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Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 

Förord 

Varje år utför Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen en 

luftkvalitetsmätning i en av medlemskommunerna i regionen. År 2014 föll 

turen på Ale kommun. Mätningarna har utförts av miljöförvaltningen i 

Göteborgs Stad.  

Rapporten är sammanställd av Emma Björkman och granskad av Erik Svensson 

på miljöförvaltningen. 
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Sammanfattning 

Mätplatsen utsågs till Bohus centrum eftersom trafikintensiteten på Europaväg 

45 (E45) bedöms vara störst här. Mätperioden sträckte sig mellan den 27 

januari till den 15 maj. 

De luftföroreningar som mättes på platsen var kväveoxider (NOX) och partiklar 

(PM10) samt de meteorologiska parametrarna vindriktning och vindhastighet 

samt temperatur.  

I tabellen nedan sammanfattas resultaten av mätningarna. Eftersom 

miljökvalitetsnormerna gäller för ett helt år har vi gjort en bedömning om 

gränserna kommer klaras på platsen under 2014. Under dygn och timme anges 

antalet gånger som gränsen överskridits samt det tillåtna antalet gånger inom 

parentes. Under år anges det periodmedelvärde som uppmättes och den tillåtna 

halten inom parentes. Grön markering indikerar att vi bedömer att gränsen 

klaras, orange markering att gränsen riskerar att överskridas och röd markering 

att normen har eller riskerar att överskridas under 2014. 

Tabell 1. Resultat av mätningarna vid mätplatsen i Bohus i relation till 

miljökvalitetsnormerna och delmålen för Frisk luft. 

Bedömning Partiklar Kvävedioxid 

  

Dygn 
(antal 
dygn) 

År 
(µg/m3) 

Timme 
(antal 

timmar) 

Dygn 
(antal 
dygn)  

År 
(µg/m3) 

MKN 0 (7) 21 (40) 1 (175) 0 (7) 16 (40) 

ÖUT 8 (35) 21 (28) 9 (175) 0 (7) 16 (32) 

NUT 30 (35) 21 (20) 38 (175) 1 (7) 16 (26) 

Frisk luft 8 (37) - 27 (175) - 16 (20) 
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Bakgrund 

Ale kommun ligger längs Göta älvdeltat norr om Göteborg. Kommunen består 

från söder till norr av tätorterna Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Alafors och 

Älvängen som alla ligger längs med eller nära E45:an och Norge/Vänerbanan. 

Det stora väg- och järnvägsprojektet BanaVäg i Väst har pågått i kommunen i 

åtta år fram till slutet av 2012. Järnvägen har byggts om från enkelspår till 

dubbelspår och E45:an har byggts om till fyrfilig motorväg med planskilda 

korsningar. 

 

Figur 1. Ale kommun 

Uppdraget 

Ale kommun är en av tretton kommuner och ett antal företag som är 

medlemmar i Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen. Genom 

luftvårdsprogrammet finansieras kontinuerliga mätningar i Göteborgs och 

Mölndals Stad samt indikativa mätningar inom övriga medlemskommuner 

genom kortare mätkampanjer såsom den här.  

Senast det utfördes mätningar i Ale kommun var år 2001/2002 Förutom 

kontinuerliga mätningar med en mobil mätvagn utfördes även en passiv 

mätning av kvävedioxid och VOC (flyktiga organiska ämnen), samt en 

spridningsberäkning i samtliga tätorter i kommunen. Resultatet presenteras i 

rapporten Luftföroreningar i Nordöstra korridoren - mätningar och beräkningar 

av kvävedioxidhalten okt 2001 – jan 2002. 
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Miljökvalitetsnormer och miljömål 

I EU:s luftkvalitetsdirektiv finns ett antal miljökvalitetsnormer (MKN) för olika 

luftföroreningar. Sverige har implementerat dessa i Luftkvalitetsförordningen 

(2010:477). För respektive förorening finns även så kallade utvärderingströsklar 

uppställda. De fungerar som en varningssignal om att luftkvaliteten börjar 

närma sig normnivåerna, vilket innebär att vissa åtgärder måste vidtas.  

Normerna ska uppfyllas där människor vistas och är juridiskt bindande. Det är 

upp till varje kommun att kontrollera att miljökvalitetsnormerna följs inom 

kommunens gränser.  

Omfattningen av kommunens kontroll styrs av: 

 Befolkningsmängden 

 Luftkvaliteten  

 Om kommunen ingår i ett samverkansområde eller ej 
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Tabell 2. Utvärderingskrav vid olika föroreningsnivåer samt lämpliga metoder 

för utvärdering
1
 

Intervall Utvärderingskrav Lämplig metod för 
utvärdering 

Halter över 
miljökvalitetsnormen 
(MKN) 

Kontinuerliga mätningar i 
samverkansområde. Minst 
en station måste finnas i 
varje överskridande kommun 
(undantag: om 
överskridandena beror på 
samma källa). 

