
AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad 

Förebyggande åtgärder för att 
försäkra en god luftkvalitet i samband 

med exploatering 

Elin Björinder 
Adeline Ekegårdh 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Samhällsplanering 

Samhällsplanerarprogrammet 

Handledare: Henry Grew 
Bitr. handledare: Andrew Mercer 

Examinator: Eva Sahlin 
Bitr. examinator: Karl Samuelsson 

2018 



 

 
i 

 



 

 
ii 

Förord 

 

Detta examensarbete är det sista arbetet på en treårig utbildning på 

samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i Gävle. 

Vi vill börja med att tacka alla som har varit inblandade och bidragit till att 

studien har kunnat genomföras. Vi vill också tacka våra handledare Henry 

Grew och Andrew Mercer som har bidragit till givande diskussioner och 

lösningar som har fört studien framåt. Vill även tacka alla personer som vi har 

varit i kontakt med i samband med intervjuerna och som har tagit sig tid att 

svara på våra frågor i samband med studien. 

Vi vill även utbringa ett stort tack till familj och vänner som har givit stöd, tips 

och idéer genom arbetets gång. Tack! 

 
 

Elin Björinder & Adeline Ekegårdh 

 

Högskolan i Gävle 

Juni 2018 

 

 

  



 

 
iii 

 



 

 
iv 

Sammanfattning 

Luftföroreningar är ett växande problem i urbana miljöer på grund av 

förändrad markanvändning och förtätning av städer. Den huvudsakliga 

utsläppskällan till luftföroreningar i stadsmiljö är biltrafiken, som bland annat 

bidrar till höjda halter av luftburna partiklar och kvävedioxid (NO2) i luften. 

Dessa två luftföroreningar har stor påverkan på människors hälsa. För att 

reducera överskridande miljökvalitetsnormer, kan kommuner tvingas ta fram 

åtgärdsprogram. Syftet med denna studie var att påvisa effektiviteten av att 

införa så kallade förebyggande åtgärder i samband med exploateringsprojekt, 

oavsett om ett område riskerar att överskrida miljökvalitetsnormerna eller 

inte, för att på så sätt skapa en bättre luftkvalitet. För att visa på hur 

förebyggande åtgärder kan se ut i en tätort har exempelområdet Bomhus i 

Gävle använts där Gävle kommun har för avsikt att utveckla ett område med 

bostäder och vägar (se figur 1 för det avgränsade området). 

Metoden för denna studie har varit en litteraturstudie och två framtida 

scenarioanalyser, vilka inkluderar gestaltningsförslag. Litteraturstudien 

grundar sig i vetenskapliga artiklar, åtgärdsprogram, examensarbeten och 

myndighetsrapporter, där åtgärder för att reducera halter av partiklar och 

kvävedioxid undersöktes. Vi har sedan baserat antaganden av framtida 

scenarioanalyser på litteraturstudien. Åtgärderna har analyserats och 

kvantifierats för att sedan redovisa konkreta, realistiska och kostnadseffektiva 

förebyggande åtgärder i exempelområdet Bomhus. Framtagandet av 

kvantifieringar på luftkvalitetsvärden och åtgärder har legat till grund för att 

beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna i samband med exploatering. För 

att visualisera förslag på förebyggande åtgärder skapades ett 

gestaltningsförslag. 

Resultatet visade på att införande av förebyggande åtgärder i exempelområdet 

Bomhus i Gävle kan bidra till en förbättrad luftkvalitet. Alla åtgärder kunde 

inte kvantifieras, men litteraturstudiens resultat visade på att tidigare 

framtagna åtgärder har gett en minskning av luftföroreningar, vilket antas göra 

detsamma även i Bomhus. Utifrån resultatet anser vi att analysen av införandet 

av förebyggande åtgärder utgör stor vikt i planeringsprocessen och bör tas 

fram av kommuner och byggherrar i ett tidigt skede i stadsplaneringen, 

eftersom att kostnader kan bli stora om luftföroreningarna ökar, oavsett halt. 

Kommuner ska med hjälp av kostnadsanalyser kunna bedöma om 

förebyggande åtgärder är samhällsekonomiskt effektiva att tillämpa i en tätort. 

Nyckelord: Förebyggande åtgärder, luftföroreningar, partiklar, kvävedioxid, 

luftkvalitet, samhällsplanering  
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Abstract 

Ambient air pollution is an increasing problem in urban environments due to 

changed land use and increased population. The main source of particulate 

matter and nitrogen dioxide in urban settings are road traffic. These two air 

pollutants have a negative effect on people’s health. When levels of air 

pollution are exceeding what is allowed by law, municipalities can be forced 

to produce action programs. The purpose of this study was to demonstrate the 

effectiveness of introducing so-called preventive measures in connection with 

exploitation projects, whether or not an area exceeds environmental quality 

standards, in order to create better air quality. To show how preventive 

measures can be designed in an urban area, a non-exploited area in Bomhus 

has been used where the municipality of Gävle has plans for development of 

residential areas (see figure 1 for selected area). 

The method for this study has been a literature study and two future scenario 

analyses, including design proposals. The literature study is based on scientific 

papers, action programs, theses and governmental reports, where actions to 

reduce levels of particulate matter and nitrogen dioxide was examined. We 

then based assumptions about future scenarios on the literature study. The 

actions have been analyzed and quantified in order to present concrete, 

realistic and cost-effective preventative actions in the example area in 

Bomhus. The establishment of quantifications on levels of nitrogen dioxide 

and particulate matter, and the cost of implementing actions has been the basis 

for calculating the socio-economic costs associated with exploitation. To 

visualize the preventative measures, a design proposal was created.  

The result showed that the introduction of preventive measures in the 

example area Bomhus in Gävle can contribute to improved air quality. All 

measures could not be quantified, but the literature study result showed that 

previous measures taken have resulted in a reduction of air pollution. 

Therefore this, which is expected to have the same effect in Bomhus. Based on 

the results, the authors consider that the introduction of preventive measures 

is of great importance in the planning process and should be considered in an 

early stage in urban planning, as costs increase when air pollution increase. 

Municipalities should be able to assess, through cost analyzes, if preventive 

measures are economically effective to apply in a neighborhood.  

Keywords: Preventative action, air pollution, particulate matter, nitrogen 

dioxide, air quality, urban planning 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund till studien 

På grund av ökad befolkningstillväxt och ändrad markanvändning har 

luftföroreningar blivit allt vanligare problem i städer (Mayer, 1999). Seinfeld & 

Pandis (2016) förklarar förorenad luft som ett tillstånd då koncentrationer av 

ämnen, på grund av mänsklig aktivitet, är så pass höga jämfört med sitt normala 

tillstånd att det ger en mätbar effekt på människor, vegetation och material. I 

Europa utsätts 90 procent av befolkningen för luftföroreningar som överskrider de 

gränsvärden som Världshälsoorganisationen satt (Grennfelt, Karlsson, Kindbom, 

Gustafsson, Åström, Munthe, … Pleijel, 2017). Luftföroreningar kan bland annat 

bidra till hjärt-, kärl och lungsjukdomar, påverka graviditeten negativt samt orsaka 

cancer (Cepeda, Schoufour, Freak-Poli, Koolhaas, Dhana, Bramer & Franco, 2017). 

Luftföroreningar leder därför till många förtida dödsfall. År 2015 stod 

luftföroreningar för 4,2 miljoner dödsfall världen över (Landrigan, 2017) och 2012 

beräknades det att upp till 400 000 människor i Europa dog i förtid på grund av 

luftföroreningarna (Grennfelt et al, 2017). Enligt Naturvårdsverket (2018a) dör 

cirka 5 500 personer i förtid i Sverige per år till följd av luftföroreningar. Landrigan 

(2017) hävdar att om inte offensiva åtgärder införs, kommer luftföroreningar orsaka 

mellan sex till nio miljoner dödsfall per år i världen år 2060. Naturvårdsverket 

(2018a) listar inandningsbara partiklar och kvävedioxid som två av de farligaste 

luftföroreningarna vilka finns beskrivna som miljökvalitetsnormer. Naturvårdverket 

(2014) påpekar dock att “Det finns inget vetenskapligt underlag som stödjer att 

påverkan inte förekommer på människors hälsa vid luftföroreningshalter som 

innebär att normernas nivåer följs” (s.44). Även McDonald, Kroeger, Boucher, 

Longzhu, & Salem (2016) menar på att det inte finns några säkra nivåer av 

exempelvis luftburna partiklar och kvävedioxid, utan även små mängder kan 

påverkar människors hälsa. Johnson (2012, s.1) konstaterar att “... all ökning av 

luftföroreningsnivåerna innebär negativa hälsoeffekter och all förbättring innebär 

hälsovinster, oavsett hur de förhåller sig till gällande miljökvalitetsnormer”.  

I städer är vägtrafiken ett stort problem och utgör huvudorsaken till försämrad 

luftkvalitet och utsläpp av partiklar (Cepeda et al., 2017) och kvävedioxid 

(McDonald & Gentner, 2013). Luftburna partiklar delas in i större partiklar (PM10) 

och mindre partiklar (PM2,5). PM10 har en diameter som är mindre än 10 

mikrometer (μm) och PM2,5 har en diameter som är mindre än 2,5 μm. Dessa 

partiklar är således väldigt små och kan sättas i perspektiv och jämföras med ett 

hårstrå som har en diameter på 50–70 μm eller finkornig sand som har en diameter 

på 90 μm (Trafikverket, 2017a). Partiklarna är så pass små att de kan sväva fritt i 
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luften och spridas många mil (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2004). Vid benämning 

PM10 innefattas både PM10 och PM2,5 (Trafikverket, 2017a). 

Större partiklar (PM10) bildas genom att vägbeläggning slits från all trafik, när fordon 

bromsar och accelererar bildas slitage från vägbanan. Dubbdäck har framförallt en 

stor negativ påverkan på detta under vinterhalvåret då partiklar nöts av från asfalten 

och skapar så kallade slitagepartiklar (Boverket, 2018a). När partikelstorleken blir 

mindre än 20 μm kan de tas upp av lungorna och göra skada för hälsan bland annat 

genom lunginflammation, astma och kronisk luftrörsinflammation (Länsstyrelsen 

Västra Götaland, 2004). Vid en storlek på mindre än 0,1 μm kan partiklarna ta sig in 

i kärlen och ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar. Mindre partiklar (PM2,5) och 

kvävedioxid släpps ut genom avgasrören vid förbränning av diesel och bensin. Även 

om motorer blir effektivare och går på mer hållbara färdmedel, ses en trend i ökat 

bilanvändande vilket försvårar för den hållbara utvecklingen (Naturvårdsverket, 

2018a). Mindre partiklar på 2,5 μm eller mindre kan även framkalla lungcancer 

(Länsstyrelsen Västra Götaland, 2004). Om människor utsätts för en ökning av 1 

mikrograms ökning per kubikmeter (μm/m3) av PM2,5 i ett år finns det studier som 

visar på att livslängden minskar med 0,22 dagar per person år (Leksell & Rabl, 

2001). 

Kväveoxider (NOX), även kallat kvävedioxid (NO2) och kvävemonoxid, uppstår när 

luftens kväve och syre reagerar på höga temperaturer (Naturvårdsverket, 2017a). 

Det betyder att den högsta halten kvävedioxid inte nödvändigtvis behöver vara 

närmast utsläppskällan, eftersom det måste ske en oxidering av NOX till NO2. NOX 

kan kopplas till all typ av förbränning. En av de största utsläppskällorna är trafiken, 

där tung trafik och personbilar står för majoriteten av utsläppen (Naturvårdsverket, 

2017a).  

Enligt Miljömål (2017) innebär höga halter av kvävedioxid att det bildas marknära 

ozon som bidrar till stora negativa effekter på hälsan. Dessa höga halter kan irritera 

luftvägar och förvärra besvären hos de människor som redan har astma eller 

lungproblem (Miljömål, 2017). Kvävedioxiden kan även orsaka 

lungfunktionsnedsättning, nedsatt infektionsförsvar och bidrar till uppkomsten av 

cancer (SLB, 2012). Enligt SMHI (2014) beräknades att 10 μg/m3 av NO2 ökar 

förtida dödsfall med cirka 12–14 procent. I Oslo genomfördes en studie på vuxna 

män som visade en ökning på 8 procent av den totala dödligheten vid en ökning på 

10 μg/m3 av kvävedioxid utanför bostaden (Nafstad et al., 2004). Om däremot 

kvävedioxidhalten skulle minska med 5 μg/m3 skulle det minska dödligheten med 

cirka 4 procent per år (Nafstad et al., 2004). 

Ramböll (2014) uppskattade att antalet bilresor för hushållstypen enfamiljshus, är 

sju resor per dygn. Dessutom kommer partiklar från den uppvirvling som sker på 
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grund av fordon och andra faktorer som vind och vägrenhållning. Detta indirekta 

utsläpp kallas för resuspension (Ferm & Sjöberg, 2015). Motorns bränsleeffektivitet 

avgör hur mycket energi ett fordon använder per kilometer. Men fordonets 

bränsleförbrukning är även beroende av körsättet, fordonets vikt, acceleration och 

hur väl hastighetsbegränsningarna hålls (Trafikverket, 2017a). Stadskörning har 

generellt mer bränsleförbrukning jämfört med landsvägskörning eftersom det i 

städer blir fler stop samt accelerationer (Trafikverket, 2015a).  

På grund av de konsekvenser som luftföroreningar orsakar, bidrar de till stora 

samhällsekonomiska kostnader. Till exempel uppskattas att medicinska utgifter 

globalt, för luftförorenings påverkan, låg på cirka 21 miljarder dollar år 2015 

(Landrigan, 2017) vilket motsvarar cirka 180 miljarder svenska kronor. Stora delar 

av kostnaderna kommer från sänkt arbetskraft när människor avlider i förtid, men 

också från dyra utgifter för att vända den miljöförstöring som sker (Landrigan, 

2017). I Stockholm kostade utsläppet av luftburna partiklar från vägtrafik 0,2–23 

miljoner euro (cirka 2 100 000 - 240 000 000 svenska kronor) varje år i samband 

med de hälsoproblem som partiklar orsakar (SMHI, 2017).  

Naturvårdsverket (2017b) konstaterar att Sverige nationellt idag inte kommer uppnå 

miljökvalitetsmålet för frisk luft till år 2020, och att målet inte kommer uppnås med 

befintliga styrmedel och åtgärder. Om kommuner har problem med höga 

luftföroreningshalter kan Naturvårdsverket kräva att ett åtgärdsprogram upprättas 

för att minska den negativa miljöpåverkan och reducera föroreningshalterna. Dessa 

program tar tid att upprätta och att genomföra, vilket gör det till en långdragen och 

kostsam process. Eftersom miljökvalitetsmålet inte uppnås är det, enligt vår 

uppfattning, positivt att i ett tidigt stadie av stadsutveckling arbeta med så kallade 

förebyggande åtgärder vid exploatering, så att åtgärdsprogram inte behöver införas i 

efterhand. Detta sparar både pengar och skapar en hälsosammare miljö för stadens 

invånare, vilket bidrar till en hållbar samhällsutveckling.  

För att visa hur förebyggande åtgärder kan se ut för en mindre tätort har denna 

studie använt ett oexploaterat område i stadsdelen Bomhus i Gävle som har en yta på 

cirka 7,3 km2. Bomhus utgör studiens exempelområde eftersom att området inte är 

exploaterat och i dagsläget inte överskrider några miljökvalitetsnormer för 

kvävedioxid och partiklar. Men av den orsaken att Gävle kommun har för avsikt att 

utveckla Bomhus med bostäder, verksamheter och nya vägar (Gävle kommun, 

2017a) som med stor sannolikhet kan komma att påverka luftkvaliteten negativt i 

området, utgör detta ett intresse att undersöka exploateringens påverkan på 

luftkvaliteten. Baserat på dagens halter runt om i Gävle stad, enligt SLB (2018), 

antar vi att exploatering i Bomhus troligtvis inte kommer överskrida några 

miljökvalitetsnormer i framtiden, även vid större exploatering (se Bilaga A för 

luftvärden i Bomhus). Trots detta är det viktigt att hålla föroreningshalter så låga 
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som möjligt eftersom det finns källor som menar på att det inte finns några säkra 

nivåer av luftföroreningar (Naturvårdsverket, 2014). I Översiktsplan Gävle 

kommun år 2030 (Gävle kommun, 2017a) står det beskrivet att vid exploatering av 

stora markanspråk finns en risk för lokala negativa konsekvenser, men att “graden av 

konsekvens är beroende av hur kommunen prioriterar och planerar i kommande 

skeden” (s.245). Därför är det viktigt att, istället för att ta fram åtgärder som ska 

lösa de problem som redan uppstått (åtgärdsprogram), titta på vilka åtgärder som 

kan tas fram i förebyggande syfte för att motverka att luftkvaliteten försämras vid 

exploatering.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med denna studie är att ta fram förslag på så kallade förebyggande 

åtgärder som kan appliceras i exempelområdet Bomhus. Dessa åtgärder ska syfta till 

att till största möjliga mån försäkra en god framtida luftkvalitet genom att den 

negativa påverkan i samband med exploatering begränsas. Åtgärderna ska enbart 

fungera som exempel på hur åtgärder kan se ut baserat på tidigare forskning. I dessa 

förslag ska det framgå konkreta och kostnadseffektiva åtgärder som kan tillämpas i 

en tätort för att luftföroreningar ska hållas på en låg nivå. Åtgärderna ska vara 

realistiska i förhållande till samhällsekonomiska aspekter. En jämförande analys av 

dels kostanden som tillkommer av ökade luftföroreningar till följd av exploatering, 

och dels kostnaden som tillkommer för byggherre/investerare och kommun som 

investerar i åtgärderna ska utföras för att ta reda på vilka alternativ som är 

lönsamma. Studien ska visa på ett angreppssätt för att sänka klimateffekten av planer 

och projekt, som kan komplettera den planeringsprocess som gäller idag.  

Utvecklingen i Bomhus är enligt översiktsplanen inte bestämd eller planerad av 

Gävle kommun, utan utpekas som utbredningsområden för förändrad 

markanvändning (Gävle kommun, 2009; Gävle kommun, 2017a), men vi utgår i 

denna studie från att planerna genomförs för att kunna visa exempel på 

förebyggande åtgärder. Miljökonsekvenser och lämpliga åtgärder ska studeras vad 

gäller specifikt utbyggnaden av bostadsområden och vägar i Bomhus. Den eventuella 

utvecklingen avser nya bostäder, verksamheter och två nya vägar, vilket innebär att 

trafiken kommer att öka i Bomhus (Gävle kommun, 2009). Gävle kommun (2017a) 

antar att en stor andel tung trafik kan tänkas gå längs en av de planerade vägarna 

(Riksväg 56) eftersom det kommer skapa en tillfart till pappersmassefabriken 

Billerud Korsnäs. I dagsläget överskrids inte några miljökvalitetsnormer i Bomhus, 

men i samband med exploateringen antar vi att värdena för luftförorening med stor 

sannolikhet kommer att öka i området. Utsläppen i samband med exploatering ska 

kvantifieras i denna studie och undersöka dagens läge, det vill säga effekten av att gå 

från dagens läge med miljöeffekt X till det exploaterade Bomhus med miljöeffekt Y.  
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Studiens frågeställningar som ska besvaras är: 

• Vilka åtgärder finns tillgängliga för att reducera luftföroreningar i 

allmänhet och hur kan dessa åtgärder kvantifieras? 

