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Sammanfattning 

Skanska planerar att omvandla kvarteret Tändstickan 2 i Almedal, Göteborg, till ett levande 

kvarter med bl.a. kontorslokaler, grönytor, lekplatser och bostäder. Fastigheten ligger dock i ett 

relativt utsatt område med E6an och en flerfilig bro för fordonstrafik som närmaste grannar.  

 

I samband med planutredningen har ÅF genomfört en luftkvalitetsutredning för att bedöma hur 

luftmiljön ser ut i området.  

 

Som skydd för människors hälsa så har regeringen utfärdat en förordning med 

miljökvalitetsnormer för ett antal parametrar i utomhusluft som inte får överskridas. 

Luftkvalitetsutredningen har gjorts för kvävedioxid (NO2), partiklar (PM 10 och PM 2,5) samt för 

marknära ozon med miljökvalitetsnormerna som referens. 

 

För bedömning av luftkvaliteten inom aktuellt område har mätningar och beräkningar gjorda av 

Göteborgs miljöförvaltning och GR (Göteborgsregionens luftvårdsförbund) använts.  

 

Utredningen visar att den förorening som löper störst risk att överskrida miljökvalitetsnormerna 

inom det aktuella området är kvävedioxid. Detta förhållande stämmer överens med de mätningar 

som görs i Göteborgsregionen.  

 

Utsläppen av kvävedioxider från fordon har minskat sedan 1980-talet i och med att katalysatorn 

infördes och prognosen är att utsläppen kommer att fortsätta minska i samband med att 

bilparken byts ut mot renare bilar. Haltnivåerna av kvävedioxid i omgivningsluften beräknas 

därför nästan halveras mellan 2013 och 2020 för att sedan fortsätta minska trots att trafikflöden 

ökar. 

 

Partikelhalterna bedöms innehålla miljökvalitetsnormerna med god marginal.  

 

Miljökvalitetsnormen för ozon har överskridits vid fasta mätstationer i Göteborgsområdet vid 

några tillfällen de senaste åren. Ozon är dock ett regionalt problem och en stor del av 

ozonhalterna som förekommer i Göteborgsregionen kommer ursprungligen från andra delar av 

Europa.  

 

För att minimera risken med höga haltnivåer i de nya byggnaderna så bör man ta hänsyn bl.a. till 

hur uteluftsintag och ventilation placeras. Även naturliga luftrenare som växter och träd kan 

planteras i anslutning till de nya byggnaderna. 

 

Sammanfattningsvis bedöms luftkvaliteten idag vara acceptabel för exploatering inom 

planområdet Tändstickan 2. Prognosen är också att utsläppen från trafiken kommer att fortsätta 

minska i framtiden vilket innebär att luftkvaliteten kommer att förbättras. 
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1 Inledning 

Skanska planerar att uppföra bostäder och kontorsfastigheter i kvarteret Tändstickan 2 i 

Göteborg. 

  

Inför uppförandet har ÅF, på uppdrag av Skanska, genomfört en luftkvalitetsutredning för att 

bedöma hur luftkvaliteten i området ser ut. 

 

Luftkvalitetsutredningen görs för kvävedioxid (NO2), partiklar (PM 10 och PM 2,5) samt för 

marknära ozon. Ansvarig för luftkvalitetsutredningen är Markus Olofsgård vid ÅF i Göteborg. 

2 Bakgrund 

I samband med uppförandet av nya byggnader så har byggherren bl.a. ett ansvar för 

luftkvaliteten enligt boverkets byggregler [1]:  

 

Byggnader och deras installationer ska utformas så att de kan ge förutsättningar för en god 

luftkvalitet i rum där människor vistas mer än tillfälligt. Kraven på inneluftens kvalitet ska 

bestämmas utifrån rummets avsedda användning. Luften får inte innehålla föroreningar i en 

koncentration som medför negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt. 

 

Skanska avser att omvandla aktuellt kvarter (kallat Kvarteret Tändstickan 2) till ett levande 

område som ska innehålla bl.a. kontorslokaler, grönytor, lekplatser och bostäder med nära 

tillgång till E6an, lokaltrafik samt gång och cykelväg. Fastigheten ligger i ett relativt utsatt 

område med E6an och tågtrafik längs östra gränsen och en flerfilig bro för fordonstrafik norrut. 

Det finns idag två nya byggnader på tomten, ett högt kontorshus i nordöstra delen av området 

som till största delen rymmer teknikkonsultföretaget ÅF, och ett parkeringshus längs östra delen. 

