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1 Inledning och syfte 

Inom stadsutvecklingsområdet Centralenområdet pågår arbete med att samordna 

de ingående detaljplanerna. COWI har för flera olika utformningar utrett den fram-

tida luftkvaliteten för i synnerhet de två detaljplanerna Överdäckning av Götale-

den inom stadsdelen Gullbergsvass (fortsättningsvis kallad Överdäckningen) och 

Bostäder, verksamheter och uppgångar för västlänken norr om Nordstan, inom 

stadsdelen Nordstaden och Gullbergsvass (fortsättningsvis kallad Norr om Nords-

tan). Syftet med COWIs uppdrag har varit att komplettera en luftutredning från 

oktober 2020 (COWI) med att undersöka effekterna på luftkvaliteten i några yt-

terligare utformningsscenarion. I utredningen undersöktes vilka konsekvenser 

olika utformningar får på luftkvaliteten för området. Detaljplanerna ligger nära 

varandra och har utretts tillsammans för att tydliggöra alla effekter för befintliga 

områden eller byggnader samt hur åtgärder i ena planen påverkar den andra pla-

nen. 

Denna rapport syftar till att sammanfatta beräkningar och bedömningar för den 

utformning som Göteborgs Stad har valt att gå vidare med, samt ett nollalternativ 

där bedömning görs av hur detaljplanerna påverkar luftföroreningsnivåerna i be-

fintliga miljöer. Beräkningsresultat och övriga detaljer för alla utredda scenarier 

redovisas separat i fullständig rapport (COWI, 2021). 

1.1 Bedömningsgrunder 

I samband med att Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 infördes miljö-

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

MKN regleras framförallt i Miljöbalkens femte kapitel. Till skillnad från gränsvärden 

och riktvärden ska MKN enbart ta fasta på vad människan och naturen tål utan 

hänsyn till ekonomiska intressen eller tekniska förhållanden. En norm kan med-

delas om det behövs i förebyggande syfte eller för att varaktigt skydda männi-

skors hälsa eller miljön. De kan även användas för att återställa redan uppkomna 

skador på miljön. Europaparlamentets luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EG) imple-

menteras i den svenska rättsordningen genom miljökvalitetsnormerna för utom-

husluft, men MKN innehåller fler gränsvärden för kvävedioxid än vad som anges i 

luftkvalitetsdirektivet. 

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). Gällande miljökvalitetsnormer samt gränsvärden 

enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv för NO₂ och PM10 i utomhusluft redovisas i Tabell 

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

värdesnivån 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. 
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Tabell 1. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft enligt Luftkvalitetsförordningen SFS 

2010:477. Gränsvärden som även anges i EU:s luftkvalitetsdirektiv 

(2008/50/EG) är markerade med asterisk (*). 

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

skridanden per år 

PM10 
Dygn 

År 

50* 

40* 

35 dygn 

- 

NO₂ 

Timme 

Timme 

Dygn 

År 

90 

200* 

60 

40* 

175 timmar1) 

18 timmar 

7 dygn 

- 

1) Timmedelvärdet 90 µg/m3 får överskridas 175 gånger per kalenderår, förutsatt att timmedelvärdet aldrig 

överstiger 200 µg/m3 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, 

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 och PM10. 

Då miljömålen beslutades var målåret 2020, som nu passerats. Eftersom de glo-

bala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 tar sikte på året 2030 passar det årtalet bra 

som nästa hållpunkt för miljömålen (Sveriges miljömål). 

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 2021). 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) och partiklar (PM10). Den första 

indikatorn är att årsmedelvärdet för NO₂ ska underskrida 20 µg/m³ vid 100 pro-

cent av alla förskolor och bostäder i Göteborg senast år 2030, och att andelen 
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förskolor och bostäder med PM10-halter under 15 mg/m³ ska öka årligen fram till 

år 2030. Den andra indikatorn är att andelen yta i sammanhängande stadsbebyg-

gelse med halter av NO₂ under 20 µg/m³ ska öka årligen, liksom att andelen yta 

i sammanhängande stadsbebyggelse med halter av PM10 under 15 µg/m³ ska öka 

årligen (Göteborgs Stad, 2021). 

Tabell 2. Preciseringar avseende kvävedioxid för miljökvalitetsmålet Frisk luft. 

Förorening 
Medelvärdes-

period 

Miljö- 

kvalitetsmål 

Tillåtna överskri-

danden per år 

Lokalt  

miljökvalitetsmål 2030 

NO₂  
Timme 

År 

60 µg/m3 

20 µg/m3 

175 timmar 

- 

Halter under 20 µg/m³ vid 

alla förskolor och bostäder 

Årligt ökande andel yta i 

sammanhängande stadsbe-

byggelse med halter under 

20 µg/m³ (70% år 2015)  

PM10 
Dygn 

År 

30 µg/m3 

15 µg/m3 

35 dygn 

- 

Årligt ökande andel av alla 

förskolor och bostäder med 

halter under 15 µg/m³  

Årligt ökande andel yta i 

sammanhängande stadsbe-

byggelse med halter under 

15 µg/m³ 

 

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 mil-

jökvalitetsmålen innebära en begränsning i framtiden, beroende på hur dessa tol-

kas av myndigheterna och därmed vilken praktisk betydelse dessa får. 
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2 Metod och underlag 

2.1 Beräkningsscenarier 

Utformningen som Göteborgs Stad har valt att gå vidare med är nummer 10 i 

beräkningsordningen (från och med COWI, 2020). Här redovisas resultaten av två 

spridningsberäkningar för utformning 10, där enda skillnaden är antagandena för 

emissioner, tillsammans med spridningsberäkningar för ett nollalternativ. Ingå-

ende parametrar sammanställs i Tabell 3 och innehåller som följer: 

› Nollalternativ: Ingen överdäckning mellan Bananbron och Stadstjänarebron. 

Inga byggnader på Överdäckningen. Enbart Västlänkens uppgångar inom 

Norr om Nordstan (ingen hållplatsbyggnad vid Kanaltorgsstation). NOX-

emissioner enligt scenario 10E, PM10-emissioner enligt scenario 10B.   

› Scenario 10B: Överdäckning av mellanrummet mellan Bananbron och Stads-

tjänarebron. Ingen hållplatsbyggnad vid Kanaltorgsstation. Trafik för år 

2028, med emissionsfaktorer (EF) för år 2028. 70 km/h på E45 med uppda-

terade trafikmängder för år 2028. Miljözon klass 1 på kommunala gator med 

90% efterlevnadsgrad. Busstrafiken antas vara elektrifierad till 90%.  

› Scenario 10E: Överdäckning av mellanrummet mellan Bananbron och Stads-

tjänarebron. Ingen hållplatsbyggnad vid Kanaltorgsstation. Trafik för år 

2028, med uppdaterade NOX-EF för år 2028, enligt prognosticerade andelar 

elbilar och -lastbilar. 70 km/h på E45 med uppdaterade trafikmängder för år 

2028. Miljözon klass 1 på kommunala gator med 90% efterlevnadsgrad. 

Busstrafiken antas vara elektrifierad till 90%.  

