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Förord 

Den här utredningen är genomförd av miljöförvaltningen i Göteborgs Stad på uppdrag 

av Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen.  

Rapporten är skriven av Emma Björkman och granskad av Erik Bäck.  
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Sammanfattning 

Luftkvaliteten mättes på Västra Ringgatan i Alingsås från och med februari till och 

med juni 2015. Vägen är en relativt vältrafikerad genomfartsled i staden, med ett 

bitvis slutet gaturum som kantas av bostäder, skola och kontor. 

Mätningarna visade att kvävedioxidhalten (NO2) på mätplatsen var relativt låg. 

Partikelhalten (PM10) var däremot tidvis hög och under flera perioder i mars månad 

till och med mycket hög.  

I Tabell 1 sammanfattas resultaten av mätningarna. Eftersom miljökvalitetsnormerna 

gäller för ett helt år har vi gjort en bedömning av om gränsvärdet eller tröskeln 

kommer att klaras på platsen under hela 2015 eller ej. I kolumnerna Dygn och Timme 

anges antalet tillfällen som gränsen överskridits, med tillåtet antal tillfällen inom 

parentes. I kolumnerna År anges det periodmedelvärde av halter som uppmätts, med 

tillåtna halter inom parentes. Grön markering indikerar att vi bedömer att gränsvärdet 

eller normen klaras, orange markering att de riskerar att överskridas och röd 

markering att nivån redan har överskridits under 2015. 

Tabell 1. Resultat av mätningarna i relation till miljökvalitetsnormerna (MKN) och delmålen 

för Frisk luft.  

 

Partiklar (PM10) Kvävedioxid (NO2) 

  

Dygn 
 (antal dygn) 

År 
(µg/m3) 

Timme  

(antal timmar) 

Dygn  

(antal dygn) 
År 

(µg/m3) 

MKN 12 (35) 26 (40) 4 (175) 1 (7) 20 (40) 

ÖUT* 30 (35) 26 (28) 24 (175) 2 (7) 20 (32) 

NUT* 56 (35) 26 (20) 104 (175) 4 (7) 20 (26) 

Frisk luft 35 (35) 26 (15)  69 (175) - 20 (20) 

*ÖUT: övre utvärderingströskeln, NUT: nedre utvärderingströskeln. 

 

 

Vi bedömer att miljökvalitetsnormerna och de övre utvärderingströsklarna för PM10 

klaras på mätplatsen. De nedre utvärderingströsklarna och delmålen för Frisk luft 

överskreds redan under mätperioden.  

När det gäller kvävedioxid är vår bedömning att samtliga normer och trösklar klaras 

på platsen, med undantag för den nedre utvärderingströskeln som riskerar att 

överskridas. Dessutom bedöms miljömålet för kvävedioxid att överskridas på platsen 

för helåret 2015.  
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Bakgrund 

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. I städer och tätorter är trafiken den största 

källan till NOX, men även förbränning i exempelvis kraftvärmeverk och andra 

industrier bidrar. 

Kvävedioxid kan påverka hälsan negativt. Korvarig exponering för höga halter kan 

orsaka inflammation i luftvägarna och försämra lungfunktionen. Långtidsexponering 

av högre kvävedioxidhalter påverkar framför allt lungfunktionen och kan påverka 

utvecklingen av lungorna bland barn och öka bronkit bland barn med astma. Det kan 

öka mottaglighet för infektioner. Känsligheten varierar från person till person. För 

astmatiker eller allergiker kan känsligheten vara högre och barn är generellt sett 

känsligare än vuxna. 

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. Vilken vägbeläggning och metod 

för vinterväghållning som används spelar också roll för halterna av PM10. 

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 kan också leda till hjärt- och kärlsjukdomar. 

Trafiksituationen i Alingsås 

En översiktskarta av Alingsås med omnejd visas i Figur 1. De centrala delarna av 

Alingsås korsas av Europaväg 20. Trafikverkets senaste trafikmätning på vägen 

(2011) visade en årsdygnstrafik på 17 680 fordon per dygn med 13 procent tunga 

fordon
1
. År 2006 sänktes hastigheten från 70 km/tim till 60 km/tim på vägen. 

