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Sammanfattning 

Byggnadsnämnden och trafiknämnden har fått som uppdrag att utreda effekterna 

av att anpassa vissa lokalgator enbart för elfordon, bränslecellsfordon och gasfor-

don Euro VI för att minska buller, luftföroreningar och klimatpåverkan. Stads-

byggnadskontoret och trafikkontoret har gemensamt valt ut planområdet för Olof 

Asklunds Gata i Högsbo som ett lämpligt område att genomföra uppdraget på. 

COWI har utfört emissionsberäkningar för kvävedioxid (NO₂) och koldioxid (CO₂), 

för att räkna på hur emissionerna förändras. I tillägg har COWI utfört en sprid-

ningsberäkning för NO₂, och undersökt om miljökvalitetsnormerna (MKN) samt 

miljökvalitetsmålen för NO₂ förväntas klaras i utredningsområdet med respektive 

utan anpassningar.  

För beräkningar av NO₂ och CO₂ har emissions- och spridningsberäkningar för 

prognostiserad trafik använts. För beräkning av emissionerna från de olika for-

donsflottornas sammansättning, Alternativ 1 och Alternativ 2, så har emissions-

faktorer för år 2025 använts.  

Resultaten visar att MKN klaras för NO₂ på utredningsområdet i båda alternativen 

för årsmedelvärdet, 98-percentilen av dygns- samt 98-percentilen av timmedel-

värdet. Miljökvalitetsmålet för NO₂ överskrids i hela utredningsområdet för års-

medelvärdet på grund av den höga urbana bakgrundshalten, men klaras för tim-

medelvärdet. 

Det är tydligt att fordonsflottans sammanställning i Alternativ 2 leder till en stor 

procentuell förändring i mängden trafikemissioner, även om trafiken är relativt 

låg på de gatuavsnitt som har undersökts. Dag Hammarskjöldsleden som går väs-

ter om utredningsområdet står för över 90 % av totalemissionerna både för NOx 

och CO₂. Den höga urbana bakgrundshalten i området överskrider miljömålets 

gränsvärde för årsmedelvärde, vilket har en stor påverkan på årsmedelhalterna. 

I diskussionen argumenteras det för att en lika stor förändring i halter mellan 

Alternativ 1 och 2 kan förväntas ske i liknande områden som innehar samma 

geografiska, meteorologiska och trafikmängders förutsättningar. Om dessa områ-

den har lägre bakgrundshalter så kan man förvänta sig lägre totalhalter, vilket 

skulle kunna leda till att miljömålets gränsvärde för årsmedelvärdet klaras. Detta 

argument förutsätter att emissionerna i framtiden kommer bli lägre och att ingen 

ökning i trafikmängder sker.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Byggnadsnämnden och trafiknämnden har fått som uppdrag att utreda effekterna 

av att anpassa vissa lokalgator enbart för elfordon, bränslecellsfordon och gasfor-

don Euro VI för att minska buller, luftföroreningar och klimatpåverkan. Stads-

byggnadskontoret och trafikkontoret har gemensamt valt ut planområdet för Olof 

Asklunds Gata i Högsbo som ett lämpligt område att genomföra uppdraget på.  

1.2 Syfte 

Syftet med luftutredningen är att beräkna effekterna på halterna av kvävedioxid 

och emissionerna av koldioxid genom att anpassa lokalgator inom detaljplaneom-

rådet för Stadsutveckling vid Olof Asklunds Gata enbart för elfordon, bränslecell-

sfordon och gasfordon Euro VI.  

1.3 Miljökvalitetsnormer och miljömål 

1.3.1 Miljökvalitetsnormer 

I samband med att Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 infördes miljö-

kvalitetsnormer som ett nytt styrmedel i svensk miljörätt. Systemet med MKN 

regleras framför allt i Miljöbalkens femte kapitel. Till skillnad mot gränsvärden och 

riktvärden skall MKN enbart ta fasta på vad människan och naturen tål utan hän-

syn till ekonomiska intressen eller tekniska förhållanden. En norm kan meddelas 

om det behövs i förebyggande syfte eller för att varaktigt skydda människors 

hälsa eller miljön. De kan även användas för att återställa redan uppkomna skador 

på miljön.  

MKN gäller i utomhusluft med undantag av väg- och spårtunnlar och arbetsplatser 

till vilka allmänheten inte har tillträde (Luftkvalitetsförordning, SFS 2010:477). 

Gällande miljökvalitetsnormer för NO₂ i utomhusluft redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft enligt Luftkvalitetsförordningen (Riks-

dagsförvaltningen 2010). Gränsvärden som även anges i EU:s luftkvalitets-

direktiv (2008/50/EG 2015) är markerade med asterisk (*) 

Förorening Medelvärdes- 

period 

Miljökvalitets- 

norm (µg/m³) 

Antal tillåtna överskridanden per år 

NO₂ Timme 

Timme 
Dygn 

År 

90 

200* 
60 

40* 

175 timmar1 

18 timmar  
7 dygn 

- 

1) Timmedelvärdet 90 µg/m³ får överskridas 175 gånger per kalenderår, förutsatt att timmedelvärdet 

aldrig överstiger 200 µg/m³ under en timme mer än 18 gånger per kalenderår. 
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Kommuner och myndigheter bär huvudansvaret för att MKN följs, men verksam-

hetsutövare har också ett visst ansvar. Ansvaret ökar med verksamhetens stor-

lek och miljöpåverkan. MKN ska följas när kommuner och myndigheter planlägg-

er, bedriver tillsyn och ger tillstånd till att driva anläggningar (Naturvårdsverket 

2019). 