• Hur kan kostnadseffektiva förebyggande åtgärder se ut i en tätort för 

att förebygga negativa konsekvenser av dålig luftkvalitet vid 

exploatering? 

1.3 Områdesbeskrivning och avsikt för utveckling enligt 

Översiktsplan Gävle stad 2025 och Översiktsplan 

Gävle kommun år 2030 

Stadsdelen Bomhus i Gävle är belägen cirka fem kilometer öster om centrala Gävle 

(Gävle kommun, 2017a). Den bebyggda delen består av bostäder med inslag av 

mindre verksamheter. Det finns idag även stora oexploaterade markområden 

bestående av vegetation i form av barrskog, blandskog och en mindre andel lövskog 

(se Bilaga B), där Gävle kommun undersöker eventuell bebyggelseutveckling (Gävle 

kommun, 2009). Se figur 1 för lokalisering av området i förhållande till Gävle stad. 

Genom norra Bomhus passerar Furuviksvägen, som för närvarande är en väl 

trafikerad genomfartsled och passerar hela Bomhus från Gävle centrum vidare åt 

sydost. En utmärkande aspekt vid platsen är pappersmassefabriken Billerud Korsnäs 

som ligger i nordöstra Bomhus som bidrar med utsläpp och tung trafik (Gävle 

kommun, 2009). 

 

Figur 1. Ortofotot visar Bomhus i förhållande till Gävle stad. Det markerade området är det 

avgränsade området för denna studie. Bakgrundsdata: Ortofoto © Lantmäteriet (2018).  
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Enligt Översiktsplan Gävle stad 2025 (Gävle kommun, 2009) finns det planer på att 

utveckla Bomhus med bostäder, verksamheter och nya vägar (Figur 2). I 

Översiktsplan Gävle stad 2025 pekas två områden i Bomhus ut som strategiska 

områden för bebyggelseutveckling. Strategiska områden “visar på att Gävle kommun 

är positiv till en annan användning på platsen om/när nuvarande användning inte 

längre är aktuell” (Gävle kommun, 2009, s.176) och även i dessa finns det planer på 

att bygga bostäder i Bomhus. En eventuell förlängning av Upplandsleden fram till 

Furuviksvägen står med i Översiktsplan Gävle stad 2025 (Gävle kommun, 2009). Se 

tabell 1 och figur 2 för exploatering i Bomhus som är av intresse för denna studie. 

 

Figur 2. Kartan visar kommunens planer för Bomhus enligt Översiktsplan Gävle stad 2025 (Gävle 

kommun, 2009) och Översiktsplan Gävle kommun år 2030 (Gävle kommun, 2017a). Gulmarkerade 

områden (B.B.3-B.B.10) står för bostadsområden, orangea områden (B.S.1 och B.S.2) står för 

strategiska områden, lila områden (B.V.5) står för verksamheter och gröna områden står för 

grönområden. Den streckade svarta linjen är förlängningen av Upplandsleden och den heldragna grå 

linjen är den ungefärliga sträckningen av förlängningen av Riksväg 56 från Hedesunda. Bilden har 

illustrerats av Elin Björinder och Adeline Ekegårdh, efter Översiktsplan Gävle stad 2025 (Gävle 

kommun, 2009) och Översiktsplan Gävle kommun år 2030 (2017a). 
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Tabell 1. Tabellen visar på utveckling enligt översiktsplan Gävle stad 2025 (Gävle kommun, 2009). 
Tabellen visar på utveckling för bostäder (B.B), strategiska områden (B.S), verksamheter (B.V), 
infrastruktur (B.T) samt värdefulla grönområden (B.G).   

Beteckning Beskrivning    Yta 
(ha) 

Kommentar från översiktsplan 

B.B.3 Utveckling av 5–15 
bostäder 

3  

B.B.4 Utveckling av 75–
150 bostäder 

     16 Bostadsområdet ska anslutas till 
Upplandsleden och bostäderna ska 
ha närhet till kollektivtrafik likväl 
som goda cykel- och 
gångförbindelser. 

B.B.5 Utveckling av 40–
100 bostäder 

     11  

B.B.6 Utveckling av 10–
20 bostäder 

1,5 Billerud Korsnäs ligger i närheten 
och kan påverka området negativt 

med illaluktande luft och buller. 
B.B.7 Utveckling av 20–

30 bostäder 
4,5  

B.B.8 Utveckling av 20–
50 bostäder 

8 Billerud Korsnäs ligger i närheten 
och kan påverka området negativt 
med illaluktande luft och buller.    

B.B.9 Utveckling av 40–
100 bostäder 

6 Det finns störningsrisk för både ljud 
och lukt från Billerud Korsnäs samt 
buller från Furuviksvägen. 

B.B.10 Utveckling av 40–
60 bostäder 

4  

B.S.1 Strategiskt område 
för utveckling av 
bostäder 

65 Bostadsbebyggelse är enbart möjligt 
om Upplandsleden förlängs men är 
samtidigt viktigt att ta hänsyn till 
buller från vägen. 

B.S.2 Strategiskt område 
för utveckling av 
bostäder 

44 Buller bör tas i åtanke vid 
exploatering. 

B.V.5 Utveckling av 
verksamheter 

75 Planerat för verksamheter längst väg 
76 som är beläget söder om 
Bomhus.  
 

B.T.1 Förlängning av 
upplandsleden 

- Syftet med förlängningen av 
Upplandsleden är att göra framtida 
bostadsbebyggelse genomförbart i 
Bomhus. Förlängningen kommer 
inte fungera som ett alternativ till 
tung trafik eftersom det finns portar 
som inte klarar fri höjd. 

B.G.5 Värdefulla 
naturområden 

- Örtrik flora. Området ska bevaras. 

B.G.7 Värdefulla 
naturområden 

- Stor biologisk mångfald som bör 
bevaras. 
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Enligt Översiktsplan Gävle kommun år 2030 finns det möjlighet till en förlängning 

av Riksväg 56 från Hedesunda som skulle gå genom Bomhus (Gävle kommun, 

2017a). Planeringen av sträckan för Riksväg 56 är ännu i ett tidigt skede, vilket 

betyder att inget är bestämt av vilken vägtyp och hastighet som vägarna kommer att 

ha. Däremot har Agneta Löf på Trafikverket i Gävle (personlig kommunikation, 

2018-05-23) konstaterar att Riksväg 56 bedöms vara en landsväg med en hastighet 

på 80 km/h med nio meters bredd och två filer. Även om inte direkta sträckningar 

bestämts nämner Gävle kommun (2017a) i Översiktsplan Gävle kommun år 2030 

att en förlängning av Riksväg 56 ses som positivt eftersom det kan avlasta andra 

vägar, möjliggör bostadsbebyggelse i bland annat Bomhus samt skapar en förbättrad 

tillfart till Billerud Korsnäs för tung trafik. 

Området för eventuell utveckling av bostadsbebyggelse är ej detaljplanelagt och det 

finns inga miljökonsekvensbeskrivningar som beskriver hur framtida bebyggelse kan 

påverka området. I översiktsplan Gävle stad 2025 (Gävle kommun, 2009) nämns 

inte luftföroreningar alls, endast buller och lukt tas i beaktande vid exploatering, 

vilket framkommer i tabell 1. Gävle Kommun har dock genomfört en 

miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplan Gävle kommun år 2030 (Gävle 

kommun, 2017b) där det står beskrivet att en utveckling genom förtätning av 

Bomhus kan påverka boendemiljön negativt. Detta gäller speciellt vid exploatering 

vid trafikleder då störningar i form av luftföroreningar kan förekomma från trafik 

och verksamheter. Andelen tung trafik förväntas öka i och med denna utveckling 

(Gävle kommun, 2017b). 

1.4 Avgränsning 

Den geografiska avgränsningen är ett planerat utredningsområde för bebyggelse- och 

infrastrukturutveckling i Bomhus enligt Översiktsplan Gävle stad 2025 (Gävle 

kommun, 2009) och Översiktsplan Gävle kommun år 2030 (2017a), se figur 1 och 

2. Studien kommer att fokusera på partiklar (PM10 och PM2,5) och kvävedioxid 

(NO2) kopplat till utsläpp från vägtrafik. Detta val grundas i att “I flera svenska 

städer är halterna av luftföroreningar – partiklar och kväveoxider – så höga att de 

överstiger eller riskerar att överstiga EU:s krav på luftkvalitet” (Appelgren & 

Nilsson, u.å., s.1) och målen samt normer för partiklar och kvävedioxid är, 

tillsammans med kolväten, de svåraste att uppnå (Trafikverket, 2017b). 

Vindriktningen påverkar hur luftföroreningar rör sig. I Gävle kommer den 

dominerande vindriktningen från sydvästlig eller västlig riktning, vilket betyder att 

utsläpp i Gävle sprids i en nordostlig eller ostlig riktning och kommer beaktas i 

B.G.12 Värdefulla 
naturområden 

- Artrik växtlighet, berghällar, 
våtmarker, fornlämningar samt hem 
åt stora vattensalamandrar. 



 

 
9 

denna studie (Lövgren-Forslund, 2013). Studien kommer inte ta fram exakta 

mätningar och beräkningar på luftkvalitetsvärden och hur höga de 

samhällsekonomiska kostnaderna kan komma att bli vid införandet av åtgärder i det 

exploaterade området. 

Förutom trafiken är värmeproduktion en ytterligare bidragande faktor till bildandet 

av partiklar (Boverket, 2018a). I Stockholm, Umeå och Göteborg stod exempelvis 

vedeldning för störst utsläpp av PM2,5 år 2011. Naturvårdsverket (2018b) tar även 

upp industrier som en källa till luftföroreningar. Industrier påverkar miljön både 

lokalt där industrin är placerad och även internationellt genom föroreningar av 

vatten, mark och luft som sprids. Höga halter av vissa föroreningsämnen kan vara  

årstidsbundna, eftersom till exempel fler kör bil på vinterhalvåret än 

sommarhalvåret i Sverige. Under våren, när vägbanor torkar, ökar partikelhalter i 

luften eftersom partiklar virvlas upp och hamnar i luften (Ferm & Sjöberg, 2015; 

Naturvårdsverket, 2018a). Denna studie ska inte fokusera på värmeproduktion, 

industrier eller klimat. Pappersmassefabriken Billerud Korsnäs kommer inte tas i 

beaktande i denna studie. Även om Billerud Korsnäs bidrar med luftföroreningar till 

studieområdet är studiens syfte inte att ta fram data för hur mycket enskilda 

industrier släpper ut och hur mycket deras luftföroreningarna påverkar. 
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2 Teorikapitel 

2.1 Miljökvalitetsmålet för Frisk luft samt 

miljökvalitetsnormer 

I Sverige finns det av Riksdagen 16 bestämda miljökvalitetsmål som fungerar som 

mall i det bedrivna miljöarbetet. Det är kommunerna som tolkar och återger både 

nationella och regionala mål samt åtgärder så att de kan appliceras på lokal nivå 

(Miljömål, 2018a). Ett av Sveriges miljökvalitetsmål är för Frisk luft och Regeringen 

definierar målet som att “Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, 

växter och kulturvärden inte skadas" (Naturvårdsverket, 2018c). Syftet är att skapa 

en hälsosam luftkvalitet för djur, växter och människor att befinna sig i. I målet finns 

preciseringar av halter över vad som anses som hälsosamma halter, dessa är dock 

inte juridiskt bindande (Miljömål, 2018b). 

För att nå miljökvalitetsmålen har miljökvalitetsnormer upprättats och fungerar som 

vägledning i miljöarbetet. Dessa är, till skillnad från miljökvalitetsmålets 

preciseringar, juridiskt bindande. Miljökvalitetsnormer är gränsvärden, det vill säga 

att de inte får överskridas (Miljömål, 2018b). Normerna är bestämda utifrån 

känsliga grupper och för att undvika sjukdomar och annan negativ påverkan på djur, 

växter, människor, kulturföremål eller andra materiella ting (SFS 2010:477). I tabell 

2 går att avläsa acceptabla halter PM10 och kvävedioxid enligt SFS 2010:477. Enligt 1 

§ 5 kap. av Miljöbalken ska miljökvalitetsnormer upprättas i syfte att ”varaktigt 

skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller 

olägenheter för människors hälsa eller miljön”. Dessutom står det beskrivet för 

PM2,5 att halten inte får överskridas med mer än 25 μg/m3 i utomhusluft beräknat 

som ett årsmedelvärde (SFS 2010:477). 

Tabell 2. Miljökvalitetsnormer för PM10 och NO2. Dessa är gränsvärden och juridiskt bindande. 
Tabellen baseras på SFS 2010:477. 

Tid för 
medelvärde 

PM10 

(μg/m3) 

Värdet får 
max  

överskridas 
(ggr/per år) 

NO2 

(μg/m3) 

Värdet får 
max  

överskridas 
(ggr/per 

år) 

Timmedelvärde - - 90 175 

Dygnsmedelvärde 50 35 40 7 

Årsmedelvärde 40 Får ej 
överskridas 

60 Får ej 
överskridas 

Det är kommuner och myndigheter som ska se till att miljökvalitetsnormerna 

efterföljs. Om dessa miljökvalitetsnormer inte uppfylls ska regeringen, myndigheter 

eller kommunerna enligt lag upprätta ett förslag till ett åtgärdsprogram som syftar 

till att följa miljökvalitetsnormen (Miljöbalk, SFS 1998:808). Det är 



 

 
11 

Naturvårdsverket som sätter krav på kommuner att skapa åtgärdsprogram om de 

anser att det är nödvändigt för att miljökvalitetsnormer inte ska överskridas 

(Miljöbalken, SFS 1998:808).  

2.2 Samhällsekonomiska konsekvenser av PM10 och NO2 

Samhällsekonomiska konsekvenser är ett sätt att kvantifiera följderna av 

luftföroreningar. Konjunkturinstitutet (2004) beskriver att “Den 

samhällsekonomiska kostnaden av hälsoeffekter från luftföroreningar värderas i 

termer av produktivitetsförlust, sjukvårdskostnader och obehag från 

sjukdomsepisoden…” (s.3). Konjukturinstitutet (2004) tar upp astma, som en av de 

vanligaste konsekvenserna från luftföroreningarna, och undersökte 

sjukvårdskostnaderna för astmapatienter. “Totalt värderas samhällsekonomiska 

hälsokostnader för en enhets ökning i halten kvävedioxid till cirka 746 000 000 kr” i 

Sverige beräknat i NO2 (Konjunkturinstitutet, 2004, s.16).  

Konjunkturinstitutet (2004) utförde 2004 en betalningsviljestudie som avsåg ett 

stort urval i Sveriges befolkning med astmaproblem kopplat till NO2. I 

undersökningen kom Konjunkturinstitutet (2004) också fram till antalet dagar per år 

som personerna i studien påverkades av luftvägsbesvär. Resultatet visade att cirka 38 

procent av deltagarnas dagar med besvär bestod av lindrigare symptom från 

luftrörsbesvären men att dessa symptom gav så stark påverkan på arbetsförmågan 

hos människorna. De resterande 62 procenten utgjorde dagar då symptomen var 

mycket mer allvarlig och bidrog till att människor stannade hemma från jobben. 

Konjunkturinstitutet (2004) beskriver även att resultatet visade på att en ökning 

med en enhet NO2 kommer leda till att antalet dagar med luftvägsbesvär ökar med 

3,2 procent. Konjunkturinstitutet räknar även med att en enhets ökning av halten 

NO2 kommer bidra till att produktivitetsförlusten i Sverige, som är konsekvenserna 

av att människor stannar hemma från de allvarliga symptomen, kostar upp mot 498 

000 000 kr (Konjunkturinstitutet, 2004).  

Det finns också indirekta kostnader av luftföroreningar när åtgärder måste 

implementeras för att reducera föroreningshalter. Individer upplever fördelen av att 

ha en god hälsa och detta skapar en betalningsvilja hos individen för att minska risken 

för sjukdom och dödsfall, vilket krävs för att kunna investera i åtgärder för sänkta 

föroreningshalter (Nerhagen, Björketun, Genell, Swärdh & Yahya, 2015). För att 

åtgärder ska vara lönsamma gentemot kostnaden att införa åtgärden är det viktigt att 

analysera kostnadseffektiviteten. "Kostnadseffektiva miljöåtgärder innebär att 

uppsatta miljömål nås till lägsta möjliga kostnad för samhället, alternativt åtgärder 

som till en given kostnad ger störst miljöeffekt eller åtgärder som ger störst 

miljönytta till lägsta kostnaden. Kostnadseffektivitet är ett viktigt kriterium i 

utvärderingen av föreslagna eller genomförda åtgärder" (Jendteg, 2015, s.10). Det 
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är lika viktigt att åtgärder är effektiva som realistiskt genomförbara och ekonomiskt 

fördelaktiga. För att ta fram en helhetsbild över vad införandet av åtgärder har för 

effekter och om de är samhällsekonomiskt lönsamma eller inte menar SIKA (2015) 

att en samhällsekonomisk kalkyl användas. Resultatet av kalkylen kan innehålla 

trovärdighetsbrister, men ska kunna användas som ett underlag för beslutsfattare, 

exempelvis kommuner, som med hjälp av kalkylen ska komma fram till vilka 

åtgärder som innebär vad. Detta ska sedan stödja kommunens godkänna eller 

underkänna av åtgärdsförslagen. Kalkylen är en form av samhällsekonomisk analys 

som värderas i pengar och som inkluderar positiva och negativa effekter av en 

åtgärd. I denna kalkyl är det viktigt att även de kvantifierbara åtgärderna inkluderas i 

bedömningen (SIKA, 2005).  
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3 Metod  

3.1 Litteraturstudie 

För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningen Vilka åtgärder finns 

tillgängliga för att reducera luftföroreningar i allmänhet och hur kan dessa åtgärder 

kvantifieras? utfördes en litteraturstudie och har således utgjort grunden för detta 

arbete. En litteraturstudie innebär en systematisk genomgång av tidigare arbeten 

som undersökt samma ämne och ska vara baserad på vetenskaplig litteratur till 

exempel i form av vetenskapliga artiklar (Korhonen & Lindström, u.å.). I 

litteraturstudien söktes material och data som beskriver vilka åtgärder som finns 

tillgängliga för att reducera luftföroreningar. För att få en bred förståelse om vilka 

åtgärder som finns tillgängliga för att åtgärda luftföroreningar bygger litteraturstudie 

på en syntes av främst tre olika typer av information: vetenskapliga artiklar, 

åtgärdsprogram och myndighetsrapporter. Utöver detta användes examensarbeten 

och sökmotorn Google för att finna information och data som inte påträffades på 

tidigare angivna studerade dokument, men som ansågs vitala för att uppnå studiens 

syfte. 

