
JUNI 2015 

RAPPORT A070992 

SPRIDNINGSBERÄKNINGAR 

AV KVÄVEOXIDER OCH 
PARTIKLAR FÖR KVARTERET 

TÄNDSTICKAN 

Marie Haeger-Eugensson och Christine Achberger 





 

 

 

 

  

 ADRESS COWI AB 

Skärgårdsgatan 1 

Box 12076 

402 41 Göteborg 

 

 TEL 010 850 10 00 

 FAX 010 850 10 10 

 WWW cowi.se 

PROJEKTNR. A070992 

VERSION v.1 

UTGIVNINGSDATUM  2015-06-08 

UTARBETAD Marie Haeger-Eugensson och Christine Achberger 

GRANSKAD Delilah Lithner 

GODKÄND Gert Swenson 





  
SPRINGSBERÄKNINGAR AV KVÄVEOXIDER OCH PARTIKLAR FÖR KVARTERET TÄNDSTICKAN 

 

1 

INNEHÅLL 

1 Sammanfattning 2 

2 Inledning 3 

 Bakgrund 3 

 Luftkvaliteten i Göteborg 4 

 Syfte 4 

3 Underlag för beräkningarna 5 

 Spridningsmodellering 5 

 Gällande miljökvalitetsnormer och miljömål 7 

 Detaljer kring scenarierna 7 

 Trafikdata 8 

4 Resultat 9 

5 Diskussion och slutsatser 12 

6 Referenser 14 

 

Bilaga A Beskrivning MISKAM-modellen 

Bilaga B Beskrivning TAPM-modellen 

Bilaga C Miljökvalitetsnormer och miljömål för halter 
i luft 

 



   
2 SPRINGSBERÄKNINGAR AV KVÄVEOXIDER OCH PARTIKLAR FÖR KVARTERET TÄNDSTICKAN 

 

1 Sammanfattning 

Slutsatser 

› Analysen visar att det inte föreligger risk att MKN för NO₂ överskrids i det planerade 

Kvarteret Tändstickan, varken för årsmedelvärdet eller för percentilerna. Inte heller för de 

lägre gränsvärdena för miljömålen finns det någon risk för överskridanden. 

›  För PM10 kommer det inte heller att ske några överskridanden i eller runt kvarteret Tändstick-

an 2030 med avseende på MKN. Miljömålet för 90-percentilen kommer att klaras, men det 

föreligger risk att miljömålet för årsmedelvärdet kommer överskridas på utsidan av kvarteret 

Tändstickan, men klaras inne på gården i kvarteret. 

Bakgrund : Luftkvaliteten i Göteborg har förbättrats under de sista åren men fortfarande sker 

överskridanden av Miljökvalitetsnormerna (MKN) för utomhusluft för NO₂ på flera platser i 

Göteborg, både i gaturum och i taknivå. Däremot överskrids inte partikelhalten, vare sig PM10 

eller PM2,5, någonstans i Göteborg. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter avseende MKN för 

luftkvalitet anges att MKN inte får överskridas någonstans, med undantag för vägkorsningar. 

Spridningsberäkningar: SKANSKA planerar att bygga bostäder i kvarteret Tändstickan 

lokaliserad mellan Kungsbackaleden och Mölndalsvägen. Det förekommer i dagsläget några höga 

byggnader inom området och även nyexploateringen föreslås bestå av höga hus. För att beakta 

områdets komplicerade förutsättningar har både en dynamisk prognosmodell (TAPM) använts för 

beräkning av lokal meteorologi och en CFD-modell (Miskam) använts för beräkning av 

tredimensionella strömningsförhållanden och spridning vid och mellan huskropparna. 

Förutsättningar: Beräkningarna är genomförda för år 2030 med avseende på trafikmängder 

och emissioner. Beräkningarna har gjorts för NO₂ och PM10. I beräkningarna inkluderas lokala 

förutsättningar (topografi, vegetation och lokal förekommande vind) samt 3D-utformning av 

byggnader och kvarter. Baserat på dessa indata och genom att använda en 3D-modell, där 

detaljerad marknära luftströmningar kan beräknas, erhålls en noggrann och trovärdig analys av 

den framtida luftkvaliteten som kan användas för vägledning i planprocessen. 

Metod: Utsläppen från trafik har beräknats från Trafikverkets rekommenderade utsläppsfaktorer  

samt baseras på mängden fordon och mixen av tunga/lätta fordon. Beräkningarna har gjorts för år 

2030 (både för prognosticerad mängd fordon och utsläppsnivåer) eftersom byggnationen i sin 

helhet antas pågå under en längre tid. För E6 har Trafikverkets trafikuppräkningstal använts. 

Trafikprognoserna för de kommunala vägarna kommer från Trafikkontoret i Göteborg och visar 

på en något ökad trafikmängd i området. Eftersom beräkningarna görs för förutsättningar som 

ligger 10-15 år fram i tiden bruka jämförelser göras med både miljökvalitetsnormer och 

definierade miljömål. 

Resultat: Det framgår att det år 2030 inte kommer att ske några överskridanden i eller runt 

kvarteret Tändstickan med avseende på vare sig MKN eller miljömålet för NO₂ 2030. Inte heller 

för PM10 kommer det att ske några överskridanden i eller runt kvarteret Tändstickan 2030 med 

avseende på MKN. Även miljömålet för 90-percentilen kommer att klaras, men däremot 

föreligger det en viss risk att miljömålet för årsmedelvärdet kommer överskridas på utsidan av 

kvarteret Tändstickan, men klaras inne på gården i kvarteret. Orsaken till detta är kvarteret 

Tändstickans föreslagna utformning med höga byggnader och skärmande glasväggar som ger låga 

halter inne på gården. Byggnaderna utgör en effektiv spärr mot inträngning av höga halter i 

området samtidigt som dess höga höjd leder ner renare luft från högre nivåer (vertikalt).   
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2 Inledning 

 Bakgrund  

SKANSKA planerar att utveckla kvarteret Tändstickan 2 i Almedal i Göteborg till ett blandat 

kvarter med bostäder, lekplatser, kontorslokal och gröna ytor. Området är centralt lokaliserat 

mellan Kungsbackaleden och Mölndalsvägen vilket medför god tillgång till lokaltrafik, gång- och 

cykelvägar samt motorväg. Kvarteret är dock idag relativt utsatt för både buller och luftförore-

ningar p.g.a. närheten till E6:an, tågtrafik längs östra gränsen och en flerfilig bro för fordonstrafik 

norr om området. Det finns i dagsläget två höga byggnader inom området, ett kontorshus i den 

nord-östra delen av området och ett parkeringshus i den östra delen. Även nyexploateringen 

föreslås bestå av höga hus. COWI har därför fått i uppdrag att utföra spridningsberäkningar med 

avseende på kväveoxider (NO₂) och partiklar (PM10) för området för år 2030 (exploateringssce-

nario). Som jämförelse har även spridningsberäkningar för nuvarande situation gjorts, ett s.k. Nu-

scenario. I Figur 1 visas Kvarter Tändstickans läge och Figur 2 visar en mer detaljerad karta över 

kvarteret.  

 
Figur 1  Lokalisering Kvarter Tändstickan 2 (markerad med röd ruta) 

 

Figur 2  Planerad och befintlig bebyggelse i kvarteret. (Källa: Luftkvalitetsutredning för  

   kvarteret Tändstickan 2, ÅF 2015). 
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Det planerade kvarteret omringas idag av delvis hårt trafikerade vägar, där E6:an, Mölndalsvägen 

och Kallebäcksmotet utgör de för området största utsläppskällorna till luftföroreningar. 

 Luftkvaliteten i Göteborg 

Luftkvaliteten i Göteborg, med avseende på partiklar (PM10) och kväveoxider (NO2) har 

förbättrats betydligt under de senaste årtiondena. Fortfarande sker dock överskridanden av 

Miljökvalitetsnormerna (MKN) för utomhusluft för NO₂, både i gaturum och i urban bakgrund, 

på flera platser i Göteborg. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter avseende MKN för luftkvalitet 

(NFS 2013:11) anges att MKN inte får överskridas någonstans, med undantag för vägkorsningar. 

Enligt Miljöförvaltningen överskrids däremot inte partikelhalten, vare sig PM10 eller PM2,5, 

någonstans i Göteborg.  

Av de totala emissionerna av kväveoxider står, i dagsläget, fordonstrafik (bussar, lastbilar 

personbilar) för knappt 25 % av de totala utsläppen jämfört med 1990 då fordonstrafik utgjorde 

nästan 50 %. Den stora minskningen av fordonsemissioner beror på en mycket positiv teknikut-

veckling, men denna har delvis "ätits upp" av att mängden fordon har ökat. Trots att fordonen inte 

står för majoriteten av emissionerna så är haltandelen från dem ofta stor i urbana områden. Detta 

beror på att emissionerna sker i markplan där spridningen är sämst jämfört med emissioner från 

upphöjda källor (t.ex. skorstenar). Dessutom ska mätningar, enligt gällande normer för kontroll av 

luftkvalitet (NFS 2013:11), ske på mellan 1,5-4 (men max 8) meter över mark. Haltandelen beror 

även av lokalisering i staden. Enligt en tidigare genomförd utredning (Haeger-Eugensson m.fl. 

2010) är andelen kväveoxidutsläpp från fordon vid Gårdaleden ca 60% för höghaltstillfällen och 

drygt 50% av årsmedelvärdet. Vid större trafikleder kan alltså halterna bli mycket höga nära 

vägen men avklingar ofta relativt snabbt. Hur snabbt beror dock på emissionens storlek och de 

lokala spridningsförutsättningarna vilka i sin tur beror på bebyggelsen, markanvändningen (t.ex. 

vegetation), topografin och den lokala meteorologin.  

Avseende NO₂ i Göteborg återfinns de högsta halterna längs E6 från Mölndal och förbi Gårda 

både genom Tingstadstunneln och längs leden i riktning mot Munkebäcksmotet. Data från 

Miljöförvaltningens mätstation (vid Gårda längs E6) år 2013 visar att MKN överskreds under ca 

600 timmar, vilket är mer än de 175 timmar då överskridande tillåts. Orsaken till de höga halterna 

där är dels den stora trafikmängden och dels att spridningen till stor del begränsas av både 

omgivande dalgång och bebyggelse. Exempel på hur luftkvaliteten påverkas av bebyggelse kan 

ses i Haeger-Eugensson m.fl. (2014a), och hur den påverkas av olika åtgärder ses i Haeger-

Eugensson m.fl. (2014b). Även vegetation har visats kunna minska halten av både NO₂ och 

partiklar betydligt (Yang m.fl. 2008). Avseende PM10 för dagens situation klaras MKN både i 

Gårda och i övriga mätstationer. 

 Syfte 

Syftet med denna utredning är att genomföra detaljerade spridningsberäkningar till luft avseende 

NO₂ och PM10 för dels dagens situation (Nu-scenario), dels för ett framtida scenario för år 2030. I 

beräkningarna inkluderas emissioner genererade från trafiken i området runt Kvarteret Tänd-

stickan 2 samt emissioner från övriga källor både i det urbana området och i det som kommer via 

långdistanstransport. Baserat på resultatet kan en bedömning göras om halterna i området 

kommer att överskrida gällande miljökvalitetsnormer (MKN) och miljömål.  
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3 Underlag för beräkningarna 

I dagsläget är det endast NO₂-halten som överskrider MKN, sett både för hela Göteborg och 

specifikt längs Gårdaleden, men i framtiden förväntas det istället vara större risk för att PM10 blir 

den begränsande parametern varför beräkningar gjorts för både NO₂ och PM10. För att kunna 

jämföra hur den planerade bebyggelsen kommer att påverkar luftkvaliteten i det aktuella kvarteret 

görs spridningsberäkningar både för dagens situation med nuvarande bebyggelse och trafikvoly-

mer, och den framtida situationen. För år 2030 ingår framtidens utformning av kvarteret och det 

framtida trafikflödet baserat på uppskattade trafikvolymer och emissionsfaktorer för 2030. 

