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Förord

Mätning av luftföroreningar görs med förvaltningen mätvagnen på olika platser i Malmö, för att
följa upp luftföroreningsnivåerna. Mätvagnen är en del i paketet med att följa upp luftkvaliteten
som kommunen är skyldig att göra, enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477).
Föreliggande rapport är en redovisning av luftkvalitetssituationen vid infartsleden
Stockholmsvägen i området Saarisgården i västra Kirseberg, med den mobila mätvagnen. 1998
gjordes mätning med samma mätvagn på samma plats och det är därigenom intressant att följa upp
luftkvalitetsutvecklingen i området. Dessutom kontrollerades bullernivåerna och jämförs mot
beräkningsmodell i bullerkartläggningen 2017.
Mätningarna har utförts av Paul Hansson, Mårten Spanne Mikael Ödegården och Henric Nilsson.
Rapporten har sammanställts av miljöingenjörerna Susanna Gustafsson, Mikael Ödegården och
Mårten Spanne på enheten för miljöövervakning och analys för miljöstrategiska avdelningen.
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1. Sammanfattning

Luftkvalitets- och mätning har gjorts i utmed stadsmotorvägen Stockholmsvägen i området
Saarisgården i norra Malmö under perioden 2018-10-14 till 2019-05-13. Mätvagnen placerades på
parallellgatan ”Rosendalsvägen” intill Stockholmsvägen. En av de tre mätpunkterna placerades i
Saarisparken, medan de andra två mätpunkter placerades intill Stockholmsvägen och vid fasad på
Rosendalsvägen. Mätning av partiklar (PM10 och PM2.5) gjordes på taket till mätvagnen, det vill säga
intill Stockholmsvägen. Under sommaren och hösten 1998 gjordes mätning på samma plats, med
mätvagnen.
Syftet med luftkvalitetsmätningen var att kontrollera luftkvaliteteten mot miljökvalitetsnormerna,
undersöka och redovisa bullernivåer vid fasad och jämföra mot beräknade bullernivåer. Dessutom
jämföra spridningsmodellering för de olika mätplatserna mot uppmätta halter, samt jämföra
mätningarna
mot
beräknade
halter
som
redovisas
på
hemsidan
(http://kartor.malmo.se/miljoovervakningatlas). Utifrån jämförelse mot beräkningar kan
validering göras av använda emissionsfaktorerna för trafiken. Slutligen kan dagens mätning av
luftföreningar följas upp mot mätningen 1998. Noterbart är att trafikflödena på Stockholmsvägen
mellan 1998 och 2018-2019 har varit oförändrande, med ca 39 000 fordon per dygn och ca 5 %
tung trafik.
Mätningarna av kvävedioxid (NO2) visade på förhöjda halter vid mätpunkt Stockholmsvägen, där
periodhalterna var mellan 70 och 85 procent av miljökvalitetsnormen. Vid de andra mätpunkterna
var uppmätta halter lägre, men ändå starkt påverkade av närheten till motorvägen. Uppmätta
partikelhalter av PM10 var ur ett Malmöperspektiv höga, där periodmedelvärden var 25 µg/m3 och
där antal överskridande av dygnsmedelvärdena var 20 stycken, vilket var ovanligt högt. Det var
många år sedan så pass höga halter har uppmätts i Malmö. Däremot var uppmätta halter av PM2.5
mer normala. Skälet till de höga PM10-halterna är att mätning gjordes alldeles intill motorvägen där
trafiken generar en hel del partiklar som virvlas upp. Trots relativt sett höga partikelhalter var
mätningarna lägre än miljökvalitetsnormerna.
De ekvivalenta bullernivåer som uppmätts vid undersökningen, cirka 70 dB(A) överskrider målbild
enligt infrastrukturproportionen, 55 dB(A) utomhus vid fasad, med cirka 15 dB(A). Uppmätta
bullernivåer var i paritet med vad som beräknas i bullerkartläggningen 2017.
Spridningsmodelleringarna stämmer väl med uppmätta halter och därmed kan det konstateras
emissionsfaktorer från trafiken tycks stämma med verkligheten. Skillnad mellan uppmätta och
beräknade kvävedioxidhalter var lägre än 5 procent för de tre mätpunkterna. Kravet för
beräkningskvalitet är att skillnaden mellan beräknade och uppmätta halter måste vara mindre än 50
procent. Vid jämförelse mot publicerade webbkartor av årshalter för NO2, PM10 och PM2.5, så
stämmer uppmätta halter väl mot beräknade NO2-halter. Däremot underskattas beräknade PM10halter något jämfört med uppmätta halter, medan beräknade PM2.5-hallter överskattas något jämfört
med uppmätta halter.
Jämförs uppmätta partikelhalter (PM10) mellan åren 1998 och 2018-2019 har halterna minskat med
5-10 %. Noterbart är att osäkerheten i mätningarna ligger inom minskningsintervallet.
Kvävedioxidhalterna har minskat med 30–40 procent, vilket stämmer väl med tidigare analyser.
Aktuell mätning gjordes under mest en vinterperiod, medan mätningen 1998 gjordes under en
sommarperiod. Jämförs uppmätta halter för respektive mätperiod, kan det konstateras att för 1998
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skulle halterna varit ca 30 % högre om de gjorts under ett helt år, medan för aktuell mätning (20182019) skulle halterna för ett helt år varit ca 10 % lägre.
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2. Bakgrund

Infarten och stadsmotorvägen Stockholmsvägen är en av de mest trafikerade vägarna i Malmö,
med cirka 39 000 fordon per dygn. Parallellt med Stockholmsvägen går all norrgående
järnvägstrafik och väster om järnvägen ligger hamnen med alla industriverksamheter. Strax norr
om mätplatsen är det ett område mindre verksamheter. Där mätningen genomfördes bor
människor, men få vistas i gatumiljö på Rosendalsvägen intill fastigheterna. På innergårdsmiljön
kring parken Saarisplan vistas däremot fler människor. Miljökvalitetsnormen gäller naturligtvis i
parken och utmed Rosendalsvägen.
Denna undersökning av luftkvaliteten är en uppföljning av den mätning som gjordes år 1998.
Mätningar gjordes på ungefär samma platser som de mätningar som gjorts idag. Mätvagnen placeras
på ungefär samma plats intill Stockholmsvägen. För mer detaljer kring mätplatsen se figur 1.

2.1.

Mätplats och period

Vid föreliggande gasmätning gjordes mätningen i tre punkter på ca 3,5 m höjd. I föregående
mätning år 1998 var antal mätpunkter fem. Två mätpunkter placerades intill Stockholmsvägen/
Rosendalsvägen och en mätpunkt placerades vid parken Saarisplan. Mätperioden var 2018-10-14
till 2019-05-13.
I rapporten kallas mätpunkterna, Stockholmsvägen (på taket av mätvagnen), Rosendalsvägen 11a
och Saarisplan. Partikelmätningen av PM10 och PM2.5 gjordes på mätvagnens tak (cirka 3 meter ovan
mark). I Figur 1 redovisas var de tre mätpunkterna placerades. Bullermätning gjordes vid fasaden
vid Rosendalsvägen 11a på 4 meters höjd.
Alla tre av mätpunkterna vid denna mätning (2018-2019) var identiska med mätningen från 1998.
Vi mätning 1998 placerades två mätpunkter på utsidan av huskomplexet söder om mätplatsen, mot
Midhem. Vid föreliggande mätning exkluderades dessa mätpunkter.
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Figur 1.

