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Motion av Helena Nanne (M) angående meddelarfriheten i Malmö stad

STK-2018-278
Sammanfattning

Helena Nanne (M) har inkommit med en motion avseende meddelarfriheten i Malmö stad.
Motionären föreslår att kommunstyrelsen uppdras att utreda möjligheterna för införandet av
ett anonymt system för visselblåsare i Malmö stad. Nuvarande ordning i Malmö stad är att
larm om missförhållanden och oegentligheter hanteras i befintlig linjeorganisation. Möjlighet
finns också att vända sig till facklig representant eller skyddsombud. Mot bakgrund av att
inkomna yttrande inte varit entydiga, att andra organisationer har blandade erfarenheter av
visselblåsarfunktion samt att det finns oklarheter kring möjligheter till fullständig anonymitet
gör stadskontoret bedömningen att frågan om införandet av ett anonymt visselblåsarsystem
behöver utredas vidare utifrån ett antal faktorer. Kommunfullmäktige föreslås bifalla
motionen.
Beslutsgång

Anders Rubin, Helena Nanne, Emma-Lina Johansson, Märta Stenevi och Charlotte Bossen yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bifaller Helena Nannes (M) motion och ger kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda möjligheterna för införandet av ett anonymt system för visselblåsare i
Malmö stad utifrån de faktorer som redovisas i ärendet.
Beslutet skickas till

Motionären
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Grundskolenämnden
Fritidsnämnden
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KS 190306 §80
Förslag till beslut KSAU 190218 §97
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190218 Motion av Helena Nanne (M) ang.
meddelarfrihet
Tekniska nämnden beslut 180618 §167
Reservation (M+L) från tekniska nämnden
Remissvar från tekniska nämnden
Fritidsnämnden beslut 180614 §77
Remissvar från fritidsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 180528 §55 med Reservation (M+L) och
Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
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Grundskolenämnden beslut 180523 §74 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Motion av Helena Nanne (M) angående meddelarfriheten i Malmö stad
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Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2019-02-07
Vår referens

Anette Stachowicz Jönsson
HR-specialist
anette.stachowicz@malmo.se

Motion av Helena Nanne (M) angående meddelarfriheten i Malmö stad
STK-2018-278
Sammanfattning

Helena Nanne (M) har inkommit med en motion avseende meddelarfriheten i Malmö stad.
Motionären föreslår att kommunstyrelsen uppdras att utreda möjligheterna för införandet av ett
anonymt system för visselblåsare i Malmö stad. Nuvarande ordning i Malmö stad är att larm om
missförhållanden och oegentligheter hanteras i befintlig linjeorganisation. Möjlighet finns också
att vända sig till facklig representant eller skyddsombud. Mot bakgrund av att inkomna yttrande
inte varit entydiga, att andra organisationer har blandade erfarenheter av visselblåsarfunktion
samt att det finns oklarheter kring möjligheter till fullständig anonymitet gör stadskontoret
bedömningen att frågan om införandet av ett anonymt visselblåsarsystem behöver utredas
vidare utifrån ett antal faktorer. Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bifaller Helena Nannes (M) motion och ger kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda möjligheterna för införandet av ett anonymt system för visselblåsare i
Malmö stad utifrån de faktorer som redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

KS Fördelningsmöte 2018-02-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-18
Kommunstyrelsen 2019-03-06
Kommunfullmäktige 2019-03-21
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2019-02-12

motionären
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
tekniska nämnden
grundskolenämnden
fritidsnämnden
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Ärendet

Helena Nanne (M) har inkommit med en motion i vilken motionären föreslår
kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna för införandet av
ett anonymt system för visselblåsare i Malmö stad.
Motionären anser att den ordning som bör eftersträvas är att anställda i första hand har
möjlighet att slå larm internt om misstankar kring missförhållanden och oegentligheter. Med
hänvisning till rapportering i Sydsvenskan februari 2018 bedömer motionären att rutiner och
system för anställda att lämna uppgifter anonymt behövs, detta då det för många kan antas vara
skrämmande att vända sig direkt till chefstjänstemän i kommunen på grund av rädsla för
repressalier. Motionären pekar på att flera andra myndigheter har sådana system och Region
Skåne ges som exempel. För att alla anställda ska våga påtala brister menar motionären att
möjligheterna för att ansluta sig till den av lagstiftningen förordade modellen behöver utredas.
Bakgrund
Lagstiftning
Inom vissa av kommunens verksamheter finns en lagreglerad rapporteringsskyldighet när det
gäller missförhållanden.1 Lex Sarah gäller inom socialtjänsten och i verksamheter enligt
lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Bestämmelsen innebär att en
anställd genast ska rapportera om hen uppmärksammar eller får kännedom om ett
missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande i den egna verksamheten som rör en
eller flera enskilda som får insatser inom verksamheten eller kan komma ifråga för insatser.
Rapporten lämnas till den som bedriver verksamheten. Lex Maria gäller i verksamheter som
bedriver hälso- och sjukvård och för hälso- och sjukvårdspersonal och innebär att hälso- och
sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller
hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Om vårdskadan är allvarlig har vårdgivaren
en skyldighet att snarast utreda och anmäla den till Inspektionen för vård och omsorg. I
skollagen finns motsvarande regler som i Lex Sarah och Lex Maria som innebär en skyldighet att
anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. En lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller
rektorn.
Den 1 januari 2017 trädde en ny lag i kraft, lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för
arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Lagen innebär att en arbetstagare som utsätts
för en repressalie av arbetsgivaren i strid med lagen ska ha rätt till skadestånd.
I april 2018 gick europeiska kommissionen ut med ett förslag om ny lagstiftning för att stärka
skyddet för visselblåsare i hela EU. Bakgrunden till förslaget är att det skydd som ges till
visselblåsare i EU för närvarande är fragmenterat och ojämnt. Endast tio medlemsstater
säkerställer i dag att visselblåsare är fullständigt skyddade. I de övriga länderna är skyddet
partiellt och gäller endast vissa sektorer eller vissa kategorier av arbetstagare. Förslaget handlar
om att stärka skyddet för visselblåsare, bland annat genom säkra kanaler för rapportering och
skydd mot repressalier.2
1
2

SOU 2014:31 s. 116 f.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3441_sv.htm
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Styrdokument och stödjande dokument i Malmö stad
I Malmö stads riktlinjer och rutiner mot kränkande särbehandling och trakasserier/sexuella
trakasserier framgår det tydligt att kränkningar ej accepteras i verksamheten, ej heller falska
anklagelser samt att det råder förbud mot repressalier mot de som anmäler eller medverkar i
utredning av kränkande särbehandling och trakasserier/sexuella trakasserier. Riktlinjerna och
rutinerna gäller i förhållande medarbetare och medarbetare eller chef. I rutinerna beskrivs vart
medarbetare som upplever sig vara utsatta för kränkningar och trakasserier ska vända sig. I första
hand ska anmälan göras till närmaste chef men anmälan kan också göras till överordnad chef,
HR eller facklig representant/skyddsombud.
Riktlinjer för att motverka korrupt beteende gäller för alla medarbetare och förtroendevalda
inom Malmö stads nämnder och bolag. Riktlinjerna har även kompletterats med ”Yttrande över
granskningspromemoria avseende policy och riktlinjer samt intern kontroll mot mutor etc.”.
Skriften Om mutor och jäv - Vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner är en del av
ovanstående riktlinjer för att motverka korrupt beteende. Skriften är upprättad av Sveriges
kommuner och landsting (SKL). Rapporteringsgången som anges i riktlinjerna är i första hand
linjeorganisationen. Flera förvaltningar har även antagit egna interna instruktioner avseende
tagande och givande av muta, jäv och andra intressekonflikter. På intranätet finns vägledning
och stöd för medarbetare och förtroendevalda i hur de agerar rätt i förhållande till förmåner,
mutor, mat och dryck.
Intern kontroll är ett av de sätt Malmö stad använder för att säkra och utveckla verksamheters
kvalitet och undvika fel. Både hos chefer och medarbetare finns ett ansvar för att aktivt bidra till
god intern kontroll genom att exempelvis följa rutiner, utvärdera verksamheten och genomföra
förbättringar där det behövs. Medarbetare förväntas också ha uppmärksamhet på eventuella fel
och brister, och att göra sin chef uppmärksam på dem.
Utöver det ovan beskrivna innehåller Malmö stads värdegrund och personalpolicy värderingar
och förhållningssätt som ska genomsyra hur medarbetare arbetar och relationerna till sina
kollegor och malmöborna. Av personalpolicyn framgår att alla arbetsplatser ska ha en öppen
kommunikation och en tillåtande attityd. Värdegrunden förverkligas bland annat genom Malmö
stads samverkansavtal som genom samverkanssystemet ger medarbetare möjlighet till
delaktighet, ansvar och inflytande. I uppdraget som chef finns ett ansvar att genom sitt ledarskap
skapa förutsättningar för dialog, öppenhet och samverkan.
Omvärldsspaning
I den omvärldsspaning som stadskontoret genomfört framgår att ett flertal organisationer infört
eller håller på att utreda fråga om införande av visselblåsarsystem. Omvärldsspaningen visar att
organiseringen hos de som har infört en visselblåsarfunktion ser olika ut. Det finns både
organisationer som har samarbete med extern part för att medarbetare ska kunna anmäla
anonymt samt de som valt en ordning med att anmälningar om eventuella missförhållanden
hanteras inom befintlig struktur. De organisationer som tillfrågats direkt är Region Skåne,
Göteborgs stad, Lunds kommun, Stockholm stad och Helsingborg stad varav de tre första har
infört så kallat externt system för visselblåsare.
Som en del av omvärldsspaningen har stadskontoret även tagit del av Statskontorets utredning om
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visselblåsarfunktioner i staten. Inom ramen för utredningen har en enkät skickats ut till drygt 290
myndigheter som sedan kompletterats med intervjuer och frågor till de myndigheter som angett
att de har visselblåsarfunktioner 3
Denna visar att:
 Anmälningar till både interna och externa visselblåsarfunktioner tas ofta emot av någon
särskild funktion eller befattningshavare vid myndigheten, till exempel chefsjurist,
internrevisionen, säkerhetschef eller en utredningsgrupp.
 Många av myndigheterna anger att det går att göra anonyma anmälningar men flera av
dem anger uttryckligen att de inte kan garantera anmälarens anonymitet.
 Det vanliga är att myndigheterna själva utreder anmälningarna och därefter beslutar om
eventuella åtgärder.
 En generell erfarenhet bland myndigheterna är att det är ovanligt att allvarliga
missförhållanden anmäls via visselblåsarfunktionerna. Oftast gäller ärendena olika typer
av personal-, organisations- eller arbetsmiljöfrågor. I den kartläggning som gjorts har
Statskontoret inte stött på något fall av korruption eller allvarligt missförhållande som
har avslöjats som en direkt följd av en visselblåsarfunktion.
 Förekomsten av funktion kan tillsammans med andra åtgärder ha fungerat förebyggande
mot korruption, eftersom den ökat risken att sådana försök ska avslöjas. Hur stor den
effekten är går dock inte att bedöma.
 Det förekommer att visselblåsarfunktionen används för att sprida mer eller mindre
välgrundade rykten eller uttryck för personliga konflikter. Det finns också exempel på att
anmälningarna berör frågor som inte ligger inom myndighetens ansvar. Med tiden tycks
dock antalet icke avsedda anmälningar minska.

Remissinstansernas yttranden

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anser att det är viktigt att en kultur av öppenhet och tillit
genomsyrar verksamheterna och att rapporter om missförhållanden och oegentligheter är viktiga
för att kunna åtgärda eller undanröja dem. De anser också att det är viktigt att det finns tydliga
och väl kända rutiner så att enskilda medarbetare vet hur de ska agera om de får kännedom om
ett missförhållande. Nämnden vill att medarbetare som får kännedom om missförhållanden i
verksamheten i första hand kontaktar sin närmsta chef eller vid behov chefens chef. De pekar på
möjligheten att också ta frågan via sin fackliga organisation och att i alla verksamheter råder
meddelarfrihet och meddelandeskydd. Nämnden menar att det trots detta kan finnas tillfällen då
anonymitet vid en upplysning skulle underlätta i ett första skede men att i ett senare skede då
frågan ska utredas kan det potentiellt uppstå svårigheter när anmälan är anonym.
Nämnden har listat ett antal aspekter som behöver utredas i det fall en utredning enligt
motionens förslag skulle bli aktuell vilka är:
 Utgångspunkten för utredningen bör vara behovet av en visselblåsarfunktion.
 Positiv eller negativ påverkan på befintliga avvikelserapporteringssystem som tex den
lagstadgade anmälningsskyldigheten enligt Lex Sarah och Lex Maria.
3