 Spridningsmodellering 

För att beräkna haltnivåer ner till markplan (där människor vistas) inne i tätbebyggt område, så 

som i det planerade kvarteret, och för att erhålla hög detaljeringsgrad avseende upplösningen, 

erfordras en modell som tar hänsyn till tredimensionella strömningsförhållandena ned till 

markplan. För översiktliga beräkningar i urbana miljöer kan till exempel s.k. Gaussiska modeller 

användas men eftersom dessa inte kan ta hänsyn till effekten av byggnader blir inte resultatet 

relevant för den typen av beräkningar som ska göras här. Det resultat som kan erhållas från denna 

typ av modellering är haltnivån i takhöjd. 

Området har komplicerade spridningsförutsättningar både i regional skala, lokal skala och i 

mikroskala, vilket inte kan lösas med endast en modell på grund av den stora spännvidden i de 

geografiska skalor som är involverade i föroreningarnas spridningsförutsättningar. För att 

åskådliggöra meteorologin i regional till lokal skala (exv. sjö- och landbris sommartid, dalstyr-

ning i den distinkta dalgången samt frekventa inversioner) har en dynamisk prognosmodell 

använts (TAPM-modellen, se vidare bilaga B). I dessa beräkningar inkluderas de lokala 

förutsättningarna (topografi, vegetation, havstemperatur m.m.). För beräkning av tre-

dimensionella strömningsförhållanden mellan huskropparna har en CFD-modell (Miskam, se 

vidare bilaga A) använts. Resultatet från TAPM-modelleringen används som indata i Miskam. 

För att återskapa ett realistiskt vindfält som representerar strömningsförhållanden i tre dimen-

sioner för det aktuella kvarteret har ett mycket större område inkluderats i CFD-beräkningarna. 

Även för haltberäkningarna till luft har Miskam-modellen använts.  

Spridningen av luftföroreningarna drivs av den meteorologi som används som indata till modellen 

vilken kan variera mycket beroende på topografi, närhet till vatten och vegetation m.m. Därför 

denna bör vara lokalt genererad. I detta fall finns inga lokala meteorologiska mätningar i 

närområdet, vilket gjorde det nödvändigt att modellera områdets lokala meteorologi med hjälp av 

en prognostisk meteorologisk modell, TAPM-modellen. Denna lokala meteorologi blir indata till 

de efterföljande vindfälts- och haltberäkningarna i Miskam, som tar hänsyn till hur bebyggelse 

och även vegetation påverkar den ingående meteorologin. Som indata till MISKAM har därför 

tredimensionell information av både de planerade byggnaderna samt omgivande bebyggelse 

använts (se vidare nedan). 

Beräkningarna görs för ett år, men för att erhålla ett representativt år används ett s.k. typår, det 

vill säga ett typisk "väderår" med avseende på spridningsförutsättningarna. Detta innebär att året 

kan bestå av januari 2005, februari 2010…o.s.v. I TAPM-beräkningarna har en detaljerad 

topografi inkluderats vilket innebär att den vind som används som indata till Miskam-

beräkningarna de facto är för just området Kvarteret Tändstickan. På det viset kan man säkerställa 

att styrningar orsakade av dalgången också är inkluderade i de slutliga beräkningarna av Miskam.  
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Beräkningarna har gjorts för år 2030 eftersom byggnationen i sin helhet antas pågå under en 

längre tid. Meteorologisk indata avser dock dagens meteorologi (ett meteorologiskt typår). 

Beräkningarna har gjorts för NO₂ och partiklar PM10 inklusive s.k. resuspension (uppvirvling) av 

på vägbanan tidigare ackumulerade partiklar. För jämförelse med MKN måste en totalhalt 

beräknas, d.v.s. till den halten som beräknats vid Tändstickan krävs ett tilläggsbidrag från övriga 

källor, ett s.k. urbant bakgrundsbidrag (både på årsbas och för 90%ilen för dygnsmedelvärdet). 

Detta förväntas, enligt bl.a. SMHI, minska till år 2030 dock i något olika omfattning för NO₂ 

respektive PM10. I denna studie har SMHI:s beräknade bidrag för år 2030 använts. 

3.1.1 Uppskattning av urban bakgrundshalt  

För att kunna jämföra beräknade haltnivåer av NO₂ med MKN (för års-, dygns- resp. timmedel-

värde) måste även en relevant urban bakgrundshalt för området adderas vilken inkluderar övriga 

källor i området och långdistanstransporterat haltbidrag. I Figur 3 nedan visas hur halten av 

luftföroreningar fördelas i en stad samt Kv Tändstickans lokalisering.  

 
Figur 3  Schematisk bild av föroreningshalter i en stad (Lenschow m.fl. 2001) samt   

   illustration av kvarteret Tändstickans lokalisering. 

Punkt 3 till höger i figuren symboliserar den halt som uppmätts på rurala platser, en s.k. regional 

bakgrundshalt, där det inte finns någon påverkan av föroreningar från städer eller närliggande 

väger och visar därmed långdistanstransporterade luftföroreningar. Punkt 2 representerar centrala 

delar av städer, ofta (men inte alltid) i taknivå, en s.k. urban bakgrundshalt. Dessa mätningar 

fångar in både långdistanstransporterade föroreningar och de som genererats i regionen samt 

emissioner från staden. Motsvarande mätningar för Göteborg är Femmans mätstation som är 

placerad på Nordstans tak. Punkt 1 representeras av mätningar i markplan samt vid en trafikerad 

gata. Förutom de föroreningar som fångas in i mätningar av den urbana bakgrundshalten uppmäts 

här även de mycket lokalt producerade utsläppen längs specifika gator vilket benämns gaturums-

halt. Exempel på en sådan plats i Göteborg är mätstationen vid Gårdaleden. Det framgår även av 

Figur 3 att den urbana bakgrundshalten varierar beroende på var i staden man är. Högst är halten 

oftast i de centrala delarna. Längre från centrum minskar generellt halten till följd av mindre 

mängd emissioner och ofta längre avstånd från källorna, vilket leder till lägre nivåer. En gata i de 

yttre delarna av en stad kan därmed få en lägre halt än en gata med lika mycket trafik som är 

belägen inne i de centrala delarna, eftersom bidraget från urban bakgrund är högre i centrum.  

Lokaliseringen av Tändstickan illustreras i Figur 3 och visar att den lokala urbana bakgrundshal-

ten här är något lägre än inne i de centrala delarna av staden. För att uppskatta denna krävs 

antingen spridningsmodellering eller mätningar av lokal urban bakgrundshalt. För båda fallen bör 

Kv Tändstickan 



  
SPRINGSBERÄKNINGAR AV KVÄVEOXIDER OCH PARTIKLAR FÖR KVARTERET TÄNDSTICKAN 

 

7 

de lokala bidragen från Gårdaleden vid Kallebäck inte vara inkluderade. I detta fall har halten 

uppskattas för det aktuella området utifrån befintliga spridningsberäkningar avseende NO₂ för 

Göteborg (Haeger-Eugensson m.fl. 2015). För beräkningar av framtida förhållanden måste även 

den urbana bakgrunden beräknas för dessa eftersom halterna av NO₂ kommer att förändras 

beroende på dels teknisk utveckling, dels förändrade trafikmängder. Denna typ av prognostisering 

kan vara svår att göra för tider långt fram då osäkerheterna är stora både gällande emissioner och 

gällande trafikmängder. Här har halten uppskattats för år 2030 och baseras på prognosticerade 

minskningar av luftföroreningshalter för Sverige och flera urbana områden, däribland Göteborg 

(Holmin Fridell m.fl. 2013). I Tabell 1 presenteras de för området uppskattade lokala urbana 

bakgrundshalten av NO₂ och PM10 (alltså utan bidraget från de lokala gatorna kring Kvarteret 

Tändstickan) som har skalats till år 2030, och har använts i beräkningarna i syfte att erhålla en 

totalhalt. 

Tabell 1 Lokal urban bakgrundshalt av NO₂ och PM10 för Kvarteret Tändstickan år 2030.  

 NO₂ (µg/m³) 2030 PM10 (µg/m³) 2030 

Årsmedelvärde 9 14 

98%-il dygn 23  

98%-il timme 34  

90%-il dygn  26 

 Gällande miljökvalitetsnormer och miljömål 

I Tabell 2 presenteras gällande Miljökvalitetsnormer och miljömål. De beräknade halterna 

kommer att jämföras med dessa. Se även mer detaljerad information i Bilaga C. 

Tabell 2 Gällande miljökvalitetsnormer och mål för utomhusluft. 

 PM10 (µg/m3) NO₂ (µg/m³) 

 MKN Miljömål MKN Miljömål 

Årsmedelvärde 40 15 40 20 

90%-il dygn 50 30   

98%-il dygn   60  

98%-il timme   90 60 

 

De beräknade framtida totala haltnivåerna av NO₂ och PM10 jämförs med MKN och miljömålen 

vilka inte ska överskridas år 2030. 

 Detaljer kring scenarierna 

I Figur 4 visas lokalisering av de nya husen i kvarteret. Höjden på husen varierar mellan ca 30-50 

meter höga hus. För att erhålla ett relevant vindfält som beskriver strömningsförhållanden för 

området har ett område som är mycket större än själva exploateringsområdet inkluderas i beräk-

ningarna. Orsaken är att annars kommer modellen att "tro" att omgivningen är helt platt tills dess 

att vinden når fram till de första husen. Det kan då genereras både orimlig turbulens och/eller 

felaktiga vindhastigheter och vindriktningar och därmed felaktiga spridningsförhållanden.  

En av de ingående närmaste linjekällorna (vägarna) är från den närliggande viadukten. Denna är 

mellan ca 5-10 m över mark och har även lagts in på dessa nivåer i beräkningen, då detta påverkar 
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spridningsmönstret. Mellan byggnaderna både mot viadukten och mot Grafiska vägen samt söder 

ut (se Figur 4) har väggar (framtida glasväggar) lagts in och ger därmed en gårdsutformning på 

kvarteret. Syftet är att begränsa intransporten av luftföroreningar (och buller) in i bostadskvarte-

ret. 

a)

 

b)

 

Figur 4 a) Lokalisering av byggnader i det planerade kvarteret Tändstickan. De röda pilarna 

   indikerar glasväggar mellan husen. b) Nuvarande bebyggelse i kvarteret. 

I syfte att beräkna ett relevant vindfält för spridningen av luftföroreningar har ett mycket större 

område inkluderats i beräkningarna, men detta visas inte här. 

 Trafikdata 

Utsläppen från trafik har beräknats från trafikdata (antal bilar/gata som t.ex. årsdygnstrafik (ÅDT) 

och mixen av tunga/lätta fordon) och har baserats på emissionsfaktorer rekommenderade av 

Trafikverket (HBEFA). De beräknade NOX-emissionerna för de aktuella vägarna (Tabell 3) är 

baserade på dagens trafikarbete samt prognosen för år 2030 och harberäknats som årsdygnstrafik 

(ÅDT) (se Tabell 3). 

Tabell 3 Trafikdata för dagens situation och prognos för år 2030. ÅTD avser årsdygnstrafik. 

Gatuavsnitt Personbil 

dagens an-

del (%) 

Dagens 

ÅDT 

ÅDT 

2030 

Differens ÅDT 

(2030 minus 

nu) 

E6 norr om Kallebäcksmotet 0,91 96 000 128 000 32 000 

E6 söder om Kallebäcksmotet 0,88 76 000 102 000 26 000 

Mölndalsvägen norr om Fredriksdalsga-

tan 

0,93 8 400 8 700 300 

Mölndalsvägen söder om Fredriksdals-

gatan 

0,95 9 700 10 000 300 

St Sigfridsgatan avsnitt Mölndalsv – E6 0,95 18 600 19 300 700 

St Sigfridsgatan avsnitt E6 – Rv40 0,94 29 600 31 000 1 400 

Grafiska vägen 0,94 5 000 5 700 700 

Almedalsvägen 0,94 1 400 2 100 700 

 

I informationen om ÅDT är den senaste statistiken från år 2013, men för vissa gatuavsnitt är 

statistiken betydligt äldre. För de nationella vägavsnitten som tillhör E6 har Trafikverkets trafik-

uppräkningstal använts. Enligt dessa ökar lastbilstrafiken med en faktor på 1,4 och personbilstra-

fiken med en faktor på 1,29. För de kommunala vägavsnitten kommer trafikprognoserna från 
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Trafikkontoret i Göteborg, där man även har tagit hänsyn till Riktlinjer Planeringstal bostäder och 

fördjupade samråd angående trafikfrågor i Mölndalsån dalgång. 

