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Förord 

Denna utredning är gjord av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholms stad. SLB-

analys är operatör för Östra Sveriges Luftvårdsförbunds system för övervakning och 

utvärdering av luftkvalitet i regionen.  

Uppdragsgivare för utredningen är Sundbybergs stad [1]. 
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Sammanfattning 

Den befintliga Mälarbanan i Sundbyberg planeras byggas ut och däckas över genom 

Sundbyberg centrum, vilket möjliggör byggandet av ett centralt stråk ovanpå 

överdäckningen med nya bostadskvarter i anslutning till överdäckningen. Planområdet är 

beläget i västra delen av Sundbyberg. SLB-analys har på uppdrag av Sundbybergs stad 

gjort en utredning av luftföroreningssituationen för detaljplanen för Västra delen. Syftet 

med utredningen är att undersöka hur planförslaget kommer att påverka luftkvaliteten i 

området och hur planområdet med de som kommer att bo och vistas inom området 

påverkas utifrån ett luftföroreningsperspektiv.  

Beräkningarna har gjorts för halter i luften av partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2, 

vilka omfattas av de miljökvalitetsnormer som är svårast att klara i Stockholmsområdet. 

Beräkningarna redovisas för ett ”nuläge” (2020) samt ett ”utbyggnadsalternativ” år 2040. 

I utbyggnadsalternativet studeras effekten av den planerade bebyggelsen tillsammans med 

framtida ändringar i trafikens sammansättning och dubbdäcksandel. För bedömningen av 

luftkvalitetssituationen i området i nuläget har Östra Sveriges Luftvårdsförbund 

kartläggning av PM10 och NO2 år 2020 använts. 

Miljökvalitetsnormen och miljökvalitetsmålet Frisk luft 

För partiklar, PM10, finns två olika normvärden definierade i förordningen om 

miljökvalitetsnormer (SFS 2010:477). Det som normalt sett är svårast att klara gäller för 

dygnsmedelvärden. Dygnsmedelvärdet av PM10 får inte överstiga halten 50 µg/m3 

(mikrogram per kubikmeter) mer än 35 gånger under ett kalenderår. För att klara 

miljökvalitetsmålet Frisk luft får årsmedelvärdet inte överskrida 15 µg/m3 och 

dygnsmedelvärdet det 36:e värsta dygnet får inte överskrida 30 µg/m3.  

För kvävedioxid, NO2, finns tre olika normvärden definierade i förordningen om 

miljökvalitetsnormer (SFS 2010:477). Det som normalt sett är svårast att klara gäller för 

dygnsmedelvärden. Dygnsmedelvärdet av NO2 får inte överstiga halten 60 µg/m3 mer än 

7 gånger under ett kalenderår. För att klara miljökvalitetsmålet Frisk luft får 

årsmedelvärdet inte överskrida 20 µg/m3 och timmedelvärdet den 176:e värsta timmen får 

inte överskrida 60 µg/m3.  

Miljökvalitetsmålen med preciseringar anger en långsiktig målbild för miljöarbetet och 

ska vara vägledande för myndigheter, kommuner och andra aktörer. 

Miljökvalitetsnormerna fungerar som rättsliga styrmedel för att uppnå de strängare 

miljökvalitetsmålen. 

Miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10, klaras med utbyggnad 

Bebyggelsen enligt planförslaget innebär en förtätning av området bestående av flera nya 

huskroppar. De mest trafikerade vägarna inom planområdet är Järnvägsgatan och dess nya 

omledning i söder till Järnvägspromenaden, det centrala stråk som går genom planområdet. 

Övriga gator får relativt lite trafik. 

Miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10, klaras i hela planområdet med utbyggnad enligt 

planförslag i och med att båda normvärdena klaras. Beräknade dygnsmedelvärden av PM10 

uppgår för hela planområdet till 20–39 µg/m³, vilket innebär att miljökvalitetsnormen 50 

µg/m³ klaras med god marginal. 
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I jämförelse med nuläget år 2020 så ökar dygnsmedelvärdet av partiklar, PM10, med 

utbyggnaden från 20–25 µg/m³ till 35–40 µg/m³ längs västra delen av Järnvägsgatan och 

Järnvägspromenaden där ny bebyggelse med flera huskroppar planeras. Denna ökning 

beror på att trafiken ökar samt att utvädringen av luftföroreningar försämras med den nya 

bebyggelsen. De trafiksiffror som används i utredningen för vägtrafik år 2040 är baserade 

på ett kapacitetstak för gator och är högst sannolikt överskattade. 

Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, NO2, klaras med utbyggnad 

Miljökvalitetsnormen för halten av kvävedioxid, NO2, i utomhusluften består av tre olika 

normvärden definierade i Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477).  

Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, NO2, klaras i hela planområdet med utbyggnad 

enligt planförslag i och med att alla tre normvärden klaras. Beräknade dygnsmedelvärden 

av NO2 uppgår till 15–39 µg/m³, vilket innebär att miljökvalitetsnormen 60 µg/m³ klaras 

med god marginal.  

I jämförelse med nuläget år 2020 så ökar dygnsmedelvärdet av kvävedioxid, NO2, med 

utbyggnaden från 20–25 µg/m³ till 36–39 µg/m³ längs västra delen av Järnvägsgatan och 

Järnvägspromenaden. Denna ökning beror på att trafiken ökar samt att utvädringen av 

luftföroreningar försämras. Som tidigare nämnts så är dock trafiksiffrorna som använts för 

vägtrafik för 2040 baserade på ett kapacitetstak för gator, och högst sannolikt överskattade. 

I jämförelse med nuläget år 2020 minskar dock NO2-halterna på delar av Järnvägsgatan 

(norr om Järnvägspromenaden) från 30–50 µg/m³ till omkring 15 µg/m³. Det beror på att 

trafiken minskar mycket kraftigt till endast 200 fordon/dygn. NO2-halterna minskar även i 

andra delar av planområdet då fordonsparken väntas bli renare i och med hårdare avgaskrav 

och fler elektrifierade fordon. 

Miljökvalitetsmålet klaras för kvävedioxid, NO2, men inte för partiklar, PM10 

Enligt beräkningarna klaras miljökvalitetsmålet för kvävedioxid, NO2, i hela planområdet. 

Miljökvalitetsmålet för PM10 klaras inte längs flera av de gaturum som kantas av ny 

bebyggelse inom planområdet. 

Diskussion 

Den förändring som sker av bebyggelsen i utbyggnadsalternativet kombinerad med 

prognosticerade ändringar av trafikmängd och sammansättning medför att människor som 

vistas i planområdet får en ökad exponering av luftföroreningar i vissa nybyggda gaturum 

i jämförelse med nuläget. Fasader utmed västra delen av Järnvägsgatan samt husfasaderna 

längs Järnvägspromenaden är extra utsatta. 

Osäkerheter för beräkningarna 

I beräkningarna finns osäkerheter vad gäller prognoser för trafikflöden och framtida 

utsläpp från vägtrafiken, t.ex. utvecklingen och användningen av olika bränslen, motorer 

och däck. Det ska även noteras att vi i denna utredning inte tagit hänsyn till de 

mobilitetsåtgärder mm. som planeras inom området, och att de trafiksiffror som använts i 

utredningen utgör ett kapacitetstak för biltrafik inom planområdet och är högst sannolikt 

överskattade. Sundbyberg stad ska arbeta med en målstyrd planering där den önskvärda 

framtida utvecklingen avgör vilka alternativ och åtgärder som övervägs. Stadens 
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strategiska inriktning är att öka den totala andelen hållbara resor till fots, med cykel och 

kollektivtrafik.  

Den stora variationen i hushöjder även inom samma kvarter i planförslaget medför också 

en viss osäkerhet i gaturumsberäkningarna. 
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Inledning 

Sundbybergs stad har inlett ett planarbete i centrala Sundbyberg, Sundbybergs nya 

stadskärna. Den befintliga Mälarbanan kommer att byggas ut och däckas över genom 

Sundbybergs centrum, vilket ger möjlighet att bygga ett centralt stråk med nya kvarter. I 

den västra delen av Sundbybergs centrum planeras bostäder, kontor, förskolor och ett 

centralt gångstråk i anslutning till Marabouparken. Planområdet, detaljplan för Västra 

delen, angränsar till villastad i norr och i söder mot Bällstaån samt kommungränsen till 

Stockholm. Figur 1 visar planområdet och dess närområde. 

I denna utredning har beräkningar gjorts för halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid 

(NO2) i utomhusluften vid den nya bebyggelsen. NO2 och PM10 är de luftföroreningar som 

i stadsmiljö har de högsta nivåerna i jämförelse med de miljökvalitetsnormer och 

miljökvalitetsmål som finns definierade till skydd för människors hälsa. 

Luftföroreningshalter för nuläget år 2020 har hämtats från Östra Sveriges 

luftvårdsförbunds kartläggning [2]. Beräkningarna har gjorts för ett utbyggnadsalternativ 

år 2040. Förutom jämförelser med norm- och målvärden har en bedömning gjorts för hur 

utbyggnad enligt planförslag kommer att påverka människors exponering av 

luftföroreningar.  

Utredningen följer Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet [3] samt 

Länsstyrelsens vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till luftkvalitet 4.  
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Beräkningsunderlag 

Planområde och trafikmängder 

Aktuell detaljplan för Västra delen med förslag till ny bebyggelse (utbyggnadsalternativ) 

framgår av Figur 1. Kvarteren som planeras inom planområdet kommer ha stor variation i 

storlek och form. Olika kvarterstypologier, såsom terrasserade volymer, stadskvarter med 

helt eller delvis slutna innegårdar samt kvarterstypologier med sockelvåning längs gata och 

indragna högre byggnadsvolymer med placering ovanpå sockelvåningen med höjd över 50 

m.  