Statskontoret 2016:30, Visselblåsarfunktioner i staten, sid 33-34
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Alternativ för den praktiska hanteringen av inkomna upplysningar, vem som ska hantera
samt för- och nackdelar med de olika alternativen.
Finansieringen av funktionen, exempelvis kostnader i samband med införande och för
utredningsfunktion och systemstöd.
Säkerställa att ett eventuellt IT-stöd lever upp till Malmö stads riktlinjer för
informationssäkerhet, regler för arkivhantering och berörd offentlighet- och
sekretesslagstiftning.
Behov av omvärldsbevakning för att dra nytta av erfarenheter kommuner och
myndigheter som redan infört en liknande funktion samt ta relevant forskning på
området i beaktande. Dessutom bör hänsyn tas till framtida EU-reglering på området för
att säkerställa att skyldigheterna inom EU-rätten kan uppfyllas.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut är att anse motionen besvarad.
Reservationer har inkommit från M och L. Särskilt yttrande har inkommit från SD.
Grundskolenämnden
Nämnden ser positivt på att alla medarbetare i Malmö stad ska känna sig trygga med att kunna
larma om eventuella missförhållanden. Nämnden menar att detta är möjligt inom den befintliga
linjeorganisationen och genom den information som finns på kommunens intranät Komin.
Nämnden uppmärksammar att frågan om visselblåsarsystem och skydd av visselblåsare är en
angelägen fråga som är aktuell hos de flesta kommuner och andra institutioner samt att det
nyligen lades ett förslag om nya, EU-omfattande regler för att stärka skyddet för visselblåsare.
Nämnden beskriver gällande rutiner inom Malmö stad, att utgångspunkten hittills varit att
anmälan om eventuella missförhållanden av olika slag ska meddelas till överordnad chef och om
det rör den egna chefen meddela närmast överordnad chef samt att det finns särskilda regler
inom till exempel omsorgsverksamheten, Lex Sarah. Nämnden anser att genom att den befintliga
ordningen kommuniceras ytterligare förtydligat på Komin och kompletteras med en beskrivning
av hur en anmälan kan göras anonymt, ökar möjligheterna för den enskilde medarbetaren att
anmäla eventuella missförhållanden. Det behöver fastställas vem som hanterar en anonym
anmälan, till exempel att den som mottagit en anonym anmälan alltid ska meddela sin närmaste
chef och diarieföra anmälan. Rutinerna för att anmäla i den befintliga strukturen ska vara så
säkra att det inte finns någon risk för repressalier för en medarbetare som anmäler. Nämnden
konstaterar att även med ett anonymt visselblåsarsystem där inkomna anmälningar utreds av
extern part kommer en utredning sedan hanteras av berörd organisation.
Nämndens beslut är att anse motionen besvarad. Reservation har inkommit från SD. Muntlig
reservation har inkommit från M.
Fritidsnämnden
Initialt i yttrandet vill nämnden förtydliga att för offentliga arbetsgivare gäller, genom regleringar
i grundlagarna, ett förbud mot att vidta repressalier på grund av att en anställd använt sin
yttrandefrihet, även om den anställde inte först slår larm internt. Med lagen om särskilt skydd
mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SFS 2016:749,
”visselblåsarlagen”) är det emellertid, vid larm om allvarliga missförhållanden, möjligt för
arbetsta-garen att erhålla skadestånd om arbetsgivaren vidtar repressalier. Nämnden påpekar
också med anledning av en formulering i motionen att det i visselblåsarlagen inte förordas någon
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särskild modell för intern rapportering.
Nämnden anser att det har blivit vanligt att företag, kommuner och myndigheter inrättar
särskilda ordningar för visselblåsning. Nämnden lyfter i sitt yttrande upp en rapport från
Statskontoret om visselblåsarfunktioner i staten där en generell erfarenhet uppges vara att
visselblåsarfunktioner särskilt i början utnyttjas till olika former av missnöje med till exempel
arbetsförhållanden, mindre välgrundade rykten eller uttryck för personliga konflikter. Med tiden
tycks dock antalet sådana anmälningar minska. Från rapporten lyfts också upp att statskontoret
inte stött på något fall av korruption eller allvarligt missförhållande som hade avslöjats som en
direkt följd av en visselblåsarfunktion, men att det inte betyder att de undersökta myndigheterna
inte har haft nytta av sina visselblåsarfunktioner.
Nämnden noterar fördelar och svårigheter med en anonym rapporteringskanal. Fördelarna skulle
vara att det är möjligt att inhämta ytterligare information från en anonym visselblåsare om det
behövs, att det är tydligt för arbetstagare hur de kan gå till väga om de inte vill kontakta en chef
direkt eller slå larm externt, samt att inrättandet av en visselblåsarfunktion markerar att det är
viktigt att faktiskt rapportera korruption eller andra allvarliga missförhållanden. Svårigheterna är
att avgränsa vilken typ av ärenden som funktionen är till för, och att se till att alla anställda
känner till systemet.
Nämnden föreslår bifall till motionen.
Tekniska nämnden
Nämnden konstaterar att det förekommer visselblåsarfunktioner i olika former i vissa av landets
kommuner. Nämnden beskriver att Malmö stad har valt att komplettera medborgarnas
yttrandefrihet och arbetstagarnas meddelarfrihet med att arbeta förebyggande i
värdegrundsfrågor och genom tydliga riktlinjer för att motverka korrupt beteende. Tekniska
nämndens egna förvaltningar har till exempel antagit instruktioner för att förebygga muta,
bestickning, jäv och andra intressekonflikter.
Nämnden påpekar att arbetstagare inom det offentliga kan utnyttja den grundlagsfästa
yttrandefriheten och delta i den offentliga debatten. Till yttrandefriheten är knuten
meddelarfriheten som främst innebär att offentligt anställda kan lämna uppgifter till massmedia
utan risk för repressalier.
Nämndens beslut är att anse motionen besvarad. Reservationer har inkommit från M och L

Stadskontorets bedömning

Stadskontoret anser det vara av stor vikt att medarbetare i Malmö stad känner sig trygga och
vågar påtala brister utan rädsla för repressalier.
När det gäller den relativt nya lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om
allvarliga missförhållanden (2016:749) har lagstiftaren lagt fokus på vikten av visselblåsarens
funktion i samhället. I verksamheter där risken för korruption eller missförhållanden bedöms
vara stor kan visselblåsare spela en viktig roll. Visselblåsning har särskilt lyfts fram som en
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mekanism för att förebygga och bekämpa korruption.4 Stadskontoret vill med anledning av en
formulering i motionen klargöra att det i lagen inte förordas någon särskild modell för intern
rapportering.
Av remissinstanserna är det endast fritidsnämnden som tydligt tar ställning till motionärens
förslag och förordar bifall medan övriga nämnder med variationer istället pekat på möjligheter
att larma om missförhållanden inom den befintliga linjeorganisationen.
Stadskontoret konstaterar att Malmö stad har ett antal styrande dokument och rutiner/tillämpningsanvisningar som är viktiga för att motverka och minska risker för felaktigt agerande. Det
finns vägledning och stöd för medarbetare och förtroendevalda i hur de agerar rätt i förhållande
till förmåner, mutor, mat och dryck. Vid misstanke om eventuella missförhållanden eller
oegentligheter ska medarbetare agera utifrån de regelverk och rutiner som finns som är kopplade
mot den aktuella oegentligheten. I vissa verksamheter finns en lagstadgad skyldighet för
medarbetare att rapportera missförhållanden. I de fall det inte finns några specifika rutiner
kopplade till den aktuella oegentligheten bör kontaktvägen i första hand vara i enlighet med
linjeorganisationen. Det går också att vända sig till sin fackliga organisation, till skyddsombud
eller nämndernas samordnare för intern kontroll. För de organisationer som infört
visselblåsarfunktion ses den som ett sätt att säkra att organisationerna får kännedom om
eventuella oegentligheter i de fall det inte är möjligt att ta upp misstankarna på annat sätt eller via
de vanliga kanalerna.
Mot bakgrund av att inkomna yttranden inte varit entydiga, att andra organisationer har blandade
erfarenheter av visselblåsarfunktion samt att det finns oklarhet kring möjligheterna till fullständig
anonymitet gör stadskontoret bedömningen att frågan om införande av ett anonymt
visselblåsarsystem behöver utredas vidare. Utredningen bör bland annat omfatta följande
faktorer varav några av dessa också lyfts fram i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden yttrande:








Utgångspunkten för utredningen bör vara behovet och nyttan av en visselblåsarfunktion.
Positiv eller negativ påverkan på befintliga avvikelserapporteringssystem som till exempel
den lagstadgade anmälningsskyldigheten enligt Lex Sarah och Lex Maria.
Alternativ för den praktiska hanteringen av inkomna upplysningar, vem som ska hantera
samt för- och nackdelar med de olika alternativen.
Om garantier för anonymitet är möjliga att ge i förhållande till offentlighets- och
sekretesslagen.
Finansieringen av funktionen, exempelvis kostnader i samband med införande och för
utredningsfunktion och systemstöd.
Säkerställa att ett eventuellt IT-stöd lever upp till Malmö stads riktlinjer för
informationssäkerhet, regler för arkivhantering, berörd offentlighet- och
sekretesslagstiftning samt dataskyddsförordningen.
Beaktande av framtida EU-reglering på området för att säkerställa att skyldigheterna
inom EU-rätten kan uppfyllas.

Kommunfullmäktige föreslås, med anledning av vad som redovisas i ärendet, bifalla motionen.
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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 Södra Förstadsgatan och
Föreningsgatan intill Triangeln, med den mobila mätvagnen. Liknande mätning med mobila
mätvagnen gjordes på ungefär samma mätplatser år 2004 och därigenom är det intressant följa upp
luftkvalitetsutvecklingen i området. Dessutom kontrollerades bullernivåerna vid Föreningsgatan
och jämförs mot beräkningsmodell i bullerkartläggningen 2017.
Mätningarna har utförts av Paul Hansson, Mårten Spanne 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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Luftkvalitetsmätning har gjorts vid tre mätpunkter vid Triangeln, där två mätpunkter var placerade
vid Föreningsgatan (7A och 6F) och Södra Förstadsgatan 44. Mätvagnen placerades på tvärgatan
Brogatan till Föreningsgatan. Mätperioden var 2018-03-16 till 2018-10-12, det vill säga en
sommarsäsongs mätning. Sommaren var varm och solig och vilket innebar att halterna var cirka 15
procent lägre än om mätning pågått under ett helt år med normalt väder. Mätningen är en
uppföljning av tidigare mätning på exakt samma plats år 2004. Redan 1983 gjordes mobil mätning
på denna plats, dock med helt annan mätutrusning.
Syftet med denna luftkvalitetsmätning var att kontrollera luftkvaliteteten mot miljökvalitetsnormerna, undersöka och redovisa bullernivåer vid fasad och jämföra mot beräknade
bullernivåer. Intressant är att undersöka trafikens påverkan på luftkvaliteten. Dessutom jämföra
spridningsmodellering för de olika mätplatserna mot uppmätta halter, samt jämföra mätningarna
mot beräknade halter som redovisas på hemsidan (webbkarta). Utifrån jämförelse mot beräkningar
kan validering göras av använda emissionsfaktorerna för trafiken. Slutligen kan det följas upp hur
dagens mätning av luftföreningar har förändrats sedan föregående mätning, som gjordes 2004.
Mätningarna av kvävedioxid (NO2) visade på måttliga halter, där periodhalterna var mellan 50 och
65 procent av miljökvalitetsnormen. Partikelhalterna var också lägre än miljökvalitetsnormer.
Halterna var cirka 40 procent av normen och var i paritet med vad som mäts på andra
trafikrelaterade platser. Bullernivåerna (ekvivalentnivåer) var cirka 70 dB(A) och därmed med
marginal högre än gällande riktvärden. Uppmätta bullernivåer va cirka 5 dB(A) högre än de som
beräknas i bullerkartläggningen 2017. Spridningsmodelleringarna stämmer väl med uppmätta
halter och därmed kan det konstateras emissionsfaktorer från trafiken tycks stämma väl med
verkligen. Skillnad mellan uppmätta och beräknade kvävedioxidhalter var cirka 5 procent vid
Föreningsgatan och 10 procent vid Södra Förstadsgatan. Kravet för beräkningskvalitet är att
skillnaden mellan beräknade och uppmätta halter måste vara mindre än 50 procent.
Jämförs uppmätta kvävedioxidhalterna 2018 mot halterna 2004 har halterna minskat med 25–40
procent. För kväveoxidhalterna (NOx) har det skett en halvering av halterna. Detta stämmer ganska
väl med bedömd minskning utifrån förändrade emissioner från trafiken mellan år 2004 och 2018.
Jämförs bedömda kväveoxidhalter från 1982–1983 mot dagens uppmätta halter har det skett en
minskning med cirka 70 procent. För uppmätta partikelhalter (PM10) har ingen förändring skett
mellan 2004 och 2018.
Trafikflödena på båda gatorna som luftkvalitetsmätningar har i ett bredare perspektiv minskat
något under en 10-års period i området, vilket följer ett mönster som man sett på många gator i
innerstaden. På Södra Förstadsgatan har trafikflödena under perioden 2004–2018 varit omkring
5 000 fordon per dygn. Trafikflödena på Föreningsgatan minskade däremot från drygt 18 000
fordon per dygn år 2004 till drygt 14 000 fordon per dygn år 2018. Noterbart är att på Södra
Förstadsgatan flyttades cirka 1 300 bussar till Rådmansgatan 2014.
Uppmätta kvävedioxidhalter var cirka 10 procent högre än miljömålet. För att klara miljömålet
krävs dock fortfarande utsläppsminskningar. Framtiden tycks dock bli fortsatt positiv, genom en
allt renare fordonsflotta och en större andel elfordon, där staden tar ett stort ansvar i denna fråga.
Trots positiva trender finns det fortfarande problem med vägtrafik i samhället. Några exempel är
buller, skapar barriärer och medför olycksrisker. Dessutom finns det ingen nedre gräns där
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luftföroreningar påverkar människan, natur med mera, så därmed finns det fortfarande stora
samhällsekonomiska vinster att göra att minska utsläppen.
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Hela Triangeln är en betydelsefull knutpunkt i Malmö, med handel och trafik, samt att många
människor rör sig i området. Busstrafiken flyttade från Södra Förstadsgatan till Rådmansgatan år
2014 och idag är trafikintensiteten på Södra Förstadsgatan mer måttfull. Under ett kort tag efter
bussflytten provade Fastighets- och gatukontoret att ha delar av Södra Förstadsgatan avstängd för
trafiken. Avstängningen för fordonstrafiken avslutades efter cirka ett halvt år. Föreningsgatan är
en huvudgata och är betydelsefull för transporter av människor och gods i centrala Malmö.
Denna undersökning av luftkvaliteten är en uppföljning av den mätning som gjordes år 2004.
Mätningar gjordes nu och då vid Föreningsgatan och Södra Förstadsgatan. Mätvagnen placeras på
samma plats vid tvärgatan Brogatan till Föreningsgatan, se figur 1.
Redan 1983 gjordes mobil mätning på denna plats, dock med helt annan mätutrusning. Material
från denna mätning redovisas och jämförs med dagens halter längre fram i rapporten.

