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1 Sammanfattning 

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg arbetar med att ta fram en detaljplan för Lisebergs 

utvidgning öster om Nellickevägen. Syftet med planen är att möjliggöra för Liseberg att 

utvidga sin verksamhet på lång sikt och att möjliggöra ett besökscenter för Volvo. Dess-

utom vill man möjliggöra en utveckling av fastigheten där Rundqvists boktryckeri ligger 

och skapa ett park- och naturstråk utmed Mölndalsån. På grund av nivåerna av luftför-

oreningar i omgivningarna och bebyggelsens närhet till vältrafikerade vägar har ett antal 

luftmiljöutredningar genomförts (senast COWI 2020). 

Denna rapport syftar främst till att belysa och besvara ett antal synpunkter som fram-

kommit i ett granskningsyttrande från länsstyrelsen, under planprocessen. För att svara 

på frågorna har nya detaljerade spridningsberäkningar av kvävedioxid (NO₂) och partiklar 

(PM10) i området för ett antal framtida scenarier, liksom andra studier. 

För att säkra en god luftmiljö rekommenderas täta fasader och icke öppningsbara fönster 

på de fasader som vetter mot öster inom ca 75 meters avstånd från Kungsbackaleden. 

I de nordligaste delarna av planområdet beräknas halterna av luftföroreningar var höga, 

och överskridanden av MKN väntas. För att bättre skydda denna del av planområdet har 

beräkningar med en skärmande konstruktion genomförts. Resultaten visar att en skärm 

inte ger ett tillräckligt skydd, trots en ansenlig längd och höjd. Därför diskuteras andra 

förslag på lösningar i rapporten. 

Luftmiljön på takterrasserna väntas vara god, oavsett utformning. Anledningen är att en 

föreskrift i planbestämmelserna med syfte att skydda nöjesparken från risker med farligt 

gods föreskriver en skärmning som beräknas ge ett fullgott skydd mot luftföroreningar 

oavsett nöjesparkens läge i höjdled. 

En undersökning av verksamheterna inom planområdet visar att det inte finns några så-

dana med utsläpp till luft, som påverkar halterna av luftföroreningar i stor utsträckning. 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg arbetar med att ta fram en detaljplan för Lisebergs 

utvidgning öster om Nellickevägen. Syftet med planen är att möjliggöra för Liseberg att 

utöka sin verksamhet på lång sikt och att möjliggöra ett besökscenter för Volvos varu-

märke, alltså Volvo Group och Volvo Car Group. Dessutom vill man möjliggöra en utveckl-

ing av fastigheten där Rundqvists boktryckeri ligger och skapa ett park- och naturstråk 

utmed Mölndalsån. 

Planområdet ligger alldeles söder om Liseberg, cirka två kilometer söder om Göteborgs 

centrum, på en yta där det tidigare låg en fabrik för växellådor. Planområdet begränsas i 

väster av Mölndalsån och i öster av Västkustbanan som går utefter Kungsbackaleden (E6). 

Se Figur 1 och Figur 2 för lokalisering av planen i området, och Figur 3 för en mer detal-

jerad bild av vilken bebyggelse som planeras inom planområdet. 

COWI har tidigare utfört spridningsberäkningar av kvävedioxid (NO₂) och partiklar (PM10) 

för denna etapp av detaljplanen. Dessa är redovisade i version 3 av rapporten Luftmiljö-

utredning för nöjespark och hotell söder om Liseberg – etapp 2 (COWI, 2020). I denna 

utredning har ytterligare ett antal aspekter vägts in, se nästa avsnitt, Syfte.  

 

 

Figur 1. Planområdet ligger strax sö-

der om Liseberg. Dess ungefärliga ut-

sträckning är markerat med en 

orange linje. De två tågtunnelmyn-

ningarna som ingår i beräkningarna är 

markerade: Kryss anger nuvarande 

tunnelmynning för Västkustbanan och 

cirkel anger tunnelmynning för Väst-

länken. Triangeln anger var gångtun-

neln under Kungsbackaleden mynnar. 

© Karta: OpenStreetMaps bidragsgi-

vare. 
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Figur 2. Detaljplaneom-

rådet begränsas i väster 

av Mölndalsån och i öster 

av Västkustbanan och 

Kungsbackaleden. 

2.2 Syfte 

Syftet med denna luftutredning är att besvara de frågor kring luftkvalitet som länsstyrel-

sen ställt i ett granskningsyttrande daterat 2020-03-10. Frågorna kan delas in i fyra om-

råden som visas i avsnitt 2.3 nedan. Utöver de fyra områden som listas har länsstyrelsen 

framfört önskemål om en tydligare redovisning av haltnivåerna i beräkningsbilderna, in-

klusive en utvärdering gentemot EUs gränsvärde för timhalter. 

