

behövs i förebyggande syfte eller för att varaktigt skydda människors hälsa eller 

miljön. De kan även användas för att återställa redan uppkomna skador på miljön. 

MKN gäller i utomhusluft med undantag av väg- och spårtunnlar och arbetsplatser 

till vilka allmänheten inte har tillträde (Luftkvalitetsförordning, SFS 2010:477). 

Överskridanden av miljökvalitetsnormen ska inte heller utvärderas på vägars kör-

bana (Naturvårdsverket, 2019). Eftersom miljökvalitetsnormerna gäller där män-

niskor vistas utvärderas de vanligen på cirka 2 meters höjd över marken, i vad 

som kallas marknivå. 

Gällande miljökvalitetsnormer för NO₂ och PM10 i utomhusluft redovisas i Tabell 

1. För dygns- och timmedelvärdena medges ett antal överskridanden av gräns-

värdenivån per år, de anges som percentiler. Exempelvis redovisas medelvärdet 

för det åttonde högsta dygnet som 98-percentilen för dygn efter det att medel-

värdena för de sju dygnen (två procent av året) som har de högsta halterna har 

räknats bort. 

Tabell 1.  Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid enligt Luftkvalitetsförordningen SFS 

2010:477. 

Förorening Medelvärdesperiod MKN-värde (µg/m³) 
Antal tillåtna över-

skridanden per år 

NO₂ Timme 

Dygn 

År 

90 

60 

40 

175 timmar1) 

7 dygn 

- 

1) Förutsatt att föroreningsnivån inte överstiger 200 µg/m³ under en timme mer än 18 gånger per kalenderår. 

 

Kommuner och myndigheter bär huvudansvaret för att MKN följs, men verksam-

hetsutövare har också ett visst ansvar. Ansvaret ökar med verksamhetens stor-

lek och miljöpåverkan. MKN ska följas när kommuner och myndigheter planlägger, 
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bedriver tillsyn och ger tillstånd till att driva anläggningar (Naturvårdsverket, 

2019). 

Det svenska miljöarbetet styrs även av miljömålssystemet, som omfattar ett ge-

nerationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. Generationsmålet 

anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en gene-

ration för att miljökvalitetsmålen ska nås. Miljökvalitetsmålen beskriver det till-

stånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det finns även precise-

ringar av miljökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar målen och används i det 

löpande uppföljningsarbetet av målen. 

Ett av de sexton miljökvalitetsmålen, Frisk luft, berör direkt halter i luft av olika 

föroreningar. Miljökvalitetsmålet Frisk luft definieras enligt följande: ”Luften ska 

vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas”. 

För miljökvalitetsmålet Frisk luft finns preciseringar i form av halter av luftförore-

ningar som inte ska överskridas, se Tabell 2 för preciseringar för NO₂. Då miljö-

målen beslutades var målåret 2020, som nu passerats. Eftersom de globala håll-

barhetsmålen i Agenda 2030 tar sikte på året 2030 passar det årtalet bra som 

nästa hållpunkt för miljömålen (Sveriges miljömål 2020). 

Göteborgs Stad har tagit fram ett miljö- och klimatprogram för åren 2021-2030, 

som tar sin utgångspunkt i bland annat Agenda 2030 och Sveriges nationella mil-

jömålssystem (Göteborgs Stad, u.å.a). Inom programmet finns tre lokala miljö-

kvalitetsmål som handlar om naturen, klimatet och människan, och under dessa 

finns det tolv delmål. Ett delmål är att säkra en god luftkvalitet för göteborgarna. 

För att nå delmålet har flera indikatorer för målet satts upp, och det finns två 

indikatorer avseende halter av kvävedioxid (NO₂). Den första indikatorn är att 

årsmedelvärdet för NO₂ ska underskrida 20 µg/m³ vid 100 procent av alla försko-

lor och bostäder i Göteborg senast år 2030. Den andra indikatorn är att andelen 

yta i sammanhängande stadsbebyggelse med halter av NO₂ under 20 µg/m³ ska 

öka årligen (Göteborgs Stad, u.å.a). 