Omkringliggande ny bebyggelse planeras även öster om detaljplan för Västra delen som 

ingår i detaljplan Södra delen mot järnvägen. I utbyggnadsalternativet har ny bebyggelse 

år 2040 för omgivande detaljplan i öster tagits med i beräkningen. Detta gäller det 

trekantiga kvarteret norr om Löfströms allé och söder om Järnvägspromenaden. Nuläget 

baseras på den kartläggning som SLB-analys har gjort för år 2020 i Stockholm och Uppsala 

län. För utbyggnadsalternativet år 2040 så har beräkningar gjorts med de prognoser för 

trafikflöden som har gjorts av WSP, som framgår i Figur 2. De trafiksiffror som använts i 

utredningen utgör ett kapacitetstak för biltrafik inom planområdet och är högst sannolikt 

överskattade. Se även Bilaga 2 för ett större utsnitt av samma trafikprognos. 

 

Figur 1. Aktuellt planområde (utbyggnadsalternativet) för ny bebyggelse i Sundbybergs 
centrum. Nya byggnader inom planområdet för detaljplan Västra delen är illustrerade med 
bruna polygoner och befintlig bebyggelse är illustrerade med grå (nedtonade) polygoner. 
Planerad ny bebyggelse utanför aktuell detaljplan i brunt (nedtonad). Illustrationsplan från 
Sweco. 
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Figur 2 . Prognoser för totala trafikflöden för utbyggnadsalternativet år 2040. För de 
markerade sträckorna anges trafikprognosen enligt Årsdygnstrafik (ÅDT) / Andel tung 
trafik (%) / Skyltad hastighet (km/h). Prognoserna är framtagen av WSP. 

Spridningsmodeller 

Beräkningar av luftföroreningshalter görs i ”Airviro Dispersion” med en gaussisk 

spridningsmodell, en gaturumsmodell och en vindmodell [6]. Meteorologiska data, som 

bestämmer hur luftföroreningar sprids, hämtas från klimatologiska vind- och temperatur-

profiler.  

Meteorologi 

Skillnader i väderförhållanden olika år gör att halterna av luftföroreningar varierar. Vid 

utvärdering mot miljökvalitetsnormer ska luftföroreningshalterna vara representativa för 

ett normalt meteorologiskt år. Som indata till vindmodellen används en klimatologi baserad 

på meteorologiska data för en flerårsperiod (1998–2019). Meteorologiska data hämtas från 

en 50 m hög mast i Högdalen i södra Stockholm och omfattar horisontell och vertikal 

vindhastighet, vindriktning, temperatur, temperatur-differenser mellan olika nivåer samt 

solinstrålning.  

Vindmodellen genererar ett lokalt anpassat vindfält över beräkningsområdet som tar 

hänsyn till variationer i de lokala topografiska förhållandena, friktionseffekter (markens 

”skrovlighet”) och vertikala värmeflöden.  

Airviro gaussmodell 

Airviro gaussmodell används för att beräkna den horisontella fördelningen av luftföro-

reningshalter 2 m över marknivå. I områden med tätbebyggelse representerar beräkning-

arna halter 2 m över taknivå. I beräkningarna används en variabel gridstorlek som är 

beroende av storleken på emissionerna från vägar och skorstenar. Gridrutornas storlek 

varierar mellan 35×35 m och 500×500 m, med de minsta gridrutorna där det är mest 

utsläpp. För att beskriva haltbidraget från utsläpp utanför aktuellt planområde görs 

beräkningar för hela Stockholms- och Uppsala län. Haltbidraget från utsläpp utanför dessa 

län bestäms genom mätningar i regional bakgrundsmiljö.  
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Airviro gaturumsmodell 

För att beräkna halter av luftföroreningar nära marken eller gatan i tätbebyggda områden 

används gaturums-modellen OSPM [7]. Förutsättningarna för omblandning och utspädning 

av luftföroreningar varierar för olika gaturum. Breda gaturum utan bebyggelse tål betydligt 

mer avgasutsläpp, utan att halterna behöver bli oacceptabelt höga, än smala gaturum kantad 

av hög bebyggelse. Om gaturummet är slutet samt dess dimensioner spelar stor roll för 

ventilationen av gatan och för haltnivåerna. OSPM-modellen används i denna utredning 

för att beräkna halterna vid enkel- och dubbelsidig bebyggelse med olika höjder för nuläge 

och utbyggnadsalternativ enligt planförslag. 

