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Förord 
Utredningen är gjord på uppdrag av stadsbyggnadskontoret. Mätningar och 
rapportskrivning är gjort av Emma Björkman och Erik Svensson på 
miljöförvaltningen. Björn Wåhlstedt har utfört beräkningarna i Enviman. 
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Sammanfattning 
Med anledning av föreslagna förändringar av detaljplanen vid Mjölktorget i 
Kallebäck, Göteborg har miljöförvaltningen på uppdrag av 
stadsbyggnadskontoret utrett luftkvaliteten med avseende på kvävedioxid i 
området. Mätningar med passiva provtagare och modellberäkningar visar att 
miljökvalitetsnormerna med stor sannolikhet klaras på platsen och dess närmsta 
omgivning. Detta gäller både i nuläget och med projicerade utsläppsförhållande 
för år 2030. Det finns dock en viss risk att det lokala miljömålet överskrids på 
Mjölktorget.  
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Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret har lagt ett förslag på förändrad detaljplan för området 
vid Mjölktorget i stadsdelen Kallebäck i Göteborg. Förändringen innebär att det 
ska finnas möjlighet att den befintliga byggnaden som finns på fastigheten 
Kallebäck 7:8 ska ersättas med bostadshus. I dagsläget är byggnaden ett 
tvåvåningshus som fungerar som handels- och kontorslokaler. 
Stadsbyggnadskontoret vill att det nya bostadshuset ska kunna bli upp till 14 
våningar högt.  

Eftersom området ligger mellan Boråsleden (Riksväg 40) i öster och 
Kungsbackaleden (E6/E20) samt Västkustbanan i väster finns det risk att 
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid överskrids i området.   

Miljökvalitetsnormer och miljömål 
Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid finns för tidsperioderna år, dygn och 
timme. Årsmedelvärdet får inte vara högre än 40 µg/m3. Normerna för dygn och 
timme anges som 98-percentiler, vilket betyder att högst 2 procent av dygns- 
eller timmedelvärdena får överskrida respektive gränsvärde.  

För dygn betyder detta att normen (60 µg/m3) maximalt får överskridas 7 
gånger per år. För timme gäller att normen (90 µg/m3) får överskridas 175 
ggr/år. I praktiken betyder alltså detta att det 8:e och 176:e högsta värdet för 
dygn respektive timme ska ligga under gränsvärdet för att miljökvalitetsnormen 
ska vara uppfylld. Det är därför dessa värden redovisas i resultaten nedan för 
dygns- och timvärden. 

Göteborgs lokala miljömål för kvävedioxid är att årsmedelvärdet för 
kvävedioxid ska underskrida 20 µg/m3 vid 95 procent av alla förskolor och 
skolor samt vid bostaden hos 95 procent av göteborgarna senast år 2020.  

 



Luftkvalitetsutredning Mjölktorget - R 2014:4 

6 
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 

Metod 

Passiv mätning  
För att se hur halterna av luftföroreningarna avtar från källorna som i Kallebäck 
huvudsakligen är Boråsleden och Kungsbackaleden, satte vi upp 
diffusionsprovtagare på fem platser i en linje mellan de två vägarna, som går 
genom Mjölktorget. I bilderna 1-6 visas mätplatserna. Punkt 1 satt vid 
cykelvägen längs Kungsbackaleden, punkt 2 mellan de nya punkthusen öster 
om Mjölktorget, punkt 3 vid Mjölktorget, punkt 4 nära Ostkupan och punkt 5 
på parkeringsplatsen vid Kungsbackaleden. Avståndet från Mjölktorget till 
Boråsleden är 270 meter och till Kungsbackaleden 290 meter.  

  
Bild 1. Diffusionsprovtagarnas placering. Karta: © Göteborgs Stad 

 
Bild 2. Punkt 1 vid cykelvägen längs Boråsleden med de nya punkthusen i 
bakgrunden. Den röda pilen visar en hållare för provtagarna. 
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Bild 3. Punkt 2 vid Smörgatan 104.  

 
Bild 4. Punkt 3 vid Mjölktorget. Mätaren var placerad på lyktstolpen i 
förgrunden 
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Bild 5. Punkt 4 vid Ostkupan.  

 

 
Bild 6. Punkt 5 vid parkeringsplatsen mot Kungsbackaleden. 