› Trafikmängder och hastighet är desamma i scenarierna 10B och 10E. Upp-

virvlingen, den största källan till PM10-utsläpp från trafik, är därmed samma 

i de båda scenarierna. Haltnivåskillnaden avseende partiklar blir nästintill 

obefintlig, varför PM10 ej beräknas för detta scenario. 

Tabell 3. Ingående parametrar för scenario 10B, 10E och nollalternativet.  

Åtgärd ↓                                                                      Scenario → 10B 10E Nollalternativ 

År 2028, EF år 2028 X   

År 2028, EF år 2028 med nya prognoser för elbilar och -lastbilar  X X 

Trafiksiffror uppdaterade juni 2021 X X X 

Miljözon klass 1 på kommunala gator X X X 

70 km/h på E45 X X X 

90% av Västtrafiks bussar är eldrivna X X X 

Överdäckning även mellan Bananbron och Stadstjänarebron X   

Cykelbro över tråget X  X 

Enbart Västlänkens uppgångar inom DP Norr om Nordstan   X 

Inga byggnader inom DP Överdäckningen   X 
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2.2 Framtida utformning av området 

För att undersöka effekterna på luftkvaliteten i Centralenområdet med avseende 

på Överdäckningen och Norr om Nordstan har en del av den planerade (eller nu 

nyligen genomförda) stadsutvecklingen i området antagits vara uppförd, såsom 

Hisingsbron med tillhörande kvartershus vid södra brofästet, höghus vid Central-

stationen (Region City) och Västlänkens stationshus vid Centralstationen. Tunnel-

konstruktionen för överdäckningen har i utredningen betraktats som färdigkon-

struerad.  

Den planerade bebyggelsen inom Överdäckningen med tillhörande benämning av 

kvarteren (A-E) visas i Figur 1, och planerad bebyggelse för Norr om Nordstan 

visas i Figur 2. Övriga områden som nämns i rapporten har markerats på en sam-

manfogad karta över de två detaljplanerna, och ses i Figur 3. 

 

Figur 1. Planerad bebyggelse på Överdäckning av Götaleden. Bokstäverna anger 

kvarterens beteckning. Bild från Göteborgs Stad (2019a). 

För detaljplanen Norr om Nordstan planerades initialt ett hållplatsläge för Kanal-

torgsstation väster om det västra kvarteret, söder om Götatunnelns östra myn-

ning. På grund av att beräkningarna visat risk för halter som överskrider MKN vid 

det planerade hållplatsläget har Göteborgs Stadsbyggnadskontor bestämt att in-

föra planbestämmelser som går ut på att allmänheten inte ska ha tillträde till 

området väster om Norr om Nordstans västra kvarter. Detta kommer göras ge-

nom någon form av hinder – till exempel staket, skärm eller växtlighet – som 

förhindrar allmänhetens tillträde till området, utformningen är inte klar i dagslä-

get. Hållplatsläget för Kanaltorgsstation ses i Figur 2, men ingår alltså ej i denna 

utredning. Samtidigt kommer planbestämmelser införas som inte tillåter öpp-

ningsbara fönster mot Södra Sjöfarten och längs västra sidan av Norr om Nord-

stans västra kvarter. 

Nollalternativet som utreds innehåller enbart Västlänkens uppgångar inom Norr 

om Nordstan. Västlänkens uppgångar utgörs av den södra byggnaden som ligger 

kv. A 

kv. B 

kv. C 

kv. D 

kv. E 
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direkt på det norra hörnet av Nordstan, samt byggnad enligt gul markering inom 

västra kvarteret. 

 

Figur 2. Planerad bebyggelse för Norr om Nordstan, så som den ser ut i beräknings-

modellen. Gul streckad linje anger lokaliseringen för Västlänkens uppgång 

norr om boulevarden. Hållplatsläge för kanaltorgsstation ingår ej i utred-

ningen. Bild från Göteborgs Stad (2019b). 

 

Figur 3. Övriga områden som nämns i rapporten. 
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2.3 Utsläpp från trafiken 

För scenario 10B, som gäller för 2028, togs nya trafiksiffror fram för E45 (Göte-

borgs Stad Trafikkontoret, 2021). På de kommunala gatorna användes siffrorna 

för 2026 ur en tidigare uppdaterad trafikprognos (se fullständig rapport).  

Utsläppen från trafiken har beräknats med EF från modellerna HBEFA version 4.1 

(avgasutsläpp) och Nortrip (partiklar från slitage samt uppvirvling) på samma sätt 

som i tidigare utredningar. Scenario 10E har beräknats med justerade andelar 

elfordon, metoden för detta beskrivs i avsnitt 2.3.1. Effekterna av miljözon klass 

1 – där tunga fordon måste uppfylla utsläppskraven för Euro VI – har inkluderats 

för kommunala gator, med en efterlevnadsgrad på 90%. Bussflottan har antagits 

bestå till 90% av elbussar, övriga 10% fördelas enligt standard för det aktuella 

emissionsåret i HBEFA 4.1. 

2.3.1 Laddbara fordon (scenario 10E) 

Nya prognoser för antalet elbilar i Sverige visar på en högre andel elbilar än vad 

som ingår i HBEFA version 4.1 (denna version utkom år 2019 och är vid tiden för 

denna rapport den senast tillgängliga). Av alla personbilar i trafik vid utgången av 

tredje kvartalet år 2021 var 5% laddbara, enligt BIL Sweden (branschorganisation 

för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar). Motsvarande 

siffra vid slutet av 2020 var 3,6% (BIL Sweden, 2021). Andel laddbara personbilar 

i HBEFA är för år 2020 och 2021 2,7% respektive 3,4%, siffrorna sammanställs i 

Tabell 4. Med laddbara bilar avses här elbilar och laddhybrider.  

Tabell 4. Andel av personbilar i trafik som är laddbara, prognos enligt HBEFA och 

faktiska data. 

År Prognos HBEFA Faktiska data 

2020 2,7% 3,6% 

2021 3,4% 5% * 

* vid utgången av tredje kvartalet år 2021 

 

År 2020 gjordes en bedömning av den svenska vägflottans sammansättning år 

2020–2030, baserat på politiska mål, legala och ekonomiska styrmedel i trans-

portsektorn, nationella och internationella trender, prisutveckling för bränslen och 

fordon, samt historisk utveckling som kan användas för att förstå samband (IVL, 

2020). Prognoser för framtida andelar av personbils- och tunga lastbilsflottan per 

bränsleteknik ses i Figur 4 och Figur 5. I scenario 10E har NOX-

emissionsfaktorerna ur HBEFA uppdaterats utifrån dessa prognoser. 