2.3 Länsstyrelsens granskningsyttrande 

Nedan redovisas de frågor, synpunkter och kommentarer som förekommer i länsstyrel-

sens granskningsyttrande daterat 2020-03-10. 

2.3.1 Fasader i öster 

Länsstyrelsen anser att planen behöver tydliggöra hur de skyddsåtgärder som föreslås 

ska fastställas för att möjliggöra bebyggelsen utifrån miljökvalitetsnormer för luftkvalitet 

i planområdets östra delar, vid Sofierogatans nya sträckning. Det innebär att den förore-

nade luften inte ska tränga sig in till de utrymmen där människor ska vistas, särskilt med 

tanke på att planen möjliggör besöksanläggningar på taket.  

Denna del kommer att avhandlas genom resonemang om lämpliga skyddsåtgärder. 
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2.3.2 Halterna i planområdets nordligaste del 

I planhandlingarna, såsom de presenterades vid granskningen, beskrevs att ”ett sätt att 

sänka halterna av luftföroreningar på platsen vore att förlänga och höja den betongmur 

som sträcker sig norr om tunneln, längs med E6/rv40”. Länsstyrelsen anser att det behö-

ver klargöras hur detta kommer att förverkligas i planens genomförande.  

Nya spridningsberäkningar har utförts med en skyddande konstruktion i två olika utföran-

den längs med Kungsbackaleden, i planområdets norra del. 

2.3.3 Takterrasser 

Länsstyrelsen skriver att luftutredningen (COWI 2020) anses ha beräknat att takterras-

serna möjliggörs på 14 meter höjd. Däremot baseras det aktuella planförslaget på en 

mycket flexibel markanvändning. Länsstyrelsen anser att planförslaget måste tydliggöra 

lägsta möjliga höjd för anläggandet av takterrasser och hur en eventuell skärmning av 

andra byggnader mellan takterrasser och E6 behöver utformas för att klara MKN på tak-

terrasserna samt även klara risker från olyckor.  

I denna utredning diskuteras resultat från beräkningar gjorda utifrån den föreslagna be-

byggelseutformningen, med syfte att beskriva andra möjliga nivåer för vistelseytorna.  

2.3.4 Emissioner från verksamheter 

Länsstyrelsen saknar en beskrivning av verksamheterna i området och ett klargörande av 

eventuella utsläpp till luft, t.ex. VOC från tryckeriet.  

Denna utredning beskriver verksamheten hos Rundqvists boktryckeri och vilken påverkan 

den kan ha på luftkvaliteten i planområdet.  

2.4 Miljökvalitetsnormer 

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

normer (MKN) som ett nytt styrmedel i svensk miljörätt. Systemet med MKN regleras 

framförallt i Miljöbalkens femte kapitel. Till skillnad mot gränsvärden och riktvärden skall 

MKN enbart ta fasta på vad människan och naturen tål utan hänsyn till ekonomiska in-

tressen 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 (Sveriges riksdag, 2010). Gällande miljökvalitetsnormer för 

NO₂ och PM10 i utomhusluft redovisas i Tabell 1. 
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Tabell 1 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft enligt Luftkvalitetsförordningen. 

Förorening Medelvärdes- 

period 

Miljökvalitets- 

norm (µg/m³) 

Antal tillåtna överskridanden per år 

NO₂ Timme 
Dygn 

År 

90 
60 

40 

175 timmar1 
7 dygn 

- 

PM10 Dygn 
År 

50 
40 

35 dygn 
- 

1) Förutsatt att föroreningsnivån inte överstiger 200 µg/m³ under en timme mer än 18 gånger per 

kalenderår. 

Det gränsvärde för timhalter som Länsstyrelsen önskar utvärdering emot är gränsvärdet 

på 200 µg/m³ för NO₂, vilket inte får överskridas mer än 18 timmar per kalenderår. Detta 

gränsvärde är definierat både i EU-direktivet 2008/50/EC och i Luftkvalitetsförordningen. 

Kommuner och myndigheter bär huvudansvaret för att MKN följs, men verksamhetsutö-

vare har också ett visst ansvar. Ansvaret ökar med verksamhetens storlek och miljöpå-

verkan. MKN ska följas när kommuner och myndigheter planlägger, bedriver tillsyn och 

ger tillstånd till att driva anläggningar (Naturvårdsverket, 2019). 