Mätningen pågick under en veckas tid mellan 30 juni kl. 11 till och med 7 juli 
kl. 11. Trafiken är då inte representativ eftersom det är semestertider och 
dessutom debiteras trängselskatt. För att kunna relatera till halterna under resten 
av året, satte vi även upp diffusionsprovtagare vid den permanenta mätstationen 
i Gårda, i direkt anslutning till E6/E20. På platsen mäter vi kväveoxider med 
DOAS-teknik. På så sätt har vi en referenspunkt och kan på så sätt få fram ett 
förhållande mellan halterna på de olika platserna och därmed en uppskattning 
av hur höga kvävedioxidhalterna vanligtvis är i Kallebäck. 

Vid varje punkt sattes två mätare upp som en säkerhetsåtgärd om något skulle 
hända med en av dem eller om vi skulle få ett avvikande resultat.  
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Receptorpunktsberäkningar 
Beräkningar av kvävedioxidhalterna har gjorts i programmet Enviman för två 
olika scenarier. Dels med år 2013 års trafiksiffror samt med de prognostiserade 
trafiksiffrorna för år 2030. I beräkningarna har vi använt samma 
emissionsfaktorer för både 2013 och 2030. De prognostiserade siffrorna som 
finns för år 2030 är endast en bråkdel av dagens faktorer. Vår bedömning är att 
osäkerheten på beräkningen blir för stor om vi använder oss av dessa siffror.  

Trafik 
Trafikflödet på respektive väg har hämtats från trafikkontorets och 
Trafikverkets mätningar och räknats om till årsdygnstrafik (ÅDT). 
Trafiksiffrorna visar alltså det genomsnittliga trafikflödet per dygn under året. 
För beräkning av år 2030 har Trafikverkets basprognos ur Åtgärdsplaneringen 
2014-2025 används. Enligt rapporten kommer trafiken öka med 1,5 % per år1. 

Tabell 1. Trafikflöden för den senaste mätningarna år 2013 samt de 
prognostiserade siffrorna för år 2030 samt hastighet på respektive väg.  

 ÅDT 20132 ÅDT 
2030 

Hastighet 

Mejerigatan 3 240 4 230 50 km/h 

Boråsleden 
(Kallebäcksmotet- 
Delsjömotet) 

51 750 66 650 80 km/h 

Kungsbackaleden 78 750 101 430 80 km/h 
 

                                                 
1 Trafikverket, 2013 
2 Trafikkontoret, 2014 
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Resultat 

Passiv mätning 
Vi har använt medelvärdet för de två provtagare som mätte på respektive plats. 
Resultaten för de två provtagarna stämde väl överens med varandra. Skillnaden 
var maximalt 8 procent. Uppmätta värden visas med de blå staplarna i Figur 1 
nedan.  

Eftersom vecka för den passiva mätningen i Kallebäck inte är representativ för 
ett helt år justerade vi upp resultatet för hela året med hjälp av DOAS-
mätningarna i Gårda. Vi multiplicerar uppmätta värden i Kallebäck med kvoten 
mellan medelvärdet för ett helt år i Gårda och medelvärdet för mätperioden med 
passiva provtagare i Gårda. Vi bedömer att denna procedur ger representativa 
värden för ett år i Kallebäck. De röda staplarna i Figur 1 visar dessa 
koncentrationer. 

 

 
Figur 1. Resultaten av de passiva mätningarna. Blå staplar visar direkta 
mätvärden, röda staplar visar årsjusterade värden.  

De högsta halterna i Kallebäck uppmättes på cykelbanan bredvid Boråsleden 
(mätpunkt 1). Kvävedioxidkoncentrationerna ligger här på ungefär samma 
nivåer som i Gårda, strax under miljökvalitetsnormen på 40 µg/m3. I övrigt är 
halterna relativt låga. Mätningarna på Smörgatan, vid Mjölktorget och vid 
Ostkupan (mätpunkter 2, 3 och 4) visar halter som är en bra bit lägre än den 
undre utvärderingströskeln. Mätpunkt 5, nära Kungsbackaleden visar på halter 
nära den undre utvärderingströskeln. 

Sammanfattningsvis är halterna som förväntat höga nära de stora vägarna, 
samtidigt som de sjunker kraftigt med avståndet från trafiklederna. I de inre 
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delarna av området visar mätningarna att luftkvaliteten är tillfredsställande med 
hänsyn till både miljökvalitetsnormen och det lokala miljömålet.  