4 Resultat 

Resultatet från Miskam-modelleringen presenteras som totala halter för dagens (Nu-scenario) 

situation och för 2030 års situation för beräkningsområdet för markplan (ca 2 m). För NO₂ 

presenteras haltkartor för årsmedelvärdet, 98-percentilen för dygnsmedelvärdet och 98-

percentilen för timmedelvärdet. För PM10 redovisas haltkartor för årsmedelvärden och 90-

percentilen för dygnsmedelvärden. 

Eftersom beräkningarna görs för förutsättningar 15 år fram i tiden brukar jämförelser göras med 

både MKN och definierade miljömål (se Tabell 2). Röd färg indikerar haltgränsen för MKN och 

rosa indikerar haltgränsen för miljömålet. 

Resultaten från beräkningarna för NO₂ för Nu- respektive 2030-scenariot visas i Figur 5, där a) 

representerar årsmedelvärdena, b) 98-percentilen för dygnsmedelvärdet samt c) 98-pecentilen för 

timmedelvärdet. Eftersom haltnivåerna minskar kraftigt från Nu till 2030 har olika skalor använts 

för att kunna illustrera spridningsbilden. I båda scenarierna visar röd färg (samt även blå färg för 

Nu-scenariot) gränsen för MKN. För 2030-scenariot i a) och c) visar rosa färg gränsen för 

miljömålen. 

Enligt resultaten i Figur 5a nedan framgår att årsmedelvärdet endast når gränsen för MKN på och 

i direkt anslutning till E6. Det ses även att haltnivåerna generellt har minskat mycket både i 

anslutning kring E6 och även i kvarteren innanför. Strax utanför kvarteret Tändstickan är halten 

år 2030 ca hälften av den i Nu-scenariot. 

Nu-scenario År 2030 

a)

 

a)
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b)

 

b)

 

c)

 

c)

 

Figur 5 Resultat av beräkningar av total-NO₂ (µg/m³) i markplan (ca 2m) för Nu respektive  

   2030. a) Årsmedelvärde b) 98-percentilen för dygnsmedelvärdet c) 98-percentilen  

   för timmedelvärdet. Observera att haltskalorna är olika för Nu respektive 2030.  

        Röd=MKN för båda scenarier; för 2030 är Rosa=miljömålet. 

I Figur 5b framgår att MKN överskrids längs hela E6 ca 100 m in från vägen, samt även runt 

viadukten och på del av Mölndalsvägen. Det går även in en kil in det framtida kvarteret 

Tändstickan 2 där MKN överskrids. Motsvarande ses inte år 2030 där haltnivån minskat till under 

MKN överallt förutom mitt på E6an. 

Samma positiva utveckling ses även i Figur 5c där MKN också nås längs E6:an, dock inte riktigt 

lika långt in från vägen som i exemplet i b). För 2030 nås MKN mitt på E6:an och miljömålet 

riskerar att överskridas 25-50 m från E6, men runt kvarteret Tändstickan ses haltnivåer på 40-50 

µg/m³ och inne i kvarteret ≤ 40 µg/m³, vilket är under miljömålet. De höga byggnaderna i 
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kombination med de skärmande glasväggarna utgör därmed effektiva spärrar mot luftförorening-

ar. 

Det framgår därmed av figurerna att det år 2030 inte kommer att ske några överskridanden i eller 

runt kvarteret Tändstickan varken med avseende på MKN eller på miljömålet för NO₂ 2030.  

Resultaten för PM10 visas i Figur 6. Här skiljer sig inte haltnivåerna lika mycket varför samma 

haltgränser har använts för både NU- och 2030-scenarierna.  

Nu-scenario 2030 

a)

 

a)

 
b)

 

b)

 
Figur 6 Beräkningar av total-PM10 (µg/m³) i markplan (ca 2m) för Nu respektive år 2030. a) 

   Årsmedelvärde b) 90-percentilen för dygnsmedelvärdet. Röd=MKN; Rosa =   

   miljömålet. 

Till skillnad från NO₂ överskrids inte PM10-halten i Nu-scenariot, vare sig för årsmedelvärdet 

eller 90%ilen för dygnsmedelvärdet, förutom mitt på E6:an (Figur 6). Mönstret för årsmedelvär-

det för PM10 (Figur 6a) för Nu respektive 2030 skiljer sig dock från det som ses för NO₂ där den 

regionala bakgrundshalten förväntas minska till följd lägre intransport till Sverige (enligt SMHI), 
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medan lokala emissioner PM10 förväntas öka eftersom mängden trafik ökar och därmed re-

suspensionen (uppvivling av partiklar). Detta resulterar i att halten längs E6 är högre 2030 än i 

Nu-scenariot, men längre ifrån vägen där bakgrundshalten påverkar mest är halten lägre 2030 är i 

Nu-scenariot. Detta ses exempelvis i Figur 6a för Nu-scenariot där miljömålet (rosa färg) nås över 

stora delar av beräkningsområden. För 2030 har dock dessa minskat och ligger nu närmare E6. 

Runt det nya kvarteret Tändstickan 2 är PM10-halten dock lägre, mellan 10-15 µg/m³. Orsaken till 

att halten ligger så lågt här är sannolikt att renare luft transporteras ned av de höga husen. 

Sammanfattningsvis framgår att det inte heller för PM10 kommer att ske några överskridanden i 

eller runt kvarteret Tändstickan 2030 med avseende på MKN. Även miljömålet för 90-percentilen 

kommer att klaras, men däremot föreligger det en viss risk att miljömålet för årsmedelvärdet (se 

Figur 6a) kommer överskridas på utsidan av kvarteret Tändstickan, men klaras inne på gården i 

kvarteret. 

Förutom att Nu-scenariot har utgjort en möjlighet för jämförelse mellan dagens situation och den 

framtida, kan även beräkningarna för dagsläget jämföras med mätningar från Miljöförvaltningens 

mätstation vid Gårda, som ligger i direkt anslutning till E6:an. De här beräknade haltnivåerna kan 

därmed till viss del jämföras, även om tillskottet från det urbana bakgrundspåslaget antas vara 

något lägre vid Tändstickan. För PM10 är de dock ungefär desamma medan de för NO₂ är mellan 

ca 10-15% lägre vid Tändstickan. Jämförelsen presenteras i Tabell 4. De beräknade halterna vid 

Tändstickan har extraherats på ett avstånd som motsvarar det avstånd som mätstationen står på. 

Som framgår av Tabell 4 överensstämmer de beräknade halterna väl med de uppmätta. 

Tabell 4 Jämförelse mellan uppmätta och beräknade halter av PM10 och NO2  (µg/m³) i    

Nu-scenariot. 

 

5 Diskussion och slutsatser 

I denna utredning har både NO₂ och partiklar (PM10) inkluderats. MKN för PM10 överskrids ofta i 

exempelvis Stockholm men för Göteborg är det MKN för NO₂ som i dagsläget utgör absolut 

störst risk att överskridas. NO2 är även den förorening som påverkas mest av lokala spridnings-

förutsättningar till följd av att det regionala bakgrundsbidraget är lågt, ca 20 % av den totala NO₂-

halten. För PM10 kan motsvarande förhållande vara att ca 60 % kommer från långdistanstransport 

(Haeger-Eugensson m.fl. 2012). Då majoriteten av emissionerna är lokala kommer spridningen 

att påverkas av lokala vindsystem, topografi och inversioner (inkluderas genom TAPM-

beräkningarna av meteorologi) samt utformningen av både enskilda byggnader och kvarter 

(inkluderas av MISKAM-beräkningarna). Då området ligget på en ur luftkvalitet komplicerad 

plats, krävs att en avancerad 3D-modell används för att erhålla relevanta resultat. Genom att 

utreda de två största föroreningsparametrarna erhålls en detaljerad och trovärdig analys av den 

framtida luftkvaliteten. 

PM10 Uppmätt Gårda Beräknat Tändstickan

Årsmedelv 21,6 20-25

90% dygn 45,6 40-50

NO₂

Årsmedelv 46,1 40-45

98% dygn 101,4 90-100

98% timme 134,5 120-130
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Luftkvaliteten, avseende främst NO₂, längs E6 överskrider i dagsläget MKN på de flesta platser 

inne i den bebyggda delen av Göteborg och Mölndal (enligt Miljöförvaltningen i Göteborg). 

Enligt resultaten från både SMHI (Holmin-Fridell 2013) samt denna utredning sker en kraftig 

minskning av NO₂-halten till 2030 i både urban bakgrund och gaturum. Detta trots att trafikarbe-

tet antas öka med ca 24%. Orsaken är att emissionsfaktorerna förväntas minska kraftigt, vilket 

leder till att emissionen av NOX minskar med i genomsnitt 35 % (varierar beroende på väg). Detta 

leder i sin tur till att halterna 2030 i många fall inte längre kommer att överskrida MKN men 

fortfarande kan överskrida/tangera miljömålen på platser nära större leder. 

För Kvarteret Tändstickan bildar husen och de tre höga glasväggarna mellan husen en effektiv 

spärr mot inträngning av höga halter i området från E6, viadukten och Mölndalsvägen, samtidigt 

som husen kan leda ner renare luft från högre nivåer (vertikalt). Halten på gården med avseende 

på NO₂ och PM10 blir därmed låga och enligt beräkningarna finns det ingen risk att Miljömålet 

för NO₂ med avseende på för årsmedelvärdet och 98-percentilen för timme kommer att 

överskridas. PM10 för 90 percentilen dygn kommer som minska från dagens 40 µg/m³ till 15 

µg/m³ varpå miljömålet för 90 percentilen dygn kommer klaras. Det föreligger däremot risk att 

miljömålet för årsmedelvärdet kommer att överskridas på utsidan av kvarteret Tändstickan, men 

klaras inne på gården i kvarteret (Figur 6a). 

För beräkning av totala halter för området har s.k. urban bakgrundshalt adderats till de lokala 

beräknade haltbidragen. Den urbana bakgrundshalten för 2030 baseras på simuleringar från 

SMHI (Holmin-Fridell m.fl. 2013) och är fördelade till området vid kvarteret Tändstickan enligt 

Haeger-Eugensson m.fl. (2014). För NO₂ minskar bakgrundshalten med mellan 1,3-1,6  gånger 

(beroende på om det är årsmedelvärde eller percentiler) jämfört med dagens halter (se kap. 3.1.1). 

Orsaken till denna minskning är även här att emissionerna från bl.a. trafik antas minska till följd 

av förbättrad teknik (Holmin-Fridell m.fl. 2013). Motsvarande minskning ses dock inte för PM10 

eftersom en stor del av dessa partiklar kommer från uppvirvling från vägslitage vilket styrs av 

mängden fordon. Det finns därför en viss risk att PM10 kan komma och överskrida miljömålen i 

Göteborg längs trafikerade leder år 2030. Det finns dock större möjligheter att åtgärda och 

begränsa partiklars spridning, jämfört med NO₂ genom exempelvis vegetationsridåer (Haeger-

Eugensson 2014; Freer-Smith 2004). 

Enligt valideringen i Tabell 4 framgår att de beräknade haltnivåerna för dagens situation överens-

stämmer väl med mätningarna vid Gårda. Dessutom överensstämmer även den beräknade fram-

tida haltnivån vid kvarteret Tändstickan med den som SMHI beräknat för området vid Gårda 

2030 (men då endast presenterat för denna enskilda punkt vid mätstationen vid Gårda). Beräk-

ningarna antas därför vara rimliga och antas kunna ligga till grund för bedömning av framtida 

luftkvalitet i det framtida kvarteret Tändstickan, under förutsättning att bebyggelsen i stor följer 

den bebyggelse som använts för dessa beräkningar. 

Vid tolkning av resultaten för ett framtida scenario måste man ha i åtanke att beräkningarna 

bygger på antaganden, i detta fall för hur trafiken och emissionsfaktorer utvecklas i framtiden. 

