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Inledning
Detta PM bygger vidare på tidigare genomförd luftkvalitetsutredning av COWI
(Haeger-Eugensson m.fl. 2017), se vidare denna rapport för ytterligare uppgifter om bakgrund, metod, utredningsområde mm.
I maj/juni 2017 inkom Länsstyrelsen med krav på att MKN måste kunna uppfyllas vid tiden då första inflyttning är tänkt att ske. Den tidigare luftkvalitetsutredningen kompletteras därför med spridningsberäkningar av NO₂-halten för
åren 2020 och 2025.

Förändringar i detta PM jämfört med tidigare utredning
Trafikprognos: En ny trafikprognos från Göteborgs Trafikkontor har använts för
Högsboleden. Prognosen gäller för år 2020, och har använts även för år 2025
(se vidare nedan).
Emissionsfaktorer: I april/maj 2017 höjdes de av Trafikverket rekommenderade emissionsfaktorerna för vägtrafik (HBEFA-modellen), de nya beräkningarna som presenteras i detta PM är baserade på dessa högre emissionsfaktorer
(se vidare nedan).
Urban bakgrundshalt: Den vid Pennygången lokala urbana bakgrundshalt av
NO₂ vilken har adderats till spridningsberäkningarna i detta PM är något lägre
jämfört med den som adderades till beräkningarna i förra utredningen (se vidare nedan).

Förändringar av trafikuppgifter
De förändringar som har genomförts i detta PM är uppdaterade trafikmängder
för Högsboleden år 2020. Samma trafikmängder har använts till beräkningarna
för 2025, andelen tung trafik på Högsboleden har också ökat en aning. Skillnaden i trafikmängd för övriga gator var i förra utredningen i stort sett marginell
mellan år 2016 och prognosåret 2035. Siffrorna för år 2016 har därför använts
för åren 2020 och 2025. För de tillkommande gatorna vid Pennygången har
prognossiffrorna för 2035 använts. De oförändrade trafiksiffrorna står att finna
i Bilaga A till Haeger-Eugensson m.fl. (2017). De uppdaterade trafiksiffrorna
redovisas här i Tabell 1.

Tabell 1

Ny prognos för trafikmängder och andelen tung trafik på Högsboleden i
fetstil. Som jämförelse visas även den ÅDT för 2016 som användes i
Haeger-Eugensson (2017).

Andel
tung trafik

Gata

ÅDT

Högsboleden 2020

19 800

6,5 %

Högsboleden 2016 (i rapport levererad maj 2017)

21 600

5%

Förändringar i emissionsfaktorer
Med HBEFA-modellen kan man, förutom att genomföra beräkningar av dagens
och historiska emissionsfaktorer, även göra prognoser. Dessa görs genom att
det i modellen finns olika antaganden, baserade på antagna och genomförda
åtgärder. Effekten av dessa är att det kommer att ske en förbättring av emissionsfaktorerna för både personbilar och tung trafik i framtiden. I april 2017
utkom en ny version av HBEFA (version 3.3) där emissionsfaktorer för NOX
från personbilsflottan har korrigerats upp jämfört med föregående version.
Uppdateringen togs fram på grund av nyheter om felaktigheter i emissionsmätningar från nyare dieselbilar (MK Consulting m.fl. 2017) och baserades på
nya emissionsmätningar. De korrigerade emissionsfaktorerna gäller för personbilar av miljöklass Euro-4 och senare. Se Figur 1 för en jämförelse mellan
gamla (HBEFA 3.2) och uppdaterade (HBEFA 3.3) emissionsfaktorer för de aktuella miljöklasserna.

Figur 1

Emissionsfaktorer för de aktuella personbilsklasserna i HBEFA 3.2 (vänster) och HBEFA 3.3 (höger). Med uppdateringen ersattes klass Euro-6c
med klasserna Euro-6d1 och Euro-6d2 (MK Consulting m.fl. 2017).

I detta PM presenteras beräkningar baserade på HBEFA-version 3.3 för alla
ingående vägar år 2020 och 2025. Förra utredningen (Haeger-Eugensson m.fl.
2017) baserades på HBEFA-version 3.2. I Figur 2 visas ett exempel på en
sammanvägd emissionsfaktor som räknats fram från de två HBEFAversionerna, dvs. när även emissioner från tung trafik tagits hänsyn till. Här
framgår att emissionsfaktorn för år 2016 i version 3.2 motsvarar den för år
2018 i version 3.3. Om de nya emissionsfaktorerna antas vara korrekta så
framgår det även att det skulle bli en stor överskattning om dagens emissions-

faktorer skulle användas för år 2020, än mer så för 2025. För långtidsprognoserna fram till 2035 är HBEFA 3.2 och 3.3 fortfarande i stort sett lika.

Figur 2

Exempel på vilka skillnader i emissionsfaktorer som kan förekomma mellan HBEFA 3.2 och 3.3 för de olika beräkningsåren.