Tabell 2.  Preciseringar avseende kvävedioxid för miljökvalitetsmålet Frisk luft. 

För-

ore-

ning 

Medelvär-

desperiod 

Nationellt 

miljökvali-

tetsmål 

(µg/m³) 

Antal tillåtna 

överskridan-

den per år 

Lokalt miljökvalitetsmål 

NO₂  Timme 

År 

60 

20 

175 timmar 

- 

 

Halter under 20 µg/m³ vid 100 

% av alla förskolor och bostäder 

år 2030 

Årligt ökande andel yta med 

halter under 20 µg/m³ i sam-

manhängande stadsbebyggelse 

 

Miljökvalitetsmålen utgör en riktning och vägledning åt kommuner och Länssty-

relser för vad miljöarbetet ska sikta mot. Även om miljökvalitetsmålen inte är 

rättsligt bindande så som miljökvalitetsnormerna är, kan överskridanden av 
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miljökvalitetsmålen innebära en begränsning i framtiden, beroende på hur dessa 

tolkas av myndigheterna och därmed vilken praktisk betydelse dessa får. 

1.4 Luften i Göteborg 

I Göteborg finns sedan många år en mätstation i taknivå på Femman i Nordstan 

där NO₂ mäts. Uppmätta halter av NO₂ i taknivå är höga, framför allt för 98-

percentilen av dygnsmedelvärdet där MKN tangerades 2016. I övrigt har MKN 

klarats för NO₂ vid Femman de senaste fem åren. (SMHI, u.å.). 

Luftföroreningar mäts också vid två fasta, vägnära stationer i Gårda och Haga 

(gaturumsstationer). Mätstationen i Gårda ligger vid gångbron över Kungsbacka-

leden, ca 550 meter norr om planområdet. MKN för 98-percentilen av dygnsme-

delvärdet av NO₂ överskrids vid båda stationerna, med undantag för år 2020 då 

MKN klarades. MKN för 98-percentilen av timmedelvärdet av NO₂ har överskridits 

i gaturum de senaste fem åren, med undantag för stationen i Haga 2019 eller år 

2020 då det klarades för de båda vägnära stationerna (SMHI u.å.). 

För att få en bild av halterna av NO₂ i andra delar av staden har en spridningsbe-

räkning gjorts för hela Göteborg (Göteborgs Stad, u.å.b). Resultaten av denna 

beräkning visar halter av NO₂ för år 2018 i takhöjd, dvs. modellen tar inte hänsyn 

till bebyggelsens påverkan på spridningen av föroreningarna. Den modell som 

använts tar inte heller hänsyn till topografin, det vill säga höjdskillnader i land-

skapet, utan räknar med att staden är helt platt. I Haeger-Eugensson m.fl. (2018) 

visades att bebyggelsen, beroende på höjd och utförande ofta spärrar för intrans-

port av föroreningar från vägen in till områden innanför den första skärmande 

raden av bebyggelse. Detta resulterar ofta i att halterna blir lägre än de beräknade 

innan för en bebyggelseskärm men högre utanför.   

Haltkartor för NO₂ från stadens kartläggning för år 2018 visas för planområdet 

med omnejd i Figur 2 (Göteborgs Stad, u.å.b). Det framgår att de beräknade 

halterna av NO₂ i planområdet ligger i gränslandet mellan den övre utvärde-

ringströskeln (orange färg) och miljökvalitetsnormen (röd färg). I dessa beräk-

ningar tas dock ingen hänsyn till höjdskillnaden mellan Kungsbackaleden och 

planområdet, eller till bullerplankets eller andra byggnaders skärmande effekt. 
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Figur 2. Beräknade halter av NO₂ ur Göteborgs Stads kartläggning avseende år 

2018 för a) årsmedelvärdet, b) 98-percentilen av dygnsmedelvärdet och c) 

98-percentilen av timmedelvärdet. Ungefärlig lokalisering av planområdet 

markeras med streckad linje. Kartor från Göteborgs Stad (u.å.b). 