Resultaten är därmed behäftade med viss osäkerhet då den verkliga utvecklingen kan avvika på 

olika sätt från de antagna förutsättningarna. Baserat på de angivna förutsättningarna, vilka 

rekommenderas av berörda myndigheter (Trafikverk, Trafikkontor, SMHI och Naturvårdsverk 

m.m.) visar resultaten från spridningsberäkningarna att det kommer bli liten risk för överskri-

dande av MKN för NO₂ år 2030 vid Kvarteret Tändstickan. 
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Bilaga A Beskrivning MISKAM-modellen 

MISKAM (Microscale Climate and Dispersion Model) är en av de idag mest sofistikerade 

modellerna för beräkning av spridning avseende luftföroreningar i mikroskala. Det är en 

tredimensionell dispersionsmodell som kan beräkna vind- och haltfördelningen med hög 

upplösning i allt från gaturum och vägavsnitt till kvarter eller i delar av städer eller för mindre 

städer. Det tredimensionella strömningsmönstret runt bl.a. byggnader beräknas genom tredimens-

ionella rörelseekvationer. Modellen tar även hänsyn till horisontell transport (advektion), 

sedimentation och deposition samt effekten av vegetation och s.k. under-flow d.v.s. effekten av 

vindmönster under t.ex. broar/viadukter. Föroreningskällorna kan beskrivas som punkt-, linje- 

eller ytkällor. 

Modellen simulerar ett tredimensionellt vindfält över beräkningsområdet varför t.ex. turbulens 

runt hus samt s.k. trafikinducerad turbulens och därmed marknära strömningsförhållanden återges 

på ett realistiskt sätt. Denna typ av modell lämpar sig därmed väl även för beräkningar inom 

tätbebyggda områden där beräkning av haltnivåer ner i markplan skall utföras.  

MISKAM är speciellt anpassad för planering i planeringsprocesser av nya vägdragningar eller 

nybyggnation i urbana områden. Modellen är utvecklad av The Institut für Physik der At-

mosphäre of the University of Mainz. 

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

beräknas. Programmet kan räkna i enlighet med alla större internationella standarder, inklusive 

nordiska beräkningsmetoder för buller från industri, vägtrafik och tågtrafik. Resultatet kan 

bestämmas i enskilda punkter eller skrivas ut som färgkartor för större ytor.  

  



   
16 SPRINGSBERÄKNINGAR AV KVÄVEOXIDER OCH PARTIKLAR FÖR KVARTERET TÄNDSTICKAN 

 

Bilaga B Beskrivning TAPM-modellen 

För spridningsberäkningarna har TAPM (The Air Pollution Model) används, vilket är en 

prognostisk modell utvecklad av CSIRO i Australien. För beräkningarna i TAPM behövs indata i 

form av meteorologi från storskaliga synoptiska väderdata, topografi, markbeskaffenhet indelat i 

31 olika klasser (t.ex. is/snö, hav olika tätortsklasser m.m.), jordart, havstemperatur, markfuktig-

het mm. Topografi, jordart och markanvändning finns automatiskt inlagda i modellens databas 

med en upplösning av ca 1x1 km men kan förbättras ytterligare genom utbyte till lokala data. 

Utifrån den storskaliga synoptiska meteorologin simulerar TAPM den marknära lokalspecifika 

meteorologin ner till en skala av ca 1x1 km utan att behöva använda platsspecifika meteorolo-

giska observationer. Modellen kan utifrån detta beräkna ett tredimensionellt vindflöde från 

marken upp till ca 8000 m höjd, lokala vindflöden (så som sjö- och landbris), terränginducerade 

flöden (t.ex. runt berg), omlandsbris samt kalluftsflöden mot bakgrund av den storskaliga 

meteorologin. Även luftens skiktning, temperatur, luftfuktighet, nederbörd m.m. beräknas 

horisontellt och vertikalt.  

Med utgångspunkt från den beräknade meteorologin beräknas halter för olika föroreningspara-

metrar timme för timme och inkluderar, förutom dispersion, även kemisk omvandling av SO2 och 

partikelbildning, fotokemiska reaktioner (bl.a. NOx, O3 och kolväte) i gasfas samt våt- och 

torrdeposition. Man kan även själv definiera den kemiska nedbrytnings- samt depositions-

hastigheter på ett eller flera ämnen i modellen. 

Långdistanstransporterade luftföroreningar kan definieras genom att koppla timupplösta halter till 

modellkörningarna. Biogeniska ytemissioner (VOC) kan också inkluderas. Detta har visat sig 

vara viktigt för både ozon- och partikelbildningen (Pun, et al. Environ. Sci. Technol., 36 (2002).  

I spridningsberäkningarna kan både punkt-, linje- och areakällor behandlas. Resultatet av 

spridning av föroreningar såväl som meteorologin presenteras dels i form av kartor, dels i form av 

diagram och tabeller både som årsmedelvärden och olika percentiler (dygn respektive timmedel-

värden). 

Modellen har validerats i både Australien och USA, och IVL har också genomfört valideringar 

för svenska förhållanden i södra Sverige (Chen m.fl. 2002). Resultaten visar på mycket god 

överensstämmelse mellan modellerade och uppmätta värden. Mer detaljer om modellen kan 

erhållas via www.dar.csiro.au/TAPM. 

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

parametrar. I figur A.1 presenteras jämförelsen av temperatur i olika tidsupplösning. 

I figur B.2 presenteras en jämförelse mellan uppmätt och beräknad vindhastighet vid Säve. 

Jämförelse mellan uppmätta och modellerade ozon- och NO2-halter har genomförts i Australien 

(se figur B.3) 

http://www.dar.csiro.au/TAPM
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Figur B.1. Uppmätt och modellerad lufttemperatur i Göteborg för 1999 (a) timvariation; (b) 

säsongsvariation; (c) dygnsvariation. 

 
Figur B.2. Jämförelse mellan beräknad och uppmätt vindhastighet vid Säve 1999. 

  

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

3x3km. 

Referenser 

Chen m.fl. 2002, IVL-rapport L02/51 "Application of TAPM in Swedish Weast Coast: validation during 

1999-2000" 
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Pun, B K. Wu S-Y and Seigneur C. 2002: "Contribution of Biogenic Emissions to the Formation of Ozone 

and Particulate Matter in the Eastern United States" Environ. Sci. Technol., 36 (16), 3586 -3596, 2002. 
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Bilaga C Miljökvalitetsnormer och miljömål för 

halter i luft 

Miljökvalitetsnormer av NO₂ och PM10 
I samband med att Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 infördes miljökvalitets-

normer som ett nytt styrmedel i svensk miljörätt. Systemet med miljökvalitetsnormer regle-

ras framförallt i Miljöbalkens 5:e kapitel. Till skillnad mot gränsvärden och riktvärden 

skall miljökvalitetsnormerna enbart ta fasta på vad människan och naturen tål utan hänsyn 

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

för att i förebyggande syfte eller varaktigt skydda människors hälsa eller miljön. De kan 

även användas för att återställa redan uppkomna skador på miljön. 

De miljökvalitetsnormer som först fastställdes i svensk lagstiftning behandlade högsta till-

låtna halter i utomhusluft av svaveldioxid, kvävedioxid och bly (SFS 1998:897). Den 19 

juli 2001 trädde en ny förordning om miljökvalitetsnormer i kraft (SFS 2001:527). Denna 

ersatte den gamla förordningen och behandlade normer för bl.a. kvävedioxid och partiklar 

(PM10). Förordningen (SFS 2001:527) har uppdaterats vid ett antal tillfällen och idag gäller 

Luftkvalitetsförordningen SFS 2010:477. Gällande miljökvalitetsnormer för NO₂ och PM10 

i utomhusluft redovisas i Tabell C.1.  

Tabell C.1 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft enligt Luftkvalitetsförordningen SFS 

2010:477. Normerna avser halt i luft för skydd av människors hälsa i ut-

omhusluften med undantag av arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar 

för spårbunden trafik. Där inget annat anges är enheten µg/m3.  

Förorening Års-

me-

del-

värde 

Dygnsmedelvärde 

– värdet får över-

skridas 35 ggr per 

kalenderår 

(90-percentil) 

Dygnsmedelvärde 

– värdet får över-

skridas 7 ggr per 

kalenderår 

(98-percentil) 

Timmedelvärde – 

värdet får överskri-

das 175 ggr per ka-

lenderår 1) 

(98-percentil) 

Kvävedioxid 

(NO2) 

40 - 60 90 

Partiklar - PM10 40 50 - - 
1) Värdet får överskridas 175 gånger per kalenderår förutsatt att föroreningsnivån aldrig 

överstiger 200 µg/m3 under en timme mer än 18 gånger per kalenderår.  

 

 

Miljömål 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och 

tjugofyra etappmål (www.miljomal.se). Generationsmålet anger inriktningen för den sam-

hällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. 

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda 

till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar målen 

och används i det löpande uppföljningsarbetet av målen. Ett av målen, Frisk luft, berör di-

rekt halter i luft av olika föroreningar. Nedan redovisas preciseringar av miljökvalitetsmålet 

”Frisk luft”. 

 

Frisk luft 

Miljömålet ”Frisk luft” definieras enligt följande: Luften ska vara så ren att människors 

hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. I miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” finns 

preciseringar som avser halter i luft av kvävedioxid och partiklar, se Tabell 2:2. 
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Tabell 2:2 Preciseringar avseende kvävedioxid och partiklar för miljökvalitetsmå-

let ”Frisk luft”. 

Förorening Årsmedel-

värde 

Dygnsmedel-

värde 

98-percentil för timme-

delvärden under ett år 1) 

Kvävedioxid 

(NO2) 

20 - 60 

Partiklar (PM10) 15 30 - 
1) Värdet får överskridas 175 gånger per kalenderår.  

 

Referens 

  Miljömålsportalen: www.miljomal.nu 

SFS 2001:112 och SFS 2001:527 ( 2001), Förordning om miljökvalitetsnormer för utom-

husluft.  

SFS 2010:477, Uppdaterad förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. 
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1 Sammanfattning 

Slutsatser 

› NO₂-koncentrationen 2020 överskrider inte MKN inne i Kvarteret Tändstickan varken som 

årsmedelvärde, 98-percentil för dygnsmedelvärdet eller timmedelvärdet . Däremot kommer 

NO₂ för årsmedelvärdet i området kring Tändstickan att nå miljömålet och 98-percentilen för 

timmedelvärdet riskerar att överskridas även inne i Kvarteret Tändstickan. 

› Vad det gäller koncentrationen av specifika VOC:er så kommer det inte föreligga någon risk 

för lukt. 

› Testen av möjligheten att använda vegetationsridå som filter för PM10 visar att det finns en 

viss positiv effekt om den filtrerande effekten blir > än 7 %. 

Bakgrund : Denna utredning är ett tillägg till en tidigare genomförd utredning (Haeger-

Eugensson och Achberger 2015) med beräkningar av NO₂ för år 2020, lukt från VOC-emissioner 

från en närliggande verksamhet samt slutligen en test på om en relativt enkel vegetationsridå kan 

förbättra PM10-koncentrationen i Kvarteret Tändstickan med närområde.  

Spridningsberäkningar: SKANSKA planerar att bygga bostäder i kvarteret Tändstickan 

lokaliserad mellan Kungsbackaleden och Mölndalsvägen. Det förekommer i dagsläget några höga 

byggnader inom området, och även nyexploateringen föreslås bestå av höga hus. För att beakta 

områdets komplicerade förutsättningar har både en dynamisk prognosmodell (TAPM) använts för 

beräkning av lokal meteorologi och en CFD-modell (Miskam) för beräkning av tredimensionella 

strömningsförhållanden och spridning vid och mellan huskropparna. 

Förutsättningar: Beräkningarna är genomförda för år 2020 för NO₂ och för år 2030 för PM10 

med avseende på trafikmängder och emissioner. Beräkningarna har gjorts för NO₂ och PM10. I 

beräkningarna inkluderas lokala förutsättningar (topografi, vegetation och lokal förekommande 

vind) samt 3D-utformning av byggnader och kvarter. Baserat på dessa indata och genom att 

använda en 3D-modell, där detaljerad marknära luftströmningar kan beräknas, erhålls en 

noggrann och trovärdig analys av den framtida luftkvaliteten som kan användas för vägledning i 

planprocessen. 

Resultat:  

Det framgår av resultatet att NO₂-koncentrationen 2020 varken som årsmedelvärde, 98-percentil 

för dygnsmedelvärdet eller timmedelvärdet kommer att överskrida MKN inne i Kvarteret 

Tändstickan. Däremot kommer NO₂ för årsmedelvärdet i området kring Tändstickan att nå 

miljömålet och för 98-percentilen för timmedelvärdet att överskridas även inne i Kvarteret 

Tändstickan.  