1.3.2 Miljömål 

Det svenska systemet med miljökvalitetsmål innehåller ett generationsmål, sex-

ton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. Generationsmålet anger inrikt-

ningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att 

miljökvalitetsmålen ska nås. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den 

svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det finns även preciseringar av mil-

jökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar målen och används i det löpande 

uppföljningsarbetet av målen.  

Ett av målen, Frisk luft, berör direkt halter i luft av olika föroreningar. Miljö- 

kvalitetsmålet Frisk luft definieras enligt följande: Luften ska vara så ren att män-

niskors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. För miljökvalitets-

målet Frisk luft finns preciseringar i form av halter av luftföroreningar som inte 

ska överskridas (Naturvårdsverket 2018). Se Tabell 2 för preciseringar för NO₂.  

Tabell 2 Preciseringar avseende kvävedioxid och partiklar för miljökvalitetsmålet 

Frisk luft 

Förorening Medelvärdesperiod Miljökvalitetsmål 

(µg/m³) 

Antal tillåtna överskridanden 

per år 

NO₂  Timme 

År 

60 

20 

175 timmar 

- 

 

Miljökvalitetsmålen utgör en riktning och vägledning åt kommuner och länsstyrel-

ser vart det framtida miljöarbetet ska sikta mot. Även om miljökvalitetsmålen inte 

är juridiskt bindande så som MKN, kan överskridanden av miljökvalitetsmålen in-

nebära en begränsning i framtiden, beroende på hur dessa tolkas av myndighet-

erna och därmed vilken praktisk betydelse dessa får.  

Under år 2021 skrev Världshälsoorganisationen (WHO) i sitt senaste rapportför-

slag till nya luftkvalitetsrekommendationer, vilka i framtiden kan komma att på-

verka de gränsvärden vi idag använder oss av för miljökvalitetsnormer samt mil-

jömål. 

1.3.3 Lokala miljökvalitetsmål i Göteborg 

Göteborgs Stad har nyligen tagit fram ett miljö- och klimatprogram för åren 2021-

2030, som tar sin utgångspunkt i bland annat Agenda 2030 och Sveriges nation-

ella miljömålssystem (Göteborgs Stad 2021). Inom programmet finns tre lokala 

miljökvalitetsmål finns det tolv delmål varav ett delmål är att säkra en god luft-

kvalitet för göteborgarna enligt följande: 
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› Årsmedelvärdet för NO₂ ska underskrida 20 µg/m³ vid 100 procent av 

alla förskolor och bostäder i Göteborg senast år 2030.  

› Andelen yta i sammanhängande stadsbebyggelse med halter av NO₂ 

under 20 µg/m³ ska öka årligen. 

I tillägg har Göteborgs Stad som transportmål att utsläpp av växthusgaser (varav 

CO₂ är en utav dessa gaser) från transporter till år 2030 i Göteborg, ska vara 

minst 90 procent lägre jämfört med år 2010.  

1.4 Luften i området  

I Göteborg finns sedan många år en mätstation i taknivå på Femman i Nordstan 

där emissioner så som NO₂ och PM10 mäts. Uppmätta halter av NO₂ i taknivå är 

höga, framför allt för 98-percentilen av dygnsmedelvärdet där MKN tangerades 

2016. I övrigt har MKN klarats för NO₂ vid Femman de senaste fem åren. Halterna 

av PM10 har legat på ungefär samma nivåer de senaste sex åren, och både MKN 

och miljömål för PM10 klaras här (Datavärdskap luft SMHI 2022).  

Luftföroreningar mäts också vid två fasta, vägnära stationer i Gårda och Haga 

(gaturumsstationer), och MKN för 98-percentilen av dygnsmedelvärdet av NO₂ 

överskrids vid båda stationerna, med undantag för år 2020 och 2021 då nivåerna 

inte överskred MKN. Även MKN för 98-percentilen av timmedelvärdet av NO₂ har 

överskridits i gaturum de senaste sex åren, utom 2019 då det klarades vid Haga 

samt år 2020 då det klarades för de båda vägnära stationerna (Datavärdskap luft 

SMHI 2022). För PM10 har nivåerna för miljömålet för årsmedelvärdet överskridits 

vid båda de vägnära stationerna de senaste sex åren, och vid Gårda har även 

miljömålet för 90-percentilen av dygnsmedelvärdet överskridits de senaste åren. 

Stationen i Haga tangerade 90-percentilen av dygnsmedelvärdet 2019. MKN kla-

ras dock för PM10 även vid de vägnära stationerna (Ibid.). 