HBEFA ska enligt uppgift uppdateras under våren 2022, med högre andel elekt-

riska fordon. Då dessa emissionsfaktorer ej är tillgängliga vid tiden för denna ut-

redning har en prognos som tagits fram av IVL (2020) använts för att beräkna ett 

scenario med högre andelar laddbara fordon än vad som ingår i HBEFA.  

Emissionsfaktorer för personbilar i scenario 10E har tagits fram genom utläsning 

av prognosen för andel personbilar per bränsleteknologi ur Figur 4. Fördelningen 

har applicerats på emissionsfaktorer per bränsleteknologi ur HBEFA för år 2028.  
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Figur 4. Personbilsflottans sammansättning med avseende på bränsleteknik, från 

2000 till idag, samt prognos från idag till år 2030. Bild från IVL (2020). 

I HBEFA ingår inga eldrivna lastbilar i prognosen för år 2028. EF för tunga lastbilar 

i scenario 10E har tagits fram genom utläsning av andel eldrivna lastbilar i Figur 

5. Då eldrivna fordon har nollutsläpp med avseende på NOX har EF ur HBEFA 

skalats ned med motsvarande andel.  

 

Figur 5. Tunga lastbilsflottans sammansättning med avseende på bränsleteknik, från 

åren 2000 till idag, samt prognos från idag till år 2030. Bild från IVL (2020). 
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I Tabell 5 visas en sammanställning av de prognosticerade andelarna för respek-

tive bränsleteknik och fordonsslag som ingår i HBEFA, och som lästs ut ur graferna 

i Figur 4 och Figur 5. 

Tabell 5. Prognosticerade andelar av fordonsflottan per bränsleteknik för personbilar 

och tunga lastbilar år 2028 enligt HBEFA och IVL (2020). 

Bränsleteknik  
Personbil 2028 Tunga lastbilar 2028 

HBEFA IVL HBEFA IVL 

Bensin 41% 42% (ej utläst) (ej utläst) 

Diesel 45% 29% (ej utläst) (ej utläst) 

Laddhybrid (bensin) 6% 14% (ej utläst) (ej utläst) 

El 4% 13% 0% 5% 

Gas 1% 1% (ej utläst) (ej utläst) 

Etanol (E85) 1% 2% (ej utläst) (ej utläst) 

2.4 Spridningsmodellering 

Spridningen av luftföroreningar styrs av många processer och faktorer som verkar 

i olika geografiska skalor. Det är väldigt viktigt att meteorologin som används är 

så representativ som möjligt för de lokala väderförhållandena. Uppmätt meteoro-

logi från Femmans mätstation, som ligger inom beräkningsområdet, har använts 

för beräkningarna på samma sätt som i föregående utredning (COWI 2020). Me-

teorologi för ett meteorologiskt typår har använts, vilket innebär att man använ-

der vädermässigt typiska månader från olika år för att sätta samman ett kalen-

derår. 

För beräkningen av de tredimensionella strömningsförhållandena mellan huskrop-

parna har CFD-modellen Miskam använts. Den lokala meteorologin för typåret 

används som indata till vindfälts- och haltberäkningarna i Miskam. 

2.5 Urbana bakgrundshalter och NOX-

konvertering 

För att kunna jämföra beräknade haltnivåer av NO2 och PM10 med MKN måste en 

relevant urban bakgrundshalt för området adderas, vilken inkluderar övriga källor 

i området och långdistanstransporterat haltbidrag. I Tabell 6 redovisas de urbana 

bakgrundshalter för NO₂ och PM10 som har lagts på för att erhålla en totalhalt.  
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Tabell 6. Lokala urbana bakgrundshalter för PM10 och NO₂ som adderats till beräknat 

haltbidrag för att erhålla en totalhalt. 

Förorening Medelvärdesperiod Lokal urban bakgrundshalt (µg/m³) 

PM10 
Dygn 

År 

23 

15 

NO2  

Timme 

Dygn 

År 

23 

17 

  9 

Det lokala haltbidraget beräknas i form av NOX. Omvandlingen av NOX till NO2 är 

koncentrationsberoende och beror bland annat på tillgången till O3 (ozon). Den 

urbana bakgrundshalten av NO2 har konverterats till NOX för att kunna adderas 

till det lokala NOX-bidraget, därefter har den resulterande NOX-halten konverterats 

tillbaka till NO2. 

Den lokala urbana bakgrundshalten som använts är densamma som i tidigare ut-

redningar för området. Den första utredningen skedde år 2016, den lokala urbana 

bakgrundshalten motsvarar således ett generellt nuläge år 2016.  

2.5.1 Uppmätta halter och historiska utsläpp i Göteborg 

I Figur 6 ses uppmätta halter av NO2 på Femman och vid mätstationen i Gårda för 

åren 2010–2019, NO2-halterna i Göteborg har generellt minskat de senaste 10 

åren. En minskande trend har också setts för utsläppen av NOX i allmänhet, samt 

för de trafikrelaterade NOX-utsläppen, under de senaste 10 åren i Göteborg, vilket 

visas i Figur 7 respektive Figur 8. 

 

Figur 6. Uppmätta halter av NO2 vid Gårda (hel linje) och på Femman (streckad 

linje). Gårdastationen utgör mätning av gaturumshalt, och Femman utgör 

mätning av urban bakgrundshalt. Data från SMHI (2021a). 
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Figur 7. Totala NOX-utsläpp i Göteborg under åren 2010 till 2019. Data från SMHI 

(2021b). 

 

 

Figur 8. NOX-utsläpp från transporter i Göteborg under åren 2010 till 2019. Data från 

SMHI (2021b). 

I Figur 9 ses uppmätta halter av PM10 på Femman och vid mätstationen i Gårda 

för åren 2010–2019. PM10-halterna visar inte samma generella sjunkande trend 

som ses för NO2, halterna har istället varit relativt stabila men något ökande vid 

Gårda eller svagt minskande vid Femman under de senaste 10 åren. Trenden för 

de totala utsläppen av PM10 i Göteborg (Figur 10) har varit sjunkande under de 

senaste 10 åren, men för PM10-utsläpp från transporter (Figur 11) ses en svagt 

ökande trend. 
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Figur 9. Uppmätta halter av PM10 vid Gårda (hel linje) och på Femman (streckad 

linje). Gårdastationen utgör mätning av gaturumshalt, och Femman utgör 

mätning av urban bakgrundshalt. Data från SMHI (2021a). 

 

 

Figur 10. Totala PM10-utsläpp i Göteborg under åren 2010 till 2019. Data från SMHI 

(2021b). 
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Figur 11. PM10-utsläpp från transporter i Göteborg under åren 2010 till 2019. Data 

från SMHI (2021b). 

