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Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen 

Förord 
 
Mätningen har utförts på uppdrag av Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen. 
Rapporten presenterar resultaten av kvävedioxid- och partikelmätningar vid 
Varlavägen i Kungsbacka kommun under perioden 11 januari – 22 april 2012. 
Resultat av kompletterande mätningar av kvävedioxid med passiva provtagare vid ett 
antal övriga platser i centrala Kungsbacka presenteras också i rapporten. Rapporten 
innehåller dessutom en uppskattning av hur halterna på mätplatsen förhåller sig till 
miljökvalitetsnormerna samt en jämförelse med tidigare mätningar. 
 
Rapporten är sammanställd av Emma Björkman på stadsmiljö, miljöförvaltningen i 
Göteborg. 
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Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen 

Sammanfattning 

Miljöförvaltningen i Göteborg har mätt kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) i 
utomhusluften i Kungsbacka kommun mellan den 11 januari och den 22 april 2012. 
Syftet med mätningen är att få en bild över hur luftkvaliteten ser ut i centrala 
Kungsbacka.  
 
Mätplatsen bestämdes till Varlavägen utanför Varlaskolan. Vägen är en 
genomfartsled och knyter ihop centrala Kungsbacka med E6:ans norra avfart. 
Förutom att det ligger en skola nära mätplatsen planeras det även för bostäder i 
området mellan Varlavägen och Kungsbackaån, vilket gör det extra intressant att 
undersöka luftkvaliteten i området.  
 
För att få en bättre helhetssyn av luften i staden placerades även passiva provtagare 
för kvävedioxid ut. Tre av platserna var punkter där luften även mättes vid förra 
luftmätningen, år 2005. Resultatet från de passiva mätningarna visade att halterna vid 
den gamla mätplatsen, vid Vallgatan, hade sjunkit medan halten var högre vid de två 
andra mätpunkterna jämfört med tidigare mätning.  
 
En tre månader lång mätning är för kort för att kunna dra några definitiva slutsatser 
om huruvida miljökvalitetsnormerna (MKN), som gäller för ett kalenderår, har 
överskridits eller inte. Jämförelser har dock gjorts med uppmätta halter från 
permanenta mätstationer i Göteborg för att göra en uppskattning av hur halterna av 
kvävedioxid och partiklar på platsen förhåller sig till de halter som uppmätts i 
Göteborg de fem senaste åren.  
 
Resultaten visar att både kvävedioxid- och partikelhalten ligger under 
miljökvalitetsnormerna och bedömningen görs att alla miljökvalitetsnormer kommer 
klaras under 2012.  
 
Den övre utvärderingströskeln för kvävedioxid klaras för timme, dygn och år. Den 
nedre tröskeln riskerar däremot att överskridas på timme och år. Antalet 
överskridanden för dygn gjordes redan under mätperioden. 
 
Detsamma gäller för partiklar – den övre utvärderingströskeln klaras och den nedre 
riskerar att överskridas, varav den för dygn överskreds redan under mätperioden.  
 
I Hallands läns regionala miljömål Frisk luft finns delmål för PM10 och NO2. 
Periodmedelvärdet för både PM10 och NO2 överskrider delmålet för år, men under 
hela 2012 är det dock troligt att delmålet inte skulle överskridas. Timmedelvärdet för 
NO2 riskerar att överskridas, medan dygnsmedelvärdet för PM10 bedöms att 
underskrida målet.  
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Tabell 1. Miljöförvaltningens bedömning av föroreningshalter vid mätplatsen i Kungsbacka i 
relation till miljökvalitetsnormerna och Hallands läns miljömål för Frisk luft för år 2012. Under 
dygn och timme anges antalet gånger som gränsen överskridits och det tillåtna antalet gånger. 
Under år anges det periodmedelvärde som uppmättes och den tillåtna halten. Grön markering 
indikerar att gränsen klaras, orange markering att gränsen riskerar att överskridas och röd 
markering att normen har eller kommer att överskridas under 2012.  

Bedömning Partiklar Kvävedioxid 
  Dygn År Timme Dygn  År 

MKN 5 / 35 ggr 21 / 40 µg/ m3  5 / 175 ggr 0 / 7 ggr 23 / 40 µg/ m3  

ÖUT 13 / 35 ggr 21 / 28 µg/ m3 27 / 175 ggr 0 / 7 ggr 23 / 32 µg/ m3  

NUT 33 / 35 ggr 21 / 20 µg/ m3 133 / 175 ggr 9 / 7 ggr 23 / 26 µg/ m3  

            

Frisk luft 13 / 37 ggr 21 / 20 µg/ m3  81 / 175 ggr - 23 / 20 µg/ m3 

 
Mätningar av NO2 med passiva provtagare under en vecka gjordes också vid tre 
tillfällen under mätperioden. Syftet med mätningarna var att få en helhetsuppfattning 
av NO2-halterna i staden och se hur fort halten avtar från Varlavägen. En mätare 
placerades därför på skolgården (60 m väster om Varlavägen), på Varlaparkeringen 
(60 m öster om Varlavägen) och på Kyrkogården (140 m öster om Varlavägen). 
Resultaten visar att halterna avtar snabbt från vägen. Halterna på skolgården och på 
Varlaparkeringen (där det planeras för bostäder) är drygt 30 procent lägre än vid 
mätvagnen vid Varlavägen.  
 
Passiva provtagare placerades även ut på de tre ställen där mätningar utfördes år 
2005. Halterna på Storgatan och vid Biskopsgatan var högre under 2012 års mätning. 
Halterna vid Vallgatan, där mätvagnen var placerad förra gången, var dock lägre. 
Detta var förväntat eftersom omläggning av trafiken har inneburit sänkt trafikflöde.   
 
En intressant iakttagelse är att under de perioder med höga partikelhalter som inträffat 
under årets första kvartal, har Kungsbacka vid flera tillfällen haft högre PM10-halter 
än Göteborg i gatunivå. Anledningen till detta är att det sprids partiklebindande 
medel på utvalda gator i Göteborg för att sänka halterna under vårvintern. 
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Bakgrund 

UPPDRAGET 
Den här rapporten har utförts på uppdrag av Luftvårdsprogrammet i 
Göteborgsregionen. Genom luftvårdsprogrammet finansieras kontinuerliga mätningar 
inom Göteborgs och Mölndals Stad samt indikativa mätningar inom övriga 
medlemskommuner genom kortare mätkampanjer såsom den här som utförts i 
Kungsbacka. 
 
I rapporten presenteras mätningar av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) vid 
Varlaskolan längs Varlavägen. Mätningen ägde rum mellan den 11 januari och den 
22 april 2012.  
 
År 2011 utfördes Norconsult en trafikbuller- och luftmiljöutredning i samband med 
ändringar i detaljplanen. De utredde hur en ombyggnad av Varlavägen och utbyggnad 
av parkeringen vid Kungsmässan skulle påverka luft- och bullersituationen i staden. 
Från år 2009-2010 uppskattades detaljplanförändringarna innebära en ökning av 
trafiken från cirka 22 000 fordon/vardagsdygn till 25 400 fordon/vardagsdygn år 
2020 på den del av Varlavägen där mätningen genomfördes.1 Trots detta visade 
beräkningarna att koncentrationerna av kvävedioxid skulle minska och att 
koncentrationen av PM10 endast skulle öka marginellt längs Varlavägen med det 
föreslagna alternativet jämfört med situationen 2009/2010.  
 

MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL 
Sverige har ställt upp ett antal miljökvalitetsnormer (MKN) för olika luftföroreningar. 
Normerna för kvävedioxid och PM10 ska uppfyllas på en gång. Normerna ska 
uppfyllas där människor vistas och är juridiskt bindande. Utifrån kommunens storlek 
och luftkvalitet finns det krav på mätningar och beräkningar.  
 
Det finns olika krav på mätningar och beräkningar beroende på hur höga 
föroreningshalterna är i en kommun. Om den nedre utvärderingströskeln (NUT) 
överskrids ska kommunen utföra indikativa mätningar. Överskrids den övre 
utvärderingströskel (ÖUT) ska kommunen utföra kontinuerliga mätningar. Samverkar 
man med andra kommuner kan de kontinuerliga mätningarna delas upp inom 
samverkansområdet. Det finns dock krav på att beräkningar som är validerade mot 
mätningar ska genomföras inom hela området. Överskrids MKN inom kommunen 
måste kommunen mäta kontinuerligt oavsett samverkan. Enligt 30 § i 
Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) ska kommunen underrätta 
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen där kontroll visar att en MKN kan komma att 
överskridas. Se Bilaga 1 för mer detaljer.  
 
I Sverige finns det 16 miljökvalitetsmål som beslutades av riksdagen i april 1999. 
Syftet med miljömålen 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”. Hallands län har också ställt upp 16 
miljömål, vilka används som jämförelse i den här rapporten. (se Bilaga 1).  

                                            
1 Trafikbuller- och luftmiljöutredning, Norconsult, 2011 
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LUFTFÖRORENINGAR I TÄTORT 
Största delen av kvävedioxid härstammar från trafiken (vägtrafik och sjöfart). Andra 
viktiga källor är oljeeldning och olika industriprocesser. Kväveoxider (NOx) utgörs 
främst av kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). NOx bildas vid all förbränning 
genom att luftens syre och kväve reagerar med varandra vid hög temperatur. Vid 
nybildning av NOx består den till stor del av NO men även en viss del NO2. All NO 
kommer förr eller senare att oxideras till NO2. Detta sker framför allt genom reaktion 
med ozon. Vid bildande av fotokemisk smog är NOx en av reaktanterna.  
 
Av de olika kväveoxidföroreningar är det framför allt kvävedioxid som kan ha en 
negativ påverkan på hälsan. Kvävedioxid har inga påvisade hälsoeffekter vid lägre 
halter. Förekomsten av luftvägssjukdomar har påvisats vid en långtidsexponering 
(som kan jämföras med årsmedelvärdet) av NO2 på mellan 30-100 µg/m3 i 
utomhusluft. Men kvävedioxid används även för att indikera förekomsten av ett antal 
andra luftföroreningar som kommer från förbränningsmotorer såsom PAH 
(polyaromatiska kolväten). Det är troligtvis förekomsten av de andra luftföroreningar 
som orsakar hälsoeffekten som sammanfaller med förhöjda halter av kvävedioxid 
under längre tid.  
 
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 på 
vägen till mottagaren. Sammansättningen varierar också kraftigt över året. Den 
aktuella sammansättningen av partiklar i luften blir också avgörande för vilka 
åtgärder som måste vidtas för att ur ett hälsoperspektiv begränsa partikelhalten i 
omgivningsluften.  
 
Partiklarna i gatumiljö är dels långdistanstransporterade, dels direkt och indirekt 
skapade av trafiken. De direkta emissionerna från trafiken är avgaspartiklar och 
slitagepartiklar mellan däck och vägbana, de indirekta emissionerna består av 
uppvirvling av befintliga partiklar. Partiklar från avgaser utgör en mindre del av den 
totala halten. De långdistanstransporterade partiklarna har stor betydelse på årsbasis 
och kan utgöra så mycket som hälften av årsmedelvärdet. Avgörande för 
överskridandet av tim- och dygnsnormen är emellertid partiklar som har sitt ursprung 
från slitage mellan vägbana och däck. Användning av dubbdäck har en mycket stor 
roll i bildandet av dessa partiklar. Förutom bildandet av partiklar virvlar vägtrafiken 
upp partiklar i vägområdet och dess närhet. 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 påverka sjuklighet och öka antalet 
dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar. 
 
MÄTPLATSEN 
Mätvagn 
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Mätvagnens placering bestämdes i samråd med Kungsbacka kommun. Mätplatsen vid 
Vallgatan, där mätvagnen var placerad vid mätningen år 2005, ansågs inte längre 
intressant eftersom trafikintensiteten minskat sedan förra mätningen. År 2005 var 
gatan med sitt dygnsmedelvärde på 18 000 fordon den mest trafikerade i centrum.   
 
Genomfartsleden Varlavägen ansågs istället som mer intressant. Vägen knyter ihop 
Kungsbacka med E6:ans norra avfart och går förbi shoppingcentrat Kungsmässan, 
som är en populär destination. Förutom att det ligger en skola nära mätplatsen 
planeras det även för bostäder i området mellan Varlavägen och Kungsbackaån, 
vilket gör det extra intressant att undersöka luftkvaliteten i området. 
Trafikintensiteten på vägen mellan Borgmästaregatan och Kungsgatan uppskattas av 
Kungsbacka kommun till 22 030 som årsdygnstrafik. Den planerade utbyggnaden av 
parkering vid Kungsmässan förväntas även leda till ökad trafik på vägen.2 
 

 
Figur 1. Översiktskarta över Kungsbacka. Mätplatsen är utmärkt med en röd stjärna. 
Varlavägen går från E6:ans norra avfart, förbi Elof Lindälvs gymnasium och Kungsmässan 
fram till Varlaskolan.3  

 

                                            
2 Trafikbuller- och luftmiljöutredning, Norconsult, 2011 
3 https://karta.kungsbacka.se/kba/home/publik/ 
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Figur 2. Karta över Kungsbacka centrum. Mätplatsen är utmarkerad med en röd stjärna.4  

 

 
Bild 1. Mätvagnen med Varlavägen i bakgrunden.  

                                            
4 https://karta.kungsbacka.se/kba/home/publik/ 
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Bild 2. Mätvagnen framför Varlaskolan.  

 
Bild 3. Korsningen Kungsgatan – Varlavägen med Varlaskolan till vänster och 
Varlaparkeringen till höger i bild.  
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Mätstationen (mobil 2) var placerad mellan Varlaskolan och Varlavägen. Tvärs över 
vägen ligger en parkeringsplats.  
 
Passiva provtagare 

Som ett komplement till mätvagnen placerades även elva stycken passiva provtagare 
för kvävedioxid ut i staden, se kartan nedan. Syftet var att få en bättre helhetssyn av 
luftkvaliteten i staden och att se hur fort föroreningarna avtog från Varlavägen.  

 
Figur 3. Placering av de 11 passiva provtagarna för NO2. (Kartan finns även i större format i 
Bilaga 5.)5 

Tabell 1. Nummer och plats för de 11 passiva provtagarna.  