Vad det gäller koncentrationen av de specifika VOC:erna så kommer det inte föreligga någon risk 

för lukt. 

Testen av möjligheten att använda vegetationsridå som filter för PM10 visar att det finns en viss 

positiv effekt om den filtrerande effekten blir > än 7 %. Om det rent praktiskt skulle vara möjligt 

att dessutom utvidga området med vegetation så antas effekten kunna bli bättre. 
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2 Inledning 

 Bakgrund  

I dagsläget är det endast NO₂-halten som överskrider MKN, sett både för hela Göteborg 

och specifikt längs Gårdaleden, men i framtiden förväntas det istället vara större risk för att 

PM10 blir den begränsande parametern. COWI har tidigare genomfört en utredning avse-

ende luftkvalitet av NO₂ och PM10 för år 2030 vid kvarteret Tändstickan 2 i Almedal i Gö-

teborg. Då inflyttning i det planerade området antas starta tidigare än 2030 ska även halten 

NO₂ för 2020 beräknas då haltnivåerna allmänt inte antas ha minskat i samma omfattning 

som till år 2030. Resultatet från de tidigare genomförda beräkningarna (Haeger-Eugensson 

och Achberger 2015) visar att PM10-halten år 2030 inte överskrider miljökvalitetsnormerna 

för utomhusluft (MKN) men däremot miljömålet i omgivningarna kring Tändstickan. Ett 

försök att visa på möjlig åtgärd att minska PM10-halten i Tändstickans närmiljö kommer 

även här att testas genom införande av vegetationsridåer dels mot viadukten norr om kvar-

teret dels mot Mölndalsvägen (Figur 1). 

Granne med det planerade kvarteret ligger verksamheten Din Bil där det förekommer 

kolvätehantering vilket kan leda till luftutsläpp och därmed främst risk för lukt, varför även 

detta kommer att inkluderas i dessa nya beräkningar. 

 

Figur 1  Kvarteret Tändstickan 2 med vegetationsridå. 

 Syfte 

Syftet med denna utredning är att genomföra detaljerade spridningsberäkningar till luft av-

seende NO₂ för år 2020. Dessutom har PM10 för år 2030 beräknats i syfte att utreda möj-

ligheten att minska halterna vid de nya husen genom användande av vegetationsridåer som 

en åtgärd. I beräkningarna inkluderas emissioner genererade från trafiken i området runt 

Kvarteret Tändstickan 2 samt emissioner från övriga källor både i det urbana området och i 

det som kommer via långdistanstransport. Baserat på resultatet kan en bedömning göras om 

halterna i området kommer att överskrida gällande MKN och miljömål för Frisk Luft. 
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Vidare är syftet att genomföra spridningsberäkningar med avseende på lukt från kolväte-

hanteringen på verksamheten Din Bil och jämföra dessa med lukttrösklar och gränsvärden 

för att bedöma om det föreligger risk för lukt vid det nya kvarteret. 

3 Underlag för beräkningarna 

I den tidigare utredningen för Kvarteret Tändstickan genomfördes beräkningarna för både 

PM10 och NO₂ för år 2030 men då inflyttning i det planerade området antas starta tidigare 

än 2030 kommer nu halten av NO₂ även beräknas för år 2020, men att haltnivåerna för 

NO₂ antas ha minska till 2030.  

De tidigare beräkningarna för PM10 visade att det fanns risk att årsmedelvärdet för miljö-

målet kommer att överskridas på utsidan av Kvarteret Tändstickan. Som en möjlig åtgärd 

för att minska halterna vid kvarterets norra och västra ytterväggar och på gång- och cykel-

banorna mellan husen och vägarna kommer därför spridningsberäkningar göras där effek-

ten av en vegetationsridå inkluderas. För år 2030 ingår framtidens utformning av kvarteret 

och det framtida trafikflödet baserat på uppskattade trafikvolymer och emissionsfaktorer 

för 2030. 

 Spridningsmodellering 

Detaljer kring spridningsmodelleringen och beräkning av urbana bakgrundshalter beskrivs i 

Haeger-Eugensson och Achberger (2015) samt visas i Tabell 1. 

De här specifika beräkningarna har gjorts för både år 2020 (NO₂) och 2030 (PM10). Meteo-

rologisk indata avser dock dagens meteorologi (ett meteorologiskt typår). Beräkningarna 

har gjorts för NO₂ och partiklar PM10 inklusive s.k. resuspension (uppvirvling) av på väg-

banan tidigare ackumulerade partiklar. För jämförelse med MKN måste en totalhalt beräk-

nas, d.v.s. till den halten som beräknats vid Tändstickan krävs ett tilläggsbidrag från övriga 

källor, ett s.k. urbant bakgrundsbidrag (både för beräkningarna på årsbas och för percenti-

ler). NO₂ förväntas, enligt bl.a. SMHI, minska till år 2020 medan PM10 förväntas öka till 

2030 till följd av att trafiken fortsatt förväntas öka vilket ger en ökad resepension. I denna 

studie har SMHI:s beräknade bidrag för år 2020 (NO₂) och 2030 (PM10) använts. 

Tabell 1 Lokal urban bakgrundshalt av NO₂ och PM10 för Kvarteret Tändstickan.  

 NO₂ (µg/m³) 2020 PM10 (µg/m³) 2030 

Årsmedelvärde 19 11 

98-percentil dygn 43  

98-percentil timme 52  

90-percentil dygn  22 

De beräknade framtida totala haltnivåerna av NO₂ och PM10 jämförs med MKN och mil-

jömålen vilka inte får överskridas i framtiden. I Tabell 2 presenteras gällande MKN och 

miljömål. Se även mer detaljerad information i Bilaga C. 
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Tabell 2 Gällande miljökvalitetsnormer och mål för utomhusluft. 

 NO₂ (µg/m³) PM10 (µg/m3) 

 MKN Miljömål MKN Miljömål 

Årsmedelvärde 40 20 40 15 

90-percentil dygn   50 30 

98-percentil dygn 60    

98-percentil timme 90 60   

 Detaljer kring scenarierna 

Beräkningarna av NO₂-halter för år 2020 samt för PM10-halter med vegetationsridåer år 

2030 kommer att göras för samma område som de tidigare beräkningarna (se Haeger-

Eugensson och Achberger 2015).  

I Figur 2 visas lokalisering av de nya husen i kvarteret. Höjden på husen varierar mellan ca 

30-50 meter. För att erhålla ett relevant vindfält som beskriver strömningsförhållanden för 

området har ett område som är mycket större än själva exploateringsområdet inkluderas i 

beräkningarna. Orsaken är att annars kommer modellen att "tro" att omgivningen är helt 

platt tills dess att vinden når fram till de första husen. Det kan då genereras både orimlig 

turbulens och/eller felaktiga vindhastigheter och vindriktningar och därmed felaktiga 

spridningsförhållanden.  

En av de ingående närmaste linjekällorna (vägarna) är från den närliggande viadukten. 

Denna är mellan ca 5-10 m över mark och har även lagts in på dessa nivåer i beräkningen, 

då detta påverkar spridningsmönstret. Mellan byggnaderna både mot viadukten och mot 

Grafiska vägen samt söder ut (se Figur 2) har väggar (framtida glasväggar) lagts in och ger 

därmed en gårdsutformning på kvarteret. Syftet är att begränsa intransporten av luftförore-

ningar (och buller) in i bostadskvarteret. 

a)

 

b)

 

Figur 2 a) Lokalisering av byggnader i det planerade kvarteret Tändstickan. De röda pilarna 

   indikerar glasväggar mellan husen. b) Nuvarande bebyggelse i kvarteret. 

Din Bils lokaler ligger på Grafiska vägen 4, strax söder om Kvarteret Tändstickan (Figur 3). Här 

sker reparation av krockskadade bilar och i samband med detta även billackering. Arbetstider på 

verkstaden är 8-24 måndag-torsdag och 8-16 på fredagar och under dessa tider kan lackering 

förekomma. Billackering är en källa till utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC). VOC består 

av ett stort antal olika ämnen där vissa kan ge upphov till störande lukt. En lukts förnimbarhet 

uttrycks vanligen med ett tröskelvärde som motsvarar den lägsta koncentrationen av ett ämne som 
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är förnimbar för människan. Statistiskt sett brukar den koncentration av ett ämne där vi kan 

förnimma lukt i 50 % av fallen definieras som lukttröskeln för ämnet (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Figur 3 Lokalisering av Din Bils lokaler i relation till den planerade byggnationen i   

   Kvarteret Tändstickan.  

3.2.1 Vegetationsridå 

En möjlig åtgärd att förbättra luftkvaliteten med avseende på PM10 vid de nya husen är att uppföra 

vegetationsridåer mellan Kvarteret Tändstickan och vägarna St Sigfridsvägen i norr och 

Mölndalsvägen i väster, se Figur 1för den tänkta placeringen av vegetationsridåerna.  

 

Vegetation kan påverkan halterna av luftföroreningar på två sätt: dels genom att påverka 

omblandningen av luft och därmed utspädningen av förorenade luftmassor (vilket kan ha en 

positiv eller negativ effekt lokalt beroende på platsens spridningsförutsättningar), dels kan 

vegetationen filtrera den förorenade luften så att föroreningar deponeras på löv andra ytor, vilket 

leder till lägre halter i luften.  

 

Chen m. fl. (2015) undersökte hur halterna av PM10 vid stora, medelstora och små vägar i Wuhan, 

Kina, påverkades av olika typer av vegetationsbarriärer, och jämförde med halter längs samma 

vägar där det inte fanns någon vegetation bredvid vägen. För stora vägar (ÅDT ca 45 000 fordon) 

med höga koncentrationer av PM10 såg man att en kombination av träd och buskar ledde till den 

största minskningen (14-15 %) av PM10-koncentrationen en meter bakom vegetationen. Vid 

medelstora vägar ledde samma typ av vegetation till en minskning av halterna på 8-10 %, och till 

ca 7 % minskning invid mindre vägar. För medelstora vägar rekommenderar man att skiktad 

vegetation används vilket kunde minska halterna ytterligare något.  

 

Det finns dock en hel del osäkerhet i användandet av vegetation som ett sätt att filtrera förorenad 

luft från en väg. Olika studier av vegetationsbarriärer har erhållit olika resultat, exempelvis kunde 

man i en studie av Brantley m. fl. (2014) inte se några minskningar av halten av grova partiklar 

(0,5-10 µm i diameter d.v.s. PM0,5-PM10) bakom ett trädbestånd, medan halterna av black carbon 

minskade med upp till 12,4 %. Tiwary m. fl. (2008) såg däremot en minskning på 34 % av halten 

av PM10 efter att förorenad luft filtrerats genom en hagtornshäck.  

 

En annan svårighet är att man inte vet hur effekten ser ut på olika avstånd från 

vägen/vegetationen, eller hur snabbt effekten avklingar. Dessutom kan vegetationen påverka 

omblandningen av den förorenade luften från vägen vilken skulle kunna orsaka att halterna blir 

högre på andra ställen än vad de skulle ha varit om inte vegetationen fanns (Brantley m. fl. 2014). 

Modelleringar gjorda av Vos m. fl. (2013) visade att en tät och hög vegetationsskärm ledde till 

lägre koncentrationer på bakomliggande gångbanor, vilket inte var fallet om man använde lägre 

eller mer porös vegetation. 
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I spridningsberäkningarna för Kvarteret Tändstickan har en vegetationsridå används som ett sätt 

att minska halterna av PM10 där en minskning av PM10-halterna på mellan 7-15 % har antagits, 

baserat på resultat från Chen m. fl. (2015). Minskningen av halterna har antagits för hela området 

mellan vägen och huset. 

 

Den vegetationsridå som använts i scenariot är barrträd som är upp till 8 meter höga med buskar 

på upp till 2 m, som utfyllnad mellan träden, så att en så tät barriär som möjligt skapas. De träd 

som har de högsta depositionshastigheterna, och därmed tar upp mest partiklar ur luften, är 

barrträd (Freer-Smith m. fl. 2005). Barrträd har dessutom fördelen att de är gröna året runt och 

därmed filtrerar luften bra även på vintern och tidig vår när partikelhalterna kan bli höga.  