Antal mätplatser vid denna mätning var tre. I föregående mätning år 2004 var antal mätplatser fem.
Två mätpunkter placerades vid Föreningsgatan och en mätpunkt placerade mätplats vid Södra
Förstadsgatan. Mätperioden var 2018-03-16 till 2018-10-12. Detta innebär att mätningen gjordes
under det som ibland kallas sommarsäsong, vilket innebär generellt lägre uppmätta halter genom
en mer omblandad atmosfär.
Partikelmätningen av PM10 och PM2.5 gjordes på mätvagnens tak (cirka 3 meter ovan mark).
Gasmätningen gjordes i tre mätpunkter på cirka 3 meters höjd. I Figur 1 redovisas var de tre
mätplatserna placerades. Bullermätning gjordes vid fasaden vid Föreningsgatan 7A på 3,5 meter
höjd.



9

I ett större sammanhang är det viktigt att förstå luftkvaliteten på olika platser i Malmö. Dessutom
finns det ett nationellt krav att kommunen skall kartlägga vilken luftkvalitet som förekommer. De
uppmätta halterna ska jämföras mot olika gränsvärden (miljökvalitetsnormerna, mm) och
modellberäknade halter.
Ett sammanfattande syfte med denna luftkvalitetsmätning var att:
• Kontrollera luftkvaliteteten mot miljökvalitetsnormerna
• Redovisa bullernivåer vid fasad och jämföra mot beräknade bullernivåer
• Undersöka trafiken påverkan på luftkvaliteten
• Jämföra spridningsmodellering för de olika mätplatserna mot uppmätta halter
• Jämföra mätresultaten mot redovisade kvävedioxidhalter (NO2) i webbkarta
• Validera emissionsfaktorer för trafiken
• Följa upp tidigare mätning
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I följande underkapitel redovisas vilken utrustning som användes, vilken trafik det är det i området,
emissionsfaktorer, och emissionsutveckling sedan 2004. Här redovisas också en kort information
om vädret och hur mätperiodens halter kan jämföras med ett normalårs halter.

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 relativt
miljökvalitetsnormerna är närmast gränsvärdena.
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 ” Föreningsgatan 7A” vid fasaden. Instrument: SoundEar SE3.

Trafiken är den lokalt viktigaste utsläppskällan i närheten av mätplatsen. Trafikflödena på båda
gatorna som luftkvalitetsmätningar har i ett bredare perspektiv minskat något under en 10-års
period i området, vilket följer ett mönster som man sett på många gator i innerstaden. På Södra
Förstadsgatan har trafikflödena under perioden 2004–2018 i huvudsakligen varit mellan 5 000–
6 000 fordon per dygn. Trafikflödena på Föreningsgatan minskade däremot från drygt 18 000
fordon per dygn år 2004 till drygt 14 000 fordon per dygn år 2018. Busstrafiken flyttade till
Rådmansgatan från Södra Förstadsgatan år 2014. Totalt var det cirka 1 300 bussrörelser dagligen,
som försvann från Södra Förstadsgatan och därigenom minskande andelen tyngre fordon från
drygt 20 procent till cirka 4 procent. På Föreningsgatan har andel tyngre fordon varit mer stabilt
över tiden med 5–6 procent tung trafik varav 1–2 procent bussar.
I Figur 6 och Figur 7 redovisas fordonsfördelningen på Föreningsgatan och Södra Förstadsgatan
för en normal vardag och för en helgdag, utifrån mätningar utförda av Fastighets- och gatukontoret
under våren 2018. Intressant att notera är att på Södra Förstadsgatan finns det ingen tydlig
trafikflödes topp på morgon, som det oftast finns på andra gator i Malmö.
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Trafikfördelning över dygnet under vardag och helg
Fordonsflöde
per timme

Tid på dygnet

Trafikfördelning över dygnet under vardag och helg
Fordonsflöde
per timme

Tid på dygnet
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Mätperioden var mellan 16 mars och 12 oktober. En stor del av perioden betraktas normalt som
vår och sommar. Under 2018 var starten på våren kylig och ganska blöt. Från mitten av april till
och med avslutningen av mätningen den 12 oktober var det i princip sommar. Det är nog ingen
som glömmer bort juni, juli och augusti med högsommar nästan varje dag. Vindfördelning var vad
som kan förväntas och som vanligt var den vanligaste vinden från sydväst. Vindhastigheten var
något lägre än vad som brukar vara normalt, samt att andelen timmar med riktigt låg vindhastigheter
(<0,5 m/s) var mycket ovanligt förekommande under sommaren 2018.

Mellan 2004 och 2018 har utsläppen från trafiken dramatiskt minskat, å andra sidan har
personbilsflottan ändrats från nästan 90 procent bensinbilar år 2004 till under 40 procent
bensinbilar år 2018. Däremot har dieselfordonen blivit vanligare och idag är nästan 50 % av
personbilar dieselfordon. I Figur 8 redovisas nybilsregistrering i Sverige mellan 2006 och 2016,
samt en prognos för 2017–2020, erhållet från företaget Trafikanalys år 2016. I Figur 9 redovisas
kväveoxidutsläppen (NOx) för olika fordonstyper från 2004 till 2018 för en typisk huvudväg i
stadsmiljö, som exempelvis Föreningsgatan. Noterbart är att utsläppen från personbilarna inte har
minskat så mycket under perioden. Detta beror dels av att andelen dieselbilar ökade, se Figur 8 och
att emissionsfaktorerna från personbilar blivit högre, då man börjat ta hänsyn till utsläppen i verklig
körning.

g/km
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Om man kombinerar trafikflöden, fordonsfördelning och emissionsfaktorer för de 2004 och 2018
ges en bild av hur de total trafikutsläppen ändrats över tiden. I Tabell 1 redovisas emissionsutvecklingen. Resultatet visar tydligt att utsläppen har dramatisk minskat under de 14 åren, med 50
till 65 procent. Skälet till den större minskningen vid Södra Förstadsgatan beror naturligtvis på att
den tunga trafiken har minskat avsevärt.

Årtal

2004
(utsläpp kg per km)

2018
(utsläpp kg per km)

2400
5200

850
2500

Södra Förstadsgatan
Föreningsgatan

Förändring i
procent
(2004 – 2018)
-65 %
-50 %

När det räknas på vilka källor som bidrar till totalhalten i ett gaturum, ser man att den egna gatan
står för 60 – 80 procent av de totala halterna. Detta innebär att förväntad minskning av uppmätta
NOx-halter för Södra Förstadsgatan borde vara mellan 40 procent och 55 procent och för
Föreningsgatan borde halterna minskat med 30–40 procent, se resultatredovisningen och kapitlet
jämförelse med föregående mätning (sid 24).

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.
Görs jämförelse av uppmätta halter för perioden 2017–2018 kan det konstateras att de uppmätta
halterna under mätperioden (sommaren 2018) var cirka 5 procent lägre än om mätningar gjorts
under ett helt år. Detta är förvånansvärt lite med tanke på att den soliga och varma sommaren. En
bidragande orsak till den lilla skillnaden kan vara att det blåst mindre och att tillfällen med mycket
låg vind vara mer frekvent under sommaren som gick. Jämförs beräknade halter för perioden mot
beräknade halter för år 2003, det vill säga vad vi betraktar som ett normalår, kan inte mätdata
jämföras då förutsättningar har förändrats mycket. Istället används jämförelse mot beräknade halter
för mätperioden (2018) och för år 2003, men med samma emissionsdata. År 2003 anser vi vara ett
normalår och har under många års tid använt detta år för att beräkna normalhalter med
spridningsmodellen. Med denna metod kan det konstateras att halterna 2018 var i genomsnitt för
olika statistiska mått 15 procent lägre än vad som skulle förväntas under ett normalår. I Tabell 2
redovisas skillnaderna i beräknade halter för medelhalt, dygnshalt och timhalt för luftföroreningen
NO2.

Procentuell skillnad mellan beräknade halter för ett normalt år
och för mätperioden 2018
Föreningsgatan 7A

Föreningsgatan 6F

Medelhalt

13 %

19 %

Dygnshalt (98-percentil dygn)

17 %

23 %

Timhalt (98-percentil tim)

12 %

16 %
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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.

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 området visar generellt på låga halter, vilket delvis kan
förklaras av att mätperioden var under sommaren. Uppmätta periodhalter redovisas i Tabell 3.

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

FÖRENINGSGATAN 6F

FÖRENINGSGATAN 7A

SÖDRA FÖRSTADSGATAN 44

6

6

4

31

31

16

100

100

100
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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.
Mätningarna av kvävedioxid visar på måttliga halter, se Tabell 4. Uppmätta periodhalterna var 50
och 65 procent jämfört med miljökvalitetsnormen. Halterna var dock cirka 10 procent högre än
miljömålet. Trots ett trafikflöde på drygt 14 000 fordon per dygn, en hel del tung trafik och en
tydlig innesluten gatumiljö på Föreningsgatan uppnås förhållandevis moderat halter. En
delförklaring är att mätningen gjordes under våren, sommaren och tidig höst. Hade mätningar
gjorts under ett helt år bedöms halterna blivit cirka 5 procent högre och jämfört med ett normalår
cirka 15 procent högre. Detta förändrar inte resultatet i stort, utan halterna bedöms vara lägre
normen men högre än miljömålet.

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

MKN/
Miljömål

FÖRENINGSGATAN 6F

FÖRENINGSGATAN 7A

SÖDRA FÖRSTADSGATAN 44

40/20

22

22

20

60

41

41

37

90/60

56

58

50

100

100

100

I vindriktningsdiagrammet (se Figur 10) kan man utläsa att högst halter uppmäts när det blåser en
nordostlig och sydostlig vind och de lägsta halterna när det blåser från sydväst och nordost.
Skillnaden i utseende mellan mätpunkterna är liten. Veckoprofilen för de tre mätpunkterna under
hela mätperioden (se Figur 11), visar att halterna är högst under morgon - förmidag på vardagar
och som lägst på nätter och under helgerna.
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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 att halter vid Föreningsgatan något högre än Södra Förstadsgatan.
Jämfört med andra mätplatser kan det konstateras att uppmätta halter var låga. Uppmätta
periodhalter redovisas i Tabell 5.

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

FÖRENINGSGATAN 6F

FÖRENINGSGATAN 7A

SÖDRA FÖRSTADSGATAN 44

32

32

26

64

74

46

100

100

100

Mätning av partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10) gjordes på mätvagnens tak cirka 10 m från
vägkant, vid Brogatan som är en tvärgata till Föreningsgatan. Uppmätta partikelhalter var låga och
miljökvalitetsnormen överskreds inte. Jämfört med miljökvalitetsnormerna var uppmätta halter
strax under 40 procent normvärdet och de var i nivå vad som mäts eller har mätts på andra platser
i liknande miljö. Uppmätta halter var dock högre än miljömålet. I Tabell 6 redovisas uppmätta
partikelnivåer under mätperioden. I Figur 13 syns tydligt att de högsta halterna förekommer när
det blåser från Föreningsgatan, det vill säga i sydostlig riktning.

Parameter
Periodmedelvärde
(g/m3)
Dygnsmedelvärde
90-percentil
(g/m3)
Tidstäckning (%)

MKN/Miljömål
PM10

PM10

40/15

18

50/30
(max 35 dygn)

26
(0 överskridanden MKN)
100
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PM10
Brogatan
PM
10
(dygnsvärden)
Dygnsvärden

g/m3
70
60
50
40
30
20
10
0
2018-03-16

2018-04-16

2018-05-16

2018-06-16

2018-07-16

2018-08-16

2018-09-16

Medelhalter av partiklar (PM10) i förhållande till vindriktning
g/m3
Nordväst

30

Norr

25

Nordost

20
15
10
5

Väst

PM10

Ost

0

Sydväst

Sydost

Syd
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Sedan 2016 utförs kontinuerliga mätningar av ljudnivån på Bergsgatan 17 och även vid den mobila
mätvagnen. Metoden är fortfarande under utprovning och behöver justeras i framtida mätningar.
Mätningen på Föreningsgatan 7A utfördes vid fasad på 4 m höjd, cirka 75 cm ut från fasaden på
ett takutsprång och gjordes under perioden 2018-08-21 till 2018-10-11. Uppmätta ljudnivåer har
korrigerats med -3dB(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 (ett s.k. logaritmiskt medelvärde) och även ett
maxvärde tas ut, det vill säga det högsta 125 millisekund värdet under timmen. Detta skapar ett
problem då det finns en stor sannolikhet att maxvärdet egentligen är något annat än det ”naturliga”
maxbuller, som man vill mäta. I modellerna som används finns inte detta problem och för att kunna
jämföra mätningen med modell tas 95-percentil av uppmätta värden, det vill säga de 5 procent
högsta värdena exkluderas.
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.

Parameter
Periodmedelvärde
2018-08-21 – 2018-10-11
dB(A) på 3,5 m höjd
Modellberäknat omgivningsbuller
vid fasad på Föreningsgatan 7 i
bullerkartläggning 2017
Tidstäckning (%)

LAeq

LAFmax

70

88,5

65–66

81–83

99,8

99,8

Vid jämförelse mellan uppmätta och beräknade bullernivåer, så kan det konstateras att uppmätta
ekvivalenta ljudnivåer under mätperioden ligger 4–5 dB(A) högre än de beräknade ljudnivåerna.
Vad gäller maxvärdet ligger det uppmätta värdet 5–7 dB(A) högre än de beräknade ljudnivåerna.
Några långtgående slutsatser bör inte dras av resultatet då mätmetoden fortfarande är under
utprovning.



22

Dygnsvariation av ljudnivå
Medelvärde per timme över mätperioden i dB(A)
70
68
66

dB(A)

64
62
60
58
56
54
00:00

02:00

04:00

06:00

08:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

Ljudnivån vid mätplatsen varierar under ett enskilt dygn och mellan veckans dagar. Lägst ekvivalent
ljudnivå under dygnen förekommer under natten. Ljudnivån ökar kraftigt med morgontrafiken för
att sedan plana ut på förmiddagen och avta framåt kvällen.
Vad gäller veckovariationen är de ekvivalenta ljudnivåerna ganska likartade från måndagar till
torsdagar. 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.