2.6 Kumulativa effekter 

I de tidigare luftutredningarna har det framkommit att olika bebyggelseutform-

ning och åtgärder påverkar luftkvaliteten på olika sätt i bebyggelsens och åtgär-

dens näromgivning, och ibland på något längre avstånd. Exempelvis påverkas 

haltnivån vid Norr om Nordstans västra kvarter även av den extra överdäckningen 

mellan Bananbron och Stadstjänarebron. Ett annat exempel är att en ökad has-

tighet på Götaleden generellt ger lägre NO2-halter, men ökade PM10-halter. Det 

kan alltså bli pålagrade effekter på luftkvaliteten i både positiv och negativ rikt-

ning. För att undersöka effekten av olika bebyggelsestrukturer och åtgärder, har 

oftast enbart en förändring åt gången gjorts (COWI, 2021), och för vilken sprid-

ningen beräknats. Scenario 10B och 10E, vilka slutligen valts att läggas fram av 

Göteborgs Stad, omfattar flera förändringar samtidigt. Den beräknade haltnivån 

är därmed resultatet av alla ingående förutsättningar (detaljplanerna Norr om 

Nordstan och Överdäckningen är uppförda, och utrymmet mellan Stadstjänare-

bron och Bananbron är överdäckat) och visar därmed den kumulativa effekten på 

den resulterande halten i luft av alla dessa förutsättningar. 
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3 Resultat 

I följande avsnitt presenteras den geografiska fördelningen av NO2- respektive 

PM10-halter i markplan för scenario 10B och 10E samt nollalternativet. Halterna 

nere i tråget och utanför tunnelmynningarna visas alltså inte. Genomgående för 

alla kartor är att röd färg anger överskridande av MKN, samt EU-gränsvärde där 

sådant gäller. Rosa färg anger överskridande av miljökvalitetsmål, där sådant 

finns. Orange färg innebär att MKN bedöms tangeras. Alla scenarion baseras på 

trafik för år 2028.  

3.1 Kvävedioxid (NO2) 

I följande avsnitt visas beräknade NO2-halter för årsmedelvärdet, 98-percentilen 

av dygns- och timmedelvärdena, samt 99,8-percentilen av timmedelvärdena.  

3.1.1 Årsmedelvärde 

I Figur 12 ses det beräknade årsmedelvärdet av NO2. MKN och EU-gränsvärde är 

40 µg/m³, och miljökvalitetsmålet är 20 µg/m3. 

I scenario 10B (Figur 12a) ses att MKN för årsmedelvärdet av NO2 klaras vid alla 

nya byggrätter i båda detaljplaner. Miljökvalitetsmålet överskrids dock vid bygg-

naderna närmast tråget inom både Norr om Nordstan och Överdäckningen. Miljö-

kvalitetsmålet överskrids även på Stadstjänarebron och Norra Sjöfarten. 

I scenario 10E (Figur 12b) ses att MKN för årsmedelvärdet av NO2 klaras vid alla 

nya byggnader i båda detaljplaner över hela området. Miljökvalitetsmålet över-

skrids vid byggnaderna närmast tråget inom Norr om Nordstan, samt på Stads-

tjänarebron och Norra Sjöfarten. 

I nollalternativet (Figur 12c) ses en annan spridningsbild, då området är mycket 

mer öppet jämfört med då detaljplanerna uppförs. Överdäckningen har i detta 

scenario inga byggnader, vilket underlättar haltspridningen åt sydväst. Inom Norr 

om Nordstan ingår enbart Västlänkens uppgångar, vilket även det bidragit till att 

öppna upp området och underlätta utspädningen av halter. MKN klaras i hela om-

rådet förutom alldeles ovanför Götatunnelns östra mynning. Gränsen för miljö-

kvalitetsmålet överskrids på Stadstjänarebron och längs Norra Sjöfarten. Området 

för överskridande av miljökvalitetsmålet sträcker sig längre åt sydväst, längs Ope-

ragatan, i nollalternativet jämfört med scenario 10E. 
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a) Scenario 10B: År 2028, EF 2028 

 
b) Scenario 10E: År 2028, uppdaterade EF 2028 

 
c) Nollalternativ: År 2028, uppdaterade EF 2028, inga byggnader inom ÖD, en-
bart VLs uppgångar inom NoN, kort överdäckning 

 

Figur 12. Årsmedelvärdet av NO₂ (µg/m³) för a) scenario 10B, b) scenario 10E och c) 

nollalternativ. Röd färg anger överskridande av MKN (tillika EU-gränsvärdet) 

(40 µg/m³), rosa färg anger överskridande av miljökvalitetsmål (20 µg/m3). 
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3.1.2 98-percentil dygnsmedelvärde 

I Figur 13 ses den beräknade halten som 98-percentil av dygnsmedelvärdena av 

NO2. MKN-gränsen är 60 µg/m³. För 98-percentilen av dygnsmedelvärdet av NO₂ 

finns inget gränsvärde för miljökvalitetsmålet eller EU-gränsvärde. 

I Scenario 10B (Figur 13a) klaras MKN för 98-percentilen av dygnsmedelvärdet 

av NO2 vid alla byggnader på Överdäckningen. Inom Norr om Nordstan klaras 

MKN vid Västlänkens uppgångar, men tangeras eller överskrids på västra sidan 

om det västra kvarteret, samt längs Södra Sjöfarten. Överskridanden av MKN 

sträcker sig en bit in på Norra Sjöfarten, och på Stadstjänarebron ses tangeringar 

av MKN. 

I scenario 10E (Figur 13a) klaras MKN vid alla byggnader på Överdäckningen.  

Inom Norr om Nordstan klaras MKN vid Västlänkens uppgångar, men tangeras på 

västra sidan om det västra kvarteret. MKN överskrids längs Södra Sjöfarten. På 

Norra Sjöfarten och Stadstjänarebrons västra sida tangeras MKN. 

I nollalternativet (Figur 13c), med samma emissioner som i scenario 10E, ses 

överskridande av MKN spridas längre åt sydväst från Götatunnelns mynning jäm-

fört med scenario 10E, tangering av MKN sprids längre upp över Stadstjänarebron 

från Gullbergstunnelns västra mynning. MKN klaras på Norra Sjöfarten men tan-

geras längs Södra Sjöfarten. Vid Västlänkens uppgångar klaras MKN.  
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a) Scenario 10B: År 2028, EF 2028

 
b) Scenario 10E: År 2028, uppdaterade EF 2028 

 
c) Nollalternativ: År 2028, uppdaterade EF 2028, inga byggnader inom ÖD, en-
bart VLs uppgångar inom NoN, kort överdäckning 

 

Figur 13. 98-percentilen av dygnsmedelvärdena av NO₂ (µg/m³) för a) scenario 10B, 

b) scenario 10E och c) nollalternativ. Röd färg anger överskridande av MKN 

(60 µg/m³). 
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3.1.3 98-percentil timmedelvärde 

I Figur 14 visas beräknad 98-percentil av timmedelvärdena av NO2. Gränsen för 

MKN och miljökvalitetsmålet är 90 µg/m³ respektive 60 µg/m³. För 98-percentilen 

av timmedelvärdena av NO2 finns inget EU-gränsvärde. 

