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1 Sammanfattning
Spridningsberäkningar för halten NO2 samt halten PM10 i luften runt ett planerat nybygge i kvarteret
Laxen i Luleå har genomförts. Beräkningarna är genomförda för kvarteret som det ser ut idag och för
två framtidsscenarier där ett åttavåningshus har rests och Smedjegatan är stängd för trafik samt fallet
där Smedjegatan är öppen för trafik. Det har även gjorts beräkning av hur det skulle se ut i framtiden
med endast det tvåvåningshus som idag står på platsen och där Smedjegatan är stängd för trafik.
Resultaten visar att påverkan på halten NO2 samt PM10 är relativt liten i samband med nybygget. De
urbana och regionala haltbidragen förväntas minska generellt fram till år 2020. De lokala ökningar
som nybyggnaden beräknas ge är mindre än dessa minskningar.
I dagsläget överskrids övre utvärderingströsklarna för NO2 av 98-percentil av dygns- och timmedelvärden på Kungsgatan. Halterna sjunker till 2020 men överskrider nedre utvärderingströskeln och i det
ena framtidsfallet – med Smedjegatan stängd för trafik – även ett miljömål.
För PM10 överskrids idag nedre utvärderingströskeln för 90-percentil av dygnsmedelvärden på ena
sidan av Kungsgatan. Beräkningarna visar att halterna väntas uppfylla miljömålen 2020.

2 Inledning
En ny byggnad med åtta våningar är planerad att byggas i kvarteret Laxen i Luleå. Halterna av NO2 är
redan höga på vissa håll i Luleå och HSB Norr AB har bett SMHI att göra beräkningar på luftmiljön
runt den planerade nybyggnaden för att se hur luftkvaliteten förändras.
Beräkningar har utförts för det aktuella kvarteret dels i befintligt tillstånd i nutid, dels för ett Nollalternativ för framtiden år 2020, med Smedjegatan fortfarande stängd för trafik. Det har även gjorts två
framtidsscenarier där ett åttavåningshus har rests, dels med Smedjegatan stängd för trafik, dels med
Smedjegatan öppen för trafik. Två modellberäkningssystem har använts – SIMAIR-väg och SIMAIRkorsning. Dessa system beskrivs i avsnitt 3.1 respektive 3.2.

3 Metodik
3.1 Beräkningsmodellen SIMAIR-väg
Beräkningar har utförts med modellberäkningssystemet SIMAIR-väg. SIMAIR-väg är ett kopplat
modell-system som använder både meteorologiska indata och utsläppsdata på flera olika skalor.
Systemet har utvecklats av SMHI tillsammans med Trafikverket för att man relativt enkelt ska kunna
beräkna föroreningshalter vid gator och vägar. För partiklar inkluderas även uppvirvlingsbidraget. För
dokumentation av SIMAIR-väg hänvisas till ref. 1 och 2.
De resultat som redovisas i den här rapporten är totalhalter. Totalhalten i beräkningar med SIMAIRväg består av:
•
•
•

föroreningsbidraget från den aktuella gata/väg vars närmiljö man studerar – lokalt haltbidrag
föroreningsbidraget från andra gator/vägar och andra källor runtom i tätorten – urbant
haltbidrag
bidragen från övriga Sverige och utlandet – regionalt haltbidrag.

För framtidsscenarier tas hänsyn till förändrade utsläppsfaktorer för den framtida fordonsparken och
förändringar i intransporten av luftföroreningar till den aktuella tätorten.