Genomsnittlig veckoprofil ljudnivå dB(A)
75

70

dB(A)

65

60

55

50
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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 har gjorts för de två mätpunkter
under mätperioden på varje sida om Föreningsgatan (7A och 6F), samt för Södra Förstadsgatan 44,
men redovisning i figuren nedan görs endast från Föreningsgatan 7A, som finns på norra sidan om
gatan. Bakgrund och information om emissionsdatabasen och spridningsmodellering återfinns i
bilaga 4.
I nedanstående Figur 16 redovisas beräknade och uppmätta kvävedioxidhalter på dygnsnivå för
Föreningsgatan 7A under mätperioden. Redovisningen görs för att visa på likheter och olikheter i
modell och uppmätta kvävedioxidhalter (NO2). Man kan notera att i många fall har de uppmätta
halterna en större dygnsdynamik än beräknade halter, speciellt under maj och juni. De maximala
halterna modelleras väl och dynamiken mellan dygns stämmer också mycket väl. 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.

g/m3
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I Tabell 8 redovisas uppmätta och beräknade kvävedioxidhalter (NO2) för mätperioden för
Föreningsgatan 6F och 7A, samt Södra Förstadsgatan 44. Det kan noteras att uppmätta och
beräknade halter stämmer bra, men att mindre skillnader finns. Skillnaden mellan beräknat och
uppmätta halter på Föreningsgatan är mindre än 5 procent och för Södra Förstadsgatan cirka 10
procent. Det kan därmed konstateras att emissionmodellen att emissionsfaktorer tycks stämma väl
med verkligen.

Kvävedioxid
(NO2)
Periodmedelvärde
(g/m3)
Dygnsmedelvärde
98-percentil
(g/m3)
Timmedelvärde
98-percentil
(g/m3)

FÖRENINGSGATAN
6F

FÖRENINGSGATAN
7A

Uppmätta

Beräknade

Uppmätta

22

24

22

41

37

56

56

Uppmätta

Beräknade

25

20

18

41

39

37

31

58

55

50

45
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Södra Förstadsgatan
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Redan 1982–1983 gjordes mobil mätning på Föreningsgatan. På den tiden var de mest intressant
luftföroreningar koloxid, stoftburet bly och svaveldioxid. Mätningar gjordes av kväveoxider (NOx),
men ej av NO2, då det saknades mätteknik för just denna parametern på miljöförvaltningen. I
rapporten från 1983 kan det konstateras att koloxidhalten avklingar fort med avståndet från
markplan. Redan på 18 m ovan mark är halten endast 40 procent av halten på 3 meters nivån, samt
att halten på en innergård vid Föreningsgatan är endast 30 procent av halten på 3 meters nivån.
Det konstateras att WHO:s gränsvärde för kvävedioxid på 190 µg/m3 som 99,9 percentil timme
(som dock inte mättes) troligen ändå hade överskridits vid mätplatsen. Idag beräknas motsvarande
halt till 90 µg/m3, vilket innebär en dryg halvering av kvävedioxidhalterna för detta mått. I
rapporten kunde man konstatera att stoftburet bly var låga jämfört med mätningarna på 70-talet.
En anmärkning är att då hade inte blyfri bensin börjat säljas. Det var först år 2000 som blyade
bensin var förbjuden att sälja. Blyfri bensin började säljas 1987 i samband med att
katalysatorförsedda bilar kom ut på marknaden. Idag mäts inte bly i luften på samma sätt.
Miljöförvaltningen följer upp nedfallet av bly via nederbörden och stoftburet bly på filter (PM10)
vart femte år. Idag mäts endast koloxid på Dalaplan och görs en grov bedömning har halterna
sjunkit med 70–80 procent sedan 80-talet. Ännu större är minskningen för svaveldioxid, där
halterna har minskat från 30–40 µg/m3 till under 1 µg/m3 idag, det vill säga en minskning med
cirka 96-99 procent.
2004 gjordes som tidigare nämnt en mätning på samma mätplats för ungefär samma tidsperiod, det
vill säga en sommarsäsong. De uppmätta halterna av kvävedioxider var högre än miljökvalitetsnormen på Föreningsgatan och i nivå med normen på Södra Förstadsgatan. Idag var uppmätta
halter med betydande marginal lägre än normen. Jämförs uppmätta kvävedioxidhalterna 2018 mot
halterna 2004 ser man att de har de minskat med 25–40 procent. För kväveoxidhalterna (NOx) har
det skett nästan en halvering av halterna. Detta stämmer ganska väl med bedömd minskning utifrån
förändrade emissioner från trafiken mellan år 2004 och 2018, se sid 13, Figur 9. I Figur 16 redovisas
hur medelvärdet av kväveoxidhalterna har sjunkit sedan 1983. När det gäller partikelhalterna (PM10)
har det inte skett någon förändring av halterna, utan fortfarande är de strax under 20 µg/m3 eller
cirka halva normvärdet. I Tabell 9 redovisas uppmätta kvävedioxidhalter för de tre statistiska
måtten (periodmedelvärde, dygn och timme) och partiklar (PM10) för år 2004 och 2018.
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Kvävedioxid
(NO2)

MKN/
Miljömål

FÖRENINGSGATAN 6F

FÖRENINGSGATAN 7A

SÖDRA FÖRSTADSGATAN 44

2004/2018

2004/2018

2004/2018

Periodmedel-värde
(g/m3)

40/20

30/22

34/22

29/20

Dygnsmedelvärde
98-percentil
(g/m3)

60

52/41

63/41

49/37

90/60

72/56

77/58

65/50

Timmedelvärde
98-percentil
(g/m3)

g/m3

Partiklar
(PM10)

MKN/Miljömål

FÖRENINGSGATAN 7A
2004/2018

Periodmedelvärde (g/m3)

40/15

17/18

Dygnsmedelvärde 98-percentil (g/m3)

50/30

22/26
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I nedanstående Figur 18 redovisas allmänna beräkningarna av kvävedioxid, som årsmedelvärde för
ett normalår, se http://kartor.malmo.se/miljoovervakningatlas. Denna information finns på miljöförvaltningens hemsida. I området där mätningarna gjordes vid Föreningsgatan redovisas i
webbkartan 22–23 µg/m3 i gatumiljö, vilket stämmer väl med uppmätta halter. Vid Södra
Förstadsgatan redovisas 20–21 µg/m3, vilket också stämmer väl med uppmätta halter. Slutsatsen
är att webbkartan stämmer mycket väl med de uppmätta halterna.

Området där
mätningen
genomfördes
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Uppmätta kvävedioxid- och partikelhalter halter var klart lägre än miljökvalitetsnormerna vid
mätplatserna för mätperioden 2018. Vid förra mätningen (år 2004) överskreds miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (dygnsvärden) på Föreningsgatan och halterna vid Södra Förstadsgatan
var något lägre än normen. Ett av skälen till de lägre halter som uppmättes idag är att trafikflödena
har minskat med 4 000 fordon per dygn, färre bussar, men också en allmänt renare fordonsflotta.
Tas hänsyn till vad halterna borde varit vid ett normalår (cirka plus 15 procent högre halter)
kommer ändå inte halterna överskrida normen. Man kan notera att miljömålet överskrids, vilket
innebär att luftkvalitén trots allt måste bli bättre. För att klara miljömålet krävs dock fortfarande
utsläppsminskningar. Utvecklingen är glädjande och har större effekter på folkhälsan än vad många
tror. Framtiden tycks bli fortsatt positiv, genom en allt renare fordonsflotta och en större andel
elfordon, där staden tar ett stort ansvar i denna fråga. Å andra sidan påverkas samhället fortfarande
av trafiken genom buller, skapar barriärer och medför olycksrisker. Dessutom finns det ingen nedre
gräns där luftföroreningar påverkar människan, natur m.m, så därmed finns det fortfarande stora
samhällsekonomiska vinster att göra på att minska utsläppen.
Bullermiljön kring mätplatsen är mer utsatt än vad som beräknades i senaste bullerkartläggningen.
Vad som är skälet till detta är svårt att veta, men vi som gjort mätningen är medvetna om att
metoden är fortfarande under viss utprovning.
Föreningsgatan är en av de gatumiljöer som årligen har utvärderats, på grund av det tidigare
åtgärdsprogrammet i Malmö, för att minska halterna av kvävedioxid. Uppföljning görs fortfarande
och kommer troligen att ske fler år till, trots att åtgärdsprogrammet har upphört då halterna i
Malmö numera är lägre än miljökvalitetsnormen. Troligen kommer mätning med mobil mätvagn
göras på samma plats om 5 till 10 år för att följa haltutvecklingen.
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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.
Miljökvalitetsnormer (MKN)
Bensen
(C6H6)
Kvävedioxid (NO2)
Kvävedioxid (NO2)

Halt

Kvävedioxid (NO2)

90 g/m3

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

25 g/m3
40 g/m3
50 g/m3

5 g/m3
40 g/m3
60 g/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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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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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

g/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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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 3.2) för år 2015.
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

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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Datum

2019-02-28
Vår referens

Susanna Gustafsson
miljöingenjör

Rapport luftkvalitetsmätning Triangeln 2018
MN-2018-10261

Sammanfattning

Föreliggande rapport är en redovisning av luftkvalitetssituationen vid Södra Förstadsgatan och
Föreningsgatan intill Triangeln, med den mobila mätvagnen under sommaren 2018. Mätning
med mobil mätvagn gjordes på samma mätplatser år 2004 och det är intressant att följa upp
luftkvalitetsutvecklingen i området. Dessutom kontrollerades bullernivåerna vid Föreningsgatan
och jämförs mot beräkningsmodellen i bullerkartläggningen 2017. Sammanfattningsvis har
kväveföroreningar sjunkit sedan föregående mätning med 25–40 % och idag är halterna lägre än
miljökvalitetsnormerna. Partikelhalterna var också lägre än miljökvalitetsnormerna, men halterna
var oförändrade sedan föregående mätning. Bullernivåerna var högre än riktvärdena.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner rapporten
2. Miljönämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att använda rapporten som underlag i tillsynsarbetet samt som underlag för det fortsatta arbetet med att förbättra luftkvaliteten i Malmö.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelsen, daterad 2019-02-28
Bilaga 1: Rapporten ”Luftkvalitetsmätning Triangeln 2018”

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2019-03-26
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden och Länsstyrelsen
Bakgrund

Mätning av relevanta lagstiftade luftföroreningar med förvaltningens mätvagn görs 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

2

(2010:477).
Ärendet

Bilagd rapport är en redovisning av luftkvalitetsmätningen vid Södra Förstadsgatan och
Föreningsgatan intill Triangeln, med den mobila mätvagnen. Mätningen gjordes under perioden
2018-03-16 till 2018-10-12. Mätning är en uppföljning av mätningen som gjordes år 2004.
Dessutom kontrollerades bullernivåerna vid Föreningsgatan och jämförs mot
beräkningsmodellen i bullerkartläggningen 2017.
Uppmätta kvävedioxidhalter (NO2) var mellan 50 och 65 % av miljökvalitetsnormen. Vid
mätningen år 2004 uppmättes halter över miljökvalitetsnormerna. Haltminskningen mellan 2004
och 2018 uppgår till 25–40 %. Partikelhalterna (PM10) var lägre än miljökvalitetsnormen,
motsvarande ca 40 % av normen. Partikelhalterna har dock inte sjunkit något sedan föregående
mätning. Halterna var i paritet med vad som mäts på andra trafikrelaterade platser.
Bullernivåerna var ca 70 dB(A) och därmed med marginal högre än gällande riktvärden.
Uppmätta bullernivåer va ca 5 dB(A) högre än de beräknade bullernivåer som redovisats i
bullerkartläggningen 2017.
Uppmätta kvävedioxidhalter var högre än miljömålet. För att klara miljömålet krävs
utsläppsminskningar. Framtiden ser dock fortsatt positiv ut, genom en allt renare fordonsflotta
och en större andel elfordon, där staden tar ett stort ansvar i denna fråga. Å andra sidan
påverkas samhället fortfarande av trafiken genom buller, att den skapar barriärer och medför
olycksrisker. Dessutom finns det ingen nedre gräns där luftföroreningar påverkar människan,
natur, med mera, så därmed finns det fortfarande stora samhällsekonomiska vinster att göra om
utsläppen minskar.
Barnkonventionen

Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende då utsläpp av
luftföroreningar påverkar alla, vilket inkluderar barn. En bra luftmiljö är av stor vikt för vår
framtida generation.
Förslaget har utarbetats av Susanna Gustafsson, miljöingenjör.
Samråd har skett med Henric Nilsson enhetschef på Miljöövervakning- och analys, medarbetare
Paul Hansson, Mårten Spanne och Mikael Ödegården.
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Denna rapport är en sammanställning av den kartering som miljöförvaltningen gör vart
femte år av kvävedioxidhalter på ca 25 - 30 platser i Malmö med omnejd. Mätningarna
utfördes under januari-februari samt september-november 2017. Tidigare mätningar har
utförts under hösten 2012, vintern 2007/2008 samt vintern 2000/2001.

Syftet med mätningarna är att komplettera de kontinuerliga mätningar som görs vid stadens
fasta mätstationer för att säkerställa att miljökvalitetsnormen för luftkvalitet uppfylls på alla
platser i staden. Mätningarna ger också viktigt underlag för arbetet med att uppfylla de
nationella miljömålen. För att kunna få en översiktlig bild av hur luftföroreningarnas halter
fördelar sig i staden har även beräkningar med hjälp av spridningsmodeller gjorts och
jämförts med mätningarna.