 Nr Station 

1 Varlaskolans skolgård 
2 Mätvagn 
3 Varlaparkeringen 
4 Kyrkogården 
5 Biskopsgatan 
6 Vallgatan 
7 Storgatan 
8 Kommunikatören 
9 Kungsmässan 
10 Fritiofsgatan 
11 Elof Lindälvs gymnasium 

 
En av de passiva provtagarna placerades på mätvagnen som en referens till de 
kontinuerliga mätningarna (punkt 2). Provtagare placerades även i en linje från 

                                            
5 Eniro 
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Varlavägen för att se hur kvävedioxidhalten förändrades med avståndet till 
Varlavägen (punkt 1, 3 och 4). En mätare sattes också upp längre norrut på 
Varlavägen, på västra sidan av vägen vid Elof Lindälvs gymnasium (punkt 11).  
 
Passiva provtagare placerades också på två av de tre platser där passiva provtagare 
var uppsatta vid mätningarna år 2005 (punkt 5 och 7) samt där mätvagnen var 
placerad år 2005 (punkt 6). En mätare placerades också på östra sidan av 
järnvägsspåren, vid korsningen Vallgatan – Fritjofsgatan (punkt 10). Ytterligare en 
placerades utanför entrén till Kungsmässan från Borgmästaregatan (punkt 9) och en 
vid Kommunikatören vid Storgatan (punkt 8).  
 

 
 

 
 

Mätningen med passiva provtagare pågick under en veckas tid i tre omgångar i 
januari, februari och april. Under mätningen i januari var vädret mycket kallt med 
snö. I februari hade snön töat och temperaturen låg på cirka 5-10°C. Under 
aprilveckan var det typiskt vårväder med växlande väder. Temperaturen låg på mellan 
5 och 15°C och det var både regniga och soliga dagar under mätperioden.  
 
Provtagarna är framtagna och utvecklade av IVL Svenska miljöinstitutet och bygger 
på diffusionsteknik och ger en medelhalt över mätperioden. Mätningarna ger alltså 
inte svar på hur halterna varierar över dygnet. Däremot kan man dra slutsatser om hur 
halterna ser ut under varje mätperioden, det vill säga en vecka. 
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MÄTPERIOD 
Mätningarna med mätvagnen i Kungsbacka ägde rum mellan den 11 januari och 22 
april 2012. Under mätperioden har instrumenten mätt kontinuerligt förutom under de 
tre tillfällen som mätarna kalibrerats samt ett tillfälle då vatten läckte in i vagnen och 
orsakade strömavbrott.  
 
Enligt Naturvårdsverkets krav på indikativa mätningar ska mätningar utföras under 
minst åtta veckor (14 procent av året) som fördelas jämnt över året. Mätningarna i 
Kungsbacka har utförts under 14 veckor i följd, men de infaller under den tid på året 
då föroreningshalterna antas vara högst, vilket ger en god möjlighet att bedöma de 
maximala halterna på mätplatsen, trots att Naturvårdsverkets krav på indikativa 
mätningar i strikt mening inte har följts. 
 
Mätutrustningen som har använts för mätningen beskrivs i Bilaga 2. 
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Resultat och diskussion 

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. Är vägbanan fuktig binds partiklar till vägytan och spridningen minskas.  
 
Temperaturskillnader i höjdled har en stor betydelse vintertid. Inträffar inversioner, 
där marktemperaturen är lägre än luften ovanför, kan inte luften blandas om och 
halterna nere vid marken blir högre. Under vinterhalvåret kan inversioner vara mera 
långvariga och därmed orsaka större problem med luftföroreningar. I Göteborg 
inträffade ett antal mer eller mindre kraftiga inversioner under samtliga månader 
under mätperioden.  
 
På mätvagnens tak finns en vädermast som mäter vindhastighet, vindriktning och 
temperatur. Vädret i Kungsbacka under mätperioden sammanfattas i Tabell 2 nedan. 
Resultaten jämförs med väderförhållandena på miljöförvaltningens huvudväderstation 
vid Skansen Lejonet i centrala Göteborg.  
 
En mer utförlig beskrivning av väderförhållanden under mätperioden från Lejonet 
redovisas i Bilaga 3. 
 

Tabell 2. Sammanfattning av väderförhållandet under mätperioden. Lejonet är 
miljöförvaltningens centrala väderstation vid Skansen Lejonet i Göteborg. 

Normalt * Kungsbacka Lejonet 
(Göteborg) 

Jan Apr Jan Apr Jan Apr 

  

(from 
11 /1) 

Feb Mar 
(tom 22 

/4) 
(from 
11 /1) 

Feb Mar 
(tom 22 

/4) 
(from 
11 /1) 

Feb Mar 
(tom 22 

/4) 

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

Temperatur -0,7 -2,5 4,1 3,4 0,2 -1,1 5,6 4,8 1,1 0,6 3 6,1 

Solinstrålning         21 44 102 126 17,4 39 92,3 148 

Nederbörd         0 0 0 0         

Dominerande 
vindriktning 

        NO S-SV V-
SV 

NO-
SV 

        

*Normalår byggs från mätdata från Lejonet i Göteborg mellan åren 1990 – 2009. 
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Som kan utläsas ur tabellen ovan var vindhastigheten på mätplatsen under 
mätperioden något lägre än på Skansen Lejonet. Temperaturen i Kungsbacka är 
genomgående något kallare än temperaturen i Göteborg. Generellt var det kallare i 
januari och februari än normalt och något varmare i mars och april än normalt.  
 
Enligt data som samlades in vid mätvagnen blåste det nästan uteslutande i nord-sydlig 
riktning under mätperioden, se Figur 4 nedan. Mätvagnens placering intill den långa 
skolbyggnaden innebar att västliga vindar blockerades.  
 

 
Figur 4. Vindens medelhastighet från de olika vädersträcken. 

Halten av luftföroreningar varierar beroende på vindriktning. Figur 5 och Figur 6 
visar hur halterna av kvävedioxid och partiklar varierar med vindriktningen.  
 

 
Figur 5. Kvävedioxidhalten vid olika vindriktningar på mätplatsen.  
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Figur 6. Partikelhalten vid olika vindriktningar på mätplatsen.  

Vid västliga vindar är medelvärdet av NO2-halten cirka 10 µg/m3 högre än vid 
östliga vindar.  Medelvärdet av partikelhalten är något högre när vinden blåser ifrån 
öst eller väst jämfört med om den blåser från norr eller söder, vilket är logiskt 
eftersom Varlavägen ligger öster om mätvagnen. Vindhastigheten är troligen något 
högre vid nord/sydliga vindar. Om bostäder byggs på östra sidan om Varlavägen 
kommer troligen föroreningshalterna att öka på den aktuella platsen eftersom 
ventilationen blir sämre.  
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PARTIKLAR (PM10) 
En sammanställning av mätningen av partikelhalten vid mätplatsen i Kungsbacka 
under mätperioden presenteras i tabellen nedan. Resultaten visar ett medelvärde på 
21,4 µg/m3 under mätperioden.  
 