För att få en bild av halterna av NO₂ i andra delar av staden har en spridningsbe-

räkning gjorts för hela Göteborg (Miljöförvaltningen Göteborgs stad 2022). Någon 

liknande övergripande modellering för PM10 finns inte i dagsläget. Resultaten av 

denna beräkning visar halter av NO₂ för år 2018 i takhöjd, dvs. modellen tar inte 

hänsyn till bebyggelsens påverkan på spridningen av föroreningarna. Haltkartor 

för NO₂ från Miljöförvaltningens kartläggning för området vid utredningsområdet 

år 2018 visas i Figur 1. Där ses att de beräknade halterna av NO₂ år 2018 vid 

utredningsområdet klarar MKN för alla statistiska mått. För årsmedelvärdet är 

halterna ca 26 µg/m³, för 98-percentilen av dygnsmedelvärdet ca 42 µg/m³ och 

för 98-percentilen av timmedelvärdet ca 60 µg/m³. 
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a)  

  
 

b)  

  

c) 

  

Figur 1   Beräknade halter av NO₂ ur miljöförvaltningens kartläggning avseende år 

2018 för a) årsmedelvärdet, b) 98-percentilen av dygnsmedelvärdet och c) 

98-percentilen av timmedelvärdet. Ungefärlig lokalisering av utrednings-

området markeras med streckad linje. Kartor från Miljöförvaltningen Göte-

borgs stad (2022) 
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2 Metod och underlag 

2.1 Scenarier 

Följande två scenarier har utretts och redovisas i denna rapport: 

› Alternativ 1: Trafikscenario år 2025 med en prognosticerad framtida fordons-

flotta, samt en möjlig utformning av byggnaderna i området. 

› Alternativ 2: Trafikscenario år 2025, med samma möjliga utformning av 

byggnaderna och samma trafikflöden som i Alternativ 1, men med enbart 

elfordon, bränslecellsfordon samt gasfordon Euro VI.  

I båda alternativen har emissionsfaktorer, för NOX och CO₂, för år 2025 an-

vänts, detta för att NOX-emissioner förväntas bli lägre i framtiden, i samband 

med en renare fordonsflotta. Nedan visas hur NOX- och CO₂-emissionerna för 

en personbil i HBEFA 4.2 förväntas ändras med åren i relation till år 2025, 

Figur 2 och Figur 3. Exemplet visar på emissionsfaktorer för två olika vägar 

med mättad trafik, en mindre lokal väg med hastighetsgräns på 40 km/h 

samt en så kallad primär länsväg med hastighetsgräns på 80 km/h.  

 

Figur 2  NOX-emissioner för två olika vägtyper och dess förändring jämfört med år 

2025, enligt HBEFA 4.2.  

 

Figur 3 CO₂-emissioner för två olika vägar och dess förändring jämfört med år 

2025, enligt HBEFA 4.2. 
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2.2 Bebyggelse 

Den befintliga och planerade bebyggelsen för utredningsområdet har hämtats från 

den luktutredning som COWI tidigare genomfört i samma planområde (COWI 

2019). Figur 4 visar det bebyggelseunderlag som ligger i grund för beräkningsre-

sultat i denna rapport. Utformningen av bebyggelsen i modellen överensstämmer 

inte helt med de nuvarande skisserna för utredningsområdet, men har använts i 

denna utredning för att möjliggöra jämförelsen. I några enstaka fall har gatornas 

sträckning i utredningsområdet justerats för att de inte ska korsa byggnader. 

 

Figur 4  Bebyggelseutformning som använts i CFD-modellen, Miskam med befint-

liga byggnader (orange), möjlig framtida utformning (lila) samt vägar 

(röda linjer).   

2.3 Utsläpp från trafiken 

I huvudsak består denna utredning av en jämförelse av två olika trafikscenarier 

med olika fordonsflottor. För att beräkna koncentrationerna av kvävedioxid och 

emissionerna av koldioxid har emissionsberäkningar gjorts för trafiken i de bägge 

scenarierna. Emissionsutsläpp av både NOX och CO₂ från trafiken har beräknats 

med emissionsfaktorer (EF) ur modellen HBEFA, version 4.2 (HBEFA 2022). Denna 

modell beräknar emissionsfaktorer för specifika trafiksituationer och för olika for-

donstyper och föroreningar. För att räkna ut emissionerna från en viss väg krävs 

utöver emissionsfaktorerna från HBEFA även information om bland annat trafik-

mängden, fordonsflottans sammansättning (andel personbilar och andra fordons-

typer), med mera. 



 

 

     
 14  TRAFIKREGLERINGENS EFFEKT PÅ LUFTKVALITETEN VID OLOF ASKLUNDS GATA 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A247703-project/Shared Documents/4-Projektering/02-Utredningar/A247703-4-02-RAP-002.DOCX 

Varje vägavsnitt har tillgivits ett ID och inkluderar en årsmedelsvardagsdygnstra-

fik (ÅMVD)1. ÅMVD har sedan räknats om till årsdygnstrafik (ÅDT) med en faktor 

0,9 (ÅDT = ÅMVD * 0,9). Utöver de vägavsnitt som tillhandahållits har även Dag 

Hammarskjöldsleden samt dess av- och påfart (ID 36, 37 och 38) inkluderats. På- 

och avfarterna har båda tillgivits hälften av angränsande vägs (ID 3) ÅMVD var-

dera. Se 0 för mer detaljer. 