 

Som skydd för människors hälsa och för miljön har regeringen utfärdat en förordning om 

miljökvalitetsnormer (MKN) för ett antal olika parametrar. Normerna gäller för omgivningsluft 

utomhus som baseras på krav i EU-direktiv. Förordningen heter idag Luftkvalitetsförordningen 

(2010:447). 

 

För att bedöma luftföroreningssituationen i området idag har ÅF därför gjort en studie av 

luftmiljön på fastigheten. Luftkvalitetsutredningen har genomförts med miljökvalitetsnormerna 

som referens för kvävedioxid, partiklar och marknära ozon som bedöms vara de parametrar som 

är begränsande för luftkvaliteten i omgivningen. 

3 Lokalisering 

Den nya bebyggelsen ligger väster om E6an i anslutning till Mölndalsvägen. Fordonstrafiken 

utgör således den största utsläppskällan av luftföroreningar som påverkar luftkvaliteten i 

området. 

 

I figur 1 nedan återfinns en kartbild över Almedal med den aktuella fastigheten markerad. 
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Figur 1. Lokalisering av Kallebäck 2:5 

 

 

Den planerade och befintliga bebyggelsen för fastigheten visas i nedanstående figur. 

 

 
Figur 2. Planerad och befintlig bebyggelse på Kallebäck 2:5 

4 Förutsättningar 

Miljökvalitetsnormer finns idag för kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, partiklar (PM 

10 och PM 2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel, bly och ozon.  
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För att bedöma riskerna för hälsoeffekter hos boenden har miljökvalitetsnormerna för 

kvävedioxid, partiklar (PM 2,5 och PM 10) samt marknära ozon använts. Även andra 

luftföroreningar kan förekomma i området men haltnivåerna av andra föroreningar är i regel så 

pass låga jämfört med miljökvalitetsnormerna att de inte har utvärderats vidare inom denna 

utredning. 

 

Göteborg stad har även antagit lokala miljökvalitetsmål för kvävedioxid, partiklar och koldioxid 

med haltnivåer som är lägre än miljökvalitetsnormerna. De lokala miljökvalitetsmålen för 

kvävedioxid och koldioxid ska innehållas år 2020. Målet för partiklar ska innehållas från och med 

2013. 

 

4.1 Mätdata 

Inom Göteborgsregionen så finns ett luftvårdsprogram (GR) som verkar som en plattform för 

luftmiljöarbetet. En viktig del av GRs arbete är att kartlägga luftmiljön i området och man 

genomför därför mätningar, både i fasta mätplatser och genom tillfälliga mätprojekt.  

 

Eftersom fordonstrafiken utgör den största källan till kvävedioxid och partiklar i omgivningsluften 

så är mätstationerna ofta belägna utmed trafiklederna.  

 

Söder om fastigheten finns två fasta mätplatser för mätning i omgivningsluften. En mätposition 

är i taknivå ovanför E6an vid Mölndals bro. Där mäts bl.a. kvävedioxid och ozon. Den andra 

mätpositionen är i gatunivå på ca 3 meters höjd utmed Göteborgsvägen och där mäts 

kvävedioxid.  

 

Norrut finns en fast mätstation vid Gårda där bl.a. kvävedioxid och partiklar mäts. 

 

De fasta mätstationerna ligger ungefär tre kilometer rakt söder om respektive norr om den 

studerade fastigheten och i direkt anslutning till E6/E20 vilket gör dem lämpliga som 

referenspunkter.  

 

Det finns även mätdata tillgängliga för juli-dec 2011 från en tillfällig mätstation på Nellickevägen 

som ligger norr om aktuellt område.  

 

Mätvärden från dessa mätstationer har delvis använts för att bedöma haltnivåerna inom denna 

utredning. Placeringen av mätstationerna i förhållande till aktuellt planområde framgår av figur 

nedan. 
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Figur 3 placering av mätstationer 

1. Gårda 

2. Nelickevägevägen 

3,4 Mölndalsbro 

4.2 Spridningsberäkningar 

Miljöförvaltningen genomförde 2013 spridningsberäkningar av kvävedioxid för hela 

Göteborgsområdet. Spridningsberäkningarna har gjorts för ett större område och ger ett 

koncentrationsfält över kartytan. Den tar därför inte hänsyn till topografi eller byggnader men 

används för en grov bedömning av haltnivåer för kvävedioxid inom det planerade området. 