Miljökvalitetsnormerna (MKN) gäller för ett helt kalenderår. Eftersom mätkampanjen 
endast pågick i lite drygt tre månader, ger det endast en fingervisning om 
luftkvaliteten i staden. Halterna har därför jämförts med miljöförvaltningens 
mätstation på Femmans tak i Göteborg som representerar bakgrundshalten i en stor 
stad. Resultaten har även jämförts med Haga-stationen som är en av Göteborgs mest 
exponerade platser i gaturum. 

Tabell 3. Koncentrationer och antal överskridanden av PM10-halten under mätperioden.  

PM10 

(µg/m3) 
Kungsbacka Femman 

Göteborg 
Haga 

Göteborg 

Periodmedelvärde 21,4 18,2 23,1 

Max dygn 60,7 48,8 57,6 

Min dygn 1,9 3,5 3,9 

90-percentil dygn 38,5 28,7 38,8 

 Antal överskridanden 

Antal dygn över MKN 50 µg/m3 

(av max 35) 
5 0 3 

Antal dygn över ÖUT* och Frisk 
luft (av max 35 resp. 37) 

13 5 17 

Antal dygn över NUT*  
25 µg/m3 (av max 35) 

33 18 38 

*ÖUT=övre utvärderingströskeln, NUT=nedre utvärderingströskeln 
 
Dygnsnorm 
Partikelhalten vid mätplatsen låg generellt långt under det uppsatta dygnsmedelvärdet 
på 50 µg/m3 med ett uppmätt periodmedelvärde på 21 µg/m3. Normen överskreds 
dock fem gånger under mätperioden, vilket är 14 procent av det tillåtna antalet gånger 
per år.  
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Diagram 1. Dygnsmedelvärden för PM10. Streckad linje visar MKN för dygnsmedelvärden (får 
överskridas maximalt 35 dygn per år). 

Ur diagrammet ovan kan det utläsas att överskridanden skedde två gånger i början av 
februari, en gång i mitten av mars och två, på varandra följande dagar i slutet av 
mars. Vid samtliga tillfällen hade även Göteborg episoder med höga halter. I 
Göteborg sprids dock magnesiumklorid på vägar och gator då det finns risk för höga 
partikelhalter. Ämnet binder partiklar och sänker därmed PM10-halten. Vid samtliga 
tre perioder spreds partikeldämpande medel, vilket sänkte partikelhalten i Haga. 
Koncentrationen i Kungsbacka var därför till och med högre än vid Haga vid dessa 
tillfällen, se diagrammet nedan.  
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Diagram 2. Jämförelse med PM10-halterna i Kungsbacka och Haga i Göteborg. Pilarna visar de 
fyra tillfällen som Kungsbacka hade högre PM10-halter än Haga.  
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Under tiden mätningarna pågått i Kungsbacka har miljöförvaltningen även utfört 
mätningar på Lilla Amundön för att få en uppfattning om kvaliteten på den luft som 
kommer in över Göteborgsområdet. Partikelhalten under mätperioden låg här på cirka 
10 µg/m3. Inte under något av tillfällena med höga PM10-halter i Kungsbacka och 
Göteborg uppmättes förhöjda halter på Amundön. Orsaken till de höga 
partikelhalterna i de aktuella städerna beror alltså sannolikt på lokala källor som 
vägtrafik.  
 
Oftast är vårvintern den period då partikelhalterna blir som högst då snön smälter och 
vägbanorna blir torra och sand virvlar upp från gatorna.  Dubbdäcksanvändandet är 
fortfarande högt under denna tid, vilket bidrar till högre partikelgenerering då 
dubbarna river upp vägbanan i mycket högre utsträckning än dubbfria däck. Eftersom 
mätningarna är gjorda under den tid då PM10-halten brukar vara som högst görs 
bedömningen att MKN för år 2012 klarats i Kungsbacka.  
 
Den övre utvärderingströskeln för dygn överskreds 13 gånger under mätperioden, 
vilket är 37 procent av det tillåtna antalet gånger. Risken att den övre tröskeln ska 
överskridas under året är därför liten.  
 
Den nedre utvärderingströskeln överskrids 94 procent av det tillåtna antalet gånger, 
vilket innebär att tröskeln kommer att överskridas under 2012.  
 
Årsnorm 
För PM10 finns en norm för årsmedelvärde på 40 µg/m3, vilken inte får överskridas. 
Periodmedelvärdet för mätperioden var 21 µg/m3, vilket alltså ligger långt under 
normen. Bedömningen är att MKN för år kommer att klaras under 2012.  
 
Den övre utvärderingströskeln (ÖUT) för PM10 för år är 28 µg/m3 och får inte 
överskridas. Eftersom medelvärdet för mätperioden uppmättes till 21 µg/m3 är det 
troligt att tröskeln kommer att klaras.  
 
Den nedre utvärderingströskeln för år ligger på 20 µg/m3. Periodmedelvärdet är högre 
än tröskeln, men utslaget på hela året blir medelvärdet troligen lägre. Det föreligger 
ändå en liten risk att utvärderingströskeln kan komma att överskridas under år 2012. 
 
Normalår 
Meteorologiska faktorer har av stor inverkan på hur halterna av luftföroreningar ser ut 
på en plats. För att kunna konstatera hur halterna är under ett normalt år kan data från 
de senaste fem åren användas6. Data från Femman mellan åren 2007-2011 har därför 
används som jämförelse. Se resultat i Bilaga 4.  
 
Periodmedelvärdet på Femman för partiklar (PM10) under januari-april 2012 är 17,2 
µg/m3. Genom en jämförelse med de tidigare fem åren kan det konstateras att den 
uppmätta periodmedelhalten i år är i genomsnitt 19,5 procent lägre än normalt för 
årstiden. Periodmedelvärdet vid mätplatsen uppmättes till 21,4 µg/m3. Halten får 
alltså höjas med 19,5 procent för att kunna räkna ut vad en normalhalt för perioden 

                                            
6 Luftguiden Handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Handbok 2011:1, Utgåva 1, 
Januari 2011 
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januari-april skulle vara. Resultatet blir 25,6 µg/m3 som periodmedelvärde vid 
mätplatsen.  
 
Under de senaste fem åren har genomsnittshalten av PM10 under januari-april på 
Femman varit 21,7 procent högre jämfört med årsmedelvärdet. För att uppskatta 
halten vid mätplatsen i Kungsbacka för ett normalår räknas därför den uppmätta 
halten ner med 21,7 procent, vilket ger 17,6 µg/m3. Detta är långt under MKN för år 
och även under den nedre utvärderingströskeln. 
 
Miljökvalitetsmålet Frisk luft 
Dygnsmedelvärdet vid mätplatsen under mätperioden överskred Hallands läns delmål 
för Frisk luft sammanlagt 13 gånger, vilket är 35 procent av det tillåtna antalet 
gånger. Risken för att målet ska överskridas är därmed liten.  
 
Målet för årsmedelvärdet är 20 µg/m3. Periodmedelvärdet överskrider målet, men 
med tanke på att mätningen pågick under den period då partikelhalten är som högst 
kommer sannolikt årsmedelvärdet vara lägre. Det föreligger dock en liten risk att 
delmålet kommer att överskridas under 2012.  
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KVÄVEDIOXID (NO2) 
En sammanställning av mätningen av kvävedioxidhalten vid mätplatsen i 
Kungsbacka under mätperioden presenteras i tabellen nedan och visar ett medelvärde 
på 23 µg/m3 under den drygt tre månader långa mätperioden.  
 
