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1 Sammanfattning 

Systemet SIMAIR har satts upp för 17 tätorter i Kronobergs län. Trafikuppgifter från 
respektive kommun har lagts in i systemet och lyfts över till 2003 års databas.  

Beräkningar har utförts för kvävedioxid och partiklar i ett scenario för trafiken i 
nuläget, dock med meteorologiska data och långdistanstransport för år 2003. 

Beräkningarna visar att halterna av kvävedioxid är låga i flertalet undersökta miljöer, 
utom i Växjö, där de är förhöjda. 

För partiklar är halterna däremot överlag höga. Redan i bakgrundsluft är halterna 
höga i samtliga kommuner. I gatumiljö stiger halterna ytterligare och överskrider 
miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” i flertalet kommuner. I Växjö ligger halterna över 
miljökvalitetsnormen på två undersökta gator och tangerar normen på ytterligare en 
gata.  

Beräkningar för ytterligare ämnen och fler år rekommenderas för att följa upp 
luftkvaliteten fortlöpande. I synnerhet inom ramen för ett samverkansområde kan 
detta leda till stora besparingar i mätverksamheten.   

2 Bakgrund 

Kronobergs luftvårdsförbund har upphandlat abonnemang på systemet SIMAIR för 
alla åtta kommuner i Kronobergs län samt kompletterat abonnemanget med 
handledning och vissa beräkningar med systemet.  

Systemet medger i nuläget beräkningar för partiklar, kväveoxider, bensen, 
kolmonoxid och ozon. I takt med att Simair uppgraderas kommer ytterligare ämnen 
att tillföras till modellen. Meteorologiska data och utsläppsinformation kommer även 
att uppdateras fortlöpande inom ramen för abonnemanget, som därmed utgör en 
grund för uppföljning av luftkvaliteten under vissa förutsättningar. 

Abonnemanget löper kalenderårsvis och syftar till att vara ett stöd till kommunerna 
vid bedömning av luftkvaliteten i förhållande till miljökvalitetsnormerna. 

3 Syfte 

Syftet med beräkningarna är att bedöma luftkvaliteten i tätorter i Kronobergs län med 
hjälp av modellteknik för kvävedioxid och partiklar. Luftkvaliteten jämförs med 
miljökvalitetsnormer och tröskelvärden samt med miljökvalitetsmål och regionala 
delmål för ”Frisk luft” för att bedöma fortsatt mätbehov. 

4 Metodik 

SIMAIR-systemet har satts upp för 17 tätorter i Kronobergs län. Utsläpp från gator 
och vägar i tätorten beräknas med hjälp utgångspunkt från bedömd eller uppmätt 
trafikmängd, samt med användning av EVA-modellens emissionsfaktorer.  
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Övriga källor i länet ingår i SMED-projektets1 emissionsinventering för 2002 med  
1 km upplösning och tas in i delmodellen BUM (Background Urban Model). 
Långdistanstransport från övriga Sverige beräknas med MATCH-Sverige för år 2003 
och från övriga Europa med MATCH-Europa. 

Meteorologiska data som ligger till grund för långdistanstransport och lokala 
spridningsberäkningar lagras i en databas för varje timme. En modellberäkning 
innebär en tidsstegning timme för timme genom ett representativt år. Beräknade 
halter är direkt jämförbara med miljökvalitetsnormer för luftkvalitet. 

Vinterhalvåret 2002/2003 inleddes för ovanlighetens skull av tre kalla månader i rad 
med svaga vindar och därmed ogynnsamma väderförhållanden ur luftkvalitets-
synpunkt. Senare under vintern var förhållandena nära normala i södra halvan av 
landet. Vintern 2003/2004 var för flertalet månader mild, men relativt normal ur 
vindsynpunkt. Vädret bör ha varit relativt nära normalt ur luftkvalitetssynpunkt.   

4.1 Indata 

Miljökontoren i varje kommun har valt ut ca 5 gator i varje tätort och lämnat 
uppgifter om uppmätta trafikflöden, andelen tung trafik samt uppmätta gaturums-
dimensioner för de aktuella gatuavsnitten. Uppgifterna har lagts in i SIMAIR och 
överförts till originaldatabasen - o2003. Urvalet av vägar och vissa trafikdata 
redovisas kommunvis nedan.  

Simair har validerats bl.a. mot mätdata från Uppsala. Ett års mätningar i gatumiljö 
visade en halt på 27.2 mikrogram, medan beräkningarna visade 28.5. Korrelationen r 
mellan tidsserierna var 0.58. För partiklar visade mätningarna en medelhalt på 20.8, 
medan beräkningarna visade 23.5 mikrogram. Korrelationen var här 0.54.  

I bakgrundsluft var korrelationen 0.72 mellan uppmätt (14 µg) och beräknat (15.3 
µg). En större valideringsstudie är planerad under hösten 2006. 

Kvalitetsmålen för spridningsmodeller är ±30% för årsmedelvärde av kvävedioxid, 
och ±50% för PM-10 enligt Naturvårdsverkets handbok. För dygnsvärden och 
timvärden är kvalitetsmålet ±50% för NO2, när beräkningar direkt jämförs med 
mätningar. Precisionen påverkas av kvaliteten på indata, typ av spridningsmodell 
samt noggrannheten i mätdata som man jämför med. 

5 Resultat 

Beräkningarna har utförts för kvävedioxid och partiklar i ett scenario för trafiken i 
nuläget, dock med meteorologiska data och långdistanstransport för år 2003. Den 
totala emissionen från källor i Kronoberg beräknas i medeltal vara ca 1940 ton NOx 
per år, varav ca 1167 ton/år härrör från trafiken. 

                                                 
1 SMED = Svenska MiljöEmissionsData, ett konsortium bestående av SMHI, IVL, SCB och SLU, 
som sammanställer information om svenska föroreningsutsläpp bl.a. till luft och vatten. För ytterligare 
information, se http://www.smed.se/ . 

2 Nr. 2006-35 SMHI - Spridningsberäkningar med Simair för 17 tätorter i Kronobergs län 

http://www.smed.se/


För partiklar (PM-10) beräknas utsläppen från enbart vägtrafik i tätorter till 325 ton 
per år, inklusive slitagepartiklar. 

För kväveoxider redovisas resultatet för de gatorna i form av översiktskartor med 
färgade väglänkar för årsmedelvärde, årsvis 98%-il av dygnsvärden och årsvis 98%-
il av timvärden. Överskridande av miljökvalitetsnormen markeras med rött, 
överskridande av övre utvärderingströskel markeras med orange och överskridande 
av nedre utvärderingströskel markera med gult. Dessutom kvantifieras halterna i 
tabellform. 

Tabell 1. Miljökvalitetsnormer och nationella/regionala delmål för kvävedioxid. 

Kvävedioxid Årsmedelvärde Årsvis 98%-il av 
dygnsvärden 

Årsvis 98%-il av 
timvärden 

Norm 40 60 90 

Övre utvärderingströskel 32 48 72 

Nedre utvärderingströskel 26 36 54 

Nationellt och regionalt 
delmål 2010 

20 - 60 

 
Halterna beräknas på båda sidorna om gatan och påverkas av intilliggande hus, 
parkerade bilar, gatans orientering m.m. För beräkning av kvävedioxid tas hänsyn 
även till ozonhalten i taknivå. De beräknade halterna gäller för nivån 2 m över mark 
och 2 m från fasad om beräkningen görs i gaturum. För öppen väg beräknas halterna 
5 m från vägkant och 2 m över mark. 