Referensmetod eller 
likvärdig metod under ett 
helt kalenderår på platsen 
för överskridande.  

Halter över övre 
utvärderingströskeln 

Kontinuerliga mätningar. Om 
mätningar kompletteras med 
beräkningar eller indikativa 
mätningar kan antalet 
stationer minskas med upp 
till 50 %.   

Mätningar och eventuellt 
beräkningar, 
huvudsakligen där halterna 
är högst och där 
människor vistas. 
Mätningar skall utföras 
med referensmetod eller 
likvärdig metod under ett 
helt kalenderår 

Halter mellan nedre 
utvärderingströskeln och 
övre utvärderingströskeln 

Kontinuerliga mätningar. Mätningar och eventuellt 
beräkningar, 
huvudsakligen där halterna 
bedöms vara som högst 
och där människor vistas. 
Mätningar skall utföras 
med referensmetod eller 
likvärdig metod under ett 
helt kalenderår.  

Halter under den nedre 
utvärderingströskeln 

Enbart beräkning eller 
skattning eller en 
kombination av metoderna. 

Jämförelse med andra 
närliggande orter, 
nomogram, enklare 
beräkningar eller 
indikativa/enkla mätningar. 

 

Kontinuerliga mätningar innebär mätningar som pågår under ett helt kalenderår 

på en och samma provtagningsplats. Indikativa mätningar innebär mätningar 

som pågår på en provtagningsplats under minst 14 procent av ett år.  

Kraven på mätning inträder alltså när halterna överskrider den nedre 

utvärderingströskeln. Men om kommunen tillhör ett samverkansområde, som 

Ale kommun gör, behöver inte kontinuerliga mätningar utföras tack vare att 

luftvårdsprogrammet finansierar mätstationerna i Gårda och Mölndal. 

Göteborgs Stad mäter dessutom luftkvaliteten permanent på ytterligare två 

platser i staden. På så sätt finns alltså inget formellt krav på att Ale kommun 

behöver utföra kontinuerliga mätningar även om föroreningshalterna skulle 

överskrida utvärderingströsklarna. 

                                                 
1
 Luftguiden, Handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft 2014 
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Om däremot miljökvalitetsnormen överskrids måste kontinuerliga mätningar 

utföras, trots att Ale kommun är med i ett samverkansområde. I dagsläget är det 

bara Göteborgs kommun i hela Göteborgsregionen som måste utföra 

kontinuerliga mätningar. Men om fler kommuner inom Luftvårdsprogrammet 

skulle överskrida miljökvalitetsnormen ska alltså en provtagningsplats finnas i 

varje överskridande kommun. 

I Sverige finns det 16 miljökvalitetsmål. Syftet med målen är att lösa de stora 

miljöproblemen i Sverige till år 2020. I miljömålet Frisk luft är målet att ”luften 

skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 

skadas”. Det finns delmål för ett antal luftföroreningar, varav PM10 och 

kvävedioxid är de svåraste att klara. För mer detaljer om 

miljökvalitetsnormerna och –målen, se Bilaga 1.  

Luftföroreningar i tätort 

Kväveoxider bildas vid förbränningsprocesser genom att luftens syre och kväve 

reagerar med varandra vid hög temperatur. Kväveoxid (NO) och kvävedioxid 

(NO2) är atmosfärskemiskt aktiva. Kväveoxid kan ombildas till kvävedioxid 

och vice versa, men andelen kvävedioxid ökar i regel på bekostnad av 

kväveoxid när föroreningarna åldras. På grund av dessa samband används ofta 

NOX (summan av NO och NO2) för att beskriva halterna av luftföroreningar. 

Det är dock bara kvävedioxiden som i sig är skadlig. I städer och tätorter är 

trafiken den största källan till NOX, men även förbränning i exempelvis 

kraftvärmeverk och andra industrier bidrar.   

PM10 är ett samlingsbegrepp för partiklar med en diameter mindre än 10 µm. 

De partiklar som ryms under begreppet PM10 är inbördes mycket olika i form 

och ämnessammansättning och kan utgöras av vätskedroppar, salter, 

dammpartiklar, sot eller kombinationer av dessa. Luftens innehåll av olika 

partiklar är beroende av varifrån partikelutsläppet kommer och hur det har 

transporterats och omvandlats från källa till mottagare. Sammansättningen 

varierar också kraftigt över året.  