Halterna har även jämförts med miljöförvaltningens mätstation på Femmans tak i 
Göteborg och Haga. Halterna vid mätplatserna visar ett samband med halterna från 
mätstationen på Femmans tak (r = 0,7). Sambandet mellan Kungsbacka och Haga är 
svagare (r = 0,5). Sambandet mellan Haga och Femman är starkare (r = 0,8) eftersom 
de är geografiskt närmare varandra och delvis delar samma källor.  
 

Tabell 4. Uppmätta NO2-halter vid mätplatsen i Kungsbacka jämfört med bakgrundsstationen 
Femman och gatustationen Haga i Göteborg under mätperioden 2012-01-11 till 2012-04-22.  

Timmedelvärden (µg/m3) Dygnsmedelvärden (µg/m3) NO2 

Kungsbacka Femman 
Göteborg 

Haga 
Göteborg 

Kungsbacka Femman 
Göteborg 

Haga 
Göteborg 

Medelvärde 23,5 28,6 32,7 23,6 28,7 32,7 

Max 114,1 108,9 153,9 44,3 52 71,4 

Min 3,5 5 0,9 8,6 9,4 5,8 

98-percentil 65,7 69,6 98,6 41,7 50,9 70,1 

  

Antal timmar över 
MKN 90 µg/m3 
(max 175/år) 

5 4 77 

Antal timmar över 
ÖUT* 72 µg/m3 
(max 175/år) 

27 32 207 

Antal timmar över 
NUT* 54 µg/m3 
(max 175/år) 

133 229 477 

 

Antal dygn över 
MKN 60 µg/m3 
(max 7/år) 

0 0 5 

Antal dygn över 
ÖUT* 48 µg/m3 

(max 7/år) 

0 5 19 

Antal dygn över 
NUT* 36 µg/m3 

(max 7/år) 

 

9 29 41 

Antal timmar över 
delmålet till Frisk 
luft 60 µg/m3 

(max 175 år) 

81 136 376  

*ÖTU=övre utvärderingströskeln, NUT=nedre utvärderingströskeln 
 

Timnorm 
Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid som timmedelvärde är satt till 90 µg/m3. 
Värdet får överskridas maximalt 175 gånger per år. Under mätperioden har normen 
för timmedelvärde överskridits fem gånger i Kungsbacka. Normen har överskridits 
fyra gånger på Femman och hela 77 gånger i Haga. Bedömningen är att denna norm 
inte kommer att överskridas vid mätplatsen år 2012. 
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När det gäller den övre utvärderingströskeln för timme på 72 µg/m3 har uppmätta 
kvävedioxidhalter under mätperioden överskridit denna gräns 15 procent av antalet 
tillåtna gånger. Det kan därför konstateras att den övre utvärderingströskeln för 
timme inte kommer att överskridas vid mätplatsen år 2012.  
 
Den nedre utvärderingströskeln överskrids dock hela 76 procent av antalet tillåtna 
timmar/år. Det finns alltså en stor risk att den nedre utvärderingströskeln för timme 
kommer att överskridas under 2012.  
 
Dygnsnorm 
MKN för kvävedioxid som dygnsmedelvärden är 60 µg/m3 och får överskridas 
maximalt 7 gånger per år. Under mätperioden har normen inte överskridits vid 
mätplatsen i Kungsbacka, se Diagram 3. Inga överskridanden har heller gjorts på 
Femman. Däremot har normen överskridits fem gånger i Haga, se Diagram 4. 
Bedömningen är att denna norm inte kommer att överskridas vid mätplatsen år 2012. 
 
Den övre utvärderingströskeln har inte heller överskridits under mätperioden. 
Däremot har den överskridits fem gånger på Femman och 19 gånger i Haga. För 
Kungsback betyder det att den övre utvärderingströskeln för dygn troligtvis inte 
kommer att överskridas vid mätplatsen under 2012 till skillnad från mätplatserna i 
Göteborg.  
 
Den nedre utvärderingströskeln för dygn har redan under mätperioden överskridits 
nio av tillåtna sju gånger per år.  
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Diagram 3. Dygnsmedelvärden för NO2 vid Varlavägen i Kungsbacka. Den streckade linjen 
visar MKN för dygnsmedelvärden som får överskridas maximalt 7 gånger per år. 
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Diagram 4. Dygnsedelvärden för NO2 i Kungsbacka jämfört med Femman och Haga i Göteborg. 
Den raka linjen visar MKN för dygnsmedelvärden som får överskridas maximalt 7 gånger per 
år. 

 
Årsnorm 
För kvävedioxid finns en årsnorm på 40 µg/m3, vilken inte får överskridas. 
Periodmedelvärdet vid mätplatsen uppmättes till 24 µg/m3, vilket gör att man kan 
konstatera att miljökvalitetsnormen för år under kalenderåret 2012 inte kommer att 
överskridas vid mätplatsen. Det bedöms även att den övre utvärderingströskeln som 
ligger på 32 µg/m3 inte heller kommer att överskridas.  
 
Det finns dock en liten risk att den nedre utväderingströskeln, som ligger på 26 
µg/m3, kan komma att överskridas under år 2012  
 
Normalår 
Miljökvalitesnormer gäller under ett normalt år. För att uppskatta hur halterna i 
Kungsbacka är under ett normalt år har de senaste fem års data från Göteborg 
använts.  
 
Årsnormen på 40 µg/m3 får inte överskridas. Periodmedelvärdet på Femman för 
kvävedioxid under januari-april 2012 är 27,6 µg/m3. Genom en jämförelse med de 
tidigare fem åren konstateras det att den uppmätta periodmedelhalten är i genomsnitt 
1,3 procent högre än normalt. Periodmedelvärdet vid mätplatsen uppmättes till 24 
µg/m3. Om värdet sänks med 1,3 procent får vi en normalhalt för perioden januari-
april på 24,3 µg/m3.  
 
För att få en uppfattning om hur NO2 -halterna skiljer sig mellan mätperioden (jan-
april) och resten av året, har en jämförelse även gjorts mellan de uppmätta värdena på 
Femman under mätperioden och under de fem senaste åren. Resultatet visar att 
medelvärdet mellan januari och april 2012 på Femman är 14 procent högre än 
årsmedelvärdet de fem senaste åren. Om medelvärdet på mätplatsen i Kungsbacka 
sänks med 14 procent blir halten för normalår 21 µg/m3. 
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Detta är långt under MKN för år och är även långt de båda utvärderingströsklarna. 
Dock högre än delmålet för Frisk luft som är 20 µg/m3. 
 
Miljökvalitetsmålet Frisk luft 
Som en del i Hallands regionala miljömål Frisk luft finns ett delmål på 60 µg/m3 för 
kvävedioxid som timmedelvärde. Delmålet får överskridas högst 175 gånger per år. 
Under mätperioden överskreds delmålet under 81 timmar i Kungsbacka, vilket 
innebär att målet antagligen inte uppnås 2012.  
 
Inom Frisk luft finns det också ett delmål på 20 µg/m3 som årsmedelvärde som inte 
får överskridas. Bedömningen är att även detta mål inte nås i Kungsbacka under år 
2012.   
 
