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Spridningsberäkningar i samband med planering av nytt 

utbyggnadsområde, Korstorp 1:2 m fl, Mariestad. 

 

 
Uppdrag 

Mariestads kommun har gett Luft i Väst, Luftvårdsförbundet för Västra Sverige, 

i uppdrag att utföra spridningsberäkningar och göra en prognos för 2040 för 

kväveoxider och pm10 för det planerade området. 

 

Omfattning  

Spridningsberäkningar har gjorts för kväveoxider på årsmedelvärde och 98-

percentilen för timme och dygn som visar värdena under årets 175 sämsta 

timmar respektive 7 dygn. Högre halter under dessa timmar eller dygn beror på 

väderförhållanden som gör att luftföroreningarna ansamlas. 

För partiklar har beräkningar gjorts för årsmedelvärde och 90-percentilen för 

dygn dvs årets 35 sämsta dygn. 

 

Underlag 

 Som ingångsdata för beräkningarna har använts de trafikuppgifter som lämnats 

 av Mariestads kommun med prognos för 2040. 

 Trafikalstring från planområdet för Korstorp 1:2 m fl 13 640 fordon, 10% tung 

 trafik. 

 Biltrafikens emissionsdata för nutid har använts. För prognos 2040 har 

 Trafikverkets framtidsprognos för emissioner använts. 

  

 

Väderdata 

Väderstatistiken har hämtats från de senaste 3 årens mätningar i regionen. 

Mätning sker dels med mätmaster – 10 meter höga – och dels med SODAR-

anläggningar som mäter vindhastighet och vindriktning upp till 300 meters höjd. 

I statistiken ingår förutom vindhastighet och vindriktning även temperatur-

gradienterna. I beräkningarna ingår således även då försämrade inblandnings-

förhållanden råder – inversioner. Närmaste mätmast finns i Töreboda 11 km från 

planområdet. 

 

 

Spridningsmodellen  

För beräkningarna har utnyttjats spridningsmodellen ALARM (Advanced Local 

And Regional Modelling) som är utvecklad vid Meteorologiska institutionen vid 

Uppsala universitet. Denna spridningsmodell tar hänsyn till terrängen i det 

aktuella området. Ett stort antal vind- och turbulensfält har simulerats för det 
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aktuella området med hjälp av en mycket avancerad meteorologisk modell. De 

simulerade vind- och turbulensfälten är sparade i en databank och kan tas fram 

och förses med föroreningsutsläpp.  

 

 

 

Trafikverkets framtidsprognoser 

Trafikverket skriver i sitt PM Förutsättningar för fordon, drivmedel och 

körkostnader i Basprognos 2020, att med de beslutade styrmedel som finns nu 

kommer emissionsfaktorerna 2040 för kväveoxider bli ca 10 gånger lägre än 

idag. Däremot kommer inte emissionsfaktorerna för partiklar att minska 

eftersom så stor andel av dessa är slitagepartiklar och dessa kommer att kvarstå.  

 

 Resultat 

 

Kväveoxider 

Årsmedelvärdet ligger med dagens utsläppsnivåer runt 4-5 mikrogram/m3 NOx 

i området och under 4 vid närmaste bostad. Med en framtida minskning av 

utsläppen av kväveoxider enligt Trafikverkets prognos kommer halterna att vara 

under 1 mikrogram/m3 NOx i området år 2040. 

Vid årets 175 sämsta timmar kan halterna bli 9 – 12 mikrogram/m3 med dagens 

utsläppsnivåer och ca 1 mikrogram/m3 NOx med 2040 års utsläppsnivåer.   

Vid årets 7 sämsta dygn vädermässigt kommer halterna att vara runt 4-5  

mikrogram/m3 med dagens utsläppsnivåer och under 1 mikrogram/m3 NOx 

med 2040 års utsläppsnivåer. 

 

Miljökvalitetsnormer MKN som inte får överskridas för NO2: 

Årsmedelvärde: 40  mikrogram/m3.  

 ÖUT (övre utredningströskel) 32, 

 NUT (nedre utredningströskel) 26. 

Timme: 90 mikrogram/m3, ÖUT 72, NUT 54 

Dygn: 60 mikrogram/m3, ÖUT 48, NUT 36 

 

Slutsats: I dagsläget ligger halterna för kväveoxider under MKN för medelvärde, 

dygn och timma. År 2040 blir halterna ytterligare lägre. Utbyggnaden av 

området innebär inga problem vad gäller halterna i luft av kväveoxider. 

 

Partiklar 

Årsmedelvärdet ligger på 11,2-11,5 mikrogram/m3 varav det mesta, ca 11 

mikrogram är bakgrundsvärde och alltså inte påverkas av trafiken på de 

närmaste vägarna. Vid årets 35 sämsta dygn blir det ingen stor skillnad mot 

årsmedelvärdet utan det är i stort sett samma värde. 

 

Miljökvalitetsnormer för partiklar: 

Årsmedelvärde: 40  mikrogram/m3. ÖUT (övre utredningströskel) 28, 

      NUT (nedre utredningströskel) 20. 

Dygn: 50 mikrogram/m3, ÖUT 35, NUT 25 

 

Slutsats: Halterna för partiklar ligger under MKN för medelvärde och dygn nu 

och år 2040. 
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Utbyggnaden av området innebär inga problem vad gäller halterna i luft av 

partiklar. 

 

 

 

 

 

mailto:info@luftivast.se


Luft i Väst  Teatergränd 9   462 33 VÄNERSBORG info@luftivast.se 0521-721012 

 

mailto:info@luftivast.se


Luft i Väst  Teatergränd 9   462 33 VÄNERSBORG info@luftivast.se 0521-721012 

mailto:info@luftivast.se

