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Sammanfattning
Problem med luftföroreningar i stadsmiljöer har varit kända under århundraden, men attityden
gentemot problemet var länge tvetydigt. Partiklar (PM) som luftförorening utgörs av
mikroskopiska delar av fast materia eller flytande ämnen som är suspenderade i atmosfären. Ett
stort politiskt intresse för partiklar erhölls, när forskning kunde påvisa ett starkt samband mellan
ökade halter av PM med ökad dödlighet, hjärt- och luftvägssjukdomar. Fokus lades på hur djupt
partiklar kan tränga in i den mänskliga lungan och PM10 valdes som övre gräns, då enbart
partiklar med en diameter mindre än 10 µm kan passera näsan och tränga in i svalget eller
halsen. Mätningar bedrivs i Göteborg av Miljöförvaltningen med syfte att se till att
miljökvalitetsnormer, det nationella miljömålet Frisk Luft samt lokala delmål ej överskrids.
Under 2013 genomfördes mätningar vid Masthuggstorget och resultatet uppvisade förvånansvärt
höga halter av PM10. Anmärkningsvärt var även att årsmedelvärdet för PM10 visade högre
värden än den hårt trafikerade mätstationen vid Gårda. Statistiska analyser och jämförelser
genomfördes mellan mätstationen vid Masthuggstorgets och övriga mätstationer i Göteborg.
Detta gjordes för att utröna vad som orsakat de förhöjda PM10-halterna vid Masthuggstorget,
samt att förstå betydelsen av olika faktorers och källors inverkan på dessa halter i urbana miljöer.
Resultatet påvisade att de förhöjda halterna av PM10 vid Masthuggstorget inte orsakades av en
enskild källa eller meteorologisk parameter. Istället förefaller en kumulativ ansamling av
partiklar från vägtrafik, båttrafik/hamnverksamhet, spårtrafik, industriella processer och naturliga
källor (havssalt) vara orsaken till de höga PM10-halterna vid Masthuggstorget.

Abstract
Problems with air pollution in urban environments have been known for centuries, but the
attitude towards the problem was for a long time ambiguous. Particulate matter (PM), as air
pollution, consists of microscopic pieces of solid matter or liquid substances, suspended in the
atmosphere. A large political interest of particles was obtained when research showed a strong
correlation between increased levels of PM with increased mortality, cardiovascular and
respiratory diseases. The research focused on how deep the particles could penetrate into the
human lung and PM10 was chosen as the upper limit, since only particles with a diameter less
than 10 microns are able to pass through the nose and penetrate into the pharynx or throat.
Measurements were carried out by the Environmental Administration in Gothenburg, to ensure
that environmental quality standards, the national environmental objective Clean Air as well as
local targets, are not exceeded. In 2013, measurements were carried out at Masthuggstorget. The
result demonstrated surprisingly high levels of PM10 and the annual mean for PM10 was higher
than for the heavily trafficked measuring station at Gårda. Statistical analyzes and comparisons
were performed between the measuring station at Masthuggstorget and other stations in
Gothenburg. The aim was to determine what caused the elevated levels of PM10 at
Masthuggstorget, and to understand the importance of various factors and sources of impact on
PM10 levels in urban environments. The results demonstrate that the elevated levels of PM10 at
Masthuggstorget were not caused by a single source or meteorological parameter. Instead, it
appears that a cumulative build-up of particles from road traffic, boat traffic/port operations, rail
transport, industrial processes and natural sources (sea salt) could be the reason for the high
PM10 concentrations at Masthuggstorget.
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1. Inledning
Problem med luftföroreningar i stadsmiljöer har varit kända under århundraden, men attityden
gentemot problemet var länge tvetydigt. I viss mån ansågs de vara en symbol för tillväxt och
välfärd, och åtgärderna för att motverka effekterna av problemet var ofta ineffektiva och
otillräckliga (Fenger, 2009).
Luftföroreningar definieras i allmänhet som föroreningar i atmosfären vars halter uppnår nivåer,
som leder till negativ påverkan på människors hälsa, miljö och kulturarv. Kunskapsnivån
gällande luftföroreningar och deras interaktion med atmosfären är i dagsläget betydligt mer
heltäckande än i mitten av 1900-talet (Jacob et al., 2009). Föroreningarna uppkommer i
kombination av höga emissioner och ogynnsamt väder. Mätstationer för övervakning av
luftkvaliteten har förbättrats och på några minuter kan luftens kemiska sammansättning i relation
till långsiktiga trender tas fram. Luftkvaliteten i Europa har förbättrats avsevärt under de senaste
60 åren, mycket tack vare en större mängd vetenskapliga bevis men även genom krav från
allmänheten och antagna gränsvärden som fastställts i lagstiftningen. Detta har, i kombination
med förbättrad övervakning, lett till en mycket tydligare överblick över de källor till
miljöföroreningar som påverkar Europa, samt en förbättrad precision att förutsäga och övervaka
luftens rörelser, och direkt ge alla fri tillgång till informationen. Trots att halterna av vissa
luftföroreningar minskat uppnås inte den luftkvalitet som föreskrivs i lagstiftningen eller som
allmänheten efterfrågar; framförallt gällande partiklar och ozon (EEA, 2013).
Partiklar har som luftförorening enbart likställts som sot i århundraden, och fram till 1980-talet
benämndes partiklar som total massa, Total Suspended Particulate matter (TSP) (Fenger, 2009).
Detta ledde till att de initiala föreskrifter och riktlinjer, som infördes i Europa var riktade mot
väldigt allmänna åtgärder för alla typer av partiklar (PM) (Samet et al., 2005). I praktiken har
olika typer av partiklar olika egenskaper som kännetecknas av främst storlek och kemisk
sammansättning. Partiklar (PM) började erhålla ett särskilt intresse från politiker och forskare, då
epidemiologiska studier kunde påvisa ett starkt samband mellan ökade halter av PM med ökad
dödlighet, hjärt- och luftvägssjukdomar (Mues et al., 2013). Det utfärdades 1987 en standard för
PM mindre än 10 mikrometer i aerodynamisk diameter (PM10) och 10 år senare, 1997, tillsattes
en standard för PM mindre än 2,5 mikrometer i aerodynamisk diameter (PM2.5) (Samet et al.,
2005). Direktiv inom Europa upprättades med mål om att minska föroreningarna av partiklar till
en nivå som minimerar de skadliga effekterna på människors hälsa. Fokus lades på hur djupt
partiklar kan tränga in i den mänskliga lungan och PM10 valdes som övre gräns, då enbart
partiklar med en diameter mindre än 10 µm kan passera näsan och tränga in i svalget eller halsen
(Langner et al., 2011).
Föroreningshalten i utomhusluften påverkas inte bara av mängden emissioner av
luftföroreningar, utan också av deras atmosfäriska livstid och utspädning. Den atmosfäriska
livstiden är främst beroende av meterologiska parametrar men även föroreningars reaktivitet
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gentemot med varandra (Göteborgs stad, 2013). Luftkvaliteten i Göteborg har generellt sett
förbättrats under den senaste 30-40 åren. Effektiva åtgärder har minskat en del av problematiken,
särskilt vad gäller svavel och sot, med stora punktutsläpp från industrier, och centrala och
trafikintensiva vägar har fördelats till kringleder med effektivare trafikgenomströmning. Trots
detta följer Göteborg samma trend som flertalet städer i Europa och överstiger därmed främst
miljökvalitetsnormen för kväveoxid, och på vissa platser finns det även risk att partikelnormen
inte klaras (Göteborgs stad, 2012). Vägtrafiken och sjöfarten har identifierats som de mest
betydande källorna till partikelemissioner i Göteborg. Miljöförvaltningen har mätt luftkvaliteten i
Göteborg sedan mitten på 1970-talet och har två egna fasta stationer, en i taknivå på Femman
och den andra i gatunivå på Sprängkullsgatan i Haga. Luftvårdsprogrammet1 har en fast station i
Gårda. Dessutom har miljöförvaltningen tre mobila mätstationer, som utför mätningar under ett
års tid och flyttas runt i Göteborgsområdet, för att kartlägga luftsituationen på platser där fasta
mätningar saknas. Mätningar av luftföroreningar görs främst i syftet att se till att
miljökvalitetsnormer och det nationella miljömålet Frisk Luft samt att lokala delmål ej överskrids
(Göteborgs stad, 2013). Trenden är svagt positiv för PM10 sett under flera års tid. De sjunkande
PM10-halterna kan förklaras av minskad andel dubbade vinterdäck samt att ett partikeldämpande
salt sprids på vägarna de dagar som partikelhalten förväntas bli höga (Göteborgs stad, 2012).
Mätningar bedrevs av Miljöförvaltningen vid Masthuggstorget under 2013. Resultatet uppvisade
förvånansvärt höga halter av PM10, i relation till NOx och PM2.5, som båda är indikatorer för
vägtrafik. Anmärkningsvärt var även att årsmedelvärdet för PM10 vid Masthuggstorget var
högre än för den hårt trafikerade mätstationen vid Gårda. Inom ramen för detta examensarbete
har statistiska analyser och jämförelser gjort mellan mätstationen vid Masthuggstorgets uppmätta
halter av partiklar, NOx samt dess meterologiska parametrar och övriga mätstationer i Göteborg.
Detta för att utröna vad som orsakat de förhöjda halterna av PM10 vid Masthuggstorget.