Figur 14a visar scenario 10B, där MKN för 98-percentilen av timmedelvärdena av 

NO2 klaras på Överdäckningen, men överskrids på västra delen av Stadstjänare-

bron. Även vid Norr om Nordstan klaras MKN längs södra halvan av det västra 

kvarterets västra fasad samt vid Västlänkens uppgångar, dock överskrids MKN 

längs Södra Sjöfarten. MKN tangeras längs Norra Sjöfarten. Miljökvalitetsmålet 

överskrids vid kvarter A och B på Överdäckningen, samt längs västra fasaden för 

den västra byggrätten inom Norr om Nordstan. 

Scenario 10E (Figur 14b) uppvisar lägre halter än scenario 10B. MKN klaras på 

Överdäckningen, men överskrids längs Södra Sjöfarten och tangeras vid västra 

fasaden av Norr om Nordstans västra kvarter. MKN klaras vid Västlänkens upp-

gångar och längs Norra Sjöfarten, men tangeras på Stadstjänarebron. Miljökvali-

tetsmålet överskrids vid kvarter A på Överdäckningen och längs västra fasaden 

för det västra kvarteret inom Norr om Nordstan. 

Nollalternativet, som har beräknats med samma emissioner som i scenario 10E, 

ses i Figur 14c. Området är här mer öppet vilket underlättar spridningen av halter 

som överskrider MKN upp över Stadstjänarebron samt åt sydväst från Götatun-

nelns mynning. MKN för 98-percentilen av timmedelvärdena av NO2 klaras vid 

Västlänkens uppgångar och längs Norra Sjöfarten. 
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a) Scenario 10B: År 2028, EF 2028 

 
b) Scenario 10E: År 2028, uppdaterade EF 2028 

 
c) Nollalternativ: År 2028, uppdaterade EF 2028, inga byggnader inom ÖD, en-
bart VLs uppgångar inom NoN, kort överdäckning 

 

Figur 14. 98-percentilen av timmedelvärdena av NO₂ (µg/m³) för a) scenario 10B, b) 

scenario 10E och c) nollalternativ. Röd färg anger överskridande av MKN 

(90 µg/m³), rosa färg anger överskridande av miljökvalitetsmål (60 µg/m³). 
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3.1.4 99,8-percentil timmedelvärde 

I Figur 15 ses beräknad 99,8-percentil av timmedelvärdena av NO2. MKN och EU-

gränsvärde är 200 µg/m³. Inget miljökvalitetsmål finns för 99,8-percentilen av 

timmedelvärdena. 

Beräknade halter för 99,8-percentilen av timmedelvärdena av NO2 för scenario 

10B ses i Figur 15a. MKN för 99,8-percentilen av timmedelvärdena av NO2 klaras 

för Västlänkens uppgångar och vid Överdäckningen. MKN tangeras nordväst om 

Norr om Nordstans västra kvarter, samt på västra sidan av Stadstjänarebron. 

Överskridanden av MKN ses längs Södra Sjöfarten och delar av Norra Sjöfarten. 

I scenario 10E (Figur 15b) klaras MKN på Överdäckningen och vid Norr om Nord-

stan, förutom längs Södra Sjöfarten. MKN tangeras på västra sidan av Stadstjä-

narebron, samt längs Norra Sjöfarten. 

Nollalternativet ses i Figur 15c. Emissionerna är i detta scenario samma som i 

scenario 10E, och även här klaras MKN för Västlänkens uppgångar och längs Norra 

Sjöfarten. MKN överskrids åt sydväst från Götatunnelns mynning. MKN tangeras 

på stora delar av Stadstjänarebron och längs Södra Sjöfarten. 
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a) Scenario 10B: År 2028, EF 2028 

 
b) Scenario 10E: År 2028, uppdaterade EF 2028 

 
c) Nollalternativ: År 2028, uppdaterade EF 2028, inga byggnader inom ÖD, en-
bart VLs uppgångar inom NoN, kort överdäckning 

 

Figur 15. 99,8-percentilen av timmedelvärdena av NO₂ (µg/m³) för a) scenario 10B, 

b) scenario 10E och c) nollalternativ. Röd färg anger överskridande av MKN 

och EU-gränsvärde (200 µg/m³). 
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3.2 Partiklar (PM10) 

I följande avsnitt visas beräknade PM10-halter för årsmedelvärdet och 90-percenti-

len av dygnsmedelvärdet. Eftersom trafikmängder och hastighet är samma i sce-

narierna 10B och 10E blir haltnivåskillnaden avseende partiklar nästintill obefint-

lig. PM10 har därför ej beräknats för scenario 10E. 

3.2.1 Årsmedelvärde 

I Figur 16 ses det beräknade årsmedelvärdet av PM10 för de tre scenarierna. MKN 

och EU-gränsvärde är 40 µg/m3, gränsen för miljökvalitetsmålet är 15 µg/m3, vil-

ket också motsvarar nivån för den till beräkningarna adderade bakgrundshalten. 

Av denna anledning överskrids nivån för miljökvalitetsmålet över hela området. 

Figur 16a visar scenario 10B, och här ses att MKN för årsmedelvärdet av PM10 

överskrids eller tangeras längs Södra Sjöfarten, men klaras för övriga områden 

inom Norr om Nordstan och på Överdäckningen, Norra Sjöfarten och Stadstjäna-

rebron. 

Nollalternativet ses i Figur 16b, och här ses tangeringar av MKN på Södra Sjöfar-

ten, dock i mindre utsträckning än i scenario 10B. MKN klaras på Norra Sjöfarten 

och Stadstjänarebron. Överskridande av MKN sprids längre upp åt sydväst vid 

Götatunnelns mynning än i scenario 10B. 
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a) Scenario 10B: År 2028 

 
b) Nollalternativ: År 2028, inga byggnader inom Överdäckningen, enbart Väst-
länkens uppgångar inom Norr om Nordstan, kort överdäckning 

 

Figur 16. Årsmedelvärdet av PM10 (µg/m³) för a) scenario 10B och b) nollalternativ. 

Röd färg anger överskridande av MKN och EU-gränsvärde (40 µg/m³), rosa 

färg anger överskridande av miljökvalitetsmål (15 µg/m³). 

3.2.2 90-percentil dygnsmedelvärde 

I Figur 17 ses den beräknade 90-percentilen av dygnsmedelvärdet av PM10 för de 

tre scenarierna. MKN och EU-gränsvärde är 50 µg/m³, gränsen för miljökvalitets-

målet är 30 µg/m³. 