Denna rapport är sammanställd av enheten Miljöövervakning och analys, Miljöstrategiska
avdelningen. Kontaktperson: Mårten Spanne, 040-34 20 37, marten.spanne@malmo.se.
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Denna rapport är en sammanställning av den kartering som miljöförvaltningen gör vart
femte år av kvävedioxidhalter på ca 25 - 30 platser i Malmö med omnejd. Mätningarna
utfördes under januari-februari samt september-november 2017. Tidigare mätningar har
utförts under hösten 2012, vintern 2007/2008 samt vintern 2000/2001.
Syftet med mätningarna är att komplettera de kontinuerliga mätningar som görs vid stadens
fasta mätstationer (malmo.se/luft) för att säkerställa att miljökvalitetsnormen för luftkvalitet
uppfylls på alla platser i staden. Mätningarna ger också viktigt underlag för arbetet med att
uppfylla de nationella miljömålen. Under delar av mättiden har både kvävemonoxid (NO)
och kvävedioxid (NO2) provtagits och analyserats. För att kunna få en översiktlig bild av hur
luftföroreningarnas halter fördelar sig i staden har även beräkningar med hjälp av spridningsmodeller gjorts och jämförts med mätningarna.
Kvävedioxid är en luftförorening som bildas vid all typ av förbränning, och vägtrafiken är
den största utsläppskällan i Malmö. Det är en starkt retande gas men i de halter som har
uppmätts är den direkta hälsoeffekten begränsad. Däremot används ämnet som en indikator
för andra luftföroreningar som förbränningspartiklar (sot) och flyktiga organiska ämnen.
Kvävedioxidhalten regleras genom luftkvalitetsnormen SFS 2010:477 och Naturvårdsverket
har också angett ett nationellt miljömål där årsmedelvärdet av kvävedioxid skall begränsas till
20 µg/m3 till år 2020.
Den genomsnittliga halten av kvävedioxid i utomhusluften vid mätplatserna vintertid varierar
mellan 7 och 27 µg/m3. Generellt är mätpunkterna i centrum mer utsatta för högre halter av
luftföroreningar än de mätpunkter som ligger i stadens ytterområden. Resultaten visar dock
att även platser utanför centrum som ligger nära starkt trafikerade vägar har högre halter.
Föroreningshalterna är inte så höga att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid riskerar att
överskridas. Utifrån de kontinuerliga mätningar som görs på stadens tre fasta mätstationer
kan man konstatera att det är dygnsnormen för kvävedioxid som är svårast att uppfylla och
därefter timnormen.
Även om miljökvalitetsnormen klaras uppmättes kvävedioxidhalter högre än det nationella
miljökvalitetsmålet (20 µg/m3 som årsmedelvärde) på hälften av mätplatserna. Alla dessa
ligger i närheten av större vägar med hög trafikintensitet, t ex Jägersrovägen och Inre
Ringvägen. De mätplatser i staden med lägst föroreningshalter, t ex Oxie, Tygelsjö och
Bunkeflostrand, ligger samtliga i stadens ytterområden där påverkan från de samlade
utsläppen från staden är mindre och den lokala trafikbelastningen är lägre (s.k. urban
bakgrund). Det kan konstateras att kvävedioxidhalterna i Malmös tätort är 2 till 5 gånger
högre än halterna på landsbygden utanför Malmö (Torup). Vid en majoritet av samtliga
mätplatser uppmättes kvävedioxidhalter på mellan 15 och 25 µg/m3.
Kvävedioxidhalterna i Malmö varierar avsevärt mellan provtagningsåren. Dock kan man se
en tydlig nedåtgående trend, särskilt i de miljöer som tidigare hade de högsta halterna. Där
har halterna minskat med en tredjedel mellan mätningarna 2000 och 2017.
De totala halterna av kväveoxider (NOx) har också minskat avsevärt, ca 30 %. Denna
minskning av kväveoxidutsläppen är en konsekvens av främst teknikutveckling, så som
införandet av den katalytiska avgasreningen 1990, och minskad trafik. I de centrala delarna av
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staden (det s.k. centrumsnittet) har trafiken minskat med 19 % mellan 2000 och 2017, medan
trafiken över kommungränsen och Yttre Ringvägssnittet har ökat med 30 respektive 40 %.
Under denna tid har befolkningen ökat med 28 %.
Mätningarna visar också en god överensstämmelse med spridningsberäkningar med Aermodmodellen i urban bakgrundsmiljö. För utpräglade gaturum krävs att beräkningar med OSPMmodellen görs för att kunna förklara de uppmätta halterna.
Det finns det fortfarande stora folkhälsovinster med att förbättra luftkvaliteten i Malmö.
Studier som har gjorts i samarbete med Lunds universitet och Naturvårdsverket visar på
fortsatt stora kostnader för hälsoeffekterna av exponering för luftföroreningar. Studien visar
att i Skåne dör varje år 543 personer en förtida död på grund av exponering för kvävedioxid.
Detta utgör 5 % av alla förtida dödsfall. Kvävedioxidexponeringen i Skåne bidrar också till
att 117 barn varje år utvecklar astma och att 59 barn får bronkit. Malmö stad arbetar aktivt
med att minska exponeringen för barn och unga, t ex genom att i stadsplaneringen väga in att
nya förskolor ska ha en långsiktigt hållbar luftkvalitet, vilket innebär att platsen bör uppfylla
det nationella miljömålet Frisk luft.
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Luftföroreningar orsakar risker för människors hälsa och för miljön. Exponering för
luftföroreningar kan orsaka flera olika typer av hälsobesvär, till exempel ökad sjuklighet i
luftvägssjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar.
Syftet med mätningarna är att få en helhetsbild av luftföroreningsläget på flera platser
samtidigt, att kunna jämföra dessa mätningar med Malmö stads tre fasta mätstationer, samt
att kunna jämföra de uppmätta halterna med spridningsberäkningar gjorda med
miljöförvaltningens emissionsdatabas och spridningsmodeller.
Under perioderna januari-februari och hösten 2017, januari-februari och hösten 2012, vintern
2007–2008 samt vintern 2000–2001 har därför mätningar av kväveoxider (NO och NO2) på
30 platser gjorts med så kallad passiv provtagningsteknik (Figur 1).

Mätningen under 2017 gjordes på 30 olika platser i Malmö. Då mätningar har gjorts tidigare
med liknande metod, valdes i princip samma placering som vid de tidigare mätkampanjerna.
Dock har några mätplatser tillkommit. I kartan nedan framgår var mätningar har genomförts
under 2017.
Syftet med mätningarna är att få en helhetsbild av luftföroreningsläget på flera platser
samtidigt, att kunna jämföra dessa mätningar med Malmö stads tre fasta mätstationer, samt
att kunna jämföra de uppmätta halterna med spridningsberäkningar gjorda med
miljöförvaltningens emissionsdatabas och spridningsmodeller.
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I Tabell 1 beskrivs mätplatserna på översiktligt sätt. Numreringen är den samma i Figur 1
som i tabellen. För mer detaljer beskrivning, samt foton från respektive mätplats, se Bilaga 2.
Av de 30 mätplatserna där passiva provtagare användes 2017 var 18 lokaliserade i gatumiljö
på ca 3 m höjd i centrala Malmö. En mätplats var placerad i taknivå i innerstaden (Rådhuset).
Tolv mätplatser var lokaliserade vid gata i de yttre delarna av Malmö (urban bakgrund). En
mätplats placerades i regional bakgrundsmiljö (Torup), som ligger i Svedala kommun. För
mätstationerna Rådhuset, Dalaplan och Bergsgatan gjordes samtidiga mätningar med
direktvisande mätteknik (kemiluminiscens eller DOAS).

Omgivningen kring en mätplats påverkar hur lokala utsläpp sprids. Finns sammanhängande
bebyggelse med mer än ett par våningars höjd i kring mätplatsen brukar den betecknas som
ett gaturum. En urban bakgrundsmiljö är en plats som inte är direkt påverkad av intensiv
trafik och som är representativ för en större del av staden. I denna undersökning finns bara
en mätplats i regional bakgrund, ute vid Torups friluftsområde där lokala källor till
luftföroreningar i stort sett helt saknas.
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Kväveoxider är en luftförorening som bildas vid all typ av förbränning, och vägtrafiken är
den största utsläppskällan i Malmö viket kan ses i Figur 2. Andra källor som arbetsmaskiner,
sjöfart, uppvärmning, industrier och energiproduktion ger också betydande bidrag till
halterna av kvävedioxid. Det finns huvudsakligen två typer av kväveoxider: kvävemonoxid
(NO) och kvävedioxid (NO2), vilka med ett samlingsnamn kallas kväveoxider (NOx).
I förbränningsprocesser bildas kvävemonoxid, då luftens kväve förenas med syret under hög
temperatur. Ju högre temperatur det är i förbränningsprocessen desto mer kvävemonoxid
bildas. En större del av de direkta
utsläppen av kväveoxider är i form av
kvävemonoxid. Det har under de
senaste åren skett en utveckling av
dieselmotorer mot att en allt större del
av de direkta utsläppen är kvävedioxid.
Detta är en konsekvens av förbättrad
bränsleeffektivitet och reningstekniker,
exempelvis partikelfällor och katalysator. Enligt prognoser kommer
kvävedioxidens andel av de direktemitterade luftföroreningarna att öka
(Trafikverket 2012), vilket även
Totalt 2806 ton
mätningar i Malmö stad har bekräftat
(Malmö stad 2018).

Kvävemonoxid omvandlas relativt snabbt till kvävedioxid genom oxidation i atmosfären,
främst med ozon. Detta sker under storleksordningen några minuter. Den grundläggande
kemiska formeln för kvävemonoxids reaktion med ozon är:
NO + O3 → NO2 + O2

(1)

Ozonmolekylen, som krävs enligt reaktion 1, bildas genom en reaktion när kvävedioxid blir
belyst med kortvågigt solljus (hν) så att en fri syreatom bildas. Denna kommer tillsammans
med syreatomen och en reaktionsmediator (M), att bilda ozon enligt reaktion 2 och 3.
Oförbrända kolväten från t ex fordonsbränsle fungerar ofta som reaktionsmediatorer i dessa
reaktioner.
NO2 + hν → NO + O

(2)

O + O2 +M → O3 + M

(3)

Det finns ännu fler reaktioner mellan kvävemonoxid, syre, kvävedioxid och andra ämnen
som påverkar halterna i atmosfären av kväveoxider. Uppehållstiden för NOx i atmosfärens
nedre delar är ungefär 24 timmar. Sänkan för kväveoxider är bildandet av salpetersyra
(HNO3), genom två olika atmosfärkemiska reaktioner. Den ena reaktion sker under dagtid,
medan den andra reaktionen sker under natten. Salpetersyran tvättas sedan ur atmosfären
med nederbörden och fukten i atmosfären.
Kvävedioxid används ofta som en indikator på trafikens övriga utsläpp av luftföroreningar.
Kvävedioxid i sig kan också försämra lungfunktionen och förvärrar astma och andra
lungproblem, samt orsakar skador på hälsa och växtlighet genom att det bidrar till bildandet
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av marknära ozon. Genom sin försurande effekt leder utsläpp av kvävedioxid dessutom till
korrosion och nedbrytning av kulturföremål gjorda av kalksten.
Barn påverkas mer än vuxna av höga halter luftföroreningar eftersom de andas in mer luft än
vuxna, räknat per kilo kroppsvikt. De har också mindre luftrör och är oftare infekterade.
Luftföroreningar kan skada barnens utveckling så att de till exempel får sämre lungfunktion,
vilket kan komma att påverka deras hälsa och livskvalitet under hela livet. Därför är det extra
viktigt att luften är så ren som möjligt i barnens omgivning.
En rad faktorer styr hur människor exponeras för höga halter kvävedioxid, till exempel
närhet till föroreningskällan (t ex vägtrafiken), hur lång tid man vistas i området samt
tidpunkten på dygnet.

Trafikmätningar utförs av gatukontoret på ett stort antal platser i staden, se
http://www.malmo.se/Stadsplanering--trafik/Trafik--hallbart-resande/Trafikmangder.html.
Däremot är det omöjligt med dagens teknik att mäta trafikvolymen på alla gator, varför Figur
3 visar utvecklingen över så kallade trafiksnitt. Summan av antalet fordonspassager över en
definierad linje registreras vid dessa mätningar. Trafikrörelserna över det centrala snittet har
mellan 2000 och 2017 minskat med 19 %, medan de över kommungränssnittet och Yttre
Ringvägssnittet har ökat med 30 respektive 40 %.
På de platser som varit mest utsatta för luftföroreningar har också insatser gjorts för att
förbättra trafiksituationen. Dessa åtgärder har lett till att trafiken till och med har minskat på
platser som Värnhemstorget. Där har trafiken minskat så mycket som 20 % sedan 2000.
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Vilka krav som kan ställas på åtgärder av luftkvaliteten regleras genom lagstiftning samt olika
miljömål och program, vilket beskrivs i detta avsnitt.