1.1 Syfte
Syftet med detta arbete var att undersöka betydelsen av olika faktorers och källors inverkan på
PM10-halterna i urbana miljöer. Ytterligare ett syfte är att genom en statistisk analys av mätdata
från Masthuggstorget och övriga mätstationer i Göteborg utröna vad som föranlett de förhöjda
halterna av PM10 vid Masthuggstorget.
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Plattform för kartläggning av luftmiljön i Göteborgsregionen. Samarbete mellan Göteborgsregionens tretton
kommuner, företag, Trafikverket Region Väst, länsstyrelserna i Västra Götalands län och Hallands län samt
Chalmers
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1.2 Frågeställningar
Följande frågeställningar har utgjort grunden för arbetet:




Hur förhåller sig PM10-halterna vid Masthuggstorget till motsvarande halter på andra
mätplatser (Femman, Haga, Gårda, Friggagatan), utifrån dygn-, månad-, säsongs- och
årsvariation?
Hur ser relationen ut mellan PM10 och PM2.5 samt PM10 och NOx vid Masthuggstorget
och vid andra mätplatser?

 Hur varierar PM10-halterna mellan vardagar och helger vid Masthuggstorget och Gårda?



Vilket samband har vindhastighet och vindriktning för observationerna av PM10 vid
Masthuggstorget och andra mätplatser?
Vilken inverkan har nederbörd och relativ fuktighet på PM10-halter, och förekommer
någon skillnad mellan Masthuggstorget och andra mätplatser?

1.3 Avgränsningar
Denna studie är avgränsad till att enbart behandla insamlad data från de fasta mätstationerna,
samt de mobila mätstationerna 1 och 2, under 2013 i Göteborg. Mätdata från tidigare år har
exkluderats, varför resultatet från denna studie inte är direkt applicerbar och representativ för
framtidsscenarier.

2. Bakgrund
2.1 Allmänt om partiklar
Partiklar utgörs av mikroskopiska delar av fast materia eller flytande ämnen som är suspenderade
i atmosfären (Harrison, 2005). De suspenderande partiklarnas atmosfäriska koncentration
varierar beroende av dess storlek, fysikaliska och kemiska egenskaper, och källornas
partikelemissioner (Areskoug, 1999). Som indikator på partikelstorleken används den
aerodynamiska diametern, vilket motsvarar storleken hos en perfekt sfär med densiteten 1 g/cm 3
och med samma aerodynamiska egenskaper (Samet et al., 2005). Det är praktiskt att klassificera
partiklar genom deras aerodynamiska egenskaper, eftersom de bestämmer partiklarnas transportoch spridningsprocesser i luften och hur långt de tränger ner i luftvägarna. Skillnaderna i
partiklarnas aerodynamiska egenskaper utnyttjas framförallt vid val av mätteknik (Samet et al.,
2005). Deras koncentrationer i luften kan därför kvantifieras genom antal, yta,
masskoncentrationer eller partikelstorlekar (Langner et al., 2011).
Storleken på de suspenderade partiklarna i atmosfären varierar över fyra storleksordningar från
några få nanometer upp till ≥ 100 µm (Fig. 1) (WHO, 2000). Tiden som partiklarna kan hållas
suspenderande beror av dess storlek och enbart partiklar inom intervallet 0.1-2 µm kan förbli
suspenderande under långa perioder (≥ 10 dagar i ren luft) (Areskoug 1999). Partiklar brukar
3

generellt delas in i tre fraktioner utefter partikelstorleken: grova partiklar större än 2,5 µm, fina
partiklar mindre än 2,5 µm och ultrafina partiklar mindre än 0,1 µm. Storleksfördelningen av
partiklar i atmosfären är inte jämt fördelad och de olika storleksfraktionerna skiljer sig i dess
totala bidrag till den luftburna partikelmassan (Samet et al., 2005). Detta på grund av att de olika
storleksfraktionerna har olika bildningsprocesser, vilket påverkar deras egenskaper, kemiska
sammansättning, tidsmässiga och rumsliga variabilitet (Areskoug, 1999).

Figur 1. Schematisk bild över storleksfördelningen av partiklar i omgivningsluften (USEPA
1996)
Partiklar kan vara antingen primära eller sekundära. Primära partiklar emitteras direkt till
atmosfären och bildas genom mekaniska processer eller i förbränningsprocesser. Mekaniskt
bildade partiklar är normalt större än 2,5 µm (grova partiklar). Sekundära partiklar bildas i
atmosfären genom kemiska reaktioner av primära partiklar eller genom kondensation av gaser.
Sekundära partiklar har både antropogena och naturliga källor. De uppkommer i atmosfären
genom oxidation av svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2) ammonium från ammoniak och
flyktiga organiska kolväten. Sekundära partiklar från kondenstion av gaser är mindre än 2,5
mikrometer (fina partiklar). Bildningen är avhängig mot koncentrationerna av prekursorerna,
koncentrationen av reaktiva substanser i atmosfären, så som O3 och meteorologiska förhållanden,
så som solinstrålning, relativ fuktighet och molntäcke (EEA, 2012).
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2.2 Utsläppskällor
Skillnader i partiklarnas kemiska sammansättning är starkt beroende av deras källor. Det är
därför av betydelse att vid inventering av utsläpp betrakta vilken typ av källa som föranlett
utsläppen av partiklarna. Kategoriseringen av källor kan göras på olika sätt (Harrison, 2005). En
vedertagen och övergripande indelning är den mellan naturliga och antropogena källor (EEA,
2012). Dock har det påvisats att naturliga källor är mindre viktiga i Sverige jämfört med
partiklar, som härrör från antropogena källor (Areskoug, 1999). En av de viktigaste skillnaderna
är oftast mellan stationära och mobila källor. Mobila källor utgörs av exempelvis vägtrafik,
sjöfart och spårtrafik, medan olika typer av industrier och utsläpp från hushållen utgör de
stationära källorna (Harrison, 2005). Göteborgs stad har identifierat vägtrafik, industri,
energi/uppvärmning, sjöfart och arbetsmaskiner som de mest betydande källorna av partiklar
(Göteborg stad, 2012).
En annan viktig aspekt att ta i beaktning är det geografiska läget och utspädningen av källornas
emissioner, eftersom luftföroreningar förekommer på olika rumsliga skalor (Harrison, 2005).
Typiska rumsliga skalor med inverkan på den lokala luftkvaliteten delas in i lokal, urban och
regional skala. På lokal skala förekommer föroreningar, antingen på grund av dess lokala källa
eller korta uppehållstid i atmosfären, i betydande koncentrationer nära källan. På urban skala
uppträder föroreningar med atmosfärisk livstid på några timmar, vilka förekommer i höga
koncentrationer i hela staden men i betydligt lägre koncentrationer i omgivande
landsbygdsområden. På regional skala utgörs föroreningarna av fina partiklar (<2.5 μm, men inte
ultrafina partiklar) och har en atmosfärisk livstid på ett par dagar till några veckor, vilket
möjliggör långväga transport.