3.1.1 Vetenskapliga artiklar 

För att få en vetenskaplig och trovärdig grund i litteraturstudien har vetenskapliga 

artiklar i ämnet studerats. De databaser som användes under litteratursökningen av 

vetenskapliga artiklar var ScienceDirect, Web of Science och Academic Search 

Elite. Att använda flera databaser för vetenskapliga artiklar gav ett bredare urval till 

informationsinsamlingen. De nyckelord som har använts vid sökning av artiklar är på 

svenska exempelvis “luftföroreningar”, “partikelhalt”, “luftkvalitet”, “kvävedioxid”, 

“åtgärder” och “konsekvenser”. Dock är det flesta artiklar i dessa databaser skrivna på 

engelska. På engelska översattes sökorden till ”air pollution”, ”particulate matter”, 

”air quality”, ”nitrogen dioxide”, ”measures” och ”actions”. Sökorden i sökningarna 

utfördes delvis sammansatta. Exempel på sökningar som gav bra och 

användningsbara resultat för denna studie är ”particulate matter ”AND ”measures” 

samt ”nitrogen dioxide” AND ”prevent” AND ”air pollution”. Ingen begränsning för 

vilket år artikeln är skriven bestämdes eftersom ålder på lösning inte nödvändigtvis 

behöver påverka åtgärdens påverkan på luftföroreningar. Sökningarna gav många 

träffar. För att minska sökträffar exkluderades vissa ord i sökningarna. En vanlig 

förekommande sökträff var studier som utförts i Kina samt luftföroreningar som 

kopplas till koldioxid. Därför avslutades sökningarna med – carbon dioxide AND – 

China för att exkludera dessa ord. Artiklar som handlar om åtgärder i länder och 

städer som inte går att jämföra med Sverige på grund av geografiska, 

befolkningsmässiga och ekonomiska skillnader har valts bort i denna studie eftersom 

åtgärder inte kan förväntas ha samma resultat i stadsmiljö eller för att åtgärder inte 
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är möjliga att applicera i Sverige. Att undersöka koldioxid är inte syftet med denna 

studie varför denna valdes bort i sökningar. I studiens arbete har cirka 50 stycken 

vetenskapliga artiklar använts för att presentera ett resultat av litteraturstudien. 

3.1.2 Åtgärdsprogram 

För att titta på åtgärder och lösningar som kommuner har inrättat, i syfte att 

reducera halter av NO2 och PM10, har åtgärdsprogram studerats. I 

åtgärdsprogrammen presenteras tidigare lösningar som gjorts där 

miljökvalitetsnormer överskridits och förslag på hur höga halter av kvävedioxid och 

partiklar kan reduceras. De åtgärdsprogram som studerats är för områden eller 

städer som vi anser vara likvärdiga med Bomhus utifrån platsens geografiska 

förutsättningar, vilket är väsentligt för möjligheten att kunna applicera åtgärder i 

exempelområdet Bomhus. De kommuner som valdes är sådana som har problem 

med luftföroreningar och som haft det under en längre tid. Genom att studera andra 

kommuners åtgärdsprogram samt uppföljning av dessa kan lärdomar dras över vilka 

lösningar och metoder som fungerar i praktiken och vad som inte fungerar. följande 

åtgärdsprogram ingick i litteraturstudien: Uppsala kommuns Åtgärdsprogram för att 

klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala 2006 (Uppsala 

kommun, 2006), Umeå kommuns Renare luft i Umeå (Umeå kommun, 2015) samt 

Stockholms stads Åtgärder för att minska halten av partiklar (PM10) längs Stockholm stads 

vägnät (Miljöförvaltningen, 2011). Dokument som användes för att studera 

uppföljning var: Åtgärdsplan för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och 

partiklar i Uppsala (Uppsala kommun, 2009), Rapportering av åtgärdsprogrammet för luft 

2016 (Uppsala kommun, 2017), Åtgärder för att minska halten partiklar (PM10) längs 

Stockholms stads vägnät (Miljöförvaltningen, 2011) och Uppföljningsrapport 2017 

(Umeå kommun, 2017). Gävle kommun har inga åtgärdsprogram varför detta inte 

gick att studera.  

3.1.3 Myndighetsrapporter 

För att undersöka statliga satsningar av åtgärder och utredningar om luftföroreningar 

i form av PM10 och NO2, har hemsidor hos Trafikverket, Statens väg- och 

transportforskningsinstitut (VTI) och Naturvårdsverket undersökts. På respektive 

hemsida finns stort utbud av rapporter som diskuterar luftföroreningar och vad 

potentiella och fungerande lösningar kan vara för de städer eller kommuner som har 

problem med överskridande miljökvalitetsnormer. För att få fram lämpliga 

rapporter användes sökfältet på respektive hemsida och sökordet var ”partiklar” och 

”åtgärd”. Dessa sökningar gav flertalet träffar som varit givande för denna studie. 

Åtgärder som presenteras i myndighetsrapporter kan förväntas fungera i 

exempelområdet Bomhus. I studiens arbete har 8 stycken myndighetsrapporter 

använts för att presentera ett resultat av litteraturstudien. 
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3.1.4 Övrig information 

Examensarbeten har studerats i ämnet för att undersökta åtgärder. Relevanta 

uppsatser har påträffats genom att söka på ”luftföroreningar” sammanslaget med 

”åtgärder”. Examensarbeten har använts då fakta stöds upp från annat håll genom 

vetenskapliga artiklar, myndighetsrapporter och åtgärdsprogram.  

När info inte kunnat hittas i vetenskapliga artiklar, har Google använts som 

sökmotor för att fylla ut kunskapsglapp. Det handlar om aspekter som är kopplade 

till just Sverige och inte går att återfinna i internationella databaser. Region Skåne 

(2015) och Svensk cykel (2018) är två källor som användes för att svara på 

frågeställningen Vilka åtgärder finns tillgängliga för att reducera luftföroreningar i 

allmänhet och hur kan dessa åtgärder kvantifieras? 

3.2 Framtida scenarioanalyser 

I en scenarioanalys ska möjliga framtida händelser analyseras där resultatet inte ska 

visa en exakt bild av framtiden utan istället presentera alternativa framtida 

utvecklingar. Inom en scenarioanalys görs överväganden av oväntade händelser, 

vändpunkter och förändringar som är baserat på data eller tidigare information och 

trender. Analysen tillför även belysning av oväntade risker och möjligheter som kan 

tänkas uppstå i exempelvis en verksamhet eller projekt (Airmic, 2016). Under 

studiens arbetsprocess har beräkningar använts för att komma fram till framtida 

värden av luftföroreningar för PM10 och NO2 i studieområdet, som inte är 

tillgängliga genom informationssökning. Scenarioberäkningarna har dels baserats på 

data om halter av PM10 och NO2 från andra områden med luftföroreningar och dels 

från ett nomogram som producerats av Foltescu et al. (2004). Beräkningarna som 

genomförts i denna studie går att avläsa i Bilaga C.  

Antalet eventuellt planerade bostäder finns beskrivet i Översiktsplan Gävle stad 

2025 (Gävle kommun, 2009). För att beräkna framtida bostäder även på B.S.1 och 

B.S.2 beräknades en genomsnittstomt (area) på B.B.3-B.B.10 (se Figur 2 och Tabell 

1). Denna studie valde att anta maximalt antal bostäder enligt översiktsplanen vid 

beräkningarna. Utifrån antal tillkomna bostäder kunde antalet framtida fordon 

beräknas i studieområdet genom att undersöka hur många människor som bor i 

genomsnitt per bostad och hur många fordon som varje person i genomsnitt äger i 

Gävle. Sedan multiplicerades antalet fordon per person med hur många som 

beräknades bo i studieområdet i samband med exploateringen. 

Vid beräkningar av hur mycket luftföroreningar i form av PM10 och NO2 som 

framtida vägtrafik kan bidra med till området, har ett nomogram från Foltescu, 

Gidhagen & Omsted. (2004) använts (se Bilaga D). Ett nomogram är ett diagram för 

beräkning och innehåller i detta fall flera skalor som läses av från punkt till punkt. 
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Genom att använda trafikverkets emissionsfaktorer i tabell 3 och antalet fordon som 

går längs en väg per dygn, kan ett nomogram (Foltescu et al., 2004) användas. 

Emissionsfaktorerna är skrivna i gram per fordonskilometer (g/fkm) vilket är hur 

många kilometer ett fordon rör sig. Tabellen baseras på Trafikverkets (2014) 

handbok för vägtrafikens luftföroreningar som står beskriven i Jacobssons (2016) 

luftkvalitetsutredning om “Tvåhus Väppeby 7:18 m.fl. Nomogrammet har endast 

använts i syfte att beräkna ökningen av luftföroreningar vid högsta antalet fordon i 

studieområdet, vilket är vid korsningen mellan Upplandsleden och Riksväg 56. 

Tabell 3. Emissionsfaktorer för PM10 och NOX. Tabellen baseras på Jacobsson (2016).  

 NOX 
(g/fk

m) 

PM10 Direktemitterade från 
avgaser (g/fkm) 

PM10 
Resuspension 

(g/fkm) 

 

Personbil 0,11 0,0023 -  
Lastbil 0,73 0,0104 -  
Viktat total 0,17 0,0032 0,186  

 

Östra Sveriges luftvårdförbund (SLB) har hand om luftkvalitetsberäkningar i Gävle 

kommun (SLB, 2018). För att i denna studie grunda antaganden om framtida 

föroreningshalter i Bomhus, har SLB:s luftföroreningskartor med liknande 

markanvändning jämförts med den markanvändning som kommer utvecklas i 

Bomhus.  

Resultatet kommer att delas in i scenario A och scenario B, där scenario A innebär 

konsekvenser av utveckling i Bomhus utan förebyggande åtgärder och scenario B 

innebär utveckling av Bomhus med förebyggande åtgärder och konsekvenser av 

dessa. 

3.3 Gestaltning 

I syfte att lättöverskådligt kunna presentera förslag på förebyggande åtgärder i 

resultatet togs gestaltningsförslag fram över placering av eventuella åtgärder. 

Litteraturstudien och scenarioberäkningarna låg till grund för de gestaltningsförslag 

som presenteras i resultatavsnittet. Gestaltningsförslagen presenteras i både 2D- och 

3D-modeller och kartor. Programmen som användes för denna metod är Sketchup 

och Adobe Illustrator.  
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4 Resultat 

4.1 Litteraturstudie 

Under detta avsnitt kommer resultatet av litteraturstudien att presentera vilka 

lösningar som finns tillgängliga för att reducera luftföroreningar av PM10 och NO2 

för att svara på frågeställningen Vilka åtgärder finns tillgängliga för att reducera 

luftföroreningar i allmänhet och hur kan dessa åtgärder kvantifieras?  

4.1.1 Befintliga lösningar och åtgärder för att skapa en stadsmiljö 

med låga föroreningshalter 

4.1.1.1 Trängselskatt 

År 2005 infördes en lag för trängselskatt (SFS 2004:629) i syfte ” … att med 

ekonomisk styrning påverka trafikanterna att skapa ökad framkomlighet i 

trafiken…” (Regeringen, u.å., s. 24). Enligt Regeringen (u.å.) visade sig 

trängselskatten ha en positiv påverkan på luftkvaliteten där det blev en minskning av 

luftföroreningar. Enligt Naturvårdsverket (2017b) utförs denna åtgärd endast i 

Stockholm, Uppsala och Göteborg men lagen är även utformad för att tillämpas i 

Sveriges tätorter. Nerhagen et al., (2015) genomförde en undersökning i Stockholm 

och kom fram till att införandet av trängselskatt gav positiva resultat på 

luftföroreningarna i Stockholms innerstad. Undersökningen visar på att 

trängselskatten minskat den totala trafiken inom ett område med 8 procent och att 

även halten PM10 minskat med 0,3 μg/m3. Detta motsvarar 7,6 procent sänkning av 

trafikens bidrag till luftföroreningarna. Gällande investeringskostnaderna för att 

införa trängselskatt i Stockholm 2006, beräknades kostanden uppgå till 1,7 miljarder 

kronor där betalningsstationer, utrustning som exempelvis kameror och uppförande 

ingick i kostnaden (Hägglöf, Ingvert, Johansson & Nilsson, 2014).  

4.1.1.2 Hastighetssänkning 

Sänkt hastighet är ett vanligt och enkelt sätt att skapa tryggare miljöer längst vägar 

och gator, men det finns också teorier om att hastigheter har ett samband med 

luftkvaliteten. Enligt en studie som utfördes i Nederländerna minskade utsläppen av 

PM10 totalt med 2,62 μg/m3 i direkt närhet längst en landsväg efter att hastigheten 

sänktes från 100 km/h till 80 km/h (Dijkema, van der Zee, Brunekreef, & van 

Strien, 2008). Förutom det minskade halterna av partiklar i testområdet, visade 

resultatet att även delar av vägen som inte hade sänkt hastigheten hade fått sänkta 

halter av partiklar. Studien drar slutsatsen att hastighetsbegränsning är en 

fungerande strategi för att minska partiklar i luften, men att åtgärden inte har någon 

speciell inverkan på kvävedioxid (Dijkema et al., 2008). Även Naturvårdsverket 

(2017b) anser att restriktioner som hastighetssänkning är en fungerande åtgärd att 

tillämpa för att reducera luftföroreningarna. 
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Enligt en undersökning från Stockholms trafikkontor (2014) finns det ett samband 

mellan högre hastigheter (på minst 70 km/h) längs högtrafikerade vägar och 

mängden partiklar, slitage, hastighet och dålig luftkvalitet. Vid en hastighetssänkning 

på E18 vid Danderyd i Stockholm minskade medelhalten PM10 med cirka 10–20 

procent.  

År 2010 undersökte SLB (Johansson & Norman, 2010) effekten av 

hastighetssänkning på vägarna vid Danderyds kyrka och Danderyds sjukhus där 

årsdygnstrafiken beräknades till cirka 70 000 fordon. Enligt undersökningen visade 

en hastighetssänkning på 20 km/h att PM10 minskade med 12,9 μg/m3 och vid en 

hastighetssänkning av 10 km/h minskade PM10 med 6,9 μg/m3 (Johansson & 

Norman, 2010).  

För att en hastighetsbegränsning ska vara effektiv krävs det att hastigheten klarar av 

trafikmängden och att hastigheten verkligen efterlevs, annars kan sänkningen få en 

negativ effekt (Hedström, 1999). För att effektivt sänka, eller kontrollera, 

hastigheten kan fysiska åtgärder som farthinder användas. Farthinder kan också bidra 

till ökade utsläpp eftersom det skapar fartökningar och fartsänkningar, alltså ett 

ojämnt körsätt (Hedström, 1999; National Institute for Health and Care Excellence, 

NIHCE, 2017). Hedström (1999) förklarar exempelvis att “Om skyltad hastighet 30 

km/h verkligen efterlevs kan detta ge en bättre miljö jämfört med om samma 

hastighetssänkning nås genom farthinder. Ett jämnt körsätt ger minskade nivåer på 

avgasutsläpp...” (s.9). Ett jämnt körsätt bidrar till mindre bränsleförbrukning och 

därmed minskar luftföroreningarna (Appelgren & Nilsson, u.å.). Lägre hastigheter 

skapar också, till skillnad från högre hastigheter, en tryggare och trevligare gatumiljö 

för invånarna att vistas i och där gång och cykel blir ett alternativ (National Institute 

for Health and Care Excellence, 2017).  

Enligt Vägverket (2005) kan kostnaden för omskyltning av väghastigheter för statliga 

vägar uppgå mot 65 miljoner kronor. Inom kostnaderna ingick det bland annat att 

äldre skyltar byts ut mot nya och att skyltarna flyttas om till mer lämpliga platser. 

Inom kommunerna blev kostnaden för utbyte av skyltar cirka 30 miljoner kronor. 

Utifrån det samhällsekonomiska perspektivet uttrycker sig Vägverket (2005) såhär: 

“Kostnaderna att genomföra en ändring av hastighetsgränserna är mycket liten i 

förhållande till trafiksäkerhets- och tidskostnaderna” (s. 48).  

Sagberg (2003) hävdar att körhastigheten hos en bilist bestäms utifrån bilistens 

uppfattning av hastighet och bedömning av tillåten hastighet eller vad denne anser är 

rätt i situationen. Förarens upplevda körhastighet bestäms utifrån vad föraren ser 

runtomkring sig i det visuella fältet och hur dessa rör sig i förhållande till fordonet. 

Det finns förhållanden som minskar hastigheten hos bilister. Bland annat minskar 

medelhastigheten ju smalare en väg är och en minskad vägren. Med varje meter som 

en vägbredd minskar sänks medelhastigheten med cirka 3 km/h (Sagberg, 2003). 



 

 
19 

Objekt som träd eller byggnader i nära anslutning till vägen gör att förare generellt 

sänker hastigheten, framförallt vid smala vägar. Den upplevda hastigheten känns hög 

på grund av objekten som befinner sig nära och gör föraren mer medveten. Det kan 

även skymma lång sikt vilket gör att förare kör med reducerad hastighet. Sagberg 

(2003) beskriver att markeringar som går tvärs över körfältet märkbart sänker 

hastigheten. Att visuellt påvisa en avsmalning för vägar genom streckade linjer med 

två körfält sänker märkbart hastigheten (Sagberg, 2003). För att reducera hastighet 

med generella lösningar kom Pyne, Dougherty, Carsten & Tight (1995) fram till att 

det mesta optimala för att sänka hastighet på relativt raka vägar är att införa 

heldragen sträckning mellan väg och vägren, istället för streckade. En så kallad port 

är en effektiv trafikplaneringsåtgärd för att sänka hastigheten inför exempelvis 

entrén till en tätort (se figur 3). Portar ger en visuell påverkan som styr människors 

beteende till att minska hastigheten (Trafikverket, 2012).  

 

Figur 3. Bilden visar på hur en port kan se ut. Portar kan införas vid ut- och infart till en tätort för 

att i syfte att sänka hastigheten då hastiga accelerationer eller inbromsningar undviks. Gestaltning: 

Elin Björinder & Adeline Ekegårdh, efter Trafikverket (2012).  