Scenario 10B visar haltnivåerna år 2028 och kan ses i Figur 17a. Här klaras MKN 

för 90-percentilen av dygnsmedelvärdena av PM10 vid Överdäckningen, och på 

Stadstjänarebron. Vid västra kvarteret i Norr om Nordstan ses överskridanden av 

MKN längs Södra Sjöfarten och vid norra delen av västra gaveln. MKN klaras för 

Västlänkens uppångar. Tangeringar av MKN ses längs hela västra gaveln på Norr 

om Nordstans västra kvarter. Halter som överskrider MKN når även upp på Norra 

Sjöfarten. Miljökvalitetsmålet överskrids vid alla kvarter på Överdäckningen och 

vid de norra och västra delarna av byggnaderna inom Norr om Nordstan, samt 

mellan de två kvarteren på Norr om Nordstan, utanför den norra uppgången för 

Västlänken. 
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Nollalternativet, som ses i Figur 17b, uppvisar samma mönster som setts tidigare 

för nollalternativet. MKN för 90-percentilen av dygnsmedelvärdena av PM10 klaras 

vid Västlänkens uppgångar, överskridanden av MKN sprids längre åt sydväst från 

Götatunnelns mynning, och når även Södra Sjöfarten. Längs Norra Sjöfarten och 

på Stadstjänarebron ses tangeringar av MKN. 

a) Scenario 10B: År 2028 

 
b) Nollalternativ: År 2028, inga byggnader inom Överdäckningen, enbart Väst-
länkens uppgångar inom Norr om Nordstan, kort överdäckning 

 

Figur 17. 90-percentilen av dygnsmedelvärdena av PM10 (µg/m³) för a) scenario 10B 

och b) nollalternativ. Röd färg anger överskridande av MKN och EU-

gränsvärde (50 µg/m³), rosa färg anger överskridande av miljökvalitetsmål 

(30 µg/m³). 

3.3 Resultatöversikt 

I detta avsnitt görs en sammanställning av beräkningsresultaten, som risknivåer, 

för att ge en bättre överblick över hur de två detaljplanerna tillsammans påverkar 

föroreningshalten av NO2 och PM10, och därmed möjligheten att klara MKN. En 

bedömning görs också av detaljplanernas gemensamma påverkan på luftkvali-

teten i befintlig miljö där människor vistas, här studeras områdena Stadstjänare-

bron och Norra Sjöfarten. Alla fyra områden som bedöms för risknivå är marke-

rade i Figur 18. Risknivåerna är:  
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› MKN klaras (grön), 

› MKN tangeras (orange), och  

› MKN överskrids (röd).  

 

Figur 18. Markeringarna anger vilka områden som studerats för bedömning av risk-

nivå i Tabell 7 och Tabell 8. "NoN": Norr om Nordstan, "ÖD": Överdäck-

ningen, "Stdj.bro": Stadstjänarebron, "N Sjöf": Norra Sjöfarten. 

Bedömningen baseras enbart på haltnivåerna inom markeringarna i Figur 18 för 

respektive område. Överskridanden av MKN kan ändå ske inom detaljplanen för 

Överdäckningen eller Norr om Nordstan, men om MKN klaras inom markeringen 

så blir bedömningen att MKN klaras. För Norr om Nordstan har halter på Södra 

Sjöfarten och längs västra kvarterets västra fasad ej beaktats, eftersom det an-

tagits att allmänheten inte kommer ha tillträde till dessa ytor. För kvarteren på 

Överdäckningen sker eventuella överskridanden av MKN enbart vid kvarter A, 

därför ingår endast detta område i markeringen. 

Bedömningen baseras på den sämsta parametern, det vill säga att om MKN klaras 

för en parameter (exempelvis årsmedelvärdet av NO2) men överskrids för en an-

nan parameter (exempelvis 98-percentilen av timmedelvärdet av NO2) så blir be-

dömningen av MKN överskrids. Sammanställningen innehåller också en jämförelse 

mot nollalternativets risknivå, där pilar anger risknivån (bättre: grön pil diagonalt 

uppåt, sämre: röd pil diagonalt neråt, samma: svart pil åt höger). Sammanställ-

ningen visas i Tabell 7 och Tabell 8. 
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Tabell 7. Risknivåer för NO2 och PM10 för Överdäckningen (ÖD) och Norr om Nordstan 

(NoN), enligt Figur 18. Den sämsta parametern anges för varje förorening. 

En jämförelse görs också med nollalternativets risknivå.  

Scenario 

Utformning 

F
ö

ro
re

n
in

g
 

Risknivå 
Jämfört med 

nollalternativ 

Över- 

däckningen 

Norr om 

Nordstan 
ÖD NoN 

Nollalternativ 

Kort överdäckning, 
inga byggnader på ÖD,  

endast Västlänkens 

uppgångar inom NoN 

Uppdat. NOX-EF 2028 

NO2  
MKN överskrids 

(98-percentil timme) 
MKN klaras 

- 

PM10 
MKN tangeras  

(90%il dygn) 
MKN klaras 

10B 

Förlängd överdäckning,  

ÖD och NoN uppförda 

EF 2028 

NO2  MKN klaras MKN klaras (ej relevant) 

PM10 MKN klaras MKN klaras ⭧ ⭢ 

10E 

Förlängd överdäckning,  

ÖD och NoN uppförda 

Uppdat. NOX-EF 2028 

NO2  MKN klaras MKN klaras ⭧ ⭢ 

PM10 (ej beräknat) - 

 

I Tabell 7 ses att MKN för både PM10 och NO2 klaras för både Överdäckningen och 

Norr om Nordstan i utbyggnadsscenarierna. På Överdäckningen överskrids MKN 

för NO2 i nollalternativet, samtidigt som MKN för PM10 tangeras. 

Tabell 8. Risknivåer för NO2 och PM10 för Stadstjänarebron (SB) och Norra Sjöfarten 

(NS), enligt Figur 18. Den sämsta parametern anges för varje förorening. 

En jämförelse görs också med nollalternativets risknivå. 

Scenario 

Utformning 

F
ö

ro
re

n
in

g
 

Risknivå 
Jämfört med 

nollalternativ 

Stadstjänare-

bron 
Norra Sjöfarten SB NS 

Nollalternativ 

Kort överdäckning, 
inga byggnader på ÖD,  

endast Västlänkens 

uppgångar inom NoN 

Uppdat. NOX-EF 2028 

NO2 
MKN överskrids 

(99,8%il timme) 
MKN klaras 

- 

PM10 
MKN tangeras  
(90%il dygn) MKN klaras 

10B 

Förlängd överdäckning,  

ÖD och NoN uppförda 

EF 2028 

NO2 
MKN överskrids  

(98%il timme) 

MKN överskrids  

(98%il dygn och 99,8%il 
timme) 

(ej relevant) 

PM10 MKN klaras MKN överskrids 
(90%il dygn) ⭧ ⭨ 

10E 

Förlängd överdäckning,  

ÖD och NoN uppförda 

Uppdat. NOX-EF 2028 

NO2 
MKN tangeras  
(alla utom årsmedel) 

MKN tangeras  
(alla utom årsmedel) ⭧ ⭨ 

PM10 (ej beräknat) - 
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Sammanställningen av risknivåer för Stadstjänarebron och Norra Sjöfarten, som 

ses i Tabell 8, visar på tangeringar av MKN för NO2 i båda områdena i scenario 

10E, medan MKN överskrids i scenario 10B. I nollalternativet klaras MKN för NO2 

på Norra Sjöfarten men överskrids på Stadstjänarebron. När det gäller PM10 ses 

för Stadstjänarebron att MKN klaras i scenario 10B, men tangeras i nollalternati-

vet. För Norra Sjöfarten är läget det omvända, där MKN klaras i nollalternativet 

men överskrids i scenario 10B. 