 

a) 

b) 

c) 
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2 Metod och underlag 

2.1 Bebyggelse 

Eftersom ändringen av planen syftar till att medge bostäder på vindsvåningarna 

väntas ingen ändring av bebyggelsens utformning. Därför har den nuvarande 

bebyggelsen använts för beräkningarna som gjorts för år 2026, då planen vän-

tas vara antagen och lägenheterna byggda. Bullerplanket som kröner bergskär-

ningen öster om motorvägen har lagts in i 3D-modellen. 

I Figur 3 visas en bild av bebyggelsen i planområdet med omgivningar i 3D-mo-

dellen  

 

Figur 3. Bebyggelsen så som den lagts in i beräkningsmodellen.  

 

2.2 Utsläpp från trafiken 

Uppgifter om trafikflöden för scenarioåret 2026 har hämtats ifrån Göteborgs 

Stad och kompletterande uppgifter har erhållits av Trafikkontoret (mejlkorre-

spondens Trafikkontoret, 2021). Prognosen omfattade trafikflöden och antal 

bussar, angivna som årsdygnstrafik, ÅDT, och andelen tung trafik. En samman-

ställning över trafikmängderna för respektive gata kan ses i Bilaga A. En ändring 

av detaljplanen antas inte medföra någon tillkommande trafik. 

Utsläppen från trafiken har beräknats med emissionsfaktorer ur modellen HBEFA, 

version 4.1. För framtida scenarioår brukar emissionsfaktorer för några år tidigare 

än själva scenarioåret användas. Syftet är att ha marginal för att den faktiska 

teknikutvecklingen och utbytestakten av fordonsflottan till större andel nya fordon 

kan skilja sig från den prognosticerade. För scenarioår 2026 har därför emissions-

faktorer för år 2024 använts efter samråd med miljöförvaltningen.  
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Hastigheter på aktuella vägsträckor har hämtats från Nationella Vägdatabasen 

(NVDB) (Trafikverket, u.å.), och uppgifter från NVDB har även använts för att 

klassificera vägarna i olika trafiksituationer i HBEFA enligt WSP (2015).  

Trafikflödet varierar mycket över dygnet, över veckan och över månaderna, vilket 

gör att det vid vissa tillfällen kan vara mycket mer/mindre trafik än genomsnittet. 

För att skapa en verklighetstrogen variation av trafiken över året och därmed 

identifiera situationer med höga halter av emissioner och påföljande höghaltstill-

fällen har Göteborgs Stads mätningar (2016) av trafikflöden i Tingstadstunneln 

använts i denna utredning. 

2.3 Spridningsberäkningar 

Spridningen av luftföroreningar styrs av många processer och faktorer som verkar 

i olika geografiska skalor. Det aktuella området har komplicerade spridningsför-

utsättningar både i regional (närhet till kusten och Göteborg samt distinkt topo-

grafi), lokal (placering i en allmänt tätbebyggd miljö) och i mikroskala (gaturum 

och komplicerad bebyggd närmiljö). Spännvidden i de geografiska skalor som är 

involverade i föroreningarnas spridning är därmed för stor för att kunna täckas in 

av endast en modell. 

För att beräkna de meteorologiska förutsättningarna i regional till lokal skala (ex-

empelvis sjö- och landbris sommartid, topografisk påverkan på vinden samt fre-

kventa inversioner) har den dynamiska prognosmodellen The Air Pollution Model 

använts (TAPM, se vidare information i Bilaga B). Då väderförhållandena, och i 

förlängningen spridningsförutsättningarna, varierar från år till år har meteorologin 

beräknats för ett så kallat typår, som representerar de genomsnittliga meteoro-

logiska förhållandena under ett år för ett område. Ett typår är inte ett specifikt år 

utan en sammansättning av månader från olika år under den senaste trettioårs-

perioden. Om typårets januari motsvaras av år 1998 så innebär detta att januari 

år 1998 varit mest representativ för områdets januariväder under de senaste 30 

åren. 