Emissioner 

Beräkningar med gauss- och gaturumsmodellen utgår från emissionsdata enligt Östra 

Sveriges Luftvårdsförbunds emissionsdatabas [8]. I den finns detaljerade beskrivningar av 

utsläpp från bl.a. vägtrafiken, energisektorn, industrin och sjöfarten. I Stockholmsregionen 

är vägtrafiken den dominerande källan till utsläpp av luftföroreningar. Emissionsdatabasen 

innehåller utsläpp från vägtrafiken av bl.a. kväveoxider, kolväten och avgaspartiklar. 

Utsläppen är beskrivna med emissionsfaktorer för olika fordons- och vägtyper enligt 

HBEFA-modellen version 4.1 [9]. Sammansättningen av olika fordons-typer och bränslen, 

t.ex. andelen el- och dieselbilar gäller enligt nationella data för år 2040, framtagna av 

Trafikverket.  

Slitagepartiklar i trafikmiljöer orsakas främst av dubbdäckens hamrande på vägbanan men 

bildas också vid slitage av fordonens bromsar och däck. Längs hårt trafikerade vägar utgör 

slitagepartiklarna huvuddelen av PM10-halterna. Under perioder med torra vägbanor under 

senvintern kan bidraget från dubbdäckslitaget vara 80–90 % av totala PM10-halterna. 

Emissionsfaktorer för slitagepartiklar för olika dubbdäcksandelar baseras på NORTRIP-

modellen [10,11].  

Dubbdäcksandelar för personbilar och lätta lastbilar kontrolleras varje vinter av SLB-

analys [12]. I beräkningarna används emissionsfaktorer motsvarande dubbdäcksandelar på 

50 % både för nuläge och utbyggnad. Större vägar och infartsleder har något högre 

dubbdäcksandelar än lokalgator, vilket stöds av Trafikverkets kontroller [13].  
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Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda människors hälsa och naturmiljön. Normerna är 

juridiskt bindande föreskrifter som har utarbetats i anslutning till miljöbalken. De baseras 

på EU:s regelverk om gränsvärden och vägledande värden. I Luftkvalitetsförordningen 

(SFS 2010:477) framgår att miljökvalitetsnormer gäller för utomhusluften med undantag 

av arbetsplatser samt väg- och tunnelbanetunnlar [14]. 

Vid planering och beslut ska kommuner och myndigheter ta hänsyn till 

miljökvalitetsnormen. I plan- och bygglagen anges bl.a. att planläggning inte får medverka 

till att en miljökvalitetsnorm överträds. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för 

kvävedioxid, partiklar (PM10 och PM2.5), bensen, kolmonoxid, svaveldioxid, ozon, 

bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly [4]. 

Miljökvalitetsnormer innehåller värden för halter av luftföroreningar både för lång och kort 

exponeringstid. Från hälsoskyddssynpunkt är det viktigt med både en låg genomsnittlig 

exponering av luftföroreningar (motsvaras av årsmedelvärde) och att minimera antalet 

tillfällen med höga halter under kortare tid (dygns- och timmedelvärden). För att en 

miljökvalitetsnorm ska klaras får inget av normvärdena överskridas. 

Partiklar, PM10 

I Tabell 1 visas miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10, till skydd för människors hälsa. 

Normen omfattar årsmedelvärde och dygnsmedelvärde. Årsmedelvärdet får inte över-

skridas medan dygnsmedelvärdet får överskridas högst 35 gånger under ett kalenderår. 

Normen för dygnsmedelvärdet för PM10 är vanligtvis svårast att klara.  

Tabell 1. Miljökvalitetsnorm för partiklar, PM10, avseende skydd av hälsa [14]. 

Tid för medelvärde Normvärde (µg/m3) Anmärkning 

År 40 Värdet får inte överskridas under ett kalenderår 

Dygn 50 Värdet får inte överskridas fler är 35 dygn per 

kalenderår 
 

Kvävedioxid, NO2 

I Tabell 2 visas miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, NO2, till skydd för människors 

hälsa. Normen omfattar årsmedelvärde, dygnsmedelvärde och timmedelvärde. Årsmedel-

värdet får inte överskridas, medan dygns- och timmedelvärdet får överskridas högst 7 

respektive 175 gånger under ett kalenderår. Normen för dygnsmedelvärdet för NO2 är 

vanligtvis svårast att klara.  

Tabell 2. Miljökvalitetsnorm för kvävedioxid, NO2, avseende skydd av hälsa [14]. 

Tid för medelvärde Normvärde (µg/m3) Anmärkning 

År 40 Värdet får inte överskridas under ett kalenderår 

Dygn 60 Värdet får inte överskridas fler är 7 dygn per 

kalenderår. 