Eftersom vegetationsridån påverkar vinden lokalt och därmed spridningen av PM10 så har ett nytt 

vindfält beräknats och därmed ”dispersionseffekten” till följd av vegetationen. Modellen kan 

dock inte inkludera ”filtreringseffekten” varför denna har beräknats separat baserat på Chen m. fl. 

(2015).  

 Utsläpp från trafiken 

3.3.1 Trafikdata 

Utsläppen från trafik har beräknats från trafikdata (antal bilar/gata som t.ex. årsdygnstrafik 

(ÅDT) och mixen av tunga/lätta fordon) och har baserats på emissionsfaktorer rekommen-

derade av Trafikverket (HBEFA). Beräkningarna av PM10-emissionerna har inkluderat s.k. 

resuspension (uppvirvling) av på vägbanan tidigare ackumulerade partiklar baserat på Nor-

trip-modellen. Samma trafikflöde för 2030 har antagits som vid de tidigare genomförda 

beräkningarna för området (Haeger-Eugensson och Achberger 2015). I informationen om 

ÅDT är den senaste statistiken från år 2013, men för vissa gatuavsnitt är statistiken betyd-

ligt äldre. För de nationella vägavsnitten som tillhör E6 har Trafikverkets trafikuppräkning-

stal använts. Enligt dessa ökar lastbilstrafiken med en faktor på 1,4 och personbilstrafiken 

med en faktor på 1,29. För de kommunala vägavsnitten kommer trafikprognoserna från 

Trafikkontoret i Göteborg, där man även har tagit hänsyn till Riktlinjer Planeringstal bostä-

der och fördjupade samråd angående trafikfrågor i Mölndalsån dalgång. Trafikflödet för år 

2020 har beräknats utifrån en konstant ökning mellan 2014 (d.v.s. senaste tillgängliga mät-

ningen oavsett när den gjordes) till 2030. Emissionsberäkningarna av NO₂ respektive PM10 

för de aktuella vägarna är baserade på prognosen för år 2020 respektive år 2030 (Tabell 3). 

Tabell 3 Trafikdata för dagens situation och prognos för år 2020 och 2030 som används som 

underlag för emissionsberäkningar till spridningsberäkningarna. ÅTD avser årsdygnstrafik. 

Gatuavsnitt 

Personbil 

dagens 

andel (%) 

Senast 

uppmätta 

ÅDT 

ÅDT 

2020 

ÅDT 

2030 

E6 norr om Kallebäcksmotet 0,91 95 961 108 000 128 000 

E6 söder om Kallebäcksmotet 0,88 76 125 85 700 102 000 

Mölndalsvägen norr om Fredriksdalsgatan 0,93 8 439 8 500 8 700 

Mölndalsvägen söder om Fredriksdalsgatan 0,95 9 657 9 800 10 000 

St Sigfridsgatan avsnitt Mölndalsvägen – E6 0,95 18 618 18 900 19 300 

St Sigfridsgatan avsnitt E6 – Riksväg 40 0,94 29 580 30 100 31 000 

Grafiska vägen 0,94 5 000 5 300 5 700 

Almedalsvägen 0,94 1 440 1 700 2 100 
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3.3.2 Trafikflödesvariation 

Trafikflödet varierar över dygnet, över veckan och över månaderna, med mer trafik vid vissa 

tillfällen och mindre vid andra, vilket gör att det vid vissa tillfällen kan vara mycket mer trafik än 

genomsnittet. VTI har tagit fram hastighets/flödessamband på ÅDT-basis för olika typer av vägar 

för både personbilar och lastbilar vilket resulterade i indexvärden som kan användas för att 

relatera flödet vid en viss tidpunkt till ÅDT (VTI notat 31-2005). För att bättre kunna identifiera 

situationer med höga halter av emissioner och påföljande höghaltstillfällen har dessa samband 

använts för att skapa en variation av trafiken över året.  

 

VTI:s månadsindex visar att trafikflödet är störst under sommarmånaderna, framför allt för 

personbilar, (Figur 4a). Vad gäller veckovariationen så är det stor skillnad mellan personbilar och 

lastbilar, lastbilar kör framför allt på vardagarna, medan skillnaden mellan vardags- och helgtrafik 

är mindre för personbilarna (Figur 4b). Fördelningen av trafik över dygnet är ganska lika för 

personbilar och lastbilar, med majoriteten av trafiken är under dagtid (Figur 4c).  

 

 

I HBEFA-modellen beräknas olika emissionsfaktorer för olika trafikflöden vilka har integrerats 

med de ovan beskrivna hastighets/flödessambanden framtagna av VTI för att skapa ett index som 

anger hur mycket emissionen för varje timme på året skiljer sig från medelemissionen. Detta kan 

variera från plats till plats beroende på de specifika trafikflödena, hastighetsbegränsningar mm. 

Indexet har använts för att bättre kunna identifiera situationer med höga halter av emissioner och 

påföljande höghaltstillfällen. 

a)  

  

b)  

 
 c) 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Variation av trafikflödet över a) året,          

b) veckans olika dagar och c) dygnet. Alla fi-

gurerna är baserade på data från VTI notat 

31-2005.  
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 Lukt från närliggande lackeringsverksamhet 

Underlag för beräkning av lukt från Din Bil på Grafiska vägen är den årsrapport för 2014 som 

företaget lämnat in till miljökontoret i Göteborg. Denna innehåller en lista med produkter 

innehållande VOC som används på företaget, där totalmängden VOC var 4553 kg 2014. Drygt 

hälften av totalmängden av VOC, 2657 kg, härrör från produkten 28-0 Cellulosaacetat som är en 

typ av lösningsmedel som används för rengöring av lacksprutor. VOC från denna produkt avgår 

dock inte till luft utan produkten samlas i slutna kärl och återvinns som farligt avfall (Arbrandt, 

2015). Totalmängden VOC som avgår till luft från verkstaden uppgår alltså till 1896 kg för år 

2014.  

 

De övriga produkter som användes där totalmängden av VOC:er uppgick till mer än 20 kg årligen 

undersöktes närmare, vilket var 23 produkter (se Bilaga D för en lista över produkterna). VOC-

mängderna i dessa 23 produkter omfattar ca 75 % av totalmängden  av de VOC som avgår till luft 

i Din Bils produkter. Spridningsberäkningar har gjorts för de ämnen som låg till grund för 

faroklassificeringen i säkerhetsdatabladen för produkterna och där lukttrösklar kunde identifieras. 

En sammanställning av beräknade mängder och lukttrösklar kan ses i Tabell 4, tillsammans med 

hygieniska gränsvärden från AFS 2015:7.  

 

Tabell 4  Ämnen som har identifierats för spridningsberäkning med avseende på lukt med 

tillhörande identifierade lukttrösklar och gränsvärden från AFS 2015:7 

Ämne 
Total mängd 

(kg)  

Lukttröskel 

(µg/m³) 

Hygieniskt gränsvärde (µg/m³) 

Nivågräns-

värde 

Korttidsgräns-

värde 

aceton 86 31 000 – 47 000 600 1200 

isobutanol 3 121 000   

n-butanol 36 60 - 242 45 90 

n-butylacetat 278 33 000 – 94 000 500 700 

xylen 83 200 – 160 000 221 442 

 

4 Resultat 

I tidigare beräkningar (Haeger-Eugensson och Achberger 2015) visas halter för dagens situation 

(Nu-scenario). I denna rapport har endast haltnivåerna för NO₂ för 2020 års situation för området 

beräknats, och halterna presenteras för markplan (ca 2 m). Som jämförelse visas även de tidigare 

beräknade nivåerna från 2030. 

För PM10 2030 presenteras kartor över området närmast kvarteret med olika filtreringseffekt (7-15 

%) samt halterna i området utan vegetation (från Haeger-Eugensson och Achberger 2015). 

Beräkningarna jämförs med MKN men eftersom beräkningarna även görs för förutsättningar 15 

år fram i tiden brukar jämförelser även göras med definierade miljömål (se Tabell 2). Röd färg i 

figurerna indikerar haltgränsen för MKN och rosa indikerar haltgränsen för miljömålet. 

VOC-resultaten presenteras som maximala timmedelhalter. Beräknade halter jämförs med 

lukttrösklar och hygieniska gränsvärden för respektive ämne.  
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 NO₂ 2020 

Resultaten från beräkningarna för NO₂ för 2020 respektive 2030-scenariot visas i Figur 5, 

där a) representerar årsmedelvärdena, b) 98-percentilen för dygnsmedelvärdet samt c) 98-

pecentilen för timmedelvärdet. I båda scenarierna visar röd färg gränsen för MKN och rosa 

färg gränsen för miljömålen. 

Enligt resultaten i Figur 5a nedan framgår att årsmedelvärdet endast når gränsen för MKN 

på och i direkt anslutning till E6 både år 2020 och 2030. Det ses även att haltnivåerna gene-

rellt är mycket lägre 2030 jämfört med 2020 både i anslutning kring E6 och även i kvarte-

ren innanför trots att framtida trafikmängder förväntas öka. Detta beror på att man räknar 

med minskande NOX-utsläpp ifrån framtida bilar. Strax utanför kvarteret Tändstickan är 

halten år 2020 i nivå med miljömålet medan det 2030 klaras överallt utan direkt invid E6. 

I Figur 5b framgår att MKN för 98-percentil dygn klaras överallt förutom mitt på E6an år 

2030. För år 2020 är området runt E6 där MKN överskrids större, men når inte fram till det 

framtida Kvarteret Tändstickan. Den kil av överskridande haltnivåer som kunde ses i Nu-

scenariot (Haeger-Eugensson och Achberger 2015) syns inte i beräkningarna för år 2020.  

I Figur 5c ses att MKN för 98-percentilen för timmedelvärdet överskrids längsmed E6an år 

2020, lite längre in från vägen än vad som ses för 98-percentilen av dygnsmedelvärdet år 

2020. Här ses också en kil av höga värden som sträcker sig in längs St Sigfridsgatan mot 

korsningen till Mölndalsvägen där MKN överskrids. Miljömålet överskrids i hela området 

för år 2020, även inne i kvarteret där man ser halter på mellan 60-70 µg/m³. För 2030 över-

skrids MKN endast mitt på E6an och miljömålet riskerar att överskridas 25-50 m från E6, 

men runt kvarteret Tändstickan ses haltnivåer på 40-50 µg/m³ och inne i kvarteret ≤ 40 

µg/m³, vilket är under miljömålet. 

NO₂ 2020 NO₂ 2030 

a) 

 

a)
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b) 

 

b)

 

c) 

 

c)

 

Figur 5 Resultat av beräkningar av total-NO₂ (µg/m³) i markplan (ca 2m) för 2020 

respektive 2030. a) Årsmedelvärde b) 98-percentilen för dygnsmedelvärdet c) 98-

percentilen för timmedelvärdet. Haltskalan Röd=MKN och Rosa=miljömålet. 

 

 Effekten på PM10 av vegetationsridå  

Effekten av vegetationsridå kring kvarteret Tändstickan har testats för scenariot 2030 med några 

olika effektnivåer definierade i litteraturen (7-15 %). Effekten av en lokal vegetationsridå på 

PM10-halten har primärt en inverkan på bidraget från de närliggande vägarna. Effekten på PM10-

halten presenteras därför dels separat i Figur 6 som lokalt bidrag till årsmedelvärde och dels i 

Figur 10 som bidrag till 90-percentil.  
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a) PM10 bidrag till årsmv ingen veg. 

 

b) PM10 bidrag till årsmv 7 % inkl. veg. 

 

c) PM10 bidrag till årsmv 10 % inkl. veg. 

 

d) PM10 bidrag till årsmv 15 % inkl. veg. 

 

Figur 6 Lokal effekt av vegetationsridå på bidraget av PM10 (µg/m³) beräknat för årsmedel-

värdet i markplan för 2030 a) ingen vegetationsridå b) vegetationsridå med 7 % fil-

trerande effekt c) vegetationsridå med 10 % filtrerande effekt och d) vegetationsridå 

med 15 % filtrerande effekt. 