2.2.

Mätplats och placering av de tre mätpunkter (de röda punkterna) vid Stockholmsvägen. Mätpunkterna är
Stockholmsvägen, Rosendalsvägen och Saarisplan.

Syfte

I ett större sammanhang är det viktigt att förstå luftkvaliteten på olika platser i Malmö. De uppmätta
halterna ska jämföras mot olika gränsvärden (miljökvalitetsnormerna och miljömål) och
modellberäknade halter.
Ett sammanfattande syfte med denna luftkvalitetsmätning var att:
• Kontrollera luftkvaliteteten mot miljökvalitetsnormerna
• Redovisa bullernivåer vid fasad och jämföra mot beräknade bullernivåer, samt jämföra mot
riktvärden
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• Undersöka trafiken påverkan på luftkvaliteten
• Jämföra spridningsmodellering för de olika mätplatserna mot uppmätta halter
• Jämföra mätresultaten mot redovisade luftföroreningar i webbkartan. Redovisning görs för
kvävedioxidhalter (NO2), partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10) och partiklar mindre än
2,5 mikrometer (PM2.5)
• Validera emissionsfaktorer för trafiken, för i första hand NOx
• Följa upp tidigare mätning
• Mäta skillnaden i uppmätt halt vid motorvägen och i parken.

2.3.

Figur 2.

Foto från mätplatsen 1998

Foto på mätvagnen parkerad intill Stockholmsvägen 1998 (vy mot sydväst).
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2.4.

Foto från mätplatsen 2019

Figur 3.

Foto nordost längs med Rosendalsvägen och Stockholmsvägen

Figur 4.

Foto sydväst åt från taket på mätvagnen med vy över Stockholmsvägen.
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Figur 5.

Mätpunkt vid Rosendalsvägen 11a.
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3. Metod

I följande underkapitel redovisas vilken utrustning som användes, vilken trafik det är det i området,
emissionsfaktorer, och emissionsutveckling sedan 1998. Här redovisas också en kort information
om vädret och hur mätperiodens halter kan jämföras med ett normalårs halter.
3.1.

Mätparametrar och utrustning

Mätningar görs med olika mätinstrument, som i de flesta fall är så kallade referensinstrument. Vilka
luftföroreningar som mäts varierar beroende på de lokala förutsättningarna. I de flesta fall är
fokuset riktat mot kväveföroreningar och partiklar, då det är för dessa luftföroreningar som
uppmätta värden relativt miljökvalitetsnormerna är som högst.
Mätutrustningen vid föreliggande mätning var:
• Kvävemonoxid (NO), kvävedioxid (NO2) och kväveoxider (NOx) mättes i tre mätpunkterna
med Instrument: kemiluminiscensinstrument Eco Physics CLD 700 AL.
• Partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10) mättes på mätvagnens tak, med Instrument:
TEOM Series 1400/8500 FDMS
• Vindriktning och vindhastighet på 8 meters höjd ovan mark vid mätvagnen. Instrument:
Windsonic ultraljudsmätare.
• Ljudnivån mättes vid ”Rosendalsvägen 11a” vid fasaden. Instrument: SoundEar SE3.

3.2.

Trafik

Trafiken är den lokalt viktigaste utsläppskällan i närheten av mätplatsen, där utsläppen från
Stockholmsvägen är totalt dominerande. Trafikflödet är ca 39 000 fordon per dygn år 2019, varav
ca 5 procent är tunga fordon (lastbilar och bussar). Stockholmsvägen är en av de viktigaste in- och
utpendlingsvägarna i Malmö. Intill motorvägen går också all järnvägstrafik till och från Malmö,
norr ifrån. Trafiken på lokalgatorna Rosendalsvägen och Saarisvägen är i storleksordningen 500 1 000 fordon per dygn. Strax öster om mätplatsen går Lundavägen som är den gamla infartsleden
till Malmö. Trafikflödet på Lundavägen nordost om Hornsgatan är ca 15 000 fordon per dygn.
I Figur 6 redovisas fordonsfördelningen på Stockholmsvägen nordost om Hornsgatan mellan 1968
och 2019. Man ser tydligt att trafikflödet var störst under 70-talet med drygt 50 000 fordon per
dygn i snitt. Senaste 20 åren har trafiken var ganska stabil kring 40 000 fordon per dygn. Även år
1998 när föregående mätning gjordes var det ca 39 000 fordon per dygn förbi mätplatsen.
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Fordonsflöde
per dygn

År

Figur 6.

3.3.

Trafikflödesfördelning över ett genomsnittsdygn dygnet på Föreningsgatan, för dels en vardag och dels en helg 2018.
Källa: Fastighets- och gatukontoret.

Vädret under mätperioden

Mätperioden var mellan 14 oktober 2018 och 13 maj 2019. En stor del av perioden betraktas som
höst, vinter och vår. Normalt brukar mätningar under denna period medföra något högre
luftföroreningshalter än mätning gjorts under ett helt år. I generella termer var hösten normal,
vinter var mild, med bara några få timmar då och då med vinterväder. Våren startade tidigt, men
kom av sig i april.
3.4.

Trafikens emissionsfaktorer (1998 och 2018)

Mellan 1998 och 2018 har utsläppen från trafiken dramatiskt minskat, genom en allt renare
fordonsflotta. Fördelning mellan bensin och dieselfordon har förändrats. Idag är nästan lika många
dieselfordon som bensin bilar, medan 1998 var det nästan bara bensindrivna fordon. I figur 7
redovisas nybilsregistrering per år av personbilar i Sverige mellan 1950 och 2018 (källa Bil Sweden).
I Figur 8 redovisas kväveoxidutsläppen (NOx) för olika fordonstyper för år 1998 och år 2018 för
stadsmotorvägen Stockholmsvägen, från trafikemissionsmodellen HBEFA 3.3.
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Figur 7.

Nybilsregistreringen årligen från 1950 till 2018 i Sverige. Källa Bil Sweden 2019.

g/km

Figur 8.

Utvecklingen av emissionsfaktorer (NOx i gram per km) för personbil, regionbuss och lastbil, från år 1998 till 2018, för
en stadsmotorväg, från HBEFA 3.3.

Om man kombinerar trafikflöden, fordonsfördelning och emissionsfaktorer för 1998 och 2018 ges
en bild av hur de total trafikutsläppen ändrats över tiden. I Tabell 1 redovisas emissionsutvecklingen. Resultatet visar tydligt att utsläppen har minskat under de 20 åren. Idag har utsläppen
från Stockholmsvägen mer än halverats jämfört med 1998.
Tabell 1.

Beräknad emissionsutvecklingen (NOx) för Stockholmsvägen för år 1998 och 2018.

Årtal
Stockholmsvägen

1998
(utsläpp kg per km
och år)
16 800

2018
(utsläpp kg per km och
år)
6 300

Förändring i
procent
(1998 – 2018)
-62 %
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När det räknas på vilka källor som bidrar till totalhalten i ett tätt gaturum omgivet av flervåningshus,
ser man att den egna gatan står för 60 – 80 procent av de totala halterna. Stockholmsvägen är inget
riktigt gaturum och det lokala bidraget från trafiken är därmed lägre och bedöms till 40 - 50 %.
Detta innebär att den förväntade minskning av uppmätta kväveföroreningar borde vara något lägre
än utsläppsminskningarna endast från trafiken, se resultatredovisningen och kapitlet jämförelse
med föregående mätning (sid 24).
3.5.