För partiklar redovisas resultatet i form av översiktskartor med färgade väglänkar för 
årsmedelvärde och årsvis 90%-il, alternativt årsvis 98%-il av dygnsvärden. 
Dessutom kvantifieras halterna i tabellform. 

Tabell 2. Miljökvalitetsnormer och nationella delmål för partiklar. 

Partiklar PM-10 Årsmedelvärde Årsvis 90%-il av 
dygnsvärden 

Årsvis 98%-il av 
dygnsvärden 

Norm 40 50 - 

Övre utvärderingströskel 14 - 30 

Nedre utvärderingströskel 10 - 20 

Nationellt delmål 2010 20 35 - 

För bensen är miljökvalitetsnormen 5 µg/m3, angivet som årsmedelvärde. Den övre 
utvärderingströskeln är 3.5 µg/m3, medan den nedre utvärderingströskeln är 2 µg/m3, 
angivna som årsmedelvärden.  
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5.1 Alvesta 

Bygg- och miljökontoret i Alvesta har lämnat uppgifter för 5 gator i Alvesta och en 
väg i Moheda. Urvalet av gator samt data för dem framgår av Tabell 3 och Figur 1.  

Tabell 3. Gatuavsnitt och trafikuppgifter för Alvesta kommun. 

Gata Ådt Skyltad 
hastighe
t 

Gaturums-
bredd 

Hushöjder V/Ö sidan 
(alternativt S/N) 

1. Allbogatan norr 5310 50 35 9 
2. Allbogatan 
Konsum 

8200 50 29 2, 7 

3. Växjövägen 8165 50 38 8, 6 
4. Värnamovägen 4355 70 40 15, 0 
5. Fabriksgatan 2588 50 40 7, 0 
Växjövägen, 
Moheda 

3058 50 friliggande  

 

 

Figur 1. Utvalda gatuavsnitt i Alvesta. Numreringen av gatorna framgår av Tabell 3. 
Kartdata kommer från Simair-systemet. 

Den allmänna bakgrundshalten av kvävedioxid i bakgrundsluft i Alvesta är låg till 
mycket låg (kring 4 µg/m3 som årsmedelvärde).  

Figur 2 visar att halterna av kvävedioxid i gatumiljö också är låga. Dygnsvärdena 
ligger under miljökvalitetsnormen och utvärderingströsklarna, vilket framgår av 
Tabell 4. Timvärdena ligger under miljökvalitetsnormen och utvärderingströsklarna 
samt därmed även under delmålet för frisk luft. 
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För partiklar är halten i bakgrundsluft hög, över övre utvärderingströskel både för 
årsmedelvärdet (15-16 µg/m3) och för den årsvisa 98%-ilen av dygnsvärden (37-39 
µg/m3).  

Av Figur 3 framgår att partikelhalterna i gatumiljö som årsmedelvärde överskrider 
den övre utvärderingströskeln för samtliga gator, men tre av dem (Allbogatan och 
Växjövägen) överskrider dessutom delmålet för frisk luft (20 µg/m3).  

Av Figur 4 framgår att partikelhalterna som dygnsvärde klarar miljökvalitetsnormen 
och delmålet för frisk luft. Även i gatumiljö överskrids dock den övre 
utvärderingströskeln för 98%-il, liksom i urban bakgrundsluft. 

Tabell 5 visar halter av PM-10 på enskilda gator, jämförda med 
miljökvalitetsnormen, samt med utvärderingströsklar eller delmål.  

  

Figur 2. Beräknat årsmedelvärde av kvävedioxid i Alvesta i gatumiljö 2003. Årsmedelvärdet 
ligger under miljökvalitetsnormen, utvärderingströsklarna och delmålet för frisk 
luft. 

  

Figur 3. Beräknat årsmedelvärde av PM-10 i Alvesta och Moheda i gatumiljö 2003. 
Årsmedelvärdet ligger under miljökvalitetsnormen, men över det nya delmålet för 
frisk luft på Allbogatan och Växjövägen (framgår ej av figuren). Halterna ligger 
även över den övre utvärderingströskeln. 
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Figur 4. Beräknad årsvis 90%-il av dygnsvärden för PM-10 i Alvesta i gatumiljö 2003. 
Dygnsvärdena ligger under miljökvalitetsnormen och delmålet för frisk luft. 

 

Tabell 4. Beräknade totala halter av kvävedioxid på olika gatuavsnitt i Alvesta kommun 
2003. Gatuavsnittens numrering framgår av Figur 1. Halter över normen 
markeras med rött, över ÖUT med orange, över NUT med gult, medan halter över 
delmål för frisk luft markeras inom parentes. 

Gata Årsmedel NO2 
<MKN 40 µg/m3> 

Årsvis 98%-il dygn 
<MKN 60 µg/m3> 

årsvis 98%-il 
timme  
<MKN 90 µg/m3> 

1. Allbogatan norr 10,9 24,7 30,4 

2. Allbogatan 
Konsum 

11,7 26,1 34,4 

3. Växjövägen 9,8 21,8 28,5 

4. Värnamovägen 8,1 19,3 21,9 

5. Fabriksgatan 7,1 18,1 21,1 

Växjövägen, 
Moheda 

5,7 12,9 15,7 
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Tabell 5. Beräknade totala halter av partiklar på olika gatuavsnitt i Alvesta kommun 2003. 
Gatuavsnittens numrering framgår av Figur 1. Halter över normen markeras med rött, över 
ÖUT med orange, över NUT med gult, medan halter över delmål för frisk luft markeras inom 
parentes. 

Gata Årsmedel PM-10 
<MKN 40 µg/m3> 

Årsvis 90%-il dygn 
<MKN 50 µg/m3> 

Årsvis 98%-il dygn 
<ÖUT 30 µg/m3> 

1. Allbogatan norr (20,5) 33,5 52,3 

2. Allbogatan 
Konsum 

(20,5) 32,7 53,7 

3. Växjövägen (20,9) 34,6 53,3 

4. Värnamovägen 18,6 29,9 43,6 

5. Fabriksgatan 17,4 27,2 40,4 

Växjövägen, 
Moheda 

16,9 26,3 38,7 

För bensen var årsmedelhalten 1.2 µg/m3 på Växjövägen, vilket är under 
miljökvalitetsnormen och alla utvärderingströsklar.  

5.2 Lessebo 

Plan- och miljökontoret i Lessebo har lämnat uppgifter för 3 gatuavsnitt i Lessebo 
och två i Hovmantorp. Urvalet av gator samt data för dem framgår av Tabell 6 och 
Figur 5. Invånarantalet i Lessebo kommun är mindre än 10000 personer, vilket har 
betydelse för kraven på fortsatta mätningar. 

Tabell 6. Gatuavsnitt och trafikuppgifter för Lessebo kommun. 

Gata Ådt Skyltad 
hastighe
t 

Gaturums-
bredd 

Hushöjder V/Ö 
sidan (alternativt 
S/N) 

1. Storgatan 34-52 5164 50 30 6, 12 

2. Storgatan 71-78 3989 50 38 15, 20 

3. Kostavägen 17-26 1440 50 35 6 

Storgatan 48-51 (korsning 
med Skolgatan), 
Hovmantorp 

2250 30 38 15, 7 

Storgatan 98-100, 
Hovmantorp 

2575 50 40 9 
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Figur 5. Utvalda gatuavsnitt i Lessebo. Numreringen av gatorna framgår av Tabell 6. 