Timme 90 Värdet får inte överskridas fler än 175 timmar 

per kalenderår förutsatt att föroreningsnivån 

aldrig överstiger 200 µg/m3 under en timme fler 

än 18 gånger under ett kalenderår. 
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Miljökvalitetsmål 

Sveriges miljömål är definierade av riksdagen och är vägledande för miljöarbetet mot en 

hållbar utveckling och Agenda 2030. Agenda 2030 har beslutats av FN:s generalförsamling 

och innebär att alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för att nå en socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030 [19]. Sveriges miljömål består av 

ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom bl.a. luftföroreningar 

och klimat [15]. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 tar sikte på året 2030 och det 

är även nästa hållpunkt för miljömålen. 

Miljökvalitetsmålet Frisk luft omfattar preciseringar för kvävedioxid, partiklar (PM10 och 

PM2.5), bensen, bens(a)pyren, butadien, formaldehyd, marknära ozon, ozonindex och 

korrosion [15]. Halterna av luftföroreningar ska inte överskrida lågrisknivåer för cancer 

eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och 

kulturföremål. Miljökvalitetsmålet med preciseringar ska vara vägledande för 

myndigheter, kommuner och andra aktörer.  

Partiklar, PM10 

I Tabell 3 visas miljökvalitetsmål för partiklar, PM10, till skydd för människors hälsa. 

Målen omfattar årsmedelvärde och dygnsmedelvärde. Årsmedelvärdet får inte överskridas 

och dygnsmedelvärdet får överskridas högst 35 gånger under ett kalenderår. 

Tabell 3. Miljökvalitetsmål för partiklar, PM10 [15]. 

Tid för medelvärde Målvärde (µg/m3) Anmärkning 

År 15 Medelvärde under ett kalenderår 

Dygn 30 Antalet dygn med halt över 30 µg/m3 får inte vara 

fler än 35 per kalenderår 

Kvävedioxid, NO2 

I Tabell 4 visas miljökvalitetsmål för kvävedioxid, NO2, till skydd för människors hälsa. 

Miljökvalitetsmål finns preciserade för årsmedelvärde och timmedelvärde. För att målet 

ska uppnås ska årsmedelvärdet inte överskridas och timmedelvärdet får överskridas högst 

175 timmar under ett kalenderår. 

Tabell 4. Miljökvalitetsmål för kvävedioxid, NO2 [15]. 

Tid för medelvärde Målvärde (µg/m3) Anmärkning 

Kalenderår 20  

Timme 60 För att målet ska nås ska antal timmar med halt  

>60 µg/m3 inte vara fler än 175 per kalenderår 
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Resultat 

I figurerna som följer redovisas resultatet av spridningsberäkningarna för totala halter av 

kvävedioxid, NO2, och partiklar, PM10, vid 2040. För nuläge redovisas beräkningar för 

dygnsmedelvärden, vilka är de normvärden som är svårast att klara. För 

utbyggnadsalternativet redovisas beräkningar för alla normvärden definierade i Luft-

kvalitetsförordningen [14]. Halterna redovisas i mikrogram per kubikmeter (µg/m³) och 

gäller 2 m ovanför gatu- eller marknivån för ett meteorologiskt normalt år.  

Nuläge år 2020 

PM10-halter, dygnsmedelvärden 

I Figur 3 visas beräknade dygnsmedelvärden av partiklar, PM10 (36:e högsta dygnsvärdet) 

i nuläget år 2020. Miljökvalitetsnormen är 50 µg/m³ och miljökvalitetsmålet är 30 µg/m³. 

Miljökvalitetsnormen klaras i hela planområdet. Längs Järnvägsgatan invid planområdet är 

beräknade halter 20–35 µg/m3, med halter mellan 30-35 µg/m3 i de gaturum som bildas av 

bebyggelsen intill vägen. Miljömålet 30 µg/m³ överskrids därmed längs många av 

gaturummen på Järnvägsgatan.  

 

Figur 3 Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar, PM10 (µg/m³), 36:e högsta dygnsvärdet i 
nuläget år 2020. Halterna gäller 2 m ovan gatunivån för ett normalt meteorologiskt år.  
Legenden i figuren visar färgskalan för halterna samt även gränsen för miljömålet, 
miljökvalitetsnormen och utvärderingströsklar. Kraven på kontroll specificeras i 27 § 
luftkvalitetsförordningen, och omfattningen av kontrollen avgörs delvis av luftkvaliteten i 
förhållande till utvärderingströsklarna, varför de är indikerade i legenden. 

PM10-dygnsmedelv (µg/m³) 
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NO2-halter, dygnsmedelvärden 

I Figur 4 visas beräknade dygnsmedelvärden av kvävedioxid, NO2 (8:e högsta dygns-

värdet) i nuläget år 2020. Miljökvalitetsnormen är 60 µg/m³.  

Längs Järnvägsgatan invid planområdet är beräknade halter inom intervallet 30-60 µg/m³ i 

de gaturum som bildas av bebyggelsen. I övriga delar av planområdet ligger halterna i 

intervallet 18-30 µg/m³. Miljökvalitetsnormen på 60 µg/m³ klaras därmed i hela 

planområdet. Miljökvalitetsmål finns inte definierat för dygnsmedelvärden av kvävedioxid, 

NO2, men miljökvalitetsmålet för årsmedelvärde och timmedelvärde överskrids i flera av 

gaturummen längs med Järnvägsgatan. 