I scenario 1 har HBEFAs sammansättning av fordonsflottan använts, medan for-

donsparken i scenario 2 har justerats för att motsvara utredningens fråga. Ande-

len gasfordon har hållits konstant medan alla bensin- och dieselfordon ersatts med 

elfordon. 

Trafikflödet varierar mycket över dygnet, veckan och månaden vilket gör att det 

vid vissa tillfällen kan vara antingen mer eller mindre än genomsnittet. Statens 

väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har tagit fram hastighets/flödessam-

band på årsdygnstrafikbasis (ÅDT) för olika typer av vägar för både personbilar 

och tung trafik. Detta resulterade i indexvärden som kan användas för att relatera 

flödet vid en viss tidpunkt till ÅDT (VTI, Björketun, och Carlsson 2005). För att 

bättre kunna identifiera situationer med höga emissioner och påföljande hög-

haltstillfällen har dessa samband använts för att skapa en variation av trafiken 

över året. I denna utredning har ett index för genomfartstrafik använts. 

I spridningsmodellen används enheten emission per meter väg. För att ge en 

samlad bild av de totala utsläppen har emissionerna av både NOX och CO₂ multi-

plicerats med respektive vägsträckas längd.  

2.4 Spridningsberäkningar 

För att genomföra spridningsberäkningarna har en CFD-modell använts (compu-

tatoinal fluid dynamics) kallad Miskam (Microscale Climate and Dispersion Model), 

se Bilaga C för mer information. För beräkningarna i Miskam-modellen används 

programvaran SoundPLAN. Miskam är en av de idag mest sofistikerade mo-

dellerna för beräkning av spridning avseende luftföroreningar i mikroskala. Mo-

dellen kan beräkna vind- och haltfördelningen med hög upplösning och i många 

olika höjder över marken i allt från gaturum och vägavsnitt, till kvarter eller del 

av städer upp till mindre städer. Beräkningarna med Miskam utförs i två steg, där 

första steget är att beräkna ett vindfält över området baserad på lokala meteoro-

logiska data, se beskrivning av meteorologin i avsnitt 2.5. Vindfältet beskriver 

spridningsförutsättningarna och blir sedan ingångsdata för den efterföljande 

spridningsberäkningen i det andra modelleringssteget, där halterna av luftförore-

ningarna beräknas med framtagna emissionsfaktorer för vägtrafiken, se beskriv-

ning av emissionsberäkning i avsnitt 2.3. 

2.5 Meteorologi 

Eftersom vinden, både dess riktning och hastighet, är den parameter som starkast 

påverkar spridningen, oavsett vilken modell som används, är det mycket viktigt 

 
1 Erhållet av kund 



 

 

     

TRAFIKREGLERINGENS EFFEKT PÅ LUFTKVALITETEN VID OLOF ASKLUNDS GATA  15  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A247703-project/Shared Documents/4-Projektering/02-Utredningar/A247703-4-02-RAP-002.DOCX  

att en lokalt framtagen meteorologi används. För att ge relevant lokal meteorolo-

giska indata har modellen TAPM (The Air Pollution Model) (version 4.0) från Com-

monwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) i Australien 

använts. TAPM är en storskalig meteorologisk prognosmodell som behöver indata 

i form av storskalig meteorologi, topografi, markanvändning m.m. Baserat på 

detta beräknas lokalt modifierad vind, dvs. avlänkning pga. topografi, sjö/land-

bris, omlandsbris, inversioner m.m., läs mer i Bilaga B. 

I och med att meteorologin kan variera ganska mycket från ett år till ett annat, 

är det fördelaktigt att använda ett så kallat meteorologiskt typår för beräkning-

arna. Ett meteorologiskt typår består av januari för ett år, februari för ett annat 

o.s.v., för att sammantaget få väderdata för ett typiskt år, baserat på storskaliga 

vädermönster. Vilka årtal som gäller för olika månader i ett meteorologiskt typår 

varierar för olika platser i landet. 

I Figur 5 visas en vindros som representerar förekomsten av olika vindriktningar 

i 30 graders sektorer samt hur ofta vissa vindhastigheter förekommer. Vindrosen 

visar att det är sydvästliga och västliga vindar som är mest frekvent, dvs det 

blåser oftast från i sektorer mellan 210 och 270 grader.  

 

 

Figur 5.  Vindros med vindhastighet (m/s) samt vindriktning (°) 
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2.6 Uppskattning av totalhalter 

De genomförda spridningsberäkningarna inkluderar lokala haltbidrag från de väg-

källor som ingår i beräkningsområdet. För att få en korrekt uppskattning av hal-

terna av NO₂ i utredningsområdet behöver totalhalten tas fram. Den erhålls ge-

nom att addera en lokal urban bakgrundshalt till det lokala haltbidraget. Den ur-

bana bakgrundshalten motsvaras av emissioner från övriga källor i staden samt 

mer långdistanstransporterade föroreningar. 