Urban bakgrundshalt
De urbana bakgrundshalter som användes i förra utredningen var uppskattade
utifrån förhållandet mellan Göteborgs Miljöförvaltnings modellerade värden år
2013 vid Femman i Göteborg och de faktiska uppmätta bakgrundshalterna vid
mätstationen på Femman. Modelleringarna från Miljöförvaltningen täcker in
hela Göteborg, och med antagandet att Femmans förhållande mellan modellerade och uppmätta halter gäller även vid Pennygången uppskattades där en
bakgrundshalt utifrån den modellerade halten.
Vid det förra beräkningstillfället har inte bidraget från de källor som låg inom
Pennygångens beräkningsområde subtraherats från den storskaliga urbana
bakgrundshalten, varför det fanns en viss risk för överskattning av den lokalt
adderade urbana bakgrundshalten fanns. För att minimera denna risk har det
lokala bidraget från ca 500 meter från vägen i riktning över Västra kyrkogården uppskattats och subtraherats från den tidigare använda urbana bakgrundshalt för de nya beräkningarna. För att det ska gå att jämföra alla framtidsscenarier med varandra har den nya halten även använts för de tidigare
beräkningarna för 2035.

Resultat
Resultatet av de nya spridningsberäkningarna presenteras som totalkartor över
området. I Figur 3 visas årsmedelvärdet av NO₂-halten, Figur 4 och Figur 5
visar 98-percentilen av dygns- respektive timmedelvärdet av NO₂. Övergripande för alla haltkartor gäller att röd färg indikerar överskridande av MKN och
rosa färg indikerar överskridande av miljökvalitetsmålet, där sådant finns. Som
jämförelse visas också beräkningarna för år 2035 (från förra utredningen),
men med den nya bakgrundshalten. Alla bilder finns också i helsidesversion
som bilagor.

Av Figur 3 framgår att MKN för årsmedelvärdet av NO₂ ej beräknas överskridas
någonstans i området varken 2020 eller 2025. Miljökvalitetsmålet för årsmedelvärdet kommer år 2020 överskridas vid de nya husen närmast Högsboleden
och även vid de nya byggnaderna belägna vid de idag befintliga husen. År
2025 överskrids miljökvalitetsmålet endast vid de nya husen närmast leden.
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Figur 3

Årsmedelvärde av total NO₂-halt för a) 2020, b) 2025 och c) 2035. Rosa
färg visar överskridande av miljökvalitetsmålet (20 µg/m³). MKN överskrids ej (40 µg/m³).
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Figur 4

98-percentil av dygnsmedelvärdet av total NO₂-halt för a) 2020, b) 2025
och c) 2035. Röd färg visar överskridande av MKN (60 µg/m³), det finns
inget miljökvalitetsmål för 98-percentilen av dygnsmedelvärdet.
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Figur 5

98-percentil av timmedelvärdet av total NO₂-halt för a) 2020, b) 2025
och c) 2035. Röd färg visar överskridande av MKN (90 µg/m³), rosa färg
visar överskridande av miljökvalitetsmålet (60 µg/m³).

Figur 4 visar att MKN för 98-percentilen av dygnsmedelvärdet av NO₂ riskerar
att överskridas vid de nya husen närmst leden år 2020, och halten vid de övriga nya husen är då som högst 55 µg/m³. År 2025 beräknas halterna ha
minskat så att inga överskridanden av MKN sker i området.
I Figur 5 ses att MKN för 98-percentilen av timmedelvärdet inte kommer att
överskridas vid någon byggnad varken år 2020 eller 2025. Miljökvalitetsmålet
för 98-percentilen av timmedelvärdet överskrids vid i stort sett alla nya byggnader både år 2020 och 2025. Halten vid de nya byggnaderna är som högst
mellan 70 och under 90 µg/m³ år 2020. År 2025 har de högsta halterna vid de
nya byggnaderna sjunkit till mellan 60 och 80 µg/m³.

Diskussion och slutsats
Haltkartorna som presenteras i Figur 3 till Figur 5 visar på en sjunkande kvävedioxidhalt i området. Halten år 2020 är betydligt lägre jämfört med i dagsläget och trenden är fortsatt avtagande. Halten år 2025 underskrider MKN med
marginal även på framsidan av det aktuella huset närmast Högsboleden.
Enklare insatser som kan utföras för att möjliggöra god luftkvalitet för boende i
huset närmast Högsboleden är att entréer och ventilationsintag förläggs enbart
till södra sidan av byggnaden.
Då beräkningarna visar sjunkande halter framöver bedöms det inte finnas anledning till strängare åtgärder såsom omlokalisering av byggnaden närmast
leden. Skulle vissa åtgärder ändå önskas är ett möjligt alternativ att ett högre
plank byggs mellan leden och huset. Detta skulle kunna föra ner högre vindhastigheter och på så vis öka borttransporten av föroreningar från Högsboleden.
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