Diskussioner har förts om att gräva ner den del av E20 som går genom de centrala 

delarna av staden. Just nu avvaktar Alingås kommun Trafikverkets nästa nationella 

plan för att se om någon typ av åtgärd är möjlig framöver. 

                                                 
1
 Trafikverket, 2015 
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Vänersborgsvägen (väg 180) är den stora genomfartsleden i Alingsås. Den går i 

nordsydlig riktning och hade år 2013
2
 en årsdygnstrafik på 14 000 fordon per dygn. 

Längre västerut finns ytterligare en möjlighet till genomfart via Stråhles allé och 

Västra Ringgatan som kan användas för att transportera sig till stadens norra delar 

som till exempel Nolhaga. Nyligen byggdes Bolltorps handelsområde i de norra 

delarna av staden längs Kungälvsvägen.  

En trafikräkning utfördes på Västra Ringgatan under mars 2015. Den visade att 

antalet fordon per vardagsdygn var 12 800, med viss övervikt på trafiken söderut. 

2012 års trafikmätning visade ungefär 13 000 till 14 000 fordon per vardagsdygn. 

Trafiken har alltså troligtvis minskat något sedan 2012.
3
  

Andra utsläpp till luft 

Förutom trafiken finns det några större punktutsläpp i Alingsås, varav 

Sävelundsverket som ligger i östra delarna av staden är ett av de största. I verket 

produceras fjärrvärme genom förbränning av främst biobränslen som bark och flis. 

Under 2014 släppte anläggningen ut 22 ton kväveoxider och 0,6 ton stoft.
4
  Andra 

mindre verksamheter i staden är till exempel ABB AB Kabeldon och Alingsås 

tvätteri.  

Miljökvalitetsnormer  

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 för att luftkvaliteten börjar närma sig 

normnivåerna, vilket innebär att vissa åtgärder måste vidtas. Vilka åtgärder som krävs 

framgår av Tabell 2.  

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.  

 

                                                 
2
 Tekniska förvaltningen, Alingsås kommun, 2015 

3
 Tekniska förvaltningen, Alingsås kommun, 2015 

4
 Alingsås Energi Nät AB, 2014 
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Figur 1. Översiktskarta av Alingsås med omnejd.  

 
Kraven på mätning inträder när föroreningshalterna överskrider den nedre 

utvärderingströskeln. Om kommunen tillhör ett samverkansområde, som Alingsås 

kommun gör, behöver dock 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 Alingsås kommun behöver utföra 

kontinuerliga mätningar även om föroreningshalterna skulle överskrida 

utvärderingströsklarna. 

Om däremot miljökvalitetsnormen överskrids måste kontinuerliga mätningar utföras, 

trots att Alingås 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. 

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

varje kommun att kontrollera att miljökvalitetsnormerna följs inom kommunens 

gränser.  
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Miljömål 

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

miljöproblemen i Sverige till år 2020. I 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 vanligtvis är de som är 

svårast att klara i svenska städer. För mer detaljer om miljökvalitetsnormerna och 

målen, se Bilaga 1.  

Tabell 2. Utvärderingskrav vid olika föroreningsnivåer samt lämpliga metoder för 

utvärdering
5
 

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. 

                                                 
5
 Luftguiden, s. 113 
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Tidigare mätningar i Alingsås 

Alingås kommun är tillsammans med tolv andra kommuner samt ett antal företag 

medlem 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 Alingsås kommun i Luftvårdsprogrammets regi var 

vårvintern 2005. Då utfördes mätningarna på Norra Strömgatan (se Figur 2). 

Mätningarna kompletterades med beräkningar av både partiklar och kvävedioxid. 

Slutsatsen var att samtliga normer klarades. Beräkningarna visade att halterna i några 

gaturum i nära anslutning till trafikleder riskerade överskrida den övre 

utvärderingströskeln för kvävedioxid.  

Alingsås kommun utför även regelbundna mätningar med diffusionsprovtagare under 

vintermånaderna januari till mars sedan vintern 1993-1994. Inledningsvis mättes 

luftkvaliteten på tre mätpunkter - Drottninggatan, Kungsgatan och Norra Strömgatan. 