Som underlag för framtagandet av den lokala urbana bakgrundshalten har miljö-

förvaltningens beräkningar av NO₂-halten i Göteborg använts (Göteborg stad 

2018). Den beräknade halten från 2018 års beräkningar har plockats ut i en punkt 

och konverterats till NOX. Därefter har det beräknade haltbidraget från CFD-

modellens spridningskartor i samma punkt (uttryckts som NOX) dragits bort. Den 

kvarvarande NOX värdet har sedan konverterats till NO₂. Detta görs för att inte 

dubbelräkna bidraget från trafiken i området. Resultatet har sedan använts som 

lokal urban bakgrundshalt, vilken har adderats till de spridningsberäknade hal-

terna som redovisas i avsnitt 3.2. De lokala bakgrundshalterna som har lagts till 

de beräknade haltbidraget visas i Tabell 3. 

Tabell 3  Urbana bakgrundshalter, som adderats till beräknade haltbidrag 

Förorening Årsmedelvärde 

(µg/m³) 

98-percentil av dygns-

medelvärdet (µg/m³) 

98-percentil av tim-

medelvärdet (µg/m³) 

NO2 22 33 45 
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3 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultaten från beräkningarna. Först visas de beräknade 

emissionerna av NOX och CO₂. Därefter presenteras de modellerade halterna av 

kvävedioxid i utredningsområdet.  

3.1 Emissionsberäkningar 

3.1.1 Kväveoxider, NOx  

I Tabell 4 redovisas NOX-emissioner för de två trafikalternativen uppdelat på ut-

redningsområdet, Dag Hammarskjöldsleden och den totala sammanlagda emiss-

ionen. Resultaten visar att trafikalternativ 2 skulle leda till en minskning av NOX-

emissionen om 99,8 % i utredningsområdet. Denna minskning blir mindre ifall 

Dag Hammarskjöld inkluderas (49,3 %), detta till följd av att leden bidrar med 

över 99 % av emissionerna i alternativ 2 (Tabell 4). 

Tabell 4  Sammanställning av NOX emissioner i de två trafikalternativen för utred-

ningsområdet, Dag Hammarskjöldsleden samt den sammanlagda emiss-

ionen. 

 

Vägavsnitt 

Alt 1 Alt 2 
Minsk-

ning 

(%) 
NOx 

(kg/år) 

Total  

andel (%) 

NOx 

(kg/år) 

Total 

andel (%) 

Utredningsområde 2126 49,4 4 0,2 99,8 

Dag Hammarskjölds-

leden 
2178 50,6 2178 99,8 0 

Total 4304 100 2182 100 49,3 

 

3.1.2 Koldioxid, CO₂ 

I Tabell 5 redovisas CO₂-emissioner för de två trafikalternativen uppdelat på ut-

redningsområdet, Dag Hammarskjöldsleden och den totala sammanlagda emiss-

ionen. Resultaten visar att trafikalternativ 2 skulle leda till en minskning av CO₂-

emissionen på 99,4 % i utredningsområdet. Denna minskning blir mindre ifall Dag 

Hammarskjöldsleden inkluderas (46 %), detta till följd av att leden bidrar med 

över 99 % av emissionerna i alternativ 2 (Tabell 5). 
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Tabell 5  Sammanställning av CO₂ emissioner i de två trafikalternativen för utred-

ningsområdet, Dag Hammarskjöldsleden samt den sammanlagda emiss-

ionen. 

 

Vägavsnitt 

Alt 1 Alt 2 
Minsk-

ning 

(%) 
CO₂ 

(ton/år) 

Total  

andel (%) 

CO₂ 

(ton/år) 

Total  

andel (%) 

Utredningsområde 1388 46,6 8 0,5 99,4 

Dag Hammarskjölds-

leden 
1592 53,4 1592 99,5 0 

Total 2980 100 1600 100 46,3 

3.2 Spridningsberäkningar, Kvävedioxid (NO₂) 

3.2.1 Årsmedelvärde 

För årsmedelvärdet i alternativ 1 och 2 underskrids MKN i hela området med be-

räknade halter under 35 µg/m³, medan miljökvalitetsmålets gräns på 20 µg/m³ 

tangeras eller överskrids i hela området (Figur 6 & Figur 7). Alternativ 1 resulte-

rade i högst halter utmed Dag Hammarskjöldsleden, Olof Asklunds Gata samt A 

Odhners Gata (Figur 6). I alternativ 2 minskar halterna främst på Olof Asklunds 

Gata och A Odhners Gata (Figur 7). 

I Figur 8 redovisas skillnaden av NO₂-halter vid en övergång från alternativ 1 till 

2. Den största skillnaden sker på Olof Asklunds Gata, intill Pågens industrier, med 

en minskning av NO₂-halten om 8 - 10 µg/m³. Längs övriga Olof Asklunds Gata 

samt A Odhners Gata minskar NO₂-halterna mellan 2 och 8 µg/m³, medan reste-

rande områdets haltminsnking varierar mellan 0 och 2 µg/m³. En övergång leder 

även till en viss minskad spridning in över utredningsområdet, främst längs de 

två större gatorna i de södra och sydvästra delarna (Figur 8). 
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Figur 6  Resultat för alternativ 1 avseende årsmedelvärde av NO₂ som totalhalt. 

Gul färg representerar ett överskridande av miljökvalitetsmålets gräns. 

 

 

Figur 7  Resultat för alternativ 2 avseende årsmedelvärde av NO₂ som totalhalt. 

Gul färg representerar ett överskridande av miljökvalitetsmålets gräns. 
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Figur 8  Differens avseende årsmedelvärde av NO₂ som totalhalt mellan alternativ 

1 och 2. Negativa värden representerar en minskning av NO₂-halten om 

alternativ 2 implementeras. 