Mätning av kvävedioxid med passiva provtagare 
 

Mätningarna indikerar att halterna av kvävedioxid i centrala Kungsbacka generellt är 
låga, men att halterna kan öka nära vägarna. I Tabell 4 anges halterna av kvävedioxid 
uppmätta med passiva provtagare.  
 

Tabell 4. Resultaten från mätningarna av NO2 med passiva provtagare vid de tre tillfällena 
under 2012 och 2005. De högsta halterna under respektive mätperiod är markerade med fet stil. 

  Mätpunkt 19 jan - 26 
jan 2012 

23 feb - 1 
mars 2012 

16 april - 23 
april 2012 

Medelvärden 
19 jan - 23 
april 2012 

Medelvärde 
18 feb - 25 
feb 2005 

1 Varlaskolans 
skolgården 15,00 12,4 10,1 12,48 - 

2 Mätvagn 19,34 20,3 15,6 18,39 - 
3 Varlaparkeringen - 14,4 9,5 11,92 - 
4 Kyrkogården 15,21 13,5 9,0 12,57 - 
5 Biskopsgatan 26,62 20,9 16,4 21,29 20,7 
6 Vallgatan 19,82 17,8 15,5 17,70 22,4* 
7 Storgatan 22,77 19,7 16,0 19,50 18,86 
8 Kommunikatören 21,16 15,5 14,9 17,21 - 
9 Kungsmässan 18,38 15,7 11,8 15,29 - 
10 Fritiofsgatan 24,05 19,7 18,1 20,65 - 

11 Elof Lindälvs 
gymnasium 21,02 15,2 12,9 16,39 - 

*DOAS-mätning  
 
Vid en jämförelse av resultaten från mätningen med passiva provtagare år 2005 kan 
man utläsa att halterna vid Biskopsgatan och Storgatan har ökat med i cirka 3 
procent. Däremot har halterna vid den gamla mätplatsen vid Vallgatan minskat med 
21 procent i genomsnitt. Att halterna vid Vallgatan minskat var förväntat eftersom 
trafikintensiteten är lägre nu än år 2005. Eftersom underlaget är så litet finns det stora 
osäkerheter i jämförelsen. 
 
Enligt Referenslaboratoriet för tätortslufts-mätningar (Reflab) är skillnaden mellan 
passiva provtagare för kvävedioxid och aktiv provtagning med kemiluminescens ± 15 
procent. I Göteborg har passiva provtagare använts i stor utsträckning för utvärdering 
av olika områden och validering mot uppmätta värden. Variationen mellan passiva 
och direkta mätningar i Göteborg har varit 7-23 procent där halterna uppmätta med 
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kontinuerlig direktmätning generellt är högre än halterna uppmätta med passiva 
provtagare. Genomsnittsskillnaden är plus 15 procent.  

 
Under mätningen i Kungsbacka har skillnaden mellan passiv och aktiv mätning 
varierat mellan 11 till 23 procent med ett medelvärde på 16,7 procent. I samtliga fall 
har de aktiva värden varit högre är de passiva. Eftersom antalet prover har varit få och 
inte räcker till för en egen validering av passiva provtagare jämfört med aktiv 
mätning måste man utgå från Reflabs uppgifter, det vill säga en skillnad på ±15 
procent. Eftersom plus 15 procent har varit genomsnittet i Göteborg räknas de 
uppmätta värdena upp med 15 procent. Resultatet presenteras i tabellen nedan.  
 

Tabell 5. De korrigerade resultaten från mätningen med de passiva provtagarna utförda 2012 
samt 2005. De högsta halterna under respektive mätperiod är markerade med fet stil.  

  Mätpunkt 19 jan – 26 
jan 2012 

23 feb - 1 
mars 2012 

16 april - 23 
april 2012 

Medelvärden 
19 jan - 23 
april 2012 

1 Varlaskolans 
skolgården 17,25 14,2 11,6 14,36 

2 Mätvagn 22,24 23,3 17,9 21,15 
3 Varlaparkeringen - 16,5 10,9 13,71 
4 Kyrkogården 17,49 15,5 10,3 14,45 
5 Biskopsgatan 30,61 24,0 18,9 24,48 
6 Vallgatan 22,79 20,4 17,8 20,35 
7 Storgatan 26,19 22,6 18,5 22,43 
8 Kommunikatören 24,33 17,9 17,2 19,79 
9 Kungmässan 21,13 18,1 13,5 17,58 
10 Fritiofsgatan 27,66 22,7 20,9 23,74 
11 Elof Lindälvs 

gymnasium 24,17 17,5 14,9 18,85 
*DOAS-mätning 
 
Tabellen nedan visar en jämförelse av halterna från olika avstånd till Varlavägen. 
Resultaten visar att NO2-halten avtar snabbt med avståndet från vägen. Alla tre 
mätarna som satt i öst-västlig riktning från vägen uppmätte drygt 30 procent lägre 
koncentration jämfört med mätaren på mätvagnen.  
 

Tabell 6. Jämförelse mellan de passiva provtagarna som satt på olika avstånd från Varlavägen.  

  Mätpunkt 19 jan - 
26 jan 

23 feb - 
1 mars 

16 april - 
23 april 

Medelvärde Skillnad Avstånd från 
Varlavägen 

1 Skolgården 17,25 14,2 11,6 14,36 -32 % 60 m väster om 
2 Mätvagn 22,24 23,3 17,9 21,15 - 10 m väster om 
3 Varlaparkeringen - 16,5 10,9 13,71 -35 % 60 m öster om 
4 Kyrkogården 17,49 15,5 10,3 14,45 -32 % 140 m öster om 
5 Biskopsgatan 30,61 24,0 18,9 24,48 +16 % 2 m söder om  
 
Mätpunkt 5 som satt vid korsningen av Varlavägen och Vallgatan visar en 
genomsnittligt högre NO2-halt än vid mätvagnen. Denna mätare satt dock närmare 
vägen och vid korsningen finns flera trafikljus, vilket innebär fler inbromsningar och 
accelerationer.  
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Resultat fattas från parkeringen vid den första mätningen eftersom mätaren försvann 
under mätningen. Eftersom halten var något högre under den här veckan blir 
medelvärdet på parkeringen lägre, vilket ger en större procentuell skillnad vid 
parkeringen än vid Kyrkogården som är längre bort.  
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Slutsatser 

Luftkvalitetsmätningen vid Varlavägen i centrala Kungsbacka visar att halterna av 
kvävedioxid och partiklar (PM10) vid mätplatsen generellt är låga och det bedöms inte 
finnas någon risk för att MKN överskrids under år 2012.  
 
De övre utvärderingströsklarna för både partiklar och kvävedioxid klaras för år 2012.  
 
Den nedre utvärderingströskeln för dygn överskreds redan under mätperioden för 
kvävedioxid och var väldigt nära att överskridas för partiklar. Det finns även en risk 
att de nedre utvärderingströsklarna för dygn och år även kan komma att överskridas. 
 