2.2.1 Mobila källor
2.2.1.1 Vägtrafik
Vägtrafiken har påvisats vara den viktigaste källan till luftföroreningar i städer och ger upphov
till en komplex kombination av gasformiga och partikulära luftföroreningar (Trafikverket, 2012).
Termen vägtrafik beskriver alla typer av emissioner som uppkommer från vägtrafiken,
oberoende av storleken eller användning på fordonet (Harrison, 2005). Vägtrafiken orsakar även
buller, olyckor och trängsel, vilket lett till trafikreducerande åtgärder i framförallt urbana miljöer
(Fenger, 2009).
Emissioner av primära partiklar från vägtrafiken utgörs inte enbart av förbränning (avgaser), utan
även av mekaniskt slitage och resuspension (Gehrig et al., 2004). På lokal skala delas
partikelemissionerna från vägtrafiken därför upp i direkta och indirekta emissioner. De direkta
emissionerna utgörs av: ofullständig förbränning av bränsle och motorolja, slitage av däck,
bromsar, kopplingar, vägbana, samt slitage av motor och delar i avgassystemen. Mekaniskt
genererade partiklar förekommer inom ett brett storleksintervall, där grovfraktionen utgör den
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största massandelen (Trafikverket, 2012). Indirekta emissioner är till viss del beroende av de
direkta emissionerna, då de utgörs av resuspension av det vägdamm som de direkta emissionerna
ger upphov till (Johansson et al., 2004). Vägdamm utgörs av partiklar som deponerats på
vägbanan och återförs i luften som resultat av fordonsinducerad turbulens (Langner et al., 2011).
Resuspension utgör en betydande del av de totala PM10-emissionerna från vägtrafiken och
mängden resuspenderande partiklarna beror på en rad olika parametrar (Gehrig et al., 2004).
Turbulensen från fordon är beroende av trafiktätheten, hastigheten på fordonen och fördelningen
mellan antalet bilar, bussar och lastbilar (Johansson et al., 2007). Fordonens körmönster har även
påvisats ha en inverkan, där ostört trafikflöde (stabilt tillstånd) ger lägre mängd resuspenderande
partiklar i jämförelse med stört trafikflöde (start/stopp) (Furusjö et al., 2007). Vägunderhåll på
vintern i form av sandning och saltning bidrar till förrådet av partiklar på vägbanan genom att
sand- och saltpartiklar blir suspenderade samt att friktionen ökar, vilket ökar slitaget av vägbanan
(Areskoug et al., 2004). Slitage från användning av dubbdäck har visat sig vara den dominerande
källan till resuspenderade partiklar, i synnerhet på asfalterade vägar utan snö eller is (Areskoug,
1999). I Göteborg, under slutet av 1990-talet, ökade andelen dubbdäck upp till 80 % vid
införandet av lagkrav på vinterdäck. Åtgärder för att minska andelen dubbade vinterdäck anses,
som ett viktigt steg för att minska partikelhalterna (PM10) i Göteborg, och lokala förbud mot
dubbdäck har införts på Friggagatan och Odinsgatan. Andelen dubbade vinterdäck har under de
senaste åren minskat och ligger nu på cirka 48 % (Göteborgs stad, 2012).
Meteorologiska parametrar, i form av fuktighet, nederbörd och varaktigheten av torra perioder,
har stor inverkan på halterna av PM10. Vid vått vägunderlag reduceras mängden resuspenderade
partiklar till mycket låga koncentrationer, medan torra vägförhållanden i kombination med damm
på vägbanan leder till höga koncentrationer av PM10 (Areskoug et al., 2004).
2.2.1.2 Sjöfart
En annan mobil källa, som producerar stora mängder av partiklar är sjöfarten (Fridell et al.,
2008). Det har skett en inkrementell ökning av emissioner från sjöfarten i takt med den ökade
globala handeln. Detta har lett till försämrad luftkvalitet både på global- och lokal skala i
kustnära områden (Viana et al., 2014) och de årliga utsläppen från sjöfarten på svenskt
territorialvatten har uppskattats vara betydande (Areskoug, 1999).
Partikelemissioner från sjöfarten är en komplex blandning av PM och den bidrar med både
primära och sekundära partiklar. De primära och grövre partiklarna består till största delen av
sönderbrutna sotpartiklar från väggarna i motorsystemet, medan sekundära partiklar utgörs av
fina partiklar som bildas då flyktiga föreningar kyls ned, adsorberas och agglomereras med aska
och sotpartiklar (Fridell et al., 2008).
Generellt påverkas mängden partikelemissioner av motortypen, vilket påverkar förbränningen
och kvaliteten på bränslet. Det har skett stora framsteg för att minska utsläppen från
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lastbilsmotorer men utvecklingen har varit sämre för större motorer, varför många fartyg alltjämt
använder gamla motorer eller gammal motorteknik (Cooper, 2003). Bränslekvaliteten är av
betydelse då högre svavelhalt generellt ger högre partikelemissioner (European Commission,
2002). Det är en markant skillnad mellan sjöfarten, som i stor utsträckning använder restolja
innehållandes mycket höga halter av svavel, upp till 4,5 %, och vägtrafiken, som inom Europa
använder diesel med en svavelhalt på 10 ppm (Fridell et al., 2008). Större fartyg har en
huvudmotor, som används för framdrivning av fartyget till sjöss och några mindre hjälpmotorer
för att generera el ombord. Huvudmotorn skapar de största utsläpp men är avstängda när fartygen
är förtöjda. Dock sker höga partikelemissioner från huvudmotorn vid start och manövrering av
fartyget, vilket leder till stora konsekvenser för luftkvaliteten i hamnstäder (Fridell et al., 2008).
Utsläppen från de mindre hjälpmotorerna är lägre, men kan inte helt bortses då de används
kontinuerligt, även i centralt belägna hamnar (Cooper, 2003). Dessa emissioner kan dock
reduceras avsevärt genom att ansluta fartygen till el från land, vilket innebär att hjälpmotorerna
då kan stängas av (Göteborgs hamn, 2013).
2.2.1.3 Spårtrafik
Kunskapen om partikelemissioner från spårtrafik, ovan jord, är mycket begränsad och resultaten
från de studier som genomförts är befästa med stor osäkerhet. Flertalet studier har däremot
utförts i tunnelmiljöer, som påvisat mycket höga halter av PM10 (Gustavsson et al., 2007).
Johansson et al (2003) mätte, under två veckors tid, halterna av PM10 och PM2.5 vid en
tunnelbanestation i centrala Stockholm. Resultatet visade att de genomsnittliga PM10- och
PM2.5-halterna var 470 och 260 mg/m3, vilket var 5 respektive 10 gånger högre än för
motsvarande halter som uppmätts vid en av de mest trafikerade gatorna i centrala Stockholm.
Spårtrafiken, ovan jord, avger PM10-emissioner, dock är dessa långt under den norm för
luftkvalitet som finns för att skydda människors hälsa (Banverket, 2007). Detta då de låga
emissionerna effektivt ventileras bort, varför endast höga halter uppstår under mycket korta
tidsperioder i omedelbar närhet av spåren (Gehrig et al., 2007). Gustavsson et al (2006) visade
genom åtgärdsrelaterade mätningar i tunnelmiljö att en betydande del av PM10-emissionerna är
direktemitterade, men att storleken varierar kraftigt mellan olika typer av tåg. Grövre partiklar
med kort uppehållstid i luften deponeras i eller nära järnvägen, medan finare partiklar både kan
ge upphov till höga halter av inandningsbara partiklar i slutna järnvägsmiljöer och spridas långt
bort från källan (Gustavsson et al., 2007)
Partikelemissionerna från elektriska tåg härstammar huvudsakligen från slitage på räls, bromsar,
hjul och kontaktskenor. Emissionerna bildas då friktionen mellan hjul och järnväg orsakar
metallförluster från ytorna (Fridell et al., 2010). Sett till elementinnehållet är järndamm det
kvantitativt viktigaste bidraget till PM10-halterna i den omgivande luften. Spårämnen som
koppar, mangan och krom förekommer i spårmiljöer, om än i mycket små mängder i relation till
järn (Gehrig et al., 2007).
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2.2.2 Stationära källor
2.2.2.1 Industriella processer
Emissioner från industrier utgörs av ett brett spektrum av olika industriverksamheter och
industriprocesser, som kan vara en betydande källa till partikelemissioner. Mängden emissioner i
urbana miljöer beror på i vilken höjd emissionerna sker, typ av bransch och vilken reningsteknik
som används (Areskoug, 1999).
Föroreningarna kan vara specifika för en viss industriell process och kan uppkomma genom
läckage från en produkt eller kemiska fabriker. Emissionerna är relativt enkla att mäta och
kvantifiera, då de mestadels kommer från väldefinierade källor så som skorstenar och
välutformade ventiler. Förutom de mer definierade processemissionerna, bidrar många
industriella verksamheter även med flyktiga emissioner. Dessa är svårare att kvantifiera och kan
uppstå genom att vind, mekaniskt, bryter loss råmaterial från exponerade lager (Harrison, 2005).
Emissionerna sker på alltifrån marknivå, för de flesta hushållens värmepannor, till mer än 300
meter höga skorstenar på kraftstationer. Påverkan på marknära koncentrationer blir därför
mycket olika och marknära källor har påvisats leda till betydligt högre lokala koncentrationer.
Källorna på hög höjd påverkar dock områden betydligt längre bort på grund av den utbredda
spridningen av emissionerna (Harrison, 2005).

