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Förord 

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

är operatör för Östra Sveriges Luftvårdsförbunds system för övervakning och utvärdering 

av luftkvalitet i regionen. Uppdragsgivare för utredningen är Arlanda Stad Holding [1].  

Flera personer har medverkat för framtagande av underlag till denna rapport. Peter 

Lindroos, Lindroos arkitekter, ansvarat för att ta fram strukturplan och underlag till 

detaljplan på uppdrag av Arlanda Holding. Johan Böhlmark, Urban Minds, underkonsult 

till Lindroos arkitekter, handläggare för strukturplan och underlag till detaljplan. Claes 

Breitholtz, underkonsult till Lindroos arkitekter, expert för strukturplan och underlag till 

detaljplan. Daniel Söderström, WAADE, miljöansvarig för strukturplan och underlag till 

detaljplan. Elisabeth Mörner, Structor Miljö, med-/del-/miljöansvarig för strukturplan och 

underlag till detaljplan. Jan Englund, VAP, ansvarig trafikplanerare för strukturplan och 

underlag till detaljplan.
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Sammanfattning 

SLB-analys har på uppdrag av Arlanda Stad Holding genomfört spridningsberäkningar 

för luft som visar hur planförslaget för sjätte stadsdelen inom Arlanda stad kommer att 

påverka luftkvaliteten i området. Beräknade halter av partiklar, PM10, och kvävedioxid, 

NO2, har jämförts med gällande miljökvalitetsnormer för PM10 och NO2 enligt 

förordningen SFS 2010:477. Halterna har även jämförts med nationella miljömål. 

Miljökvalitetsnormerna är bindande och måste klaras medan miljömålet är vägledande 

och anger en långsiktig målbild för miljöarbetet. Beräkningar har genomförts för ett 

nollalternativ samt ett utbyggnadsalternativ år 2035. 

Miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10, klaras år 2035 

Beräknade halter av PM10 är dimensionerande för planerad exploatering inom sjätte 

stadsdelen. Miljökvalitetsnormen för dygn är oftast den som är svårast att klara och det är 

för PM10 dygn som halter närmast norm beräknas för planområdet. Beräkningarna visar 

dock att dygnsnormen klaras i hela plan- och beräkningsområdet vilket därmed innebär 

att inga normvärden överskrids för ett utbyggnadsalternativ om BTA 500 000 m2 med 

antagna maximala byggnadshöjder och planerat trafikscenario.  

Höga halter utanför planområdet beror främst på befintlig trafik på E4:an och väg 273 

och inte på den trafik som planområdet alstrar. Högst dygnsmedelhalter av PM10 inom 

planområdet beräknas utmed Halmsjövägen, 35-40 µg/m3, vilket innebär halter ca 5-10 

µg/m3 över miljömålet.  

Trafikökningen tillsammans med planerad bebyggelse utmed Halmsjövägen i 

utbyggnadsalternativet medför årsmedelhalter på ca 20-23 µg/m3, vilket är ca 5-8 µg/m3 

över miljömålet. Miljömålet för PM10 årsmedelvärde 15 µg/m3 klaras inte för stora delar 

av planområdet mellan väg 273 och Halmsjövägen, dock ligger halterna enbart marginellt 

över målvärdet.  

Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid klaras år 2035 

För NO2 föreligger ingen risk för överskridande av varken miljökvalitetsnormer eller 

miljömål inom hela plan- och beräkningsområdet. Detta gäller för både år, dygn och 

timme. 

Människors exponering av luftföroreningar inom planområdet 

Exploateringen inom sjätte stadsdelen sker på ett idag öppet område med god utvädring 

och med generellt låga luftföroreningshalter. Närheten till Arlanda flygplats bedöms 

enbart påverka bakgrundshalterna medan lokalt förhöjda luftföroreningshalter inom 

planområdet beror på trafiken på E4:an och väg 273 tillsammans med trafiken på 

lokalgatorna inom planområdet. Höga halter utanför planområdet beror främst på 

befintlig trafik på E4:an och väg 273 och inte på den trafik som planområdet alstrar. 

Bebyggelsefaktorn och den ökade trafiken utmed Halmsjövägen är den främsta 

anledningen till lokalt ökade luftföroreningshalter i utbyggnadsalternativet, eftersom 

luftföroreningarna stängs in mellan husfasaderna och inte tillåts att vädras ut på ett lika 

effektivt sätt som innan. Detta medför att människor som vistas i planområdet får en 

högre exponering av luftföroreningar i utbyggnadsalternativet jämfört med 

nollalternativet.  
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I den mån det finns utrymme till förändring av byggnadsstrukturen utmed Halmsjövägen 

kan luftkvaliteten förbättras genom att utvädringen ökas. Åtgärder för att uppnå detta är 

bland annat att öppna upp slutna fasader, sänka byggnadshöjden för de planerade husen, 

variera byggnadshöjden samt bredda gaturummet. Ur hälsosynpunkt skulle det vara bra 

om alla cykel- och gångvägar kunde ledas bort från Halmsjövägen i så stor utsträckning 

som möjligt för att minska trafikanternas exponering av luftföroreningar.  

Den mest effektiva åtgärden för sänkta luftföroreningshalter är att minska biltrafiken. På 

sikt är det tekniskt möjligt att anlägga en pendeltågsstation norr om planområdet för att 

förbättra kollektivtrafiken till och från området. Tillkomsten av en pendeltågsstation 

skulle möjliggöra minskat bilåkande vilket skulle innebära en positiv effekt för 

luftföroreningshalterna inom planområdet. 
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Inledning 

Denna luftkvalitetsutredning är framtagen som underlag till detaljplanen för sjätte 

stadsdelen inom Arlandastad. Utredningen är framtagen av SLB-analys på uppdrag av 

Arlandastad Holding och i samarbete med Lindroos arkitekter, Waade miljö, VAP m.fl. 

konsulter. 

Planområdet är beläget ca 3 km öster om Märsta centrum mellan väg E4.65/273, 

hädanefter benämnd väg 273, och Arlandabanan. Avståndet till Arlanda flygplats är ca 3 

km. Planområdet upptar en yta av ca 60 hektar.  

Planområdet begränsas i öster av väg 273, i väster av Arlandabanan och i söder en mindre 

del av detaljplanen för femte delen inom Arlandastad. I norr innefattas en del av 

trafikplatsen mellan väg 905 och 273. Söder om trafikplatsen finns ett utställningsområde 

för småhus, ”Nybygget”. Något söder därom finns en ödegård med mangårdsbyggnad 

och ett par ekonomibyggnader. 