Senare adderades även Västra Ringgatan (år 2011) och Gärdesgatan vid E20 (år 2012) 

till mätprogrammet (se Figur 3). Från och med år 2013 har kvävedioxidmätningarna 

utförts varannan månad och uppfyller således kraven på så kallade indikativa 

mätningar.  

Vid Gärdesgatan och Västra Ringgatan uppmäts de högsta kvävedioxidhalterna i 

staden. Under 2014 var årsmedelvärdet till och med högre vid Västra Ringgatan än 

vid Gärdesgatan, vilket är mycket anmärkningsvärt. Miljömålet Frisk luft har 

överskridits på Västra Ringgatan varje år sedan mätningarna började år 2011.
6
  

 

 

Figur 2. Mätplats år 2005 längs Norra Strömgatan  

 

                                                 
6
 Alingsås kommun, 2015 
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Figur 3. Mätpunkter där kvävedioxidmätningar utförs med passiva provtagare.  
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Mätplats 

Placeringen av mätvagnen beslutades i samråd med Alingsås kommuns 

miljöskyddskontor.  

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.  

Mätvagnen placerades på Västra Ringgatan i centrala Alingsås enligt Figur 4 och 

Figur 5. Gatan används som genomfartsled och är därför relativt vältrafikerad, se 

detaljer under Trafiksituationen i Alingås. Stadsbussar trafikerar gatan och vid motsatt 

sida från mätplatsen är en busshållplats placerad. Det innebär många inbromsningar 

och accelerationer som ökar utsläppen på platsen. Under år 2014 visade Alingsås 

kommuns mätningar med diffusionsprovtagare att årsmedelvärdet av kvävedioxid på 

gatan var högre än vid Gärdesgatan vid E20. 

Västra Ringgatans gaturum är bitvis trångt och kantas av bostäder, kontorsbyggnader, 

skola, ålderdomshem med mera. Gaturummet där mätvagnen stod har flerbostadshus 

med fyra våningar på båda sidor, varav byggnaden på den västra sidan är ett 

ålderdomshem. Alingsås kommun har dessutom planer på att bygga fler bostadshus 

längs vägen.  

Det var inte aktuellt att följa upp den tidigare mätningen på Norra Strömgatan från år 

2005 eftersom trafiken på den gatan inte är lika intensiv som den på Västra Ringgatan 

och eftersom halterna där regelbundet följs upp av Alingsås kommuns mätningar. 

Årsmedelhalten av kvävedioxid på Norra Strömgatan har de senaste åren har legat 

mellan 15 och 20 µg/m
3
och klarar således miljömålet för Frisk luft.  

 

Figur 4. Karta över centrala Alingsås. Mätplatsen är markerad med en stjärna.  
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Figur 5. Mätvagnens placering på en lastplats längs Västra Ringgatan. 

Luftkvalitetsmätning 

Mätningarna pågick under perioden 26 januari till 21 juni 2015. Vanligtvis pågår 

mätningarna i tre månader, men på grund av de höga partikelhalterna under mars 

månad beslutade Luftvårdsprogrammet att förlänga mätperioden med två månader.  

Mellan den 16 och 28 maj var det problem med luftkonditioneringen i vagnen, vilket 

påverkade kväveoxidmätningen. Därför är det ett uppehåll i kväveoxidmätningen 

under den här perioden. Instrumentet som mäter partiklar är inte lika känsligt för höga 

temperaturer, men halterna som uppmäts under perioden måste ändå beaktas med 

särskild försiktighet. Av okänd anledning saknas dessutom partikeldata under delar av 

dygnen 22-28 maj. 

Mätutrustning 

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

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

Enligt Naturvårdsverkets krav på indikativa mätningar ska mätningar utföras under 

minst åtta veckor (14 procent av året) jämt fördelat över året. Mätningarna i Alingås 

utfördes under 21 veckor i följd, men eftersom mätperioden infaller under den tid på 

året då föroreningshalterna normalt är som högst, ger resultaten oss en god möjlighet 

att bedöma halterna för ett helt år. 
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Resultat 

Partiklar (PM10) 

En sammanfattning av resultaten från partikelmätningarna presenteras i Tabell 3.  

Tabell 3. Resultat av partikelmätningarna (PM10). 