2.5 Miljökvalitetsmål 

Det svenska systemet med miljökvalitetsmål innehåller ett generationsmål, sexton miljö-

kvalitetsmål och tjugofyra etappmål. Generationsmålet anger inriktningen för den sam-

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

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

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

och används i det löpande uppföljningsarbetet av målen. 

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

Frisk luft definieras enligt följande: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, 

växter och kulturvärden inte skadas. För miljökvalitetsmålet Frisk luft finns preciseringar 

i form av halter av luftföroreningar som inte ska överskridas. Se Tabell 2 för preciseringar 

för NO₂ och PM10. Miljökvalitetsmålen ska nås senast år 2020. 

Tabell 2 Preciseringar avseende kvävedioxid och partiklar för miljökvalitetsmålet Frisk luft. 

Förore-

ning 

Medelvärdespe-

riod 

Miljökvalitetsmål 

(µg/m³) 

Antal tillåtna överskridanden per 

år 

NO₂  Timme 

År 

60 

20 

175 timmar 

- 

PM10  Dygn 

År 

30 

15 

37 dygn 

- 
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Miljökvalitetsmålen utgör en riktning och vägledning åt kommuner och länsstyrelser vart 

det framtida miljöarbetet ska sikta mot. Även om miljökvalitetsmålen inte är juridiskt 

bindande så som MKN, kan överskridanden av miljökvalitetsmålen innebära en begräns-

ning i framtiden, beroende på hur dessa tolkas av myndigheterna och därmed vilken prak-

tisk betydelse dessa får. 

3 Underlag och metod 

3.1 Beräkningsscenarier 

I denna rapport redovisas resultat från nya haltberäkningar som har utförts för ett sce-

nario för år 2021 och ett för år 2035, där den planerade bebyggelsen är uppförd i båda 

scenarierna. Prognoser för trafikflödena har gjorts för såväl år 2021 som år 2035. Scena-

rierna inkluderar två varianter på en skyddande konstruktion längs med Kungsbackale-

den, i planområdets norra del, som ska skydda mot intransport av föroreningar från mo-

torvägen.  

3.2 Framtida utformning av området 

Samma föreslagna bebyggelse som använts i COWIs tidigare luftutredning (COWI 2020) 

kommer att användas för beräkning av de nya scenarierna. I Figur 3 visas en illustration 

av byggnaderna.  

Den skärmande konstruktion i planområdets norra del som föreslagits för att skärma luft-

föroreningarna från motorvägen har placerats mellan Kungsbackaleden och Sofierogatan. 

Dess mittpunkt har varit vid gångtunneln som passerar under motorvägen (vid triangeln 

i Figur 1). För att en sådan skärm ska ge effekt på halterna av luftföroreningar krävs att 

den är tillräckligt lång och hög, så att inte den förorenade luften kan komma förbi hindret. 

Erfarenhetsmässigt bör skärmen nå åtminstone fem meter över vägbanan. I beräkning-

arna har skärmen getts de egenskaper som redovisas i Tabell 3. I och med att det är en 

höjdskillnad mellan Sofierogatan och Kungsbackaleden och att Kungsbackaledens körfält 

i sig ligger på olika nivåer och dessutom sluttar, har flera höjdangivelser lämnats.  

Värt att nämna är att konstruktionen inte måste vara en mur av sten eller betong, utan 

vilken annan typ av skärm som är lufttät kan vara lika lämplig eller lämpligare. 

Tabell 3. Egenskaper för den skärmande konstruktion som uppförts i 3D-modellen för att 

minska spridningen av luftföroreningar i norra delen av planområdet, i respektive 

beräkning. 

Beräkning Längd (m) Höjd (m) över 

Sofierogatan Kungsbackaleden 

A 150 12 5-7 

B 270 15 8-10 
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Rundqvists boktryckeri, som Länsstyrelsen frågat om, är markerat med rött och fasaderna 

som vetter mot öster är markerade med gult i Figur 3. 

 

Figur 3.  Illustration av den planerade bebyggelsen, sedd från sydväst. Rundqvists boktryck-

eri markerat med rött. De fasader som vetter mot öster är markerade med gult. 

3.3 Spridningsmodellering 

De uppgifter om utsläppen från trafiken som använts i de för denna rapport nya sprid-

ningsberäkningarna har hämtats från tidigare utredning (COWI 2020). Halterna av luft-

föroreningar kommer att spridningsberäknas på samma sätt som i föregående utredning 

för området (COWI 2020). CFD-modellen Miskam kommer att användas för att beräkna 

spridningen av halterna i området. Meteorologisk indata har beräknats med modellen 

TAPM.  