2.3 Naturliga källor
På en global skala finns flera naturliga källor, så som suspention av jorddamm, havssalt,
vulkaniska aktiviteter och skogbränder, som är viktiga källor av partiklelemissioner till
atmosfären (Areskoug et al., 1999). Havssalt kan bidra med upp till 80 % av partikelnivåerna i
luften i vissa kustområden, genom att salt piskas upp i luften av starka vindar (EEA, 2013).
Havssalt bidrar i högre grad till partikelhalten i atmosfären på västkusten, då salthalten i
havsvattnet är väsentligt högre än i Östersjön (Areskoug et al., 1999).
I Sverige har naturliga källor påvisats ha mindre betydelse i jämförelse med partiklarna, som
härrör från antropogena verksamheter. Dessa partikelkällor har störst betydelse i urbana miljöer
och halterna av PM10 är där ofta 10-50 gånger högre än de naturliga nivåerna (Areskoug, 1999).

2.4 Långväga transport av luftföroreningar
Långväga transport av luftföroreningar är per definition en atmosfärisk process där
luftföroreningar transporteras inom en rörlig luftmassa, för avstånd större än 100 kilometer
(OECD, 2001). Omfattande studier under 1960-talet gällande långväga transport av
luftföroreningar i Europa gav en detaljerad bild av var föroreningarna emitteras och var de
deponeras. Resultatet bekräftade att världen inte är rättvis, vilket i synnerhet gällde för de
nordligare delarna av Europa. På grund av de globalt dominerande västliga vindarna, deponeras
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mer föroreningar i de Skandinaviska länderna än vad de egentligen emitterar inom deras egna
gränser. Detta ökade det politiska intresset, då det kvantitativt kunde påvisas att det var
föroreningar som emitterades på den europeiska kontinenten, som orsakade det sura regn som
försurade älvar och sjöar i Skandinavien (EEA, 2013). På motsvarande sätt emitterar länder som
England mycket mer föroreningar än vad som deponeras inom deras gränser (Fenger, 2009).
I Sverige brukar långväga transport av partiklar ses som en separat källa. Partiklarna som
deponeras i Skandinavien från långväga transport domineras av fina, sekundära, partiklar från
antropogena källor, som har en tillräckligt lång atmosfärisk livstid för att kunna transporteras
tusentals kilometer (Areskoug, 1999). Den atmosfäriska livstiden för partiklarna beräknas vara 28 dagar beroende på dess storlek och kemiska sammansättning. I Sverige är inverkan av
långväga transport störst i söder, men minskar med latituden. I söder bidrar långväga transporter
med ett ökat årsmedelvärde på 13 och 17 μg/m³, för PM10 och PM2.5, respektive 7 och 8 μg/m³,
i norra Sverige. Långväga transport av partiklar leder främst till förhöjda bakgrundshalter men
kan även påverka halterna i marknivå under de perioder på året, då resuspensionen av partiklar är
relativt låg. Bidraget av grova partiklar från långväga transport är större under våren på grund av
starka vindar och låg nederbörd (Areskoug et al., 2004).

2.5 Meteorologiska parametrar
Meteorologiska parametrar har stor inverkan på luftföroreningar. Detta genom att påverka
diverse fysiska och kemiska processer så som koagulation, kondensation och avdunstning,
kemisk omvandling samt torr och våtdeposition, som påverkar partikelhalterna i atmosfären
(Tang et al., 2014). Förenklat transporterar vinden föroreningarna, turbulensen blandar och
späder dem och nederbörden ”sköljer” bort dem från atmosfären (Trafikverket, 2012).

2.5.1 Säsongsvariation
Partiklar brukar generellt sett ses som ett luftkvalitetsproblem året runt, men partiklar är
komplexa och platsberoende vilket leder till stora säsongsvariationer (Jacob et al., 2009).
Generellt har kustområden större säsongsvariation av PM10 än inlandet (Samet et al., 2005).
De högsta halterna av PM10 förekommer under våren, medan låga halter förekommer under
sommarmånaderna. Anledningen till de höga PM10-halterna under våren är resuspension av
damm som samlats under vintern vid vägbanan, främst genom slitage av dubbdäck samt
sandning och saltning. Resuspensionen är som mest effektiv vid torrt vägunderlag och innan
sanden och vägdamm har tagits bort (Areskoug et al., 2004). PM10-halten är lägre på sommaren
på grund av: lägre trafikintensitet, vilket minskar både de direkta och indirekta emissionerna, och
av en i allmänhet mer intensiv turbulent blandning, vilket leder till effektivare utspädning av
partiklarna (Johansson et al., 2007).
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2.5.2 Vind och turbulens
Vind kan, väldigt grundläggande, definieras som luft i rörelse. Den påverkar luftkvaliteten
genom transport av luftföroreningar och kan delas in i olika skalor. Globala vindmönster skapas
genom ojämn uppvärmning av jordytan från solinstrålningen vid ekvatorn och polarområdena,
samt jordens rotation och skillnaden i uppvärmningskapacitet mellan land- och havsmassor.
Mesoskaliga vindmönster omfattar områden på cirka 100 kilometer och påverkas av den
regionala eller lokala topografin, så som bergskedjor, vattendrag eller skogsområden. Globala
och mesoskaliga vindmönster har stor betydelse vid långväga transport av luftföroreningar.
Vindmönster på mikroskala sker över områden mindre än 10 kilometer och är av störst intresse
vid mätning och övervakning av luftföroreningar på lokal nivå. Vindarnas hastighet och riktning
på mikroskala är beroende av sin omgivning och kan avvika markant på grund av varierande
friktionseffekter av jordytan, exempelvis oregelbunden topografi, stadens värmeö, effekten av
sjöar och hav, öppen mark och utformningen av gaturum. Det är av betydelse att veta riktningen
på vinden vid prediktioner av föroreningarnas spridning (RRC.AP, 2004).
Utspädningen av föroreningar i den lägre atmosfären påverkas kraftigt av konvektiv och
turbulent omblandning (RRC.AP, 2004). Turbulens brukar betraktas som oregelbundna virvlar
och uppkommer i atmosfären genom mekaniska eller termiska mekanismer. Mekaniskt bildad
turbulens skapas genom friktion mot underlaget. Friktionen mot marken minskar vindhastigheten
nära marken, vilket leder till att vindhastigheten ökar med höjden och bildar en
vindhastighetsprofil som skapar turbulens. Byggnader och gaturum kan skapa turbulenta vakar
(stora virvlar) nedströms hindren. Storleken på vakarna är beroende av vindriktningen i
förhållande till byggnaderna och gaturummet, byggnadernas dimensioner och gaturummens
utformning. Fordon ger också upphov till mekanisk turbulens. Vakarna bildas i omedelbar närhet
och är beroende av fordonens hastighet. Termisk turbulens skapas genom att solinstrålningen
värmer marken, som i sin tur värmer luften och när den varma luften stiger skapas varma virvlar
(turbulens). Den termiska turbulensen är beroende av hur stort energiutbytet är mellan marken
och atmosfären. Ökad turbulens leder generellt sett till ökad utspädning av luftföroreningarna
och därmed minskade föroreningshalter. Dock kan situationen bli annorlunda för partikelhalten,
då ökad turbulens kan öka resuspensionen av partiklar och därigenom öka partikelhalten
(Trafikverket, 2012).