3.2.2 Dygnsmedelvärde 

I Figur 9 och Figur 10 syns 98-percentilen av dygnsmedelvärdet. I alternativ 1 

tangeras eller underskrids MKN på vissa delar av Dag Hammarskjöldsleden, där 

även höga halter förekommer längs med övriga delar av leden. Tendens till höga 

halter syns även på Olof Asklunds Gata samt A Odhners Gata, dock under 60 

µg/m³ och således underskrids MKN i hela utredningsområdet (Figur 9). I alter-

nativ 2 har Olof Asklunds Gata samt A Odhners Gata inte längre höga halter och 

MKN underskrids l med större marginal i hela utredningsområdet (Figur 10). 

Likt årsmedelvärdet sker det även för dygnsmedelvärdet en minskning av halterna 

av NO₂ längs med Olof Asklunds Gata samt A Odhners Gata, vid en övergång från 

alternativ 1 till 2. Denna varierar mellan 5 och 20 µg/m³ medan övriga områdets 

haltminskning varierar mellan 0 och 5 µg/m³. Minskningen sprider sig, till viss del, 

även här in över de södra och sydvästra delarna av utredningsområdet (Figur 11). 
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Figur 9  Resultat för alternativ 1 avseende 98-percentil av dygnsmedelvärde av 

NO₂ som totalhalt. Gul färg representerar ett överskridande av miljökvali-

tetsmålets gräns. 

 

 

Figur 10  Resultat för alternativ 2 avseende 98-percentil av dygnsmedelvärde av 

NO₂ som totalhalt. Gul färg representerar ett överskridande av miljökvali-

tetsmålets gräns. 

Befintliga byggnader

Väg

Berg

Skärm

0 2550 100 150 200 250
m

NO2

Dygnsmedelvärde

98-percentil

Alternativ 1, 2025
µg/m³

 <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 <  

Befintliga byggnader

Väg

Berg

Skärm

0 2550 100 150 200 250
m

NO2

Dygnsmedelvärde

98-percentil

Alternativ 2, 2025
µg/m³

 <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 <  



 

 

     
 22  TRAFIKREGLERINGENS EFFEKT PÅ LUFTKVALITETEN VID OLOF ASKLUNDS GATA 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A247703-project/Shared Documents/4-Projektering/02-Utredningar/A247703-4-02-RAP-002.DOCX 

 

Figur 11 Differens avseende 98-percentil av dygnsmedelvärde av NO₂ som totalhalt 

mellan alternativ 1 och 2. Negativa värden representerar en minskning av 

NO₂-halten om alternativ 2 implementeras. 

3.2.3 Timmedelvärde 

Likt dygnsmedelvärdet tangerar eller underskrids MKN på vissa delar av Dag Ham-

marskjöldsleden i alternativ 1, där även höga halter förekommer längs med övriga 

delar av leden. Även här finns tendenser till höga halter på vissa delar av Olof 

Asklunds Gata samt A Odhners Gata, främst i de sydvästra delarna. Halterna över-

stiger dock inte 90 µg/m³ och MKN underskrids därför även här i hela utrednings-

området (Figur 12). I alternativ 2 underskrids MKN i hela utredningsområdet med 

större marginal än alternativ 1 till följd av minskade halter, särskilt längs Olof 

Asklunds Gata och A Odhners Gata (Figur 13).  

För timmedelvärdet sker återigen den största minskningen av NO₂-halter mellan 

alternativ 1 och 2 längs Olof Asklunds Gata och A Odhners Gata. Haltminskningen 

varierar här mellan 5 och 25 µg/m³ medan övriga områdets halter varierar mellan 

0 och 5 µg/m³. För timmedelvärdet når även minskningen av NO₂-halter längre 

in i utredningsområdet än som syntes för års- och dygnsmedelvärdet, särskilt i de 

sydvästra delarna, från Olof Asklunds Gata men också längs A Odhners Gata 

(Figur 14). 
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Figur 12  Resultat för alternativ 1 avseende 98-percentil av timmedelvärde av NO₂ 

som totalthalt. Gul färg representerar ett överskridande av miljökvalitets-

målet och MKNs haltgräns visualiseras med röd färg. 

 

 

Figur 13  Resultat för alternativ 2 avseende 98-percentil av timmedelvärde av NO₂ 

som totalthalt. Gul färg representerar ett överskridande av miljökvalitets-

målet och MKNs haltgräns visualiseras med röd färg. 
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Figur 14 Differens avseende 98-percentil av timmedelvärde av NO₂ som totalhalt 

mellan alternativ 1 och 2. Negativa värden representerar en minskning av 

NO₂-halten om alternativ 2 implementeras. 
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4 Diskussion 

Denna utredning fokuserar på två scenarier; Alternativ 1: Fordonsflottan går till 

viss del på fossila drivmedel, samt Alternativ 2: fordonsflottan är omställd till re-

nare drivmedel. För de två alternativen har emissionsfaktorer hämtats från HBEFA 

för år 2025, vilka anses generellt bli lägre i framtiden med en renare fordonsflotta 

jämfört med idag.  