 Halt 

Dygnsmedelvärde 26 μg/m
3
 

90-percentil dygn 46 μg/m
3
 

 Antal överskridanden 

Antal dygn över MKN 50 μg/m
3
 (max 35) 12 

Antal dygn över ÖUT* 35 μg/m
3
 (max 35 37) 30 

Antal dygn över NUT* 25 μg/m
3
 (max 35) 56 

Antal dygn över delmålet i Frisk luft 30 μg/m
3
 (max 35) 35 

*ÖUT: övre utvärderingströskeln, NUT: nedre utvärderingströskeln 

Dygnsmedelvärde 

I Figur 6 redovisas dygnsmedelvärdet för partikelhalter under mätperioden. Höga 

halter beror både på utsläpp av partiklar och på meteorologiska förhållanden som 

begränsad nederbörd, vilket leder till torra vägbanor och uppvirvling av partiklar. 

Även vindförhållandena är viktiga för att veta hur spridningssituationen ser ut.  

Under mars månad överskreds miljökvalitetsnormerna ett antal gånger i Alingsås. 

Under perioden 5 till 12 mars låg halterna av PM10 vid flera tillfällen över normen och 

avslutade med toppnoteringen 112 µg/m
3 

som dygnsmedelvärde den 12 mars. Att de 

högsta partikelhalterna uppmäts i mars månad beror på att mycket sand och salt ligger 

kvar på vägarna från halkbekämpningen samt att många fordon fortfarande körs med 

dubbdäck. Västra Ringgatan sopades dessutom 11 och 12 mars, vilket bidrog till att 

partiklar virvlade upp i luften.  

Vid samtliga tillfällen då normerna överskreds i Alingsås under mars månad var 

halterna förhöjda även i Göteborg. Spridningen av dammbindande salt på utvalda 

gator i Göteborg dämpar dock halterna där något. Det var framför allt stor skillnad 

den 9 mars då betydligt högre partikelhalter uppmättes i Alingsås. Dygnsmedelhalten 

i Alingsås var då nästan 80 procent högre än i Haga som är en motsvarande mätstation 

i Göteborg.  
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Figur 6. Dygnsmedelvärde för PM10 (µg/m
3
). 

 

Partikelhalterna kan även påverkas av luftkvaliteten i de luftpaket som sveper in från 

andra länder. Under perioden 16 till 20 mars uppmättes höga PM10-halter i Alingsås. 

PM10-halterna var under 18-19 mars mycket höga även i Göteborg, men klingade av 

efter att dammbindningsmedel spridits den 18 mars. Med hjälp av modellen NOAA 

HYSPLIT MODEL
7
 kan luftpaketens ursprung spåras, vilket redovisas i så kallade 

trajektorier. Under ovanstående dagar hade luftpaketen sitt ursprung i Polen. 

Anledningen till att halterna var höga i hela regionen berodde alltså troligen på att 

höga bakgrundshalter av PM2,5 drog in från Polen. Även på mätstationerna Haga och 

Femman i Göteborg, där vi mäter PM2,5, registrerades onormalt höga halter.  

Under några dagar i slutet av maj var det uppehåll i partikelmätningen delar av 

dygnen 22-28 maj. Eftersom det krävs 18 timmar för att skapa ett dygnsmedelvärde 

redovisas inga värden i Figur 6.  

Dygnsnormen överskreds 12 dygn under mätperioden, vilket är mindre än hälften av 

det tillåtna antalet dygn för ett helt år. Eftersom mätningen pågick under den period 

när högst partikelhalter brukar förekomma är bedömningen att normen med stor 

sannolikhet klaras för kalenderåret 2015. Med 30 överskridanden av 35 tillåtna klaras 

även den övre utvärderingströskeln för PM10. Den nedre utvärderingströskeln 

överskeds redan under mätperioden. 

Årsmedelvärde 

Medelvärdet under mätperioden var 26 µg/m
3
, vilket är betydligt lägre än den 

årsmedelhalt på 40 µg/m
3 

som accepteras som norm. Eftersom mätningen pågick 

under den period när högst partikelhalter brukar förekomma, är sannolikheten stor att 

normen klaras. Även den övre utvärderingströskeln bedöms klaras. 