2.5.3 Nederbörd
Nederbörd har stor inverkan på partiklarnas atmosfäriska livstid, då våtdeposition utgör den
viktigaste sänkan av partiklar. Våtdeposition sker genom att partiklar fastnar eller löser sig i
vätskedroppar i atmosfären och sedan ”tvättas ut” med hjälp av regn. Nederbördsfrekvens, hur
ofta det regnar, påverkar våtdepositionen i högre grad än nederbördsmängden, d.v.s. hur mycket
det regnar vid ett tillfälle (Jacob et al., 2009). Nederbörden påverkar även i hög grad vägbanans
ytvåthet, vilket i sin tur påverkar halterna av PM10. Torra förhållanden ger signifikant högre
halter av PM10 jämfört med våta förhållanden (Johansson et al., 2007).
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2.6 Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål
Syftet med gränsvärden, miljökvalitetsnormer och riktvärden är att säkerställa en acceptabel
luftkvalitet (Trafikverket, 2012). Det är enbart föroreningar från antropogena källor som beaktas
vid instiftande av luftrelaterade lagar. Dessa lagar inriktas mot verksamhetsspecifika sektorer,
processer, bränslen och föroreningar. Vissa lagar sätter gränser för mängden föroreningar som
emitteras. Andra syftar till att begränsa människors exponering mot skadligt höga halter av
föroreningar och sätter därför gränser för vilken mängd av en viss förorening, som får
förekomma i atmosfären på en specifik plats vid en viss tidpunkt (EEA, 2013). Det är av
betydelse att begrunda i vilket tidsmönster föroreningar förekommer, då det starkt korrelerar med
påverkan. För skador på ekosystem och i synnerhet material avgör långtidsmedelvärden effekten,
medan kortsiktiga toppvärden är mer avgörande för hälsa och välbefinnande (Fenger, 2009).
Det var genom evidensen av effekterna från de långväga transporterade föroreningar under 1960talet, som det första rättsligt bindande internationella instrumentet mot luftföroreningar på
regional basis upprättades; nämligen Konventionen om långväga gränsöverskridande
föroreningar (LRTAP) 1979. Luftkvaliteten har förbättras betydligt i Europa, mycket tack vare
effektiv nationell, europeisk och internationell lagstiftning (EEA, 2013).
I Miljöbalken återfinns juridisk bindande miljökvalitetsnormer (MKN), som föreskriver att
föroreningsnivåer skall underskrida nivårer som förorsakar skador på eller olägenheter för
människors hälsa eller miljön (Notisum, 2014). I Sverige infördes MKN för PM10 år 2001, men
implementerades först 2005. Dessa MKN uppdaterades och reviderades vid införandet av
Luftkvalitetsförordning (2010:477). Den nya luftkvalitetsförordningen föreskriver MKN för
partiklar PM10 och PM2.5 och skall bidra till att skydda människors hälsa samt uppfylla kraven i
EU-direktivet 2008/50/EG, om luftkvalitet och renare luft i Europa. Normerna anger de högsta
godtagbara halterna av partiklar och i luftkvalitetsförordningen för utomhusluft återfinns
upprättade gränsvärden för partiklar (PM10). Förordningen anger ett årsmedelvärde på 40 μg/m3
som inte får överskridas, och ett dygnsmedelvärde på 50 μg/m3, som inte får överskridas mer än
35 gånger per kalenderår (90-percentil) Göteborgs stad (2013).
Göteborgs Stad har brutit ned det nationella miljömålet Frisk luft och 2009 beslutade
kommunfullmäktige om ett nytt lokalt mål för frisk luft. Syftet med målet är att ”luften i
Göteborg ska vara så ren att den inte skadar människors hälsa eller ger upphov till
återkommande besvär”. Det nya målet anger att dygnsmedelvärdet för partiklar (PM10) skall
underskrida 35 μg/m3 i marknivå och värdet får inte överskridas mer än 37 dygn per år. I
Göteborg var årsmedelvärdet av PM10 under 2012 relativt lågt och MKN uppfylls med god
marginal i både tak och gatunivå vid samtliga stationer. Dock uppfylls inte miljömålet för
dygnsmedelvärde i gatunivå (Göteborgs stad, 2013).
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3. Material och metod
3.1 Mätstationers lokalisering
Mätstationerna definieras utifrån den höjd de mäter föroreningar på. Mätningar för luftkvalitet i
Göteborg sker centralt i både tak- och gatunivå. För att kartlägga luftkvalitetens variation över
tid genomförs mätningar på taknivå medan mätningar på gatunivå beskriver den mänskliga
exponeringen av luftföroreningar (Göteborgs stad, 2012).
Miljöförvaltningens huvudstation för mätning av luftkvalitet är placerad på varuhuset Femman,
där den urbana bakgrundskoncentrationen mäts på 27 meters höjd. Mätstationen ligger cirka 100
meter från Göteborgs centralstation (Se Figur 2, nr. 1). Mätningar av luftföroreningar på
marknivå genomförs av en station som är placerad i korsningen Vasagatan/Sprängkullsgatan och
benämns som mätstation Haga. Syftet med placeringen av stationen är att redovisa den
exponering av luftförorening på marknivå som människor utsätts för längs en vältrafikerad gata
(Se Figur 2, nr. 2). I Gårda sker mätningar på gatunivå i en mätstation som är placerad intill en
tungt trafikerad motorväg, där en daglig passage av cirka 110 300 fordon förekommer och
andelen tung trafik är förhållandevis stor. Motorvägens breda vägyta i kombination med det
tunga trafikflödet ger upphov till ansamling av partiklar (Se Figur 2, nr. 3). Den mobila
mätstationen 2 var under 2013 stationerad på Friggagatan och mätte luftföroreningar i marknivå,
3 meter. Friggagatan är cirka 600 meter lång, har tvåfilig vägtrafik i båda riktningarna och följs
parallellt av hus med fem eller sex våningsplan. Dubbdäcksförbud gäller på Friggagatan sedan år
2011 (Se Figur 2, nr. 5). Skansen Lejonet anses som Göteborgs mest kompletta meteorologiska
mätstation. Därifrån erhålls data för vindhastighet och vindriktning, temperatur, luftfuktighet,
solinstrålning och nederbörd på 10 meters höjd (Se Figur 2, nr. 6) (Göteborg, 2013).
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Figur 2. Karta över centrala Göteborg, där mätstationerna av föroreningar och meterologisk data är
utmärkta. Mätstationerna av luftföroreningar: Femman, Gårda, Haga, Masthuggstorget (mobil 1) och
Friggagatan (mobil 2) utgör de rödmarkerade cirklarna 1-5, och mätstationen av meterologiska
parametrar Lejonet utgör den blåfärgade cirkeln, 6. Kartkälla: Lantmäteriets kartadata

Mätstationen mobil 1 var stationerad på en parkeringsplats vid Masthuggstorget och mätte
luftföroreningar på marknivå, 3 meter (se Figur 2, nr. 4). Masthuggstorget är relativt centralt
beläget i Göteborg. Mätplatsen omges av byggnader i östlig/sydlig riktning medan omgivningen
i västlig/nordlig riktning är av öppen karaktär (se Figur 4). I närheten av mätstationen, cirka 200
meter bort, ligger Göta älv varifrån fartygen, Stena Danica och Stena Jutlandica, från Stenas
Danmarksterminalen avgår och anlägger mellan 2-4 gånger per dag (Se Figur 3, nr. 4). I
anslutning till hamnen förekommer även viss hamnverksamhet, exempelvis på- och avlastning av
containrar. Sett till vägtrafik, omgärdas mätstationen av tre vägar (Se Figur 3, nr. 2), varav
Oscarleden (E45), med genomsnittlig trafikmängd för vardagar på 56 300 bilar, utgör den mest
betydande. Spårtrafiken passerar cirka 20 meter söder om mätplatsen och trafikeras under dagtid
och nattetid regelbundet av linje 3, 9 och 11. Linjerna 1, 2, 5, 6, 10 och 13 passerar endast till
och från vagnhallen i Majorna under sen natt eller tidig morgon (Se Figur 3, nr. 3). Underlaget,
som spåren står på, består av stenmaterial och inte av asfalt. Väster om mätplatsen, cirka 3 km
bort, ligger ett industriområde med verksamheter för energiproduktion, petroleumraffinaderi
samt andra typer av industriella processer.
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Figur 3. Mätstationen vid Masthuggstorget (nr.1) med tre lokala källor av PM10: vägtrafik (nr.2),
spårtrafik (nr.3) och båttrafik (nr.3). Kartkälla: Lantmäteriets kartadata