Partiklar i gatumiljö är dels långdistanstransporterade, dels från lokala 

industrier samt direkt och indirekt skapade av trafiken. De direkta emissionerna 

från trafiken utgörs av avgaspartiklar och partiklar som bildas genom slitage 

mellan däck och vägbana. Användning av dubbdäck innebär att slitaget mellan 

vägbana och däck blir kraftigare, vilket bidrar till att fler partiklar slits upp i 

luften.  

De indirekta emissionerna består av uppvirvlande partiklar. Uppvirvlingen 

innebär att partiklar som bildats kan bidra till höga partikelhalter under en lång 

period då de hålls svävande i luften på grund av vinddraget från vägtrafiken.  

Partiklar kan ge besvär i luftvägarna och kan minska motståndskraften mot till 

exempel infektionssjukdomar. Partiklar leder också till hjärt- och 

kärlsjukdomar. 
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Mätplats 

Samtliga tätorter i Ale kommen ligger i direkt anslutning eller nära E45:an. 

Vägtrafiken borde därför vara den dominerande källan av luftföroreningar i Ale 

kommun.  

Vid Bohus centrum knyter Jordfallsbron ihop E45:an och E6:an. Trafikverket 

mäter trafiken på bron samt vid kommungränsen mellan Göteborgs kommun 

och Ale kommun, något norr om Angeredsbron.  

Trafiken på bron var under mätperioden mellan 23 000-24 000 fordon per 

vardagsdygn. Trafiken har ökat efter införandet av trängselskatten. Under första 

kvartalet 2014 var trafikflödet 37-38 procent högre jämfört med samma period 

2012. Det motsvarar cirka 6 000 fordon per dygn.
 2

  

Vid kommungränsen var antalet passerande fordon under mätperioden cirka 

20 000. Här finns det inga mätningar från 2012, men jämfört med första 

kvartalet 2013 var ökningen under 2014 13-14 procent. Det motsvarar cirka 

2 500 fordon.
3
 Eftersom stora delar av vägen varit en byggarbetsplats fram till 

färdigställandet av E45:an i slutet av 2012, beror troligen ökningen på bättre 

framkomlighet. Vägen är också fri från trängselskatter, vilket gör att fordon 

avgiftsfritt kan köra mellan E20 och E6 norra.    

Flödena kan jämföras med trafiken på Kungsbackaleden förbi mätstationen vid 

Gårda som under 2013 var drygt 110 000 fordon per medelvardagsdygn
4
.  

Bohus uppskattas vara den tätort i kommunen där mest trafik passerar eftersom 

mycket norrgående trafik på E45:an avtar mot Kungälv och att trafiken från 

E6:an passerar över Jordfallsbron.  

I Bohus ligger också ligger Akzo Nobel (Eka) som är den största industrin i 

kommunen. Här produceras bland annat väteperoxid och kemiskt ren alkali. 

Anläggningens utsläpp till luft består av organiska ämnen, koldioxid samt 

svavel- och kväveoxider från förbränning samt en mindre mängd stoft. Under 

2013 var utsläppen av kväveoxider 30 ton
5
. 

Mätning med mätvagn 

Vid förra mätningen var mätstationen placerad vid före detta Bohus station, 

norr om Jordfallsbron.  

                                                 
2
 Uppfölning av bil- och kollektivtrafik - Första kvartalet 2014, Västsvenska paketet, s. 

13  
3
 Uppfölning av bil- och kollektivtrafik - Första kvartalet 2014, Västsvenska paketet, 

s.18 
4
 Trafikkontoret, 2014 

5
 Miljörapport 2013, Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB, Bohus 
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Figur 2. Den förra mätplatsen vid före detta Bohus station, norr om 

Jordfallsbron. Foto: Erica Steen 

Mycket har hänt i kommunen sedan mätningen 2001/2002. Efter det stora väg- 

och järnvägsbygget BanaVäg i Väst ser infrastrukturen nu helt annorlunda ut.  

Mätvagnens placering beslutades i samråd med Ale kommun. På grund av 

Bohus trafiksituationen och Ekas placering ansåg vi att det fortfarande är 

intressant att mäta i tätorten. Men vi valde att inte förlägga den på samma plats 

som tidigare mätning, eftersom platsen inte används på samma sätt och är 

därmed inte jämförbar. 

Mätningar ska, enligt 26 § Luftkvalitetsförordningen, utföras: 

 i de områden och på de platser där det är sannolikt att befolkningen 

exponeras för de högsta koncentrationerna, och  

 i de områden och på de platser som är representativa för den exponering 

som befolkningen i allmänhet är utsatt för.  