I nästa steg, för beräkningen av de tredimensionella strömningsförhållandena 

mellan huskropparna, har en CFD-modell använts (Computational Fluid Dynamics, 

i detta fall Miskam, se vidare information i Bilaga C). Beräkningarna med Miskam-

modellen görs i två steg, där första modelleringssteget är att beräkna ett relevant 

s.k. vindfält över området, baserat på lokala meteorologiska data från TAPM-

beräkningarna. Vindfältet blir sedan ingångsdata för den efterföljande spridnings-

beräkningen i det andra modelleringssteget i Miskam, där halterna av luftförore-

ningarna beräknas. 

För att beskriva hur emissioner från vägar på olika nivåer över havet påverkar 

halterna av kvävedioxid i marknivå vid det kvarter som är aktuellt i detaljplanen 

har Kungsbackaleden lagts in i 3D-modellen på en högre höjd än exempelvis So-

fierogatan. Det aktuella kvarteret och de omkringliggande gatorna, såsom Påsk-

bergsgatan, har lagts på ytterligare en terrass, på en högre nivå. Emissionerna 

från trafiken har lagts in i modellen på en höjd som motsvarar utsläppshöjden, 

för respektive väg. I Figur 4 visas de terrasseringar som gjorts för att beskriva 
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höjdskillnaderna mellan exempelvis Sofierogatan, Kungsbackaleden och Påsk-

bergsgatan. 

 

Figur 4. För att beskriva höjdskillnaderna mellan Sofierogatan, Kungsbackaleden 

och Påskbergsgatan har terrasseringar gjorts i 3D-modellen. 

2.4 Urbana bakgrundshalter 

För beräkning av totala halter för området har en urban bakgrundshalt adderats 

till de lokala beräknade haltbidragen. En lämplig bakgrundshalt har tagits fram i 

en tidigare utredning för ett närliggande planområde strax väster om Kungs-

backaleden (COWI, 2020) genom jämförelser av såväl spridningsberäkningar 

som mätningar av kväveoxider (NOX) och kvävedioxid (NO₂). De urbana bak-

grundshalter som visas i Tabell 3 har lagts till de beräknade lokala bidragen i 

denna utredning. 

Tabell 3. Urban bakgrundshalt som adderats till spridningsberäkningarnas haltkar-

tor. Observera att det är kväveoxidhalter som listats i tabellen. 

Förorening Årsmedelvärde 98-percentil dygn 98-percentil timme 

NOX (µg/m³) 40 50 83 

 

Sofierogatan 

 

Kungsbackaleden 

Påskbergsgatan 
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3 Resultat 

I det här kapitlet visas de beräknade halterna av kvävedioxid år 2026. De redovi-

sade halterna gäller för marknivå på Påskbergsgatan och de intilliggande kvarte-

ren och är alltså inte representativa för de delar av beräkningsområdet som ligger 

väster om bullerskärmen i bildernas mitt. De redovisade halterna visar inte hal-

terna i marknivå på Kungsbackaleden, Sofierogatan eller västerut. 

Rött haltintervall visar överskridanden av nivån för gränsvärdet enligt MKN, och 

rosa haltintervall visar halter över nivån för miljökvalitetsmålet för frisk luft.  

I Figur 5 visas de beräknade årsmedelvärdena kring det aktuella kvarteret. På 

Påskbergsgatan öster om bullerskärmen ligger halterna av NO₂ på mellan 30 och 

35 µg/m³. Luft med liknande koncentration av kvävedioxid letar sig österut både 

norr och söder om kvarteret. I övrigt ligger halterna under 30 µg/m³, vilket gör 

att marginalen till gränsvärdet på 40 µg/m³ är god. Miljökvalitetsmålets 20 µg/m³ 

klaras dock inte i beräkningsområdet. 