I lagstiftningen (Luftkvalitetsförordningen, SFS 2010:477) finns miljökvalitetsnormer (MKN)
för utomhusluft som anger hur höga halter av olika luftföroreningar som tillåts.
Lagstiftningen för övervakning av luftkvaliteten har uppdaterats under 2010 genom
införandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om luftkvalitet och renare luft i
Europa (2008/50/EG och 2004/7/EG). Miljökvalitetsnormerna är utarbetade för att
förebygga eller minska de skadliga effekterna på människors hälsa och miljön. De gäller på
platser utomhus där människor vistas eller där de tillfälligt passerar (t ex gång- och
cykelbanor). Undantagna är bland annat inneslutna områden som tunnlar och särskilt
belastade miljöer som området närmast en vägkorsning.
Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (NO2) började gälla år 2006 och består av gränsvärden
för medelvärde över år, dygn och timme. Halten får inte överskrida ett årsmedelvärde på 40
µg/m3, ett dygnsmedelvärde på 60 µg/m3 som får överskridas 7 dygn per år, samt ett timmedelvärde på 90 µg/m3, som får överskridas högst 175 timmar per år (se Tabell 2 på nästa
sida).
Det är kommunens uppgift att kontrollera luftkvaliteten enligt NFS 2016:9 och att se till att
normerna uppfylls. En kommun som inte klarar att uppfylla miljökvalitetsnormerna är
skyldig att vidta åtgärder. Arbetet med att minska kvävedioxidutsläppen har pågått sedan
normen började gälla 2006. I juni 2007 antogs ett åtgärdsprogram för kvävedioxid, vilket
Länsstyrelsen hade tagit fram i samarbete med Malmö stad med flera. Programmet
reviderades 2011 och avslutades 2017, då kvävedioxidhalterna i Malmö under några år inte
längre hade överskridit normen.
Åtgärdsprogrammet innehöll ett stort antal små och några större åtgärder som ansågs möjliga
att genomföra inom en kortare tidsrymd på ett par år. Exempel på åtgärder som genomförts
inom programmet är att kollektivtrafiken har fått ökad framkomlighet bland annat genom att
bussfiler har anlagts på Lundavägen, Stockholmsvägen, Amiralsgatan och Södra
Förstadsgatan. Teknikförbättrande åtgärder har gjorts genom att samtliga stadsbussar byttes
ut, samt att utbytet av regionbussar från dieseldrivna till biogas-/gasdrivna slutfördes.
Trafikdämpande åtgärder har gjorts genom att hastigheten i stora delar av Malmö har sänkts
till 40 kilometer i timmen, och genom att enkelrikta Djäknegatan och Östra Förstadsgatan.
Det reviderade åtgärdsprogrammet, vilket infördes 2011, lade ett större fokus på direkta
trafikdämpande åtgärder i kritiska miljöer. Exempel på detta är omläggningen av busstrafiken
från Södra Förstadsgatan till Rådmansgatan, införandet av Malmöexpressen på linje 5, som
innebar snabbare och bättre framkomlighet på Amiralsgatan för busstrafiken och det aktiva
bytet till gasbussar och bussar med låga emissioner.
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Det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft är ett av de 16 miljökvalitetsmål som är
fastställda av riksdagen. Målet lyder att ”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt
djur, växter och kulturvärden inte skadas” och ska vara uppfyllt till år 2020. Preciseringen av
målet för kvävedioxid är 20 µg/m3 som årsmedelvärde och 60 µg/m3 som timmedelvärde,
där timmedelvärdet får överskridas som mest 175 timmar per år. Mer information om
miljömålen finns på Naturvårdsverkets hemsida www.miljomal.se.

1. Precisering av etappmålet för kvävedioxid inom miljökvalitetsmålet ”Frisk luft”.
Se Miljömålsportalen, http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/2-Frisk-luft/
2. Får överskridas maximalt 7 dygn per år.
3. Får överskridas maximalt 175 timmar per år.

Malmö stads miljöprogram (malmo.se/miljoprogram) antogs av kommunfullmäktige 2009.
Programmet har fyra övergripande mål som ska uppnås till år 2020. De mål som berör
luftkvaliteten beskrivs i avsnittet Framtidens stadsmiljö finns i Malmö. Här anges att de som
vistas i Malmö ska ha en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft. Staden ska bli
renare och tystare och bilberoendet ska minska främst genom satsningar på cykel-, gång- och
kollektivtrafik och utveckling av bilpooler. Trafiksystemet ska utformas för att minimera
luftföroreningar och buller med särskild prioritering av den centrala staden.
För att följa utvecklingen har nyckeltal fastställts som ska redovisas årligen. Bland dessa finns
utsläpp till luft samt årsmedelhalter av kvävedioxider. Nyckeltalen finns samlade i Malmö
stads miljöbarometer: miljobarometern.malmo.se. Nyckeltalen för luft finns för tillfället
under http://miljobarometern.malmo.se/miljoprogram/stadsmiljo/renare-och-tystare/.

Förutom lagstiftning och miljömål finns olika råd och riktlinjer för barns utemiljö. I
miljöförvaltningens vägledning för att starta förskola (Malmö stad 2011) rekommenderas att
etappmålen för kvävedioxid i miljömålet ”Frisk luft” (se Tabell 2) ska uppfyllas om små barn
ska vistas på platsen. Vid nybyggnad eller nyetablering i redan befintliga byggnader av skolor,
förskolor och fritidshem är det därför olämpligt att de placeras vid starkt trafikerade vägar
eller vid industriområden.
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Diffusionsprovtagare för kväveoxidprovtagning från IVL (IVL Svenska miljöinstitutet AB,
Göteborg) sattes upp utomhus på ett urval av platser inom kommunen. Mätplatserna valdes
ut för att få en heltäckande bild av föroreningssituationen, men med viss övervikt på centrala
Malmö eftersom belastningen av luftföroreningarna är som störst där. Kartan i Figur 1 visar
placeringen av mätplatserna. Mätdosorna placerades på cirka tre meters höjd på stolpar eller
fasader.
Mätningarna var uppdelade i två tvåveckors provtagningsperioder under januari till februari
2017, samt tre fyraveckors provtagningsperioder under september till december 2017. I
Tabell 3 redovisas de aktuella mätperioderna. Ett medelvärde räknades sedan ut för de olika
perioderna, vilka redovisas med tidigare mätresultat i Tabell 4 och Tabell 5. Mätningen av
NO begränsades till period 1 och 2 av kostnadsskäl. En skillnad mot tidigare mätningar är att
den aktuella metoden direkt mäter NO medan tidigare metoder har mätt summan av NO
och NO2.

Provtagarna består av behållare med två olika filter som är impregnerade med reagenslösningar. Ämnena i den ena reagenslösningen reagerar enbart med NO2 medan den andra
reagerar med endast NO. Ett finmaskigt metallnät (diffusionsnät) täcker de
reagensimpregnerade filtren varför molekyler i luften har ett visst motstånd för att passera
nätet. Detta kallas ett diffusionsmotstånd och dess egenskaper gör att man kan beräkna
medelhalten av kväveoxider under provtagningsperioden i luften utanför provtagaren. För att
få fram summan av kväveoxider (NOx) summeras halten av NO2 med halten för NO efter
att den har räknats om till NO2.
Den totala mätosäkerheten för analysmetoden är enligt leverantören 10 % för en 14-dagarsprovtagning av NO2. Mätosäkerheten för NO är inte angiven.
Eftersom luftprovtagningen i denna studie pågick under två veckor respektive en månad i
taget och varje analyssvar är ett medelvärde för hela provtagningstiden, är det inte möjligt att
direkt jämföra resultaten med normerna för timmedelvärden eller dygnsmedelvärden. För att
kunna göra detta krävs en kontinuerligt mätande utrustning med en storlek och komplexitet
som inte är praktiskt eller ekonomiskt möjlig att utföra på alla mätplatser i studien. Däremot
kan man med utgångspunkt från de utförda mätningarna och med hjälp av spridningsmodeller beräkna medelhalterna för varje timme och dygn. Denna beräkning redovisas i
avsnittet 4.3.
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I systemet EnviMan (Opsis AB, Furulund, Sverige) finns det möjlighet att beräkna
luftföroreningshalter och utsläpp (emissioner). Beräkningen baseras på olika typer av
beskrivna utsläppskällor, trafikflöden, den lokala geografin, meteorologiska variationer samt
olika spridningsmodeller. I denna studien har endast spridningsmodellen Aermod använts.
Emissionsdatabasen i EnviMan är ursprungligen från år 2002, men har uppdaterats och
kompletterats kontinuerligt. Vägtrafikens emissioner är beskrivna med hjälp av
emissionsmodellen HBEFA 3.2.
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Mätperioderna under januari och februari 2017 påverkades kraftigt av vädret, där vindriktningen skiljde avsevärt för de två perioderna. Under mätperiod 1 i januari kom vinden
nästan helt ifrån väst och under mätperiod 2 i februari helt ifrån öst. Av höstens tre mätperioder var vindriktningen under den första både från öst och väst medan för de andra två
dominerade vindarna från väst allt mer.

Den genomsnittliga halten av kvävedioxid i utomhusluften vid mätplatserna vintertid
(samtliga 5 mätperioder) varierade mellan 7 och 27 µg/m3 (Figur 6). Generellt är
mätplatserna i centrum mer utsatta för höga halter av luftföroreningar än de som ligger i
stadens ytterområden. Resultaten visar dock att även platser utanför centrum som ligger nära
starkt trafikerade vägar har högre halter, t ex Jägersrovägen och Inre Ringvägen.
Föroreningshalterna är inte så höga att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid riskerar att
överskridas, däremot uppmättes kvävedioxidhalter högre än det nationella miljökvalitetsmålet
på ungefär två tredjedelar av mätplatserna. Alla dessa ligger i närheten av större vägar med
hög trafikintensitet. De mätplatser med lägst föroreningshalter, t ex Oxie och Tygelsjö,
Bunkeflostrand, ligger samtliga i stadens ytterområden där påverkan från de samlade
utsläppen från staden är mindre och den lokala trafikbelastningen är lägre (s.k. urban
bakgrund). Det kan konstateras att kvävedioxidhalterna i Malmös tätort är 2 till 5 gånger
större än halterna på landsbygden utanför Malmö (Torup). Vid en majoritet av samtliga
mätplatser uppmättes kvävedioxidhalter på mellan 15 och 25 µg/m3.
Variationen i halt under hösten 2017, viken kan ses i Figur 6, beror främst på väderförhållandena under de olika mätperioderna, vilket behandlas mer i avsnitt 5, diskussion.
Vid en jämförelse med referensinstrumenten på de fasta mätstationerna Rådhuset och
Dalaplan framgår det att diffusionsprovtagarna kan skilja något i halt (Figur 5). Osäkerheten i
de två mätmetoderna gör att man kan förvänta sig en skillnad på något µg/m3 och i absoluta
tal var skillnaden i samma storleksordning, nämligen + 1,0 µg/m3 för Rådhuset respektive
– 0,02 µg/m3 för Dalaplan, vilket är ett mycket bra resultat. Relaterat till medelhalterna på
mätstationerna visade de passiva provtagarna vid Rådhuset 7 % högre och vid Dalaplan 1 %
lägre än referensmetoden.
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Halterna av kvävedioxid har minskat påtagligt sedan mätningarna med passiva provtagare
började på hösten år 2000. För de mätpunkter som år 2000/2001 låg över 30 µg/m3 (7 st)
har halten NO2 jämfört med 2017 i medeltal minskat med en tredjedel (Figur 8).
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Kvävemonoxid, NO, bildas i förbränningsmotorer och omvandlas relativt snabbt i luften till
kvävedioxid, NO2, främst genom reaktion med marknära ozon. Efter någon timme är så gott
som all NO omvandlad till NO2, vilket man kan se på de halter som har uppmätts i gatumiljö
nära källorna i jämförelse med de i lantlig miljö långt från källorna. Nedan redovisas summan
av kväveoxider (NOx), räknat som NO2, vilket direkt kan jämföras med de halter som räknas
fram med spridningsmodeller i nästa avsnitt. Eftersom NO så fort omvandlas till NO2 är det
särskilt på platser där provtagaren sitter mycket nära utsläppskällan (förbränningsmotorer)
som höga halter uppstår. Sitter sedan provtagaren i ett slutet gaturum kommer vindriktningen att påverka om utsläppen på vägbanan förs mot provtagaren eller späds ut med
omgivningsluft (på grund av virvelbildning i gaturummet). I Figur 8 som visar NO-halten
under period 1 (västlig vind) och period 2 (ostlig vind) syns detta tydligt. Djäknegatan och
Södervärn (provtagaren uppsatt på fasad mot väster) har högre halter under period 2 medan
Bergsgatan och Konserthuset (provtagaren uppsatt på fasad mot öster) har högre halter
under period 1.
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Ovan visas utvecklingen av NOx-halterna 2000 – 2017. Mönstret liknar det som uppmätts
för NO2 i Figur 7.
Vid en jämförelse med referensinstrumenten på de fasta mätstationerna Rådhuset och
Dalaplan var medelvärdet av NOx, för de två mätperioderna då både NO och NO2 mättes,
för Rådhuset 13 % högre och för Dalaplan 4 % högre än referensmetoden (3,0 µg/m3
respektive 2,3 µg/m3). För Rådhuset kan troligen mycket av metodskillnaden förklaras med
att den relativa mätosäkerheten för passiva provtagare är hög vid de låga halter som
förekommer där.
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Under period 1 och 2 i januari – februari 2017 kunde de uppmätta halterna direkt jämföras
med beräknade då både NO och NO2 mättes. I Figur 11 har de uppmätta NOx-halterna
plottats mot de beräknade. Upp till en halt på ca 20 µg/m3 korrelerar dessa väl, men däröver
underskattar modellen halterna. Detta beror på att i gaturum förekommer en instängningseffekt av vägtrafikens utsläpp som den enkla spridningsmodellen AERMOD inte tar hänsyn
till. I dessa fall behöver en kompletterande modell användas där hushöjder och gatubredd
finns med och kan beskriva hur luftflödet i gaturummet påverkar spridningen av luftföroreningar. I dessa fall använder Miljöförvaltningen OSPM-modellen.
När de uppmätta halterna av NOx avsätts mot halterna av NO2 i ett korrelationsdiagram kan
man empiriskt anpassa en funktion till mätvärdena (Figur 10). Denna empiriska formel kan
sedan användas för att uppskatta NO2-halter från de NOx-halter som spridningsmodellen
räknar fram. Med många års mätdata från de fasta mätstationerna har följande formel tagits
fram för att passa framför allt gaturum i de centrala delarna av Malmö:
𝑁𝑂2 =