3.3.1 Differenskartor 

I syfte att bedöma hur luftkvaliteten förändras vid uppförande av detaljplanerna 

har här en jämförelse gjorts med ett nollalternativ. Nollalternativet innehåller inga 

byggnader på Överdäckningen, enbart Västlänkens uppgångar inom Norr om 

Nordstan, och inte heller någon överdäckning av mellanrummet mellan Bananbron 

och Stadstjänarebron. I övrigt har samma antaganden gjorts för utformningen, 

det vill säga att övrig stadsutveckling i området antas vara uppförd (se avsnitt 

2.2). Jämförelse har utförts för scenario 10E, där differensen mellan scenario 10E 

och nollalternativet beräknats. Det blir därmed lättare att göra en bedömning av 

haltförändringens omfattning, avseende både storleksordning och geografisk lo-

kalisering. I Figur 19 och Figur 20 åskådliggörs haltskillnaden för dygnspercentil-

nivåerna (98-percentilen för NO2 respektive 90-percentilen för PM10) mellan sce-

narierna. De beräknade halterna i nollalternativet har subtraherats från halterna 

i scenario 10E. Områden där halterna är lägre i scenario 10E än i nollalternativet 

ses som negativa värden (grön färgskala), och de områden som beräknats få 

högre halter i scenario 10E än i nollalternativet ses som positiva värden (gul och 

orange färgskala). Områden där skillnaden mellan scenarierna är mindre än 2 

µg/m3 är i figurerna beige. 

 

Figur 19.  Skillnad i beräknade halter för 98-percentilen av dygnsmedelvärdena av 

NO2, mellan scenario 10E och nollalternativet. Grön skala visar områden där 

halterna är lägre i scenario 10E, gul/orange skala visar områden där halterna 

är lägre i nollalternativet. 
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Figur 20. Skillnad i beräknade halter för 90-percentilen av dygnsmedelvärdena av 

PM10, mellan scenario 10B och nollalternativet. Grön skala visar områden 

där halterna är lägre i scenario 10B, gul/orange skala visar områden där 

halterna är lägre i nollalternativet. 

Figur 19 och Figur 20 uppvisar liknande mönster för områden med högre respek-

tive lägre halter mellan de olika scenarierna. Lägre halter vid utbyggnad (scenario 

10E för NO2, scenario 10B för PM10) än i nollalternativet ses sydväst om Götatun-

nelns mynning och över de områden som blir innergårdar vid uppförande av Över-

däckningen. Även Stadstjänarebron beräknas få lägre halter vid utbyggnad jäm-

fört med i nollalternativet, dock blir halterna högre på södra delen av bron för 

PM10. Högre halter vid utbyggnad jämfört med nollalternativet ses spridas i de 

gaturum som bildas mellan byggrätterna inom Överdäckningen och Norr om Nord-

stan, på Norra och Södra Sjöfarten, över tråget och vid Gullbergstunnelns östra 

mynning, runt Norr om Nordstans västra kvarter och in på Östra Hamngatan samt 

öster om Norr om Nordstans östra kvarter. 
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4 Diskussion 

I denna sammanfattande rapport har dels ett nollscenario, dels två framtidssce-

narier beräknats. Skillnaden mellan nollalternativet och scenario 10E är enbart 

bebyggelsestrukturen, medan skillnaden mellan scenario 10B och 10E är storleken 

på emissionerna. Båda scenarier baseras på emissionsfaktorer (EF) för år 2028, 

men scenario 10B baseras på EF med fördelning enligt HBEFA, medan scenario 

10E baseras på EF med ny prognos för framtida andelar av personbils- och tunga 

lastbilsflottan per bränsleteknik (IVL, 2020). Emissionerna för NOX är därmed 

lägre i scenario 10E. Uppvirvling av ackumulerade slitagepartiklar och vägdamm 

från vägbanan är den största källan till PM10-utsläpp från trafik. Jämfört med upp-

virvling är mängden PM10 i avgaser mycket små. Eftersom scenario 10B och 10E 

baseras på samma trafikmängder skulle haltnivåskillnaden avseende partiklar bli-

vit nästintill obefintlig, varför PM10 inte räknades för scenario 10E. 

För att visualisera skillnaderna med och utan bebyggelse jämförs utbyggnadssce-

narierna (scenario 10B eller 10E) med nollalternativet i differenskartor (Figur 19 

och Figur 20). Där framgår att det generellt blir sämre luftkvalitet vid uppförande 

av bebyggelse men att detta delvis kan kompenseras med den föreslagna åtgär-

den i form av extra överdäckning mellan Bananbron och Stadstjänarebron. Detta 

framgår tydligt i differenskartorna för både NO2 (98-percentil dygn) och PM10 (90-

percentil dygn).  

I utbyggnadsscenarierna framgår att det är positivt för Överdäckningen att mel-

lanrummet mellan Bananbron och Stadstjänarebron överdäckas. Detta beror på 

att tunnelmynningen flyttas längre västerut vilket innebär att det höga haltbidra-

get från Gullbergstunneln förflyttas bort ifrån Överdäckningen och även från 

Stadstjänarebrons allmänna ytor. Den ökade längden på Gullbergstunneln i ut-

byggnadsalternativen ger dock något högre emissioner i dess båda tunnelmyn-

ningar, vilket ses framförallt runt mynningarna, men som även kan vara en för-

klaring till att högre halter av PM10 sprids upp på södra delen av Stadstjänarebron 

i scenario 10B jämfört med nollalternativet. En negativ effekt av utbyggnadssce-

narierna är att storleken på själva tråget mellan Gullbergstunneln och Götatunneln 

minskar vilket ger en mindre luftvolym för föroreningarna som emitteras nere i 

tråget att blandas ut i, vilket ger ytterligare något högre halter nere i tråget. En 

viss förändrad spridning i och närmast runt tråget ses också. Dessa effekter ses 

som en förbättring vid Överdäckningen men en viss försämring vid Norr om Nord-

stan. 

Sydväst om Götatunnelns mynning ses lägre halter i utbyggnadsscenarierna än i 

nollalternativet, vilket sannolikt är en effekt av att nollalternativet är mer öppet. 