 

5 Bedömning av luftkvaliteten 

5.1 Kvävedioxid 

Kväveoxider är summan av kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). All kväveoxid oxideras så 

småningom till kvävedioxid och därför anges halter ofta som kväveoxider (NOx). Kvävedioxid 

bidrar även med hjälp av UV-ljus från solen till bildandet av marknära ozon. Det sker en konstant 

omvandling i atmosfären av NO, NO2 och ozon beroende på metrologiska förhållanden samt 

förekomsten av andra luftföroreningar som VOC (flyktiga organiska föreningar).  

 

Kvävedioxid påverkar människors hälsa negativt i första hand genom irritation i luftvägarna och 

skador på lungorna. Personer med astma är särskilt utsatta. Kvävedioxid bidrar även till 

försurning och övergödning av skog, mark och vatten. 

 

2. 

4. 

Kvarteret 

Tändstickan 2 

1. 

3. 



RAPPORT 2014-12-16 8 (16) 

 

 

Den största bidragande faktorn till utsläppen av kvävedioxid är fordonstrafiken. I Göteborg är 

halterna av kvävedioxid som högst under kalla och vindstilla dagar. 

 

5.1.1 Miljökvalitetsnorm Kvävedioxid 

I Göteborgsregionen överskrids miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid under perioder och 

då främst i anslutning till de hårt trafikerade lederna. Det finns tre olika MKN för kvävedioxider 

som är baserade på årsmedel, dygnsmedel och timmedel. Dygnsmedlet brukar vara den norm 

som är svårast att uppfylla.  

 

Tabell 1. MKN för kvävedioxid. 

Parameter Medelvärdestid Värde Anmärkning 

Kvävedioxid 

1 timme 90 µg/m3 

Får överskridas 175 gånger per 

kalenderår förutsatt att halten 

aldrig överstiger 200 µg/m3 under 

en timme mer än 18 gånger per 

kalenderår (98 %-il). 

1 dygn 60 µg/m3 
Får överskridas 7 gånger per 

kalenderår (98 %-il) 

1 år 40 µg/m3 - 

 

I Göteborg är det lokala miljömålet att årsmedelvärdet för kvävedioxid ska underskrida 20 µg/m3 

vid 95 % av alla förskolor och skolor samt vid bostaden hos 95 % av göteborgarna senast år 

2020. 

5.1.2 Genomförda mätningar av kvävedioxid 

Vid mätstation Mölndal genomförs mätningar av kvävedioxid. Mätningarna genomförs i taknivå 

ovanför E6an samt i gaturummet på Göteborgsvägen som löper parallellt med E6an. Resultatet 

från mätningarna de senaste åren sammanfattas i tabellen nedan. Tillfälliga mätningar 

genomfördes även 2011 vid Nellickevägen strax norr om den aktuella fastigheten. 

 

Tabell 2. Genomförda mätningar av kvävedioxid i taknivå vid Mölndals bro. 

Kvävedioxid 

(µg/m3) 
Miljökvalitetsnorm 2011 2012 2013 

Årsmedelvärde 40 16 17 18 

98 %-il timmedel  90 66 78 74 

98 %-il dygn 60 47 51 51 

Antal timmar>200 18 0 0 5 

 

Tabell 3. Genomförda mätningar av kvävedioxid i gaturum längs Göteborgsvägen i Mölndal. 

Kvävedioxid 

(µg/m3) 
Miljökvalitetsnorm 2011 2012 2013 

Årsmedelvärde 40 19 19 21 

98 %-il timmedel  90 77 89 89 

98 %-il dygn 60 56 63 58 

Antal timmar>200  18 0 1 5 
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Tabell 4. Genomförda mätningar av kvävedioxid vid Nellickevägen. 

Kvävedioxid 

(µg/m3) 
Miljökvalitetsnorm 2011 2012 2013 

Årsmedelvärde 40 20 -  

98 %-il timmedel  90 77 -  

98 %-il dygn 60 63 -  

 

Som framgår av mätningarna ovan så förekommer överskridanden av MKN för kvävedioxid i 

Mölndal och vid Nellickevägen.  

5.1.3 Spridningsberäkning kvävedioxid 

Resultaten av spridningsberäkningar för kvävedioxid som gjordes av Göteborg stad 2013 

presenteras nedan. 

 

Beräkningarna av dygns- och timmedelvärden för kvävedioxid är som 98 %-il enligt kraven i 

miljökvalitetsnormerna, dvs. haltnivåerna är lägre 98 % av tiden. Årsmedelvärdet presenteras som 

ett aritmetiskt årsmedelvärde. I kartbilderna innebär områden markerade i rött att 

miljökvalitetsnormerna överskrids. 