3.2 Beräkningsmodellen SIMAIR-korsning
Den andra delen av beräkningarna gjorda för denna rapport är genomförda med SIMAIR-korsning
(ref. 1). SIMAIR-korsning bygger vidare på det först utvecklade systemet SIMAIR-väg, som är
beskrivet ovan.
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SIMAIR-korsning beräknar i motsats till SIMAIR-väg i ett helt rutnät av beräkningspunkter - t.ex.
20×20 stycken. Kortast möjliga avstånd mellan punkterna är 25 meter. SIMAIR-korsning kan ta fram
halter i en valfri punkt i omgivningarna till vägar och kan inkludera som källor i den lokala
haltberäkningen ett antal utvalda gator/vägar i närområdet. På så vis kan en mer noggrann beskrivning
av komplicerade gatumiljöer, så som stora korsningar, tas fram.
I likhet med SIMAIR-väg så sätts totalhalten i beräkningarna med SIMAIR-korsning samman av
föroreningsbidragen från olika geografiska skalor:
•
•
•

Ett urval väglänkar i det närmaste grannskapet – lokala haltbidrag
från övriga vägar och andra källor runtom i tätorten – urbant haltbidrag
bidragen från övriga Sverige och utlandet – regionalt haltbidrag.

Det lokala haltbidraget beräknas i det detaljerade beräkningsnätet med linjekällemodellerna från
SMHIs lokalskaliga spridningsmodell Dispersion (ref. 3). Det urbana haltbidraget beräknas i 1×1 kmrutor med en urban modell främst gjord för marknära utsläpp; för höga källor utnyttjas istället
Dispersion. Bidragen från övriga Sverige och utlandet är framtagna med SMHIs regionalskaliga
spridningsmodell MATCH (Mesoscale Atmospheric Transport and CHemistry model, ref. 4).
En modellberäkning med SIMAIR-korsning innebär tidsstegning timme för timme genom i regel ett
års meteorologiska data samt genom i förväg framtagna föroreningsdata från MATCH-Sverige och
från den urbana modellberäkningen för tätorten ifråga.
SIMAIR-väg och SIMAIR-korsning kan med fördel betraktas som komplement till varandra, då
SIMAIR-väg, till skillnad från SIMAIR-korsning, endast grovt tar hänsyn till andra närliggande
vägsegment, men visar halten nere i det studerade gaturummet. SIMAIR-korsning tar inte hänsyn till
närliggande byggnader och visar inte halterna nere i gaturummet men visar haltutbredningen på lite
avstånd från gatorna.

3.3 Korrektionsfaktorer
Korrektionsfaktorer har tagits fram för SIMAIR genom att jämföra uppmätta värden på Smedjegatan
med beräknade. Då redovisade värden för NO2 saknas för år 2013 och då det finns anledning att
ifrågasätta det låga årsmedelvärdet för NO2 på Sandviksgatan 2011, har korrektionsfaktorerna
beräknats mot mätningar gjorda på Smedjegatan 2008.
De resulterande totalhalterna av alla SIMAIR-beräkningar redovisade i denna rapport är korrigerade
med faktorerna i Tabell 1 nedan.
Tabell 1 Korrektionsfaktorer uppmätta på Smedjegatan i Luleå.
Korrektionsfaktor PM10

Korrektionsfaktor NO2

Årsmedelvärde

90-percentil,
dygn

Årsmedelvärde

98-percentil,
dygn

98-percentil,
timme

0,75

0,72

0,96

1,24

1,27

3.4 Percentilmått
Beräkningsresultaten tas fram för samma statistiska haltmått som återfinns i de svenska
miljökvalitetsnormerna. Dessa är formulerade för årsmedelvärden och vissa s.k. percentiler, ett
statistiskt begrepp som innebär att halterna ligger under en viss nivå under en viss del av tiden.
Med 98-percentil av dygnsmedelvärden menas att 98 % av dygnsmedelvärdena under ett år ligger
under angivet värde. Under 2 % av tiden (d.v.s. 7 dygn på ett år) är halten alltså högre än angivet
värde.
90-percentilen av dygnsmedelvärden överskrids således 10 % av tiden och kan beräknas som
medelvärdet av det 36:e och 37:e högsta dygnsmedelvärdet under året.
98-percentilen av timmedelvärden motsvaras på samma sätt av årets 175:e högsta timmedelvärde.
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3.5 Miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar
Resultaten i den här rapporten jämförs med de svenska miljökvalitetsnormerna (MKN) enligt SFS
2010:477.
Tabell 2 visar miljökvalitetsnormvärden och utvärderingströsklarna som hör till normerna.
Utvärderingströsklarna anger när bestämda krav på kontroll av föroreningsnivån från kommunens sida
inträder. Även de nationella delmålen för luftkvalitet anges i tabellen. MKN är bindande, men däremot
inte de nationella miljömålen.
Tabell 2 Miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar som färgkodats för att underlätta resultatutvärderingen i avsnitt 4 och i bilagorna. Tabellen visar även nationella miljömål – delmål.
Haltenheten är µg/m3. Streck betyder att norm/utvärderingströskel/miljömål saknas för aktuell
kombination av ämne och haltmått.
Ämne