Uppmätta halter mot normalår (2003) och ett helår

Mätningar med mätvagnen görs nästan alltid under kortare perioder, vilket medför att vädret under
perioden påverkar haltnivån till viss del. Om mätningen görs under vintern erhålls oftare lite högre
halter än ett helårsvärde. Lägre halter erhålls oftare om mätningen görs under sommaren. Det finns
dessutom finns skillnader mellan olika år, som också påverkar haltnivån. Under de senaste 25 åren
har luftföroreningarna minskat på grund av att vädret blivit allt mer gynnsamt. Det viktigaste skälet,
som vi ser det, har varit att perioder med kallt, vindstilla väder och därmed inversion under vintern
har blivit allt mer sällsynt. Utifrån beräkningar kan vi konstatera att halterna har sjunkit med ca 15 %
för de senaste 25 åren. Minskningen sker inte kontinuerligt utan den årliga variationen är stor.
Observera att den 15 % minskning avser endast effekt från förändrade meteorologiska
förhållanden. Utöver denna effekt finns minskningar av utsläppen, lokalt som regionalt.
Görs jämförelse av uppmätta halter för mätperioden 2018–2019 mot mätningar som gjorts under
ett helt år kan det konstateras att de uppmätta halterna under mätperioden var cirka 10 procent
högre än om mätningar gjorts under ett helt år. För mätningen 1998 var det omvänt förhållande,
då mätningen gjordes under en sommar-höstperiod. Skillnaden för mätperioden (sommar – höst)
under 1998 var att uppmätta halter underskattades med ca 30 % jämfört med ett årsvärde (hela
1998).
I många sammanhang har vi använts oss av år 2003 som ett normgivande år ur meteorologiskt
hänseende. Jämförs halterna mot normåret 2003 kan det konstateras att uppmätta halter 2018-2019
borde varit ca 10 % högre. Notera att i detta fall kan vi inte jämföra mätdata då förutsättningar har
förändrats mycket. Istället används jämförelse mot beräknade halter för mätperioden (2018-2019)
och för år 2003, men med samma emissionsdata. I Tabell 2 redovisas skillnaderna i beräknade
halter för medelhalt, dygnshalt och timhalt för luftföroreningen NO2.
Tabell 2.

Beräknad haltutvecklingen (NO2) i procent mellan ett normalt år (år 2003) och mätperioden 2018-2019
mätpunkterna Stockholmsvägen och Saarisplan

Procentuell skillnad mellan beräknade halter för ett normalt år
(år 2003) och för mätperioden 2018-2019
Medelhalt

Stockholmsvägen

Saarisplan

13 %

9%
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4. Mätresultat

4.1.

Uppmätta halter

Redovisning av de uppmätta luftföroreningarna görs ämne för ämne, samt redovisning av buller i
de kommande kapitlen. Jämförelser för luftföroreningar görs främst mot miljökvalitetsnormer
(MKN) och delvis mot miljömål, samt för buller mot gällande riktvärden. I bilaga 2 och 3 görs en
mer detaljerad redovisning av aktuella miljökvalitetsnormer och miljömål.

4.2.

Kvävemonoxid (NO)

Kvävemonoxid (NO) emitteras från alla förbränningsprocesser, där luftens kväve och syret förenas.
För de flesta emissionskällor sker den största delen av utsläppen av kväveföreningar som
kvävemonoxid. I atmosfären sker oxideringar och olika kemiska omvandlingar av kvävemonoxid
till kvävedioxid (NO2), vilken är reglerad genom miljökvalitetsnormer. Höga kvävemonoxidhalter
indikerar att det finns källor nära mätpunkten, medan låga halter visar på ett större avstånd till
utsläppen. För ämnet kvävemonoxid finns varken miljökvalitetsnorm eller miljömål definierade.
De uppmätta kvävemonoxidhalterna i närheten av motorvägen var förhållandevis höga, vilket kan
förklaras av närheten till trafiken. Halterna vid parken Saarisplan var däremot förhållandevis låga,
då avståndet till trafiken är i storleksordningen 100 meter. Uppmätta periodhalter redovisas i Tabell
3.
Tabell 3.

Uppmätta kvävemonoxidhalter (NO) vid mätpunkterna Stockholmsvägen, Rosendalsvägen 11a och
Saarisplan under perioden 2018-10-14 till 2019-05-13.

Kvävemonoxid
(NO)
Periodmedelvärde
(µg/m3)
Timmedelvärde
98-percentil
(µg/m3)
Tidstäckning (%)

STOCKHOLMSVÄGEN

ROSENDALSVÄGEN 11A

SAARISPLAN

24

11

5

118

32

66

97

97

97
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4.3.

Kvävedioxid (NO2)

Kvävedioxid (NO2) är oxiderad kvävemonoxid (NO), där oxidationen sker främst genom reaktion
med ozon (O3) i luften och denna process tar i storleksordningen minuter. Det förekommer också
direktemitterad kvävedioxid främst från den tunga fordonsflottan (lastbilar, bussar och
arbetsmaskiner), samt moderna dieseldrivna personbilar. Utsläpp av kväveföroreningar orsakar
bland annat försurning av mark, sjöar och vattendrag, samt bidrar till bildningen av marknära ozon.
Kväveutsläppen bidrar också i viss mån till växthuseffekten och har skadlig inverkan på människors
hälsa. De påverkar andningssystemet, bland annat reducerar de flimmerhårens aktivitet, när damm,
partiklar och bakterier tillåts uppehålla sig långa tider i lungorna. För kvävedioxid finns
miljökvalitetsnormer (SFS 2010:477, se bilaga 1). De uppmätta halterna ska mätas i en miljö där
allmänheten förväntas vistas längre perioder. I många sammanhang används kvävedioxidhalterna
som en indikatorparameter för dålig luftkvalitet.
I Tabell 4 redovisas uppmätta periodhalter av kvävedioxid från mätplatsen. Uppmätta
periodhalterna vid Stockholmsvägen var mellan 70 och 85 procent jämfört med
miljökvalitetsnormen. De högsta halterna mättes intill motorvägen (Stockholmsvägen) och de
lägsta halterna mättes i parken (Saarisplan). Halterna vid Stockholmsvägen och Rosendalsvägen
11a var högre än miljömålet, medan uppmätta halter vid Saarisplan var något lägre än miljömålet.
Mycket tyder på om mätningarna gjorts under ett helt år hade halterna varit ca 10 procent lägre än
uppmätta periodhalter.
Man kan notera att de uppmätta halterna vid mätpunkten Stockholmsvägen var i princip likvärdigt
med halterna vid Dalaplan.
Tabell 4.

Uppmätta kvävedioxidhalter (NO2) vid mätpunkterna Stockholmsvägen, Rosendalsvägen 11a och Saarisplan
under perioden 2018-10-14 till 2019-05-13.