För beräkning av totala halter för området har en urban bakgrundshalt adderats till de 

lokala beräknade haltbidragen, för både NO₂ och PM10, på samma sätt som tidigare. Den 

lokala urbana bakgrunden för 99,8-percentilen av timmedelvärdet för NO₂ har beräknats 

genom att data från Luftvårdsförbundets mätstation i Gårda jämförts med spridningsbe-

räkningar, vilket gjorts i ett tidigare projekt (Haeger-Eugensson M m.fl, 2018). De urbana 

bakgrundshalter som visas i Tabell 4 har lagts till de beräknade lokalbidragen i de båda 

scenarierna.  

Tabell 4. Urban bakgrundshalt som adderats till spridningsberäkningarnas haltkartor. Obser-

vera att kväveoxidhalten angivits som just NOx. 

Förorening Årsmedel-

värde 

98-percentil 

dygn 

90-percentil 

dygn 

98-percentil 

timme 

99,8-percentil 

timme 

NOX 

(µg/m³) 

40 50 - 83 63 

PM10 

(µg/m³) 

16 - 27 - - 
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4 Resultat 

4.1.1 Fasader i öster 

De spridningsberäkningar som tagits fram i projektet har använts för att dra slutsatser 

om halterna av luftföroreningar utmed fasaderna i planområdets östra delar (markerade 

med gult i Figur 3), vid Sofierogatans nya sträckning. Halterna av såväl NO₂ som PM10 i 

planområdets östra del, intill Kungsbackaleden, är höga. I Figur 4 visas de högsta beräk-

nade halterna i förhållande till MKN, det vill säga dygnsmedelvärdet av NO₂ år 2021 och 

av PM10 år 2035 (hämtade ur COWI 2020), utan den skärmande konstruktion som dis-

kuteras i avsnitt 3.2.  

a) 

 

b) 

 

Figur 4. Spridningsberäkningar av a) 98-percentil av dygnsmedelvärdet av NO₂ år 2021 och 

b) 90-percentil av dygnsmedelvärdet av PM10 år 2035. Halterna är i marknivå och 

redovisas i µg/m³. Planområdets ungefärliga utsträckning är markerat i figuren. 

Röd färg innebär ett överskridande av miljökvalitetsnormen, medan rosa färg är ett 

överskridande av miljökvalitetsmålet. 
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Både norr och söder om planområdet saknas bebyggelse direkt intill motorvägen, vilket 

gör att luftföroreningarna kan sprida sig mer obehindrat. Halter som tangerar MKN för 

dygn ses upp till ett avstånd om ca 75 meter väster om Kungsbackaleden. Plankartans 

bestämmelse m1 föreskriver att fasader och fönster ska utföras täta upp till 4 meter ovan 

marknivå. Ur ett luftkvalitetsperspektiv är det viktigt att hela fasaderna och samtliga föns-

ter utförs täta på byggnaders fasader i öster, det vill säga på fasader som vetter mot 

Sofierogatan och Kungsbackaleden. Detta gäller för utrymmen där människor vistas, 

såsom kontor, utställningslokaler eller nöjespark (inomhus). Denna föreskrift bör gälla ca 

75 meter från Kungsbackaledens närmaste vägbana. 

I och med att planbestämmelserna stadgar att en åtminstone sex meter hög mur eller 

byggnad ska skärma nöjesparken från Kungsbackaleden, kommer nöjesparkens vistelse-

ytor att skyddas från luftföroreningar från vägen. Det diskuteras vidare i avsnitt 4.1.3 

nedan. 

4.1.2 Halterna i planområdets nordligaste del 

I planområdets norra del mynnar den gångtunnel som går under Kungsbackaleden (se 

triangeln i Figur 1). Spridningsberäkningar för att undersöka hur en skärmande konstrukt-

ion, i två olika utformningar, påverkar haltnivåerna i områdets norra del har gjorts, för 

både kvävedioxid och partiklar (PM10) för år 2021 och 2035. De intressantaste resultaten 

av beräkningarna visas nedan tillsammans med bilder från spridningsberäkningar utan 

skärm som genomförts i COWI 2020. För NO₂ visas 98-percentilen av dygnsmedelvärdet 

för år 2021, då halterna av NO₂ beräknas vara som högst. För PM10 visas årsmedelvärde 

och 90-percentilen av dygnsmedelvärdet för år 2035, då partikelhalterna beräknas vara 

som högst. Övriga beräkningsbilder visas i Bilaga A. I figurerna redovisas halterna i mar-

knivå. 

Halterna jämförs dels med MKN, dels med miljökvalitetsmålet Frisk luft. MKN är instiftat 

i svensk lag och måste alltid uppfyllas. Miljökvalitetsmålen anger inriktningen för den 

samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att målen ska nås och be-

skriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Framtida haltnivåer 

brukar därför jämföras med miljökvalitetsmålet. Genomgående för alla haltkartor är att 

röd färg anger när överskridanden av MKN sker, och rosa färg anger överskridanden av 

miljökvalitetsmålet, där sådant finns. 