Nollalternativet innehåller inga byggnader på Överdäckningen, vilket öppnar upp 

för vinden från detta håll att i högre utsträckning sprida föroreningarna från Gö-

tatunneln upp åt sydväst, åt Göteborgsoperan till. Samma effekt ses även åt mot-

satt håll, där högre halter i större utsträckning sprids upp på Stadstjänarebron 

och in över Överdäckningens planområde i nollalternativet.  I nollalternativet upp-

står en bredare gatukanjon längs med Götaleden, där föroreningarna får en sprid-

ning längs med den breda öppningen mellan Nordstan-Centralen och bebyggelsen 

norr om tråget. I utbyggnadsscenarierna ses den komplexa och tätare bebyggel-

sen hindra föroreningarna från att spridas dels ut åt sydväst från Götatunneln, 

dels in på Överdäckningen förbi kvarter A. Orsaken till att differenskartorna 
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påvisar bättre luftkvalitet på innergårdarna i Överdäckningskvarteren i utbygg-

nadsscenarierna är att det i nollalternativet inte finns några avskärmningar alls 

mot de höga emissionerna från tråget. Efter byggnation av detaljplanerna utgör 

bebyggelsen en avskärmning varpå det i differenskartan blir en betydande för-

bättring. Generellt ses att nollalternativet ger högre halter på Stadstjänarebron, 

men lägre halter på Norra Sjöfarten.  

Av risknivåtabellen (Tabell 7) framgår att MKN beräknas klaras för Överdäck-

ningen och Norr om Nordstan i utbyggnadsscenarierna, inom det avgränsade om-

rådet (Figur 18). Förutsättningarna för Överdäckningen är bättre i utbyggnads-

scenarierna än i nollalternativet (där MKN för NO2 överskrids medan PM10-halten 

tangerar MKN). För Norr om Nordstan klaras MKN i alla scenarier. 

Sammanställningen av risknivåer för Stadstjänarebron och Norra Sjöfarten (Tabell 

8) visar på tangeringar av MKN för NO2 i båda områdena i scenario 10E, medan 

MKN för NO2 överskrids i scenario 10B. I nollalternativet klaras MKN för NO2 på 

Norra Sjöfarten men överskrids på Stadstjänarebron. När det gäller PM10 ses för 

Stadstjänarebron att MKN klaras i scenario 10B, men tangeras i nollalternativet. 

För Norra Sjöfarten är läget det omvända, där MKN klaras i nollalternativet men 

överskrids i scenario 10B. Lägst halter på Stadstjänarebron ses på östra sidan, 

sannolikt är det alltså en fördel att förlägga mänskliga aktiviteter på denna sida. 

Osäkerheter 

Beräkningsmodellkedjan 

Det är mycket komplext att uppskatta modellosäkerheter då beräkningarna om-

fattas av en hel kedja beräkningar. Detta innefattar: 

› emissionsberäkningar (trafikmängder, trafiksammansättning, hastighet och 

meteorologi för resuspension m.m.),  

› korrekt lokal meteorologi för själva spridningsmodelleringen, inklusive val av 

relevant typårssammansättning, 

› relevant påslag av alla andra källor som inte tas med i den aktuella beräk-

ningen, det vill säga den så kallade lokala urbana bakgrundshalten, där 

emissioner som ingår i den aktuella beräkningen ej får ingå (då risken för 

dubbelräkning annars föreligger) 

› relevant konvertering från NOX till NO₂, 

› val av modell (måste vara relevant för aktuellt område och här är det en CFD-

modell som krävs då området består av komplex bebyggelse. Det krävs där-

för att en korrekt uppbyggnad av ingående 3D-modell görs.). 

Hela denna modellkedja (s.k. Miskammodellkedjan) har utvecklats av COWI och 

har testats vid flera tillfällen och på flertalet platser genom jämförelse mellan mo-

dellerade och uppmätta halter. En av dessa valideringar gjordes under de första 

luftkvalitetsutredningarna för Överdäckning av Götaleden och visade på mycket 

bra resultat (COWI, 2016). Här framkom att osäkerheten var mellan 7 och 15% 

beroende på parameter.  
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Enligt kvalitetsmålen för modellberäkningar definierade i Naturvårdsverkets före-

skrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9) måste osäkerheten på den be-

räknade halten understiga ±30% för årsmedelvärdet av NO2 och ±50% för per-

centilerna, samt årsmedelvärdet av PM10. Eftersom motsvarande metodik har an-

vänts även för nuvarande beräkningar (med förändringar avseende bland annat 

beräkningsår och ingående bebyggelse) så antas osäkerheten i beräkningarna 

ligga på samma nivåer. 

Emissionsfaktorer 

Nya siffror avseende andelen laddbara bilar i personbilsflottan visar på en högre 

andel laddbara fordon än vad som anges i prognosen som används av HBEFA 

(Tabell 4). HBEFA håller på att uppdateras, och en ny version väntas komma un-

der våren 2022. Enligt uppgift kommer den nya versionen bland annat innehålla 

en ännu högre andel elektriska fordon än den som prognosticerades av IVL 2020. 

Då den nya versionen av HBEFA ej var tillgänglig vid tiden för denna utredning 

användes den befintliga prognosen som tagits fram av IVL (2020), för att beräkna 

spridningen av NO2 i scenario 10E, som alltså innehåller en högre andel laddbara 

fordon än vad som ingår i HBEFA.  

Trafikmängder 

Trafikmängder i de ingående scenarierna 10B och 10E är baserade på trafikpro-

gnoser för år 2028. Prognoserna uppdaterades under år 2021, med hänsyn till 

planerade projekt i staden. Denna prognos får anses vara den bästa möjliga till-

gängliga siffran. 

Urbana bakgrundshalter 

Uppmätta halter av NO2 har generellt minskat de senaste 10 åren (Figur 6). År 

2019 ökade NO2-halterna vid Femman, detta kan sannolikt vara en effekt av all 

stadsutveckling som skett i Centralenområdet, där Femman ligger. Samma ökning 

ses inte vid Gårdastationen, som ligger längre ifrån Centralenområdet. En mins-

kande trend de senaste 10 åren har också setts i Göteborg för utsläppen av NOX, 

samt för de trafikrelaterade NOX-utsläppen (Figur 7 och Figur 8). Då uppmätta 

halter av NO2 till största delen består av lokala utsläpp är det rimligt att anta att 

en viss marginal ingår i de till beräkningarna adderade urbana bakgrundshalterna.  

Uppmätta PM10-halter (Figur 9) visar inte samma generella sjunkande trend som 

ses för NO2, halterna har istället varit relativt stabila men något ökande vid Gårda 

och svagt minskande vid Femman under de senaste 10 åren. Höghaltstillfällen 

med partiklar beror ofta på att ett stort bidrag från långdistansintransport (från 

andra regioner eller kontinenten) sammanfaller med att det lokalt sker stora ut-

släpp genom så kallad resuspension (uppvirvling från vägbanan). Trenden för de 

totala utsläppen av PM10 i Göteborg har varit sjunkande under de senaste 10 åren 

(Figur 10), för PM10-utsläpp från transporter (Figur 11) ses dock en svagt ökande 

trend. Av den generella uppmätta PM10-halten härrör en lägre andel från lokala 

källor, än vad som gäller för NO2, dock skulle det vara mycket positivt för parti-

kelhalterna i Centralenområdet om antalet tunga transporter kunde minskas, då 

de lokala utsläppen här är mycket höga. 
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