Genom att övergå till en renare fordonsflotta visar resultaten att emissionerna av 

CO₂ och NOX skulle vara näst intill obefintliga i utredningsområdet, men halveras 

om emissioner från Dag Hammarskjöldsleden inkluderas. Detta visar på att den 

största andelen emissioner kommer från Dag Hammarskjöldsleden, jämfört med 

vägarna lokaliserade öster om Olof Asklunds Gata. Detta kan förklaras med stora 

skillnader i trafikflöden, där den förstnämnda vägen exempelvis har en ÅDT på 

över 36 000 fordon i snitt per dag, jämfört med de mer närliggande vägsektion-

erna som har en ÅDT på några hundra upp till ett par tusen. Det finns ett fåtal 

vägsektioner som har ett trafikflöde runt 10 000 (ID 1 – 5), vilka är de vägsekt-

ioner lokaliserade på Olof Asklunds Gata samt A Odhners Gata. På dessa gator 

återfinns några av de högsta halterna av NO₂ (exklusive Dag Hammarskjöldsle-

den) i Alternativ 1. I Alternativ 2, däremot, visar resultaten att en övergång till 

renare drivmedel skulle leda till en kraftig minskning av halterna på dessa två 

gator. 

Halterna av NO₂ minskade som mest längs de högst trafikerade gatorna vid en 

övergång till en renare fordonsflotta. Det fanns också vissa tendenser till en sprid-

ningsminskning in över utredningsområdets sydvästra delar, främst i timmedel-

värdets resultat (Figur 14). I dagsläget ligger här industrier men i en detaljplan 

för utredningsområdet planeras det vårdcentral, centrum med handel, kontor 

samt skola. Även längst norrut på Olof Asklunds Gata finns det liknande planer 

(Göteborgs Stad 2019). Om alternativ 2 skulle implementeras skulle detta bidra 

till minskade halter av NO₂ och ha en positiv effekt på människor som kommer 

vistas och bo i området. 

Trots att haltintervallen mellan de två olika alternativen till synes är snarlika så 

finns där en procentuell förändring som är större. De snarlika halterna i resultat-

bilderna kan förklaras med de relativt låga trafikflöden, som diskuterats i tidigare 

stycke, samt som en effekt av de höga urbana bakgrundshalterna (av NO₂) som 

återfinns i Tabell 3. Resultatet påvisar att mycket av NO₂-halterna i området kom-

mer från andra källor än trafiken på de vägar som ingår i utredningsområdet. När 

fordonsutsläppen från staden generellt blir lägre är det sannolikt att även bak-

grundshalterna av NO₂ sjunker, men då det finns osäkerheter i hur fort detta 

kommer gå har de senaste bakgrundshalterna Miljöförvaltningen beräknat an-

vänts i denna utredning. Detta skulle kunna innebära att de beräknade totalhal-

terna för år 2025 är något överskattade med avseende på bakgrundshalten.  

Oavsett vilken fordonsflotta som studeras så nås inte miljökvalitetsmålet för års-

medelvärdet (20 µg/m³) i utredningsområdet. Det beror på att bakgrundshalten 

för årsmedelvärdet ligger på 22 µg/m³ vilket överstiger målets gränsvärde, 20 

µg/m³ NO₂. Jämförelsevis nås miljökvalitetsmålet för 98-percentilen av timme-

delvärdet (60 µg/m³) i alternativ 2, där den urbana bakgrundshalten på 45 µg/m³ 
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redan från början ger bättre förutsättningar för att miljökvalitetsmålet inte ska 

överskridas. 

Om ett annat utredningsområde hade haft samma förutsättningar gällande topo-

grafi, bebyggelsetäthet, vindmönster och trafikaktivitet som det COWI just har 

utrett, men en lokalisering som innebär lägre bakgrundshalter, så skulle lägre 

totalhalter vara ett förväntat resultat. I ett sådant utredningsområde skulle alltså 

omställningen av fordonsflottan ge en större procentuell minskning av kvävediox-

idhalterna. Det är dock inte liktydigt med att nyttan av en omställning skulle bli 

större i ett område med lägre halter av luftföroreningar. 

Den viktigaste slutsatsen i denna utredning är att en omställning av fordonsflot-

tan enligt alternativ 2 ger kraftigt minskade emissioner vilket i sin tur leder till 

minskade luftföroreningshalter vilket är positivt för folkhälsan. 
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Bilaga A Trafikmängder 

Nedanför visas trafikmängder för respektive gatavsnitt (Tabell A.1) samt en 

överblick över området (Figur A.1) 

Tabell A.1.  Sammanställning av trafikmängder som årsdygnstrafik (ÅDT) för respek-

tive vägavsnitt inklusive andel tung trafik (TT) samt HBEFA-namn. Trafik-

siffrorna är avrundade till närmaste tiotal.  