Kvävedioxid, NO₂  

De högsta halterna av kvävedioxid i förhållande till MKN återfinns för 98-percentilen av 

dygnsmedelvärdet år 2021, i Figur 5, varför denna kommer att beskrivas mest ingående. 

Utan en skärmande konstruktion blir halterna av NO₂ i planområdets norra del höga, vilket 

tidigare visats i COWI 2020. I Figur 5 kan den skärmande effekten av konstruktionen 

noteras, eftersom halterna av NO₂ där Sofierogatan möter Nellickevägen minskar från ca 

70 µg/m³ utan skärm (a) till 60 µg/m³ med den kortare skärmen (b) och 55 µg/m³ med 

den längsta och högsta skärmen (c). Trots en 270 meter lång och upp till 15 meter hög 

skärm klaras dock inte MKN i hela den norra delen av planområdet. 
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a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

Figur 5.  98-percentil av dygnsmedelvärdet av NO₂ (µg/m³) år 2021 i marknivå för a) ingen 

skärm, b) skärm A och c) skärm B. Planområdets ungefärliga utsträckning är mar-

kerat i figurerna. Röd färg innebär ett överskridande av miljökvalitetsnormen. 
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Enligt beräkningarna överskrids MKNs gränsvärden även för 98-percentilen av timmedel-

värdena i de nordligaste och östra delarna av planområdet (se Figur 13a), och för 99,8-

percentilen av timmedelvärdena på en begränsad yta i den nordligaste delen av planom-

rådet (Figur 14a). 

Partiklar, PM10 

De högsta halterna av partiklar, i relation till MKN, återfinns i 90-percentilen av dygnsme-

delvärdet för år 2035, se Figur 6. Halterna av PM10 i korsningen vid gångtunnelns myn-

ning ligger strax över MKNs gränsvärde i alla tre beräkningarna; utan skärm (a), med den 

kortare skärmen (b) och med den längsta och högsta skärmen (c).  
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a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

Figur 6.  90-percentil av dygnsmedelvärdet av PM10 (µg/m³) år 2035 i marknivå för a) 

ingen skärm, b) skärm A och c) skärm B. Planområdets ungefärliga utsträckning är 

markerat i figurerna. Röd färg innebär ett överskridande av miljökvalitetsnormen, 

medan rosa färg är ett överskridande av miljökvalitetsmålet. 
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4.1.3 Takterrasser 

Länsstyrelsen har ställt en fråga om hur luftkvaliteten blir på olika höjder för eventuella 

takterrasser. I plankartans bestämmelse m5 stadgas att en nöjespark inom planområdet 

ska skyddas av en mur eller skärmande bebyggelse, för att minska risker förenade med 

transporter av farligt gods. Skärmningen ska nå minst 4 m över Kungsbackaleden och 

samtidigt vara minst 6 m högre än nöjesparken. En möjlig utformning visas i Figur 7. Om 

nöjesparken ligger på en högre höjd än +11 m måste muren eller bebyggelsen höjas så 

att den når 6 m över den högsta vistelseytan.  

I de beräkningar som genomförts (i såväl COWI 2020 som i denna rapport) finns en skär-

mande bebyggelse som är ca 4-5 meter högre än den högsta vistelseytan, som angivits 

till 14 meter. I Figur 8 visas 3D-modellen som använts i beräkningarna, med de aktuella 

höjderna markerade.  

Trots att den skärmande bebyggelsen i modellen är någon meter lägre än vad som före-

skrivs i planen ger den höjda bebyggelsen ett tillräckligt skydd mot luftföroreningarna 

från vägen. Det visas för 98-percentilen av dygnsmedelvärdet av NO₂ år 2021 och 90-

percentilen av dygnsmedelvärdet av PM10 för år 2035 i Figur 9. 

Om höjden för den högsta vistelseytan skulle sänkas skulle höjden för skärmningen, enligt 

ovanstående resonemang, ligga kvar på samma nivå och ge åtminstone samma tillräck-

liga avskärmning av luftföroreningar. Sannolikt skulle luftmiljön på en lägre nivå bli bättre 

i och med att avståndet från vistelseytan och skärmningens krön ökar.  