Syftet med detaljplanen är att pröva en fortsatt utbyggnad av Arlandastad med kontor, 

industri, hotell m.m. i enlighet med antagna översiktliga planer och strategier för att 

bygga samman Arlanda och Märsta till en regional stadskärna i enlighet med RUFS 2050, 

Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen. 

Målsättningen i de översiktliga planerna är att goda kommunikationer och attraktiva 

miljöer ska leda till förverkligandet av ett sammanhängande stadsområde som 

kompletterar centrala Stockholm för lokalisering av verksamheter. Avsikten är att i 

området samla verksamheter med inriktning på möten med fokus på utbildning, marknad, 

forskning och utveckling. 

Planområdet utgör entré till regionen och Sverige och ska utgöra en sammanhängande del 

av den regionala stadskärnan trots att läget innan det byggts ut kan upplevas som perifert. 

För att stadsdelen ska bli attraktiv ska arkitekturen var identitetsskapande, kollektivt 

resande ska ges goda förutsättningar och stadsmiljön ska ges hög kvalitet. Detta är 

särskilt viktigt i fronterna mot Arlandainfarten och järnvägen men också i samspelet 

mellan byggnadskvarter och öppna ytor inom stadsdelen. 

Fler frågor som är av särskild vikt och betydelse i planarbetet är att eftersom det inte är 

klart vilka verksamheter som kommer att etableras i stadsdelen och hur stora de blir 

behöver planen vara flexibel. Därtill är risk- och säkerhetsfrågorna viktiga med hänsyn 

till närheten till Arlanda flygplats. Dagvattenfrågorna är viktiga för att säkerställa 

vattenstatusen i recipienterna och i slutändan en god vattenkvalitet i Östersjön. 

Planområdets läge i anslutning till E4:an med anslutningsvägar till och från Arlanda 

flygplats, tillsammans med den ökade exploateringen som planeras inom området, kan 

medföra påverkan på luftkvaliteten i områden där människor kommer att vistas. Områdets 

huvudstruktur ska utgöras av en genomgående huvudgata med tät bebyggelsestruktur och 

hög tillgänglighet för gående och cyklister.  

I denna utredning har spridningsberäkningar gjorts för luftföroreningshalter av partiklar, 

PM10, och kvävedioxid, NO2, för ett nollalternativ samt ett utbyggnadsalternativ år 2035. 

Nollalternativet redovisar de bedömda miljökonsekvenserna vid horisontåret 2035, under 

förutsättning att planen inte vinner laga kraft.  
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I dagsläget är området inte detaljplanelagt. Nollalternativet bedöms innebära att 

planområdet i stora delar förblir som idag. Dock är detaljplanerna för fjärde och femte 

stadsdelen fastställda vilket innebär att närområdet till planområdet kommer att utvecklas. 

Detta innebär troligtvis att även aktuellt planområde för sjätte stadsdelen i viss mån 

kommer att påverkas av exploateringen i femte stadsdelen. Till exempel kommer 

Halmsjövägen genom planområdet att behöva byggas ut för att försörja fjärde och femte 

stadsdelen. Halmsjövägen kommer att belastas av trafik från fjärde och femte stadsdelen. 

Detaljplanen medger en total byggrätt på 500 000 m2 BTA (bruttoarea). Byggrätten är 

anpassad till kapaciteten hos gatunätet och rimliga antaganden om trafikalstring och 

kollektivtrafikandel. Beräkningarna för utbyggnadsalternativet har genomförts enligt fullt 

ianspråktagen byggrätt på 500 000 m2 BTA. 

Beräknade halter har jämförts med gällande miljökvalitetsnormer för PM10 och NO2 

enligt förordningen SFS 2010:477. Utifrån beräknade halter har även en bedömning 

gjorts för hur människor som vistas i området kommer att exponeras för luftföroreningar, 

enligt Länsstyrelsens vägledning för detaljplaneläggning med tanke på luftkvalitet 2. 

Utöver detta förs en diskussion kring hur antagen trafikbelastning kan komma att 

påverkas av en framtid med minskat bilåkande, mer kollektivtrafik och förhoppningsvis 

en pendeltågsstation i anknytning till området. 
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Beräkningsunderlag 

Planområde och trafikmängder 

Aktuellt planområde för sjätte stadsdelen inom Arlandastad framgår av Figur 1. 

Strukturplan med ny bebyggelse samt nya lokalgator visas i Figur 2. 

Prognoser för trafikflöden för omgivande gator och vägar i området för nollalternativet 

och utbyggnadsalternativet år 2035 framgår av Figur 3 och Figur 4. I Figurerna visas 

även uppgifter för hastighet och tung trafikandel. Samma hastigheter antas i både noll- 

och utbyggnadsalternativet. Halmsjövägen som planeras till huvudgata i 

utbyggnadsalternativet är markerad med blått. Områdets trafikalstring antas ingå i 

prognosticerad trafikökning för E4:an till år 2035. I nollalternativet antas att stadsdel 4 

och 5 är utbyggda. På övriga nya gator, förutom Halmsjövägen, inom planområdet saknas 

trafikuppgifter.  

Trafikprognoser har tagits fram av VAP VA-Projekt AB [3]. Omgivande vägnät har 

räknats upp från nuvarande trafik i enlighet med Trafikverkets basprognos år 2018. Fram 

mot år 2035 beräknas antalet bilresor öka med 1,8 % per år, vilket ger ca 35 % ökning 

från nuvarande trafikmängder.  

Figur 5 visar antagna byggnadshöjder (plushöjder) för beräkning av halter utmed 

Halmsjövägen som planeras utgöra huvudgata som löper centralt genom planområdet. 

Halmsjövägen fortsätter från femte stadsdelen och dimensioneras så att den kan ha 

spårbunden trafik. Bredden mellan husfasaderna där det är dubbelsidig bebyggelse antas 

vara 20,5 meter och körbanans bredd 7,5 meter. Huvuddelen av bebyggelsen ligger 

mellan huvudgatan och infarten till Arlanda (väg 273). Tillåtna byggnadshöjder är satta 

med hänsyn tagen till närheten till flygplatsen. Antagna byggnadshöjder utgör maxhöjder 

där den faktiska höjden kan komma att bli lägre. Struktur- och plankarta visar en 

schematisk bild över den tänkta stadsbilden med planerad bebyggelse. Slutgiltig 

utformning av kvartersstrukturer och huskroppar är ännu inte fastställd. Avsikten är att 

storkvarteren delas upp i mindre kvarter efter behov och efterfrågan.  
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Figur 1. Läge och utbredning av aktuellt planområde (utbyggnadsalternativet) för sjätte 

stadsdelen inom Arlandastad.  
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Figur 2. Strukturplan för sjätte stadsdelen inom Arlandastad. Ny bebyggelse visas som 
grå polygoner där nya lokalgator samt huvudgatan Halmsjövägen löper mellan de nya 
huskropparna.  
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Figur 3. Prognoser för totala trafikflöden som årsdygnstrafik (ÅDT) för nollalternativet år 

2035 tillsammans med trafikuppgifter för hastighet och tung trafikandel. Halmsjövägen 

visas med blått. I nollalternativet antas att stadsdel 4 och 5 är utbyggda. 