Den allmänna bakgrundshalten av kvävedioxid i bakgrundsluft i Lessebo är låg till 
mycket låg (3-5 µg/m3 som årsmedelvärde).  

Figur 6 visar att halterna av kvävedioxid i gatumiljö också är låga. Dygnsvärdena 
ligger under miljökvalitetsnormen och utvärderingströsklarna, vilket framgår av 
Tabell 7. Timvärdena ligger under miljökvalitetsnormen och utvärderingströsklarna 
samt därmed även under delmålet för frisk luft. 

För partiklar är halten i bakgrundsluft hög, över övre utvärderingströskel både för 
årsmedelvärdet (15-16 µg/m3) och för den årsvisa 98%-ilen av dygnsvärden (36-38 
µg/m3).  

Av Figur 7 framgår att partikelhalterna i gatumiljö som årsmedelvärde överskrider 
den övre utvärderingströskeln för samtliga gator, men en av dem överskrider 
dessutom delmålet för frisk luft (20 µg/m3).  

Av Figur 8 framgår att partikelhalterna som dygnsvärde klarar miljökvalitetsnormen 
men överskrider delmålet för frisk luft på Storgatan 34-52. Den övre 
utvärderingströskeln överskrids för 98%-il av dygnsvärden, liksom i urban 
bakgrundsluft. 

Tabell 8 visar halter av PM-10 på enskilda gator, jämförda med 
miljökvalitetsnormen, samt med utvärderingströsklar eller delmål. 
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Figur 6. Beräknat årsmedelvärde av kvävedioxid i Lessebo i gatumiljö 2003. Årsmedelvärdet 
ligger under miljökvalitetsnormen, utvärderingströsklarna och delmålet för frisk 
luft. 

 

  

Figur 7. Beräknat årsmedelvärde av PM-10 i Lessebo och Hovmantorp i gatumiljö 2003. 
Årsmedelvärdet ligger under miljökvalitetsnormen men över det nya delmålet för 
frisk luft på Storgatan 34-52 (framgår ej av figuren). Halterna ligger även över 
den övre utvärderingströskeln. 
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Figur 8. Beräknad årsvis 90%-il av dygnsvärden för PM-10 i Lessebo i gatumiljö 2003. 
Dygnsvärdena ligger under miljökvalitetsnormen men över delmålet för frisk luft 
på Storgatan 34-52. 

 

Tabell 7. Beräknade totala halter av kvävedioxid på olika gatuavsnitt i Lessebo kommun. 
Gatuavsnittens numrering framgår av Figur 5. Halter över normen markeras med 
rött, över ÖUT med orange, över NUT med gult, medan halter över delmål för frisk 
luft markeras inom parentes. 

Gata Årsmedel NO2 
<MKN 40 µg/m3> 

Årsvis 98%-il dygn 
<MKN 60 µg/m3> 

årsvis 98%-il 
timme  
<MKN 90 µg/m3> 

1. Storgatan 34-52 11,1 22,5 29,5 
2. Storgatan 71-78 12,1 25,8 34,5 
3. Kostavägen 7,4 16,6 20,7 
Storgatan 48-51, 
Hovmantorp 

8,9 20,4 27,3 

Storgatan 98-100, 
Hovmantorp 

6,9 16,1 19,9 
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Tabell 8. Beräknade totala halter av partiklar på olika gatuavsnitt i Lessebo kommun. 
Gatuavsnittens numrering framgår av Figur 5. Halter över normen markeras med rött, över 
ÖUT med orange, över NUT med gult, medan halter över delmål för frisk luft markeras inom 
parentes. 

Gata Årsmedel PM-10 
<MKN 40 µg/m3> 

Årsvis 90%-il dygn 
<MKN 50 µg/m3> 

Årsvis 98%-il dygn 
<ÖUT 30 µg/m3> 

1. Storgatan 34-52 (20,6) (35,7) 49,6 
2. Storgatan 71-78 19,3 32,0 45,5 
3. Kostavägen 17,0 26,0 37,6 
Storgatan 48-51, 
Hovmantorp 

18,1 27,6 41,5 

Storgatan 98-100, 
Hovmantorp 

17,6 27,7 41,3 

För bensen var årsmedelhalten 1.2 µg/m3 på Storgatan 34-52, vilket är under 
miljökvalitetsnormen och alla utvärderingströsklar. 

5.3 Ljungby 

Miljö- och byggkontoret i Ljungby har lämnat uppgifter för 5 gator i Ljungby och 5 
gator i Lagan. Urvalet av gator samt data för dem framgår av Tabell 9 och Figur 9-
10. I Ljungby finns ett par breda gaturum, som möjligen ska betraktas som 
friliggande vägar. Som tumregel kan man i beräkningarna bortse från hus om 
avståndet mellan närmaste vägkant och huset är större än 4 ggr husets höjd mot 
gatan.  

Tabell 9. Gatuavsnitt och trafikuppgifter i Ljungby och Lagan. 

Gata Ådt Skyltad 
hastighe
t 

Gaturums-
bredd 

Hushöjder V/Ö sidan 
(alternativt S/N) 

1. Märta Ljungbergs 
väg 

8031 50 35 10, 7 

2. Vadgatan 7625 50 65  5, 10 
3. Bolmstadsvägen 6417 50 55  7, 4 
4. Drottninggatan 5174 50 20 11, 7 
5. Sunnebostigen 717 50 30 5 
6. Domarydsvägen, 
Lagan 

314 50 27 4 

7. Storgatan, Lagan 3203 50 24 7 
8. Värnamov V. 
Storg. 

500 50 32 5 

9. Värnamov Ö. 
Storg. 

3702 50 22 0, 5 

10. Ljungbyvägen, 3203 50 30 4 
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Lagan 

 

Figur 9. Utvalda gatuavsnitt i Ljungby. Numreringen av gatorna framgår av Tabell 9. 

 

Figur 10. Utvalda gatuavsnitt i Lagan. Numreringen av gatorna framgår av Tabell 9. 

Den allmänna bakgrundshalten av kvävedioxid i bakgrundsluft i Ljungby är låg till 
mycket låg (4-7 µg/m3 som årsmedelvärde).  

Figur 11 visar att halterna av kvävedioxid i gatumiljö också är låga. Dygnsvärdena 
ligger under miljökvalitetsnormen och utvärderingströsklarna,vilket framgår av 
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Tabell 10. Timvärdena ligger under miljökvalitetsnormen och utvärderingströsklarna 
samt därmed även under delmålet för frisk luft. 

För partiklar är halten i bakgrundsluft hög, över övre utvärderingströskel både för 
årsmedelvärdet (16-17 µg/m3) och för årsvis 98%-il av dygnsvärden (38-41 µg/m3).  

Av Figur 12 framgår att partikelhalterna i gatumiljö som årsmedelvärde överskrider 
den övre utvärderingströskeln för samtliga gator, men tre av dem (Märta Ljungbergs 
väg, Vadgatan och Drottninggatan) överskrider dessutom delmålet för frisk luft (20 
µg/m3).  