Varje höjning av vistelseytan skulle innebära en lika stor höjning av skärmningen. Skill-

naden i höjd mellan vistelseytan och skärmningens krön förblir det samma, men när skär-

mens höjd i förhållande till Kungsbackaleden ökar förväntas avskärmning av förorenade 

luftmassor från vägen bli mer effektiv, tack vare att luftmassorna tvingas till en högre 

nivå och därmed blandas om och späds ut mer effektivt. 
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Figur 7. Sektion för bebyggelsens mellandel och väg 40, strax norr om Gårdatunnelns myn-

ning. Ritningen visar den lägsta tänkbara skyddsmuren, enligt planbestämmelserna. 

 

 

 

Figur 8. Bilden visar den 3D-modell som använts i beräkningarna. Längst i öster är byggna-

derna några våningar högre, vilket ger en skärmning mot Kungsbackaleden. De gröna 

markeringarna på gavlarna visar den skyddande bebyggelsens höjd över vistelsey-

torna. 
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a) 

 

b) 

 

Figur 9. Spridningsberäkningar av a) 98-percentil av dygnsmedelvärdet av NO₂ år 2021 och 

b) 90-percentil av dygnsmedelvärdet av PM10 på takterrasser (på 14 meters höjd) 

år 2035. Halterna är i µg/m³. 

4.1.4 Emissioner från verksamheter 

Inom planområdet finns idag ett företag med verksamhet som skulle kunna ge utsläpp till 

luft. Det väntas ligga kvar och fortsätta sin verksamhet då detaljplanen vunnit laga kraft. 

Rundqvists boktryckeri är ett familjeägt tryckeri med en liten produktion av trycksaker. 

Företaget arbetar mycket med att ta fram prototyper, till exempel för en bok, men trycker 

sällan hela upplagor av böcker. Det senare sker uppskattningsvis fem gånger på ett år. 

För framställningen används huvudsakligen digitalpress, vilket kan beskrivas som en 

snabb kopieringsmaskin. En gammaldags tryckteknik, letter press, där klichéer och tryck-

färg används, förekommer också i begränsad omfattning. Enligt verksamheten ger ma-

skinerna inga emissioner och de har ingen särskild ventilation för ändamålet. Restproduk-

ten från digitalpressen är tomma tonerkasetter som skickas för återvinning. 
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Tryckeriets transporter sker huvudsakligen med eldriven personbil. Mindre än en gång per 

månad hämtas tryckta produkter, såsom böcker, eller lämnas råmaterial med lastbil. 

Verksamhetens samlade transporter kan väl anses omfattas i de trafikflöden som använts 

i spridningsberäkningarna. 

5 Diskussion och slutsatser 

Det område som nu detaljplaneras ligger strax söder om Lisebergs nöjespark, mellan 

Mölndalsån och Kungsbackaleden. Den senare är mycket vältrafikerad. Mellan motorvä-

gen och planområdet ligger Västkustbanan med Gårdatunneln och den kommande Väst-

länken. Tidigare utförda spridningsberäkningar har visat på höga halter av luftföroreningar 

intill Kungsbackaleden. I denna rapport presenteras resultaten från beräkningar med en 

skyddande barriär vid motorvägens kant, i syfte att visa hur luftmiljön i planområdets 

norra delar väntas bli. 

5.1 Fasader i öster 

För att skydda den planerade bebyggelsen från dålig luft inomhus där människor vistas 

rekommenderas täta fasader och icke öppningsbara fönster på de fasader som vetter mot 

öster inom de delar av planområdet som ligger inom ett avstånd från Kungsbackaleden 

på ca 75 meter. 

5.2 Halter i planområdets nordligaste del 

I tidigare utredning (COWI, 2020) påvisades höga halter av luftföroreningar i planområ-

dets norra del. I denna rapport har resultat från beräkningar med en skärmande kon-

struktion redovisats. De skärmar som studerats är 150 respektive 270 meter långa, och 

mellan 5 och 15 meter höga, beroende på utgångspunkt. Trots så omfattande skärm-

ningar sänks inte halterna av NO₂ och PM10 tillräckligt mycket för att miljökvalitetsnor-

men ska klaras i planområdets nordligaste del, intill Kungsbackaleden. 

5.2.1 Halter av kvävedioxid 

Planeringen av byggnationerna i de olika delarna av detaljplaneområdet framskrider med 

olika hastighet. I den södra delen av området strävar Volvo med flera intressenter för en 

snabb byggstart och en snar inflytt. Här ligger planområdet på ett större avstånd från 

motorvägen som är den huvudsakliga källan till luftföroreningar och problemet med höga 

halter i gatumiljön utmed den nya Sofierogatan kan undvikas genom lokala trafikföre-

skrifter. I den norra delen av planområdet väntas byggnader inte uppföras inom de 

närmsta åren. Emissionsfaktorerna, det vill säga hur mycket luftföroreningar som släpps 

ut per körd kilometer, väntas minska drastiskt i framtiden, särskilt för kväveoxider. Det 

beror bland annat på teknikutveckling och en högre andel elfordon. Trafiken på Kungs-

backaleden och andra statliga vägar väntas dock öka. Genom att väga samman emiss-

ionsfaktorn och trafiken kan den sammanlagda emissionen av kväveoxider från Kungs-

backaleden vid olika tidpunkter beräknas.  