 

 

 
Figur 2 Spridningkarta 98%-il timmedelvärde NO2 2013, Göteborgs stad [2] 
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Figur 3 Spridningskarta 98%-il dygnsmedelvärden NO2 2013, Göteborgs stad [2] 

 

 
Figur 4 Spridningskarta Årsmedelvärden NO2 2013, Göteborgs stad [2] 
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5.1.4 Bedömning av kvävedioxidhalter  

Miljökvalitetsnormerna överskrids idag på och i direkt anslutning till E6 och dess avfarter. 

Göteborg Stads spridningsberäkningar visar att MKN för kvävedioxid riskerar att överskrida 

dygns- och timmedelvärde i direkt anslutning till den aktuella fastighetens nordöstra gräns. Det 

ska dock poängteras att resultaten av spridningsberäkningarna framförallt används för att ge en 

uppfattning över föroreningssituationen idag.  

 

Utsläppen av NO2 i området härrör så gott som uteslutande från vägtrafik. Trafikverkets 

prognoser för kväveoxidutsläpp från vägtrafik visar kraftigt reducerade utsläpp av kväveoxider 

från vägtrafik i framtiden. Prognosen visas i figur nedan.  

 

 
Figur 5 prognos för kväveoxidutsläpp, trafikverket [3] 

 

Utsläppen av kväveoxider förväntas därmed minska framöver vilket gör att halterna längs E6an 

bedöms reduceras. 

 

2013 genomfördes en studie för att bedöma hur reducerade kväveoxidutsläpp skulle påverka 

luftkvaliten runt Mölndalsåns dalgång. Figurerna nedan visar situationen 2011 och den 

prognostiserade situationen 2020 

 

 
Figur 6 kvävedioxidhalter 2011. Till vänster: årsmedel. i mitten 98 percentil dygnsmedelvärde. Till höger: 98 

percentil timmedelvärde [4] 
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Figur 7  prognostiserade kvävedioxidhalter 2020. Till vänster: årsmedel. i mitten 98 percentil 

dygnsmedelvärde. Till höger: 98 percentil timmedelvärde [4] 

Figurerna visar att halterna förväntas sjunka till under MKN för i stort sett hela området runt 

Mölndalsåns dalgång år 2020. 

 

För att minimera risken för att luften i byggnader blir högre än miljökvalitetsnormerna så bör 

hänsyn tas till placering och utformning av uteluftsintag och ventilation. Haltnivåerna är som 

högst ovanför gatorna men klingar av relativt snabbt ju längre avståndet är till källan.  

 

En naturlig metod för att rena luftföroreningar kan vara att plantera träd och buskar mellan 

byggnader och trafiken. Växtlighet fungerar som luftrenare men ska planteras så att den 

naturliga utspädningen med vinden inte motverkas. 

5.2 Partiklar 

Partiklar utomhus uppkommer både naturligt och genom mänsklig aktivitet. Som naturliga 

processer räknas t.ex. skogsbränder samt spridning av damm och sand med vind. Mänskliga 

aktiviteterna som bidrar till utsläpp av partiklar är huvudsakligen vägtrafik och vedeldning.  

 

Inandningsbara partiklar som kan tränga ner till lungor har i normalfallet en storlek som är 

mindre än 10 µm i diameter. Man benämner partiklar som antingen PM 10 (partiklar mindre än  

10 µm i diameter) eller PM 2,5 (partiklar mindre än 2,5 µm i diameter).  

 

Den största källan till partiklar bedöms vara fordonstrafiken. PM 10 uppstår främst som följd av 

dubbdäcksanvändning som leder till vägslitage. Utsläppen av avgaser från fordonstrafiken 

bedöms vara den största källan för PM 2,5. Ett betydande bidrag till bakgrundshalter av partiklar 

tillförs även genom långdistanstransporter.   

 

5.2.1 Miljökvalitetsnorm Partiklar 

Miljökvalitetsnormer finns för både PM 2,5 och PM 10 och presenteras i tabellen nedan.  
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Tabell 4. MKN för partiklar till skydd för människors hälsa. 

Parameter Medelvärdestid Värde Anmärkning 

PM 10 
1 dygn 50 µg/m3 

Värdet får överskridas 35 gånger per år (90 %-

il) 

1 år 40 µg/m3 - 

PM 2,5 
1 år 25 µg/m3 Bör eftersträvas till och med 31 dec 2014 

1 år 25 µg/m3 Får ej överskridas from 1 jan 2015 

 

 

Göteborgs lokala miljömål är att dygnsmedelvärdet för PM 10 ska underskrida 35 µg/m3 år 2013. 