Delmålet för Frisk luft för partiklar klaras under år 2012. Däremot kommer troligen 
delmålet för kvävedioxid att överskridas.  
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Bilagor 

BILAGA 1: MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL 
Miljökvalitetsnormer 
1999 infördes miljökvalitetsnormer (MKN) i Sverige för SO2, NO2 och bly. MKN för 
SO2 och bly började gälla år 2001. MKN för NO2 började gälla 2006. Under 2001 
infördes MKN för PM10 som började gälla 2005. 2003 infördes MKN för CO och 
bensen i utomhusluft och började gälla den 1 juni 2003. Normerna gäller i gatunivå. 
De nivåer som fastställts i en MKN är juridiskt bindande. Här nedan redovisas 
miljökvalitetsnormerna för NO2 och PM10 (Tabell 8 och 10). 
 
Till miljökvalitetsnormerna finns även utvärderingströsklar kopplade (Tabell 9 och 
11). Enligt 27 § Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) ställs olika krav på 
kontroller av halterna beroende på hur höga de är i förhållande till 
utvärderingströsklarna (Tabell 7). 
 
Tabell 7: Utvärderingskrav för överskridande av tröskelvärden och miljökvalitetsnorm 
Intervall Utvärderingskrav Lämplig metod för 

utvärdering 
Halter under den nedre 
utvärderingströskeln 

Enkel beräkning eller objektiv 
skattning av totalhalter 

Inledande bedömning av 
luftkvalitet i ett område. 
Jämförelse med andra 
närliggande orter, nomogram, 
enklare beräkningar eller 
enkla mätningar. 

Halter mellan nedre 
utvärderingströskeln och övre 
utvärderingströskeln 

Indikativa mätningar, för 
samverkansområden i 
kombination med 
beräkningar. 

Mätningar och beräkningar 
huvudsakligen där halterna är 
höga och där människor 
vistas. Mätningar skall utföras 
med rekommenderade 
metoder och skall täcka minst 
14 % av ett kalenderår.  

Halter över övre 
utvärderingströskeln 

Kontinuerliga mätningar är 
obligatoriska. 
Samverkansområden: 
mätningar kompletteras med 
beräkningar. 

Mätningar och beräkningar 
huvudsakligen där halterna är 
höga och där människor 
vistas. Mätningar skall utföras 
med rekommenderade 
metoder under ett helt 
kalenderår 

Halter över 
miljökvalitetsnormden 
(MKN) 

Kontinuerliga mätningar. Kontinuerliga mätningar 
oavsett medverkan i 
samverkansområde. 
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Kvävedioxid 

MKN för NO2 är 40 µg/ m3 som årsmedelvärde, vilket inte får överskridas. Normen 
för dygnsmedelvärden är 60 µg/m3 och får överskridas maximalt 7 gånger per år (98-
percentil). På motsvarande sätt är normen för timmedelvärden 90 µg/m3. 
Timmedelvärdena får överskridas maximalt 175 gånger per år (98-percentil). 
 
Tabell 8. Miljökvalitetsnormer för NO2 
Halt (µg/m3) 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/m3 

Medelvärdes-
period 

Får överskridas högst 

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  

Kvävedioxid 

Nedre 26 1 år  
 
 
Partiklar, PM10 

För PM10 är MKN 40 µg/ m3 som årsmedelvärde och får inte överskridas. Normen för 
dygnsmedelvärden är 50 µg/ m3 och får överskridas maximalt 35 gånger per år (90-
percentil). 
 
Tabell 10. Miljökvalitetsnormer för PM10 

Halt (µg/m3) 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/m3 

(ny från 1 juli 
2010) 

Får 
överskridas 
högst 

Övre 1 dygn  35 35 dygn/år 
Nedre 1 dygn  25 35 dygn/år 
Övre 1 år 28 Får inte 

överskridas 

Partiklar 
(PM10) 

Nedre 1 år 20 Får inte 
överskridas 
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Miljömål 
Det finns ett nationellt miljömål som heter Frisk luft och som syftar till att ”luften 
skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas”. 
Hallands läns delmål för kvävedioxid och partiklar är: 
 
Kvävedioxid 

Ett av delmålen till Frisk luft innebär att 20 µg/m³ som årsmedelvärde i huvudsak 
skall underskridas år 2010. Delmålet innebär också att 60 µg/m³ som timmedelvärde 
maximalt får överskridas 175 timmar per år. 
 
Partiklar 

Ett av delmålen till Frisk luft innebär att 20 µg/m³ som årsmedelvärde i huvudsak 
skall underskridas år 2010. Delmålet innebär också att 35 µg/m³ som 
dygnsmedelvärdet maximalt får överskridas 37 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 var tredje till fjärde vecka, då det 
nått maximal belastning.  
Data från TEOM-instrumentet justeras före publicering, enligt anvisningar från 
Referenslaboratoriet för tätortsluft. 
 
Den formel som används är följande: 
 

15,119,1 )(10)(10 +×= TEOMREF PMPM
 

 

där )(10 REFPM
 är halten enligt referensmetoden och 

)(10 TEOMPM
 är den halt som uppmätts med TEOM. 

 
 
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. 
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BILAGA 3: METEOROLOGI 
 
Här följer en översiktlig bild över väderförhållandet i Göteborg under de aktuella 
mätperioderna. Texten har tagits från Miljöförvaltningens månadsrapporter om 
luftkvaliteten i Göteborgsområdet som kan laddas ner/läsas på följande adress: 
www.goteborg.se/luften under rubriken Mer om luften i Göteborg.  
 

Meteorologi januari – april 2012 
Januari 
Månaden började med milda temperaturer, men vintern kom i gång på riktigt mot 
slutet på månaden med temperaturer under det normala och med snöfall. 
Medeltemperaturen under månaden har varit densamma som den normala 
medeltemperaturen för januari, d.v.s. 1°C . Den varmaste timmen inträffade mitt i 
natten den 2 januari och på morgonen den 12 januari då temperaturen var kring 8°C. 
Den lägsta temperaturen var ‐8°C på morgonen den 31 januari. Antalet soltimmar 
var 82 vilket är ganska normalt. Det har regnat mycket under början på månaden. 
Årets första snöfall kom den 20 januari. Medelvindhastigheten för månaden har varit 
på det normala 3 m/s. Som mest blåste det 12 sekundmeter under natten den 4 
januari. Några inversioner har inträffat under månaden.  
En sammanfattning av meteorologisk data finns i tabellen på sidan 8. 
 
Februari 
Månaden började kallt i samband med högt lufttryck, men våren kom i mitten på 
månaden då dygnsmedeltemperaturen 7 dagar i rad översteg 0°C. Trots att våren kom 
tidigare än vanligt låg dygnsmedeltemperaturen något under det normala för 
månaden. Den varmaste timmen inträffade på eftermiddagen den 29 februari då 
temperaturen nådde 10°C. Den lägsta temperaturen var ‐15°C på morgonen den 4 
februari mellan kl 06 och 08. Antalet soltimmar var 119 vilket är ganska normalt. I 
början på månaden var de första 12 dagarna regnfria, men sedan föll regn nästan varje 
dag. Som mest regnade det 16 mm under ett dygn. Vid Lejonet föll totalt 45 mm 
nederbörd under månaden, vilket är ganska normalt. Medelvindhastigheten för 
månaden har legat på en normal nivå (knappt 3 m/s som dygnsmedelvärde). Ett antal 
inversioner har inträffat under månaden. 
 