4.1.1.3 Dubbdäcksfria zoner och miljözoner 

För att sänka halten av luftföroreningar kan ett alternativ vara att införa dubbfria 

tider eller dubbfria zoner. Naturvårdsverket (2018d) påpekar att luftföroreningar i 

stadsmiljöer märkbart har reducerats sedan användningen av dubbdäck minskat och 

har konstaterat, efter en attitydundersökning med 1000 bilägare, att fyra av tio 

svenskar numera kör med dubbfria vinterdäck. Det innebär en ökning med 10 

procent på tio år och dessutom ser trenden ut att öka. Undersökningen som 

Naturvårdsverket genomförde visade också på att fler använder dubbdäck i norra 

Sverige samt på landsbygd än i södra samt storstadskommuner (Naturvårdsverket, 

2018d). ”Det är i nuläget framförallt lokala åtgärder och styrmedel som behövs för 

att fortsatt minska dubbdäcksanvändningen i de städer där höga partikelhalter beror 

på dubbdäcksanvändning” (Göteborgs stad, 2018). Genom att införa förbud mot 

dubbdäck kommer slitaget från vägarna att minska, och därmed en 

kostnadsminskning av vägunderhållet (Göteborgs stad, 2018).  
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Transportstyrelsen (2018a) förklarar att “Kommuner kan besluta om att utestänga 

vissa tunga fordon (lastbilar och bussar) från stadskärnor och andra särskilt 

miljökänsliga områden genom att införa en miljözon, som en åtgärd för att förbättra 

luftkvaliteten i dessa områden”. Detta är en effektiv och vanlig åtgärd hos 

kommuner och passar bra i stadsmiljöer men mindre bra utanför städer i tätorter 

eftersom tung trafik måste få utrymme. Enligt en studie genomförd av (Santos, 

Behrendt, & Teytelboym, 2010) sänktes utsläppet av PM10 med 13 procent och NO2 

med 31 procent i Münster i och med införandet av miljözon. 

4.1.1.4 Fordon och drivmedel 

I en artikel berättar organisationen The Lancet Planetary Health (2017) om att 

Storbritannien ska satsa cirka 290 miljoner pund (cirka 3 456 800 000 kronor) på att 

införa och främja användningen av elbilar, fordon med alternativa utsläpp och 

fordon med låga utsläpp. Vidare nämner organisationen att i London, och även 

andra städer, kommer den största delen av luftföroreningarna från dieselbilar. 

Lösningen för en bättre luftkvalitet i London blir därför att minska antalet dieselbilar 

ner till 5 procent i Londons innerstad och samtidigt öka antalet fordon med 

miljövänliga drivmedel. Staden ska uppmuntra människor till att införskaffa sig fler 

hybridfordon och inom lågutsläppszoner kommer förarna till personbilar eller 

lastbilar, som släpper ut avgaser och bidrar till en negativ påverkan på miljön, 

behöva betala högre böter.  

4.1.1.5 Införande av gång och cykelvägar  

Vid minimering av privata fordon på vägarna och ökande av cyklister, tillkommer 

många fördelar till samhället och till människors hälsa. Enligt Svensk cykel (2018), 

som är branschorganisation för Sveriges cykelfackhandlare, skulle det ske en 

minskning av kvävedioxidutsläppen med 22 300 ton om 1 procent av de som kör bil 

i Sverige börjar cykla istället. Enligt Region Skåne (2015) skulle de 

samhällsekonomiska vinsterna, vid en ökning på 24 procent av det skånska 

cykelantalet, gå upp mot en miljard kronor årligen och reducera kväveoxidutsläppen 

med 7000 ton per år. De ekonomiska fördelarna som tillkommer vid att fler i städer 

cyklar är exempelvis sänkning av de privata kostnaderna för ägandet av en bil, 

minskad kostnad för hälsa eftersom att motionen och rörligheten ökar, minskning av 

den arbetstid som går förlorad vid trafikstockning och minskade kostnader för 

vägunderhåll (Dekoster & Schollaert, 1999).  

En god cykelstad har ett högt antal cyklister där befolkningen har en hög upplevd 

känsla av trygghet i trafiken (Region Skåne, 2015). Enligt Region Skåne (2015) 

uppnås en trygg cykelinfrastruktur genom att åtskilja cyklisterna från andra 

trafikanter, vilket gäller både bilister och fotgängare. Det bör även finnas ordentligt 

med utrymme för att cyklister och gångtrafikanter ska kunna ta sig fram. 

Trafikverket (2004) menar att det krävs en bredd på 1,8 meter för att två cyklister 
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ska kunna mötas på en cykelväg. En fotgängare behöver endast ett utrymme på 0,7 

meter. Region Skåne (2015) betonar även vikten av bra anslutning till viktiga 

målpunkter i staden. För att stadens invånare ska använda cykel som alternativ till 

bil, krävs det att stråken är attraktiva. För att öka den dagliga cykelanvändningen är 

det betydelsefullt att invånare kan ta sig från bostaden till arbetet på ett smidigt sätt.  

För att få fler att cykla måste befolkningens beteende styras om genom att göra 

cykelmiljön mer attraktiv och lättillgänglig. I Polen gjordes nya investeringar i 

nybyggnation av cykelvägar. Baserat på dessa investeringar skriver CIVITAS (2010) 

att kostnaden för att bygga en kilometer högkvalitativ cykelväg blev 250 000 euro 

(cirka 2 600 000 kronor). I La Rochelle, Frankrike, blev kostnaden för samma mått 

för nybyggnation av en cykelväg 150 000 euro (cirka 1 500 000 kronor) och för drift 

och underhåll av vägarna under ett år och i samma stad kostade det 1 350 euro (cirka 

14 000 kronor) (CIVITAS, 2010).  

Ett alternativ för att öka antalet cyklister kan vara att införa hyrcyklar. I Krakow i 

Polen gjordes dessa investeringar och kostnaderna för 100 hyrcyklar med 12 

hyresstationer gick upp till 165 000 euro (cirka 1 700 00 kronor) och de löpande 

kostnaderna för underhåll låg på 120 000 euro (cirka 1 200 000 kronor) per år. I La 

Rochelle blev investeringskostnaderna för 12 stationer och 120 hyrcyklar 150 000 

euro (cirka 1 500 000 kronor) och rörelsekostnaden på ett år 66 000 euro (cirka 680 

000 kronor). Även om kostnaderna för införande av hyrcyklar är höga finns det stora 

intäkter från investeringen. I Spanien innebar införande av 250 cyklar och åtta 

uthyrningsstationer, intäkter på 1 440 euro (cirka 15 000 kronor) per månad 

(CIVITAS, 2010).  

4.1.1.6 Vegetation 

Flera källor menar på att vegetation har en positiv effekt på luftföroreningar 

(McDonald, Bealey, Fowler, Dragosits, Skiba, Smith, … Nemitz, 2007; Johansson, 

2009; Johansson, 2011; Rao, George, Rosenstiel, Shandas, & Dinno, 2014; Janhäll, 

2015a; Janhäll, 2015b; Abrahamsson, 2016; Strømann-Andersen, 2017). I en park, 

med en storlek på cirka 200 hektar, renade vegetationen cirka 22 kilogramg 

partiklar och cirka 4 kilogram kvävedioxid dagligen och cirka 7,055 ton PM10 per 

kilometer skog (Nowak, 2014).  

Partiklar fångas upp av blad, stam och grenar genom deposition och NO2 fångas upp 

av blad genom absorption. Absorption av NO2 sker bäst på platta och breda blad 

(Hiemstra, 2008) medan partikeluppfång sker bäst på ”Spetsiga former såsom barr 

och grova, håriga, kladdiga löv enligt (Hiemstra, 2008). Pandey (2014) konstaterade 

i sin studie att barrträd har bättre och högre upptagningsförmåga av NO2 än lövträd 

just eftersom de kan absorbera året om. Men beräknat på upptag NO2 per dygn eller 

timme, är lövträd bättre så länge de är klädda med löv. Dock nämner båda 

Abrahamsson (2016) och Johnsson (2009) att även om barrträden har en längre och 
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större filtreringskapacitet än lövträden kan barrträden dock vara mer känslig för 

luftföroreningar. En kombination av blad och barrträd som en barriär längs vägar 

kan reducera kvävedioxdhalter med upp till 18 procent enligt Pandey (2014).  

En annan aspekt som påverkar partikeluppfånget är storleken på trädet, eftersom “Ju 

större en växt är desto mer blad-, gren- och stamyta finns det för partiklarna att 

fastna på” (Abrahamsson, 2016, fs.5). Träd större än 77 cm i diameter tar bort cirka 

1,4 kilogram luftföroreningar per år (Nowak, 2014). Ett fullvuxet barrträd med en 

bladarea på cirka 1500 m2 tar upp 23,7 gram kvävedioxid varje år. Det kan jämföras 

med ett fullvuxet lövträd som tar upp 6,5 gram varje år (Pandey, 2014). Johnsson 

(2011) nämner också att vegetationstområdets storlek och höjd är avgörande för hur 

mycket partiklar som vegetationen klarar av att ta upp. Eftersom att högre träd ofta 

har större bladmassa och skapar turbulenta luftrörelser.  

Förutom partikelbana spelar också vindhastigheten roll för hur mycket partiklar som 

kan fångas upp av ett hinder (Johnsson, 2011). Johnsson (2011) uppger att större 

partiklar har större depositionshastighet eftersom gravitationen har större effekt på 

dessa än hos mindre partiklar. Författaren nämner begreppet depositionshastighet, 

som är ett mått på partikelupptaget för växter (Johnsson, 2011) där vinden har en 

stor betydelse för hur depositionshastigheten förändras. Som exempel tar Johnsson 

(2011) upp att uppfångningseffektiviteten minskar när vindhastigheten minskar 

medan depositionshastigheten är oberörd när vinden är horisontell. Vinden påverkar 

partiklar horisontellt medan gravitationen påverkar vertikalt.  

Utformningen av vegetationen spelar stor roll för dess förmåga att fånga upp 

partiklar (McDonald et. al., 2007; Johnsson, 2011; Abrahamsson, 2016). Johnsson 

(2011) nämner att partiklar deponeras i en större grad längs kanten av vegetationen 

där vinden är stark. Detta benämner författaren som Kanteffekten och innebär att 

vinden stannar upp på grund av vegetationen och partiklar faller ned till följd av 

detta. Detta innebär att vegetationen på kanten har en bättre partikelupptagning än 

den vegetation som finns längre in (Johnsson, 2011). Om träd placeras på en 

kilometerlång rad med tio meters mellanrum, skulle barrträden ta upp 4,73 

kilogram och lövträden 1,3 kilogram kvävedioxid varje år (sammanlagt 6,3 

kilogram). På ett år kan ett mindre barrträd ta upp cirka 4 g per år medan ett 

mindre lövträd tar upp cirka 1 gram (Pandey, 2014).  

För trädens förmåga att kunna absorbera och deponera ordentligt är det viktigt med 

porösa trädkronor där luften kan passera utan motstånd (Löfgren, 2014). För att 

maximera reningen krävs det att den förorenade luften åker genom vegetationen 

och inte enbart över vilket betyder att vegetationen inte bör vara för kompakt 

(Janhäll, 2015b). Om en annan lägre vegetation placeras under träden, intill 

stammen, kan även denna yta fungera som luftrenare (Löfgren, 2014). Vegetationen 

bör placeras så nära utsläppskällan som möjligt eftersom det är där som halter är 
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som högst. Vegetationens upptagningsförmåga och filtrering blir då som störst 

(Johnsson, 2011; Janhäll, 2015b). Se figur 4 för exempel på hur vegetation kan 

placeras vid väg. Johnsson (2011) menar att den bästa placering och “… användning 

av vegetation är ett ganska tjockt sammanhängande bestånd med träd och buskar 

med varierande ålder längs kanten på en väg” (s.19) och att filtrering sker som 

effektivast när vegetationen är gles och mer genomsläpplig. 

 

Figur 4. Denna figur illustrerar en vegetations barriär intill vägen, där de mindre och närmaste träden 

fångar upp alla luftföroreningar som tillkommer i och med trafiken från vägen. De större träden längre 

bort utsätts för lägre halter av luftföroreningar samtidigt som en del av dessa passerar 

vegetationsbarriären (Gestaltning: Elin Björinder & Adeline Ekegårdh, efter Janhäll, 2015a). 

Vidare diskuterar Janhäll (2015a) att “Stora partiklar deponeras bättre om de har 

högre hastighet genom vegetationen, medan t.ex. avgaspartiklar och gaser behöver 

mer tid i vegetationen för att hinna diffundera till växtytorna” (s.37). Det innebär att 

en hög hastighet är positivt för partiklar men inte lika positivt för NO2. 

Partikelstorlek spelar roll för hur de kan tas upp av vegetation. Johansson (2009) 

menar att partiklar med storlekarna <0,1 mikrometer och 1–10 mikrometer har 

bästa möjlighet att fastna på träden vilket författaren menar kan vara en god 

anledning att använda vegetation i stadsrummet för att skapa bra luftkvalitet.  

4.1.1.7 Bebyggelsestruktur och placering av bostäder 

Strømann-Andersen (2017) hävdar att urbana ventilationen är av stor betydelse för 

hur staden ska filtreras på luftföroreningar. Fortsättningsvis tydliggör författaren att 

ventilationen är bunden till stadsgatunätets utformning som bör planeras mot 

vindriktningarna. Jonsson (2003) diskuterar att försämrad ventilation och 

stillastående luft kan bidra till en försämrad luftkvalitet. Författaren anser att 

bebyggelsens utformning bestämmer luftkvaliteten eftersom det utgör en stor roll 

för hur vinden rör sig. För att uppnå en hälsosam luftkvalitet och ett bra luftflöde i 

ett bostadsområde anser Vindelstam (2011) att bebyggelsen bör vara planerad 

oregelbunden för att skapas en lugn vindmiljö, jämfört med att placera husen åt 

samma riktning som vinden, eftersom raka gator gör att vinden kan ta sig fram 

ostört. En stark vind skapar en kylande effekt och hämmar det sociala livet men gör 

samtidigt att luft ventileras bort vilket är viktigt (Wikström, 2010). 
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Wang, Sandberg, Lin, Yin, & Hang (2017) beräknade vindförhållanden genom en 

vindtunnelstudie där författarna undersökte skillnader i bebyggelseform och 

luftutbyte. Författarna kom fram till att en rektangulär bebyggelseutformning har 

bättre ventilation och luftutbyte per timme än en kvadratiskt, speciellt när den 

tillkommande vinden är parallell till den kortare sidan av hela bebyggelsen. 

Författarna kom också fram till att öppna ytor integrerade i bebyggelsen fungerar 

som ventilationskorridorer och minskar det totala flödesmotstånd som annars skapas 

av byggnader. Detta leder i sin tur till att vindhastigheten ökar i närområden av de 

öppna ytorna samt i vindens fortsatta riktning. För att öppna ytor ska ha bäst verkan 

menar Wang et al., (2017) att dessa öppna ytor blir som mest effektiva när vinden 

kommer från en sned vinkel mot bebyggelsen, helst 45 grader. Dessutom tyder 

studien på att större bebyggelseområden har mindre luftutbyte per timme än mindre 

bebyggelseområden. Hu, Cheng & Qian (2017) menar att en större öppning till 

kvarteret skapar bättre ventilation än en mindre öppning.  

Nya studier har visat att hälsopåverkan från luftföroreningar inte är enformig genom 

hela städer. Som exempel tar Rao et al., (2014) upp att det generellt är fler 

människor som har andningsproblem i närheten av högt trafikerade vägleder, detta 

eftersom de högsta föroreningsnivåerna finns nära utsläppskällan och sjunker ju 

högre avståndet blir. Enligt Karner, Eisinger & Niemeier (2010) sjunker 

luftföroreningar i stadsmiljö snabbt inom 200 meter från utsläppskällan. I en studie 

som utfördes i Umeå jämfördes nydebuterad astma bland vuxna kopplat till avstånd 

från en väg med mer fler än 8 000 fordon per dygn. Resultatet visade att 2–3 

människor, per 1000 invånare, utvecklar astma om bostäderna var placerade mindre 

än 50 meter från vägen (Umeå kommun, 2012).  

Eftersom vägtrafik är en stor utsläppskälla, är avståndet från vägen viktigt vid 

planering av bostäder. Vid ett avstånd på 25 till 50 meter från en väg, halveras 

mängden NOx och partiklar (Nerhagen et al., 2015). Det finns också ett tydligt 

samband mellan halten utsläpp och vägbredden. Enligt Nerhagen et al. (2015) visade 

det sig till exempel att en minskning av en vägbredd från 24 meter till 3 meter 

minskade halten NOx med 65 procent (20 μg/m3 till 7 μg/m3). Det sistnämnda 

stämmer också för partiklar (Nerhagen et al., 2015). Håbo kommun, strax utanför 

Stockholm, beställde i samband med planerad bostadsbebyggelse en 

luftkvalitetssutredning gjord av Jacobsson (2016) på ÅF. I planförslaget Väppeby 

m.fl planerades det för 460 bostäder (lägenheter) och området är beläget vid en väg 

där årsdygnstrafiken beräknades till 11 500 år 2030 för en 20 meter bred gata. 

Enligt beräkningar skulle den ökade biltrafiken i samband med bostadsbebyggelsen 

leda till en tillförsel av 3 μg/m3 kvävedioxid, 6 μg/m3 PM10 och 4 μg/m3 PM2,5 i 

området beräknat som årsmedelvärde (Jacobsson, 2016). 
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4.1.2 Undersökning av andra kommuners arbete med 

åtgärdsprogram 

Många av Sveriges städer och kommuner har tagit fram åtgärdsprogram eftersom 

miljökvalitetsnormer överskrids. Umeå, Stockholm och Uppsala är städer som har 

tagit fram åtgärdsprogram för att skapa en bättre luftkvalitet.  

4.1.2.1 Åtgärder för minskad trafik  

För att minska halten av kvävedioxid och partiklar samt förbättra luftkvaliteten, har 

både Umeå kommun (Umeå kommun, 2015), Stockholm stad (Miljöförvaltningen, 

2011) och Uppsala kommun (Uppsala kommun, 2006) konstaterat i respektive 

åtgärdsprogram att trafiken måste minska i problemområdena. Detta eftersom det 

är den största bidragande faktorn till att miljökvalitetsnormerna överskrids. Uppsala 

kommun (2006) och Miljöförvaltningen i Stockholm stad (2011) poängterar 

dubbdäcksförbud som en effektiv lösning för att minska trafik och sänka 

partikelhalter. I början av januari år 2010 infördes exempelvis ett dubbdäcksförbud 

på Hornsgatan i Stockholm som är en av Stockholms mest trafikerade vägar.  