 

Figur 4. Prognoser för totala trafikflöden som årsdygnstrafik (ÅDT) för 

utbyggnadsalternativet (BTA 500 000 m2) år 2035 då planen är genomförd, tillsammans 

med trafikuppgifter för hastighet och tung trafikandel. Halmsjövägens sträckning genom 

planområdet visas med blått. 
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Figur 5. Högsta antagna plushöjder för ny bebyggelse utmed Halmsjövägen, angivna i 

meter ovan mark. Tillåtna byggnadshöjder är satta med hänsyn tagen till närheten till 

Arlanda flygplats. 

 
  

+69 

+64 

+65 

+51 

+58 

+58 

+72 

+86 

+79 

+86 

+72 



SLB 6:2019 - Luftutredning sjätte stadsdelen inom Arlanda stad 

 

10 

 

Spridningsmodeller 

Beräkningar av luftföroreningshalter har gjorts med Airviro gaussmodell [4] och med 

OSPM gaturumsmodell [5] integrerad i Airviro. Airviro vindmodell har använts för att 

generera ett representativt vindfält över gaussmodellens beräkningsområde.  

Airviro vindmodell  

Halten av luftföroreningar kan variera mellan olika år beroende på variationer i 

meteorologiska faktorer och intransport av långväga luftföroreningar. När 

luftföroreningshalter jämförs med miljökvalitetsnormer ska halterna vara representativa 

för ett normalår. Som indata till Airviro vindmodell används därför en klimatologi 

baserad på meteorologiska mätdata under många år. För beräkningarna i denna utredning 

har en klimatologi baserad på åren 1998-2010 från Östra Sveriges Luftvårdsförbunds 

meteorologiska mätstation i Marsta, norr om Uppsala, används. Mätningarna inkluderar 

horisontell och vertikal vindhastighet, vindriktning, temperatur, temperaturdifferens 

mellan tre olika nivåer samt solinstrålning. Vindmodellen tar även hänsyn till 

variationerna i lokala topografiska förhållanden.  

Airviro gaussmodell 

Airviro gaussiska spridningsmodell har använts för att beräkna den geografiska 

fördelningen av luftföroreningshalter två meter ovan öppen mark. I områden med 

tätbebyggelse representerar beräkningarna halter två meter ovan taknivå. En variabel 

gridstorlek, dvs. storlek på beräkningsrutorna, har använts inom beräkningsområdet. För 

att beskriva haltbidragen från utsläppskällor som ligger utanför det aktuella området för 

sjätte stadsdelen inom Arlandastad har beräkningar också gjorts för ett betydligt större 

område som inkluderar stora delar av både Uppsala och Stockholms län. Haltbidragen 

från källor utanför regionen har erhållits genom mätningar. 

OSPM gaturumsmodell 

I tätbebyggda områden beskriver gaussmodellen halter av luftföroreningar i taknivå. För 

att beräkna halterna nere i gaturum kompletteras därför gaussberäkningarna med 

beräkningar med gaturumsmodellen OSPM. Förutsättningarna för ventilation och 

utspädning av luftföroreningar varierar mellan olika gaturum. Breda gator tål betydligt 

större avgasutsläpp, utan att halterna behöver bli oacceptabelt höga, än trånga gator med 

dubbelsidig bebyggelse. Just bebyggelsefaktorn, dvs. om gaturummet är slutet samt dess 

dimensioner, spelar stor roll för gatuventilationen och därmed för haltnivåerna. OSPM-

modellen har använts för att beräkna halterna utmed Halmsjövägen där bebyggelsen 

varierar mellan enkel- respektive dubbelsidig i utbyggnadsalternativet år 2035. 

Emissioner 

Emissionsdata, dvs. utsläppsdata, utgör indata för spridningsmodellerna vid framräkning 

av halter av luftföroreningar. För beräkningarna med gaussmodellen har Östra Sveriges 

Luftvårdsförbunds länstäckande emissionsdatabas använts [6]. Där finns detaljerade 

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

Stockholmsregionen är vägtrafiken den största källan till luftföroreningar. Utsläppen 

innehåller bl.a. kväveoxider, kolväten samt avgas- och slitagepartiklar.  

Vägtrafikens utsläpp av kväveoxider och avgaspartiklar är beskrivna med 

emissionsfaktorer år 2035 för olika fordons- och vägtyper enligt HBEFA-modellen (ver. 

3.3). Det är en europeisk emissionsmodell för vägtrafik som har anpassats till svenska 
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förhållanden [7]. Trafiksammansättningen avseende fordonsparkens avgasreningsgrad 

(olika euroklasser) gäller för år 2035 (nollalternativ samt utbyggnadsalternativ). 

Sammansättning av olika fordonstyper och bränslen, t ex andel dieselpersonbilar år 2035, 

gäller enligt Trafikverkets prognoser för scenario BAU (”Business as usual”). Fordonens 

utsläpp av avgaspartiklar och kväveoxider kommer att minska i framtiden beroende på 

kommande skärpta avgaskrav som beslutats inom EU.  

Slitagepartiklar i trafikmiljö orsakas främst av dubbdäckens slitage på vägbanan men 

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

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

vintertid kan haltbidraget från dubbdäckslitaget vara 80-90 % av total-halten PM10. 

Emissionsfaktorer för slitagepartiklar utifrån olika dubbdäcksandelar baseras på Nortrip-

modellen [25, 26]. Korrektion har gjorts för att slitaget och uppvirvlingen ökar med 

vägtrafikens hastighet. 

För beräkningarna i rapporten är dubbdäcksandelen för personbilar och lätta lastbilar 60-

70 %. Större infartsleder har något högre dubbdäcksandelar än lokalgator, vilket stöds av 

Trafikverket Region Stockholms mätningar [10]. 
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Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål 

Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda människors hälsa och naturmiljön samt att 

uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Normerna är juridiskt bindande 

föreskrifter som baseras på EU:s regelverk om gränsvärden och vägledande värden. Den 

svenska regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, 

luftkvalitetsförordningen (2010:477) [11], vilken återfinns i 5 kap. miljöbalken. I 

luftkvalitetsförordningen 8 § och 9 § anges hur miljökvalitetsnormerna ska tolkas medan 

10 § och 18 § anger de normvärden som gäller för kvävedioxid respektive partiklar i 

utomhusluft.  