Av Figur 13 framgår att partikelhalterna som dygnsvärde klarar 
miljökvalitetsnormen men överskrider delmålet för frisk luft på Märta Ljungbergs 
väg och Drottninggatan. Den övre utvärderingströskeln överskrids för 98%-il av 
dygnsvärden, liksom i urban bakgrundsluft. 

Tabell 11 visar halter av PM-10 på enskilda gator, jämförda med 
miljökvalitetsnormen, samt med utvärderingströsklar eller delmål. 

  

Figur 11. Beräknat årsmedelvärde av kvävedioxid i Ljungby i gatumiljö 2003. 
Årsmedelvärdet ligger under miljökvalitetsnormen, utvärderingströsklarna och 
delmålet för frisk luft. 

  

Figur 12. Beräknat årsmedelvärde av PM-10 i Ljungby och Lagan i gatumiljö 2003. 
Årsmedelvärdet ligger under miljökvalitetsnormen men över det nya delmålet för 
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frisk luft på Märta Ljungbergs väg, Vadgatan och Drottninggatan (framgår ej av 
figuren). Halterna ligger även över den övre utvärderingströskeln. 

 

Figur 13. Beräknad årsvis 90%-il av dygnsvärden för PM-10 i Ljungby i gatumiljö 2003. 
Dygnsvärdena ligger under miljökvalitetsnormen men över delmålet för frisk luft 
på Märta Ljungbergs väg och Drottninggatan. 

 

Tabell 10. Beräknade totala halter av kvävedioxid på olika gatuavsnitt i Ljungby kommun. 
Gatuavsnittens numrering framgår av Figur 9 och 4. Halter över normen markeras 
med rött, över ÖUT med orange, över NUT med gult, medan halter över delmål för 
frisk luft markeras inom parentes. 

Gata Årsmedel NO2 
<MKN 40 µg/m3> 

Årsvis 98%-il dygn 
<MKN 60 µg/m3> 

årsvis 98%-il 
timme  
<MKN 90 µg/m3> 

1. Märta 
Ljungbergs väg 

11,4 23,9 30,2 

2. Vadgatan 9,1 19,2 24,5 
3. Bolmstadsvägen 8,3 18,9 22,2 
4. Drottninggatan 9,1 19,6 23,7 
5. Sunnebostigen 6,5 15,1 17,1 
6. Domarydsvägen, 
Lagan 

4,4 12,3 13,6 

7. Storgatan, Lagan 8,6 20,3 25,1 
8. Värnamov V. 
Storg. 

4,8 13,5 14,8 

9. Värnamov Ö. 
Storg. 

5,5 14,3 16,5 

10. Ljungbyvägen, 
Lagan 

6,5 16,5 19,1 
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Tabell 11. Beräknade totala halter av partiklar på olika gatuavsnitt i Ljungby kommun. 
Gatuavsnittens numrering framgår av Figur 9 och 4. Halter över normen markeras med rött, 
över ÖUT med orange, över NUT med gult, medan halter över delmål för frisk luft markeras 
inom parentes. 

Gata Årsmedel PM-10 
<MKN 40 µg/m3> 

Årsvis 90%-il dygn 
<MKN 50 µg/m3> 

Årsvis 98%-il dygn 
<ÖUT 30 µg/m3> 

1. Märta 
Ljungbergs väg 

(23,0) (40,5) 63,0 

2. Vadgatan (20,6) 34,0 54,1 
3. Bolmstadsvägen 19,8 32,6 50,8 
4. Drottninggatan (22,7) (41,2) 63,1 
5. Sunnebostigen 17,4 26,7 40,3 
6. Domarydsvägen, 
Lagan 

16,2 24,3 37,4 

7. Storgatan, Lagan 19,6 31,9 48,4 
8. Värnamov V. 
Storg. 

16,4 24,7 38,1 

9. Värnamov Ö. 
Storg. 

18,0 28,2 43,0 

10. Ljungbyvägen, 
Lagan 

18,4 28,9 44,0 

För bensen var årsmedelhalten 1.5 µg/m3 på Märta Ljungbergs väg, vilket är under 
miljökvalitetsnormen och alla utvärderingströsklar. 

5.4 Markaryd 

Miljö- och byggnadskontoret i Markaryd har lämnat uppgifter för 4 gator i Markaryd 
och ett gatuavsnitt vardera i Strömsnäsbruk och i Traryd. Urvalet av gator samt data 
för dem framgår av Tabell 12 och Figur 14. Invånarantalet i Markaryds kommun är 
mindre än 10000 personer, vilket har betydelse för kraven på fortsatta mätningar. 

Tabell 12. Gatuavsnitt och trafikuppgifter i Markaryds kommun. 

Gata Ådt Skyltad 
hastighe
t 

Gaturums-
bredd 

Hushöjder V/Ö sidan 
(alternativt S/N) 

1. Drottninggatan 
5&10 

2152 50 17 13, 11 

2. Smedjegatan 3-4 1642 50 15 14, 10 
3. Västergatan 4-5 1532 50 23 10 
4. Västergatan 17-18 3512 50 17 9, 7 
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Lagastigsgatan, 
Strömsnäsbruk 

1604 50 14 13, 8 

Hallandsvägen, Traryd 225 50 27 9, 7 

 

Figur 14. Utvalda gatuavsnitt i Markaryd. Numreringen av gatorna framgår av Tabell 12. 

 

Den allmänna bakgrundshalten av kvävedioxid i bakgrundsluft i Markaryd är låg till 
mycket låg (4-6 µg/m3 som årsmedelvärde).  

Figur 15 visar att halterna av kvävedioxid i gatumiljö också är låga. Dygnsvärdena 
ligger under miljökvalitetsnormen och utvärderingströsklarna, vilket framgår av 
Tabell 13. Timvärdena ligger under miljökvalitetsnormen och utvärderingströsklarna 
samt därmed även under delmålet för frisk luft. 

För partiklar är halten i bakgrundsluft hög, över övre utvärderingströskel både för 
årsmedelvärdet (16-17 µg/m3) och för den årsvisa 98%-ilen av dygnsvärden (40-43 
µg/m3).  

Av Figur 16 framgår att partikelhalterna i gatumiljö som årsmedelvärde överskrider 
den övre utvärderingströskeln för samtliga gator, men en av dem (Västergatan 17-18) 
överskrider dessutom delmålet för frisk luft (20 µg/m3).  

Av Figur 17 framgår att partikelhalterna som dygnsvärde klarar 
miljökvalitetsnormen men överskrider delmålet för frisk luft på Västergatan. Den 
övre utvärderingströskeln överskrids för 98%-il av dygnsvärden, liksom i urban 
bakgrundsluft. 

Tabell 14 visar halter av PM-10 på enskilda gator, jämförda med 
miljökvalitetsnormen, samt med utvärderingströsklar eller delmål. 
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Figur 15. Beräknat årsmedelvärde av kvävedioxid i Markaryd i gatumiljö 2003. 
Årsmedelvärdet ligger under miljökvalitetsnormen, utvärderingströsklarna och 
delmålet för frisk luft. 

a  b   

c  

Figur 16. Beräknat årsmedelvärde av PM-10 i Markaryd, Traryd och Strömsnäsbruk i 
gatumiljö 2003. Årsmedelvärdet ligger under miljökvalitetsnormen men över det 
nya delmålet för frisk luft på Västergatan i Markaryd (framgår ej av figuren). 
Halterna ligger även över den övre utvärderingströskeln. 
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Figur 17. Beräknad årsvis 90%-il av dygnsvärden för PM-10 i Markaryd i gatumiljö 2003. 
Dygnsvärdena ligger under miljökvalitetsnormen men över delmålet för frisk luft 
på Västergatan. 