Vi ville alltså mäta så nära motorvägen och Jordfallsmotet som möjligt men 

ändå välja en plats där människor bor och vistas. Vi sökte därför en plats runt 

Bohus centrumbyggnad där många människor rör sig och bland annat från och 

till busstorget eller tågstationen. Mätvagnen placerades mellan Bohus 

centrumbyggnad och bland de första flerbostadshusen närmast E45:an.  
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Figur 3. Mätvagnens placering bakom centrumbyggnaden i Bohus centrum.  

 

Figur 4. Mätplatsen 2014 bakom Bohus centrumbyggnad. (Foto: Emma 

Björkman) 

Avståndet till E45:an var cirka 160 meter. Visserligen ligger andra bostadshus, 

längs till exempel Göteborgsvägen, närmare E45:an. Men avståndet till 

Jordfallsmotet är där desto större.  
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Mätutrustning 

Mätvagnen är utrustad med instrument för att mäta kväveoxider (NO, NO2 och 

NOX) och partiklar (PM10). Mätutrustningen beskrivs närmare i Bilaga 2. 

Mätningarna pågick mellan den 27 januari till den 15 maj 2014. Under 

mätperioden har instrumenten mätt kontinuerligt förutom vid kalibrering. 

Enligt Naturvårdsverkets krav på indikativa mätningar ska mätningar utföras 

under minst åtta veckor (14 procent av året) jämt fördelat över året. 

Mätningarna i Bohus utfördes under 16 veckor i följd. Men eftersom 

mätperioden infaller under den tid på året då föroreningshalterna normalt är 

som högst, ger det oss en god möjlighet att bedöma halterna för ett helt år. 

Passiv mätning 

För att se hur snabbt föroreningarna avtog från E45:an gjorde vi även en passiv 

mätning med hjälp av diffusionsprovtagare för kvävedioxid. Fem punkter 

valdes ut i en linje från motorvägen via mätvagnen upp i östra delarna av 

Bohus. Tyvärr försvann två av mätarna under perioden, vilket gör resultatet mer 

osäkert. 

En mätare sattes vid busstorget mellan E45:an och Bohus centrumbyggnad. En 

sattes på vagnen (resultat fattas). Två placerades på Byvägen rakt österut från 

vagnen (varav resultat för en fattas) och en på Skårdalsvägen cirka 500 meter 

från motorvägen, se karta nedan.  

 

Figur 5. Diffusionsprovtagarna är markerade med cirklar på kartan.  
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Mätningen med diffusionsprovtagare pågick mellan den 19 mars till och med 

den 15 april.  
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Resultat 

Partiklar (PM10) 

Resultatet av partikelmätningarna har sammanställts i tabellen nedan. Halterna 

har även jämförts med miljöförvaltningens mobila mätstation vid 

Blidvädersplan i södra Biskopsgården och den permanenta mätstationen i 

Gårda, båda i Göteborg. Mätplatsen vid Blidvädersplan är den plats som mest 

liknar situationen i Bohus där mätningen sker vid en hårt trafikerad led, 

Hisingsleden (155:an) och Bräckemotet, men en bit bort (cirka 300 meter). 

Mätstationen vid Gårda ligger däremot endast några meter från 

Kungsbackaleden (E6/E20). Trafikintensiteten vid Gårda är också betydligt 

högre. 

Tabell 3. Koncentrationer och antal överskridanden av miljökvalitetsnormen 

och utvärderingströsklar av PM10 under mätperioden.  

 Bohus Blidväders-
plan 

Gårda 

Dygnsmedelvärde 20,5 19,9 27,2 

Max dygn 49,9 51,7 67,6 

Min dygn 5,3 4,2 6,1 

90-percentil dygn 33,3 32,9 43,1 

 Antal överskridanden 

Antal dygn över MKN 50 μg/m
3
 

(max 35) 
0 1 9 

Antal dygn över ÖUT* och 
delmålet i Frisk luft 35 μg/m

3
 (max 

35 resp. 37) 

8 7 25 

Antal dygn över NUT*  

25 μg/m
3
 (max 35) 

30 30 52 

*ÖUT=övre utvärderingströskeln, NUT=nedre utvärderingströskeln 

Dygnsnorm 

Miljökvalitetsnormen för dygn överskreds inte en enda gång i Bohus under 

mätperioden, se figur nedan. Den övre utvärderingströskeln överskreds 8 gånger 

under den 16 veckor långa mätningen. Eftersom mätningen pågick under 

vårvintern när partikelhalterna normalt är som högst, bedömer vi att varken 

normen eller tröskeln kommer att överskridas under 2014. 

Den nedre utvärderingströskeln överskrids dock 30 gånger under mätperioden. 