Det finns även ett nationellt miljömål om ett dygnsmedelvärde på under 30 µg/m3 och ett 

årsmedelvärde på under 15 µg/m3. Årsmedelvärdet för PM 2,5 ska underskrida 12 µg/m3 år 2013 

för halter i taknivå. 

 

5.2.1 Genomförda mätningar av partiklar 

Vid mätstation Mölndal genomförs inga mätningar av partiklar utan mätdata har tagits från 

mätstation Gårda. Resultatet från mätningarna de senaste åren sammanfattas i tabellen nedan. 

Tillfälliga mätningar genomfördes även 2011 vid Nellickevägen strax norr om den aktuella 

fastigheten. 

 

Inga mätningar av PM 2,5 görs idag utan halterna i tabellen nedan är beräknade med hjälp av en 

faktor som baseras på historiska kvoter mellan PM 2,5 och PM 10 vid Gårda mätstation (mätning 

av PM 2,5 upphörde 2010 i Gårda). Kvoten som använts för beräkningar är 0,45.  

 

Tabell 5. Resultat av mätningar i närheten av planerade området. 

 PM10 µg/m3 PM 2,51 µg/m3 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Gårda       

Årsmedel 23 22 22 11 10 9,7 

Dygnsmedel 23 22 19  10 8,7 

90%-il dygn 41 38 37 19 17 17 

Nellickevägen       

Årsmedel 16   7   

90% percentil 26   12   

 

5.2.2 Bedömning Partiklar 

Haltnivåerna av partiklar som uppmätts vid Gårda och Nellickevägen ligger klart under gällande 

miljökvalitetsnormer både för PM 10 och PM 2,5. Det finns dock en risk att det nationella 

etappmålet för årsmedelvärdet överskrids. Nellickevägen, som ligger närmast den aktuella 

fastigheten har ett uppmätt värde på drygt 15 µg/m3 för 2011. Trenden är att partikelhalterna har 

sjunkit kontinuerligt sedan 2011 och halterna bör i dagsläget vara i paritet med det nationella 

miljömålet. 

                                                           
1 Mätningen av PM 2,5 i Gårda upphörde 2010. Halterna är beräknade utifrån historiska kvoter 

mellan PM 10 och PM 2,5 för båda mätstationerna. Kvoten som använts är 0,45. 
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5.3 Marknära ozon 

Ozon förekommer dels i atmosfären där den bildas naturligt och skyddar mot skadlig UV-

strålning av solljuset och dels i den lägre atmosfären som marknära ozon. Det marknära ozonet 

kan betraktas som en luftförorening och är skadligt för människor och djur. Ozon kan bl.a. orsaka 

irritation i ögon och slemhinnor samt påverka luftvägarna negativt. Ozon är också skadligt för 

växter. 

 

Ozonet är mycket reaktivt och bildas genom att kväveoxider och kolväten reagerar under 

inverkan av solljus. Även värme påverkar bildandet av ozon varför haltnivåerna av marknära ozon 

normalt är som högst under sommarmånaderna.  

 

5.3.1 Miljökvalitetsnorm Ozon 

Miljökvalitetsnormen (MKN) för ozon är definierad som en norm som ska eftersträvas 

(målsättningsnorm).  

 

Tabell 6. Miljökvalitetsnorm för marknära ozon. 

Parameter Medelvärdestid Värde Anmärkning 

Ozon 
Högsta 8-timmars 

medelvärde under ett dygn 
120 µg/m3 Skall eftersträvas 

 

Eftersom mycket av det marknära ozon som finns i Göteborg transporteras hit från kontinenten 

så finns inget lokalt miljömål för ozon i Göteborg. 

5.3.2 Genomförda mätningar 

Vid mätstation Mölndal genomförs mätningar av marknära ozon. Mätningarna genomförs i 

taknivå ovanför E6an. Resultatet från mätningarna de senaste åren sammanfattas i tabellen 

nedan. 

 

Tabell 7. Genomförda mätningar av marknära ozon vid Mölndals bro. 

Parameter Miljökvalitetsnorm 2011 2012 2013 

Ozon (µg/m3) 
120 µg/m3 (Max 8-timmars 

medel under ett dygn) 
136,7 121,7 111,7 

Antal dygn med 8-timmars medel >120 µg/m3 9 1 0 

 

5.3.3 Bedömning av haltnivåer för ozon 

Haltnivåerna av marknära ozon är som högst under sommarhalvåret då antalet soltimmar och 

temperaturen ökar.  