Det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft är definierat av Sveriges riksdag. Halterna av 

luftföroreningar ska senast till år 2020 inte överskrida lågrisknivåer för cancer eller 

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

kulturföremål. Miljökvalitetsnormerna fungerar som rättsliga styrmedel för att uppnå de 

strängare miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen med preciseringar anger en långsiktig 

målbild för miljöarbetet och ska vara vägledande för myndigheter, kommuner och andra 

aktörer. 

Vid planering och planläggning ska miljökvalitetsnormerna i 5 kap. miljöbalken eller i 

föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. miljöbalken följas. I plan- och 

bygglagen anges bl.a. att planläggning inte får medverka till att en miljökvalitetsnorm 

överträds. Kommuner och myndigheter bör även ta hänsyn till uppsatta miljökvalitetsmål. 

För närvarande finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, partiklar (PM10 och PM2.5), 

bensen, kolmonoxid, svaveldioxid, ozon, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly 

11. Halterna av svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren, partiklar (PM2,5), 

arsenik, kadmium, nickel och bly är så låga att miljökvalitetsnormer för dessa ämnen 

klaras i hela regionen [12, 13, 14, 15, 16].  

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål innehåller värden för halter av 

luftföroreningar både för lång och kort tid. Från hälsoskyddssynpunkt är det viktigt att 

människor både har en låg genomsnittlig exponering av luftföroreningar under längre tid 

(motsvarar årsmedelvärde) och att minimera antalet tillfällen då de exponeras för höga 

halter under kortare tid (dygns- och timmedelvärden). För att en miljökvalitetsnorm ska 

klaras får inget av normvärdena överskridas. 

I luftkvalitetsförordningen framgår att miljökvalitetsnormer gäller för utomhusluften med 

undantag av arbetsplatser samt väg- och tunnelbanetunnlar.  

Partiklar, PM10 

Tabell 1 visar gällande miljökvalitetsnorm och miljökvalitetsmål för partiklar, PM10 till 

skydd för hälsa. Värdena anges i enheten g/m3 (mikrogram per kubikmeter) och 

omfattar ett årsmedelvärde och ett dygnsmedelvärde. Årsmedelvärdet får inte överskridas 

medan dygnsmedelvärdet får överskridas högst 35 gånger under ett kalenderår. I alla 

mätningar i Stockholms- och Uppsala län har dygnsmedelvärdet av PM10 varit svårare att 

klara än årsmedelvärdet. Även 2015 års kartläggning av PM10-halter i Stockholms- och 

Uppsala län visade detta [17]. 
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I resultatet som följer redovisas det 36:e högsta dygnsmedelvärdet av PM10 under 

beräkningsåret, vilket alltså inte får vara högre än 50 g/m3 för att miljökvalitetsnormen 

ska klaras och inte högre än 30 g/m3 för att miljökvalitetsmålet ska klaras.  

Tabell 1. Miljökvalitetsnorm och miljökvalitetsmål för partiklar, PM10 avseende skydd av 

hälsa [11, 18]. 

Tid för medelvärde Normvärde (µg/m3) Målvärde (µg/m3) Anmärkning 

Kalenderår 40 15 Värdet får inte överskridas 

Dygn 50 30 Värdet får inte överskridas 

mer är 35 dygn per 

kalenderår 

Kvävedioxid, NO2 

Tabell 2 visar gällande miljökvalitetsnorm och miljökvalitetsmål för kvävedioxid, NO2 

till skydd för hälsa. Normvärden finns för årsmedelvärde, dygnsmedelvärde och 

timmedelvärde. Målvärden finns för årsmedelvärde och timmedelvärde. Årsmedelvärdet 

får inte överskridas medan dygnsmedelvärdet får överskridas högst 7 gånger under ett 

kalenderår. Timmedelvärdet får överskridas högst 175 gånger under ett kalenderår. I alla 

mätningar i Stockholms- och Uppsala län har dygnsmedelvärdet av NO2 varit svårare att 

klara än årsmedelvärdet och timmedelvärdet. Detta bekräftades även i kartläggningen av 

NO2-halter i Stockholms och Uppsala län [17].  

I resultatet som följer redovisas det 8:e högsta dygnsmedelvärdet av NO2 under 

beräkningsåret, vilket alltså inte får vara högre än 60 g/m3 för att miljökvalitetsnormen 

ska klaras.  

Tabell 2. Miljökvalitetsnorm och miljökvalitetsmål för kvävedioxid, NO2 avseende skydd 
av hälsa [11, 18]. 

Tid för medelvärde Normvärde (µg/m3) Målvärde (µg/m3) Anmärkning 

Kalenderår 40 20 Värdet får inte överskridas 

Dygn 60 - Värdet får inte överskridas 

mer är 7 dygn per kalenderår 

Timme 90 60 Värdet får inte överskridas 

mer än 175 timmar per 

kalenderår 
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Hälsoeffekter av luftföroreningar 

Det finns tydliga samband mellan luftföroreningar och effekter på människors hälsa 19, 

20. Effekter har konstaterats även om luftföroreningshalterna underskrider gränsvärdena 

enligt miljöbalken [21, 22]. Att bo vid en väg eller gata med mycket trafik ökar risken för 

att drabbas av luftvägssjukdomar, t.ex. lungcancer och hjärtinfarkt. Hur man påverkas är 

individuellt och beror främst på ärftliga förutsättningar och i vilken grad man exponeras.  

Barn är mer känsliga än vuxna eftersom deras lungor inte är färdigutvecklade. Studier i 

USA har visat att barn som bor nära starkt trafikerade vägar riskerar bestående skador på 

lungorna som kan innebära sämre lungfunktion resten av livet. Över en fjärdedel av 

barnen i Stockholms län upplever obehag av luftföroreningar från trafiken [20]. 

Människor som redan har sjukdomar i hjärta, kärl och lungor riskerar att bli sjukare av 

luftföroreningar. Luftföroreningar kan utlösa astmaanfall hos både barn och vuxna. Äldre 

människor löper större risk än yngre att få en hjärt- och kärlsjukdom och risken att dö i 

förtid av sjukdomen ökar om de utsätts för luftföroreningar. 
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Resultat 

Nedan presenteras resultaten av luftkvalitetsberäkningarna på kartor och förklaras i text. 