Eftersom tröskeln endast får överskridas 35 dygn per år, finns det en risk att 

normen överskrids i Bohus under 2014.  
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Diagram 1. Dygnsmedelvärde för PM10 (µg/m
3
)  

Årsnorm 

Eftersom periodmedelvärdet endast ligger på 20 μg/m
3
, är sannolikheten stor 

för att årsnormen på 40 μg/m
3
 klaras under 2014.  

Miljökvalitetsmålet Frisk luft 

Partikelhalterna vid mätplatsen överskred delmålet för Frisk Luft som 

dygnsmedelvärde 8 gånger, vilket är 20 procent av det tillåtna antalet gånger. 

Risken för att målet ska överskridas under 2014 är därmed liten.  
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Kvävedioxid (NO2) 

En sammanställning av mätningen av kvävedioxidhalten presenteras i tabellen 

nedan. Halterna har även jämförts med miljöförvaltningens mätstation vid 

Blidvädersplan och Gårda i Göteborg.  

Tabell 4. Koncentrationer och antal överskridanden av miljökvalitetsnormerna 

och utvärderingströsklar av kvävedioxid under mätperioden.  

 Timmedelvärden (µg/m
3
) Dygnsmedelvärden (µg/m

3
) 

Bohus Blidväders-
plan 

Gårda 

 

Bohus Blidväders-
plan 

Gårda 

 

Medelvärde 15,8 18,0 45,7 15,8 17,9 45,4 

Max 90,6 78,7 213,6 39,2 40,6 95,9 

Min 2,1 1,7 1,9 5,9 4,2 12,5 

98-percentil 48,9 52,7 120,8 33,9 36,3 75,7 

  

Antal timmar över 
MKN 90 μg/m

3
 (max 

175/år) 

1 0 223  

Antal timmar över 
ÖUT* 72 μg/m

3
 (max 

175/år) 

9 7 443 

Antal timmar över 
NUT* 54 μg/m

3
 (max 

175/år) 

38 43 856 

Antal dygn över MKN 
60 μg/m

3
 (max 7/år) 

 0 0 24 

Antal dygn över ÖUT* 
48 μg/m

3
 (max 7/år) 

0 0 50 

Antal dygn över NUT* 
36 μg/m

3
 (max 7/år) 

1 3 71 

Antal timmar över EU 
MKN på 200 µg/m

3
 

(max 18/år) 

0 0 0  

Antal timmar över 
delmålet till Frisk luft 
60 μg/m

3
 

(max 175 år) 

27 25 695 

*ÖTU=övre utvärderingströskeln, NUT=nedre utvärderingströskeln 

Timnorm 

Miljökvalitetsnormen för timmedelvärdet överskreds bara en gång under 

mätperioden. Halterna ligger därmed långt under normen.  
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Den övre och nedre utvärderingströskeln överskreds några gånger, men 

bedömningen är att trösklarna kommer klaras under 2014. 

Dygnsnorm 

Normen för dygnsmedelvärde överskreds inte på platsen under mätperioden. 

Detsamma gäller den övre utvärderingströskeln. Den nedre överskreds endast 

en gång. Bedömningen är därför att både norm och trösklar för dygn kommer 

att klaras på platsen under 2014. 

 

 

Figur 6. Dygnsmedelvärdet (µg/m
3
) för kvävedioxidhalten vid Bohus centrum 

jämfört Gårda och Blidvädersplan i Göteborg.  

Som vi ser i diagrammet sammanfaller dagar med höga kvävedioxidhalter i 

Bohus med höga halter i Göteborg. Mätstationen i Gårda ligger mycket närmare 

vägen och har därför mycket högre halter, men topparna med extra höga halter 

sammanfaller med mätningarna i Bohus. Många av dessa dagar sammanfaller 

även med inversion. Här ser man alltså hur stor inverkan vädret har på den 

uppmätta kvävedioxidhalten. Trafiken är relativt konstant i Gårda och på 

E45:an, men under dagar med inversion blir omblandningen av luften nära 

marken så dålig att utsläppen stannar kvar och ackumuleras.  

Årsnorm 

Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid ligger på 40 μg/m
3
. Eftersom 

medelvärdet i Bohus låg på 16 μg/m
3
 är bedömningen att normen klaras under 

2014.  