NO2

PM10

Haltmått

Årsmedelvärde

90-percentil
av dygnsmedelvärden

98-percentil
av dygnsmedelvärden

98-percentil
av timmedelvärden

Miljökvalitetsnorm

40

-

60

90

Övre
utvärderingströskel

32

-

48

72

Nedre
utvärderingströskel

26

-

36

54

Nationellt miljömål
– delmål

20

-

-

60

Miljökvalitetsnorm

40

50

-

-

Övre
utvärderingströskel

28

35

-

-

Nedre
utvärderingströskel

20

25

-

-

Nationellt miljömål
– delmål

20

35

-

-

3.6 Utnyttjad trafik- och gatugeometridata
För att beräkna luftmiljön runt kvarteret Laxen har det gjorts beräkningar på halter framför den
tilltänkta byggnaden på både Köpmangatan och Kungsgatan.
Uppgifter till beräkningarna har erhållits från HSB Norr. Årsdygnstrafiken (ÅDT) på Kungsgatan är,
när Smedjegatan är stängd, 9270 fordon per dygn och andelen tung trafik uppskattas till 5%. På
Köpmangatan är trafikmängden betydligt lägre, 720 fordon per medeldygn. Andelen tung trafik på
denna gata är satt till 0 %.
Gaturumsbredden förändras inte för framtidsscenarierna, utan är densamma. För den planerade
byggnaden har det antagits en höjd på 24 m.
I det första framtidsscenariet, Nollalternativet, antas trafikmängden vara samma som i nutid och
tvåvåningshuset står kvar i kvarteret Laxen. I de andra två fallen har ett åttavåningshus rests med en
höjd på 24 m. I framtidsscenariet Framtid 1 antas trafikmängden vara samma som i nutid. I Framtid 2
är Smedjegatan åter öppen för trafik och årsdygnstrafiken på Kungsgatan minskar till 7100 fordon per
dygn medan trafikmängden på Köpmangatan är oförändrad.
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4 Resultat
I detta avsnitt presenteras utvalda resultat av beräkningarna beskrivna i föregående avsnitt. Resultaten
från SIMAIR-väg presenteras i tabellform och resultaten från SIMAIR-korsning i kartform. Samtliga
resultat redovisas i bilagor sist i detta dokument.
Resultaten för Köpmangatan visar att halterna vid denna gata är låga. Inga haltberäkningar för vare sig
NO2 eller PM10 överskrider nedre utvärderingströskel eller nationellt delmiljömål. Detta beror på den
låga mängden trafik som har uppskattats förekomma på denna gata, 720 ÅDT.