29
(0.72+(
))
𝑁𝑂𝑥 +142
𝑁𝑂𝑥

Används den empiriska omvandlingsformeln för att uppskatta NO2-halten från beräknad
NOx-halt (Figur 11) blir korrelationen för halter över 20 µg/m3 något bättre men avviker
fortfarande tydligt från linjen 1:1, som förväntat. Om mätpunkter i utpräglade gaturum, där
modellen som nämndes ovan inte räcker till, utesluts blir korrelationen mellan uppmätta och
beräknade halter betydligt bättre (Figur 13). Vid tillfällen med mycket långväga intransport av
luftföroreningar (i huvudsak från kontinenten) får de uppmätta halterna ett extra bidrag på
5–10 µg/m3 som modellen inte kan förutse. Dock är årsmedelvärdet av detta ”bakgrundsbidrag” från långväga intransport mycket nära det som finns i beräkningsmodellen.
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För att lättare kunna bedöma vilken halt av luftföroreningar som finns på olika platser i
Malmö tar miljöförvaltningen även fram en beräknad karta över årsmedelhalten av
kvävedioxid för hela kommunen (Figur 14). På flera av stadens större gator har beräkningen
kompletterats med en modell som tar hänsyn till instängningseffekten av hus kring gatan.
Kartan har en upplösning på 80–100 meter och finns att tillgå på:
http://kartor.malmo.se/miljoovervakningatlas/
(Luftkvalitet > Kartläggningar > Kvävedioxidkartan)
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Trots att metod, tidpunkt på året och omfattning för provtagningskampanjerna 2000 – 2017
har varierat något mellan åren är likheterna tillräckliga för att säkert kunna säga att halterna
av kväveoxider, både NO och NO2, har minskat på de undersökta platserna. De högsta
halterna återfinns fortfarande på de platser där vägtrafiken är som mest intensiv och där
utsläppen stängs inne av höga byggnader (t ex Amiralsgatan, Södra- och Östra Förstadsgatan,
Bergsgatan). En slutsats av detta skulle kunna vara att alltid undvika att bygga slutna kvarter
vid ny exploatering för att minska instängningseffekten. Dock visar andra undersökningar att
smala öppningar i kvartersstrukturen kan leda in gatans luftföroreningar till bakgårdar och
andra ytor där människor vistas mer stadigvarande än på en trottoar vid en starkt trafikerad
väg. Vid stadsplanering av nya kvarter behöver således en riskavvägning mellan dessa två
effekter göras.
Utifrån de kontinuerliga mätningar som görs på stadens tre fasta mätstationer kan man
konstatera att det är dygnsnormen för kvävedioxid som är svårast att uppfylla och därefter
timnormen. (Malmö stad 2018).
Den extremt stora skillnaden i vindriktning mellan mätperiod 1 och mätperiod 2 (Figur 4)
gör att det också är stora skillnader i uppmätta halter mellan perioderna. Den relativa
skillnaden mot övriga mätperioder för mätplatser i utpräglade gaturum visar också att
virvelbildningen i dessa miljöer påverkar halten mycket. Under period 2 (februari) var NOhalten mycket lägre än period 1 över lag, men extra låg på Föreningsgatan 37 (Anytime),
Bergsgatan 17 och Amiralsgatan 23 (fd Konserthuset) där provtagarna satt i lovart. De var
dock lika höga eller högre på till exempel Djäknegatan 16, Södra Förstadsgatan 102
(Södervärn), Linnegatan 36 (Limhamn) och Föreningsgatan 8 (Triangeln) där provtagarna
satt i lä. Halten blir alltså högre om provtagningspunkten sitter i lä bakom en husvägg och
lägre om den sitter i lovar framför en husvägg, beroende på hur utsläppen från vägtrafiken
förs mot provtagaren av luftvirveln som bildas när vinden blåser i en vinkel mot gatans
riktning.
Halterna av kväveoxider har ett starkt samband med den lokala trafikmängden och fordonssammansättningen. Trafikrörelserna över det centrala snittet har mellan 2000 och 2017
minskat med 19 %, medan de över kommungränssnittet och Yttre Ringvägssnittet har ökat
med 30 respektive 40 % (Figur 3). Att på samma sätt beräkna minskningen i kvävedioxidhalt
är problematiskt då sammansättningen av provtagningspunkter skiljer mellan områdena. En
grov uppskattning kan göras genom att ansätta en linjär regression till mätdata inom
respektive område och använda lutningen på linjen för att uppskatta en genomsnittlig
minskning inom området mellan år 2000 och 2017. Minskningen i området innanför Centrala
snittet blir då 20 % och 25 % i båda områdena utanför (Figur 15). Under denna tid har
befolkningen ökat med 28 %.
De totala halterna av kväveoxider (NOx) har också minskat avsevärt, ca 30 %. Däremot har
direktemissionerna av NO2 ökat (förhållandet mellan NO och NO2 i emissionerna), vilket
gör att man trots vidtagna åtgärder, t ex i Åtgärdsprogrammet för kvävedioxid, inte ser en
kraftigare nedgång av kvävedioxidhalterna.
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Mätningarna med passiva provtagare visade under 2017 en god överensstämmelse med
kontinuerligt mätande referensinstrumenten på de fasta mätstationerna Dalaplan och
Rådhuset. Detta visar att mätmetoden kan användas för kontroll av kväveoxidhalter på
platser där kontinuerliga mätningar inte görs. Den relativa osäkerheten blir dock hög vid låga
halter under 5 – 10 µg/m3. Passiv provtagning kan också användas för att både kalibrera och
validera spridningsberäkningar av kväveoxidhalter i Malmö. Mätningarna visar också en god
överensstämmelse med spridningsberäkningar med Aermod-modellen i urban bakgrundsmiljö. För utpräglade gaturum krävs att beräkningar med OSPM-modellen görs för att kunna
förklara de uppmätta halterna.
Kvävemonoxid, NO, förekommer i högst halter nära utsläppskällorna eftersom det i luften
snabbt omvandlas till kvävedioxid, i huvudsak genom reaktion med marknära ozon.
De totala halterna av kväveoxider (NOx) har också minskat avsevärt, ca 30 %. Denna
minskning av kväveoxidutsläppen är en konsekvens av främst teknikutveckling, så som
införandet av den katalytiska avgasreningen 1990, och minskad trafik. I de centrala delarna av
staden (det s.k. centrumsnittet) har trafiken minskat med 19 % mellan 2000 och 2017, medan
trafiken över kommungränsen och Yttre Ringvägssnittet har ökat med 30 respektive 40 %.
Däremot har direktemissionerna av NO2 ökat, vilket gör att man trots dessa åtgärder inte ser
en kraftigare nedgång av kvävedioxidhalterna.
Sammanfattningsvis kan man säga att det har skett en generell minskning av kväveoxidhalterna i Malmö, och de högsta halterna minskar mest. Trots att miljökvalitetsnormen inte
längre överskrids fler än tillåtet antal gånger per år är det lönsamt ur ett folkhälsoperspektiv
att minska halterna ännu mer. Studier som har gjorts i samarbete med Lunds universitet och
Naturvårdsverket visar på fortsatt stora kostnader för hälsoeffekterna av exponering för
luftföroreningar (Malmqvist 2018). Studien visar att i Skåne dör varje år 543 personer en
förtida död på grund av exponering för kvävedioxid. Detta utgör 5 % av alla förtida dödsfall.
Kvävedioxidexponeringen i Skåne bidrar också till att 117 barn varje år utvecklar astma och
att 59 barn får bronkit. Malmö stad arbetar aktivt med att minska exponeringen för barn och
unga, t ex genom att i stadsplaneringen väga in att nya förskolor ska ha en långsiktigt hållbar
luftkvalitet vilket innebär att platsen bör uppfylla det nationella miljömålet Frisk luft
(Naturvårdsverket 2017).
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Kväveoxidhalterna i Malmö minskar på de undersökta platserna. Halterna har ett starkt
samband med den lokala trafikmängden och fordonssammansättningen. Ingen av de under
2017 undersökta platserna överskrider miljökvalitetsnormen, men ungefär hälften ligger över
det nationella miljömålet Frisk luft. Det är särskilt platserna i de centrala delarna av Malmö
som halterna har minskat mest, bland annat genom det aktiva arbetet med att förbättra
luftkvaliteten inom Åtgärdsprogrammet för kvävedioxid. Åtgärdsprogrammet antogs 2007
och avslutades 2017 efter att målet med programmet uppfyllts.
Dock finns det fortfarande stora folkhälsovinster med att förbättra luftkvaliteten i Malmö.
Studier som har gjorts i samarbete med Lunds universitet och Naturvårdsverket visar på
fortsatt stora kostnader för hälsoeffekterna av exponering för luftföroreningar (Malmqvist
2018). Studien visar att i Skåne dör varje år 543 personer en förtida död på grund av exponering för kvävedioxid. Detta utgör 5 % av alla förtida dödsfall. Kvävedioxidexponeringen i
Skåne bidrar också till att 117 barn varje år utvecklar astma och att 59 barn får bronkit.



27

Luftkvalitetsförordningen. (SFS 2010:477).
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100477.htm

Malmqvist, E., E. L. Jensen, K. Westerberg, E. Stroh, R. Rittner, S. Gustafsson, M. Spanne,
H. Nilsson and A. Oudin (2018). “Estimated health benefits of exhaust free transport in the
city of Malmö, Southern Sweden.” Environment international 118: 78–85.

Malmö stad (2018). ”Luften i Malmö 2017”. Rapport nr 4/2018, ISSN 1400-4690
Tillgänglig på malmo.se/luft > Rapporter om luften i Malmö

Naturvårdsverket (2017). ”Luft & miljö - Barns hälsa - Om luftmiljö och svensk
luftövervakning”. ISBN 978-91-620-1303-5

Trafikverket (2012). ”Handbok för vägtrafikens luftföroreningar, kapitel 5 (Emissioner)”.
http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Halsa/Luft/Dokument-och-lankar-omluft/Handbok-for-vagtrafikens-luftfororeningar/



28

DOAS

differentiell optisk absorbtionsspektrosopi

emission

utsläpp

f/åmd

fordon per årsmedeldygn

IMM

Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm

IVL

IVL Svenska miljöinstitutet AB

immission

förekomsten av luftföroreningar i en punkt i atmosfären

MKN

miljökvalitetsnorm

mg/m3

milligram per kubikmeter (luft)

NO2

kvävedioxid

NO

kvävemonoxid

NOx

summan av NO och NO2 (räknat som NO2 om halten anges)

normalvecka

genomsnittlig vecka över mätperioden

normalår

genomsnittligt år

NV

Naturvårdsverket

ppb

miljarddel (eng.: parts per billion)

ppm

miljondel (eng.: parts per million)

µg/m3

mikrogram per kubikmeter (luft)

sommarsäsong

1 april t.o.m. 30 september

vintersäsong

1 oktober t.o.m. 31 mars

x-percentil

den högsta halt som uppnås i x procent av (mät)tiden



29

I denna bilaga beskrivs varje mätplats kort. Trafiksiffror avser vardagsmedeldygn och de
mest aktuella mätningarna tillgängliga 2017.
1. Amiralsgatan 23, Gamla konsethuset
Amiralsgatan vid Konserthuset har ett genomsnittligt
dygnsvärde på 15 500 fordon och ca 12 % av dessa
klassas som tung trafik, varav 10 %-enheter är
gasbussar. Malmöexpressen på linje 5 utgör 1,6 % av
den totala trafiken på gatan. Mätningen genomfördes i
ett gaturum vid fasad, ca 3,5 m ovan mark, vid vägen.

2. Amiralsgatan 51, Nobeltorget
Här passerar ungefär 13 500 fordon varje dygn och
7 % är tung trafik. Mätningen genomfördes i ett
gaturum på stolpe för trafikinformationsportal,
ca 3,5 m ovan mark, vid vägen.
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3. Arkitektgatan 2, Södertorp
Mätplatsen var placerad på en liten sidogata till den
mer trafikerade Pildammsvägen. På Arkitektgatan
passerar mindre än cirka 500 fordon per dygn, medan
det på Pildammsvägen passerar 17 000 fordon per
dygn. På Pildammsvägen utgör den tunga trafiken
ungefär 5 %. Mätningen genomfördes i på lyktstolpe,
ca 3,5 m ovan mark, vid Arkitektgatan.

4. Bergsgatan 17, Miljöförvaltningen
Bergsgatan är en bussgata med ungefär 12 500 fordon
per dygn och cirka 12 % tung trafik, varav de flesta är
regionbussar. Mätningen genomfördes i ett gaturum
vid fasad, ca 3,5 m ovan mark, parallellt med ett
DOAS-instrument.

5. Dalaplan
På Dalaplan passerar i genomsnitt 29 500
fordon per dygn. Totalt i Dalaplansområdet är trafikflödet nästan 60 000
fordon per dygn. Av dessa är ungefär 3 %
tung trafik. Mätningen genomfördes i ett
öppet gaturum på stolpe, ca 3,0 m ovan
mark, vid vägen. Mätningen med passiva
provtagningsutrustningen kunde jämföras
med aktiv mätning vid Dalaplan, med
kemiluminiscensteknik, vilken också är
referensmetod för att mäta kväveoxider.
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6. Davidshallsgatan 9
Davidshallsgatan är en bussgata med ungefär 2 200
fordon per dygn och 50 % tung trafik där majoriteten
är gasbussar i kollektivtrafik. Mätningen genomfördes
i ett gaturum vid fasad, ca 3,5 m ovan mark, vid
vägen.

7. Djäknegatan 16
På Djäknegatan passerar varje dygn ungefär 8 500
fordon. 20 % av fordonen är tung trafik och upp
emot 17 % utgörs av gasbussar. Mätningen genomfördes i ett gaturum vid fasad, ca 3,5 m ovan mark,
vid vägen.

8. Fosie stationsväg 9, Fosieskolan
Gatan var en lokal industrigatan, med
huvudsakligen lastbilstrafik. Agnesfridsvägen, som trafikeras av 12 500 fordon
per dygn varav ca 10 % är tung trafik,
passerar strax öster om mätpunkten.
Mätningen genomfördes i öppen miljö på
lyktstolpe vid vägen, ca 3,5 m ovan mark.
Provtagararmen vänds från gatan på
grund av skaderisk från passerande
lastbilar.
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9. Föreningsgatan 37, f. d. restaurang
Anytime
Här passerar upp mot 17 000 fordon per
dygn och 4 % av trafiken utgörs av tung
trafik. Mätningen genomfördes i ett
gaturum vid fasad (i höjd med
vägportalen), ca 3,5 m ovan mark.

10. Föreningsgatan 8, Triangeln
På Föreningsgatan uppgår dygnsmedelvärdet till drygt 13 500 fordon, varav
ungefär 5 % är tung trafik. Mätningen
genomfördes i ett gaturum vid fasad, ca
3,5 m ovan mark, vid vägen.