Figur 4. Omgivningen till mätstationen vid Masthuggstorget (360 grader) i marknivå Foto: Carl
Thordstein

14

3.2 Datainsamling
3.2.1 Partiklar och NOx
Mätningarna av PM10 utfördes vid samtliga mätstationer, medan PM2.5 enbart mättes vid Haga
och Masthuggstorget. Insamlingen genomfördes med Tapered Element Oscillating
Microbalance-teknik (TEOM) och all data erhölls som timmedelvärden i µg/m3. TEOM
instrumentet mäter partiklarna genom att partiklarna deponeras på ett filter som oscillerar med
hjälp av en Piezo- elektrisk kristall. Frekvensen mäts kontinuerligt och minskar när massan ökar.
Halten av PM10 beräknas ur viktökningen per tidsenhet. För att inte erhålla negativa värden när
partiklarna avger vatten p.g.a. att luftens fuktighet har sjunkit, eller extremt höga värden när
fuktigheten stiger, torkas partiklarna kontinuerligt genom att luften och filtret där de deponerats
termostaterats till 50ºC (Ferm et al., 2003). Upphettningen kan dock resultera i förlust av flyktiga
partiklar på filtret, och därför appliceras en empirisk korrektionsfaktor, PM10=uppmätt
värde*1.19+1.15 μg/m3.
Mätningar av NOx utfördes vid samtliga stationer. Insamlingen utfördes med två olika tekniker,
vid mätstationerna Gårda och Haga nyttjade Differential Optical Absorption Spectroscopy-teknik
(DOAS) medan Femman, Masthuggstorget och Friggagatan nyttjade kemiluminiscens. Med
DOAS-teknik mäts luftföroreningarna optiskt, där en ljusstråle skickas från en ljuskälla, över en
viss sträcka, till en mottagare. Genom molekylernas olika absorptionsspektrum separeras de i en
spektofotometer. Detta ger förhållandet mellan mängden ljus som absorberats och antalet
molekyler i mätsträckan, och genom analys av ljusförlusterna och databeräkningar erhålls
koncentrationen av luftföroreningar (Opsis, u.d). Kemiluminiscensprincipen för mätning av NOx
baseras på reaktionen mellan kvävemonoxid (NO) och ozon (O3). Katalysatorer reducerar NO2
till NO innan mätning fås NOx-halten. NO2 är då skillnaden mellan NOx- och NO-halterna (ITM,
2007). Instrument vid Masthuggstorget har två separata, parallella mätkammare som mäter NO
och NOx kontinuerligt, var för sig. För fullständig instrumentförteckning, se Bilaga B.

3.2.2 Meterologiska parametrar
Alla mätstationer för luftkvalitet i Göteborg är utrustade med en vindmätare, som samlar in
timmedelvärden av vindriktning och vindhastighet (m/s). Vinddata från Masthuggstorget och
Gårda användes för jämförelser på marknivå och vinddata från mätstationen Lejonet mättes på
10 meter och nyttjades för jämförelse mot den urbana bakgrundskoncentrationen. Data för
nederbörd och relativ fuktighet hämtades som timmedelvärden från mätstationen Lejonet. Den
relativa fuktigheten mättes på 2 meter och nederbörden på 0,5 meter höjd över markytan.
Anledningen till att data från mätstationen vid Femman inte nyttjades var på grund av renovering
av taket, vilket gav ofullständig och icke representativ data.
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3.3 Dataanalys
Den statisktiska analys, som legat till grund för resultatet genomfördes med utgångspunkt i
frågeställningarna och framtogs med hjälp av Microsoft Excel. PM10 halternas dygns- månads-,
säsongs- och årsvariation vid Masthuggstorget jämfördes mot övriga mätstationer i Göteborg. En
liknande analys genomfördes med NOx, där NOx nyttjades som en indikator för
förbränningprocesser. En regressionsanalys genomfördes för PM10, där Masthuggstorget ställdes
mot Femman och Gårda, för att undersöka sambandet med bakgrundshalten. PM10 och PM2.5
analyserades utifrån deras dygnsvariation och förhållande gentemot varandra, för att utröna om
de berodde av samma källa. Mätdata från mätstationen i Haga exkluderades för PM2.5. Detta
eftersom mätningarna ansågs ofullständiga (procent mättimmar 73,7) (se Tabell 1), vilket
omöjliggjorde jämförelser mätstationerna emellan och resultatet var av den anledningen icke
representativt. Gårda valdes som jämförande mätstation vid analyserna av vardagar/helger,
säsongsvariation, och sambandet mellan PM10 och NOx mot vindriktningar. Detta eftersom dess
höga procent mättimmar (se Tabell 1) gav ett representativt resultat, samt att PM10-halten är
starkt kopplade till vägtrafiken. Vägtrafiken kunde därav uteslutas som betydande källa vid
Masthuggstorget om skillnader i resultatet mellan dessa mätstationer kunde påvisas. För att
utröna hur PM10 förhöll sig mellan vardagar och helger, analyserades dygns- (timmedelvärden
av PM10) och årsvariationen (dygnsmedelvärde av PM10). Detta gjordes i syfte att fastställa en
viss aktivitet till vardagar eller helger. Säsongsvariationen analyserades genom att fastställa
dygnsvariationen av PM10 för årstiderna, vinter (dec-feb), vår (mars-maj), sommar (jun-aug) och
höst (sep-nov), vid Masthuggstorget och Gårda.
Luftföroreningar påverkas av olika meteorologiska processer och därför undersöktes hur PM10
förhöll sig till vindhastighet, vindriktning, nederbörd och relativ fuktighet. Vindriktning
analyserades genom frekvensfördelningen av vindriktning som procent av tiden under 2013, som
det har blåst från respektive vindriktning vid Masthuggstorget och Gårda. För att utröna PM10och NOx-halternas beroende av vindriktning, togs medelvärdet av luftföroreningarna vid varje
vindriktning. Vid fastställandet av vindhastighetens inverkan på PM10 haltena analyserades
medelvärdet av PM10-halterna för respektive vindhastighet och standardavvikelsen, samt
korrelationen mellan dygnsmedevärdet av PM10 och vindhastighet. Sambandet testades mellan
vindhastigheten, som timmedelvärde, vid Masthuggstorget och Lejonet, för att försäkra att inga
onormala vindförhållanden förekommit. Jämförelse mellan inverkan av nederbörd och relativ
fuktighet på PM10 halterna vid Masthuggstorget genomfördes. En jämförande regressionsanalys
genomfördes mellan PM10, som dygnsmedelvärde, vid Masthuggstorget och Gårda, och relativ
fuktighet, vid Lejonet.
Gårdas timmedelvärden av PM10 för 4 och 5 september exkluderades, för samtliga analyser, då
onormalt höga halter uppstod inom några timmar. Halterna varierade med över 2000 µg/m3,
vilket tyder på de troligtvis föranletts av någon sorts vägarbete.
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För fullständig sammanfattning av ingångsdata för PM10, PM2.5 och NOx, se Tabell 3, 4 och 5.
Tabell 1. Mätstationernas procent mättimmar, under 2013, för PM10, PM2.5 och NOx
Procent mättimmar Femman Haga
PM10