4.1 SIMAIR-väg
Då mätdata för NO2 saknades för 2013 och det fanns anledning att vara kritisk till det låga
årsmedelvärdet på NO2 i mätningarna från 2011 på Sandviksgatan har korrektionsfaktorer för NO2 och
PM10 tagits fram för år 2008 och tillämpats på haltberäkningar från SIMAIR-väg för år 2013. Det
urbana och regionala bidraget för PM10 var något överskattat för 2020 och har korrigerats.
De beräkningar som visar högst halter jämfört med MKN och utvärderingströsklar är de för 98percentilen av dygns- och timmedelvärden för NO2. Övre utvärderingströskel överskrids idag på
Kungsgatan men halterna väntas minska i framtiden. Resultatet för 98-percentilen av timmedelvärden
kan utläsas i tabell 3 nedan.
Beräkningar har sedan utförts för de tre framtidsscenarierna Nollalternativ, Framtid 1 och Framtid 2,
som beskrivs i avsnitt 3.6. Urbant och regionalt bidrag togs här från prognosberäkningar för år 2020.
Tabell 3 visar att halten NO2 är beräknad att minska fram till år 2020. Även med den nya byggnaden
på plats väntas halterna minska, men nedre utvärderingströskeln överskrids på Kungsgatan; för
Framtid 1 (Smedjegatan stängd) överskrids även miljömålet för 2020. Den beräknade ökningen av
halten NO2 som den nya byggnaden ger uppkomst till är dock mindre än den prognoserade sänkningen
av urbana och regionala bidrag år 2020 och halterna beräknas sjunka markant jämfört med idag.
Tabell 3 98-percentil av timmedelvärden för totalhalten NO2 i µg/m3 för sektionerna runt kvarteret
Laxen. De tre framtidsalternativen avser år 2020. Tabellen är färgkodad enligt Tabell 2 för att öka
läsbarheten. Övriga NO2-resultat redovisas i Bilaga 6.2.
Gata

Idag

Nollalternativ
=
2-våningshus
Smedjeg. stängd

Framtid 1
=
8-våningshus
Smedjeg. stängd

Framtid 2
=
8-våningshus
Smedjeg. öppen

Köpmangatan

45,3

27,6

29,3

30,1

Kungsgatan

79,4

54,0

61,7

56,8

Tabell 4 visar 90-percentilen av dygnsmedelvärden för totalhalten PM10 för samma punkter på
Köpmangatan och Kungsgatan som i Tabell 3. Varken i dagsläget eller i framtidsscenarierna
överskrider halterna nedre utvärderingströskeln. I de tre framtidsscenarierna är värdena lägre än idag.
Tabell 4 90-percentil av dygnsmedelvärden för totalhalten PM10 i µg/m3 runt kvarteret Laxen. De tre
framtidsalternativen avser år 2020. Övriga PM10-resultat redovisas i Bilaga 6.2.
Gata

Idag

Nollalternativ
=
2-våningshus
Smedjeg. stängd

Framtid 1
=
8-våningshus
Smedjeg. stängd

Framtid 2
=
8-våningshus
Smedjeg. öppen

Köpmangatan

11,0

9,9

10,4

10,7

Kungsgatan

22,7

17,3

19,4

17,4
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4.2 SIMAIR-korsning
Beräkningarna med SIMAIR-korsning genomfördes för ett område på 375×375 m med den högsta
möjliga upplösningen på 25 m mellan beräkningspunkterna. Detta område är centrerat runt den
planerade nybyggnaden i kvarteret Laxen. Spridningen från Kungsgatan och Köpmangatan har
beräknats i detta detaljerade rutnät. I scenariot Framtid 2 har det även tagits hänsyn till Smedjegatan.
Dessa vägar är markerade i grått i figurerna nedan.
Fler resultatfigurer återfinns i Bilaga 6.3.
Figur 1 98-percentilen av timmedelvärden för totalhalten NO2 i ett område på 375×375 m runt
kvarteret Laxen, beräknad för dagsläget (Idag). Färgskalan är redovisad längst upp till vänster i
figuren i µg/m3.
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Figur 2 98-percentilen av timmedelvärden för totalhalten NO2 i ett område på 375×375 m runt
kvarteret Laxen, beräknad för år 2020 när nya byggnaden är på plats och Smedjegatan stängd för
trafik (Framtid 1). Färgskalan är redovisad längst upp till vänster i figuren i µg/m3.