 

 

Figur 5. Beräknade halter av kvävedioxid (µg/m³) i marknivå på Påskbergsgatan för 

årsmedelvärdet. Rött haltintervall motsvarar miljökvalitetsnormens gräns-

värde och rosa motsvarar miljökvalitetsmålet. Halter visas även väster om 

bullerskärmen men är där inte representativa för marknivån och kan inte 

användas för utvärdering av miljökvalitetsnormerna. 
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Resultaten för 98-percentilen av dygnsmedelvärdet visas i Figur 6. Halterna av 

NO₂ öster om bullerskärmen ligger i intervallet 45 till 60 µg/m³, vilket innebär att 

miljökvalitetsnormens 60 µg/m³ tangeras, alldeles intill den södra delen av skär-

men. Kring de byggnader som omfattas av detaljplanen ligger halterna på mellan 

40 och 50 µg/m³, vilket ger marginal till miljökvalitetsnormen. 

 

 

Figur 6. Beräknade halter av kvävedioxid (µg/m³) i marknivå på Påskbergsgatan för 

98-percentilen av dygnsmedelvärdet. Rött haltintervall motsvarar miljökva-

litetsnormens gränsvärde. Halter visas även väster om bullerskärmen men 

är där inte representativa för marknivån och kan inte användas för utvärde-

ring av miljökvalitetsnormerna. 
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Figur 7 visar 98-percentilen av timmedelvärdet. Halterna av NO₂ är högst närmast 

Kungsbackaleden. Vid den södra delen av bullerskärmen tangeras miljökvalitets-

normens 90 µg/m³, eftersom de beräknade halterna där är 80-90 µg/m³. Utmed 

resten av bullerskärmen ligger halterna i intervallet 70-80 µg/m³ och närmast 

fasaderna som vetter mot Kungsbackaleden har de i huvudsak sjunkit till 60-70 

µg/m³, vilket även gäller det aktuella kvarterets fasader mot norr och söder. Öster 

om kvarteret klaras miljökvalitetsmålet, liksom på innergården. 

 

 

Figur 7. Beräknade halter av kvävedioxid (µg/m³) i marknivå på Påskbergsgatan för 

98-percentilen av timmedelvärdet. Rött haltintervall motsvarar miljökvali-

tetsnormens gränsvärde och rosa motsvarar miljökvalitetsmålet. Halter vi-

sas även väster om bullerskärmen men är där inte representativa för mark-

nivån och kan inte användas för utvärdering av miljökvalitetsnormerna. 
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4 Diskussion 

För att beskriva hur emissioner från vägar på olika nivåer över havet påverkar 

halterna av kvävedioxid i marknivå vid det kvarter som är aktuellt i detaljplanen 

har beräkningarna i denna utredning gjorts i en modell som tar hänsyn till bygg-

nadernas och topografins påverkan på vindar och spridningsmönster. I modellen 

har 3D-modellen byggts upp genom att Kungsbackaleden lagts på en högre höjd 

än exempelvis Sofierogatan. Påskbergsgatan intill det aktuella kvarteret har lagts 

på ytterligare en terrass, på en högre nivå. Eftersom miljökvalitetsnormerna ska 

utvärderas i marknivå, vilket ofta definieras som cirka 2 meter över mark, där 

människor andas, har resultaten i denna utredning redovisats för en nivå som 

motsvarar marknivån vid det aktuella kvarteret, på Påskbergsgatan. Det innebär 

att resultaten endast gäller där, vilket i rapporten beskrivits som öster om buller-

skärmen. Väster om bullerskärmen ligger Kungsbackaleden ett antal meter lägre, 

varför halterna väster om bullerskärmen inte motsvarar halterna i marknivå. 

Syftet med planändringen är att pröva möjliggörandet av att bygga bostäder på 

befintliga vindsvåningar, vilket innebär att byggnadernas utformning kommer att 

ändras i ytterst liten omfattning. Eventuella tillkommande takkupor anses besk-

rivas av den befintliga utformningen, som är förenklad i 3D-modellen. De upp till 

tio tillkommande bostäderna väntas inte alstra någon ytterligare trafik. Därför 

har endast ett scenario, för år 2026, vilket är förmodat inflyttningsår, gjorts. 