ID ÅDT TT (%) HBEFA-namn 

1 10 980 10 URB/Access/40 

2 12 690 10 URB/Access/40 

3 19 170 10 URB/Dist/50 

4 11 970 10 URB/Dist/50 

5 10 440 10 URB/Dist/50 

6 225 5 URB/Access/40 

7 180 5 URB/Access/40 

8 680 5 URB/Access/40 

9 180 5 URB/Access/40 

10 180 5 URB/Access/40 

11 180 5 URB/Access/40 

12 1130 5 URB/Access/40 

13 180 5 URB/Access/40 

14 680 5 URB/Access/40 

15 180 5 URB/Access/40 

16 180 5 URB/Access/40 

17 180 5 URB/Access/40 

18 1800 5 URB/Access/40 

19 680 5 URB/Access/40 
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20 180 5 URB/Access/40 

21 680 5 URB/Access/40 

22 180 5 URB/Access/40 

23 450 5 URB/Access/40 

24 1 800 5 URB/Access/40 

25 1 350 5 URB/Access/40 

26 680 5 URB/Access/40 

27 180 5 URB/Access/40 

28 180 5 URB/Access/40 

29 180 5 URB/Access/40 

30 900 5 URB/Access/40 

31 180 5 URB/Access/40 

32 180 5 URB/Access/40 

33 1350 5 URB/Access/40 

34 680 5 URB/Access/40 

35 180 5 URB/Access/40 

36 36 700 8 URB/Prim-City/80 

37 9 590 10 URB/Dist/50 

38 9 590 10 URB/Dist/50 
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Figur A.1.  Vägavsnitt för detaljplaneområdet Olof Asklunds Gata. 
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Bilaga B Beräkningsmodellen TAPM 

För framtagandet av meteorologi har TAPM (The Air Pollution Model) använts, 

vilket är en prognostisk modell utvecklad av CSIRO i Australien. TAPM använder 

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

markbeskaffenhet indelat i 31 olika klasser (t.ex. is/snö, hav olika tätortsklasser 

m.m.), jordart, havstemperatur, markfuktighet m.m. Topografi, jordart och mar-

kanvändning finns automatiskt inlagd i modellens databas med en upplösning av 

ca 1 x 1 km men kan förbättras ytterligare genom utbyte till lokala data. Utifrån 

den storskaliga synoptiska meteorologin simulerar TAPM den marknära lokalspe-

cifika meteorologin ner till en skala av ca 1 x 1 km utan att behöva använda plats-

specifika meteorologiska observationer. Modellen kan utifrån detta beräkna ett 

tredimensionellt vindflöde från marken upp till ca 8 000 m höjd, lokala vindflöden 

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

bris samt kalluftsflöden mot bakgrund av den storskaliga meteorologin. Även luf-

tens skiktning, temperatur, luftfuktighet, nederbörd m.m. beräknas horisontellt 

och vertikalt. 

Modellen har validerats i både Australien och USA, och IVL Svenska miljöinstitutet 

har också genomfört valideringar för svenska förhållanden i södra Sverige (Chen 

m.fl. 2002). Resultaten visar på mycket god överensstämmelse mellan modelle-

rade och uppmätta värden. 

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

TAPM) parametrar. I Figur B.1 presenteras jämförelsen av temperatur i olika tids-

upplösning. 

I Figur B.2 presenteras en jämförelse mellan uppmätt och beräknad vindhastighet 

vid Säve. Jämförelse mellan uppmätta och modellerade ozon- och NO₂-halter har 

genomförts i Australien (se Figur B.3). 
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Figur B.1  Uppmätt och modellerad lufttemperatur i Göteborg för 1999: (a) timvariat-

ion, (b) säsongsvariation och (c) dygnsvariation. 
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Figur B.2  Jämförelse mellan beräknad och uppmätt vindhastighet vid Säve 1999. 

 

 

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

ning 3 x 3 km. 
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Bilaga C Beräkningsmodellen Miskam 

MISKAM betyder Microscale Climate and Dispersion Model. MISKAM-modellen är 

en av de idag mest sofistikerade modellerna för beräkning av spridning avseende 

luftföroreningar i mikroskala. Det är en tredimensionell dispersionsmodell som kan 

beräkna vind- och haltfördelningen med hög upplösning i allt från gaturum och 

vägavsnitt till kvarter eller i delar av städer eller för mindre städer. Det tredimens-

ionella strömningsmönstret runt bl.a. byggnader beräknas genom tredimension-

ella rörelseekvationer. Modellen tar även hänsyn till horisontell transport (ad-

vektion), sedimentation och deposition samt effekten av vegetation och s.k. un-

derflow dvs. effekten av vindmönster under t.ex. broar/viadukter. Förorenings-

källorna kan beskrivas som punkt-, linje- eller ytkällor. 

Modellen simulerar ett tredimensionellt vindfält över beräkningsområdet varför 

t.ex. turbulens runt hus samt s.k. trafikinducerad turbulens och därmed marknära 

strömningsförhållanden återges på ett realistiskt sätt. Denna typ av modell lämpar 

sig därmed väl även för beräkningar inom tätbebyggda områden där beräkning 

av haltnivåer ner i markplan skall utföras. 

MISKAM är speciellt anpassad för planering i planeringsprocesser av nya vägdrag-

ningar eller nybyggnation i urbana områden. Modellen är utvecklad av Institute 

for Atmospheric Physics vid Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz. 

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

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

darder, inklusive nordiska beräkningsmetoder för buller från industri, vägtrafik 

och tågtrafik. Resultatet kan bestämmas i enskilda punkter eller skrivas ut som 

färgkartor för större ytor. 
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