77,1

99,5

73,7

PM2.5
NOx

88,3

Gårda

97,9

98,5

Masthuggstorget Friggagatan

94,5

94,6

85,1
99,9

91,4

96,2

3.4 Insamling av litteratur
Litteraturen som legat till grund för detta arbete består av vetenskapliga tidskrifter, rapporter och
hemsidor på internet. Google Scholar nyttjades som databas vid insamling av tidskrifterna och
inga tidsbegränsningar för publiceringsår ingick i den preliminära sökningen. De preliminära
sökorden var: particulate matter, particle sources, source contributions PM10. Sökningen gjordes
med engelska termer för att erhålla största antalet tidskrifter. Resultatet av den preliminära
databassökningen var 21 300 tidskrifter. Artiklarna bedömdes med hänsyn till deras titel och
sammanfattning, och de tidskrifter, som inte ansåg som relevanta för studien syfte förkastades.
Endast ett fåtal artiklar ansågs relevanta efter den preliminära sökningen. Resterande artiklar
hittades via manuell sökning från artiklarna, som erhölls i den preliminära sökningens
referenslistor.
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4. Resultat
4.1 PM10 och NOx-halter variation mellan mätstationerna
Figur 5 visar månadsmedelvärdet av PM10 och hur de varierat under 2013. Vid jämförelse av
mätstationernas PM10-halter, som månadsmedelvärde, visade resultatet att mätstationerna har
approximativt samma årskurva. Halterna var högst, för samtliga mätstationer, under våren och
som lägst under sommaren. Signifikant var att Masthuggstorget hade högst månadsmedelvärde
under 9 av årets 12 månader, samt det enskilt högsta månadsmedelvärdet, 38,5 µg/m3 i mars.
Som framgår av figuren finns visst databortfall för stationerna, men detta torde inte ändra det
generella resultatet.

Figur 5. Mätstationernas månadsmedelvärden av PM10 under 2013

Resultatet från jämförselsen mellan mätstationernas NOx-halt, som månadsmedelvärde, visade
att de högsta halterna erhölls året om i Gårda (se Figur 6). Omvänt uppvisade Masthuggstorget,
med viss reservation för uteblivna mätvärden, de lägsta månadsmedelvärderna av NOx.
Mätstationernas årskurvor har liknande utformning, med högst halter under vinter och höst, och
lägst halter under sommaren. I oktober månad visas ett lägre värde, som inte åtföljer de höga
värderna för september och november. Om detta fenomen gäller för Haga är dock oklart, då
mätvärden saknas för oktober.
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Figur 6. Mätstationernas månadsmedelvärden av NOx under 2013

Figur 7 visar hur PM10-halterna vid Masthuggstorget korrelerar med PM10-halterna vid
Femman och Gårda. Mätstationen vid Femman visar de urbana bakgrundsnivåerna av PM10,
medan mätstationen vid Gårda visar PM10-halterna i marknivå. PM10-halterna vid
Masthuggstorget ökade linjärt med ökade PM10-halter vid Femman och uppvisade viss
korrelation (R2=0,70). Vid p-värde <0,001 bedöms sambandet som signifikant. PM10-halterna
vid Masthuggstorget ökade linjärt med ökade PM10-halter även vid Femman, dock med svagare
korrelation (R2=0,44). Detta avspeglas även vid p-värdet 0,54, varav sambandet även här bedöms
som signifikant.

Figur 7. Spridningsdiagram av dygnsmedelvärde [PM10] Masthuggstorget och [PM10] Femman (till
vänster), och [PM10] Masthuggstorget och [PM10] Gårda (till höger).
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4.2 PM10 relation till PM2.5
Dygnsvariation
Figur 8 visar dygnsvariationen av PM10 och PM2.5 vid Masthuggstorget. Dygnsvariation av
PM10 var betydligt mer uttalad än för PM2.5, vilket gav en tydligare dygnsprofil. PM10 hade en
tydlig topp på morgonen och en mindre mer odefinierad topp på eftermiddagen. Differensen var
11,1 µg/m3 mellan det högst uppmätta värdet av PM10, (28,3 µg/m3) och den lägsta (17,2
µg/m3). Det högsta och lägsta timvärdet för PM2.5 föreföll inom samma timmar som PM10, men
den mer utjämnade dygnsvariationen för PM2.5 ledde till att differensen mellan det högst
uppmätta värdet, 8,1 µg/m3, och de lägst uppmätta värdet 5,6 µg/m3, endast blev 2,6 µg/m3.
Detta visar att emissioner av PM10 är betydligt högre än emissioner av PM2.5. Halten av PM10
var cirka 3 gånger högre än PM2.5 för alla tider på dygnet.

Figur 8. Dygnsvariation av PM10 och PM2.5 vid Masthuggstorget

Figur 9 visar korrelationen mellan dygnsmedelvärdet av PM10 och PM2.5 vid Masthuggstorget.
Regressionsanalysen påvisade en relativt svagt korrelation mellan PM10 och PM2.5 (R2=0,24).
Sambandet mellan partikelstorlekarna ansågs dock, som signifikant med p-värdet<0,001.
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Figur 9. Spridningsdiagram av korrelationen mellan PM10 och PM2.5, som dygnsmedelvärden vid
Masthuggstorget

4.3 Variation i PM10 mellan vardagar och helger
Figur 10 visar hur dygnsmedelvärdet för PM10 skiljer sig mellan vardagar och helger vid
Masthuggstorget och Gårda. Under vardagar följde PM10-halterna vid Masthuggstorget och
Gårda ungefär samma kurva. Gårda hade dock tillfälliga toppar med onormalt höga halter av
PM10 den 4 september och 24 november, medan Masthuggstorget uppvisade högre PM10-halter
mellan den 20-23 december. Gårda uppvisade, för vardagar, det högsta uppmätta värdet av PM10
på 138,4 µg/m3, men samtidigt det lägsta 4,1 µg/m3. Masthuggstorget hade en mindre differens
mellan dess högsta (59,6 µg/m3) och lägsta (7,8 µg/m3) uppmätta PM10-värde.
Under helger uppvisades lägre halter av PM10, för både Masthuggstorget och Gårda. Det
förekom färre onormalt höga toppar i Gårda, medan Masthuggstorget hade en topp som
sammanföll med de höga halterna, som förekom under vardagen. Gårda hade, likt för vardagar,
det högsta (76 µg/m3) och lägsta (3,5 µg/m3) PM10-värdet. Masthuggstorgets högsta PM10värde var 52,2 µg/m3 och det lägst uppmätta var 8,4 µg/m3.
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Figur 10. Jämförelse dygnsmedelvärdet för PM10 mellan vardagar och helger, vid Masthuggstorget och
Gårda

Gårda uppvisade de signifikant högsta värdena av PM10 under både vardag och helger.
Anmärkningsvärt och återkommande var dock att PM10-halterna vid Masthuggstorgets trots
detta, är högre cirka 80 % under vardagar och cirka 82 % under helger. Detta åskådliggörs i
tabell 2, som jämförde den procentuella fördelningen av antalet dygnsmedelvärden av PM10,
vardagar respektive helger, mellan Masthuggstorget och Gårda.
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Tabell 2. Procentuell fördelning av antalet dygnsmedelvärden, vardagar respektive helger, av PM10 under
2013, där Masthuggstorget uppvisade högre halter än Gårda
Vardagar Helger
Masthuggstorget
Gårda

80,2

82,3

19,8

17,7

Figur 11 visar dygnsvariation av PM10 under vardagar och helger, och hur dessa skiljer sig åt
mellan Masthuggstorget och Gårda. Dygnsprofilen av PM10 är tydligare under vardagar för både
Masthuggstorget och Gårda. Halterna av PM10 ökar snabbt under vardagsmorgnar, men
betydligt långsammare under helger. Detta återspeglar skillnaden i trafikrytmen mellan vardagar
och helger. I jämförelse med Masthuggstorget hade Gårda en tydligare dygnsprofil under både
vardagar och helger, med en mer utmärkande topp under morgonen och en på eftermiddagen.
Under vardagar, vid Gårda, var PM10-halterna cirka 3,7 gånger högre vid lunchtid (38,5 μg/m³)
än tidigt på morgonen (15 μg/m³). Under helger var det högsta PM10 värdet (25,62 μg/m³) cirka
2,4 gånger högre än det lägsta (10,6 μg/m³). Masthuggstorget hade en jämnare dygnsvariation.
Under vardagar var de högst uppmätta PM10-halterna 1,8 gånger högre vid sen morgon (31,5
μg/m³) än tidigt på morgonen (17,1 μg/m³). Halterna är cirka 2,5 gånger högre vid lunchtid (40
μg / m³) än tidigt på morgonen (10,4 μg/m³). Under helger var det högst uppmätta PM10-värdet
(25,7 μg/m³) cirka 1,8 gånger högre det lägsta värdet (17,3 μg/m³).