Umeå kommun (2015) planerade i sitt åtgärdsprogram för en ny ringled som skulle 

syfta till att avlasta de mest trafikerade vägarna genom stadens centrala delar. Andra 

effektiva lösningar för att minska trafiken som ingick i åtgärdsprogrammet för Umeå 

kommun (2015) var införande av miljözon i de centrala delarna samt förbud av 

genomfartstrafik för tunga fordon mellan specifika gator och problemområden. För 

de tunga fordon som tillåts i de centrala delarna måste vissa krav på utsläpp 

uppfyllas. Utöver denna åtgärd har kommunen anslutit sig till en miljöbilpool som 

kommunanställda kan använda sig för när de reser i tjänst men kan även nyttjas av 

allmänheten. Enligt Umeå kommun (2015) har intresset för bilpoolen ökat de 

senaste åren. Även Uppsalas åtgärdsprogram innehöll åtgärder för miljözoner för 

tunga fordon där vissa dieseldrivna tunga lastbilar samt bussar ska förbjudas. Det 

finns också ekonomiska styrmedel som kan minska utsläpp av partiklar. Till exempel 

ville Uppsala kommun införa dubbdäcksavgift för dygn, månad eller säsong om 

informationskampanj inte skulle räcka (Uppsala kommun, 2006). 

En förbättrad väghållning för att minska bildning samt spridning av partiklar är 

viktigt enligt Uppsala kommun (2006). Det krävs bättre renhållning av vägar och 

gator vilket uppnås med ny teknik. Samtidigt måste torrsopning och lövblåsar 

minska eftersom dessa virvlar upp damm. En annan lösning är att förbättra 

vägbeläggningar och välja bergarter som är hållfasta och inte producerar höga halter 

partiklar. 

4.1.2.2 Åtgärder för attitydförändring och hållbart resande  

Umeå kommun (2015) och Uppsala kommun (2006) understryker i sina 

åtgärdsprogram att parkering är en viktig fråga i att uppnå fler hållbara resor 
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eftersom utbudet kan påverka beteendet hos människor. I Umeås fördjupade 

översiktsplan ingår en parkeringsstrategi där det står det beskrivet att “Genom att 

aktivt arbeta mot att minska antalet arbetsplatsparkeringar i centrala Umeå blir 

gång, cykel och kollektivtrafik allt mer attraktiva alternativ för arbetspendlare” 

(Umeå Kommun, 2015. s.10). Uppsala kommun (2006) har en samlad 

parkeringspolicy som syftar till att reducera biltrafiken genom ändrade resvanor. 

Där ingår åtgärder som handlar om parkeringsavgifter och tillgången på 

parkeringsplatser. Bland annat föreslår Uppsala kommun (2006) i sitt 

åtgärdsprogram att parkeringsavgifter i staden bör höjas för att på så sätt styra 

parkering inom staden.  

Dessa åtgärder sätter stor press på att det finns bra alternativa resesätt. För att få fler 

invånare att välja kollektivtrafik krävs det attitydförändring hos stadens invånare 

menar Umeå kommun (2015) och Uppsala kommun (2006). Bland annat har Umeå 

fått ett kontor för mobility management som arbetar med frågor kring människors 

attityder och hållbart resande. Be Green Umeå är ett projektkontor som har 

genomfört och bedrivit aktiviteter och arbetat med mobility management i Umeå. 

Bland annat har Be Green Umeå upprättat informationskampanjer, tävlingar, 

testresenärer på kollektivtrafiken, cykelparkeringsgarage vid Umeå flygplats och en 

digital luftkvalitetsvisualiserare i syfte att hållbara resor ska öka i antal. Det har 

enligt en utvärdering visat sig att åtta procent av tillfrågade medborgare tycker sig ha 

påverkats av mobility management. Dessutom menar hälften av dessa åtta procent 

att bilresor blivit ersatta med andra färdalternativ till stor del eller till viss del (Umeå 

kommun, 2015). Även Uppsala kommun (2006) påpekar vikten av 

informationsspridning för att öka medvetenheten hos allmänheten om de negativa 

effekterna som dubbdäck har, i syfte att minska användningen av dessa. 

Informationskampanjer är till för att få invånarna att koppla samman luftkvalitet, 

hälsa och dubbdäck.  

Uppsala kommun (2006) understryker vikten om att skapa attraktivare 

kollektivtrafik. Detta innebär bland annat framkomligheten för bussar ska prioriteras 

för att kunna erbjuda rimliga restider med bra tidhållning. Dessutom bör bussar 

drivas på förnybara drivmedel, speciellt i de områden som har värst luftkvalitet. 

Framkomligheten ökas genom att bussar prioriteras i signalsystem och får egna 

körfält. En annan åtgärd handlar om insatser som gör att cykelanvändning ökar samt 

att behålla de cyklister som finns idag. En ökad cykelanvändning skapas exempelvis 

genom att införa nya cykelvägar, en god standard på cykelvägar, tydliga 

vägvisningar, tillgänglighet till cykelpumpar, god snöplogning och införande av 

hyrcyklar. Men det handlar också om informationsspridning och kampanjer samt att 

cykelvägar upplevs som trygga för allmänheten att använda. Dessutom påpekar 

Uppsala kommun (2006) att det är viktigt att uppmuntra cykelanvändning vid längre 

resor också och att det därför är viktigt att anlägga cykelparkering vid strategiska 



 

 
27 

platser som till exempel busshållplatser. I Umeå översiktsplan finns en trafikstrategi 

för att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik. Där finns till exempel ett 

cykeltrafikprogram för att öka andelen cyklister genom att förbättra samt utöka 

gång- och cykelvägnätet (och även underhåll av dessa). 

En ytterligare punkt som Uppsala kommun (2006) tar upp är att skapa begränsad 

framkomlighet på vissa vägar och gator för att på så sätt minska föroreningshalterna 

av partiklar och kvävedioxid. Hastighetssänkningar förväntas ha stor påverkan på 

speciellt partiklar eftersom fordonshastighet är direkt kopplad till uppvirvling av 

partiklar. En sänkning bör ske av högsta hastighet från 50 km/h till 30 km/h på 

gator som inte uppfyller kravet för miljökvalitetsnormerna. Detta menar Uppsala 

kommun (2006) kommer sänka framkomligheten och på så sätt minska 

partikelhalten. Om dessutom kollektivtrafiken kommer prioriteras som nämnt 

tidigare, kommer detta ytterligare underlätta för att hastighetssänkning för andra 

fordon. Extra åtgärder som till exempel bulor och avsmalningar kan vara ytterligare 

medel för att hålla högsta tillåtna hastighet. En annan åtgärd för att begränsa 

framkomligheten är införande av restriktioner för tung trafik som förväntas ha stor 

positiv påverkan på både kvävedioxid och partiklar. Exempel på restriktioner som 

skulle införas är genomfartsförbud (Uppsala kommun, 2006). 

Med ett samarbete med ITS Umeå finns det idag trafikstyrningsskyltar vid infarter 

till Umeå som kan dirigera trafik baserat på realtidsmätningar av luftvärden; 

“Miljöbudskap kan visas de dagar då halter av luftföroreningar är höga i centrala 

Umeå och möjliggöra avlastning som gynnar luftmiljön genom omdirigering av 

trafik till ringleden” (Umeå kommun, 2015, s.9). 

4.1.2.3 Planeringsåtgärder 

Umeå Kommun (2015) har poängterat att “En tät stad som erbjuder korta avstånd 

och god tillgång till service minskar resandebehovet, samtidigt som det underlättar 

valet av hållbara färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik. Detta ger i sin tur 

minskade utsläpp” (s.11). Därför är markanvändning och bebyggelsestruktur viktigt 

i arbetet att uppnå god luftkvalitet och förändra resvanor, och ska ingå i 

planeringsprocessen. De införda åtgärderna har haft effekt på luftkvaliteten 

(Trafikflödena på Västra Esplanaden har minskat och årsmedelvärdet för kvävedioxid 

har legat under miljökvalitetsnormen de senaste tre åren). Kommunen påpekar att 

det är svårt att mäta effekt för varje åtgärd, det är tillsammans de utgör resultat. 

Minskad årsdygnstrafik under 2007 (minskat från 23 522 fordon per dygn) till 21 

041 fordon 2014) trafik på grund av alternativa färdvägar samt underlätta hållbara 

resealternativ. Men cykeltrafikanter och kollektivresande har ökat. 

4.1.2.4 Resultat av åtgärdsprogrammen  

De åtgärder som genomfördes i Uppsala var inte tillräckliga och halterna låg 2009 på 

snarlika nivåer som 2006 (Uppsala kommun, 2009). Uppsala kommun (2009) 
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menar att det låga resultatet delvis beror på att effekterna av åtgärderna tar lång tid 

att uppvisa resultat. Som exempel menar de att resultatet av förbättrad 

kollektivtrafik tar lång tid. Ett nytt åtgärdsprogram upprättades 2009 och skulle 

komplettera de befintliga. De nya åtgärderna var hastighetssänkningar, begränsning 

av trafik, miljözon och informationsspridning och marknadsföring. År 2017 var de 

flesta åtgärderna påbörjade eller införda och halterna av kvävedioxid börjar närma 

sig miljökvalitetsnormerna (Uppsala kommun, 2017).  

Miljökvalitetsnormerna för Hornsgatan i Stockholm överskrids fortfarande även om 

halterna har sjunkit (Miljöförvaltningen, 2011). Dubbdäcksförbudet ledde till att 

användningen av dubbdäck på lätta fordon på Hornsgatan minskade från cirka 60–70 

procent till 30 procent under vintertid. Även andra vägar i Stockholms innerstad 

minskade användningen av dubbdäck till cirka 50 procent. Stockholms restriktioner 

bidrog till att mängden trafik minskade med cirka 15 procent och att halterna PM10 

halverades, som var resultatet av att dels vägslitaget minskade men även 

avgasutsläppet och däckslitaget minskade (Miljöförvaltningen, 2011). De totala 

utsläppen av partiklar för hela innerstaden har minskat med cirka 45 ton per år eller 

cirka 20 procent i jämförelse med ett nollalternativ utan förbud. Även trots denna 

kraftiga minskning är det inte tillräckligt för att miljökvalitetsmålen inte ska 

överskridas (Miljöförvaltningen, 2011). 

I en uppföljning år 2017 av Umeå kommuns åtgärdsprogram (Umeå kommun, 

2017) visade det sig att miljökvalitetsnormer för kvävedioxid fortfarande 

överskrider dygn- och timvärden, medan årsmedelvärdet likt tidigare år inte 

överskrids. Dock påpekar kommunen att vissa åtgärder kan visa resultat om några 

år. Som en positiv konsekvens av åtgärdsprogrammet ses en stabilt ökande 

kollektivtrafik och förbättrade förutsättningar för cykel- och gångtrafikanter.  

Uppsala kommun (2009) påpekar att det är svårt att mäta resultat av varje åtgärd var 

för sig. Det innebär också att det blir svårt att uppskatta vilken åtgärd som fungerat 

och vilka som inte har fungerat. Dessutom har det tydligt visat sig att det finns stora 

svårigheter i att reducera redan förorenade stadsutrymmen. 

4.2 Scenarioanalyser 

4.2.1 Resultat av scenario A  

Scenario A presenterar vad som sker i studieområdet om den eventuellt planerade 

utvecklingen sker enligt översiktsplan Gävle stad 2025 (Gävle kommun, 2009) och 

översiktsplan Gävle kommun år 2030 (Gävle kommun, 2017), utan införande av 

förebyggande åtgärder. Resultat av scenario A är baserat på värden som presenterats 

i litteraturstudien. 
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4.2.1.1 Föroreningshalt vid bostäder 

NO2-halten i studieområdet är i dagsläget 9–12 μg/m3 dygnsmedelvärde samt 12–

15 μg/m3 beräknat som dygnsmedelvärde och 0–5 μg/m3 beräknat som 

årsmedelvärde. Detta kan jämföras med bostadsbebyggelsen, i närheten av 

studieområdet, med blandad form där halten är 15–18 μg/m3 beräknat som 

dygnsmedelvärde och 5–10 μg/m3 beräknat som årsmedelvärde. Baserat på detta 

antar vi att halten i det icke exploaterade området kommer stiga från 9–12 μg/m3 

respektive 12–15 μg/m3 till 15–18 μg/m3 beräknat som dygnsmedelvärde och 5–

10 μg/m3 beräknat som årsmedelvärde i och med byggandet av bostäder (se tabell 

4). Se Bilaga A för halten i Bomhus. 

Tabell 4. Tabellen visar föroreningshalter per årsmedelvärde för eventuella bostadsområden och baseras 
på Bomhus nuvarande halter i bostadsområden. Tabellen sammanfattar ovanstående stycke för NO2 
(μg/m3). 

NO2 (μg/m3) Dygnsmedelvärde Årsmedelvärde 

Idag 9–12 samt 12–15   0–5 

Scenario A 15–18 5–10 

PM10-halten i studieområdet är i dagsläget 18–20 μg/m3 beräknat som 

dygnsmedelvärde och 10–15 μg/m3 beräknat som årsmedelvärde. Detta kan 

jämföras med bostadsbebyggelsen i Bomhus med blandad form där halten är 20–25 

μg/m3 beräknat som dygnsmedelvärde och 10–15 μg/m3 beräknat som 

årsmedelvärde. Baserat på detta antar vi att halten i det icke exploaterade området 

kommer, i och med byggande av bostäder, stiga från 18–20 μg/m3 till 20–25 

μg/m3 beräknat som dygnsmedelvärde (se tabell 5). Se Bilaga A för halten i 

Bomhus. 

Tabell 5. Tabellen visar föroreningshalter per årsmedelvärde för eventuella bostadsområden och baseras 
på Bomhus nuvarande halter i bostadsområden. Tabellen sammanfattar ovanstående stycke för PM10. 

 

4.2.1.2 Föroreningshalt vid väg 

Med den eventuella bostadsbebyggelsen enligt Översiktsplan Gävle stad 2025 (Gävle 

kommun, 2009), skulle det innebära att högsta antalet bostäder skulle bli 1 132 

stycken. Det innebär 1 156 nytillkomna fordon (se Bilaga C för beräkning). 

Beräknat på sju fordonsrörelser per dygn, baserat på Rambölls (2014) trafikanalys, 

skulle det innebära cirka 8 100 fordonsrörelser till/från studieområdet per dygn. 

PM10 (μg/m3) Dygnsmedelvärde Årsmedelvärde 

Idag 18–20 0–10 

Scenario A 20–25 10–15 



 

 
30 

Enligt J. Skäringer (personlig kommunikation, 22 maj 2018) kör cirka 140 tunga 

fordon från Billerud Korsnäs per dygn. Vi antar därför att 140 tunga fordon 

tillkommer från de nya verksamheterna i södra studieområdet baserat på Billerud 

Korsnäs fordonsmängd. Detta utöver de fordon som tillkommer i och med 

bebyggelsen. Vi antar att trafikrörelser kommer vara jämt fördelade på de båda 

vägarna, vilket innebär cirka 4 200 fordon per väg. Men eftersom Riksväg 56 

belastas av tunga fordon kommer denna väg ha något fler fordon än Upplandsleden. 

Detta innebär att årsdygnstrafiken beräknas till 4 340 fordon på Riksväg 56 och 4 

060 fordon på Upplandsleden. 

Där de eventuellt planerade vägarna möts, kommer trafiken att öka vilket kommer 

bidra till en högre koncentration av luftföroreningar. Teoretiskt sett skulle alla 8 

400 fordon kunna passera detta område varje dygn vilket gör de till ett utsatt 

område om bostäder skulle placeras i närheten. Baserat på nomogram (Foltescu et 

al., 2004) och 8 400 fordon skulle utsläppet av NO2 25 meter från trafiken vid 

korsningen vara 2,5 μg/m3. Om tillökningen adderas med dagens halter, där 

vägarna planeras gå i Bomhus, skulle det innebära en föroreningshalt på 7,5 μg/m3 

25 meter från mitten av vägen, beräknat som årsmedelvärde. Vid 50 meter från 

vägens mitt skulle halten från trafik kunna innebära en föroreningshalt på 6,75 

μg/m3, då trafiken istället ökar halten av NO2 med 1,75 μg/m3. Vad gäller halten 

PM10 skulle 8 400 fordon skapa utsläpp av 2,6 μg/m3 inom 25 meter av vägen vilket 

skulle kunna innebära en total halt på vägen av 17,6 μg/m3 baserat på Bomhus 

värden idag, beräknat som ett årsmedelvärde. Vid 50 meter från vägens mitt skulle 

halten PM10 bli lägre och trafiken skapa utsläpp på 1,75 μg/m3 vilket istället innebär 

en totalhalt på 16,75 μg/m3. Se tabell 6 för sammanfattning av ovanstående text. 

Tabell 6. Luftföroreningshalter vid korsningen. Värden som anges i tabellen är årsmedelvärden av 
PM10 och NO2 och avståndet som mäts är 25 respektive 50 meter från vägens mitt. 

4.2.1.3 Samhällsekonomiska kostnader av scenario A 

I samband med exploateringen kommer samhällsekonomiska kostnader att 

tillkomma. Om inga åtgärder vidtas i området i samband med exploateringen, kan 

de samhällsekonomiska kostnaderna för studieområdet uppskattas öka med cirka 360 

000 kronor per år för varje enhet av NO2 (μg/m3) som ökar. Detta är baserat på 

personer som tillkommer till Bomhus i och med bostadsbebyggelse och det 

Distans 
från  
vägens mitt 

Tillkommen 
halt av NO2 

från 
vägkorsning 

Tillkommen 
halt av PM10 

från vägkorsning 

Total halt av 
NO2 

(μg/m3) 

PM10 

(μg/m3) 

25 meter 2,5 (μg/m3) 2,6 (μg/m3) 7,5 17,6 

50 meter  1,75 (μg/m3) 1,75 (μg/m3) 6,75 16,75 
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genomsnittliga beloppet per person som blir vid en enhets ökning av NO2. 

Kostnaden är baserad på siffror från Konjunkturinstitutet (2004).  

Om halten av NO2 skulle öka med 1,5 μg/m3 i Bomhus, baserat på vägtrafikens 

utsläpp avläst i nomogrammet från Foltescu et al. (2004), skulle 

samhällskostnaderna för de ökade luftföroreningarna öka med cirka 550 000 kronor 

per år. Detta är den totala samhällsekonomiska kostnaden för utsläppet vid en väg. 

Se Bilaga C för beräkningar av de totala samhällsekonomiska kostnaderna som kan 

tillkomma i området. 

4.2.2 Resultat av scenario B 

Resultat av scenario B presenterar de förebyggande åtgärderna i studieområdet 

Bomhus baserat på resultatet av litteraturstudien och beräknar hur 

luftföroreningarna i området påverkas vid införandet av åtgärderna. Åtgärderna 

presenteras i punktform. 

4.2.2.1 Förslag på förebyggande åtgärder för infrastruktur 

Följande förslag föreslås för att förbättra luftkvaliteten utifrån hastighet och 

vägbredd: 

• Hastighetsbegränsningen på Upplandsleden bör vara 40 km/h och 

60 km/h längs Riksväg 56. Vid Riksväg 56 och Upplandsleden ska 

enskilt körfält vara max 3,5 meter, det vill säga sju meter totalt för 

båda körfält med en liten vägren. På Upplandsleden ska det, i 

anslutning till bostadsområden, införas så kallade portar.  