Halterna gäller 2 m ovan mark för ett meteorologiskt normalt år. Alla beräkningar har 

utförts för beräkningsåret 2035. Inledningsvis presenteras resultaten för nollalternativet, 

vilket sedan jämförs med utbyggnadsalternativet med en antagen BTA om 500 000 m2.  

PM10-halter för nollalternativet år 2035 

Figur 6 visar beräknad årsmedelhalt av partiklar, PM10, för nollalternativet. För att 

miljökvalitetsnormen till skydd för människors hälsa ska klaras får PM10-halten inte 

överstiga 40 µg/m3. Miljömålet är 15 µg/m3.  

De högsta halterna beräknas utmed och i direkt anslutning till E4:an och väg 273, 22-26 

µg/m3. Halterna minskar fort från vägen och i stora delar av beräkningsområdet och inom 

planområdet för sjätte stadsdelen är halterna låga, 10-15 µg/m3. Miljökvalitetsnormen 

klaras med god marginal. Miljömålet överskrids enbart närmast de stora vägarna men 

halterna avtar snabbt på grund av det öppna läget som tillåter en god uppblandning med 

ren luft.  

 

Figur 6. Beräknad årsmedelhalt av partiklar, PM10, (µg/m³) för nollalternativet år 2035. 

Normvärdet som ska klaras är 40 µg/m3 och miljömålet 15 µg/m3. 

E4 
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Figur 7 visar beräknad medelhalt av partiklar, PM10, under det 36:e värsta dygnet för 

nollalternativet. För att miljökvalitetsnormen till skydd för människors hälsa ska klaras 

får PM10-halten inte överstiga 50 µg/m3. Miljömålet är 30 µg/m3. 

Miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10, klaras med god marginal i hela plan- och 

beräkningsområdet. Längs med E4 och väg 273 är halterna högst och ligger i intervallet 

35-50 µg/m3. Halterna avtar snabbt från vägen och i det planerade planområdet för sjätte 

stadsdelen beräknas PM10 dygnsmedelhalter under miljömålet 30 µg/m3. Överskridande 

av miljömålet sker endast närmast de stora vägarna och cirka 200-250 m bort från dessa 

beräknas dygnsmedelhalterna vara låga, 20-25 µg/m3. 

 

Figur 7. Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar, PM10, (µg/m³) under det 36:e värsta 
dygnet för nollalternativet år 2035. Normvärdet som ska klaras är 50 µg/m3 och miljömålet 
30 µg/m3. 

 

PM10-halter för utbyggnadsalternativet år 2035 

Figur 8 visar beräknad årsmedelhalt av partiklar, PM10, för utbyggnadsalternativet. För 

att miljökvalitetsnormen till skydd för människors hälsa ska klaras får PM10-halten inte 

överstiga 40 µg/m3. Miljömålet är 15 µg/m3. De halter som är beräknade för 

Halmsjövägens gaturum gäller för hela gatans bredd fram till husfasad (på ena eller bägge 

sidor om vägen).  

Miljökvalitetsnormen för år klaras i hela plan- och beräkningsområdet. Högst halter 

beräknas utmed E4:an och väg 273 och ligger mellan 20-28 µg/m3. På Halmsjövägen är 
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årsmedelhalterna ca 20-23 µg/m3. Trafikökningen tillsammans med planerad bebyggelse 

utmed Halmsjövägen medför ca 7-9 µg/m3 högre årsmedelhalter än nollalternativet utmed 

den sträckning av Halmsjövägen där ny bebyggelse planeras. Halterna är fortfarande klart 

under miljökvalitetsnormen.  

Miljömålet 15 µg/m3 överskrids vid flertalet byggnader som planeras mellan väg 273 och 

Halmsjövägen, dock med liten marginal. Svårast att klara miljömålet är utmed 

Halmsjövägen där årsmedelhalten beräknas ligga ca 5-8 µg/m3 över målvärdet.  

 

Figur 8. Beräknad årsmedelhalt av partiklar, PM10, (µg/m³) för utbyggnadsalternativet år 

2035. Normvärdet som ska klaras är 40 µg/m3 och miljömålet 15 µg/m3. 

 

Figur 9 visar beräknad medelhalt av partiklar, PM10, under det 36:e värsta dygnet. För att 

miljökvalitetsnormen till skydd för människors hälsa ska klaras får PM10-halten inte 

överstiga 50 µg/m3. Miljömålet är 30 µg/m3. 

Miljökvalitetsnormen för dygn är oftast den som är svårast att klara och det är för PM10 

dygn som halter närmast norm beräknas i det planerade planområdet för sjätte stadsdelen. 

Beräkningarna visar dock att dygnsnormen klaras i hela plan- och beräkningsområdet 

vilket därmed innebär att inga normvärden överskrids för ett utbyggnadsalternativ om 

BTA 500 000 m2 med antagna maximala byggnadshöjder och planerat trafikscenario. 

Miljökvalitetsnormen överskrids längs delar av väg 273 och E4:an. Dessa höga halter 

beräknas dock enbart på körbanan och härrör från befintlig trafik på vägen där 



SLB 6:2019 - Luftutredning sjätte stadsdelen inom Arlanda stad 

 

18 

 

planområdets trafikalstring antas ingå i den prognosticerade trafikökningen för dessa 

vägar. Höga halter utanför planområdet beror främst på befintlig trafik på E4:an och väg 

273 och inte på den trafik som planområdet alstrar. 

Miljömålet klaras inom stora delar av planområdet men överskrids vid de byggnader som 

planeras närmast väg 273 samt utmed Halmsjövägen. Effekterna av trafiken inom 

planområdet är framför allt utmed Halmsjövägen där hög bebyggelse hämmar 

utvädringen och uppblandningen med ren luft vilket skapar lokalt förhöjda halter. Utmed 

Halmsjövägen beräknas dygnshalter mellan 35-40 µg/m3, vilket innebär halter på ca 5-10 

µg/m3 över miljömålet. Trafikökningen tillsammans med planerad bebyggelse utmed 

Halmsjövägen medför ca 12-15 µg/m3 högre dygnsmedelhalter än nollalternativet utmed 

den sträckning av Halmsjövägen där ny bebyggelse planeras. Trots trafikökning och 

bebyggelseeffekten förefaller ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormen. 

Högst halter beräknas där byggnader uppförs på båda sidor om vägen, så kallat 

dubbelsidigt gaturum, medan de vägavsnitt där bebyggelse enbart uppförs på ena sidan av 

gatan, så kallat enkelsidigt gaturum, har något lägre halter.  