 

Tabell 13. Beräknade totala halter av kvävedioxid på olika gatuavsnitt i Markaryds kommun 
2003. Gatuavsnittens numrering framgår av Figur 14. Halter över normen 
markeras med rött, över ÖUT med orange, över NUT med gult, medan halter över 
delmål för frisk luft markeras inom parentes. 

Gata Årsmedel NO2 
<MKN 40 µg/m3> 

Årsvis 98%-il dygn 
<MKN 60 µg/m3> 

årsvis 98%-il timme  
<MKN 90 µg/m3> 

1. Drottninggatan 5&10 8,6 20,4 23,9 

2. Smedjegatan 3-4 9,4 22,5 27,1 

3. Västergatan 4-5 8,4 20,5 23,5 

4. Västergatan 17-18 10,1 23,1 28,0 

Lagastigsgatan, 
Strömsnäsbruk 

7,9 18,2 22,1 

Hallandsvägen, Traryd 5,4 14,7 16,3 

 
 

 

 

Tabell 14. Beräknade totala halter av partiklar på olika gatuavsnitt i Markaryds kommun 
2003. Gatuavsnittens numrering framgår av Figur 14. Halter över normen markeras med 
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rött, över ÖUT med orange, över NUT med gult, medan halter över delmål för frisk luft 
markeras inom parentes. 

Gata Årsmedel PM-10 
<MKN 40 µg/m3> 

Årsvis 90%-il dygn  
<MKN 50 µg/m3> 

Årsvis 98%-il dygn 
<ÖUT 30 µg/m3> 

1. Drottninggatan 5&10 19,8 32,3 49,9 

2. Smedjegatan 3-4 19,2 30,8 46,9 

3. Västergatan 4-5 18,7 29,7 44,0 

4. Västergatan 17-18 (21,1) (35,0) 54,3 

Lagastigsgatan, 
Strömsnäsbruk 

19,6 31,8 50,3 

Hallandsvägen, Traryd 17,0 26,3 40,1 

För bensen var årsmedelhalten 1.2 µg/m3 på Västergatan 17-18, vilket är under 
miljökvalitetsnormen och alla utvärderingströsklar. 

5.5 Tingsryd 

Plan- och miljökontoret i Tingsryd har lämnat uppgifter för 3 gator i Tingsryd, två 
vägar i Urshult och två gator i Ryd. Urvalet av gator samt data för dem framgår av 
Tabell 15 och Figur 18-20. I Tingsryd finns ett par breda gaturum, som möjligen ska 
betraktas som friliggande vägar. Som tumregel kan man i beräkningarna bortse från 
hus om avståndet mellan närmaste vägkant och huset är större än 4 ggr husets höjd 
mot gatan. 

Tabell 15. Gatuavsnitt och trafikuppgifter i Tingsryds kommun. 

Gata Ådt Skyltad 
hastighe
t 

Gaturums-
bredd 

Hushöjder V/Ö sidan 
(alternativt S/N) 

1. Tingsgatan 1273 50 25 6 
2. Kyrkogatan 2150 50 65  6 
3. Torggatan 1846 50 20 6 
4. Väg 120 2992 50 40 6 
5. Södra vägen 3000 50 50  4 
6. Storgatan 2813 50 50 6 
7. 
Värendsgatan 

1725 50 20 6 
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Figur 18. Utvalda gatuavsnitt i Tingsryd. Numreringen av gatorna framgår av Tabell 15. 

 

Figur 19. Utvalda gatuavsnitt i Urshult. Numreringen av gatorna framgår av Tabell 15. 
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Figur 20. Utvalda gatuavsnitt i Ryd. Numreringen av gatorna framgår av Tabell 15. 

 

Den allmänna bakgrundshalten av kvävedioxid i bakgrundsluft i Tingsryd är låg till 
mycket låg (3-5 µg/m3 som årsmedelvärde).  

Figur 21 visar att halterna av kvävedioxid i gatumiljö också är låga-mycket låga. 
Dygnsvärdena ligger under miljökvalitetsnormen och utvärderingströsklarna, vilket 
framgår av Tabell 16. Timvärdena ligger under miljökvalitetsnormen och 
utvärderingströsklarna samt därmed även under delmålet för frisk luft. 

För partiklar är halten i bakgrundsluft hög, över övre utvärderingströskel både för 
årsmedelvärdet (16-17 µg/m3) och för den årsvisa 98%-ilen av dygnsvärden (40-43 
µg/m3).  

Av Figur 22 framgår att partikelhalterna i gatumiljö som årsmedelvärde överskrider 
den övre utvärderingströskeln för samtliga gator, precis som i bakgrundsluften. 

Av Figur 23 framgår att partikelhalterna som dygnsvärde klarar 
miljökvalitetsnormen och delmålet för frisk luft. Den övre utvärderingströskeln 
överskrids dock för 98%-il av dygnsvärden, liksom i urban bakgrundsluft. 

Tabell 17 visar halter av PM-10 på enskilda gator, jämförda med 
miljökvalitetsnormen, samt med utvärderingströsklar eller delmål. 
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Figur 21. Beräknat årsmedelvärde av kvävedioxid i Tingsryd i gatumiljö 2003. 
Årsmedelvärdet ligger under miljökvalitetsnormen, utvärderingströsklarna och 
delmålet för frisk luft. 

a  b  

c  

Figur 22. Beräknat årsmedelvärde av PM-10 i Tingsryd, Urshult och Ryd i gatumiljö 2003. 
Årsmedelvärdet ligger under miljökvalitetsnormen och under delmålet för frisk luft. 
Halterna ligger dock över den övre utvärderingströskeln, vilket den gör redan i 
bakgrundsluft. 
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Figur 23. Beräknad årsvis 90%-il av dygnsvärden för PM-10 i Tingsryd i gatumiljö. 

Dygnsvärdena ligger under miljökvalitetsnormen och delmålet för frisk luft. 

Tabell 16. Beräknade totala halter av kvävedioxid på olika gatuavsnitt i Tingsryds kommun. 
Gatuavsnittens numrering framgår av Figur 18-8. Halter över normen markeras 
med rött, över ÖUT med orange, över NUT med gult, medan halter över delmål för 
frisk luft markeras inom parentes. 

Gata Årsmedel NO2 
<MKN 40 µg/m3> 

Årsvis 98%-il dygn  
<MKN 60 µg/m3> 

årsvis 98%-il timme 
<MKN 90 µg/m3> 

1. Tingsgatan 6,9 15,8 19,1 
2. Kyrkogatan 6,4 14,5 17,4 
3. Torggatan 7,4 17,2 20,6 
4. Väg 120, Urshult 5,8 13,9 17,7 
5. Södra vägen, 
Urshult 

5,6 13,4 16,2 

6. Storgatan, Ryd 6,4 14,7 18,1 
7. Värendsgatan, Ryd 6,7 15,3 19,9 
Tabell 17. Beräknade totala halter av partiklar på olika gatuavsnitt i Tingsryds kommun. 