 

Miljökvalitetsnormen har överskridits i Mölndal vid några tillfällen de senaste åren. Höga 

ozonhalter är dock ett regionalt problem utmed de stora trafiklederna i Göteborg. En stor del av 

det marknära ozon som finns i Göteborg transporteras hit med luftmassor från kontinenten. 

6 Sammanfattande bedömning 

Enligt Boverkets byggregler så ska byggnader och dess installationer utformas så att de ger 

förutsättningar för en god luftkvalitet i rum där människor vistas mer än tillfälligt. Luften får inte 
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innehålla haltnivåer av föroreningar som kan medföra negativa hälsoeffekter. Som skydd för 

människors hälsa så har regeringen i en förordning utfärdat miljökvalitetsnormer för ett antal 

parametrar i utomhusluft som inte får överskridas.  

 

Den stora utsläppskällan av luftföroreningar i Göteborgsregionen är vägtrafiken och högst 

haltnivåer finner man i samband med de stora trafiklederna. E6an leds förbi aktuellt planområde 

och fasta mätningar genomförs av kvävedioxid, partiklar och marknära ozon i omgivningsluften 

vid Mölndals centrum och i Gårda. Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och ozon har 

överskridits i Göteborg vid flera tillfällen de senaste åren.  

 

Under slutet av 2013 antog Göteborg stad ett miljöprogram för att nå de lokala 

miljökvalitetsmålen. I miljöprogrammet finns 60 förslag för att påverka luftkvaliteten på ett 

positivt sätt. Den enskilt viktigaste åtgärden handlar om att minska trafikens utsläpp med olika 

åtgärdsförslag. Under 2013 infördes även trängselskatt i Göteborg samt stora satsningar på 

utbyggnad av kollektivtrafik och cykelinfrastrukturen som syftar till att förbättra luftkvaliteten i 

staden. 

 

Utredningen visar att den förorening som löper störst risk att överskrida miljökvalitetsnormerna 

inom det aktuella området är kvävedioxid. Detta förhållande stämmer överens med mätningar 

som görs i Göteborgsregionen.  

 

Inom ramen för den här utredningen har även spridningsberäkningar för kvävedioxider bedömts. 

Spridningsberäkningar är ett verktyg för skattning av halter och man ska vara medveten om att 

det finns osäkerheter med indata framförallt när de är gjorda i stor skala. Spridnings-

beräkningarna från 2013 visar att haltnivåerna av kvävedioxid inom den aktuella fastighetens 

nordöstra gräns riskerar att överskrida MKN för dygns- och timmedelvärden. Beräkningar som är 

gjorda för Mölndalsåns dalgång visar dock att halterna av kvävedioxid kommer att sjunka 

betydligt i aktuellt område fram till år 2020. 

 

Haltnivåerna av kvävedioxid beräknas nästan halveras mellan 2013 och 2020 för att sedan 

fortsätta minska trots att trafikflöden ökar. Utsläppen av kvävedioxider från fordon har minskat 

sedan 1980-talet i och med att katalysatorn infördes och utsläppen kommer att fortsätta minska i 

samband med att bilparken byts ut mot renare bilar. 

 

Partikelhalterna bedöms understiga miljökvalitetsnormen med god marginal. Däremot finns det 

risk att det lokala och nationella miljömålet för PM10 överskrids i Göteborg. 

 

Miljökvalitetsnormen för ozon har överskridits vid mätstationen i Mölndal vid några tillfällen de 

senaste åren. Ozon är dock ett regionalt problem och en stor del av ozonhalterna som 

förekommer i Göteborgsregionen kommer ursprungligen från andra delar av Europa.  

 

För att minimera risken med höga haltnivåer i de nya byggnaderna så bör man ta hänsyn till hur 

uteluftsintag och ventilation placeras. Som naturliga luftrenare kan växtlighet planteras i 

anslutning till de nya byggnaderna vilket har visat goda resultat på att sänka halter av såväl 

kvävedioxid som partiklar. 

 

Sammanfattningsvis bedöms luftkvaliteten idag vara acceptabel för exploatering inom 

planområdet Tändstickan 2. Prognosen är också att utsläppen från trafiken kommer att fortsätta 

minska i framtiden vilket innebär att luftkvaliteten kommer att förbättras. 
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