 

Figur 9. Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar, PM10, (µg/m³) under det 36:e värsta 
dygnet för utbyggnadsalternativet år 2035. Normvärdet som ska klaras är 50 µg/m3 och 
miljömålet 30 µg/m3.   
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NO2-halter för nollalternativet år 2035 

Figur 10-12 visar beräknad års-, dygns- och timmedelhalt av kvävedioxid, NO2, för 

nollalternativet. Dygnsmedelhalterna representerar det 8:e värsta dygnet och 

timmedelhalterna den 176:e värsta timmen under året. För att miljökvalitetsnormen till 

skydd för människors hälsa ska klaras får NO2-halten inte överstiga 40 µg/m3 som 

årsmedelvärde, 60 µg/m3 som dygnsmedelvärde och 90 µg/m3 som timmedelvärde. 

Miljömål finns för år och timme och ligger på 20 µg/m3 respektive 60 µg/m3. 

Beräknade NO2-halter är mycket låga för både års-, dygns- och timmedelvärde och klart 

under både miljökvalitetsnormen och miljömålet i hela beräkningsområdet. Högst 

årsmedelhalter, 5-7 µg/m3, återfinns utmed och i anslutning till E4:an och väg 273. Högst 

dygnsmedelvärde och timmedelvärde är 15-18 µg/m3 respektive 21-24 µg/m3 utmed 

samma sträcka. Inom planområdet är dygnsmedelhalterna under 12 µg/m3. 

 

Figur 10. Beräknad årsmedelhalt av kvävedioxid, NO2, (µg/m³) för nollalternativet år 

2035. Normvärdet som ska klaras är 40 µg/m3 och miljömålet 20 µg/m3. 

 



SLB 6:2019 - Luftutredning sjätte stadsdelen inom Arlanda stad 

 

20 

 

 

Figur 11. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2, (µg/m³) under det 8:e värsta 

dygnet för nollalternativet år 2035. Normvärdet som ska klaras är 60 µg/m3. För NO2-

dygnsmedelhalter finns inget miljömål definierat. 
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Figur 12. Beräknad timmedelhalt av kvävedioxid, NO2, (µg/m³) under den 176:e värsta 

timmen för nollalternativet år 2035. Normvärdet som ska klaras är 90 µg/m3 och 

miljömålet 60 µg/m3. 
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NO2-halter för utbyggnadsalternativet år 2035 

Det föreligger ingen risk för överskridanden av NO2 inom plan- och beräkningsområdet, 

varken av miljökvalitetsnormer eller miljömål. Detta gäller för både år, dygn och timme. 

De halter som är beräknade för Halmsjövägens gaturum gäller för hela gatans bredd fram 

till husfasad (på ena eller bägge sidor om vägen). 

Figur 13 visar beräknad årsmedelhalt av kvävedioxid, NO2, för utbyggnadsalternativet. 

För att miljökvalitetsnormen till skydd för människors hälsa ska klaras får NO2-halten 

inte överstiga 40 µg/m3 och miljömålet är 15 µg/m3.  

Utmed Halmsjövägen ligger årsmedelhalten ca 1-3 µg/m3 högre jämfört med 

nollalternativet på grund av bebyggelsen och den ökade trafikmängden. 

 

Figur 13. Beräknad årsmedelhalt av kvävedioxid, NO2, (µg/m³) för utbyggnadsalternativet 
år 2035. Normvärdet som ska klaras är 40 µg/m3 och miljömålet 20 µg/m3. 

 

Figur 14 visar beräknad medelhalt av kvävedioxid, NO2, under det 8:e värsta dygnet för 

utbyggnadsalternativet. För att miljökvalitetsnormen till skydd för människors hälsa ska 

klaras får NO2-halten inte överstiga 60 µg/m3. För NO2-dygnsmedelhalter finns inget 

miljömål definierat.  

Generellt är skillnaden inom planområdet liten jämfört med nollalternativet och NO2-

halterna är fortfarande låga. På grund av bebyggelsen utmed Halmsjövägen beräknas den 

största haltskillnaden utmed denna gata, men halterna är fortfarande klart under 
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miljökvalitetsnormen. Dygnsmedelhalterna beräknas till 19-23 µg/m3 (vid enkelsidig 

bebyggelse samt vid den mindre byggnaden på torget) respektive 24-27 µg/m3 (vid 

dubbelsidig bebyggelse). Jämfört med nollalternativet innebär det ca 8-11 respektive 13-

15 µg/m3 högre halter. Beräknade halter ligger fortfarande klart under normvärdet 60 

µg/m3
. 

 

Figur 14. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2, (µg/m³) under det 8:e värsta 
dygnet för utbyggnadsalternativet år 2035. Normvärdet som ska klaras är 60 µg/m3. För 
NO2-dygnsmedelhalter finns inget miljömål definierat.  
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Figur 15 visar beräknad medelhalt av kvävedioxid, NO2, under den 176:e värsta timmen 

för utbyggnadsalternativet. För att miljökvalitetsnormen till skydd för människors hälsa 

ska klaras får NO2-halten inte överstiga 90 µg/m3 och miljömålet är 60 µg/m3. 

Inom majoriteten av planområdet för sjätte stadsdelen är halterna låga, 14-18 µg/m3. 

Utmed Halmsjövägen beräknas halterna vara något högre, mellan ca 31-36 µg/m3, vilket 

motsvarar halter ca 15-20 µg/m3 högre än nollalternativet. Detta innebär att 

timmedelhalterna fortfarande är klart under normvärdet 90 µg/m3 och miljömålet 60 

µg/m3. Utanför planområdet beräknas de högsta timmedelhalterna längs med delar av 

E4:an och väg 273 där de ligger mellan 20-24 µg/m3. 

 

Figur 15. Beräknad timmedelhalt av kvävedioxid, NO2, (µg/m³) för den 176:e värsta 
timmen för utbyggnadsalternativet år 2035. Normvärdet som ska klaras är 90 µg/m3 och 
miljömålet 60 µg/m3. 
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Exponering för luftföroreningar – förslag till åtgärder 

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

exponering av luftföroreningar som möjligt för människor som vistas i området. Det 

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

uppkommer. Särskilt känsliga för luftföroreningar är barn, gamla och människor som 

redan har sjukdomar i luftvägar, hjärta eller kärl. 