Miljökvalitetsmålet Frisk luft 

Som en del i det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft finns ett delmål på 60 

μg/m
3
 för kvävedioxid som timmedelvärde. Delmålet får överskridas högst 175 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2
7

-j
an

 

0
3

-f
eb

 

1
0

-f
eb

 

1
7

-f
eb

 

2
4

-f
eb

 

0
3

-m
ar

 

1
0

-m
ar

 

1
7

-m
ar

 

2
4

-m
ar

 

3
1

-m
ar

 

0
7

-a
p

r 

1
4

-a
p

r 

2
1

-a
p

r 

2
8

-a
p

r 

0
5

-m
aj

 

1
2

-m
aj

 

Dygnsmedelvärde 

Bohus Gårda Blidvädersplan MKN 



Luftkvalitetsmätning Bohus, Ale kommun 2014 

18 

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 

timmar per år. I Bohus överskreds delmålet under 27 timmar. Vi bedömer 

därför att miljökvalitetsmålet klaras på platsen under 2014.  

Inom Frisk luft finns det också ett delmål på 20 µg/m
3
 som årsmedelvärde som 

inte får överskridas. Bedömningen är att även detta mål kommer att klaras i 

Bohus under 2014.   

Passiv mätning av kvävedioxid 

Diffusionsprovtagarna var uppsatta under en månads tid. Resultatet som 

presenteras nedan är därför ett månadsmedelvärde av de två provtagarna som 

sattes ut på varje provtagningsplats. Syftet med mätningen var mer att kunna 

jämföra föroreningshalten mellan olika avstånd från motorvägen.  

Resultatet av mätningen med diffusionsprovtagare redovisas i tabellen och 

kartan nedan.   

Tabell 4. Resultat av passiv mätning  

 Provpunkt Resultat (µg/m
3
) Avstånd till E45 (m) 

Busstorget 14,9 40 

Mätvagnen - 170 

Byvägen 12 - 270 

Byvägen 26 8,8 400 

Skårdalsvägen 6,9 560 
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Figur 7. Resultat av de tre diffusionsprovtagarna som fick sitta kvar under hela 

provtagningstiden.  

Trots att det bara finns resultat för tre punkter kan man se att föroreningshalten 

avtar väldigt snabbt från vägen. På en sträcka av 500 meter har halten halverats. 

Bohusskolan, söder om mätplatsen, ligger knappt 300 meter från E45:an. 

Eftersom området ligger längre bort än mätvagnen kan vi anta att 

miljökvalitetsnormerna klaras där också.  

Däremot finns det ett antal villor som ligger väldigt nära motorvägen. Främst 

området söder om mätplasten längs Göteborgsvägen. De yttersta husen ligger 

här bara cirka 20 meter från vägen. Halterna är därför högre än vid den aktuella 

mätplatsen och en intressant plats för nästkommande mätning.  

Vädersituation 

Vädret är av stor betydelse för luftföroreningarnas spridning och påverkar 

därmed uppmätta koncentrationer. De enskilt viktigaste meteorologiska 

parametrarna är vindhastigheten och vindriktning. Ju mer det blåser, desto mer 

späds koncentrationen av luftföroreningar ut. Blåser det från källan mot 

mottagaren blir halterna högre än om det blåser bort från källan. Nederbörd 

påverkar också i hög grad luftföroreningshalterna. När det regnar renas luften 

genom att luftföroreningar sköljs ur. Detta gäller främst partiklar. Är vägbanan 

fuktig binds dessutom partiklar till den och spridningen minskas.  

Temperaturskillnader i höjdled har en stor betydelse vintertid. Inträffar 

inversioner, där marktemperaturen är lägre än luften ovanför, kan inte luften 
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blandas om och föroreningshalterna i marknivå blir högre. Under vinterhalvåret 

kan inversioner vara mera långvariga och därmed orsaka större problem med 

luftföroreningar. Eftersom Göta älvdalen är omgärdad av berg på båda sidor har 

området en gynnsam topografi för inversioner. 2014 var ett milt år, vilket 

antagligen har bidragit till de låga halterna av kvävedioxid i Bohus.   

Under februari besparades vi helt från inversioner, men den 11 mars och under 

slutet av mars bidrog inversionerna till flera dagar med höga 

dygnsmedelvärden, se Figur 6 ovan. Under april månad inträffade ett antal 

inversioner utspridda över månaden som orsakade förhöjda halter under kortare 

perioder.  

Den milda vintern har även varit gynnsam för partikelhalten. Överskridandena 

av miljökvalitetsnormen på Gårda har varit färre än vanligt. På Haga har 

normen endast överskridits en gång under vårvintern. Partiklar från vägbanor 

och däck har inte ansamlats på vägbanor utan sköljts bort av regn. Den milda 

vintern innebar även mindre sand och salt på våra vägar, eftersom 

halkbekämpning inte behövde utföras i så hög utsträckning. Salt bidrar med 

uppvirlingsbart material medan sanden ökar slitaget mellan däck och vägbana.  