Figur 3 98-percentilen av timmedelvärden för totalhalten NO2 i ett område på 375×375 m runt
kvarteret Laxen, beräknad för år 2020 när nya byggnaden är på plats och Smedjegatan öppen för
trafik (Framtid 2). Färgskalan är redovisad längst upp till vänster i figuren i µg/m3.
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4.3 Något om beräkningsnoggrannheten
Det kan vara intressant att veta hur stor beräkningsnoggrannheten är hos SIMAIR-väg. I
Luftkvalitetsförordningen finns det krav i ett kvalitetsmål på hur väl modelldata ska överensstämma
med uppmätta data. Det har gjorts en valideringsrapport för SIMAIR-väg (ref. 6) där det framgår att
kvalitetsmålet uppfylls.

5 Referenser
(1) Dokumentation av SIMAIR-väg, -ved, och -korsning, se webbplatsen
http://www.luftkvalitet.se.
(2) Gidhagen, L., Johansson, H. och Omstedt, G., 2009: SIMAIR - Evaluation tool for meeting
the EU directive on air pollution limits, Atmospheric Environment, Vol. 43, 1029–1036,
doi:10.1016/j.atmosenv.2008.01.056.
(3) Omstedt, G., An operational air pollution model. SMHI RMK 57, 1988.
(4) Persson, Ch., Ressner, E., Klein, T., Nationell Miljöövervakning – MATCH-Sverige
modellen. Metod- och resultatsammanställning för åren 1999-2002 samt diskussion av
osäkerheter, trender och miljömål. SMHI Meteorologi Nr 113, 2004.
(5) Omstedt, G. et al., Luftkvaliteten i Sverige år 2020 – Uppföljning av miljökvalitetsmålet Frisk
luft för trafikmiljöer i svenska tätorter, SMHI Meteorologi Nr 150, 2012.
(6) Andersson, S. och Omstedt, G., 2009: Validering av SIMAIR mot mätningar av PM10, NO2
och bensen. Utvärdering för svenska tätorter och trafikmiljöer avseende år 2004 och 2005.
SMHI Meteorologi, Nr. 137, 125 pp.
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6 Bilagor
6.1 Detaljerad indata
6.1.1 Köpmangatan
Tabell 5 Detaljerad indata för Köpmangatan för idag och i framtiden. Alla värden är i meter.
Gata
Köpmangatan

Vägbredd

Antal körfält

Mittsträngs-bredd

9

2

0

Tabell 6 Hushöjder i meter runt Köpmangatan för de tre framtidsscenarierna.
Gata

Köpmangatan

Hushöjd
Norr

Hushöjd Söder
2 vånings hus

8 vånings hus

8 vånings hus

Smedjeg. stängd

Smedjeg. stängd

Smedjeg. öppen

7

24

24

15

6.1.2 Kungsgatan
Tabell 7 Detaljerad indata för Kungsgatan för idag och i framtiden. Alla värden är i meter.
Gata
Kungsgatan

Vägbredd

Antal körfält

Mittsträngs-bredd

11

2

0

Tabell 8 Hushöjder i meter runt Kungsgatan för de tre framtidsscenarierna.
Gata

Kungsgatan

8

Hushöjd
Väst

16

Hushöjd Ost
2 vånings hus

8 vånings hus

8 vånings hus

Smedjeg. stängd

Smedjeg. stängd

Smedjeg. öppen

7

24

24
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6.2 Detaljerad utdata, SIMAIR-väg
6.2.1 Köpmangatan
Tabell 9 Årsmedelvärden av totalhalten NO2 i µg/m3 för Köpmangatan.
Gata

Idag

Norr
Köpmangatan 9,8

Söder
9,3

2 vånings hus

8 vånings hus

8 vånings hus

Smedjeg. stängd

Smedjeg. stängd

Smedjeg. öppen

Norr

Norr

Norr

6,9

Söder
6,7

7,0

Söder
7,3

7,1

Söder
7,4

Tabell 10 98-percentil av dygnsmedelvärden för totalhalten NO2 i µg/m3 för Köpmangatan.
Gata