 

Figur 4 Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³), 8:e högsta dygnsvärdet i 
nuläget år 2020. Halterna gäller 2 m ovan gatunivån för ett normalt meteorologiskt år. 

Utbyggnadsalternativ år 2040 

PM10-halter, årsmedelvärden 

I Figur 5 visas beräknade årsmedelvärden av partiklar, PM10, i utbyggnadsalternativet år 

2040. Miljökvalitetsnormen är 40 µg/m³ och miljökvalitetsmålet är 15 µg/m³. Den 

planerade bebyggelsen i detaljplan för Västra delen visas som ljusgrå polygoner.  

Vid utbyggnad av området Västra delen enligt detaljplan kommer miljökvalitetsnormen 

40 µg/m³ klaras överallt i plan- och beräkningsområdet. Årsmedelvärdet av PM10 vid den 

nya bebyggelsen längs med Järnvägsgatans västra del samt Järnvägspromenaden är 

beräknat till 16-19 µg/m³, vilket medför att det strängare miljökvalitetsmålet 15 µg/m³ 

som årsmedelvärde av partiklar, PM10, inte klaras. 

NO2-dygnsmedelv (µg/m³) 
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Figur 5 Beräknad årsmedelhalt av partiklar, PM10 (µg/m³) i utbyggnadsalternativet år 2020. 
Halterna gäller 2 m ovan gatunivån för ett normalt meteorologiskt år. Den planerade 
bebyggelsen år 2040 visas som ljusgrå polygoner. 

 

PM10-halter, dygnsmedelvärden 

I Figur 6 visas beräknade dygnsmedelvärden av partiklar, PM10 (36:e högsta dygnsvärdet) 

i utbyggnadsalternativet år 2040. Miljökvalitetsnormen är 50 µg/m³ och miljökvalitets-

målet är 30 µg/m³. Den nya bebyggelsen i detaljplan för Västra delen visas som ljusgrå 

polygoner.  

Vid utbyggnad av området Västra delen enligt detaljplan klaras miljökvalitetsnormen 50 

µg/m³ överallt i planområdet. De högsta beräknade halterna väntas längs västra delen av 

Järnvägsgatan och Järnvägspromenaden. På dessa vägar är dygnsmedelvädret vid den nya 

bebyggelsen beräknat till 35–40 µg/m³, vilket medför att det strängare miljömålet på 30 

µg/m³ inte klaras. 

I jämförelse med nuläget år 2020 (Figur 3) ökar PM10-halterna med utbyggnaden från 30–

35 µg/m³ till 35-40 µg/m³ längs med den nya bebyggelsen på västra delen av Järnvägsgatan. 

Denna ökning beror på att utvädringen av avgaser från vägen försämras av den nya 

bebyggelsen samt en prognosticerad ökning av biltrafiken. Det ska noteras att 

trafiksiffrorna som använts i utredningen för dessa beräkningar för vägtrafik år 2040 är 

baserade på ett kapacitetstak för gator och är högst sannolikt överskattade. Längs med 

Järnvägsgatan norr om Järnvägspromenaden förväntas istället PM10-halterna sjunka med 

utbyggnaden från 30–35 µg/m³ till 10–15 µg/m³. Denna minskning beror på en kraftigt 

minskad biltrafik i utbyggnadsalternativet för år 2040. 

PM10-årsmedelv (µg/m³) 
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Figur 6 Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar, PM10 (µg/m³), 36:e högsta dygnsvärdet i 
utbyggnadsalternativet år 2040. Halterna gäller 2 m ovan gatunivån för ett normalt 
meteorologiskt år. Den planerade bebyggelsen i 2040 visas som ljusgrå polygoner 

NO2-halter, årsmedelvärden 

I Figur 7 visas beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid, NO2, i utbyggnadsalternativet 

år 2040. Miljökvalitetsnormen är 40 µg/m³ och miljökvalitetsmålet är 20 µg/m³. Den 

planerade bebyggelsen i området Västra delen enligt detaljplan visas som ljusgrå 

polygoner. 

Vid utbyggnad av Västra delen enligt detaljplan kommer miljökvalitetsnormen 40 µg/m³ 

klaras överallt i plan- och beräkningsområdet. Årsmedelvärdet vid den nya bebyggelsen 

inom planområdet är beräknat till 5-16 µg/m³. Det strängare miljökvalitetsmålet 20 µg/m³ 

som årsmedelvärde av kvävedioxid, NO2 klaras därmed också inom hela planområdet. 
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Figur 7 Beräknad årsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³) i utbyggnadsalternativet år 
2040. Halterna gäller 2 m ovan gatunivån för ett normalt meteorologiskt år. Den 
planerade bebyggelsen i 2040 visas som ljusgrå polygoner. 