En sådan beräkning redovisas i Figur 10, där år 2021 använts som utgångspunkt. Såsom 

har beskrivits i metodavsnittet i COWI 2020 används ett tidigare år än scenarioåret, då 
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emissionsfaktorerna hämtas i emissionskatalogen HBEFA för de beräkningar som utförts 

för arbetet med denna detaljplan. Därför redovisas emissionen av NOx med två kurvor i 

figuren nedan. I den ena finns en säkerhetsmarginal om ett till tio år (emissionsfaktorer 

för år 2020 har använts för att beskriva emissionerna år 2021 och emissionsfaktorer för 

år 2025 har använts för år 2035). Den kallas NOx med backade emissionsfaktorer. Den 

andra kurvan beskriver emissionsfaktorerna såsom de anges i katalogen (emissionsfak-

torer för år 2021 har använts för år 2021 och emissionsfaktorer för år 2035 har använts 

för år 2035). 

 

Figur 10. Beräknade emissioner från Kungsbackaleden vid olika år. Emissionerna har norme-

rats mot år 2021. Emissionen av NOx redovisas med två kurvor, en där en säker-

hetsmarginal om ett till tio år använts för att definiera emissionerna och en där ka-

talogens emission används. 

 

Trots en ökande trafik på Kungsbackaleden väntas alltså emissionerna av NOx minska 

kontinuerligt fram till år 2035. Normalt är sambandet mellan utsläpp av luftföroreningar 

och halter inte direkt – det är därför spridningsmodeller används – men på ett så här kort 

avstånd från en betydande källa till luftföroreningar som Kungsbackaleden, är det rimligt 

att tro att halterna av NO₂ följer emissionen av NOx någorlunda väl. 

År 2025 väntas emissionen av NOx motsvara 90 procent av 2021 års nivå, om försiktig-

hetsprincipen med backade emissionsfaktorer används. Studeras istället de tabellerade 

emissionerna för respektive år motsvarar de 65 procent av 2021 års nivå. Minskningen 

av emissioner av NOx talar för en minskning även av halterna av NO₂ utmed Kungsbacka-

leden, det vill säga i planområdets norra och östra delar. Ju längre fram, från år 2021, 

som studeras, desto lägre väntas kvävedioxidhalterna bli.  
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5.2.2 Halter av partiklar 

Halterna av partiklar beror i större utsträckning på slitage från däck, vägbana och broms-

belägg, än på förbränningen i motorn. Eftersom trafiken på Kungsbackaleden antas öka 

väntas även partikelhalterna öka i framtiden, vilket framgår av Figur 10. Ett sätt att 

minska partikelhalterna kan vara att föra in vegetation mellan föroreningskällan och plan-

området. Vegetationens positiva effekt, förutom att växter är nettoproducenter av syrgas, 

är att luftföroreningar kan deponera på vegetationsytan. Det gäller framför allt partikel-

bundna föroreningar. Vegetation kan alltså placeras som en barriär mellan utsläppskällan 

och bebyggelsen, så att spridningen av föroreningarna från källan till befolkningen kan 

begränsas, och luften filtreras på sin väg.  

Vegetationen påverkar luftkvalitet på olika sätt och det är svårt att sammanfatta det kom-

plexa samspelet med ett enkelt samband som beskriver vegetationens effekt på luftkva-

liteten. Beroende på typ av vegetation, t.ex. träd eller buskar, barr- eller lövväxter, vari-

erar vegetationens täthet och struktur.  

Den vegetation som väljs till de eventuella ridåerna behöver ha tillräckligt hög densitet 

för att en effektiv filtrering ska ske, men den behöver samtidigt vara tillräckligt porös för 

att vinden ska kunna passera, annars sker ingen filtrering. Vegetationstäthet, som kan 

mätas på flera olika sätt, påverkar vinden (bromsar hastigheten) och den småskaliga 

turbulensen och främjar partiklarnas deposition. Partikelstorleken hos föroreningen är av 

stor vikt för processerna, där grövre partiklar främst stoppas av fasta vegetationsdelar 

som inte påverkas lika starkt av vinden. När partiklarna väl har fastnat på vegetationen 

stannar de kvar på växten, tills de tvättas bort av regn, och halten partiklar i luften mins-

kar.  