Kungsbackaleden med dryga 115 000 fordon/dygn är den absolut största källan 

till luftföroreningar i beräkningsområdet, även om den ligger ett antal meter lägre 

än det aktuella kvarteret. Halterna av luftföroreningar avtar med höjden och re-

sultatbilderna visar att bullerskärmen har en god skärmande effekt för den dåliga 

luften, eftersom halterna är väsentligt lägre öster om den. På gatorna i kring det 

aktuella kvarteret är trafikflödena förhållandevis låga, 500-1 000 fordon/dygn, 

vilket gör att det lokala bidraget av luftföroreningar är litet. Det syns på den östra 

sidan av kvarteret, där halterna är väsentligt lägre. Det sker en viss spridning av 

förorenad luft österut från Kungsbackaleden, men påverkan har mattats av vid 

Jakobsdalsgatan, det vill säga ett kvarter österut.  

Inga överskridanden av miljökvalitetsnormen har beräknats i planområdet. Mil-

jökvalitetsmålets nivåer för årsmedelvärdet väntas inte klaras år 2026, vilket 

beror på höga bakgrundshalter. Miljökvalitetsmålet för timme klaras däremot 

både på innegården och öster om det aktuella kvarteret. 

Emissionsfaktorerna för kväveoxider, det vill säga hur mycket varje fordon släp-

per ut, väntas vara som störst kring år 2025. Därefter minskar de prognostice-

rade emissionerna. Trafiken på de statliga vägarna väntas däremot fortsätta 

öka. Hur dessa faktorer kommer att påverka halterna av kvävedioxid i Jakobsdal 

är svårt att bedöma utan ytterligare emissionsberäkningar. 

I arbetet med spridningsberäkningarna har halterna i höjd med Kungsbackale-

den jämförts med tidigare utförda beräkningar. Halterna i denna utredning ligger 

i samma storleksordning, men är något högre, varför de i rapporten redovisade 

halterna för planområdet kan anses vara en konservativ bedömning. 
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Bilaga A Trafikdata 

I tabellen redovisas den trafikdata som använts i beräkningarna. Tabellen om-

fattar även gator som ligger utanför det område för vilket beräknade luftförore-

ningshalter redovisas i rapporten, eftersom trafiken på dessa gator antas på-

verka halterna i planområdet. Uppgifterna har tillhandahållits av Trafikkontoret 

(2021). Trafikmängderna i prognoserna var givna som årsdygnstrafik, ÅDT. 

Även andelen tung trafik (TT) har listats. 

Nr Gata ÅDT 2026 TT, % 

2026 

1a Sankt Sigfridsgatan  

(Sankt Sigfrids Plan – Jättegrytsgatan) 

9 000 7 

1b Sankt Sigfridsgatan  

(Jättegrytsgatan – Skårsgatan) 

8 000 6 

2 Örgrytevägen  

(Örgrytemotet - Sankt Sigfrids Plan) 

12 600 7 

3 Örgrytevägen 

(Korsvägen - Sven Rydells Gata) 

13 500 7 

4 Delsjövägen 

(Sankt Sigfrids plan – Skårsgatan) 

10 800 5 

5 Södra Vägen 

(Eklandagatan – Mölndalsvägen) 

6 200 7 

6 Kungsbackaleden 

(Örgrytemotet – Kallebäcksmotet) 

115 200 11 

7 Sofierogatan 

(Örgrytevägen – Nellickevägen) 

5 200 7 

8 Topeliusgatan 500 5 

9 Jättegrytsgatan 500 5 

10 Påskbergsgatan 500 5 

11 Karlfeltsgatan 500 5 

12 Jakobsdalsgatan 1 000 5 

Bussturer 

 
Örgrytevägen  

(Korsvägen - Sven Rydells Gata) 

1 100 100 
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Bilaga B Beräkningsmodellen TAPM 