Idag

Norr
Köpmangatan 28,4

Söder
26,5

2 vånings hus

8 vånings hus

8 vånings hus

Smedjeg. stängd

Smedjeg. stängd

Smedjeg. öppen

Norr

Norr

Norr

19,2

Söder
18,7

18,8

Söder
19,8

19,0

Söder
20,3

Tabell 11 98-percentil av timmedelvärden för totalhalten NO2 i µg/m3 för sektionerna runt
Sandviksgatan.
Gata

Idag

Norr
Köpmangatan 47,1

Söder
45,3

2 vånings hus

8 vånings hus

8 vånings hus

Smedjeg. stängd

Smedjeg. stängd

Smedjeg. öppen

Norr

Norr

Norr

27,9

Söder
27,6

27,7

Söder
29,3

28,1

Söder
30,1

Tabell 12 Årsmedelvärden av totalhalten PM10 i µg/m3 för Köpmangatan.
Gata

Idag

Norr
Köpmangatan 6,0

Söder
5,7

2 vånings hus

8 vånings hus

8 vånings hus

Smedjeg. stängd

Smedjeg. stängd

Smedjeg. öppen

Norr

Norr

Norr

5,1

Söder
4,9

5,1

Söder
5,2

5,2

Söder
5,3

Tabell 13 90-percentil av dygnsmedelvärden för totalhalten PM10 i µg/m3 för Köpmangatan.
Gata

Idag

Norr
Köpmangatan 11,9

Söder
11,0

2 vånings hus

8 vånings hus

8 vånings hus

Smedjeg. stängd

Smedjeg. stängd

Smedjeg. öppen

Norr

Norr

Norr

10,2

Söder
9,9

10,3

Söder
10,4
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10,4

Söder
10,7
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6.2.2 Kungsgatan
Jämför färgkodning i Tabell 2.
Tabell 14 Årsmedelvärden av totalhalten NO2 i µg/m3 för Kungsgatan.
Gata

Idag

Ost
Kungsgatan

25,1

2 vånings hus

8 vånings hus

8 vånings hus

Smedjeg. stängd

Smedjeg. stängd

Smedjeg. öppen

Ost

Ost

Ost

Väst
28,5

16,0

Väst
18,0

19,4

Väst
18,3

17,2

Väst
16,3

Tabell 15 98-percentil av dygnsmedelvärden för totalhalten NO2 i µg/m3 för Kungsgatan.
Gata

Idag

Ost
Kungsgatan

56,2

2 vånings hus

8 vånings hus

8 vånings hus

Smedjeg. stängd

Smedjeg. stängd

Smedjeg. öppen

Ost

Ost

Ost

Väst
58,7

39,3

Väst
41,2

47,4

Väst
44,1

43,4

Väst
40,2

Tabell 16 98-percentil av timmedelvärden för totalhalten NO2 i µg/m3 för Kungsgatan
Gata

Idag

Ost
Kungsgatan

79,4

2 vånings hus

8 vånings hus

8 vånings hus

Smedjeg. stängd

Smedjeg. stängd

Smedjeg. öppen

Ost

Ost

Ost

Väst
81,5

54,0

Väst
55,4

61,7

Väst
60,3

56,8

Väst
55,4

Tabell 17 Årsmedelvärden av totalhalten PM10 i µg/m3 för Kungsgatan.
Gata

Idag

Ost
Kungsgatan

11,0

2 vånings hus

8 vånings hus

8 vånings hus

Smedjeg. stängd

Smedjeg. stängd

Smedjeg. öppen

Ost

Ost

Ost

Väst
13,4

9,2

Väst
11,1

10,4

Väst
10,4

9,2

Väst
9,2

Tabell 18 90-percentil av dygnsmedelvärden för totalhalten PM10 i µg/m3 för Kungsgatan
Gata