Gatuavsnittens numrering framgår av Figur 18-8. Halter över normen markeras 
med rött, över ÖUT med orange, över NUT med gult, medan halter över delmål för 
frisk luft markeras inom parentes. 

Gata Årsmedel PM-10 
<MKN 40 µg/m3> 

Årsvis 90%-il dygn  
<MKN 50 µg/m3> 

Årsvis 98%-il dygn 
<ÖUT 30 µg/m3> 

1. Tingsgatan 17,6 27,2 39,7 
2. Kyrkogatan 17,5 27,0 40,2 
3. Torggatan 18,5 29,9 44,5 
4. Väg 120, Urshult 17,8 27,9 41,0 
5. Södra vägen, 
Urshult 

17,6 26,9 40,6 

6. Storgatan, Ryd 18,1 28,2 42,3 
7. Värendsgatan, Ryd 18,1 27,9 42,1 

För bensen var årsmedelhalten 0.9 µg/m3 på Torggatan, vilket är under 
miljökvalitetsnormen och alla utvärderingströsklar. 
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5.6 Uppvidinge 

Miljö- och hälsoskyddskontoret i Uppvidinge har lämnat uppgifter för 4 gator i 
Åseda och två i Lenhovda. Urvalet av gator samt data för dem framgår av Tabell 18 
och Figur 24. Invånarantalet i Uppvidinge kommun är mindre än 10000 personer, 
vilket har betydelse för kraven på fortsatta mätningar. 

Tabell 18. Gatuavsnitt och trafikuppgifter i Uppvidinge kommun. 

Gata Ådt Skyltad 
hastighe
t 

Gaturums-
bredd 

Hushöjder V/Ö sidan 
(alternativt S/N) 

1. Kexagatan 1104 50 24 8 
2. Storgatan 1104 50 18 4, 8 
3. Järnvägsgatan 1065 50 15 0, 15 
4. Olofsgatan 1361 50 15 20 
Storg N, Lenhovda 1501 30 30 7 
Storg S, Lenhovda 1676 50 27 8 

 

 

Figur 24. Utvalda gatuavsnitt i Åseda. Numreringen av gatorna framgår av Tabell 18. 

Den allmänna bakgrundshalten av kvävedioxid i bakgrundsluft i Uppvidinge är låg 
till mycket låg (3-4 µg/m3 som årsmedelvärde).  

Figur 25 visar att halterna av kvävedioxid i gatumiljö också är låga-mycket låga. 
Dygnsvärdena ligger under miljökvalitetsnormen och utvärderingströsklarna, vilket 
framgår av Tabell 19. Timvärdena ligger under miljökvalitetsnormen och 
utvärderingströsklarna samt därmed även under delmålet för frisk luft. 

24 Nr. 2006-35 SMHI - Spridningsberäkningar med Simair för 17 tätorter i Kronobergs län 



För partiklar är halten i bakgrundsluft hög, över övre utvärderingströskel både för 
årsmedelvärdet (16-17 µg/m3) och för den årsvisa 98%-ilen av dygnsvärden (40-43 
µg/m3).  

Av Figur 26 framgår att partikelhalterna i gatumiljö som årsmedelvärde överskrider 
den övre utvärderingströskeln för samtliga gator, precis som i bakgrundsluften. 

Av Figur 27 framgår att partikelhalterna som dygnsvärde klarar 
miljökvalitetsnormen och delmålet för frisk luft. Den övre utvärderingströskeln 
överskrids dock för 98%-il av dygnsvärden, liksom i urban bakgrundsluft. 

Tabell 20 visar halter av PM-10 på enskilda gator, jämförda med 
miljökvalitetsnormen, samt med utvärderingströsklar eller delmål. 

  

Figur 25. Beräknat årsmedelvärde av kvävedioxid i Åseda och Lenhovda i gatumiljö 2003. 
Årsmedelvärdet ligger under miljökvalitetsnormen, utvärderingströsklarna och 
delmålet för frisk luft. 

  

Figur 26. Beräknat årsmedelvärde av PM-10 i Åseda och Lenhovda i gatumiljö 2003. 
Årsmedelvärdet ligger under miljökvalitetsnormen och under delmålet för frisk luft. 
Halterna ligger dock över den övre utvärderingströskeln, vilket den gör redan i 
bakgrundsluft. 
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Figur 27. Beräknad årsvis 90%-il av dygnsvärden för PM-10 i Åseda i gatumiljö. 
Dygnsvärdena ligger under miljökvalitetsnormen och delmålet för frisk luft. 

Tabell 19. Beräknade totala halter av kvävedioxid på olika gatuavsnitt i Uppvidinge 
kommun. Gatuavsnittens numrering framgår av Figur 24. Halter över normen 
markeras med rött, över ÖUT med orange, över NUT med gult, medan halter över 
delmål för frisk luft markeras inom parentes. 

Gata Årsmedel NO2 
<MKN 40 µg/m3> 

Årsvis 98%-il dygn 
<MKN 60 µg/m3> 

årsvis 98%-il 
timme  
<MKN 90 µg/m3> 

1. Kexagatan 6,5 14,7 18,4 
2. Storgatan 6,3 14,4 17,9 
3. Järnvägsgatan 6,0 14,3 17,0 
4. Olofsgatan 9,0 18,6 25,1 
Storg N, Lenhovda 6,8 16,6 20,7 
Storg S, Lenhovda 6,9 16,1 20,3 

 
Tabell 20. Beräknade totala halter av partiklar på olika gatuavsnitt i Uppvidinge kommun. 
Gatuavsnittens numrering framgår av Figur 24. Halter över normen markeras med rött, 
över ÖUT med orange, över NUT med gult, medan halter över delmål för frisk luft markeras 
inom parentes. 

Gata Årsmedel PM-10 
<MKN 40 µg/m3> 

Årsvis 90%-il dygn 
<MKN 50 µg/m3> 

Årsvis 98%-il dygn  
<ÖUT 30 µg/m3> 

1. Kexagatan 16,3 25,1 35,7 
2. Storgatan 16,4 25,0 35,7 
3. Järnvägsgatan 16,4 25,6 37,3 
4. Olofsgatan 17,4 27,4 44,1 
Storg N, Lenhovda 16,7 25,0 36,7 
Storg S, Lenhovda 16,8 25,0 37,2 
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För bensen var årsmedelhalten 0.9 µg/m3 på Olofsgatan, vilket är under 
miljökvalitetsnormen och alla utvärderingströsklar. 

5.7 Växjö 

Miljö- och hälsoskyddskontoret i Växjö har lämnat uppgifter för 8 gatuavsnitt i 
Växjö och 2 gatuavsnitt i Lammhult. Urvalet av gator samt data för dem framgår av 
Tabell 21 och Figur 28-29.  

Tabell 21. Gatuavsnitt och trafikuppgifter i Växjö och Lammhult. 