Kvävedioxid
(NO2)
Periodmedelvärde (µg/m3)
Dygnsmedelvärde
98-percentil
(µg/m3)
Timmedelvärde
98-percentil
(µg/m3)
Tidstäckning
(%)

MKN/
Miljömål

STOCKHOLMSVÄGEN

ROSENDALSVÄGEN 11A

SAARISPLAN

40/20

27

22

19

60

51

45

41

90/60

68

60

52

97

97

97

I vindriktningsdiagrammet (se Figur 9) kan man utläsa att högst halter uppmäts när det blåser en
nordostlig vind, vilket motsvarar en vindriktning längs med motorvägen. Lägsta halterna när det
blåser från nordväst, dvs från hamnen. Detta kan verka lite förvånande när man vet vilka stora
utsläpp som finns i området. Skillnaden i utseende mellan mätpunkterna är liten. Veckoprofilen
för de tre mätpunkterna under hela mätperioden (se Figur 10), visar att halterna är högst under
morgon och under tidiga kvällen på vardagar, vilket sammanfaller med pendlingstrafiken. De lägsta
halterna uppmätts på nätter och under helgerna.
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µg/m3

Figur 9.

Redovisning av medelhalter av kvävedioxid (NO2) i förhållande till vindriktningen för de tre mätpunkterna vid
Stockholmsvägen, Rosendalsvägen 11a och Saarisplan under perioden 2018-10-14 – 2019-05-13. Enheten radiellt är
µg/m3.

µg/m3

Figur 10. Genomsnittlig veckoprofil av kvävedioxid (NO2) för tre mätpunkterna Stockholmsvägen, Rosendalsvägen 11a och
Saarisplan under perioden 2018-10-14 – 2019-05-13. Enhet är µg/m3.
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4.4.

Kväveoxider

Kväveoxider (NOx) är summan av kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). För kväveoxider
finns ingen definierad miljökvalitetsnorm. Rapporteringen görs främst för att redovisa alla
uppmätta parametrar och för att kväveoxider används i jämförelse med de spridningsberäkningar
som redovisas senare i rapporten.
Mätningarna av kväveoxider visar att uppmätta halter vid Stockholmsvägen var höga och till och
med högre än de halter som är uppmätta halter vid Dalaplan. Vid Saarisplan uppmättes knapp
hälften så höga halter. Uppmätta periodhalter redovisas i Tabell 5.
Tabell 5.

Uppmätta kväveoxidhalter (NOx) vid mätpunkterna Stockholmsvägen, Rosendalsvägen 11a och Saarisplan
under perioden 2018-10-14 till 2019-05-13.

Kväveoxider
(NOx)
Periodmedelvärde
(µg/m3)
Timmedelvärde
98-percentil
(µg/m3)
Tidstäckning (%)

4.5.

STOCKHOLMSVÄGEN

ROSENDALSVÄGEN 11A

SAARISPLAN

62

39

26

243

155

97

97

97

97

Partiklar - PM10 och PM2.5

Mätning av partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10) och partiklar mindre 2,5 mikrometer (PM2.5)
gjordes på mätvagnens tak intill Stockholmsvägen. Uppmätta partikelhalter av PM10 var ur ett
Malmöperspektiv höga, där periodmedelvärden var 25 µg/m3 och där antal överskridande av
dygnsmedelvärdena var 20 stycken, vilket var ovanligt högt. Det var många år sedan så pass höga
halter har uppmätts i Malmö. Däremot var uppmätta halter av PM2.5 mer normala. Skälet till de
höga PM10-halterna är att mätning gjordes alldeles intill motorvägen där trafiken generar en hel del
partiklar som virvlas upp. I Tabell 6 redovisas uppmätta partikelnivåer under mätperioden. Notera
att ett årsnormerat värde borde vara ca 10 % lägre än de som redovisas.
I figur 11 som redovisar uppmätta PM10 och PM2.5 som dygnshalter ser man tydligt att under vintern
så är skillnaden mellan PM10 och PM2.5 förhållandevis liten, medan under vårperioden då mycket
stoft virvlas upp från vägområdet så är skillnaden mellan PM10 och PM2.5 mycket större.
Tabell 6.

Uppmätta partikelhalter (PM10 och PM2.5) vid mätvagnen perioden 2018-10-14 till 2019-05-13.

PARAMETER
Periodmedelvärde
(µg/m3)
Dygnsmedelvärde
90-percentil
(µg/m3)
Antal överskridanden av 50 (PM10)
respektive 30 (PM2.5)
Tidstäckning (%)

MKN/MILJÖMÅL
PM10 -PM2.5
40/15 – 25/10

PM10

PM2.5

25

11

50/30 -*/25

49

26

Max 35 dygn per år

20

4

100

73
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PM10 och PM2.5 Stockholmsvägen
(dygnsvärden)

100 µg/m3
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2018-10-15

2018-11-15

2018-12-15

2019-01-15

PM10

2019-02-15

2019-03-15

2019-04-15

PM2.5

Figur 11. Dygnsmedelhalter av PM10 och PM2.5 under perioden 2018-10-14 – 2019-05-13. Enhet är µg/m3.

µg/m3

Figur 12. Redovisning av medelhalter av PM10 i förhållande till vindriktningen under perioden 2018-10-14 – 2019-05-13.
Enheten radiellt är µg/m3.
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I figur 13 redovisas genomsnittlig haltfördelning över dygnet för PM10 och PM2.5. Noterbart är att
PM10 har en tydlig topp under eftermiddagen, då partikelhalterna ansamlas i vägområdet. Halterna
är som lägst innan morgonrusningen. När det gäller PM2.5 är mönstret dels inte lika tydligt och dels
finns en mindre morgontopp och en utbredd eftermiddagstopp, som uppkommer i rusningstid. I
båda fallen kan man se att bakgrundshalterna är höga, främst för PM2.5.

µg/m3

µg/m3

Timmar
under
dygnet

Timmar
under
dygnet

Figur 13. Genomsnittlig haltfördelning över dygnet för PM10 och PM2.5. Enhet på y-axeln är µg/m 3.
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4.6.

Buller

Sedan 2016 utförs kontinuerliga mätningar av ljudnivån på Bergsgatan 17 och vid den mobila
miljöövervakningen. Mätningen på Rosendalsvägen 11 utfördes vid fasad på 4 m höjd, dikt an en
platta fäst på fasaden, under perioden 2018-10-15 till 2018-12-13. Uppmätta ljudnivåer har
korrigerats med -6dB(A) för att kompensera för fasadreflexer.
När mätningar görs analyseras all mätdata för hela mätperioden. Varje enskild mätning är gjord
under 125 millisekunder (s.k. snabb mätning) och antal mätningar per timme blir nästan 30 000.
För varje timme beräknas en ekvivalentnivå ut.
Buller från väg- och spårtrafik ingår i det som kallas omgivningsbuller. Malmö stad kartlägger
omgivningsbuller vart femte år i enligheter med EU:s bullerdirektiv och förordningen om
omgivningsbuller. Kartläggningen sker genom modellberäkning av bullernivåer utifrån data kring
vägtrafik, huskroppar, markhöjder med mera. Den senaste kartläggningen är utförd år 2017. I
kartläggningen beräknas ekvivalenta ljudnivåer per dygn LAeq(24) och 95-percentilen av LAFmax
nattetid, klockan 22-06.
Längs med delat av Stockholmsvägen löper ett cirka 2 meter högt bullerplank. Planket är uppfört
av trafikverket för att skydda boende längs med Rosendalsvägen från buller från järnvägsviadukten
över Stockholmsvägen. Planket skyddar dock även bostäderna från buller från Stockholmsvägen
och Stambanan. Planket slutar ungefär i fastighetsgräns mellan den fastighet mätningen utfördes
och nästkommande fastighet österut. Det buller som emitteras från vägtrafiken nordöst om planket
kommer dock att passera planket och nå fastigheten där mätningen utfördes.
I stadens modellberäkning för omgivningsbuller år 2017 saknades det aktuella bullerplanket som
indata till modellberäkningen. En bullerskärms dämpningseffekt beror bland annat på skärmens
material, höjd, skick samt placering. Den aktuella skärmen borde åtminstone dämpa bullernivåerna
5 dB(A).