Vädret i Bohus och på miljöförvaltningens huvudväderstation vid Skansen 

Lejonet i centrala Göteborg sammanfattas i Tabell 5. På mätvagnens tak finns 

en vädermast som mäter vindhastighet, vindriktning och temperatur på cirka 4 

meters höjd. Vindhastigheten på vagnen var under mätperioden något lägre än 

Lejonet, vilket beror på att vindmätaren vid Lejonet sitter på 10 meters höjd och 

helt fri från påverkan av byggnader och dylikt. Temperaturen i Bohus är 

genomgående något lägre än temperaturen i Göteborg. Om man jämför 

resultaten med normalåret ser vi att vårvintern 2014 varit mild.  

Tabell 5. Sammanfattning av väderförhållandet under mätperioden. Lejonet är 

miljöförvaltningens centrala väderstation vid Skansen Lejonet i Göteborg. 

Medelvärdena i maj är beräknade till och med 15 maj då luftmätningen 

avslutades. 

 Lejonet 2014 Bohus 2014 Normalår * 

(Göteborg) 

Feb Mar Apr Maj  Feb Mar Apr Maj  Feb Mar Apr Maj 

Vind-
hastighet 
(m/s) 

3,7 3,4 2,8 2,3 1,0 1,4 1,2 1,0 2,9 2,9 2,7 2,8 

Temperatur 
(°C) 

4,2 7,0 10,
6 

10,
7 

2,9 4,6 7,8 7,9 0,7 3,0 7,6 11,
6 

Solinstrålning 
(W/m

2
) 

87 80 143 166     39 92 162 213 

Nederbörd 
(mm) 

103 31 44 4,3         

  *Normalår byggs från mätdata från Lejonet i Göteborg mellan åren 1990 – 

2009. 
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Figur 8. Medelvindhastigheten och frekvensen av vindriktningen 

Figurerna visar att vindhastigheten var väldigt låg på mätplatsen och att vinden 

oftast blåste från väst och sydöst.  
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Slutsatser 

Luftkvaliteten i Bohus centrum ligger långt under miljökvalitetsnormerna - 

varken miljökvalitetsnormen för kvävedioxid eller PM10 är i närheten av att 

överskridas under 2014.  

Vädret har varit väldigt gynnsamt för både partiklar och kvävedioxid under året. 

Den milda vintern resulterade i färre perioder med inversion samt mindre 

saltning och sandning av vägar. Det är därför rimligt att anta att partikelhalterna 

varit lägre än vanligt under året och att den undre utvärderingströskeln för dygn 

därför troligen överskrids under ett normalår i Bohus.   

Längs motorvägen är luftkvaliteten som sämst. Den passiva mätningen visar att 

föroreningshalten avtar relativt snabbt från E45:an. Efter cirka 500 meter 

österut halverades kvävedioxidhalten. 

Resultaten visar därmed att det inte finns något krav på Ale kommun att utföra 

kontinuerliga mätningar. Visserligen riskerar den nedre utvärderingströskeln att 

överskridas, men eftersom Ale kommun är medlem i Luftvårdsförbundet krävs 

kontinuerliga mätningar först när halterna riskerar att överskrida 

miljökvalitetsnormerna. Inom projektet Ren regionluft beräknas dessutom 

kvävedioxidhalten i området kring Nödinge och Nol var tredje år, vilket är en 

fullgod övervakning av luftkvaliteten i Ale kommun.  

 



Luftkvalitetsmätning Bohus, Ale kommun 2014 

23 

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 

Referenser 

 Luftguiden, Handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft 2014 

 Västsvenska paketet webbsida (2014-07-30) 

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik - Första kvartalet 2014, 

http://www.trafikverket.se/PageFiles/96362/rapport_uppfoljning_bil_ko

llektivtrafik_kvartal_%201_2014.pdf 

 Göteborgs Stad, Traikkontorets webbsida (2014-07-07) 

http://www.statistik.tkgbg.se/statistik.asp?sGata=KUNGSBACKALED

EN 

 Miljörapport 2013, Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB, 

Bohus 



Luftkvalitetsmätning Bohus, Ale kommun 2014 

24 

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 

Bilagor 

Bilaga 1: Miljökvalitetsnormer och miljömål 

Miljökvalitetsnormer 

De nivåer som fastställts i en MKN är juridiskt bindande. Här nedan redovisas 

miljökvalitetsnormerna för NO2 och PM10. 

Till miljökvalitetsnormerna finns även utvärderingströsklar kopplade. Enligt 27 

§ Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) ställs olika krav på kontroller av 

halterna beroende på hur höga de är i förhållande till utvärderingströsklarna. 