Detta baserar sig på: 

Riksväg 56 uppskattas ha en hastighetsbegränsning på 80 km/h och en vägbredd på 

nio meter (A. Löf, personlig kommunikation, 23 maj 2018), vilket vi antar att även 

förlängningen av Riksväg 56, genom Bomhus, kommer ha. Enligt Gävle kommun 

(2011) är 40 km/h den mest optimala hastighetsbegränsningen längs Upplandsleden 

“för att balansera anspråken för de olika stadsbyggnadskvaliteterna” (s.25). Det 

skapar ett bra flöde med en hög trafiksäkerhet (Gävle kommun, 2011) och därför 

bör förlängningen av Upplandsleden ha en hastighetsbegränsning på 40 km/h, 

istället för 50 km/h, som är dagens hastighet på vägen.  

Enligt Nerhagen et al. (2015) skulle en minskning av en vägbredd från 24 meter till 

3 meter minska med 13 μg/m3 NO2, vilket i grova mått innebär en minskning av 

NO2 med 0,6 μg/m3 per meter. Riksväg 56 och Upplandsleden bör ha en vägbredd 

på sju meter, istället för nio meter (A. Löf, personlig kommunikation, 2018-05-23). 

Detta eftersom smala vägar sänker hastigheten (Sagberg, 2003). Det betyder att  
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halten NO2 vid Riksväg 56 kommer minska med 1,2 μg/m3 NO2 för en minskning 

av 2 meters vägbredd, beräknat i dygnsmedelvärde. Se tabell 7 för effekten av 

minskad vägbredd. För Riksväg 56 baseras vägbredden på att en lastbil uppmäter 

cirka 2,6 meter och kräver en bredare väg (Trafikverket, 2002).  

Tabell 7. Tabellen sammanfattar resultatet av minskad vägbredd. 
Minskad 
vägbredd (meter) 

Minskning av NO2 i 
dygnsmedelvärde 

(μg/m3) 

Framtida halt av NO2 vid 
vägarna beräknat i 

dygnsmedelvärde (μg/m3) 

2 1,2 16,8 

Enligt Johansson & Norman (2010) är partikelutsläppet större vid högre hastigheter 

än 70 km/h. Med grund i detta bör Riksväg 56 inte ha en hastighet på 80 km/h utan 

60 km/h. Detta baseras på SLB (2012), där en sänkning av 20 km/h resulterade i en 

reducering av PM10 med 12,9 μg/m3 på 70 000 fordon. En minskning av 10 km/h 

innebär en reducering av 6,9 μg/m3 på 70 000 fordon. På 1 000 fordon blir det 

uppskattningsvis en minskning med 0,18 μg/m3 för 20 km/h respektive 0,09 

μg/m3 för en minskning av 10 km/h. Med 4 340 fordon och en uppskattad 

hastighetsminskning på 20 km/h på Riksväg 56, från 80 km/h till 60 km/h, skulle 

halten PM10 reduceras med 0,76 μg/m3 på vägen beräknat i dygnsmedelvärde. Med 

4 040 fordon och en uppskattad hastighetsminskning på 10 km/h på Upplandsleden, 

från 50 km/h till 40 km/h, reduceras PM10-halten med cirka 0,4 μg/m3 på vägen 

beräknat i dygnsmedelvärde. Se tabell 8 för sammanställning. 

Tabell 8. Tabellen visar effekten av minskad hastighetsbegränsning vad gäller halten av PM10. 

Sagberg (2003) visar på att en liten vägren genererar en lägre hastighet jämfört med 

större vägren. Genom att anlägga en smalare väg kommer bilisternas körbeteende 

påverkas eftersom att förarna kommer vilja köra saktare och inte överskrida 

hastighetsbegränsningen (Sagberg, 2003).  För att upprätthålla en jämn och låg 

hastighet ska smalare vägrenar inrättas på de eventuellt planerade vägarna och objekt 

placeras i närheten av vägen som exempelvis träd.  

Portar är effektiva planeringsåtgärder för att minska hastigheten på vägar, eftersom 

att bilister måste sakta ner hastigheten inför dessa hinder (Trafikverket, 2012). 

Dessa ska införas på Upplandsleden. 

Följande förslag föreslås för vägkorsningar: 

Minskning av 
hastighet (km/h) 

Minskning av PM10 på 

Riksväg 56 (μg/m3) 

Minskning av PM10 på 

Upplandsleden (μg/m3) 

10 - 0,4 

20 0,76 - 
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• Där Riksväg 56 och Upplandsleden korsar varandra kommer en 

hastighetssänkning att införas till 40 km/h. Vid korsningen av 

vägarna kommer förlängningen av Riksväg 56 ha företräde. 

Hastighetssänkningen kommer ske 100 meter från korsning mellan 

de nya vägarna och vita heldragna linjer tvärs över gatan med ett 

mellanrum som minskar med sträckan ska införas på Riksväg 56.  

Detta baserar sig på: 

Hastighetssänkningen är grundad i att korsningen mellan de eventuellt planerade 

vägarna kommer att bli exponerad av mer trafik inom samma område än de enskilda 

vägarna, vilket kommer bidra till en högre koncentration av luftföroreningar. 

Teoretiskt sett skulle alla 8 400 fordon kunna passera detta område varje dygn, 

vilket gör de till ett utsatt område om bostäder skulle placeras i närheten. Studier 

visar att en sänkt hastighet skapar mindre partikelutsläpp. Det innebär att 

partikelhalten kommer sjunka vid korsningen om hastigheten sjunker. 

Eftersom korsningen kan komma att ligga i närheten av bostadsområden är det 

viktigt att minska hastiga accelerationer och inbromsningar. För att undvika hastiga 

inbromsningar vid hastighetssänkning kan heldragna linjer tvärs över körfältet 

införas, som minskar i avstånd mellan varandra, ju närmare ett fordon kommer 

korsningen (Sagberg, 2003). Detta kommer skapa en uppfattning av hög hastighet 

och bilister kommer därför att sänka hastigheten utan att bromsa hastigt. Denna 

åtgärd är speciellt viktig för den tunga trafik som kommer gå längs Riksväg 56, 

eftersom tung trafik har en stor påverkan på partikelutsläpp.  

Åtgärderna under denna punkt har inga mätbara värden som går att kvantifiera. Men 

baserat på teoriavsnittet antas dessa åtgärder minska luftföroreningarna i samband 

med införandet av åtgärderna, dessutom kommer de att skapa trygghet och säkerhet 

i området.  

Det är lämpligt att införa en hastighetsbegränsning på 40 km/h vid ett avstånd på 

100 meter från korsningen längs Riksväg 56, eftersom människor kan röra sig i detta 

område. Det är även positivt att sänka hastigheten eftersom lägre hastigheter ger 

mindre partikelutsläpp. 

Av säkerhetsskäl och miljöskäl ska vegetationen och buskage, i samband med 

hastighetssänkningen, avta 100 meter före korsningen på Riksväg 56 för att öka 

sikten för förarna när de närmar sig korsningen.  

Följande förslag föreslås för cykelvägar i anslutning till vägar: 

• En gång- och cykelväg kan anläggas längs förlängningen av 

Upplandsleden med en bredd på 3,2 meter. Cyklister och fotgängare 

ska vara åtskilda från biltrafiken genom att införa 3 meters utrymme 
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mellan vägen och cykelbanan. Cykelstråket ska vara lättillgänglig 

och ha bra anslutning till viktiga målpunkter, såsom till Gävle 

centrum och affärer. Statsägda hyrcyklar kan införas i Bomhus. 

Detta baserar sig på: 

Som Trafikverket (2004) nämnde ska cykelbanor och vägarnas bredd ligga på 1,8 

meter för att två cyklister ska kunna mötas och en fotgängare kräver 70 cm i bredd. 

För att öka arbetspendlingen ska bredden på cykelvägen vara minst 3,2 meter. 

Cykelvägar ska vara tydligt markerade och det bör vara en avskiljning mellan gång 

och cykeltrafikanternas banor.  

För att öka det dagliga cykelanvändandet ska det planeras för att invånare ska kunna 

ta sig till och från sin bostad och arbete på ett smidigt sätt. Cykelstråk ska vara 

kopplade på ett sätt som förenklar cykelresan som även skapar sammanhängande 

cykelinfrastruktur (Region Skåne, 2015). 

Åtgärden för införandet av cyklar har ingen kvantifierbar effekt på föroreningshalter, 

men när fler väljer att cykla, framförallt vid arbetspendling, istället för att köra bil 

kommer utsläpp från trafik att minska naturligt. Genom att skapa attraktiva gång- 

och cykelstråk kommer antalet hållbara resor att öka och genom nämnda åtgärder 

skapas ett attraktivt färdalternativ.  

4.2.2.2 Förslag på åtgärder för vegetation 

Följande förslag föreslås för nyplantering: 

• Träd och buskar bör planteras längs hela förlängningen av 

Upplandsleden. 

Detta baserar sig på: 

Litteraturen är oenig om barrträd eller lövträd är att föredra för upptaget av 

luftföroreningar, båda har sina fördelar. Absorbering av NO2 sker bäst på platta och 

breda blad (Hiemstra, 2008), vilket talar för att plantera lövträd. Med grund i denna 

information antar vi att det är optimalt att placera både lövträd och barrträd i 

varierad storlek i ett enhetligt bestånd vid utsläppskällan längs förlängningen av 

Upplandsleden. Vegetationen bör placeras så nära utsläppskällan som möjligt för att 

maximera vegetationens upptagningsförmåga och filtrering (Johnsson, 2011; Janhäll, 

2015b). För att fånga upp maximalt med föroreningar ska planerad vegetation 

placeras med stigande storlek från gatan sett (se figur 5).  

Att placera vegetation utifrån kanteffekten bidrar till högre partikeluppfång eftersom 

en större mängd bladyta exponeras för partiklar än vad som sker vid tät och samlad 

vegetation (McDonald et al., 2007; Johnsson, 2011; Abrahamsson, 2016). Träd 

med större storlek ska planteras längs hela förlängningen av Upplandsleden, med tio  
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meters avstånd från varandra och bestå av både barrträd och lövträd. Förlängningen 

av Upplandsleden kommer att bli cirka 2,5 kilometer lång vilket betyder att 

trädridån kommer att ha samma längd på båda sidor av vägen. Baserat på Pandeys 

(2014) siffror skulle en kilometer lång trädridå bestå av 100 träd och när träden når 

vuxen ålder, ta upp 23,65 kilogram kvävedioxid för barrträd och 6,4 kilogram 

kvävedioxid för lövträd varje år. För Upplandsleden som är cirka 2,5 kilometer 

lång, innebär detta en totalhalt av cirka 150 kilogram reducerad kvävedioxid i 

Bomhus årligen direkt vid utsläppskällan beräknat på 5 kilometer, jämfört med om 

inga träd planteras längs vägen. 

Närmare vägen ska cirka 250 mindre barr- och lövträd placeras på varsin sida om 

Upplandsleden (totalt 500 stycken). De mindre träden kommer årligen ta upp 

ytterligare 2 kilogram NO2 för barrträd och 500 gram för lövträd.  

För att öka sikten för bilister längs Riksväg 56, bör träd som ligger nära vägen tas 

bort 100 meter ifrån vägkorsningen. Längs Upplandsleden bör träden mellan bilväg 

och gång- och cykelstråk även tas bort innan korsningen. Åtgärderna under denna 

punkt presenteras i figur 5 och figur 6.  

 

Figur 5. Figuren illustrerar vegetation ur en gatusektion på Upplandsleden. Vegetationen är i 

blandad sort och där mindre träd placeras intill vägen och större längre ifrån vägen. Placeringen 

syftar till att fånga upp maximalt med utsläpp direkt vid utsläppskällan. Bilden är bara ett 

exempel på hur vegetation kan placeras i förhållande till läge och storlek, varför inga exakta 

mått anges. Gestaltning: Elin Björinder & Adeline Ekegårdh. 
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Figur 6. Figuren illustrerar ett gatuperspektiv från korsningen mellan Upplandsleden och 

Riksväg 56. Som exempel kan portar placeras längs Upplandsleden för att bilister ska följa 

hastighet och sakta in inför korsningen. Vegetation placeras när utsläppskällan för att fånga upp 

maximalt med utsläpp från trafiken. Bebyggelsen är placerad 50 meter från vägarna med den 

kortare sidan av hela bebyggelsen 45 grader mot den sydvästliga vinden för att skapa bra 

luftflöden. Gestaltning: Elin Björinder & Adeline Ekegårdh. 

Följande förslag föreslås för befintlig vegetation: 

• Grönområden ska bevaras och barrskogen längs förlängningen av 

riksväg 56 ska bevaras i största möjliga mån.  

Detta baserar sig på: 

I dagsläget finns det gott om vegetation i Bomhus (Bilaga B). Vid eventuell 

exploatering i området kommer mycket av den vegetationen att försvinna för att 

ersättas med byggnader. Det är därför särskilt viktigt att bevara den vegetation som 

ger bäst påverkan på reduceringen av luftföroreningarna. Baserat på Nowaks (2014) 

siffror om att en park på 200 hektar renade 4 kilogram NO2 och 22 kilogram PM10 

per år stödjer åtgärden att bevara träd och vegetation och att borttagande av dessa 

bör ske med stor eftertanke. I dagsläget är stor del av vegetationen vid Riksväg 56 

barrskog (se Bilaga B), vilket Hiemstra (2008), Johansson (2009), Pandey (2014) 

och Abrahamsson (2016) påpekar är en bra trädsort för att reducera och filtrera 

luftföroreningar. 

4.2.2.3 Förslag på åtgärder för bebyggelsestruktur 

Enligt litteraturstudien spelar bebyggelsestrukturen stor roll för hur vinden rör sig 

och således hur partiklar och kvävedioxid ventileras bort. Teorin har visat på både 

hur bebyggelsen bör planeras för att skapa bra luftflöden mellan byggnaderna och för 

Upplandsleden 

Riksväg 56 
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att undvika stillastående luft där luftföroreningar bildas. Förslaget på förebyggande 

åtgärder för en ungefärlig bebyggelsestruktur visas i figur 6 och figur 7. 

Följande förslag föreslås för bebyggelsestruktur: 

• Bostadsbebyggelsen bör vara placerad med den kortare sidan av 

hela bebyggelseformen parallellt med den dominanta 

vindriktningen. I bostadsområden ska det finnas integrerade öppna 

ytor och bebyggelse ska placeras i 45 grader mot den dominanta 

vindriktningen.  

Detta baserar sig på: 

Det är viktigt att integrera öppna ytor i bostadsområdena föra att öka ventilationen 

och minska det totala flödesmotstånd som vanligen skapas av byggnader (Wang et 

al., 2017). Öppna ytor inom bebyggelse blir som mest effektiva när vinden kommer 

från en sned vinkel mot bebyggelsen, lämpligast 45 grader, mot bebyggelsen (Wang 

et al., 2017). De dominanta vindriktningarna i Bomhus är sydvästlig (Lövgren-

Forslund, 2013), vilket betyder att bebyggelse bör stå i 45 grader mot den 

vindriktningen. En rektangulär bebyggelsestruktur är bra för att skapa ventilation 

under de flesta vinklar och dessutom förstärks ventilering om vinden parallellt 

träffar den kortare sidan av hela bebyggslen (Wang et al., 2017) (se figur 7).  

 

 
Figur 7. Den konceptuella figuren illustrerar bebyggelsens utformning i förhållande till vindens 

dominanta riktning och hur vinden antas röra sig i förhållande till bebyggelsen. Vid tätare bebyggelse 

ska bebyggelsens vara placerad i 45 grader mot sydvästlig vind. Bilden illustrerar inte hur bebyggelsen 

ska planeras i området eller rätt skala på bostadshusen. Denna ska endast illustrera hur vinden kan 

förhålla sig till bebyggelsen. Gestaltning: Elin Björinder & Adeline Ekegårdh. 

Följande förslag föreslås för placering av bebyggelse vid väg: 

• Bostadsbebyggelsen ska placeras minst 50 meter från förlängningen 

av Riksväg 56, gäller endast vägsträckan intill område B.S.1, och 

förlängningen av Upplandsleden.  
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Detta baserar sig på: 

Luftföroreningar sjunker i stadsmiljö snabbt inom 200 meter från utsläppskällan 

(Karner et al., 2010) och per 1000 invånare får 2-3 personer får nydebuterad astma 

när bostäder placeras inom 50 meter från en väg med en årsdygnstrafik på 8000 

fordon (Umeå kommun, 2012). I korsningen av Upplandsleden och Riksväg 56 

kommer den sammanlagda årsdygnstrafiken vara cirka 8 400. Baserat på Umeå 

kommuns studie ska bostadsbebyggelse inte placeras närmare än 50 meter från 

korsningen, där den uppskattade årsmedelvärdet av PM10-halten är 16,75 μg/m3 

50 meter från vägen och NO2-halten är 6,75 μg/m3 50 meter från vägen. 

4.2.3 Förväntat resultat från införandet av åtgärder 

Om bostäderna planeras i förhållande till vägarna i Bomhus utifrån de förebyggande 

åtgärderna skulle bostäderna placeras minst 50 meter från vägarna. Utifrån 

samhällsekonomiska perspektivet innebär detta att de totala samhällsekonomiska 

kostnaderna inte tillkommer i samma utsträckning som om bebyggelsen skulle 

placeras 25 meter från utsläppskällan. Enligt nomogram från Foltescu et al., (2004) 

visar den på att om bostäderna placeras 50 meter från vägen kommer de 

samhällsekonomiska kostnaderna att minska från 500 000 kronor per år till cirka 

200 000 kronor per år, vilket innebär en kostnadsminskning på cirka 300 000 

kronor per år. Beroende på hur långt bort från utsläppskällan bostäderna placeras 

förändras kostnaderna.  

Kostnaden för underhåll av hyrcyklar ligger på 1 200 000 svenska kronor i årlig 

kostnad i underhåll, baserat på siffror från Polen (CIVITAS, 2010). Denna kostnad 

kan jämföras med de samhällsekonomiska kostnaderna på 350 000 kronor per år för 

varje enhetsökning av NO2 (μg/m3). Detta anser vi inte är ekonomiskt lönsamt att 

införa eftersom att den direkta kostnaden per år överstiger de samhällsekonomiska 

kostnaderna. Vid införandet av hastighetssänkningar, som en åtgärd för att minska 

luftföroreningarna vid utsläppskällan, kan de uppskattade luftföroreningarna i 

studieområdet minska med 0,76 μg/m3 PM10 för Riksväg 56 respektive 0,36 μg/m3 

PM10 för Upplandsleden. Detta är beräknat på antalet fordon, i årsdygnstrafiken, 

som antas tillkomma på vardera väg i samband med bebyggelsen, det vill säga 4 340 

fordon på Riksväg 56 och 4 060 fordon på Upplandsleden. Riksväg 56 har en 

framtida PM10-halt på 20–25 μg/m3 i dygnsmedelvärde i studieområdet.  