Mars 
Månaden har varit mild och medeltemperaturen har varit nästan tre grader över det 
normala. Den högsta temperaturen inträffade på eftermiddagen den 27 mars då 
temperaturen nådde 18°C. Den lägsta temperaturen var -4°C på morgonen den 3 
mars. Antalet soltimmar var 187 vilket är ganska normalt. Månaden har varit 
regnfattig. Det regnade endast under 6 dagar och mängden regn var väldigt låg, 
endast 8 mm under hela månaden. Medelvindhastigheten för månaden har legat på en 
normal nivå (knappt 3 m/s som dygnsmedelvärde). Ett antal inversioner har inträffat 
under månaden. Inversionerna den 2, 3 och 27 mars hade störst påverkan på halterna 
av kvävedioxid. 
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April 
Temperaturerna under månaden har mestadels varit relativt låga och 
medeltemperaturen var mer an en grad under det normala, till skillnad från mars som 
var mycket varmare an normalt. Det blev faktiskt så att månadens högsta och lägsta 
temperaturer var desamma som i mars. Den högsta temperaturen inträffade på 
månadens sista dag och nådde 18°C. Den lägsta temperaturen var -4°C på morgonen 
den 3 april. Antalet soltimmar var 155 vilket är något färre än normalt. Det regnade 
under hälften av månadens dagar och nederbördsmängd på 68 mm är ganska normal. 
Medelvindhastigheten för månaden har legat på en normal nivå, knappt 3 m/s som 
dygnsmedelvärde. Vindhastigheten inne i centrala staden nådde som högst endast 7 
meter per sekund som timmedelvärde. Ett antal inversioner har inträffat under 
månaden. Inversionerna i början av månaden hade störst påverkan på halterna av 
kvävedioxid. 
 





Luftkvalitetsmätning i Kungsbacka – uppdragsrapport 2012:7 

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 37 

BILAGA 4 DATA FRÅN FEMMAN 
 

Kvävedioxid, de senaste 5 åren plus årets mätvärden 
Månad 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

  Medel Dygn 
>60 

Timme 
>90 

Medel Dygn 
>60 

Timme 
>90 

Medel Dygn 
>60 

Timme 
>90 

Medel Dygn 
>60 

Timme 
>90 

Medel Dygn 
>60 

Timme 
>90 

Medel Dygn 
>60 

Timme 
>90 

Januari 25,6 0 0 39,0* 4 19 34,4 3 12 24,6 0 3 20,7 0 2 25,3 1 11 

Februari 31,6 0 1 23 0 5 34,1 1 10 31,8 0 5 24,3 0 7 24,6 0 6 

Mars 28,5 0 2 23,4 0 1 25,6 1 13 22,1 0 5 25,1 1 19 31,9 4 35 

April 24,6 0 0 30,2** 0 9 24,9 0 3 27,8 0 5 27,8 0 13 24 0 3 

Maj       25 0 0 25 0 0 20,4 0 0 31,5 1 15 19,4 0 0 

Juni       19,3 0 0 19,3 0 0 20,1 0 0 16,7 0 2 22,2 0 1 

Juli       16,5 0 0 16,5 0 0 19,3 0 0 18,2 0 0 17,1 0 0 

Augusti       18,3 0 0 21,3 0 0 20 0 0 17,4 0 0 20,9 0 2 

September       15,9 0 0 24,4 0 0 22,5 0 2 21,5 0 0 16,8 0 0 

Oktober       20,6 0 2 28,2 0 1 24,6 1 7 18,3 0 2 31,8 1 15 

November       21,8 0 0 29,8 0 1 15,8 0 0 26,4 0 11 34,2 1 21 

December       20,7 0 1 49,5 7 43 29,1 1 12 26,9 2 10 24,7 0 4 

                                      

Medel/Antal 
>50 

      20,45 4 34 29,8 5 38 26,6 0 18 24,5 1 41 26,5 5 55 

Året       21,9 4 37 27,8 12 83 23,7 2 39 22,9 4 81 24,4 7 98 

Tabell 7. De röda markeringarna visar under vilka månader kvävedioxidhalterna har varit som högst (> 30 µg/m3) under året. Årsmedelvärdet som inte får överskridas är 
40 µg/m3. De senaste fem åren har medelvärdet av halterna i jan t.o.m. april varit 27,2 µg/m3, d.v.s. i genomsnitt 3,1 µg/m3 under årsmedelvärdet (24,1 µg/m3) vilket 
motsvarar 13 procent. Den genomsnittliga halten av NO2 under jan-apr år 2007-2011 är 27,2 µg/m3 vilket innebär att medelvärdet för jan-apr år 2012 (27,6 µg/m3) är 
endast 1,3 procent högre än normalt. 



Luftkvalitetsmätning i Kungsbacka – uppdragsrapport 2012:7 
 

  Göteborgs Stad Miljöförvaltningen   38 

Partiklar (PM10), de senaste 5 åren plus årets mätvärden 
Månad 2012 2011 2010 2009 2008 2007 
  Medel Dygn 

>50 
Medel Dygn 

>50 
Medel Dygn 

>50 
Medel Dygn 

>50 
Medel Dygn 

>50 
Medel Dygn 

>50 

Januari  13,1 0 14,4 0 12,9 0 17,9 0 19,1 0 20,9 0 
Februari 18,3 0 25,8 1 13,6 0 18,5 0 26,1 0 21,6 0 
Mars 23 0 20,9 0 19 0 25,4 0 18,6 0 33,6 6 
April  14,5 0 23,9 1 21,5 0 24,2 0 26,3 0 23,7 0 
Maj     17,2 0 17,2 0 14,8 0 21,5 0 19,3 0 
Juni     14 0 14 0 13,2 0 18,6 1 18,5 0 
Juli     13,3 0 13,3 0 15,2 0 16,1 0 16,1 0 
Augusti     11,9 0 10,4 0 14,2 0 15,2 0 16,3 0 
September     16,8 0 12 0 15,5 0 16,1 0 14,3 0 
Oktober     16,9 0 17,8 0 12,8 0 16,9 0 17,3 0 
November     22,4 1 15,9 0 13,6 0 19,2 0 17,7 1 
December     15,1 0 12,1 0 12,4 0 16,1 0 16,6 0 
                          
Medel/Antal 
>50 

    17,7 2 16,8 0 20,6 0 21,3 0 25 6 

Året     17,7 5 15 0 16,4 0 19,1 1 19,7 7 

Tabell 8. Årsmedelvärdet som inte får överskridas är 40 µg/m3. De senaste fem åren(2007-2011) har medelvärdet av halterna i januari t.o.m. april varit 21,4 µg/ 
m3, d.v.s. i genomsnitt 3,8 µg/ m3 över årsmedelvärdet (17,6 µg/ m3) vilket motsvarar 22 procent. Den genomsnittliga halten av PM10 under jan-apr år 2006-2011 
är 21,4 µg/ m3 vilket innebär att medelvärdet för jan-apr år 2012 (17,2) är 19,5 procent lägre än normalt. 
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BILAGA 5 KARTA ÖVER PASSIVA PROVTAGARE 

 