 

NO2-halter, dygnsmedelvärden 

I Figur 8 visas beräknade dygnsmedelvärden av kvävedioxid, NO2 (8:e högsta dygnsvärdet) 

i utbyggnadsalternativet år 2040. Miljökvalitetsnormen är 60 µg/m³. Miljökvalitetsmål 

finns inte definierat för dygnsmedelvärden av NO2. Den planerade bebyggelsen i Västra 

delen visas som ljusgrå polygoner. 

Vid utbyggnad av Västra delen enligt detaljplan kommer miljökvalitetsnormen 60 µg/m³ 

klaras överallt i plan- och beräkningsområdet. Vid den nya bebyggelsen i Västra delen är 

beräknade dygnsmedelvärden av NO2 med utbyggnad 15-39 µg/m³. 

I jämförelse med nuläget år 2020 (Figur 4) ökar NO2-halterna med utbyggnaden på västra 

delen av Järnvägsgatan från 24-30 µg/m³ till 36-48 µg/m³. Denna ökning beror på att 

utvädringen av luftföroreningar försämras med förtätningen samt att trafiken förväntas öka. 

Som tidigare beskrivet så ska det noteras att trafiksiffrorna som använts i utredningen för 

dessa beräkningar för vägtrafik år 2040 är baserade på ett kapacitetstak för gator och är 

högst sannolikt överskattade 
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Figur 8 Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³), 8:e högsta dygnsvärdet i 
utbyggnadsalternativet år 2040. Halterna gäller 2 m ovan gatunivån för ett normalt 
meteorologiskt år. Den planerade bebyggelsen i 2040 visas som ljusgrå polygoner 

NO2-halter, timmedelvärden 

I Figur 9 visas beräknade timmedelvärden av kvävedioxid, NO2 (176:e högsta timvärdet) i 

utbyggnadsalternativet år 2040. Miljökvalitetsnormen är 90 µg/m³ och miljökvalitetsmålet 

är 60 µg/m³. Den planerade bebyggelsen i detaljplan för Västra delen visas som ljusgrå 

polygoner. 

Vid utbyggnad av Västra delen enligt detaljplan kommer miljökvalitetsnormen 90 µg/m³ 

klaras överallt i plan- och beräkningsområdet. De högsta beräknade halterna förväntas 

längs med Järnvägspromenaden med halter upp mot 55 µg/m³, vilket medför att även 

miljökvalitetsmålet 60 µg/m³ uppnås för utbyggnaden. 

NO2-dygnsmedelv (µg/m³) 
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Figur 9 Beräknad timmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³), 176:e högsta timvärdet i 
utbyggnadsalternativet år 2040. Halterna gäller 2 m ovan gatunivån för ett normalt 
meteorologiskt år. Den planerade bebyggelsen i 2040 visas som ljusgrå polygoner. 

 

NO2-timmedelv (µg/m³) 
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Diskussion 

Även om miljökvalitetsnormerna klaras i planområdet är det viktigt med så låg exponering 

av luftföroreningar som möjligt för människor som bor och vistas i området. Detta beror 

på att det inte finns någon tröskelnivå under vilken inga negativa hälsoeffekter uppkommer. 

Särskilt känsliga för luftföroreningar är barn, gamla och människor som redan har 

sjukdomar i luftvägar, hjärta eller kärl. 

I jämförelse med nuläget kommer halterna av NO2 att minska i delar av planområdet på 

grund av minskade utsläpp från vägtrafik. Hårdare avgaskrav och elektrifiering av 

fordonsparken medför lägre utsläpp av kväveoxider och partiklar från fordonens avgaser, 

vilket är viktigt från exponeringssynpunkt då de allra minsta partiklarna har stor inverkan 

på människors hälsa. För partiklar, PM10, som till stor del beror av slitagepartiklar som 

bildas vid dubbdäcksanvändning, ses dock inte samma minskning. 

Den förändring som sker av bebyggelsen i utbyggnadsalternativet kombinerad med 

ändringar av trafikmängd medför samtidigt att människor som vistas i planområdet riskerar 

att få en ökad exponering av luftföroreningar i flera av de nybyggda gaturummen i 

jämförelse med nuläget. Det gäller den västra delen av Järnvägsgatan inom planområdet 

samt längs husfasaderna som kantar Järnvägspromenaden. På dessa vägsträckor är 

trafikflödet relativt högt och husfasaderna slutna och på många håll höga, vilket försämrar 

utvädringen av luftföroreningar. Det ska dock noteras att de trafiksiffror som använts i 

utredningen utgör ett kapacitetstak för biltrafik inom planområdet och är högst sannolikt 

överskattade. Sundbyberg stad ska arbeta med en målstyrd planering där den önskvärda 

framtida utvecklingen avgör vilka alternativ och åtgärder som övervägs. Stadens 

strategiska inriktning är att öka den totala andelen hållbara resor till fots, med cykel och 

kollektivtrafik. Denna utredning har inte tagit hänsyn till mobilitetsåtgärder mm., vilket 

kan minska utsläpp i framtiden. 