Bullerplank
finns

Bullerplank
saknas

Plats för
bullermätning

Figur 13. Beskrivning av bullerkällor, bullerplank och mätplatsen Stockholmsvägen.
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Buller från
stambanan

Buller från
motorväg ej dämpat
av bullerplank
Buller från
järnvägsviadukt

Buller från
motorväg dämpat
av bullerplank

Mätplats

Figur 14. Beskrivning av bullerkällor, bullerplank och mätplatsen Stockholmsvägen.

Tabell 7.

Uppmätta ljudnivåer vid Föreningsgatan 7 under perioden 2018-08-21 – 2018-10-11. Laeq baseras på
logaritmiskt medelvärde LAFmax baseras på 95-percentilen av mätvärden nattetid (22-06)

Parameter

LAeq(24)

Periodmedelvärde
2018-10-15 – 2018-12-12
dB(A) på 4 m höjd
95 percentil av maxnivå nattetid
2018-10-15 – 2018-12-12
dB(A) på 4 m höjd
Modellberäknat omgivningsbuller vid
fasad på Rosendalsvägen 11 i
bullerkartläggning 2017

LAFmax

70
80-90
70-75

80-85

Vid jämförelse mellan uppmätta och beräknade bullernivåer, så kan det konstateras att uppmätta
ekvivalenta ljudnivåer under mätperioden ligger några decibel lägre än de beräknade ljudnivåerna.
Vad gäller maxvärdet ligger det uppmätta högsta värdena cirka 5 dB högre än de beräknade
ljudnivåerna. Vid antagande att den i modellen frånvarande bullerskärmen har en dämpande effekt
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om 5 dB stämmer de maximala värdena relativt väl mellan modellberäknade och uppmätta värden.
Dock ligger så ifall de uppmätta ekvivalenta nivåerna lågt i förhållande till de beräknade värdena.

Genomsnittlig veckoprofil ekvivlanet ljudnivå dB(A)
75

70

65

60

55

50

Figur 15. Veckovariation i ekvivalent timmedelvärde under perioden 2018-10-15 – 2018-12-12.

Ljudnivån vid mätplatsen varierar under ett enskilt dygn och mellan veckans dagar. Vad gäller
veckovariationen är de ekvivalenta ljudnivåerna ganska likartade från måndag till torsdag. På
fredagseftermiddagarna avtar ljudnivåerna mer långsamt än övriga arbetsdagar. Nätter mot lördagar
är den lägsta ljudnivån 3 dB(A) högre än under veckornas tidigare nätter. På lördagarna ökar
ljudnivån inte lika snabbt som under veckans arbetsdagar. Den högsta ekvivalenta ljudnivån blir 1–
2 dB(A) lägre än under veckodagarna. Ett mönster som upprepas under söndagen. Variationen
under veckan bedöms bero på skillnader i trafikmönster.
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Dygnsvariation av ljudnivå

Ekvivalent ljudnivå per timme över mätperioden i dB(A)
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Figur 16. Dygnsvariation i ekvivalent timmedelvärde under perioden 2018-10-15 – 2018-12-12.

Vad gäller dygnsvariationen är den ekvivalent ljudnivå som lägst nattetid runt klockan 02-03.
Ljudnivåerna ökar sedan kraftigt med morgonpendlingen med en peak vid klockan 07.
Bullernivåerna planar sedan u mellan klockan 08-16 för att sedan avta framåt kvällen.
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5. Spridningsberäkningar

En kombination av uppmätta halter och spridningsmodell kan kunskap erhållas om hur bra
ingående data till modellen är. Detta innebär indirekt att man bedöma om emissionsfaktorer är
korrekta. Information om trafikflöden i området har kontrollerats och i viss mån justerats, samt att
trafikens emissionsfaktorer uppdaterats. Spridningsberäkningar för kvävedioxid har gjorts för de
tre mätpunkter med aktuella utsläpp och en förenklad meteorologisk beskrivning med hög
geografisk upplösning (10 x 10 meter), vilken redovisas i figur 15. Beräkningarna ska visa ett
årsvärde. De tre röda punkterna markerar mätplatserna. Beräknade halter som lägst är 18 µg/m3
(Saarisplan) och som högst närmast motorvägen 23 µg/m3. Uppmätta halter under perioden var
som lägst 19 µg/m3 (Saarisplan) och 27 µg/m3 som högst vid Stockholmsvägen. Detta motsvarar
17 respektive 24 µg/m3 som ett normerat årsvärde. Beräkning görs areellt och tar inte hänsyn till
instängningseffekter, vilket innebär att modellen kan underskatta halterna något. Notera att de
uppmätta halterna är ett periodvärde. Tas hänsyn till att uppmätta halter var 10 högre än ett
årsvärde kan man se att skillnaderna mellan uppmätta och beräknade halter är mycket små.
Slutsatsen är att modellen fungerar bra i dessa miljöer. Information om emissionsdatabasen och
spridningsmodellering återfinns i bilaga 4.
I nedanstående Figur 18 redovisas beräknade och uppmätta kvävedioxidhalter på dygnsnivå för
Rosendalsvägen 11a under 2018. Redovisningen görs för att visa på likheter och olikheter i modell
och uppmätta kvävedioxidhalter (NO2). Man kan notera att i stora drag stämmer beräkningarna
ganska väl med uppmätta halter, även om det finns perioder där uppmätta halter skiljer sig mot de
beräknade halterna. De maximala halterna modelleras väl och dynamiken mellan dygnen stämmer
också mycket väl. Troligen är de skillnader som finns för enskilda dagar beror till största del att
spridningsmodellen inte tar hänsyn trafikflöden enstaka dagar/timmar eller andra tillfälligt utsläpp,
samt att modellen inte kan beskriva momentana turbulensförlopp. Det finns också en osäkerhet
avseende uppmätta halter, som också ska tas i beaktande i jämförelsen.
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Figur 17. Areellt beräknade kvävedioxidhalter vid Saarisgården/Stockholmsvägen för en statitistik period. Enheten är µg/m3

µg/m3

Figur 18. Redovisning av uppmätta och beräknade kvävedioxidhalter (NO2) för mätperioden 2018-10-14 – 2018-12-22 för
mätpunkt Rosendalsvägen 11a, som dygnsmedelvärde. Enheten är µg/m3

I Tabell 8 redovisas uppmätta och beräknade kvävedioxidhalter (NO2) för mätperioden för
Rosendalsvägen 11A. Det kan noteras att uppmätta och beräknade halter stämmer bra, men att
mindre skillnader finns. Det kan därmed konstateras att emissionmodellen att emissionsfaktorer
tycks stämma väl med verkligheten.
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Tabell 8.