I Figur 6 framgår att halten PM10 påverkas något genom de en-två raderna träd/buskar vilka 

tillsammans bildar en vegetationsridå. I området norr om Kvarteret Tändstickan innan växt-

ridån och även mot Mölndalsvägen innan växtridån vid fallet med en filtreringseffekt på 15 

% ses en haltminskning av årsmedelbidraget på ca 1 µg/m³ vilket motsvarar ca 8 % halt-

minskning av bidraget lokalt inom detta område (Figur 7).  
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Figur 7 Haltminskningen av PM10 på årsmedelbidraget mellan scenariot Ingen vegetation – 

Vegetationsridå med 15 % filtrerande effekt. 

Vid jämförelse mellan situationen med och utan vegetation och för ett fall där ingen filtreringsef-

fekt använts så framgår dock att det för detta fall sker en viss haltökning till följd av förändrat 

vindfält till följd av vegetationen där vindhastigheten på vissa ställen minskar vilket här kan leda 

till sämre utspädning, varför den positiva effekten delvis kan ”ätas upp” av vegetationen.  

Observera att haltminskningen till följd av vegetationsridån endast gäller innanför och i direkt 

anslutning till vegetationsridån. Om en mer storskalig effekt ska uppnås måste dock mer 

vegetation planteras. 

I Figur 8 visas den totala halten som årsmedelvärde (inklusive de olika bidragen och urban 

bakgrundshalt) för de olika vegetationseffekterna. 

Den positiva effekten av vegetationen kan vara svår att se på den totala PM10-halten (Figur 8). 

Orsaken till detta är att det urbana bakgrundspåslaget inte påverkas av en lokal växtridå och att 

den utgör en så stor andel av totalhalten . Det rosa området som indikerar överskridande av 

miljömålet kan dock ses minska något i exemplet med växtridå med 15 % filtrerande effekt (Figur 

9d). 

I Figur 9 presenteras effekten på PM10 -halten endast till följd av ett förändrat vindfält från 

vegetationsridån. 
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a) PM10 årsmv ingen veg. 

 

b) PM10 årsmv 7 % inkl. veg. 

 

c) PM10 årsmv 10 % inkl. veg. 

 

d) PM10 årsmv 15 % inkl. veg. 

 

Figur 8 Effekten på den totala PM10 (µg/m³) från vegetationsridån beräknat för årsmedel-

värdet i markplan för 2030 a) ingen vegetationsridå b) vegetationsridå med 7 % fil-

trerande effekt c) vegetationsridå med 10 % filtrerande effekt och d) vegetationsridå 

med 15 % filtrerande effekt. 

a) PM10 bidrag till 90-percentilingen vegetation. b) PM10 bidrag till 90-percentil med vegetationsridå 

men ingen filtreringseffekt utan endast effekten på 

vindfältet. 

  

Figur 9 Jämförelse av haltminskningen av PM10-bidraget (som 90-percentil) mellan a) 

scenariot Ingen vegetation b) Vegetationsridå utan någon filtreringseffekt. 

ÅF 

P-hus 
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I Figur 9 framgår att PM10-halten är något högre i b) jämfört med a). Detta ses till exempel genom 

att områden med ljusorange tränger närmare Kvarteret Tändstickan norrifrån samt tränger in 

längre emellan ÅF-huset och P-huset in mot Tändstickan. I Figur 10 visas motsvarande effekter 

som ovan i Figur 8, men här beräknade för haltbidraget av 90-percentilen. I figuren framgår att 

det vid en filtrerande effekt av 7 % så är PM10-halten ungefär samma som utan vegetation, men 

vid högre filtrerande effekter så blir resultatet positivt, det vill säga en minskning av PM10-halten 

inom det aktuella området. 

a) PM10 bidrag till 90-percentil ingen veg.

 

b) PM10 bidrag till 90-percentil 7 % inkl. veg. 

 

c) PM10 bidrag till 90-percentil 10 % inkl. veg. 

 

d) PM10 bidrag till 90-percentil 15 % inkl. veg. 

 

Figur 10  Lokal effekt av vegetationsridå på bidraget av PM10 (µg/m³) beräknat för 90-

percentil i markplan för 2030 a) ingen vegetationsridå b) vegetationsridå med 7 % 

filtrerande effekt c) vegetationsridå med 10 % filtrerande effekt och d) vegetations-

ridå med 15 % filtrerande effekt. 

I Figur 11 nedan visas den totala halten som 90-percentil för dygnsmedelvärdet för de olika 

vegetationseffekterna. Det framgår att vegetationsridån sannolikt inte kommer att räcka till för att 

minska PM10 -halten under miljömålet i området runt Kvarteret Tändstickan. 
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a) PM10 90-percentil ingen veg. 

 

b) PM10 90-percentil 7 % inkl. veg. 

 

c) PM10 90-percentil 10 % inkl. veg. 

 

d) PM10 90-percentil 15 % inkl. veg. 

 

Figur 11  Effekten på den totala PM10 (µg/m³) från vegetationsridån beräknat för 90-percentil 

i markplan för 2030 a) ingen vegetationsridå b) vegetationsridå med 7 % filtrerande effekt c) 

vegetationsridå med 10 % filtrerande effekt och d) vegetationsridå med 15 % filtrerande effekt. 

 

Effekten av vegetationsridå på PM10-halten i form av haltminskning framträder något mer tydligt 

i beräkningarna av 90-percentilen (Figur 9, Figur 10 och Figur 11) jämfört med beräkningarna av 

årsmedelvärdet (Figur 6, Figur 7 och Figur 8). Detta kan, som nämns ovan, i vissa av fallen även 

leda till negativ effekt inom det aktuella området. Orsaken till att ingen negativ effekt ses för 

årsmedelbidraget antas bero på att 90-percentilen infaller vid höghaltstillfällen som oftast inträffar 

vid högtryckssituationer (med mycket resuspension) under våren då det även förkommer relativt 

låga vindhastigheter. Det är främst lägre vindhastigheter som modifieras av vegetation varför 

dessa tillfällen antas påverkas mer än andra vilket därmed i större omfattning skulle kunna leda 

till en försämring av spridningsförutsättningarna och till följd därav högre halter. 

 Resultat lukt från lackeringsverksamhet 

Resultaten från spridningsberäkningarna av VOC från lackeringsverksamheten på Grafiska vägen 

4 presenteras som maximala timmedelvärden av halter av de ämnen som undersökts. Haltkartor 

för respektive ämne kan ses i Figur 12.  
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a) 

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

Figur 12  Maximala timmedelhalter (µg/m³) av a) aceton, b) n-butanol, c) n-butylacetat och d) 

xylen beräknade på VOC-användning vid Din Bil, Grafiska vägen.  

Jämförelser kan göras dels med respektive ämnes lukttröskel och dels med de hygieniska 

riktvärden som Arbetsmiljöverket tagit fram (se Tabell 4 sidan 9). För aceton (Figur 12a) 

ligger lukttröskeln på mer än 30 000 µg/m³, och de halter som uppnås i beräkningsområdet 

är långt under denna. Även de hygieniska gränsvärdena klaras med god marginal. Liknande 

bild ses för n-butanol (Figur 12b), n-butylacetat (Figur 12c) och xylen (Figur 12d), med 

stora marginaler mellan de beräknade halterna och lukttröskel respektive gränsvärden. 

Lägst marginaler ses för n-butanol, där lukttröskeln är 24 gånger högre än den beräknade 

maxhalten och där det hygieniska nivågränsvärdet är 18 gånger högre. För en sammanställ-
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ning av marginalerna till nivågränsvärdet och till lukttröskeln för de respektive ämnena, se 

Tabell 5.  

Tabell 5  Marginal från beräknad maxhalt till lukttröskel respektive nivågränsvärde för 

ämnena som spridningsberäknats med avseende på lukt. Marginalen är ett mått på 

hur många gånger högre gränsvärdet respektive lukttröskeln är än maxvärdet.  

Ämne Maxhalt (µg/m³) 
Marginal  

Lukttröskel  Lägsta gränsvärde 

aceton 5 6000 120 

n-butanol 2,5 24 18 

n-butylacetat 14 2300 35 

xylen 4 50 55 

 

Sammanfattningsvis bedöms att risken är liten för att besvärande lukt från lackeringsverk-

samheten på Grafiska vägen ska uppstå för de boende i Kvarteret Tändstickan. Dock ska 

det observeras att alla de möjliga VOC-utsläpp som de produkter som används vid Din Bil 

kan ge upphov till inte har inkluderats i beräkningarna, varvid lukt inte kan uteslutas. För 

de ämnen som beräknats är dock marginalerna till lukttrösklar och gränsvärden generellt 

stora till mycket stora, med tröskel- och gränsvärden på mellan 18 – 6 000 gånger högre än 

de beräknade halterna, varvid risken för överskridanden bedöms som liten. 

5 Diskussion och slutsatser 

Denna utredning är ett tillägg till en tidigare genomförd utredning (Haeger-Eugensson och 

Achberger 2015) med beräkningar av NO₂ för år 2020 samt lukt från VOC-emissioner från 

en närliggande verksamhet samt slutligen en test på om en relativt enkel vegetationsridå 

kan förbättra PM10-koncentrationen i Kvarteret Tändstickan med närområde.  

De tidigare beräkningarna av både NO₂ och PM10 har validerats med mätningar varför 

detta inte görs i denna rapportering. 

Det framgår av resultatet att NO₂-koncentrationen 2020 varken som årsmedelvärde, 98-

percentil för dygnsmedelvärdet eller timmedelvärdet kommer att överskrida MKN inne i 

Kvarteret Tändstickan. Däremot kommer NO₂ för årsmedelvärdet i området kring Tänd-

stickan att nå miljömålet, och miljömålet för 98-percentilen för timmedelvärdet riskerar att 

överskridas även inne i Kvarteret Tändstickan. De här beräknade haltnivåerna ligger i nivå 

med, eller något lägre, än de som SMHI har beräknat för 2020 vid Gårda (Ohmstedt m.fl. 

2012) varför dessa bedöms rimliga. 

Vad det gäller koncentrationen av de specifika VOC-er så kommer det inte föreligga någon 

risk för lukt. 

Testen av möjligheten att använda vegetationsridå som filter för PM10 visar att det finns en 

viss positiv effekt om den filtrerande effekten blir > än 7 %. Om det rent praktiskt skulle 

vara möjligt att dessutom utvidga området med vegetation så antas effekten kunna bli 

bättre. Den effekt som antagits har hämtats från litteraturen och den forskning som bygger 

på mätningar visar alla på minskningar av halten men dock i varierande grad (från 8 % - ca 

25 %). Den minskning som använts baseras på mätningar, och i beräkningen av minsk-

ningen har därmed även den urbana bakgrundshalten inkluderats. I den här rapporten har 

minskningen enbart applicerats på haltbidraget från de intilliggande vägarna, och därmed 
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kan effekten ha underskattats något. Flera modellstudier (t. ex. Vos m. fl. 2013) visar på 

motsvarande mönster som framkommit i denna, det vill säga att vegetationen kan orsaka en 

försämring av PM10-halten om den bromsas upp vinden för mycket och därmed minskar 

utspädningsmöjligheten, utan att filtrera bort tillräckligt. Man påtalar därför att införande 

av vegetation bör göras med eftertanke. 
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Bilaga A Beskrivning MISKAM-modellen 

MISKAM (Microscale Climate and Dispersion Model) är en av de idag mest sofistikerade 

modellerna för beräkning av spridning avseende luftföroreningar i mikroskala. Det är en 

tredimensionell dispersionsmodell som kan beräkna vind- och haltfördelningen med hög 

upplösning i allt från gaturum och vägavsnitt till kvarter eller i delar av städer eller för 

mindre städer. Det tredimensionella strömningsmönstret runt bl.a. byggnader beräknas ge-

nom tredimensionella rörelseekvationer. Modellen tar även hänsyn till horisontell transport 

(advektion), sedimentation och deposition samt effekten av vegetation och s.k. under-flow 

d.v.s. effekten av vindmönster under t.ex. broar/viadukter. Föroreningskällorna kan beskri-

vas som punkt-, linje- eller ytkällor. 

Modellen simulerar ett tredimensionellt vindfält över beräkningsområdet varför t.ex. turbu-

lens runt hus samt s.k. trafikinducerad turbulens och därmed marknära strömningsförhål-

landen återges på ett realistiskt sätt. Denna typ av modell lämpar sig därmed väl även för 

beräkningar inom tätbebyggda områden där beräkning av haltnivåer ner i markplan skall 

utföras.  