Gata Ådt Skyltad 
hastighe
t 

Gaturums-
bredd 

Hushöjder V/Ö sidan 
(alternativt S/N) 

1. Norrleden 15887 90 Friliggande - 

2. Sandsbrovägen 18608 50 26 0, 3 

3. Liedbergsgatan 9038 50 30 9, 2 

4. Norra Esplanaden 9104 50 30 9, 12 

5. Teleborgsvägen 14972 50 17 12 

6. Norra Järnvägsgatan 9804 50 13 2, 12 

7. Storgatan 13780 50 28 12 

8. Sandgärdsgatan 8244 50 20 15, 3 

9. Jönköpingsvägen, 
Lammhult 

4127 50 15 9, 6 

10. Växjövägen, 
Lammhult 

4282 50 30 3, 6 
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Figur 28. Utvalda gatuavsnitt i Växjö. Se Tabell 21 för förklaringar. 

 

Figur 29. Utvalda vägavsnitt i Lammhult. Se Tabell 21 för förklaringar. 

Den allmänna bakgrundshalten av kvävedioxid i bakgrundsluft i Växjö är låg (4-12 
µg/m3 som årsmedelvärde).  

Av Figur 30 framgår att årsmedelhalterna av kvävedioxid i gatumiljö är förhöjda, 
utan att överskrida MKN eller någon utvärderingströskel. Miljökvalitetsmålet för 
frisk luft (20 µg/m3) överskrids dock på fyra gator. 
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Under de högsta 7 dygnen ligger halterna över övre utvärderingströskel för NO2 på 
Teleborgsvägen och Sandgärdsgatan. På ytterligare fem gator ligger 98%-ilen över 
nedre utvärderingströskel, vilket framgår av Figur 31.  

Teleborgsvägen och Sandgärdsgatan har även höga värden under extrema timmar. 
Delmålet för frisk luft (60 µg NO2/m3) överskrids som 98%-il av timvärden på dessa 
två gator. På Norrleden, Storgatan och Norra Järnvägsgatan ligger halterna lite lägre, 
men ändå över nedre utvärderingströskeln, se Figur 32.  

För partiklar är halten i bakgrundsluft hög, över övre utvärderingströskel både för 
årsmedelvärdet (15-18 µg/m3) och för den årsvisa 98%-ilen av dygnsvärden (37-46 
µg/m3).  

Av Figur 33 framgår att partikelhalterna i gatumiljö som årsmedelvärde överskrider 
delmålet för frisk luft på samtliga undersökta gator i Växjö samt på Jönköpingsvägen 
i Lammhult. 

Av Figur 34 framgår att partikelhalterna som dygnsvärde överskrider 
miljökvalitetsnormen på Teleborgsvägen och Storgatan. Ytterligare 10 gator 
överskrider delmålet för frisk luft i Växjö.  

Av Tabell 22 och 23 framgår halter av NO2 resp. PM-10 på enskilda gator i Växjö 
och Lammhult. 

 

Figur 30. Beräknat årsmedelvärde av kvävedioxid i Växjö i gatumiljö 2003. Årsmedelvärdet 
ligger under miljökvalitetsnormen och utvärderingströsklarna, men över delmålet 
för frisk luft på Teleborgsvägen och Sandgärdsgatan. 
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Figur 31. Beräknad årsvis 98%-il av dygnsvärden för kvävedioxid i Växjö i gatumiljö. 
Dygnsvärdena ligger under miljökvalitetsnormen men över övre 
utvärderingströskeln på Teleborgsvägen och Sandgärdsgatan. På Norra 
Järnvägsgatan, Storgatan, Norra Esplanaden och Norrleden ligger halterna över 
nedre utvärderingströskeln. 

 

  Figur 32. Beräknad årsvis 98%-il av timvärden för kvävedioxid i Växjö i gatumiljö 2003. 
Timvärdena ligger under miljökvalitetsnormen men över nedre utvärderings-
tröskeln på Teleborgsgatan, Norra Järnvägsgatan, Storgatan, Sandgärdsgatan och 
Norrleden. På Teleborgsvägen och Sandgärdsgatan överskrids dessutom delmålet 
för frisk luft (framgår ej av figuren). 
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Figur 33. Beräknat årsmedelvärde av PM-10 i Växjö och Lammhult i gatumiljö 2003. 
Årsmedelvärdet ligger under miljökvalitetsnormen men över det nya delmålet för 
frisk luft (20 µg/m3) på samtliga undersökta gator i Växjö samt på Jönköpings-
vägen i Lammhult (framgår ej av figuren). Halterna ligger även över den övre 
utvärderingströskeln på samliga gator. 

 

Figur 34. Beräknad årsvis 90%-il av dygnsvärden för PM-10 i Växjö i gatumiljö 2003. 
Dygnsvärdena ligger över miljökvalitetsnormen på Teleborgsvägen och Storgatan. 
På ytterligare 10 gator ligger partikelhalterna över delmålet för frisk luft (35 
µg/m3). 

 

Tabell 22. Beräknade totala halter av kvävedioxid på olika gatuavsnitt i Växjö kommun. 
Gatuavsnittens numrering framgår av Figur 28 och 11. Halter över normen 
markeras med rött, över ÖUT med orange, över NUT med gult och över delmål för 
frisk luft markeras inom parentes. 

Gata Årsmedel NO2 
<MKN 40 µg/m3> 

Årsvis 98%-il dygn 
<MKN 60 µg/m3> 

årsvis 98%-il 
timme  
<MKN 90 µg/m3> 
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1. Norrleden 15,2 36,4 55,7 
2. Sandsbrovägen 9,5 20,2 25,2 
3. Liedbergsgatan 13,9 29,6 38,9 
4. N:a Esplanaden 17,5 36,3 49,3 
5. Teleborgsvägen (22,8) 48,3 (63,0) 
6. N:a Järnvägsgatan 19,5 41,7 54,9 
7. Storgatan 19,9 42,3 55,5 
8. Sandgärdsgatan (25,0) 51,9 (70,6) 
9. Jönköpingsvägen, 
Lammhult 

11,8 25,8 34,2 

10. Växjövägen, 
Lammhult 

8,4 19,0 23,2 

 
Tabell 23. Beräknade totala halter av partiklar på olika gatuavsnitt i Växjö kommun. 
Gatuavsnittens numrering framgår av Figur 28 och 11. Halter över normen markeras med 
rött, över ÖUT med orange, över NUT med gult och över delmål för frisk luft markeras inom 
parentes. 

Gata Årsmedel PM-10 
<MKN 40 µg/m3> 

Årsvis 90%-il dygn 
<MKN 50 µg/m3> 

Årsvis 98%-il dygn  
<ÖUT 30 µg/m3> 

1. Norrleden (21,5) (35,6) 68,3 
2. Sandsbrovägen (21,9) (37,3) 61,9 
3. Liedbergsgatan (23,4) (43,0) 64,7 
4. N:a Esplanaden (24,3) (44,3) 71,5 
5. Teleborgsvägen (29,8) (56,1) 106,5 
6. N:a Järnvägsgatan (27,1) (49,6) 83,0 
7. Storgatan (27,2) (52,3) 87,2 
8. Sandgärdsgatan (25,3) (43,7) 70,2 
9. Jönköpingsvägen, 
Lammhult 

(20,1) 33,4 51,6 

10. Växjövägen, 
Lammhult 

18,4 29,0 46,5 

I Växjö var årsmedelhalten av bensen 2.5 µg/m3 på Teleborgsvägen, vilket är under 
miljökvalitetsnormen men över den nedre utvärderingströskeln. 