                                                 
7
 http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php 
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Miljökvalitetsmålet Frisk luft 

Miljökvalitetsmålet för Frisk luft överskreds under mätperioden, både för 

dygnsmedelvärde och årsmedelvärde.  

Kvävedioxid (NO2) 

Resultaten från kvävedioxidmätningarna sammanfattas i Tabell 4.  

Tabell 4. Resultat från kväveoxidmätningarna.  

 Timme  Dygn 

Medelvärde 20 μg/m
3
 Medelvärde 20 μg/m

3
 

98-percentil 62 μg/m
3
 98-percentil 39 μg/m

3
 

Antal timmar över 
MKN 90 μg/m

3
 

(max 175 tim/år) 

4 tim Antal dygn över 
MKN 60 μg/m

3
 

(max 7/år) 

1 dygn 

Antal timmar över 
ÖUT* 72 μg/m

3
 

(max 175 tim/år) 

24 tim Antal dygn över 
ÖUT* 48 μg/m

3
 

(max 7/år) 

2 dygn 

Antal timmar över 
NUT* 54 μg/m

3
 

(max 175 tim/år) 

104 tim Antal dygn över 
NUT* 36 μg/m

3
 

(max 7/år) 

4 dygn 

Antal timmar över 
delmålet till Frisk 

luft 60 μg/m
3
 

(max 175 tim/år) 

69 tim  

- 

 

- 

*ÖUT: övre utvärderingströskeln, NUT: nedre utvärderingströskeln 

Timmedelvärde 

Miljökvalitetsnormen för timme överskreds fyra gånger under mätperioden. Risken 

för att normen ska överskridas på årsbasis är minimal eftersom 175 tillfällen medges.  

Dygnsmedelvärde 

Dygnsmedelvärdet av kvävedioxid redovisas i Figur 7. Miljökvalitetsnormen för dygn 

överskreds endast en gång under mätperioden som sträckte sig från och med februari 

till och med juni. Data saknas för perioden 16-28 maj på grund av problem med 

luftkonditioneringen.  

Kvävedioxidhalten är vanligtvis som högst mellan november och februari. Eftersom 

mätningen endast pågick under en av dessa månader får vi räkna med ytterligare ett 

antal överskridande under ett normalår. Vid en jämförelse av resultaten av de passiva 

mätningarna som Alingsås kommun utfört på platsen varannan månad under 2013-

2015 ser vi att halterna är som högst i början och slutet av åren (Figur 8).  

Sannolikheten för att normen kommer att överskridas ytterligare sex gånger på 

mätplatsen under 2015 måste dock anses vara relativt låg. Vår bedömning är därför att 

dygnsnormen klaras på platsen.  
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Figur 7. Dygnsmedelvärdet för kvävedioxidhalten på Västra Ringgatan.  

 

 

Figur 8. Kvävedioxidhalten på Västra Ringgatan 2013, 2014 och 2015. (För år 2015 

redovisas de resultat som finns tillgängliga vid rapportens framtagande.) 

Årsnorm 

Periodmedelvärdet av kvävedioxid på mätplatsen (20 µg/m
3
) ligger långt under 

miljökvalitetsnormen för år (40 µg/m
3
).  

Miljökvalitetsmålet Frisk luft 

År 

Eftersom periodmedelvärdet av kvävedioxid från den kontinuerliga mätningen precis 

tangerar miljömålet Frisk luft har årsmedelhalten för år 2015 uppskattats. Det har 
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gjorts med hjälp av resultaten av de passiva mätningarna från Västra Ringgatan år 

2013 och 2014, då mätningar utfördes varannan månad.  I Tabell 5 har 

månadsmedelvärdet jämförts med årsmedelvärdet för det aktuella året för att se hur 

halterna varierar under året. Halterna för de månader som saknas för år 2015 har 

därefter uppskattats med hjälp av dessa månadsvariationer. Resultatet redovisas i 

Figur 9. Uppskattningen gav ett årsmedelvärde på 19,9 µg/m
3
, vilket ligger precis 

under miljömålet.  

Tabell 5. Månadsvariationerna under åren 2013 och 2014 på Västra Ringgatan.  