MISKAM är speciellt anpassad för planering i planeringsprocesser av nya vägdragningar 

eller nybyggnation i urbana områden. Modellen är utvecklad av The Institut für Physik der 

Atmosphäre of the University of Mainz. 

MISKAM-modellen ingår i ett modellsystem, som kallas SoundPLAN där även extern-

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

darder, inklusive nordiska beräkningsmetoder för buller från industri, vägtrafik och tågtra-

fik. Resultatet kan bestämmas i enskilda punkter eller skrivas ut som färgkartor för större 

ytor.  
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Bilaga B Beskrivning TAPM-modellen 

För spridningsberäkningarna har TAPM (The Air Pollution Model) används, vilket är en 

prognostisk modell utvecklad av CSIRO i Australien. För beräkningarna i TAPM behövs 

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

fenhet indelat i 31 olika klasser (t.ex. is/snö, hav olika tätortsklasser m.m.), jordart, havs-

temperatur, markfuktighet mm. Topografi, jordart och markanvändning finns automatiskt 

inlagda i modellens databas med en upplösning av ca 1x1 km men kan förbättras ytterligare 

genom utbyte till lokala data. Utifrån den storskaliga synoptiska meteorologin simulerar 

TAPM den marknära lokalspecifika meteorologin ner till en skala av ca 1x1 km utan att 

behöva använda platsspecifika meteorologiska observationer. Modellen kan utifrån detta 

beräkna ett tredimensionellt vindflöde från marken upp till ca 8000 m höjd, lokala vindflö-

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

kalluftsflöden mot bakgrund av den storskaliga meteorologin. Även luftens skiktning, tem-

peratur, luftfuktighet, nederbörd m.m. beräknas horisontellt och vertikalt.  

Med utgångspunkt från den beräknade meteorologin beräknas halter för olika förorenings-

parametrar timme för timme och inkluderar, förutom dispersion, även kemisk omvandling 

av SO2 och partikelbildning, fotokemiska reaktioner (bl.a. NOx, O3 och kolväte) i gasfas 

samt våt- och torrdeposition. Man kan även själv definiera den kemiska nedbrytnings- samt 

depositions-hastigheter på ett eller flera ämnen i modellen. 

Långdistanstransporterade luftföroreningar kan definieras genom att koppla timupplösta 

halter till modellkörningarna. Biogeniska ytemissioner (VOC) kan också inkluderas. Detta 

har visat sig vara viktigt för både ozon- och partikelbildningen (Pun, m. fl.. Environ. Sci. 

Technol., 36 (2002).  

I spridningsberäkningarna kan både punkt-, linje- och areakällor behandlas. Resultatet av 

spridning av föroreningar såväl som meteorologin presenteras dels i form av kartor, dels i 

form av diagram och tabeller både som årsmedelvärden och olika percentiler (dygn respek-

tive timmedelvärden). 

Modellen har validerats i både Australien och USA, och IVL har också genomfört valide-

ringar för svenska förhållanden i södra Sverige (Chen m.fl. 2002). Resultaten visar på 

mycket god överensstämmelse mellan modellerade och uppmätta värden. Mer detaljer om 

modellen kan erhållas via www.dar.csiro.au/TAPM. 

I Chen m.fl., (2002) gjordes även en jämförelse mellan uppmätta (med TAPM) och beräk-

nade parametrar. I figur A.1 presenteras jämförelsen av temperatur i olika tidsupplösning. 

I figur B.2 presenteras en jämförelse mellan uppmätt och beräknad vindhastighet vid Säve. 

Jämförelse mellan uppmätta och modellerade ozon- och NO2-halter har genomförts i Au-

stralien (se figur B.3) 

http://www.dar.csiro.au/TAPM
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Figur B.1. Uppmätt och modellerad lufttemperatur i Göteborg för 1999 (a) timvariation; (b) 

säsongsvariation; (c) dygnsvariation. 

 
Figur B.2. Jämförelse mellan beräknad och uppmätt vindhastighet vid Säve 1999. 

  

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

3x3km. 

Referenser 

Chen m.fl. 2002, IVL-rapport L02/51 "Application of TAPM in Swedish Weast Coast: validation 

during 1999-2000" 
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Pun, B K. Wu S-Y and Seigneur C. 2002: "Contribution of Biogenic Emissions to the Formation of 

Ozone and Particulate Matter in the Eastern United States" Environ. Sci. Technol., 36 (16), 3586 -

3596, 2002. 
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Bilaga C Miljökvalitetsnormer och miljömål för 

halter i luft 

Miljökvalitetsnormer av NO₂ och PM10 
I samband med att Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 infördes miljökvalitets-

normer som ett nytt styrmedel i svensk miljörätt. Systemet med miljökvalitetsnormer regle-

ras framförallt i Miljöbalkens 5:e kapitel. Till skillnad mot gränsvärden och riktvärden 

skall miljökvalitetsnormerna enbart ta fasta på vad människan och naturen tål utan hänsyn 

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

för att i förebyggande syfte eller varaktigt skydda människors hälsa eller miljön. De kan 

även användas för att återställa redan uppkomna skador på miljön. 

De miljökvalitetsnormer som först fastställdes i svensk lagstiftning behandlade högsta till-

låtna halter i utomhusluft av svaveldioxid, kvävedioxid och bly (SFS 1998:897). Den 19 

juli 2001 trädde en ny förordning om miljökvalitetsnormer i kraft (SFS 2001:527). Denna 

ersatte den gamla förordningen och behandlade normer för bl.a. kvävedioxid och partiklar 

(PM10). Förordningen (SFS 2001:527) har uppdaterats vid ett antal tillfällen och idag gäller 

Luftkvalitetsförordningen SFS 2010:477. Gällande miljökvalitetsnormer för NO₂ och PM10 

i utomhusluft redovisas i Tabell C.1.  

Tabell C.1 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft enligt Luftkvalitetsförordningen SFS 

2010:477. Normerna avser halt i luft för skydd av människors hälsa i ut-

omhusluften med undantag av arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar 

för spårbunden trafik. Där inget annat anges är enheten µg/m3.  

Förorening Års-

me-

del-

värde 

Dygnsmedelvärde 

– värdet får över-

skridas 35 ggr per 

kalenderår 

(90-percentil) 

Dygnsmedelvärde 

– värdet får över-

skridas 7 ggr per 

kalenderår 

(98-percentil) 

Timmedelvärde – 

värdet får överskri-

das 175 ggr per ka-

lenderår 1) 

(98-percentil) 

Kvävedioxid 

(NO2) 

40 - 60 90 

Partiklar - PM10 40 50 - - 

1) Värdet får överskridas 175 gånger per kalenderår förutsatt att föroreningsnivån aldrig 

överstiger 200 µg/m3 under en timme mer än 18 gånger per kalenderår.  

 

 

Miljömål 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och 

tjugofyra etappmål (www.miljomal.se). Generationsmålet anger inriktningen för den sam-

hällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. 

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda 

till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar målen 

och används i det löpande uppföljningsarbetet av målen. Ett av målen, Frisk luft, berör di-

rekt halter i luft av olika föroreningar. Nedan redovisas preciseringar av miljökvalitetsmålet 

”Frisk luft”. 

 

Frisk luft 

Miljömålet ”Frisk luft” definieras enligt följande: Luften ska vara så ren att människors 

hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. I miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” finns 

preciseringar som avser halter i luft av kvävedioxid och partiklar, se Tabell 2:2. 
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Tabell 2:2 Preciseringar avseende kvävedioxid och partiklar för miljökvalitetsmå-

let ”Frisk luft”. 

Förorening Årsmedel-

värde 

Dygnsmedel-

värde 

98-percentil för timme-

delvärden under ett år 1) 

Kvävedioxid 

(NO2) 

20 - 60 

Partiklar (PM10) 15 30 - 
1) Värdet får överskridas 175 gånger per kalenderår.  

 

Referens 

  Miljömålsportalen: www.miljomal.nu 

SFS 2001:112 och SFS 2001:527 ( 2001), Förordning om miljökvalitetsnormer för utom-

husluft.  

SFS 2010:477, Uppdaterad förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. 
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Bilaga D Produkter som undersökts med 

avseende på VOC-utsläpp från Din Bil 

 

PRODUKT 
Mängd VOC 

(kg/år) 

Total mängd av 

ämnet (kg/år) 

Cellulosaacetat 2657 2670 

1K Express grundfyller, grå 240 288 

VOC härdare normal 179 409 

Silikonentferner 5L 133 133 

Akryl förtunning långsam 75 75 

Djupsvart 72 125 

HS klarlack reptålig VOC 68 174 

Universalrengöring för plast 60 60 

Akryl förtunning normal 58 58 

Svart 54 92 

HS-Universal-Klarlack VOC 53 135 

Fyllerhärdar, Normal 46 84 

HS-Multi-Klarlack VOC 45 111 

Vit 44 152 

HS Fyllerhärdare snabb 39 71 

HS Grundfyller svart 34 119 

1K Korrosionsskydd rödbrun 29 48 

Silver super fin  27 57 

HS Non-Sand fyller vit VOC 26 83 

Mörkröd 26 50 

KG Mjukspackel (1/6) 26 186 

HS Grundfyller vit 22 98 

Plast Additive 21 24 

Silikonentferner 1L 21 21 
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1 Syftet med tilläggsberäkningarna 

Till följd av nya beräkningarna av emissionerna för PM10 2030 har nya spridningsberäkningar av 

PM10 gjorts. Alla indata, modellmetodik och upplösning m.m. är detsamma i dessa nya beräk-

ningar som i de tidigare genomföra arbetet (för detaljer se Haeger-Eugensson m.fl. 2013).  

Skillnaden i indata beror på att man bättre kan ta hänsyn till och därmed återskapa effekten av de 

lokala meteorologiska förutsättningarna med avseenden på uppvirvling av partiklar, bl.a. effekten 

av nederbörd. Detta har medfört för Göteborg, där det är mycket nederbörd i förhållande till 

många andra delar av landet, att emissioner av partiklar blivit lägre.   

 Gällande miljökvalitetsnormer och miljömål 

I Tabell 1 presenteras gällande Miljökvalitetsnormer och miljömål. De beräknade halterna 

kommer att jämföras med dessa. Se även mer detaljerad information i Bilaga C. 

Tabell 1 Gällande miljökvalitetsnormer och mål för utomhusluft. 

 PM10 (µg/m3) 

 MKN Miljömål 

Årsmedelvärde 40 15 

90%-il dygn 50 30 

98%-il dygn   

98%-il timme   

 

De beräknade framtida totala haltnivåerna av PM10 jämförs med MKN och miljömålen vilka inte 

ska överskridas år 2030. 

2 Resultat 

Resultatet från Miskam-modelleringen presenteras som totala halter för dagens (Nu-scenario) 

situation och för 2030 års situation för beräkningsområdet för markplan (ca 2 m). För PM10 

redovisas haltkartor för årsmedelvärden och 90-percentilen för dygnsmedelvärden. 

Eftersom beräkningarna görs för förutsättningar 15 år fram i tiden brukar jämförelser göras med 

både MKN och definierade miljömål (se Tabell 1). Röd färg indikerar haltgränsen för MKN och 

rosa indikerar haltgränsen för miljömålet. 

Resultaten för PM10 visas i Figur 1 där både de tidigare genomförda och de nya beräkningarna för 

PM10 2030 presenteras. 
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2030 gamla emissioner 2030 nya emissioner 

a)  

 

a)

 
b) 

 

b)  

 
Figur 1 Beräkningar av total-PM10 (µg/m³) i markplan (ca 2m) för år 2030 med både gamla 

(vänster kolumn) och nya (höger kolumn) emissioner . a) Årsmedelvärde b) 90-percentilen för 

dygnsmedelvärdet. Röd=MKN; Rosa = miljömålet. 

Det framgår av resultatet i Figur 1 att haltnivåerna efter de nya beräkningarna är betydligt lägre 

och att MKN (röda partier på kartan) endast nås precis i mitten av Kungsbackaleden. Vad det 

gäller miljömålet (rosa områden på kartan) så nås detta fortfarande närmast Kungsbackaleden 

men täcker inte längre lika stort område kring Tändstickan. 
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