5.8 Älmhult 

Miljö- och byggförvaltningen i Älmhult har lämnat uppgifter för 5 gator i Älmhult 
och en väg i Diö. Urvalet av gator samt data för dem framgår av Tabell 24 och Figur 
35.  
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Tabell 24. Gatuavsnitt och trafikuppgifter i Älmhults kommun. 

Gata Ådt Skyltad 
hastighe
t 

Gaturums-
bredd 

Hushöjder V/Ö sidan 
(alternativt S/N) 

1. Elmevägen 1500 50 27 7 

2. Norra 
Esplanaden 

9000 50 26 13, 15 

3. Stortorget 9000 50 35 0, 17 

4. Hallandsvägen 4440 50 Friliggande - 

5. Bäckgatan 4400 50 Friliggande - 

Växjövägen, Diö 2255 50 18 8 

 

Figur 35. Utvalda gatuavsnitt i Älmhult. Numreringen av gatorna framgår av Tabell 24. 

 

Den allmänna bakgrundshalten av kvävedioxid i bakgrundsluft i Älmhult är låg till 
mycket låg (4-6 µg/m3 som årsmedelvärde).  

Av Figur 36 framgår att halterna av kvävedioxid i gatumiljö också är låga-mycket 
låga. Dygnsvärdena ligger under miljökvalitetsnormen och utvärderingströsklarna, 
vilket framgår av Tabell 25. Timvärdena ligger under miljökvalitetsnormen och 
utvärderingströsklarna samt därmed även under delmålet för frisk luft. 

För partiklar är halten i bakgrundsluft hög, över övre utvärderingströskel både för 
årsmedelvärdet (16-17 µg/m3) och för den årsvisa 98%-ilen av dygnsvärden (38-42 
µg/m3).  
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Av Figur 37 framgår att partikelhalterna i gatumiljö som årsmedelvärde överskrider 
den övre utvärderingströskeln för samtliga gator, men två av dem (Norra Esplanaden 
och Stortorget) överskrider dessutom delmålet för frisk luft (20 µg/m3). 

Av Figur 38 framgår att partikelhalterna som dygnsvärde klarar 
miljökvalitetsnormen men överskrider delmålet för frisk luft på Norra Esplanaden 
och Stortorget. Den övre utvärderingströskeln överskrids för 98%-il av dygnsvärden, 
liksom i urban bakgrundsluft. 

Tabell 26 visar halter av PM-10 på enskilda gator, jämförda med 
miljökvalitetsnormen, samt med utvärderingströsklar eller delmål. 

  

Figur 36. Beräknat årsmedelvärde av kvävedioxid i Älmhult i gatumiljö 2003. 
Årsmedelvärdet ligger under miljökvalitetsnormen, utvärderingströsklarna, och 
delmålet för frisk luft. 

 

  

Figur 37. Beräknat årsmedelvärde av PM-10 i Älmhult och Diö i gatumiljö 2003. 
Årsmedelvärdet ligger under miljökvalitetsnormen men över det nya delmålet för 
frisk luft på Norra Esplanaden och Stortorget i Älmhult (framgår ej av figuren). 
Halterna ligger även över den övre utvärderingströskeln. 
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Figur 38. Beräknad årsvis 90%-il av dygnsvärden för PM-10 i Älmhult i gatumiljö 2003. 
Dygnsvärdena ligger under miljökvalitetsnormen men över delmålet för frisk luft 
på Norra Esplanaden och Stortorget. 

Tabell 25. Beräknade totala halter av kvävedioxid på olika gatuavsnitt i Älmhults kommun. 
Gatuavsnittens numrering framgår av Figur 35. Halter över normen markeras med 
rött, över ÖUT med orange, över NUT med gult och över delmål för frisk luft 
markeras inom parentes. 

Gata Årsmedel NO2 
<MKN 40 µg/m3> 

Årsvis 98%-il dygn  
<MKN 60 µg/m3> 

årsvis 98%-il timme 
<MKN 90 µg/m3> 

1. Elmevägen 7,5 17,7 21,8 
2. Norra Esplanaden 11,6 24,2 32,4 
3. Stortorget 9,4 19,0 24,4 
4. Hallandsvägen 7,8 15,8 19,6 
5. Bäckgatan 9,8 22,9 35,3 
Växjövägen, Diö 6,1 15,7 18,6 

Tabell 26. Beräknade totala halter av partiklar på olika gatuavsnitt i Älmhults kommun. 
Gatuavsnittens numrering framgår av Figur 35. Halter över normen markeras med 
rött, över ÖUT med orange, över NUT med gult och över delmål för frisk luft 
markeras inom parentes. 

Gata Årsmedel PM-10 
<MKN 40 µg/m3> 

Årsvis 90%-il dygn  
<MKN 50 µg/m3> 

Årsvis 98%-il dygn 
<ÖUT 30 µg/m3> 

1. Elmevägen 18,4 28,6 42,9 
2. Norra Esplanaden (25,8) (47,2) 82,7 
3. Stortorget (23,3) (41,5) 65,3 
4. Hallandsvägen 19,2 32,1 45,3 
5. Bäckgatan 18,8 30,1 46,6 
Växjövägen, Diö 18,9 31,0 46,1 

För bensen var årsmedelhalten 1.8 µg/m3 på Norra Esplanaden, vilket är under 
miljökvalitetsnormen och alla utvärderingströsklar. 
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6 Slutsatser  

Beräkningar med Simair har gjorts för ett år. Beräkningarna är direkt jämförbara med 
miljökvalitetsnormen, eftersom såväl bidrag från långväga källor som lokala bidrag 
från trafik m.m. ingår i beräkningarna. 

För kväveoxider är halterna på undersökta gatuavsnitt överlag låga, utom i Växjö, 
där halterna ligger över nedre utvärderingströskeln på flera gator och dessutom över 
miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” på några gator.  

I bakgrundsluft är NO2-halterna dock låga överallt under detta år. Det finns därför 
inget påvisat behov av att mäta kvävedioxid i bakgrundsluft. Mätbehovet finns 
endast i gatumiljö i Växjö i form av kampanjmätningar, som får kompletteras med 
beräkningar för att följa upp luftkvaliteten. 

För partiklar är halterna överlag höga. Redan i bakgrundsluft överskrids den övre 
utvärderingströskeln för PM-10 i samtliga kommuner. I gatumiljö stiger halterna 
ytterligare och överskrider miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” i alla kommuner utom 
Tingsryd och Uppvidinge. I Växjö ligger halterna över miljökvalitetsnormen på två 
gator och tangerar normen på ytterligare en gata. Det finns därför ett påvisat behov 
av att mäta partikelhalterna, i synnerhet i Växjö. 

I övriga kommuner finns enligt regelverket ett allmänt mätbehov av partiklar, 
eftersom halterna överallt ligger över den övre utvärderingströskeln. Mätningar i 
Växjö kan möjligen kombineras med beräkningar för övriga kommuner om man går 
samman i ett samverkansområde, i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter.   

För bensen är halterna låga på de flesta undersökta gatorna. Endast i Växjö kunde en 
gata uppvisa halter över nedre utvärderingströskeln under 2003. 

Beräkningar för ytterligare år och fler ämnen rekommenderas för att följa upp 
förändringar i långdistanstransporten, meteorologiska data och ändrade 
trafikförhållanden. Beräkningar för fler gator kan vara aktuella i samband med 
detaljplaneärenden eller inom ramen för bredare studier med Simair.  
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