Uppmätta och beräknade kvävedioxidhalter (NO2) för Rosendalsvägen 11 a under mätperioden.

Kvävedioxid
(NO2)

ROSENDALSVÄGEN 11A

Periodmedelvärde
(µg/m3)
Dygnsmedelvärde
98-percentil
(µg/m3)
Timmedelvärde
98-percentil
(µg/m3)

Uppmätta

Beräknade

22

22

45

40

60

57
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6. Jämförelse med tidigare mätningar

1998 gjordes mätning vid Stockholmsvägen och i Saarigården på fem punkter. Två av
mätpunkterna kan jämföras med föreliggande mätning för kväveföroreningar, medan för partiklar
kan jämförelse göras då mätvagnen var placerad på ungefär samma plats, utmed Rosendalsvägen/
Stockholmsvägen. Notera att i redovisning för denna mätplats har namnet Stockholmsvägen valts.
Vi kan konstatera att uppmätta halter för mätperioden 1998 var ca 30 % för låga jämfört med ett
årsvärde, samtidigt ser vi att de uppmätta halterna för mätperioden 2018-2019 var ca 10 % högre
än ett årsvärde. I tabell 9 redovisas dels faktiska uppmätta kvävedioxidhalter och inom parentes
redovisas årsnormerad halt. Om man jämför bedömda kvävedioxidhalter för respektive år kan vi
räkna fram att kvävedioxidhalterna har sjunkit med ca 30 - 40 % över perioden. Detta stämmer
ganska väl med bedömningen utifrån minskade utsläpp från trafiken och övriga
utsläppsminskningar från övriga samhället under de senaste 20 åren. Jämförs uppmätta
partikelhalter mellan åren, se tabell 10, tycks det skett en minskning med 5-10 %, utifrån
årsnormerade halter. Dock är denna minskning inom felmarginalen för mätningen av partiklar.
Detta kan vara rimligt att vi ser en mer modest minskning för partikulära föroreningar, då inga
större åtgärder gjorts för att minska utsläppen av partiklar i Sverige.
Tabell 9.

Uppmätta kvävedioxidhalter (NO2) för mätperiod 1998 och 2018-2019 för de två mätplatserna vid
Stockholmsvägen - Saarisgården. Halterna inom parentes är årsnormerade värden.

Kvävedioxid
(NO2)

MKN/Miljö-mål

ROSENDALSVÄGEN 11A

SAARISPLAN

1998/2018-2019

1998/2018-2019

Periodmedel-värde
(µg/m3)

40/20

25 (33) / 22 (20)

19 (25) / 19 (17)

Dygnsmedelvärde
98-percentil
(µg/m3)

60

55 (72) / 45 (41)

34 (44) / 41 (37)

90/60

62 (81) / 60 (54)

48 (62) / 52 (47)

Timmedelvärde
98-percentil
(µg/m3)
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Tabell 10. Uppmätta partikelhalter (PM10) år 1998 och 2018/2019 vid Stockholmsvägen. Halterna inom parentes är
årsnormerade värden.

Partiklar
(PM10)

MKN/Miljömål

STOCKHOLMSVÄGEN
1998/2018-19

Periodmedelvärde (µg/m3)

40/15

20 (26) / 25 (23)
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7. Jämförelse med webbkartan

I nedanstående 19-21 redovisas allmänna beräkningarna av kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10 och
PM2.5) som årsmedelvärde för ett normalår, se http://kartor.malmo.se/miljoovervakningatlas.
Denna information finns på miljöförvaltningens hemsida. Innan 2018 redovisades endast
kvävedioxid som en karta, som kan användas för medborgarna, tjänstemän och politiker i staden.
Under 2018-2019 har webbkartan utvecklats och numera redovisas också partiklar – PM10 och
PM2.5.
Kvävedioxid

Vid Stockholmsvägen beräknas 23-25 µg/m3 kvävedioxid i trafikmiljö och uppmätta halter var 27
µg/m3. Vid mätningen Saarisplan uppmättes 19 µg/m3 och beräkningarna visar på halter 16-18
µg/m3. Noterbart är att beräkningarna inte helt och fullt tar hänsyn till lokala detaljer, där
upplösningen och instängningseffekter i beräkning är starkt begränsade faktorer. Återigen måste
noteras att uppmätta halter var 10 % högre än ett årsvärde, se även kapitel 6. Detta innebär att
uppmätta och beräknade halter stämmer ganska väl.

Området där
mätningen
genomfördes

Figur 19. Beräknade kvävedioxidhalter (NO2) i Malmö som genomsnittligt årsmedelvärde för år 2018. Enheten är µg/m3.
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Partiklar (PM10)

Beräkningsmodellen, som redovisas på hemsidan, visar på årshalter kring 19-20 µg/m3 PM10. De
uppmätta halterna var för perioden 25 µg/m3 och omräknat till ett normerat årsvärde ca 23
µg/m3. Vi kan därmed konstatera att modellen i denna miljö troligen underskattar beräknade
halterna.

Området där
mätningen
genomfördes

Figur 20. Beräknade partikelhalter (PM10) i Malmö som genomsnittligt årsmedelvärde för år 2018. Enheten är µg/m3.
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Partiklar (PM2.5)

Uppmätta PM2.5-halter var 11 µg/m3 och som ett bedömt årsnormerat värde ca 10 µg/m3.
Utifrån de beräkningar som gjorts ser vi att årshalten i området är ca 12 µg/m3, det vill säga något
högre än uppmätta halter.

Området där
mätningen
genomfördes

Figur 21. Beräknade partikelhalter (PM2.5) i Malmö som genomsnittligt årsmedelvärde för år 2018. Enheten är µg/m3.
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8. Behov av bullerreduktion för att nå
en god ljudmiljö

De ekvivalenta bullernivåer som uppmätts vid undersökningen, cirka 70 dB(A) överskrider målbild
enligt infrastrukturproportionen, 55 dB(A) utomhus vid fasad, med cirka 15 dB(A).
Ljudtrycksnivån fördubblas för varje ökning om tre decibel. Därav medför 15 decibels skillnad
ungefär 32 gångers förhöjd ljudtrycksnivå. Det mänskliga örat upplever dock cirka 10 decibels
höjning som en fördubbling, varvid 15 decibels skillnad upplevs som 3 gånger högre ljudnivå.
En god ljudmiljö utgår så väl kring bullernivåer inomhus i en bostad, utanför bostaden (balkong,
uteplats) som vid den närmaste omgivningen (vägar och grönområden). En god ljudmiljö avseende
en av dessa platser kan delvis uppväga en lägre nivå inom en annan plats. Den viktigaste platsen
för en god ljudmiljö är dock inomhus i bostaden då vi vistas en stor del inomhus och förhöjda
bullernivåer inomhus har en stor hälsopåverkan, bland annat genom störd nattsömn.
För att nå målbilder enlig infrastrukturproportionen behövs inom det bullerreducerande åtgärder
inom det aktuella området.