Beräkning görs från högsta värdet i intervallen på grund av “worst case scenario”, 

vilket betyder att studien ska undersöka vad resultatet blir om de högsta och värsta 

tänkbara scenario uppstår. Det vill säga 25 μg/m3 - 0,76 μg/m3 = 24,2 μg/m3. 

Det vill säga att efter införandet av hastighetsgränsen på 20 km/h minskas de 

uppskattade framtida luftföroreningshalterna till 24,2 μg/m3 på Riksväg 56.  
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Upplandsleden: 25 μg/m3 - 0,36 μg/m3 = 24,6 μg/m3. Det vill säga att efter 

införandet av hastighetsgränsen på 10 km/h minskas de uppskattade framtida 

luftföroreningshalterna till 24,6 μg/m3 på Upplandsleden. Se tabell 9 för 

överskådlig sammanfattning. 

Tabell 9. Tabellen sammanfattar ovanstående stycke och är baserat på Johansson & Norman (2010) 
studie. 

Väg Minskning av PM10 

(μg/m3) i 
dygnsmedelvärde 

Framtida 
dygnsmedelvärde i 

studieområdet (μg/m3) 

Riksväg 56 0,76 24,2 

Upplandsleden  0,36 24,64 

Genom att minska vägbredden med 2 meter kan luftföroreningarna minska med 1,2 

μg/m3 NO2. Framtida dygnsmedelvärde i studieområdet är 15–18 μg/m3 NO2 

(beräkning görs från högsta värdet i intervallen på grund av “worst case scenario”), 

det vill säga 18 μg/m3 - 1,2 μg/m3 = 16,8 μg/m3. Det vill säga att efter 

minskningen av vägbredden på 2 meter minskas de uppskattade framtida 

luftföroreningshalterna vid vägarna till 16,8 μg/m3. 
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5 Diskussion 

5.1 Metodkritik 

Mycket av den information som tagits fram i studiens arbetsprocess har varit 

exempel på åtgärder från vetenskapliga artiklar samt från kommuners 

åtgärdsprogram. Utifrån insamlade fakta var sedan syftet att göra egna antaganden på 

hur de presenterade åtgärderna skulle kunna se ut i exempelområdet Bomhus och 

vilken effekt de förebyggande åtgärderna kan tänkas medföra. Dessa antaganden 

ligger till grund för arbetet, vilket betyder att det finns osäkerheter vad gäller effekt 

av införande av åtgärder eftersom resultat av tidigare åtgärder är starkt kopplat till 

de lokala förutsättningarna som finns på platsen de infördes. Det finns stora 

skillnader från fall till fall vad gäller exempelvis årsdygnstrafik och andelen tung 

trafik. Studien har även enbart fokuserat på vägtrafik och hur den dominanta vinden 

rör sig i Bomhus, vilket utesluter flera andra faktorer som spelar in på 

luftföroreningar. Hade fler aspekter tagits i beaktande, hade resultatet blivit mer 

sanningsenligt. Trots denna osäkerhet anses syftet uppnått eftersom studien har 

uppvisat generella värden baserat på tidigare vetenskaplig forskning och 

myndighetsrapporter och tydligt skapat koppling mellan åtgärd, reducering av 

föroreningshalt samt kostnader kopplade till dessa. Syftet med studien var inte att ta 

fram exakta värden på framtida halter, utan endast visa på hur åtgärderna kan 

implementeras och visa på hur analyser kan se ut vid införande av dessa. Avsikten 

med beräkningar och antagandet har varit att ge en uppfattning av hur mycket 

luftföroreningar kan bidra med i form av samhällsekonomiska kostnader. Trots de 

brister som uppstått i studien, såsom bristfällig information som har lett till många 

antaganden, är detta ett viktigt ämne att framföra och analysera i samband med 

stadsutveckling. Även om studien inte kan påvisa exakta värden, halter och 

kostnader för införandet av vissa åtgärder, kan studien ändå visa på analyser som 

behöver utföras för att kunna avgöra om åtgärderna är samhällsekonomiskt effektiva 

att införa.  

Utifrån tillgängliga data som studien har erhållits, i form av vetenskapliga artiklar 

och myndighetsrapporter, har ändå ett resultat uppnåtts. Gävle har endast två 

mätstationer som registrerar luftföroreningar i staden, dels på Södra Kungsgatan och 

dels på Kyrkogatan i Gävle (SLB, 2017). Förutsättningarna längs dessa vägar är inte 

densamma som framtida vägar i Bomhus, vilket gör att de inte är lämpliga att 

jämföra och dra slutsatser ifrån. Om studien hade haft fler mätstationer att utgå ifrån 

vid dags- och framtidsbedömningen skulle det ha bidragit till en bättre och mer 

korrekt bild av verkligheten.  
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5.2 Resultatdiskussion 

Ett upprepat mönster som vi har uppmärksammat genom denna studie från de 

kommuner som vi har tagit kontakt med (Gävle, Umeå, Uppsala, Stockholm, 

Linköping, Malmö och Göteborg), är att kommuner i Sverige arbetar med de 

negativa luftföroreningseffekterna efter att de har uppstått och gjort skada för 

samhället. Det verkar därför finnas ett stort behov av att införa analyser i form av 

kalkyler i kommunerna, tidigt i planprocessen, för att undvika att de negativa 

effekterna i form av kostnader från de hälsoproblem och miljöförstöringar som 

uppstår. Studiens resultat har påvisat fördelarna med att införa förebyggande 

åtgärder och vikten av att dessa bör implementeras i ett tidigt skede inom 

exploateringsprocessen. Om åtgärder införs i ett tidigt skede inom 

exploateringsprojekt och i förebyggande syfte, kan luftföroreningar hållas nere och 

minska de negativa effekterna från utsläppskällorna och därmed undvika att 

luftföroreningarna ökar i samband med exploateringen. Implementeringskostnader 

kan också ofta hållas nere om åtgärderna finns med i planeringsstadiet och inkluderas 

i projektet, istället för att läggas till i efterhand. I Uppsalas fall har det tagit tio år att 

enbart närma sig miljökvalitetsnormerna (Uppsala kommun, 2009) och det talar för 

att förebyggande åtgärder är högst nödvändiga. 

Även om det är viktigt att kvantifiera effekterna från luftföroreningar har studien 

inte resurser för att kunna estimera exakta positiva effekter på luftföroreningar samt 

samhällsekonomiska intäkter för åtgärderna. Det här handlar om att införa en 

lämplig princip i form av samhällsekonomisk klimatneutralisering gällande 

byggprojekt. Planeringen av projekt bör kompletteras med den här typen av 

analyser, åtgärdspaket och utgångspunkter. Detta för att planeringen eller besluten 

ska leda till att klimatpåverkan ska neutraliseras så långt det går, även om 

gränsvärdena inte överskrids. Det är då viktigt att påpeka att det skall göras redan i 

planeringsstadiet och inför ett beslut att genomföra ett projekt, inte efter att 

besluten har genomförts. 

5.2.1 Diskussion av kvantifierbara åtgärder 

Givetvis kan inte åtgärder införas endast för att de reducerar luftföroreningar. 

Värdet av att införa en åtgärd är beroende av direkta kostnader och andra 

samhällsekonomiska effekter som luftföroreningar medför, exempelvis hälsa och 

välmående. Åtgärderna ska endast implementeras i samband med ett 

exploateringsprojekt för att de har större positiv effekt än vad de kostar att införa. 

För att ta reda på om åtgärderna är ekonomiskt och socialt hållbara att implementera 

i exempelområdet, eller vilken annan tätort som helst i Sverige, behöver de kunna 

kvantifieras. Några av de åtgärder som bevisade positiv effekt på minskning av 

luftföroreningarna kunde även kvantifieras i enheter av mikrogram per kubikmeter 

(μg/m3) och inom det samhällsekonomiska perspektivet. Exempel på dessa är  



 

 
42 

planeringen av bostäder i förhållandet till utsläppskällan. Denna åtgärd är konkret 

och att samhällsekonomiska kostnaderna, det vill säga bland annat hälsokostnaderna, 

minskar i samband med att bostäderna placeras på längre avstånd från vägtrafiken.  

Ett annat exempel är placeringen av vegetation som går uppemot 150 kilogram 

NO2, beräknat i årsmedelvärde, kan renas bort från luften (Pandey, 2014). 

Andra åtgärder som kan kvantifieras är bland annat hastighetssänkningen. Denna 

åtgärd bidrar till positiva effekter i form av minskade luftföroreningar och säkerhet 

(Dijkema et al., 2008). Men det är viktigt att beakta eventuella kostnader som 

tillkommer vid införandet av åtgärden. Genom att sänka hastigheten kan det leda till 

att människor inte kan ta sig fram lika snabbt som de gjorde när hastigheten var 

högre. Utifrån slutresultatet visar även åtgärder för minskning av vägbredden att det 

bidrar till minskning av luftföroreningar (Nerhagen et al., 2015). Men detta innebär 

även att säkerheten försämras i och med att utrymmet på vägen försvinner och 

riskerar därför att förarnas reaktionsförmåga försämras. Men införande av dessa 

åtgärder kan genom kalkylen visa på om de är hållbara i förhållande till kostnader 

och andra effekter. Enligt slutresultatet av införandet av de kvantifierbara åtgärderna 

kan det avläsas att införandet av hastighetssänkningen inte ger speciellt stora 

nedskärningar på luftföroreningarna. Detta kan bero på att antalet uppskattade 

fordon i studieområdet inte är i sådan stor omfattning. Däremot visar åtgärden på 

positiva effekter som är användbara vid minskning av luftföroreningar, men som 

troligen ger mer verksam effekt vid större mängd fordon i ett område. Detta visas i 

undersökningen som gjordes i Stockholm där de använde sig av 70 000 fordon 

(Johansson & Norman, 2010).  

Det finns därför en risk att åtgärden i området inte blir märkbar, men som i det 

långa loppet kan visa på en minskning. Gällande bebyggelsens placering i förhållande 

till vägarna visar slutresultatet på att miljöeffekten av att placera bostäder längre 

ifrån vägarna är avtagande. Det vill säga att åtgärden får mindre och mindre effekt ju 

längre bort från vägen byggnaderna flyttas. Att exempelvis planera för bostäder 50 

meter från vägen får en stor effekt (Nerhagen et al., 2015), men att ytterligare flytta 

50 meter får betydligt mindre effekt. Dessutom börjar kostnaderna för en sådan 

åtgärd att bli betydande. Bebyggelse kan inte läggas för långt från vägarna för att 

fungera effektivt. Det finns alltså ett optimalt avstånd från vägen som bebyggelsen 

skall läggas med hänsyn till miljö och effektivitetsaspekter, men det ligger utanför 

studiens möjligheter att estimera på grund av datatillgång.  

5.2.2 Diskussion av åtgärder som inte kan kvantifieras men som har 

positiva sidoeffekter 

Studien har inte endast tagit fram åtgärder som kan kvantifieras, utan även åtgärder 

som inte kan kvantifieras på grund av brist på värden. Dessa åtgärder kan i sig ha  
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positiva sidoeffekter, som exempelvis vegetationen, som bidrar inte enbart till 

upptag och filtrering av luftföroreningar utan har även andra positiva 

effekter(ekosystemtjänster) som till exempel minskad erosion, skugga och 

minskning av temperatur, ökade fastighetsvärden, minska hårda vindar och sänkta 

bullernivåer (McDonald, Kroeger, Boucher, Longzhu & Salem (2016). Buller är 

också ett växande problem i och med urbanisering och går hand i hand med vägtrafik 

och växande infrastruktur. Det betyder att bullernivåer kommer att öka i och med 

exploatering i Bomhus. Buller har en negativ påverkan på sömn som är en 

förutsättning för människors hälsa både fysiskt och psykiskt (Folkhälsomyndigheten, 

2016).  

Vegetationen bidrar till förbättrad hälsa samt trivsel vid gång- och cykelbanor som 

kan överstiga implementeringskostnader. Med kunskapen om vegetationens positiva 

påverkan på luftföroreningar (Johansson, 2011; Abrahamsson, 2016; McDonald et 

al., 2007; Strømann-Andersen, 2017; Johansson, 2009; Janhäll, 2015a; Rao et al., 

2014; Janhäll, 2015b), finns starka argument för att vegetation i urbana miljöer bör 

bevaras.  

Att dessutom bevara vegetation istället för att placera ut i efterhand bidrar till att 

samhällets krav på en god luftmiljö uppfylls och att andra samhällskostnader sänks. 

Enligt litteraturstudien framgår det från majoriteten av författarna att åtgärderna 

bidrar till en minskning av luftföroreningarna. Genom att använda sig av beprövade 

metoder som fungerar i praktiken antar vi att luftföroreningar kommer minska. 

Däremot är det svårt att kvantifiera vissa åtgärder med hur många enheter eller 

kostnader luftföroreningarna sänks med. För vissa åtgärder går det inte att 

kvantifiera värdet, vilket bidrar till svårigheter vid uppskattningar av hur mycket 

åtgärderna totalt bidrar till minskning av luftföroreningar. 

Att minska luftföroreningarna bidrar inte endast till positiva effekter för människors 

hälsa. Gällande miljön bidrar höga halter av kvävedioxid till försurat regn och 

övergödning i natur och jordbruk som försämrar produktionen av mat och växternas 

förmåga att ta in mer kväve (Naturvårdsverket, 2017c). Detta kan undvikas om 

luftföroreningarna hålls nere på en hälsosam nivå. 

5.2.3 Diskussion av det samhällsekonomiska perspektivet 

Ett annat exempel på åtgärd som får ytterligare en god konsekvens utöver 

luftkvaliteten, är införandet av cykelvägar (CIVITAS, 2010). Utifrån resultatet bör 

högkvalitativa cykelvägar inte anläggas i Bomhus enligt denna studie, eftersom att 

det är en mycket dyr kostnad i förhållande till hur mycket cykelvägarna skulle bidra 

med till minskning av luftföroreningarna. Vi anser ändå att det är viktigt att införa 

denna typ av åtgärd av anledning till främjandet av god hälsa, välmående, trevlig 

stadsmiljö etc. Det innebär i sin tur, i det långa loppet, en lägre samhällskostnad.  
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Införandet av de förebyggande åtgärderna måste i samband med exploatering göras 

med rimliga antaganden. Drastiska och orimliga åtgärder för att minska 

luftföroreningarna kan antas bidra till högre kostnader och större skada för hälsan 

och samhället långsiktigt än vad det ger positiva effekter. Det kan antas att 

totalförbud av trafik i området kan bidra till att det inte bildas några luftföroreningar 

alls, eftersom att det då inte längre finns en utsläppskälla till luftföroreningar. Detta 

skulle istället innebära att de samhällsekonomiska kostnaderna blir höga. Eftersom 

att vid borttagandet av bilar i ett större område innebär att en del av friheten och 

bekvämligheten hos människan tas bort och det bidrar även till svårigheter för 

människor att ta sig fram till sina destinationer. Däremot bör samhället arbeta för att 

fler ska cykla kortare sträckor istället för att ta bilen. Detta är dock inte möjligt för 

alla människor eftersom att det kan förekomma längre avstånd till destinationerna, 

vilket innebär att cykeln inte längre är ett alternativ. Detta kan i värsta fall leda till 

att människor inte väljer att bosätta sig i området på grund av att vissa självklarheter 

i vardagen försvinner. Därför måste rimliga antaganden och åtgärder tillsättas som 

kan minska luftföroreningarna i området och samtidigt bibehålla en god 

samhällsekonomi.  

Beslut och planeringsprocessen för en detaljplan inom en kommun idag börjar med 

ett planförslag som tas fram inför ett samråd med sakägare, myndigheter som 

Länsstyrelsen och Lantmäterimyndigheten (Boverket, 2018b). Detta konstaterar att, 

i det skedet eller innan, ska det ingå en analys av hur miljökonsekvenser av projektet 

ska kvantifiera eller värderas i samhällsekonomiska termer. Även förslag till lämpliga 

åtgärder som syftar till att neutralisera/nedbringa de samhällsekonomiska 

kostnaderna för miljökonsekvenserna ska ingå. Den ansats som finns idag, det vill 

säga att bygga, mäta och sedan försöka åtgärda, kan leda till att projekt byggs på ett 

sätt som inte optimerar den samhällsekonomiska kalkylen.  

Ett viktigt resultat i studien som i tidigt skede uppmärksammas är att utbyggnaden 

av det eventuella planeringsprojektet i Bomhus inte kommer att leda till att 

gränsvärdena överskrids. Att luftföroreningarna inte överskrider miljökvalitetsmålen 

och miljökvalitetsnormerna betyder inte att området inte blir förorenat. Men all typ 

av förorening, oavsett mängd, bidrar på något vis till negativ påverkan på både 

samhällsekonomiska kostnader och på människors hälsa och miljön. Det är därför 

viktigt att direkt i ett tidigt skede planera för att hålla nere luftföroreningarna i 

området innan dessa har uppstått. Syfte är inte att värdera nivån på kostnaderna, det 

vill säga att inte värdera om samhällsekonomiska kostnaderna på exempelvis 2 

miljoner kronor är mycket eller lite. 2 miljoner kronor i samhällsekonomiska 

kostnader är en ytterligare kostnad som planeringen av en utbyggnad av ett område 

ska ta i beaktande utöver de direkta kostnader som finns för att bygga området.  
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Vid planeringen av utbyggnaden av ett område bör det därför ha tagits fram en 

kalkyl som visar att de samhällsekonomiska intäkterna för exploateringen överstiger 

kostnaderna för att bygga området. Skulle kostnaderna överstiga intäkterna bör inte 

planeringen gå igenom. Om inte de samhällsekonomiska kostnaderna inkluderas vid 

analys av luftföroreningarna är inte kalkylen komplett. Åtgärders direkta kostnader 

för implementering ska jämföras med minskningseffekten på luftföroreningarnas 

kostnader. En utgångspunkt för planeringen är då att i ett projekt sträva efter att 

minimera de samhällsekonomiska kostnaderna för luftföroreningar genom att 

använda de åtgärder som studien har redovisat.  

Som tidigare nämnt ovan är vissa åtgärder, såsom införandet av högkvalitativa 

cykelvägar, en dyr utgift (CIVITAS, 2010). Utgifter som denna kan oroa 

intresserade byggherrar. Eftersom att införandet av cykelvägarna har utifrån studiens 

resultat bedömts vara ohållbar och överstiger de samhällsekonomiska kostnaderna, 

kan det bidra till att investeringen inte är kostnadseffektiv. Men cykelvägar är 

självklart nödvändiga om en kommun vill att fler ska cykla. Kommuner skulle 

exempelvis kunna få tillåtelse att ingripa och ställa vissa krav på byggherren genom 

politiska styrmedel såsom reglering och avgifter alternativt att kommuner får ge 

bidrag till byggherre för att upprätthålla att samhällets krav uppfylls (för en god 

livskvalité). Detta är för att åstadkomma en hög samhällsekonomisk nytta och för att 

marknadens aktörer ska ta mer hänsyn till planerings genomförandets 

miljöpåverkan.  