Hur stor den renande effekten är, är oklart, särskilt i de nordliga delarna av världen där 

växtsäsongen är kort. Det förekommer stora individuella skillnader, även mellan växter 

inom samma art, så det är svårt att lämna rekommendationer för val av trädslag. Vad 

man däremot har sett på flera platser är att barrträd är bättre på att filtrera luft än lövträd, 

och att blad med hår är bättre på att filtrera än hårlösa blad. Resultaten varierar från ca 

3 till 17 % sänkning av partikelhalten vid lövträd beroende på täthet, säsong (om träden 

bär löv eller ej) och vindhastighet. För barrträd minskar halten av partiklar med mellan 

15 och 25 % (Freer-Smith et.al., 2004) och effekten är mindre säsongsberoende än för 

lövträd. 

Eftersom de flesta barrträd dels är gröna året om och dels har ett större partikelupptag 

genom en större sammanlagd bladyta bedöms tall, gran eller eventuellt en som lämpliga 

växter. För att få en effektiv täckning ända ner till marken bör träd eller buskar med 

grenar ned till marken väljas. 

Genom att föreskriva en vegetationsridå med barrträd skulle partikelhalterna från Kungs-

backaleden kunna minska med upp till ca 20 procent, enligt ovanstående resonemang. I 

det värsta scenariot är halterna, som 90-percentil av dygnsmedelvärdet, vilket visas i 

Figur 6b, intill gångtunnelns västra mynning ca 60 µg/m³. Med en tjugoprocentig minsk-

ning kan halterna bli strax under 50 µg/m³, vilket är på rätt sida av gränsvärdet för PM10. 
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5.3 Takterrasser 

Tack vare den skärmande mur eller bebyggelse som ska skydda nöjesparken/vistelseytan 

från risker med farligt gods, hålls halterna av luftföroreningar under miljökvalitetsnormen, 

oavsett på vilken nivå vistelseytan uppförs. 

5.4 Emissioner från verksamheter 

Inom planområdet och dess närhet är Rundqvists boktryckeri den enda verksamheten, 

utöver vägtrafiken, med eventuella utsläpp till luft som identifierats. Tryckeriet har dock 

en liten omsättning och mycket små eller inga utsläpp till luft.  
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Bilaga A Spridningsberäkningar 

I denna bilaga visas samtliga resultat från spridningsberäkningarna som avhandlats i av-

snitt 4.1.2, det vill säga beräknade halter av NO₂ för år 2021 och för PM10 för år 2035. 

A.1 Kvävedioxid, NO₂ 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figur 11.  Årsmedelvärde av NO₂ (µg/m³) i marknivå år 2021 för a) ingen skärm och b) skärm 

A och c) skärm B. Röd färg innebär ett överskridande av miljökvalitetsnormen, me-

dan rosa färg är ett överskridande av miljökvalitetsmålet.  
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a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

Figur 12.  98-percentil av dygnsmedelvärdet av NO₂ (µg/m³) år 2021 i marknivå för a) ingen 

skärm, b) skärm A och c) skärm B. Planområdets ungefärliga utsträckning är mar-

kerat i figurerna. Röd färg innebär ett överskridande av miljökvalitetsnormen. 
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a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

Figur 13.  98-percentil av dygnsmedelvärdet av NO₂ (µg/m³) år 2021 i marknivå för a) ingen 

skärm, b) skärm A och c) skärm B. Röd färg innebär ett överskridande av miljökva-

litetsnormen, medan rosa färg är ett överskridande av miljökvalitetsmålet. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figur 14.  99,8-percentil av dygnsmedelvärdet av NO₂ (µg/m³) år 2021 i marknivå för a) 

ingen skärm, b) skärm A och c) skärm B. Röd färg innebär ett överskridande av 

miljökvalitetsnormen. 
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A.2 Partiklar, PM10 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figur 15.  Årsmedelvärde av PM10 (µg/m³) i marknivå år 2035 för a) ingen skärm och b) 

skärm A och c) skärm B. Röd färg innebär ett överskridande av miljökvalitetsnor-

men, medan rosa färg är ett överskridande av miljökvalitetsmålet. 
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a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

Figur 16.  90-percentil av dygnsmedelvärdet av PM10 (µg/m³) år 2035 i marknivå för a) 

ingen skärm, b) skärm A och c) skärm B. Planområdets ungefärliga utsträckning är 

markerat i figurerna. Röd färg innebär ett överskridande av miljökvalitetsnormen, 

medan rosa färg är ett överskridande av miljökvalitetsmålet. 