På några befintliga gaturum inom planområdet väntas kraftigt minskat trafikflöde 2040 i 

utbyggnadsalternativet jämfört med nuläge, vilket ger en minskad exponering av 

luftföroreningar. Det gäller främst Järnvägsgatan norr om Järnvägspromenaden och väster 

om Ursviksvägen. Vad gäller Järnvägsgatans kvarter öster om Ursviksvägen så ökar 

partikelhalterna något trots minskad trafik, vilket beror på att det bildas ett dubbelsidigt 

gaturum här i och med den nya bebyggelsen. Halterna av kvävedioxid beräknas dock 

minska i detta gaturum tack vare den lägre trafiken och den renare fordonsflotta som 

förväntas i framtiden. 

Förslag till åtgärder  

För att minska risken för exponering av höga halter av luftföroreningar är en viktig faktor 

att planera för minskad trafikmängd. Dubbdäck orsakar slitagepartiklar och är en stor 

källa till PM10 halterna. En minskad andel dubbade vinterdäck, tex genom att införa 

dubbdäcksförbud, kan minska halterna av PM10. 

Dammbindning av gator med höga PM10 halter kan minska antal dygn med höga halter. 

En annan åtgärd är att se till att friskluftsintag inte placeras på den sida av husen med 

höga halter. 
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Osäkerheter i beräkningarna 

Modellberäkningar av luftföroreningshalter innehåller osäkerheter och systematiska fel. 

För att säkerställa kvaliteten i beräkningarna har vi kalibrerat våra modeller genom att 

jämföra beräknade halter med mätningar på platser och under perioder där det finns 

kvalitetssäkrade observationer. Systematiska skillnader mellan observerade och beräknade 

halter har sedan använts för att ta fram korrektionsfaktorer som appliceras på 

modellresultaten. 

Det finns inga fastställda kriterier vad gäller kvaliteten på beräkningar av framtida halter 

vid olika planer och tillståndsärenden. Däremot finns krav på beräkningar för kontroll av 

miljökvalitetsnormer och enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet 

[17] ska avvikelsen i beräknade årsmedelvärden för NO2 vara mindre än 30 % och för 

dygnsmedelvärden ska den vara mindre än 50 %. För PM10 ska avvikelsen vara mindre än 

50 % för årsmedelvärden (krav för dygnsmedelvärden saknas).  

I rapporten SLB 11:2017 [16] presenteras beräkningsmetoderna som används av SLB–

analys vid luftkvalitetsberäkningar för kontroll av miljökvalitetsnormer. Rapporten 

redovisar också vilka osäkerheter som finns i beräkningarna samt jämförelser mellan 

uppmätta halter och beräknade halter efter att korrektion genomförts. Sammanfattningsvis 

konstateras att de genomsnittliga avvikelserna efter justeringar både för PM10 och NO2 är 

mindre än 10 % från uppmätta halter, vilket betyder att kvalitetskraven på beräkningar för 

kontroll av miljökvalitetsnormer uppfylls med god marginal.  

För beräkningar av halterna i framtida scenarier (planer och tillståndsärenden) appliceras 

samma korrigeringar av de beräknade halterna som erhållits från jämförelserna med 

mätdata. Därför blir osäkerheterna i framtidsscenarierna i hög grad beroende av 

förutsättningarna som scenariot baseras på, t ex förväntade framtida trafikflöden och 

prognosticerad användning av bränslen, motorer och däck. För de totala halterna i 

framtidsscenarier bidrar också bakgrundshalternas utveckling till osäkerheterna. I denna 

studie har vi antagit oförändrade bakgrundshalter, vilket är förenkling. 

 

Modellerna som använts för beräkningarna i denna studie saknar förmåga att representera 

effekten av stadsvegetation på luftkvalitet, varför detta får ses som en viss osäkerhet då det 

kommer att planteras vegetation längs med delar av gångstråket vid Järnvägspromenaden.  
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18.  https://www.sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-

miljomal. 

19. https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-

for-utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda2030-och-de-globala-

malen/ 
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Bilaga 1 

Trafikprognos från WSP 

 

 

Trafikprognos från WSP för planområdet detaljplan Västra delen samt omgivande 

område, dvs ett större område än vad som visas i utsnittet i Figur 2. Trafikprognosen för 

detta större område kring planområdet Västra har använts i spridningsberäkningarna i 

denna rapport. Angivet i figuren är även beräknad Dygnsekvivalent ljudnivå, något som 

inte använts i denna rapport.  
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