Exploateringen inom sjätte stadsdelen sker på ett idag öppet område med god utvädring 

och med generellt låga luftföroreningshalter. Höga halter av framför allt partiklar 

beräknas utmed de stora vägarna E4:an och väg 273 år 2035, men halterna avtar snabbt 

från källan och når inom planområdet låga nivåer under eller i nivå med miljömålet för 

PM10. Bebyggelsefaktorn och den ökade trafiken utmed Halmsjövägen ökar halterna 

lokalt då luftföroreningarna stängs in mellan husfasaderna och inte tillåts att vädras ut på 

ett lika effektivt sätt som innan. Detta medför att människor som vistas i planområdet får 

en ökad exponering av luftföroreningar i utbyggnadsalternativet jämfört med 

nollalternativet. Alla luftberäkningar har utförts utan trafik på övriga lokalgator, förutom 

Halmsjövägen, inom planområdet. Detta innebär således en viss underskattning av 

halterna utmed dessa gator men de halter som beräknas utmed Halmsjövägen är de högsta 

inom planområdet och omkringliggande lokalgator kommer att ha lägre halter.  

För att minska exponeringen för de människor som vistas inom planområdet finns flera 

åtgärder. Friskluftsintag bör placeras på den sida som vetter bort från Halmsjövägen och 

gärna på hög höjd. Entréer placeras fördelaktigt bort från Halmsjövägen och likaså 

cykelparkering och uppehållsplatser som bänkar och bord. Övriga vistelseytor kan 

förläggas på innergårdar där halterna är lägre än utmed fasader som vetter mot vägen.       

Liknande rekommendationer gäller för de ytor som ligger närmast väg 273. Även om den 

förorenade luften späds effektivt på grund av det öppna läget kring vägen kommer 

halterna att vara högre för de ytor som ligger mellan faserna till dessa byggnader och 

vägen. På grund av detta bör inte vistelseytor planeras mellan dessa hus och väg 273. Ett 

bättre alternativ är att i den mån det är möjligt få människor att vistas på de innergårdar 

som skapas mellan husen alternativt terrasser eller likande som vetter bort från väg 273.   

I den mån det finns utrymme till förändring av byggnadsstrukturen utmed Halmsjövägen 

kan luftkvaliteten förbättras genom att utvädringen ökas. Detta görs i detta fall lättast 

genom att öppna upp slutna fasader så att luft kan flöda mellan husen och på så sätt 

blandas med renare luft utanför gaturummet där halterna är som högst. Att sänka 

byggnadshöjden för de planerade husen innebär en stor förändring för att åstadkomma 

sänkta halter i gaturummet. Det krävs att planerade byggnader sänks ner till ca 20-25 

meter för att halterna i marknivå ska påverkas mer än enbart marginellt. I beräkningarna 

är byggnadshöjderna mellan 51-86 meter. En variant på att öppna upp helt mellan husen 

och att sänka hushöjden är att variera byggnadshöjden och varva höga och låga fasader.  

Ytterligare en effektiv åtgärd för att uppnå sänkta luftföroreningshalter är att bredda 

gaturummet. Detta tillåter den förorenade luften att cirkulera bättre och inte bli lika 

stillastående inne i gaturummet.  
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Övrigt som är av betydelse för exponeringen inom planområdet 

Etablering av ny pendeltågsstation 

Den mest effektiva åtgärden för sänkta luftföroreningshalter är att minska biltrafiken. På 

sikt är det tekniskt möjligt att anlägga en pendeltågsstation norr om planområdet för att 

förbättra kollektivtrafiken till och från området. Tillkomsten av en pendeltågsstation 

skulle möjliggöra minskat bilåkande vilket skulle innebära en positiv effekt för 

luftföroreningshalterna inom planområdet. Trafiken är i princip den enda källan till de 

ökade halterna i utbyggnadsalternativet vilket gör att alla tänkbara åtgärder som minskar 

trafiken påverkar luftföroreningshalterna i rätt riktning.  

Cykelstråk genom planområdet 

Runt planområdet finns stora grönytor med möjlighet till aktivitet och rörelse. I sydost 

finns ett stort naturområde som binds samman med Arlandastad genom ett grönt stråk 

som innehåller gång- och cykelförbindelse från befintlig tunnel under väg 273 till 

centrumfunktionerna vid trafiknoden i områdets centrala del och vidare till det större 

naturområdet. Att uppmuntra till rörelse med cykel eller till fots, där bilen lämnas 

stående, är mycket positivt för att minska luftföroreningshalterna.  

Ur hälsosynpunkt skulle det vara bättre om alla cykel- och gångvägar kunde ledas bort 

från områden med högst luftföroreningshalter. Detta är naturligtvis ett problem i alla 

tätbebyggda områden men i den mån det är möjligt finns det mycket att vinna på att 

planera cykelvägarnas sträckning utifrån människors exponering, framför allt för de som 

redan lider av astma eller andra luftvägssjukdomar. Korta sträckor där man korsar 

vägavsnitt med sämre luftkvalitet kan vara svåra att undvika men i så stor utsträckning 

som möjligt är det fördelaktigt om cyklister och gångtrafikanter kan ledas bort från 

Halmsjövägen för att minska deras exponering av luftföroreningar.  

Påverkan från Arlanda flygplats 

Swedavia mäter kontinuerligt halterna av NO2, ozon (O3), flyktiga organiska ämnen 

(VOC) och partiklar, PM10, med passiva provtagare vid totalt 13 stycken provpunkter 

fördelade runt om på flygplatsens område [29]. 

Swedavia genomför årligen mätningar av PM10 på en mätpunkt utanför huvudingången 

till Terminal 4 under en vecka per månad. Månadsmedelvärdet under år 2017 för PM10 

var 12,9 μg/m3 vilket är lägre än både miljökvalitetsnormen och det nationella 

miljökvalitetsmålet Frisk luft avseende årsmedelhalt. Miljökvalitetsmålets riktvärde 30 

μg/m3 som dygnsmedelvärde överskreds vid tre tillfällen under de dygn mätningarna 

utfördes  

Swedavias årliga mätningar av NO2 visar att halterna är högst närmast terminalerna, vid 

större vägar och vid parkeringar där det är mest marktrafik. Uppmätt årsmedelvärde av 

NO2 för samtliga mätpunkter vid flygplatsen uppgick till 7,6 μg/m3 år 2017 och 

underskred därmed miljökvalitetsmålet Frisk luft med marginal. Även NO2-halten som 

årsmedelvärde för samtliga enskilda provpunkter var lägre än miljökvalitetsmålet.  