I februari 2018 trädde en elcykelpremie i kraft på uppdrag av Regeringen. Det 

betyder att privatpersoner nu kan söka bidrag för privata inköp av bland annat 

eldrivna cyklar (Regeringen, 2018). Om staten är villig att bidra och uppmuntra till 

att fler ska cykla krävs det också att cykelvägar är högkvalitativa med hög trygghet 

och bra cykelförbindelser. Dessutom krävs det hög kvalitet om cykelvägarna ska bli 

attraktiva för stadens invånare som ska vilja använda dem. I och med statens satsning 

på elcyklar kan ett exempel på hur höga kostnader, med införandet av cykelvägar, 

lösas genom att staten riktar stöd till byggherrarna som anlägger cykelvägar. Det 

innebär att byggherre/investerare ska kunna söka bidrag hos staten för att 

byggherre/investerare ska vilja, och kunna och investera i högkvalitativa cykelvägar. 

Luftföroreningar kan innebära negativa effekter på samhällets ekonomi och 

befolkningens hälsa, vilket bidrar till en anledning för staten eller kommunerna att 

införa åtgärder och restriktioner i form av exempelvis avgifter, 

informationsspridning och bidrag. Detta ska få marknadens aktörer att ta hänsyn till 

luftföroreningarnas negativa påverkan på miljön och ekosystemtjänster 

(Skogsstyrelsen, 2018).  
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5.2.4 Vilka åtgärder är värda att införa ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv? 

En åtgärd behöver inte nödvändigtvis införas bara för att den minskar 

miljökonsekvenserna. Men det bör vara intressant att bedöma effekterna och dess 

kostnader för att värdera om olika åtgärder, för att nedbringa luftföroreningarna, är 

samhällsekonomiskt lönsamma långsiktigt. För att ta reda på om åtgärderna är 

ekonomiskt och socialt hållbara att införa i ett område i samband med exploatering 

bör samtliga intäkter och kostnader tas i beaktande. Exempelvis; värdet av att införa 

en åtgärd = minskning av samhällsekonomiska kostnader + andra positiva effekter 

av införda åtgärder (exempelvis hälsoeffekter från investering av cykelbanor) - 

direkta kostnader för implementering av åtgärden. Hur ska värdet på resultat av 

åtgärd tas fram? Vad är människors betalningsvilja för att vilja införa de positiva 

effekterna? Luftföroreningarna bör estimeras på basis av data från jämförbara 

områden, i likhet med angreppssättet i denna studie. Värdet av positiva sidoeffekter 

estimeras genom undersökningar av medborgarnas betalningsvilja för att få 

exempelvis en cykelbana eller viss växtlighet. Här ett exempel på hur kalkylen kan 

användas: om studien skulle applicera detta resonemang på exemplet med 

cykelbanorna ovan, så kan det alltså visa sig innebära att de direkta kostnaderna för 

implementeringen överstiger minskningen av de samhällsekonomiska kostnaderna 

för reduktionen av luftföroreningarna. Därmed hänger beslutet om cykelbanor på 

hur de övriga faktorerna såsom hälsa och välmående värderas. 

Minskningen av luftföroreningarna vid införandet av åtgärderna kan ofta estimeras 

och kopplas till samhällsekonomiska kostnader. De direkta kostnaderna är de 

enklaste aspekterna att estimera, men kan innebära att kostnaden för att införa en 

åtgärd blir större om den införs efter att området är byggt, jämfört med om 

kommunen haft med åtgärden i ursprungsplaneringen. Däremot är värderingen av 

sidoeffekterna svåra att ta fram, men de måste estimeras på något sätt. Värdet av 

dessa kan variera mellan områden och olika delar av befolkningen. Kommunen ska 

därför försöka fånga upp medborgarnas värdering av de aktuella åtgärderna, 

exempelvis genom undersökningar (betalningsvilja mm). 
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5.2.5 Diskussion av tidigare åtgärdsprogram 

Genom att studera tidigare åtgärdsprogram från Umeå, Stockholm och Uppsala har 

vi kunnat konstatera att det är svårt att reducera redan förorenad luft (Uppsala 

kommun, 2009). De mest effektiva åtgärderna, med direkta resultat, är de som 

berör olika typer av förbud, som exempelvis införande av dubbdäcksförbud eller 

miljözoner. Detta eftersom utsläppskällorna direkt minskas i och med en sådan 

åtgärd. Problemet med dessa typer av åtgärder är att det kan finnas en stor negativ 

syn och inställning från befolkning som upplever att en bekvämlighet tas bort och 

försvårar för det vardagliga livet. Andra åtgärder, som syftar till exempelvis en 

attitydförändring hos medborgarna, är något som tar lång tid att ändra och effekten 

är svår att mäta. Dock är attitydförändring en stor del i arbetet av att minska 

trafikmängden. Informationsspridning, som bland annat Umeå kommun (2009) tar 

upp i sitt åtgärdsprogram, är av stor vikt för att öka medvetenheten om kopplingen 

mellan luftföroreningar och människors hälsa och därmed viljan att välja bort bilen 

som transportmedel.  

Vid undersökning av tidigare åtgärdsprogram framgår det tydligare vikten av att 

införa åtgärder i ett tidigt skede för att undvika att luftföroreningar och dyra 

kostnader. Det finns många exempel på lösningar och åtgärder för att skapa en bra 

luftkvalitet, men alla är inte lämpliga att införa i exempelområdet Bomhus på grund 

av områdets förutsättningar. Däremot kan många av åtgärderna fungera effektivt i 

andra områden och städer. I litteraturstudien framgick det att åtgärden för 

trängselskatt gav en betydande positiv påverkan på reduceringen av luftföroreningar 

(Miljödepartementet, 2013). Detta är ett exempel på en bra åtgärd som kan 

appliceras i många städer, som exempelvis i Stockholm där trängselskatt enligt 

Swärdh & Yahya (2015) gav ett positivt resultat. Dock anser vi att denna åtgärd inte 

passar i Gävle eller Bomhus, eftersom att staden är mindre och har en annan 

utformning med avsevärt mindre trafik. De samhällsekonomiska kostnaderna är 

dessutom för höga.  
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Dubbdäck är ett bevisat effektivt sätt att minska partikel- och kvävedioxidhalter i 

större städer som exempelvis Stockholm Stad (Naturvårdsverket, 2018d). Men att 

införa dubbdäcksförbud i ett område som Gävle, med det klimat som råder, anser vi 

inte är lämpligt. Att inte använda dubbdäck skapar otrygga vägar och skulle möjligen 

orsaka fler trafikolyckor och därför leda till stora kostnader. Införandet av elbilar 

som en åtgärd är inte heller aktuellt för Gävle eftersom att det ska ske i en sådan stor 

omfattning och enligt investeringskostnader i Storbritannien (The Lancet Planetary, 

2017) för införandet av elbilar och andra fordon med alternativa låga utsläpp skulle 

det bli ekonomiskt ohållbart. Miljözoner är en annan åtgärd som effektivt sänker 

halten partiklar (Transportstyrelsen, 2018a) och kvävedioxid (Umeå kommun, 

2015), men eftersom att tung trafik är planerad att gå längs Riksväg 56 är miljözon 

inte möjlig i Bomhus.  

5.3 Slutdiskussion 

Det visade sig under arbetets gång att det finns svårigheter i att ta fram 

luftföroreningshalter i form av mätningar före och efter ett byggprojekt. Enligt 

kommunikation med Stockholm stad, Uppsala kommun, Gävle kommun, Västerås 

kommun, Linköping kommun och Umeå kommun är mätningar innan och efter 

exploatering ingenting de arbetar med. Att kommuner inte tar fram data före och 

efter ett projekt är dels en kostnadsfråga men beror främst på att detaljplanerna inte 

får genomföras om de antas överskrida miljökvalitetsnormer enligt Plan- och 

bygglag (1987:10) och kan därför tyckas vara överflödiga. Ofta beskriver en 

utredning att miljökvalitetsnormer inte överskrids och utelämnar vilka halter det 

handlar om. Att kommuner inte mäter luftföroreningshalter innan och efter ett 

exploateringsprojekt betyder att påverkan som den förändrade markanvändningen 

har inte uppmärksammas specifikt i samband till exploateringen. Med kunskapen att 

luftföroreningar kan vara farliga även vid låga halter (Naturvårdsverket, 2018a), 

borde information om exakta siffror vara tydligt presenterade i och med ett projekt. 

På så sätt kan också utvecklingen över tid följas på ett bättre sätt. Vi uppfattar att 

inga kontinuerliga detaljerade luftutredningar tas fram i Gävle, på grund av att 

kommunen anser att ny exploatering av bebyggelse och vägar inte påverkar 

luftkvaliteten tillräckligt mycket för att göra bedömningar och utredningar. Marken 

i Bomhus tillhör inte bara kommunen utan även privata aktörer. Är marken 

detaljplanelagd kan kommunen kräva att beställare måste uppfylla vissa krav enligt 

detaljplanen. Detta anser vi vara nödvändigt att göra i en kommun vid all typ av 

exploatering.  
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6 Slutsats 

Denna studie har redogjort vad som kan orsaka luftföroreningar, exempel på hur 

kommuner arbetar med att åtgärda luftföroreningar samt vilka effektiva åtgärder för 

att reducera luftföroreningar som finns tillgängliga. Syftet med denna studie var att 

presentera rimliga förebyggande åtgärder i samband med exploateringen för att 

minska negativ påverkan på luftkvaliteten vid bebyggelseutveckling av oexploaterad 

mark. Studien undersökte även samhällsekonomiska kostnader i samband med 

luftföroreningar och de förebyggande åtgärderna. Studiens syfte var inte att ta fram 

exakta mätningar och beräkningar på luftkvalitetsvärden och hur höga de 

samhällsekonomiska kostnaderna kan komma att bli, utan att analysera utifrån en 

kalkyl för att ungefärligt beräkna om de förebyggande åtgärderna är 

samhällsekonomiskt hållbara att införas. Studien har visat på att de förebyggande 

åtgärder en fungerande metod för att dels skapa bra luft och spara pengar långsiktigt.  

Alla åtgärder som har nämnts i studien har positiva effekter på luftföroreningar, men 

i olika stor omfattning och endast vissa av dessa åtgärder kan kvantifieras. Studien 

visar även att det finns lite information om uppföljning, i form av mätningar, av 

exploateringspåverkan på luftkvaliteten. Resultatet stödjer antagandet om att 

luftkvaliteten kommer att försämras i Bomhus i och med förändrad markanvändning 

av bebyggelseutvecklingen.  

Den betydande begränsningen av arbetet ligger i att en stor del utgjorts av 

antaganden vilket skapar en osäkerhet som vi vill vara tydlig med att poängtera. 

Resultatet ska ses som ett analysverktyg som kan användas som ett underlag till 

fortsatt exploatering som ska användas av kommuner och byggherrar i syfte att 

arbeta med förebyggande åtgärder. Åtgärderna som presenterats kan, efter 

anpassning till exploateringsområdets förutsättningar, tillämpas på andra kommuner 

och tätorter runt om i Sverige.  

Med tanke på de svårigheter som uppstått genom att hitta andra jämförelseområden 

som tar fram luftföroreningsvärden före och efter bebyggelse, föreslår vi att en 

miljökonsekvensanalys som beaktar samhällsekonomiska effekter ska vara en regel 

för kommuner vid bedömningar om bostadsområden ska byggas. Dessa analyser bör 

utföras oavsett om exploateringsprojektet bedöms överskrida 

miljökvalitetsmålen/normerna eller inte. Luftföroreningar utgör en viktig 

samhällsfråga och miljökonsekvensanalyser behöver ytterligare forskning i syfte att 

stärka underlaget inför reduceringen av luftföroreningar i samband med 

exploatering. 
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A1 

Bilaga A 

 

 

Halter av Kvävediod i Bomhus i dagsläget beräknat som dygsnmedelvärde. Källa: SLB-analys på 

uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund. 

 

 

Halter av PM10 i Bomhus i dagsläget beräknat som dygsnmedelvärde. Källa: SLB-analys på uppdrag 

av Östra Sveriges Luftvårdsförbund. 



 

 
A2 

Bilaga B 

Kartan nedan är producerad i ArcMap med marktäckedata från Naturvårdsverket 

(2018). 

 

 

 



 

C1 

 
 

Bilaga C 

För att beräkna förväntade antalet nya bostäder i Bomhus på B.S.1 samt 
B.S.2 (baserat på bostadsantalet och arean i respektive B.B.3-B.B.10 
enligt Gävle kommun, 2009): 
 

• B.B.3: 3 hektar. Enligt ÖP 2025 är det planerat för 5–15 bostäder 

o Tomtarea beräknat på 15 bostäder: 30 000/15 = 2000 m2 

• B.B.4: 16 hektar. Enligt ÖP 2025 är det planerat för 75–150 bostäder      
o Tomtarea beräknat på 150 bostäder: 160 000 / 150 = cirka 1067 m2 

• B.B.5: 11 hektar. Enligt ÖP 2025 är det planerat för 40–100 bostäder 

o Tomtarea beräknat på 100 bostäder: 110 000 / 100 = 1100 m2 

• B.B.6: 1.5 hektar. Enligt ÖP 2025 är det planerat för 10–20 bostäder 
o Tomtarea beräknat på 20 bostäder: 15 000/20 = 750 m2 

• B.B.7: 4,5 hektar. Enligt ÖP 2025 är det planerat för 20–30 bostäder 

o Tomtarea beräknat på 30 bostäder: 45 000/30 = 1500 m2 

• B.B.8: 8 hektar. Enligt ÖP 2025 är det planerat för 20–50 bostäder 
o Tomtarea beräknat på 50 bostäder: 80 000/50 = 1600 m2 

• B.B.9: 6 hektar. Enligt ÖP 2025 är det planerat för 40–100 bostäder 

o Tomtarea beräknat på 100 bostäder: 60 000/100 = 600 m2 

• B.B.10: 4 hektar. Enligt ÖP 2025 är det planerat för 40–60 bostäder 
o Tomtarea beräknat på 60 bostäder: 40 000/60 = 667 m2 

 
Beräknat genomsnitt för tomtarea beräknat på högst möjliga antal bostäder enligt 
Översiktsplan Gävle Stad 2025: 
 

• 2000 + 1067 + 1100 + 750 + 1500 + 1600 + 600 + 667 = 14 357/8 = 1794 
m2 

 
Beräknat antal bostäder på Strategiska områden med hjälp av genomsnitt för 
tomtarea:  
 

• B.S.1 - 65 hektar.  
o Antalet bostäder: 650 000 m2/ 1794 = 362 bostäder 

• B.S.2 - 44 hektar.  

o Antalet bostäder: 440 000 m2/ 1794 = 245 bostäder 
 
Det totala antalet nya bostäder i Bomhus (beräknat på högst möjliga antal bostäder): 
 

• 15 + 150 + 100 + 20 + 30 + 50 +100 + 60 + 362 + 245 = 1132 nya bostäder 
i Bomhus 

 

 



 

C2 

 
 

 

För att beräkna antalet människor som tillkommer i och med 

bostadsbebyggelse: 

 

Baserat på SCB siffror om personer per hushåll (2014) och nytillkomna personer i 

Bomhus beräknades:  

 

• 2,2 x 1 132 =cirka 2 490 st. 

 

För att beräkna förväntade antalet tillkomna bilar i Bomhus i samband 

med bostadsutveckling av B.B.3-B.B.10 samt B.S.1 och B.S.2:  
 

• 2,2 personer (antal personer per hushåll baserat på SCB:s siffror, 2014) x 0,464 
bil per person (Trafikanalys, 2018) = varje hushåll har 1,0208 bilar 

• 1 132 (nya bostäder) x 1,0208 (antalet bilar per hushåll) = cirka 1156 bilar i 
området 

För att beräkna luftförorening vid Riksväg 56  

 
För beräkning av direktemitterade av avgaser samt resuspension av PM10 från 
personbilar och lastbilar längs förlängningen av Riksväg 56 användes först 
beräkningarna:     
 

• PM10: 0,0032 g/fkm + 0,186 g/fkm= 0,1892 g/fkm 

• NOx: 0,17 g/fkm + 0,186 g/fkm = 0,356 g/fkm       
 

I nomogrammet står emissionsfaktorer beskrivna i mg för PM10 vilket innebär att 

0,1892 multipliceras med 1000 innan det går att avläsa i nomogrammet. Det 

innebär emissionsfaktorer bli 189,2 respektive 0,356. Beroende på vart halten ska 

mätas välj avstånd från väg. I denna studie undersöktes 25 och 50 meter från 

framtida vägkorsning.  

Baserat på 8 400 fordonsrörelser per dygn i korsningen och kalkylerade 

emissionsfaktorer kan nomogrammet från Foltescu et al. (2004) läsas av.  

Resultatet visade att 25 meter från korsningen skulle mängden trafik öka halten NO2 

med 2,5 μg/m3 och halten PM10 med 2,6 μg/m3. 50 meter från korsningen skulle 

mängden trafik öka halten NO2 med 1,75 μg/m3 och halten PM10 med 1,7 μg/m3. 

Presenterade värden är dygnsmedelvärden.  
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För att beräkna samhällsekonomiska årskostnaden för 

studieområdet om inga förebyggande åtgärder införas i samband 

med exploateringen  

Alla belopp i studien från Konjunkturinstitutet (2004) beräknades på hela 

Sveriges befolkning som var 8,86 miljoner under 1999 (SCB, 2018a). Vilket 

innebär att den totala samhällskostnaden för Sverige år 1999 var 746 000 000 

kronor. För att beräkna dagens samhällsekonomiska kostnad ska 746 000 000 

kronor delas på 8,86 miljoner vilket blir cirka 84 kronor per medborgare, 

vilket motsvarar samhällskostnaden för en person i riket under 1999. Beloppet 

med löneinflationen för genomsnittslönen 1999 var cirka 19 000 kronor (SCB, 

2000) och idag ligger den på cirka 32 000 kronor (SCB, 2018b). Det vill säga 

att genomsnittsbeloppet blir idag cirka 143 kronor per person. Detta belopp 

ska sedan multiplicera med antalet personer i studieområdet i Bomhus som vi 

anser blir berörda av luftföroreningarna, det vill säga de personer som vi 

beräknar tillkommer i och med den nya bebyggelsen är 2 490 personer. 

Baserat på personer som tillkommer (2 490 stycken) och det genomsnittliga 

beloppet per person (143 kr) blir det vid en enhets ökning av NO2 cirka 360 

000 kronor i samhällsekonomiska kostnader per år i studieområdet i Bomhus. 
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Nomogram för beräkning av luftförorening NO2 vid väg baserat på årsdygnstrafik. Källa: Foltescu et 

al (2004). 

 

 

Nomogram för beräkning av luftförorening PM10 vid väg baserat på årsdygnstrafik. Källa: Foltescu et 

al. (2004). 
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