Idag

Ost
Kungsgatan

10

22,7

Väst
28,7

2 vånings hus

8 vånings hus

8 vånings hus

Smedjeg. stängd

Smedjeg. stängd

Smedjeg. öppen

Ost

Ost

Ost

17,3

Väst
21,5

19,4

Väst
21,0

17,4

Väst
18,5
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6.3 Detaljerad utdata, SIMAIR-korsning
Färgskalan i figurerna nedan är redovisade längt upp till vänster i respektive figur. Gult och orange
indikerar en överskridning av undre respektive övre utvärderingströskel omräknat med korrektionsfaktorerna i Tabell 1.
Figur 4 Årsmedelvärdet för totalhalten NO2 i ett område på 375×375 m runt kvarteret Laxen,
beräknad för dagsläget.
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Figur 5 Årsmedelvärdet för totalhalten NO2 i ett område på 375×375 m runt kvarteret Laxen,
beräknad för år 2020 när nya byggnaden är på plats och Smedjegatan stängd för trafik.

Figur 6 Årsmedelvärdet för totalhalten NO2 i ett område på 375×375 m runt kvarteret Laxen,
beräknad för år 2020 när nya byggnaden är på plats och Smedjegatan är öppen för trafik.
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Figur 7 98-percentilen av dygnsmedelvärden för totalhalten NO2 i ett område på 375×375 m runt
kvarteret Laxen, beräknad för dagsläget.

Figur 8 98-percentilen av dygnsmedelvärden för totalhalten NO2 i ett område på 375×375 m runt
kvarteret Laxen, beräknad för år 2020 när nya byggnaden är på plats och Smedjegatan stängd för
trafik.
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Figur 9 98-percentilen av dygnsmedelvärden för totalhalten NO2 i ett område på 375×375 m runt
kvarteret Laxen, beräknad för år 2020 när nya byggnaden är på plats och Smedjegatan öppen för
trafik.

Figur 10 98-percentilen av timmedelvärden för totalhalten NO2 i ett område på 375×375 m runt
kvarteret Laxen, beräknad för dagsläget.
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Figur 11 98-percentilen av timmedelvärden för totalhalten NO2 i ett område på 375×375 m runt
kvarteret Laxen, beräknad för år 2020 när nya byggnaden är på plats och Smedjegatan stängd för
trafik.

Figur 12 98-percentilen av timmedelvärden för totalhalten NO2 i ett område på 375×375 m runt
kvarteret Laxen, beräknad för år 2020 när nya byggnaden är på plats och Smedjegatan öppen för
trafik.
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Figur 13 Årsmedelvärdet för totalhalten PM10 i ett område på 375×375 m runt kvarteret Laxen,
beräknad för dagsläget.

Figur 14 Årsmedelvärdet för totalhalten PM10 i ett område på 375×375 m runt kvarteret Laxen,
beräknad för år 2020, när nya byggnaden är på plats och Smedjegatan är stängd för trafik.
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Figur 15 Årsmedelvärdet för totalhalten PM10 i ett område på 375×375 m runt kvarteret Laxen,
beräknad för år 2020, när nya byggnaden är på plats och Smedjegatan är öppen för trafik.

Figur 16 90-percentilen av dygnsmedelvärden för totalhalten PM10 i ett område på 375×375 m runt
kvarteret Laxen, beräknad för dagsläget.
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Figur 17 90-percentilen av dygnsmedelvärden för totalhalten PM10 i ett område på 375×375 m runt
kvarteret Laxen, beräknad för år 2020, när nya byggnaden är på plats och Smedjegatan är stängd för
trafik.

Figur 18 90-percentilen av dygnsmedelvärden för totalhalten PM10 i ett område på 375×375 m runt
kvarteret Laxen, beräknad för år 2020, när nya byggnaden är på plats och Smedjegatan är öppen för
trafik.
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