Receptorpunktsberäkningar 
Här redovisar vi resultaten från receptorpunktsberäkningar. Vi har gjort 
beräkningarna i de fem punkter där de passiva mätningarna utfördes. 
Kvävedioxidhalten har beräknats för två olika fall - en nulägesbeskrivning och i 
en projicerad framtid för år 2030.  

År 
Enligt det beräknade årsmedelvärdet (Figur 2) ligger kvävedioxidhalten vid 
Mjölktorget i nuläget under miljökvalitetsnormen för år (40 µg/m3) och 
kommer även att göra det år 2030. Det lokala miljömålet på 20 µg/m3 klaras i 
dagsläget vid Mjölktorget, men överskrids något i beräkningen för 2030. Vid 
övriga punkter ligger också årsmedelvärdet under miljökvalitetsnormen, medan 
det lokala miljömålet överskrids i nästan samtliga fall. Skillnaden mellan 
kvävedioxidhalterna i nuläget och år 2030 är små. 

 
Figur 2. Årsmedelvärde enligt receptorpunktsberäkningarna. Blå staplar visar 
resultaten enligt nuvarande situation, medan de röda staplarna visar år 2030. 

Dygn 
Miljökvalitetsnormen för dygn säger att 98-percentilen av dygnsmedelvärdena 
ska vara lägre än 60 µg/m3. Det är den luftkvalitetsnorm som har visat sig vara 
svårast att klara i Göteborg. Det gäller även i detta fall vid mätpunkt 5 närmast 
E6/E20 där normen överskrides. Vid Mjölktorget, liksom i närhet av de andra 
bostadshusen (Smörgatan och Ostkupan) är däremot halterna lägre och klarar 
normen enligt beräkningarna. De projicerade utsläppsförhållandena år 2030 ger 
inga avgörande skillnader jämfört med nuläget.  
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Figur 3. 98-percentil för dygnsmedelvärden enligt 
receptorpunktsberäkningarna. Blå staplar visar resultaten enligt nuvarande 
situation, medan de röda staplarna visar år 2030. 

Timme 
Miljökvalitetsnormen för timme säger att 98-percentilen av timmedelvärdet ska 
vara lägre än 90 µg/m3. Det beräknade 98-percentilen för timmedelvärdet (se 
figur 4) visade att miljökvalitetsnormen klaras vid Mjölktorget, liksom vid de 
andra punkterna. Det gäller för både nulägesbeskrivningen och för 2030. I 
likhet med år och dygn är halterna lägst i mitten av området, alltså vid 
Mjölktorget. 

 
Figur 4. 98-percentil för timmedelvärden enligt receptorpunktsberäkningarna. 
Blå staplar visar resultaten enligt nuvarande situation, medan de röda staplarna 
visar år 2030. 
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Diskussion och slutsatser 
Eftersom de passiva mätningarna inte ger tim- eller dygnsvärden kan vi bara 
jämföra de årsmedelvärden vi fått från de olika metoderna. Vid Mjölktorget var 
det uppmätta värdet drygt 20 procent lägre än receptorpunktberäkningen för 
2013. De uppmätta värdena var lägre även vid de andra punkterna, med 
undantag för mätpunkt 1 (Väg 40) där resultaten från den passiva mätningen var 
högre än den beräknade halten för 2013.  

De två metoderna som använts här har sina respektive svagheter. Mätningarna 
har bara utförts under en vecka tid. Därefter har vi justerat med annan data för 
att få ett årsmedelvärde, vilket för in osäkerheter. Beräkningarna, å andra sidan, 
tar inte hänsyn till topografi och använder antaganden om emissionsfaktorer 
med mera. Dessa osäkerheter till trots bedömer vi att resultaten samstämmigt 
visar att luftkvaliteten vid i de inre delarna av området (punkt 2-4) kommer att 
klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid i nutid och år 2030. 

 

Vi kan dra följande slutsatser: 

• Vid Mjölktorget klaras miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid. 

• Det föreligger en risk att det lokala miljömålet för kvävedioxid 
överskrids vid Mjölktorget år 2030. 

• Kvävedioxidhalterna är betydligt högre i närheten av de två stora 
trafiklederna och avtar relativt snabbt till området runt Mjölktorget.  
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