Parameter
LAeq utomhus
LAeq inomhus
LAFmax inomhus

Uppmätt
dB(A)

Målbild
dB(A)

Behov av
ljudreduktion dB

70
70 (utomhus)

55
30 (inomhus)

15
40

80-90 (utomhus)

45 (inomhus)

45

Reduktion kan erhållas genom åtgärder för att minska buller från källan, tillexempel minskat
trafikflöde, lägre hastighet eller tyst asfalt. Eller skyddsåtgärder för att dämpa buller mellan källan
och mottagaren, tillexempel bullerskärmar eller fönsteråtgärder. När det som i detta område gäller
ett område med flerbostadsbyggnader i mer än 2 våningar behövs det ofta en kombination av
lösningar med skärm och fönsteråtgärder för att erhålla en god ljudmiljö. De fönster som behövs
behöver ha en dämpning om 45 decibel, vilket innebär en väsentligt bättre ljuddämpning än
normala fönster som dämpar 30 decibel.
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9. Diskussion/slutsats

En tydlig slutsats från mätningarna är att bullernivåerna och luftkvaliteten är starkt påverkade av
infartsmotorvägen ”Stockholmsvägen”, samt andra källor i området. Riktvärden för buller
överskreds, där källorna är både motorvägen och järnvägen i närheten. Trots höga
luftkvalitetshalter, relativt andra mätningar, var uppmätta halter av kvävedioxid och partiklar (PM10
och PM2.5) lägre än miljökvalitetsnormen. Det som sticker ut var främst uppmätta dygnshalter av
PM10, där 20 dygn överskred normen mot tillåtet 35. För de flesta mätningar som har gjorts på
andra platser har det endast varit något enstaka överskridande.
När det gäller utveckling av luftkvaliteten utgående från mätningen som gjordes 1998 kan vi se att
partikulära halter har minskat marginellt, medan kväveföroreningarna har minskat med 30 till 40 %.
Trafikflödena på Stockholmsvägen har varit oförändrad under de senaste 20 åren.
Utveckling tycks bli att avgasutsläppen kommer sakta men säkert minska, medan utsläppen av
större partiklar inte kommer påverkas, medan mindre partiklar kan komma att minska något.
Dessutom blir det allt fler el-fordon i fordonsflottan, vilket kommer innebär minskade
bulleremissioner i första hand i tätortsmiljö. Det finns det ingen nedre gräns där luftföroreningar
påverkar människan, natur med mera, så ur detta perspektiv finns det fortfarande stora
samhällsekonomiska vinster att göra genom att minska utsläppen.
Om det kommer att göras en uppföljning av luftkvaliteten kommer det vara i intervallet 20 år i
framtiden.
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Bilaga 1: Miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar
Miljökvalitetsnormen (MKN) är en föreskrift om lägsta tolererbara miljökvalitet för bland annat
vatten, mark och luft. Fastställandet av en MKN görs utifrån kunskaper om vad människan och
naturen tål. Normerna för luft är främst avsedda att skydda befolkningen mot negativa
hälsoeffekter. Speciell hänsyn är i viss mån tagen till personer med olika typer av överkänslighet,
till exempel astma och allergier. Normen ska uppfyllas på platser där människor regelbundet
uppehåller sig. Kommunerna måste mäta halter av luftburna ämnen om det finns risk för att miljökvalitetsnormer överskrids. Vägledande för kontrollen är förordningen SFS 2010:477 om
miljökvalitetsnormer för utomhusluft, samt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av
miljökvalitetsnormer för utomhusluft (NFS 2010:8).
Denna mätning är utförd i gatumiljö. Halterna ska vara uppfyllda vid trottoarer samt övriga platser
där det kan förväntas att allmänheten vistas längre perioder.
Tabell 1. Sammanställning av miljökvalitetsnormer för ett urval av luftföroreningar.

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Bensen
(C6H6)
Kvävedioxid (NO2)
Kvävedioxid (NO2)

Halt

Kvävedioxid (NO2)

90 µg/m3

Partiklar (PM2.5)
Partiklar (PM10)
Partiklar (PM10)

25 µg/m3
40 µg/m3
50 µg/m3

5 µg/m3
40 µg/m3
60 µg/m3

Träder i
Kommentar
kraft
1 januari 2010 Årsmedelvärde
1 januari 2006 Årsmedelvärde
1 januari 2006 Får max överskridas 7 dygn per år. Motsvarar
98-percentil baserad på dygnsmedelvärde
1 januari 2006 Får max överskridas 175 timmar per år.
Motsvarar
98-percentil baserad på timmedelvärde
1 januari 2015 Årsmedelvärde
1 januari 2005 Årsmedelvärde
1 januari 2005 Får överskridas max 35 dygn per år.
Motsvarar
90-percentil baserad på dygnsmedelvärde

MKN för partiklar (PM10) består av ett årsmedelvärde på 40 µg/m3 samt ett dygns-medelvärde på
50 µg/m3 vilket får överskridas 35 dygn per år. År 2003 beslutades om miljökvalitetsnormer för
kolmonoxid och bensen som ska ha varit uppfyllda senast den 1 januari 2005 respektive 1 januari
2010.
Den 1 januari 2006 trädde miljökvalitetsnorm för kvävedioxid i kraft. Normen består av ett
årsmedelvärde på 40 µg/m3, ett timmedelvärde på 90 µg/m3, som får överskridas 175 timmar per
år, samt ett dygnsmedelvärde på 60 µg/m3 som får överskridas 7 dygn per år.
Under 2010 infördes en norm för PM2.5 på 25 µg/m3 som årsmedelvärde. Normen får inte
överskridas efter den 1 januari 2015.
Utvärderingströsklarna för kvävedioxid och partiklar (PM10) redovisas i nedanstående tabell. För
PM2.5 finns inga utvärderingströsklar utan endast miljökvalitetsnormer. Utvärderingströsklarna är
till för att ge kommunerna en guide över vad som krävs, samt hur man kan gå tillväga vid
utvärderingen av luftkvaliteten. Nedanstående flödesschema är saxat från hemsidan hos
referenslaboratoriets för mätning av luftföroreningar.
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Figur 1. Guide som lättare ger en blick över vad som krävs av en kommun eller myndighet, samt hur man kan gå tillväga vid
utvärderingen av luftkvaliteten.

Tabell 2. Sammanställning av övre och nedre utvärderingströsklar för kvävedioxid (NO2) och PM10 .
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Bilaga 2: Buller
År 1997 blev Infrastrukturproposition 1996/97:53 normerande för planering och reglering av
trafikbuller vid bostäder. I proportionen anges hur mycket det får bullra vid nybyggnation eller
väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur samt långsiktigt mål för befintlig infrastruktur. Två av
dessa målbilder berör ekvivalenta bullernivåer utomhus och inomhus.
I proportionen anges att det i en första etapp bör genomföras åtgärder för befintlig infrastruktur
vid de fastigheter som utsätts för ekvivalenta bullernivåer från vägtrafik över 65 dB(A) och
ekvivalenta bullernivåer från järnvägstrafik nattetid över 55 dB(A). Efter första etappen skall arbetet
fortsätta med en andra etapp. Denna andra etapp ska syfta till att nå målbild om 55 dB(A)
ekvivalentnivå utomhus (vid fasad). Prioriteringen och målbilden enligt infrastrukturpropositionen
har i rättspraxis blivit vägledande även för de kommunal infrastruktur.
Tabell 3. Sammanställning av målbilder och prioriteringar avseende trafikbuller