  Jan Feb Mars April Maj Juni  Juli Aug Sep Okt Nov  Dec 

2013 +15 % 
 

+7 % 
 

- 12 % 
 

- 43 %   +18 %   +15 %   

2014   +25 %   - 2 % 
 

- 16 %   0 %   - 8 % 
 

2 % 

 

 

 

Figur 9. Uppskattade månadsmedelvärden för kvävedioxid för hela 2015. 

 

Timme 
Miljömålet för timme överskrids endast 30 procent av det tillåtna antalet gånger. Vi 

bedömer därför att målet klaras på platsen.  
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Slutsatser 

Trots att gaturummet vid mätplatsen är slutet och att trafiken på Västra Ringgatan är 

relativt intensiv, visade mätningarna att kvävedioxidhalterna var låga. Endast den 

nedre utvärderingströskeln för dygn riskerar att överskridas.  

Från resultatet av de kontinuerliga och passiva mätningarna på platsen görs 

bedömningen att delmålet för Frisk luft kommer att uppnås år 2015. Resultaten från 

de passiva mätningarna visar att halterna på Västra Ringgatan samt de andra fyra 

punkterna låg betydligt lägre under 2015 jämfört med föregående år (se Figur 8). 

Målet har emellertid överskrits på Västra Ringgatan sedan mätningarna började år 

2011, så kvävedioxidhalten är alltså betydligt lägre under 2015. Det är därför mycket 

positivt att Alingsås kommun fortsätter att övervaka halterna med hjälp av de 

indikativa mätningarna, eftersom de låga halterna under 2015 kan vara en tillfällighet.  

Partikelhalten var däremot tidvis hög på mätplatsen. Under mars månad var halterna 

mycket höga i perioder, vilket berodde på torrt väglag tillsammans med slitage av 

dubbdäck och vägbana. Vid ett tillfälle förstärktes även de höga halterna av att gatan 

sopades, vilket innebär mycket damning under en kortare period. Vid ytterligare ett 

tillfälle berodde de höga halterna på stor intransport av PM2,5 från kontinenten.  

Både miljökvalitetsnormerna och de övre utvärderingströsklarna för PM10 bedöms 

ändå uppnås på platsen. De nedre utvärderingströsklarna och delmålen för Frisk luft 

överskreds redan under mätperioden. 

Eftersom Alingsås kommun är med i ett samverkansområde innebär resultatet att det 

inte ställs några formella krav på kontinuerliga mätningar inom kommunen. Det är 

dock viktigt att de höga partikelhalterna under vårvintern uppmärksammans, eftersom 

många då exponeras för de höga halterna i området. Åtgärder i form av förändrad 

vinterväghållning, begränsning av trafikflödet alternativt dammbindning borde 

övervägas.  

Det är även viktigt att beakta om området längs gatan ska exploateras mer, vilket kan 

leda till att gaturummet sluts ytterligare, vilket i sin tur försvårar ventilationen av 

luftföroreningar.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Miljökvalitetsnormer och miljömål 

Miljökvalitetsnormer 

De nivåer som fastställts i en MKN är juridiskt bindande. 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 

Miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar för NO2 visas i Tabell 6 och Tabell 7. 

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

för dygnsmedelvärden är 60 µg/m
3
, vilket 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 timme 175 timmar/år 

60 1 dygn 7 dygn/år 

40 År Får inte överskridas 

 

Tabell 7. 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 Får inte överskridas 

Nedre 26 1 år Får inte överskridas 

 

Partiklar, PM10 

Miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar för NO2 visas i Tabell 8 och Tabell 9. 

För PM10 är MKN 40 µg/m
3
 som årsmedelvärde, vilket inte överskridas. Normen för 

dygnsmedelvärden är 50 µg/m
3
, vilket får överskridas maximalt 35 gånger per år (90-

percentil). 
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Tabell 8. Miljökvalitetsnormer för PM10 

Halt (μg/m
3
) Tid för 

medelvärde 
Får överskridas 

högst 

50 Dygn 35 dygn/år 

40 År Får inte överskridas 

 

Tabell 9. 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, PM10 

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. 

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. Luften 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.  

De uppmätta partikelhalterna korrigeras för innehållet av VOC med hjälp av data från 

mätningar på Femman.  

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 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. 

 