Kvävedioxid 

MKN för NO2 är 40 µg/m
3
 som årsmedelvärde, vilket inte får överskridas. 

Normen för dygnsmedelvärden är 60 µg/m
3
 och får överskridas maximalt 7 

gånger per år (98-percentil). På motsvarande sätt är normen för timmedelvärden 

90 µg/m
3
. Timmedelvärdena får överskridas maximalt 175 gånger per år (98-

percentil). 

Tabell 6. Miljökvalitetsnormer för NO2 

Halt (μg/m
3
) Tid för 

medelvärde 
Får överskridas 

högst 

90 1 timma 175 timmar/år 

60 1 dygn 7 dygn/år 

40 År Får inte 
överskridas 

 

Tabell 9. Utvärderingströsklar för NO2 

Ämne Utvärderings-
tröskel 

Gränsvärde 
µg/m

3
 

Medelvärdes-
period 

Får överskridas 
högst 

Kväve-
dioxid 

Övre 72 1 timme 175 timmar/år 

Nedre 54 1 timme 175 timmar/år 

Övre 48 1 dygn  7 dygn/år 

Nedre 36 1 dygn  7 dygn/år 

Övre 32 1 år  

Nedre 26 1 år  
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Partiklar, PM10 

För PM10 är MKN 40 µg/m
3
 som årsmedelvärde och får inte överskridas. 

Normen för dygnsmedelvärden är 50 µg/m
3
 och får överskridas maximalt 35 

gånger per år (90-percentil). 

Tabell 10. Miljökvalitetsnormer för PM10 

Halt (μg/m
3
) Tid för 

medelvärde 
Får överskridas 

högst 

50 Dygn 35 dygn/år 

40 År Får inte 
överskridas 

 

Tabell 11. Utvärderingströsklar för partiklar (PM10) 

Ämne Utvärderings-
tröskel 

Medelvärdes-
period 

Gränsvärde 
µg/m

3
 

 

Får över-
skridas högst 

PM10 Övre 1 dygn  35 35 dygn/år 

Nedre 1 dygn  25 35 dygn/år 

Övre 1 år 28 Får inte 
överskridas 

Nedre 1 år 20 Får inte 
överskridas 

 

Miljömål 

Det nationella miljömålet Frisk luft lyder att ”luften skall vara så ren att 

människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas”.  

Kvävedioxid 

Delmålen för kvävedioxid innebär att årsmedelvärdet inte får överskrida 20 

μg/m³ eller 60 μg/m³ som timmedelvärde. Timmedelvärdet får överskridas 

maximalt 175 timmar per år. 

Partiklar 

Delmålet för partiklar innebär att årsmedelvärdet inte får överskrida 15 μg/m³ 

eller 30 μg/m³ som dygnsmedelvärde. Dygnsmedelvärdet får överskridas 35 

dygn per år.  
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Bilaga 2: Mätutrustning 

Den utrustning som använts beskrivs nedan. Alla instrument mäter 

kontinuerligt. Data skickas till miljöförvaltningens insamlingsserver varje 

timme och upplösningen är minutmedelvärden.  

Partiklar 

TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance) används för mätning av 

partiklar (PM10). Metoden bygger på principen med en oscillerande kristall. 

Den luft som skall provtas sugs in genom ett så kallat PM10- huvud för att 

sortera bort de partiklar som har en diameter större än 10 μm. Därefter värms 

luften upp till 50°C för att fukten som finns i den skall avdunsta och passerar 

sedan ett filter som sitter i ena änden av ett upphängt glasrör som svänger med 

sin egenfrekvens. Egenfrekvensen är proportionell mot glasrörets och filtrets 

sammanlagda massa och påverkas då depositionen av partiklar på filtret ökar. 

Ändringen av rörets egenfrekvens mäts med en elektrisk krets och då luftflödet 

genom systemet är känt kan partikelhalten i utomhusluften beräknas. Filtret 

byts i regel en gång varannan månad, då det nått maximal belastning.  

Kvävedioxider 

Kväveoxidanalysatorn är en Ecophysics CLD 700 AL som bygger på 

kemiluminiscens, vilket är referensmetod för kväveoxidmätningar. 

Kemiluminiscensmetoden används för att mäta kväveoxider, NOX, NO2 och NO 

i realtid genom att utnyttja reaktionen mellan NO och ozon (O3) till NO2. 

Metoden bygger på att olika molekyler sänder ut ljus när exciterade molekyler 

återgår till normalläge. En fotomultiplikator översätter intensiteten på det 

utsända kemiluminiscenta ljuset till en voltsignal. Ljusmängden är proportionell 

mot NO-halten och kan mätas med stor noggrannhet. 