Målbild/
Prioriterade i en fösta etapp
Målbild
Målbild

Trafikslag

Plats/Typ

Ljudnivå

Väg och Järnväg
Väg och Järnväg

30 dB(A
55 dB(A)

Prioriterade i en första etapp

Väg

Prioriterade i en första etapp

Järnväg

Ekvivalentnivå inomhus
Ekvivalentnivå utomhus
(vid fasad)
Ekvivalentnivå utomhus
(vid fasad)
Maximalnivå inomhus

65 dB(A)
55 dB(A) nattetid

Husfasaders dämpning av trafikbuller skiljer sig åt beroende på fasadens konstruktion. En normal
fasads dämpning mellan utsidan och insidan är 25-30 dBA. Vid genomgång av mätningar som
genomförts i Malmö har det konstaterats att genomsnittlig befintlig fasad i Malmö vid byggnader
uppförda före 1997 dämpar cirka 30 dBA. För att nå folkhälsomyndighetens riktvärde för buller
inomhus, se tabell 4, behöver den ekvivalenta bullernivån vid fasaden underskrida 60 dB(A) och
den maximala ljudnivån underskrida 75 dB(A). Vid ett överskridande av dessa nivåer behöver
ljuddämpningen i fönster och eventuella tilluftsventiler i fasaden förbättras.
Tabell 4. Riktvärden buller inomhus FoHMFS 2014:13

Trafikslag
Väg och Järnväg
Väg och Järnväg

Plats
Ekvivalentnivå inomhus
Maximalt ljud inomhus

Ljudnivå
30 dB
45 dB

MILJÖFÖRVALTNINGEN  LUFTKVALITETSMÄTNING VID STOCKHOLMSVÄGEN -SAARISGÅRDEN 2018-2019 39

Bilaga 3: Nationella miljömål
Syftet med det nationella miljömålssystemet är att få ett strukturerat miljöarbete och en systematisk
uppföljning av miljöpolitiken. Målstrukturen består av tre nivåer: Ett generationsmål som visar på
inriktningen för samhällsomställningen. Miljökvalitetsmål med preciseringar som anger det tillstånd i den
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Etappmål som anger steg på vägen till att nå generationsmålet
och miljökvalitetsmålen.
Generationsmålet: Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Miljökvalitetsmålen kompletteras med preciseringar som förtydligar innebörden av målet och vad som ska
uppnås. Preciseringarna ska ge vägledning för arbetet med insatser för att nå målen, utgöra kriterier för
uppföljning av målen samt vara underlag för regionala miljömål och åtgärder. Målen ska nås inom en
generation, det vill säga till 2020.
Etappmål anger steg på vägen till att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Under våren 2012
beslutade regeringen om 13 etappmål inom fyra prioriterade områden: luftföroreningar, farliga ämnen, avfall
och biologisk mångfald.
Mer om Sveriges nationella miljömål kan läsas på Miljömålsportalen, http://miljömål.se/ samt om åtgärder
för att nå dem på Länsstyrelsens hemsida, http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-ochklimat/miljomal/atgarder/Pages/index.aspx. Regeringen har fastställt tio preciseringar av
miljökvalitetsmålet Frisk luft om högsta halt av följande ämnen och processer, se följande tabell.
Tabell 1. Sammanställning av aktuella miljömål för ett urval av luftföroreningar.
Ämne
Enhet MedelVärde Övrigt
värdestid
Bensen

µg/m3

1 år

1

Benso(a)pyren

µg/m3

1 år

0,0001

Butadien

µg/m3

1 år

0,2

Formaldehyd

µg/m3

1 timme

10

PM10

µg/m3

1 år

15

PM10

µg/m3

1 dygn

30

PM2.5

µg/m3

1 år

10

PM2.5

µg/m3

1 dygn

25

Marknära ozon

µg/m3

8 timmar

70

Marknära ozon

µg/m3

1 timme

80

Marknära ozon

AOT40
µg/m3

1 timme

10 000

1 år

20

µg/m3

1 timme

60

µm

1 år

6,5

Kvävedioxid
Korrosion

0,1 nanogram per kubikmeter luft

Under perioden april - september

Korrosion på kalksten
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Bilaga 4: Termer och uttryck

Emission

Utsläpp

F/åmvd

Fordon per årsmedelvardagsdygn

ÅDT

Årsdygnstrafik

IMM

Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm

IVL

Svenska Miljöinstitutet

Immission

Förekomsten av luftföroreningar i atmosfären

MKN

Miljökvalitetsnorm

mg/m3

Milligram per kubikmeter luft

µg/m3

Mikrogram per kubikmeter luft

Normalvecka Genomsnittlig vecka över mätperioden
Normalår

Genomsnittligt år

NV

Naturvårdsverket

ppb

Miljarddel

ppm

Miljondel

x-Percentil

Den högsta halt som uppnås i x procent av tiden. Vanligast förekommande är 98percentil. Exempelvis redovisas en 98-percentilen till x, så innebär detta att under
2 procent av fallen är halterna högre än halten x.
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Bilaga 5: Förutsättningar vid spridningsmodellering
I datorsystemet EnviMan finns det möjlighet att simulera luftföroreningshalter eller beräkna
utsläpp. Simuleringen baseras på olika typer av utsläppskällor, trafikflöden, den lokala geografin
samt meteorologiska variationer. Emissionsdatabasen i EnviMan är ursprungligen från år 2002,
men är uppdaterad och kompletterad i omgångar. Senast gjordes en omfattande uppdatering
2011/12. För detta arbete har den lokala biltrafiken uppdaterats och ny trafikemissionsmodell har
introducerats (HBEFA 3.3) för år 2018.
I emissionsdatabasen ingår cirka 100 000 olika emissionskällor i Skåne. Huvudparten av källorna
är trafiklänkar. Varje trafiklänk omfattar bland annat trafikflöden för lätta och tunga fordon,
vägprofil och vägtyp. Övriga källor är bland annat sjöfart, industrier, värmeanläggningar, flyg,
järnväg, småskalig uppvärmning och arbetsmaskiner/arbetsredskap. Detaljeringsgraden av
emissionsdatabasen är högre i Skåne, medan utsläppen (emissioner) utanför Skåne behandlas mer
schablonartat. I figur 1 redovisas utsläppet av kväveoxider (NOx) i Öresundregionen per 0,25
kvadratkilometer.

Malmö

Figur 1. Översiktlig presentation av emissioner (utsläpp) av kväveoxider (NOx) per 500x500 m i Skåne, Själland, Öresund och
södra Östersjön.

I beräkningarna av halterna behövs meteorologiska data. Informationen kommer från den
meteorologiska masten vid Heleneholm.
Beräkningarna har gjorts med hänsyn till alla kända källor som finns i Öresundsregionen, genom
en mer översiktlig bakgrundsberäkning med en Gaussisk spridningsmodell. Dessutom görs en lokal
beräkning i respektive gatumiljö (OSPM-modell), som tar hänsyn till lokala instängningseffekter på
grund av högre hus kring gatan. Denna lokala gatuberäkning adderas med den översiktliga
beräkningen och en långväga bakgrundshalt adderas också till beräkningarna. Genom mångårigt
arbete med beräkningsmodeller, emissionsmodeller och uppmätta halter har en beräkningskvalitet
uppnåtts på cirka 10 procent eller bättre.
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