11. Jägersrovägen 151, Jägersro
Här var mätplatsen placerad vid Jägersros
parkering, alldeles intill Jägersrovägen. Här
passerar varje dygn cirka 12 000 fordon
varav 10 % är tung trafik. Mätningen
genomfördes i en öppen miljö vid vägen på
parkeringen vid lyktstolpe, ca 3,5 m ovan
mark.
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12. Klagshamnsvägen 40, Bunkeflo
Mätplatsen var placerad vid Bunkeflo
centrums parkering. Här passerar i
genomsnitt 6 400 fordon varje dygn och
6 % är tung trafik. Mätningen
genomfördes på lyktstolpe, 3,5 m ovan
mark, vid parkeringsplats intill
Klagshammnsvägen.

13. Kompanigatan 5, Rådhuset
Mätplatsen på Rådhuset var placerad på
taket, ungefär 20 meter över mark.
Mätningen genomfördes i det som brukar
beskrivas som en urban bakgrundsmiljö.
Mätning sker också med kemiluminiscensteknik, vilket gör att mätningen med
passiva provtagningsutrustningen kunde
jämföras med den aktiva mätningen.

14. Krageholmsgatan 38, Rosenvång
Mätplatsen var en liten lokalgata, invid en
mindre park. Trafikintensiteten uppskattas
till mindre än 300 fordon per dag.
Omgivande bebyggelse är lägre villor.
Provtagaren placerades i lyktstolpe på ca 3
m höjd.
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15. Köpenhamnsvägen 44, Fridhem
På Köpenhamnsvägen passerar 6 000
fordon per dygn och här är ungefär 4 %
tung trafik. Mätningen genomfördes i ett
halvöppet gaturum på stolpe alldeles vid
fasad, ca 3,5 m ovan mark, vid vägen.

16. Linnégatan 36, Limhamn
Förbi mätplatsen passerar varje dygn cirka 6 000
fordon och av dessa utgör den tunga trafiken 6 %.
Mätningen genomfördes i ett gaturum vid fasad, ca 3,5
m ovan mark, vid vägen.

17. Lundavägen 3
På Lundavägen passerar cirka 12 500
fordon per dygn. Av dessa är 9 % tung
trafik ett flertal av den tunga trafiken är
regionbussar. Mätningen genomfördes i ett
gaturum vid fasad, ca 3,5 m ovan mark.
Bilden på provtagningsplatsen är gammal
och butikerna har bytt namn.
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18. Murtegelvägen, Oxie Centrum
I Oxie placerades mätanordningen på en lyktstolpe på
Oxie Centrums parkering. Varje dag passerar här upp
emot 1 200 fordon. Mätningen genomfördes i en
öppen miljö på lyktstolpe ca 3,5 m ovan mark.
En mindre ombyggnad av refugerna på parkeringen
har gjorts sedan bilden togs för åtskilliga år sedan.

19. Norra Vallgatan 62, vid Mälarbron
Vid mätplatsen på Norra Vallgatan passerar nästan
12 500 fordon per dygn, varav 6 % är tunga fordon.
Mätningen genomfördes i halvöppet gaturum, d.v.s.
fasad på ena sidan och öppet på andra sidan.
Mätningen gjorde på den öppna sidan mot kanalen på
en stolpe, ca 3,5 m ovan mark, vid vägen.

20. Rosendalsvägen 13, Saarisgården
Mätplatsen ligger alldeles intill den starkt
trafikerade Stockholmsvägen. På
Stockholmsvägen passerar mer än 36 000
fordon per dygn och 5 % av dessa är tung
trafik. Mätningen genomfördes i ett stort
gaturum vid fasad, ca 3,5 m ovan mark,
vid den intilliggande Rosendalsvägen.
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21. Segemöllegatan 101
Denna gata var en tidvis vältrafikerad
lokalgata med 7 200 fordonsrörelser per
dygn, som löper parallellt med Inre
Ringvägen (till höger utanför bilden).
Längs Inre Ringvägen passerar cirka
55 000 fordon per dygn. Provtagaren
placerades i belysningsstolpe på ca 3 m
höjd, i ett öppet gaturum.

22. Södra Förstadsgatan 102,
Södervärn
Förbi Södervärn passerar cirka 18 000
fordon per dygn, varav 9 % är tung trafik.
De flesta tunga fordon är gasbussar.
Mätningen genomfördes i ett gaturum vid
fasad, ca 3,5 m ovan mark, vid vägen.

23. Torupsvägen 606-59, Torup
Mätplats Torup var placerad vid den
enskilda vägen mellan Torups slott och
Statarmuséet. Mätningen genomfördes i
öppen bakgrundsmiljö, ca 3 m ovan mark,
på stolpe.
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24. Tygelsjö kyrkoväg 3, Tygelsjö
Provtagaren var placerad på Kallenbergs förskola på
ca 3 m höjd. Närmaste större väg är Tygelsjövägen på
85 m avstånd med cirka 6 000 fordon per dygn.

25. Vattenverksvägen 32, Kirseberg
På Vattenverksvägen passerar varje dygn
ca 2 600 fordon. 13 % är tung trafik och
av dessa är 9 % naturgasbussar.
Mätningen genomfördes i ett delvis öppet
gaturum på lyktstolpe, ca 3,5 m ovan
mark, vid vägen.

26. Västra Skrävlingevägen 95, Gulahöja
Mätplatsens placering var 50 m från Inre Ringvägen,
där ungefär 53 000 fordon passerar varje dygn. Drygt
en tiondel av dessa är tung trafik. Mätningen
genomfördes i öppen miljö på lyktstolpe, ca 3,5 m
ovan mark, ca 7 m från fasaden på det närmaste
bostadshuset.
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27. Västra Varvsgatan 10, Vittraskolan
Gatan var en bred, öppen gata belagd med
markplattor. Den trafikeras med runt 10 000 fordon
per dygn, varav en tiondel är tung trafik. Provtagaren
placerades i belysningsstolpe på ca 3 m höjd, i ett
relativt öppet gaturum med bred trottoar.

28. Ystadvägen 46
Denna väg är en av en av de större infartslederna till
Malmö med cirka 19 000 fordon per dygn, varav ca
5 % är tung trafik. En hög andel av denna
lastbilstrafik är med släp. Provtagaren placerades på
en belysningsstolpe på ca 4 m höjd.

29. Ångbåtsbron 1, f. d. Smörkontrollen
Mätplatsen på Ångbåtsbron var belägen längst ut vid
Smörkontrollen, där Malmö möter havet. De stora
Tysklands-färjorna passerade tidigare inte långt här
ifrån. Mätningen genomfördes i en öppen miljö på en
lyktstolpe, ca 3,5 m ovan mark.
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30. Östra Förstadsgatan 31, Värnhem
Här passerar mer än 6 500 fordon varje dygn och 14 %
av dessa är tung trafik, varav 12 % är kollektivtrafikbussar. Mätningen genomfördes i ett trångt gaturum
vid fasad, ca 3,5 m ovan mark, vid vägen.
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Mårten Spanne
miljöingenjör

Rapport avseende kväveoxidhalter utomhus på 30 platser i Malmö
MN-2018-10263

Sammanfattning

Rapporten redovisar resultaten av den kartering som miljöförvaltningen gör vart femte år av
kvävedioxidhalter på ca 25 - 30 platser i Malmö med omnejd, som en del i kontrollen av
miljökvalitetsnormerna. Även om miljökvalitetsnormen klaras uppmättes kvävedioxidhalter
högre än det nationella miljökvalitetsmålet (20 µg/m3 som årsmedelvärde) på hälften av
mätplatserna. Jämförelse med tidigare mätningar visar att kväveoxidhalterna i Malmö minskar på
de undersökta platserna. Halterna har ett starkt samband med den lokala trafikmängden och
fordonssammansättningen och senare forskning visar att det fortfarande finns stora
folkhälsovinster med att ytterligare förbättra luftkvaliteten i Malmö.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner rapporten.
2. Miljönämnden översänder rapporten till servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska
nämnden samt Länsstyrelsen Skåne för kännedom.
3. Miljönämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att använda rapporten som underlag i
tillsynsarbetet samt som underlag för det fortsatta arbetet att förbättra luftkvaliteten i Malmö.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelsen, daterad 2018-12-13
Bilaga 1: Rapporten ”Kväveoxidhalter utomhus på 30 platser i Malmö – En 5-årsuppföljning”

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2019-03-26
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Länsstyrelsen Skåne
Ärendet

Bilagd rapport är en sammanställning av den kartering som miljöförvaltningen gör vart femte år
av kvävedioxidhalter på ca 25 - 30 platser i Malmö med omnejd. Mätningarna utfördes under
januari-februari samt september-november 2017. Tidigare mätningar har utförts under hösten
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2012, vintern 2007/2008 samt vintern 2000/2001. Syftet med mätningarna är att komplettera de
kontinuerliga mätningar som görs vid stadens fasta mätstationer (se malmo.se/luft) för att
säkerställa att miljökvalitetsnormen för luftkvalitet uppfylls på alla platser i staden. Mätningarna
ger också viktigt underlag för arbetet med att uppfylla de nationella miljömålen. Under delar av
mättiden har både kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) provtagits och analyserats. För
att kunna få en översiktlig bild av hur luftföroreningarnas halter fördelar sig i staden har även
beräkningar med hjälp av spridningsmodeller gjorts och jämförts med mätningarna.
Kvävedioxid är en luftförorening som bildas vid all typ av förbränning, och vägtrafiken är den
största utsläppskällan i Malmö. Det är en starkt retande gas men i de halter som har uppmätts
är den direkta hälsoeffekten begränsad. Däremot används ämnet som en indikator för andra
luftföroreningar som förbränningspartiklar (sot) och flyktiga organiska ämnen.
Kvävedioxidhalten regleras genom luftkvalitetsnormen SFS 2010:477 och Naturvårdsverket har
också angett ett nationellt miljömål där årsmedelvärdet av kvävedioxid skall begränsas till 20
µg/m3 till år 2020.
Den genomsnittliga halten av kvävedioxid i utomhusluften vid mätplatserna vintertid varierar
mellan 7 och 27 µg/m3. Generellt är mätpunkterna i centrum mer utsatta för högre halter av
luftföroreningar än de mätpunkter som ligger i stadens ytterområden. Resultaten visar dock att
även platser utanför centrum som ligger nära starkt trafikerade vägar har högre halter.
Föroreningshalterna är inte så höga att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid riskerar att
överskridas. Utifrån de kontinuerliga mätningar som görs på stadens tre fasta mätstationer kan
man konstatera att det är dygnsmedelvärdena för kvävedioxid som ligger närmast miljökvalitetsnormen och därefter timmedelvärdena för kvävedioxid.
Även om miljökvalitetsnormen klaras uppmättes kvävedioxidhalter högre än det nationella
miljökvalitetsmålet (20 µg/m3 som årsmedelvärde) på hälften av mätplatserna. Alla dessa ligger i
närheten av större vägar med hög trafikintensitet, t ex Jägersrovägen och Inre Ringvägen. De
mätplatser med lägst föroreningshalter, t ex Oxie, Tygelsjö, Bunkeflostrand och Torup, ligger
samtliga i stadens ytterområden där påverkan från de samlade utsläppen från staden (s.k. urban
bakgrund) är mindre och den lokala trafikbelastningen är lägre. Det kan konstateras att
kvävedioxidhalterna i Malmös tätort är 2 till 5 gånger högre än halterna på landsbygden utanför
Malmö. Vid en majoritet av mätplatserna uppmättes kvävedioxidhalter på mellan 15 och
25 µg/m3.
Kvävedioxidhalterna i Malmö varierar avsevärt mellan provtagningsåren. Dock kan man se en
tydlig nedåtgående trend, särskilt i de miljöer som tidigare hade de högsta halterna. Där har de
minskat med en tredjedel mellan mätningarna 2000 och 2017.
De totala halterna av kväveoxider (NOx) har också minskat avsevärt, ca 30 %. Denna
minskning av kväveoxidutsläppen är en konsekvens av främst teknikutveckling, så som
införandet av den katalytiska avgasreningen 1990, och minskad trafik. I de centrala delarna av
staden (det s.k. centrumsnittet) har trafiken minskat med 19 % mellan 2000 och 2017, medan
trafiken över kommungränsen och Yttre Ringvägssnittet har ökat med 30 respektive 40 %.
Under denna tid har befolkningen ökat med 28 %.
Dock finns det fortfarande stora folkhälsovinster med att förbättra luftkvaliteten i Malmö.
Studier som har gjorts i samarbete med Lunds universitet och Naturvårdsverket visar på
fortsatt stora kostnader för hälsoeffekterna av exponering för luftföroreningar. Studien visar att
i Skåne dör varje år 543 personer en förtida död på grund av exponering för kvävedioxid. Detta
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utgör 5 % av alla förtida dödsfall. Kvävedioxidexponeringen i Skåne bidrar också till att 117
barn varje år utvecklar astma och att 59 barn får bronkit. Malmö stad arbetar aktivt med att
minska exponeringen för barn och unga, t ex genom att i stadsplaneringen väga in att nya
förskolor ska ha en långsiktigt hållbar luftkvalitet vilket innebär att platsen bör uppfylla det
nationella miljömålet Frisk luft.
Barnkonventionen

Det finns beröringspunkter mellan konventionen och föreliggande ärende, t.ex. i artikel 3
rubricerad "Barnens bästa", i artikel 24 rubricerad "Hälsa och sjukvård", samt i artikel 27
rubricerad "Levnadsstandard". Övervakningen av luftkvaliteten i Malmö ger underlag för
planering och val av platser för verksamheter som involverar barn, t ex placering av nya
förskolor.
Förslaget har utarbetats av Mårten Spanne, miljöingenjör.
Vid framtagandet av rapporten har samråd skett med miljöingenjör Susanna Gustafsson,
enhetschef Henric Nilsson samt mätingenjör Paul Hansson, avdelningen för stadsutveckling
och strategi.
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