För framtagandet av meteorologi har TAPM (The Air Pollution Model) använts, 

vilket är en prognostisk modell utvecklad av CSIRO i Australien. TAPM använder 

indata i form av meteorologi från storskaliga synoptiska väderdata, topografi, 

markbeskaffenhet indelat i 31 olika klasser (t.ex. is/snö, hav olika tätortsklasser 

m.m.), jordart, havstemperatur, markfuktighet m.m. Topografi, jordart och mar-

kanvändning finns automatiskt inlagd i modellens databas med en upplösning av 

ca 1 x 1 km men kan förbättras ytterligare genom utbyte till lokala data. Utifrån 

den storskaliga synoptiska meteorologin simulerar TAPM den marknära lokalspe-

cifika meteorologin ner till en skala av ca 1 x 1 km utan att behöva använda plats-

specifika meteorologiska observationer. Modellen kan utifrån detta beräkna ett 

tredimensionellt vindflöde från marken upp till ca 8 000 m höjd, lokala vindflöden 

(så som sjö- och landbris), terränginducerade flöden (t.ex. runt berg), omlands-

bris samt kalluftsflöden mot bakgrund av den storskaliga meteorologin. Även luf-

tens skiktning, temperatur, luftfuktighet, nederbörd m.m. beräknas horisontellt 

och vertikalt. 

Modellen har validerats i både Australien och USA, och IVL Svenska miljöinstitutet 

har också genomfört valideringar för svenska förhållanden i södra Sverige (Chen 

m.fl. 2002). Resultaten visar på mycket god överensstämmelse mellan modelle-

rade och uppmätta värden. 

I Chen m.fl., (2002) gjordes en jämförelse mellan uppmätta och beräknade (med 

TAPM) parametrar. I Figur B.1 presenteras jämförelsen av temperatur i olika tids-

upplösning. 

I Figur B.2 presenteras en jämförelse mellan uppmätt och beräknad vindhastighet 

vid Säve. Jämförelse mellan uppmätta och modellerade ozon- och NO2-halter har 

genomförts i Australien (se Figur B.3). 
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Figur B.1  Uppmätt och modellerad lufttemperatur i Göteborg för 1999: (a) timvariat-

ion, (b) säsongsvariation och (c) dygnsvariation. 
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Figur B.2  Jämförelse mellan beräknad och uppmätt vindhastighet vid Säve 1999. 

 

 

Figur B.3  Jämförelse mellan uppmätta O3 och NO2-halter i Australien, gridupplösning 

3x3km. 
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Bilaga C Beräkningsmodellen Miskam 

MISKAM betyder Microscale Climate and Dispersion Model. MISKAM-modellen är 

en av de idag mest sofistikerade modellerna för beräkning av spridning avseende 

luftföroreningar i mikroskala. Det är en tredimensionell dispersionsmodell som kan 

beräkna vind- och haltfördelningen med hög upplösning i allt från gaturum och 

vägavsnitt till kvarter eller i delar av städer eller för mindre städer. Det tredimens-

ionella strömningsmönstret runt bl.a. byggnader beräknas genom tredimension-

ella rörelseekvationer. Modellen tar även hänsyn till horisontell transport (ad-

vektion), sedimentation och deposition samt effekten av vegetation och s.k. un-

der-flow dvs. effekten av vindmönster under t.ex. broar/viadukter. Förorenings-

källorna kan beskrivas som punkt-, linje- eller ytkällor. 

Modellen simulerar ett tredimensionellt vindfält över beräkningsområdet varför 

t.ex. turbulens runt hus samt s.k. trafikinducerad turbulens och därmed marknära 

strömningsförhållanden återges på ett realistiskt sätt. Denna typ av modell lämpar 

sig därmed väl även för beräkningar inom tätbebyggda områden där beräkning 

av haltnivåer ner i markplan skall utföras. 

MISKAM är speciellt anpassad för planering i planeringsprocesser av nya vägdrag-

ningar eller nybyggnation i urbana områden. Modellen är utvecklad av Institute 

for Atmospheric Physics vid Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz. 

MISKAM-modellen ingår i ett modellsystem, SoundPLAN där även externbuller kan 

beräknas. Programmet kan räkna i enlighet med alla större internationella stan-

darder, inklusive nordiska beräkningsmetoder för buller från industri, vägtrafik 

och tågtrafik. Resultatet kan bestämmas i enskilda punkter eller skrivas ut som 

färgkartor för större ytor. 
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