Flyktiga organiska ämnen, VOC, är vanliga bränslerester i avgaser från 

förbränningsmotorer. Av de uppmätta VOC-föreningarna är bensen den enda som 

regleras med en miljökvalitetsnorm samt genom miljökvalitetsmålet Frisk luft. Liksom 

tidigare år var 2017 års medelhalt av bensen vid samtliga mätpunkter väsentligt lägre än 
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både miljökvalitetsnormen 5 μg/m3 och miljökvalitetsmålets riktvärde 1 μg/m3 som 

årsmedelvärde. De låga halterna bekräftas även av mätningar av bensen på olika platser 

inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund varvid miljökvalitetsnormerna bedöms klaras 

inom hela regionen [13]. 

För bensen finns ingen definierad lukttröskel. Bedömningen är att eventuell lukt av 

bensen inom planområdet är mycket låg och enbart riskeras vid ogynsamma 

meteorologiska förhållanden där utsläppen hindras från effektiv uppblandning med renare 

luft och en vindriktning som för utsläppen direkt mot planområdet. Det är endast under en 

mindre del av året som utsläpp förs direkt från Arlanda mot planområdet på grund av att 

den förhärskande vindriktningen är sydvästlig. Om lukt av flygbränsle skulle uppstå inom 

planområdet är bedömningen att detta inte innebär att miljökvalitetsnormen för bensen 

överskrids. 

SLB-analys har tidigare genomfört mätningar av antal partiklar på Arlanda flygplats för 

att få bättre kunskap om haltbidraget från flygtrafiken. Mätningarna visade att på södra 

sidan (besökssidan) dominerar bidraget från trafiken medan flygplanstrafikens bidrag är 

dominerande på norra sidan [28].  

De haltberäkningar som presenteras i denna rapport innefattar alla utsläpp i LTO-cykeln 

(Landing and Take-Off cycle) vilket innebär utsläpp från flygplanen upp till 950 meter 

ovan mark inklusive flygplanens transporter på marken. Utsläpp vid framför allt 

startmomentet är av betydande storlek men dessa späds effektivt på hög höjd vilket gör 

att påverkan på halterna i marknivå en bit från flygplatsen blir låg. De utsläpp som sker 

från arbetsmaskiner på flygplatsområdet anses enbart bidra till lokalt förhöjda halter.  

Den sammanlagda bedömningen är att planområdets närhet till Arlanda flygplats främst 

påverkar bakgrundshalterna i området medan lokalt förhöjda luftföroreningshalter beror 

på trafiken på E4:an och väg 273 tillsammans med trafiken på lokalgatorna inom 

planområdet, främst på Halmsjövägen. Mätningar i anslutning till flygplatsen tyder på att 

utsläpp från flygplan och övrig verksamhet på flygplatsen ger lokala haltbidrag som 

framför allt påverkar halterna inom flygplatsområdet.  
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Slutsatser  

Halterna av NO2 i utbyggnadsalternativet år 2035 beräknas vara mycket låga och under 

både miljökvalitetsnorm och miljömål. Dimensionerande för planerad exploatering är 

halterna av PM10. Miljökvalitetsnormen för dygn är oftast den som är svårast att klara 

och det är för PM10 dygn som halter närmast norm beräknas för det planerade 

planområdet för sjätte stadsdelen. Beräkningarna visar dock att dygnsnormen klaras i hela 

plan- och beräkningsområdet vilket därmed innebär att inga normvärden överskrids för ett 

utbyggnadsalternativ om BTA 500 000 m2 med antagna byggnadshöjder och planerat 

trafikscenario.  

Den största skillnaden mellan nollalternativet och utbyggnadsalternativet år 2035 är 

exploateringen och trafikökningen utmed Halmsjövägen vilket bidrar till att lokalt ökade 

luftföroreningshalter i stängda gaturum. För att förbättra utvädringen av trafikrelaterade 

utsläpp utmed Halmsjövägen, och därmed sänka luftföroreningshalterna, kan slutna 

fasader öppnas upp så luften tillåts att flöda fritt mellan husen och därmed mer effektivt 

blandas med renare luft. Ett annat alternativ är att variera hushöjderna och/eller bredda 

gaturummet.  

Påverkan på luftföroreningshalterna från Arlanda flygplats bedöms enbart påverka 

bakgrundshalterna medan lokalt förhöjda luftföroreningshalter inom planområdet beror 

på trafiken på E4:an och väg 273 tillsammans med trafiken på lokalgatorna inom 

planområdet. Höga halter utanför planområdet beror främst på befintlig trafik på E4:an 

och väg 273 och inte på den trafik som planområdet alstrar. 

Etablering av ny pendeltågsstation tillsammans med ett bra och utbyggt cykelstråk 

bedöms påverka luftföroreningshalterna positivt då fler väljer att låta bilen stå och istället 

väljer andra sätt att transportera sig på.  
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Osäkerheter i beräkningarna 

Modellberäkningar av luftföroreningshalter innehåller osäkerheter. För att säkerställa 

kvaliteten i beräkningarna jämförs beräknade halter med mätningar på en rad platser. 

Baserat på dessa jämförelser justeras de beräknade halterna så att bästa möjliga 

överensstämmelse kan erhållas. Det finns dock inga krav fastställda vad gäller kvaliteten 

på beräkningar av framtida halter vid olika planer och tillståndsärenden. Däremot finns 

krav på beräkningar för kontroll av miljökvalitetsnormer och enligt Naturvårdsverkets 

föreskrifter om luftkvalitet (NFS 2016:9) ska avvikelsen i beräknade årsmedelvärden för 

NO2 vara mindre än 30 % och för dygnsmedelvärden ska den vara mindre än 50 %. För 

PM10 ska avvikelsen vara mindre än 50 % för årsmedelvärden (krav för 

dygnsmedelvärden saknas).  

I rapporten SLB 11:2017 [27] presenteras beräkningsmetoderna som används av SLB–

analys vid konsekvensberäkningar i samband med planer och tillståndsärenden. 

Rapporten redovisar också vilka osäkerheter som finns i beräkningarna samt jämförelser 

mellan uppmätta halter och beräknade halter efter att korrektion genomförts. 

Sammanfattningsvis konstateras att de genomsnittliga avvikelserna efter justeringar både 

för PM10 och NO2 är mindre än 10 % från uppmätta halter, vilket betyder att 

kvalitetskraven på beräkningar för kontroll av miljökvalitetsnormer uppfylls med god 

marginal.  

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

samma korrigeringar av de beräknade halterna som erhållits från jämförelserna med 

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

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

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

framtidsscenarier bidrar också bakgrundshalternas utveckling till osäkerheterna. SLB-

analys antar oförändrade bakgrundshalter. 
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