Figur 11. Dygnsvariation av PM10 under vardagar och helger, för Masthuggstorget och Gårda

4.4 Säsongsvariation av PM10
Figur 12 visar dygnsvariationen av PM10 och hur den varierar under årets fyra säsonger, vid
Masthuggstorget och Gårda. Säsongsvariationen för PM10 var mindre signifikant för
Masthuggstorget. Gårda hade en större och tydligare dygnsvariation, för samtliga säsonger, med
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låga PM10-halter under natten följt av en tydlig topp på morgonen. För Masthuggstorget inföll
den största dygnsvariationen (23 μg/m³) på våren, mellan den högsta PM10-halten (42,5 μg/m³)
och den lägsta halten tidigt på morgonen (19,4 μg/m³). Under sommaren uppvisades den minsta
dygnsvariationen (5,6 μg/m³) mellan den högsta halten (21,6 μg/m³) och den lägsta (16,0 μg/m³).
I Gårda var den största dygnsvariationen (24,4 μg/m³), mellan det högst uppmätta PM10-värdet
(36,3 μg/m³) och det lägsta (11,9 μg/m³), under våren. Sommaren uppvisade den lägsta
dygnsvariationen (7,0 μg/m³), mellan den högsta halten (17,6 μg/m³) och den lägsta (10,6 μg/m³).
Signifikant var att säsongsmedelvärdet vid Masthuggstorget var högre under vintern (24,0 μg/m³
mot Gårda 19,8 μg/m³ ), våren (32,7 μg/m³ mot Gårda 27,3 μg/m³ ), och sommaren (18,6 μg/m³
mot Gårda 14,6 μg/m³ ). Säsongsmedelvärdet var under hösten högre i Gårda (19,2 μg/m³ mot
Masthuggstorget 18,1 μg/m³ ), vilket skulle kunna ha föranletts av de onormalt höga halterna i
november. Timmedelvärdet av PM10 var för samtliga säsonger högre vid Masthuggstorget från
kl. 21:00-04:00.

Figur 12. Säsongsvariation av PM10 vid Masthuggstorget och Gårda
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4.5 Samvariation mellan meteorologiska parametrar
4.5.1 Vindriktning
Figur 13 visar frekvensfördelningen av vindriktning vid Masthuggstorget och Gårda som procent
av tiden under 2013. Vid Masthuggstorget blåste det mestadels från väst (V=11,1%), ostnordost
(ONO=11,2%), öst (O=11,8%), sydost (10,3%) och sydsydost (10,1%). Vid Gårda var
vindriktningen tämligen mer jämfördelad och dominerades av sydliga (S=18,2%) sydsydvästliga
(SSV=11,8%), sydvästliga (SV=11,3%) och nordnordöstliga vindar (NNO=14,4%). Skillnaden
mellan mätstationernas vindriktning beror på omgivningens utformning, då vindriktningen
mättes i marknivå.

Figur 13. Frekvensfördelningen av vindriktning vid Masthuggstorget (till vänster) och Gårda (till höger).
Fördelningen anges som procent av tiden under 2013, som det har blåst från respektive vindriktning

Figur 14 visar sambandet mellan PM10 och NOx, vid Masthuggstorget och Gårda, och
vindriktningen. NOx-halterna var betydligt högre i Gårda. Det fanns ett tydligt samband mellan
NOx och vindriktning vid både Gårda och Masthuggstorget. Vid Masthuggstorget var skillnaden
50,8 μg/m³ mellan vindriktningen med högst (N=64,2 μg/m³) och lägst (SSO=13,4 μg/m³) NOxhalt. Vid Gårda skilde det 98 μg/m³ mellan vindriktningen med högst (O=148,7 μg/m³) och lägst
(SV=50,7 μg/m³) NOx-halt. Det största bidraget av NOx vid Gårda kommer från nord- och
sydöstliga vindriktningarna och var cirka 140 μg/m³ vid respektive vindriktning. Vid
Masthuggstorget bidrog nordöstliga vindarna till de högsta NOx-halterna cirka 63 μg/m³. Vid
Gårda var den dominerande källan vägtrafik, där E20 och E6:an passerar cirka 5 meter öster om
mätstationen i nord-sydlig riktning. Masthuggstorgets NOx-halter, kan härröra från vägtrafik,
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E45:ans nordliga passage i väst-östlig riktning och Stenafärjan som förankrar norr om
mätstationen.
Gårdas NOx-halter var högre än PM10-halterna för samtliga vindriktningar. Vid Masthuggstorget
var PM10-halterna högre vid sydvästliga vindriktningarna, vilket tyder på att där finns en källa,
utan förbränning, som bidrar till PM10-halterna.

Figur 14. Visar samband mellan luftföroreningar (PM10 och NOx i μg/m³) vid Masthuggstorget och
Gårda, och vindriktning vid respektive mätstation

PM10-halterna var relativt jämnt fördelade mellan vindriktningar och halternas variation var
svagt beroende av vindriktning (se Figur 15). För Masthuggstorget skiljde det enbart 9,7 μg/m³
mellan vindriktningen med störst (VNV=28,3 μg/m³) och lägst (SO=18,6 μg/m³) bidrag. I Gårda
var differensen mellan vindriktningen det högsta (NO=27,7 μg/m³) och lägsta bidraget (SO=18,6
μg/m³) 9,1 μg/m³. Vindriktningar vid Masthuggstorget bidrog i högre grad (16/11 vindriktningar)
till högre halter av PM10.

26

Figur 15. Visar samband mellan PM10 vid Masthuggstorget och Gårda, för vindriktning vid respektive
mätstation

4.5.2 Vindhastighet
Figur 16 visar vindriktningarnas medelvindhastighet vid Masthuggstorget. Resultatet påvisade att
de starkast förekommande vindarna tenderade att komma från västliga till nordvästliga vindar.
Högst medelvindshastighet hade vindriktningen VÄV (2,4 m/s) och NNV (0,88m/s) hade lägst
medelvindshastighet. Förklaring till detta ges i Figur 3, där omgivningen i västlig riktning, från
mätstationen är av öppen karaktär, medan höga hus och andra föremål förekommer i nordöstlig
riktning, vilket förhindrar vinden.

Figur 16. Medelvindhastigheten, i m/s, för respektive vindriktning vid Masthugstorget
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Figur 17 visar korrelationen mellan dygnsmedelvärdet av PM10 och vindhastighet.
Vindhastigheten var generellt mycket låg vid Masthuggstorget under 2013, och endast 1 gång
förekom vindhastigheter över 6 m/s. Resultatet påvisade att korrelationen mellan PM10 och
vindhastighet var mycket svag (R2=0,0049), vilket därmed innebär att högre vindhastigheter inte
leder nämnvärt till högre PM10-halter. Den svaga korrelationen avspeglades på p-värdet (0,19),
och signifikansen bedöms som relativt svag.

Figur 17. Spridningsdiagram som visar korrelationen mellan dygnsmedevärdet av PM10 och
vindhastighet vid Masthuggstorget

Resultatet från figur 18 styrker konstaterandet gällande PM10-halternas oberoende av
vindhastigheten. Figur 18 visar dygnsmedelvärdet av PM10 vid olika vindhastigheter. Inget
direkt samband mellan vindhastighet och PM10-halter kunde påvisas. PM10-halterna ökade
initialt från 21,9 μg/m³ vid 1 m/s till 25,6 μg/m³ vid 3 m/s, men avtog därefter till 21,6 μg/m³ vid
5 m/s. Standardavvikelsen var hög för, i synnerhet, vindhastigheterna 1, 2 och 3 m/s, vilket
visade på relativ stor spridning av PM10-halterna inom varje vindhastighet.
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9,76
9,97

9,44

5,67
4,13

Figur 18. Medelvärdet av PM10-halterna för respektive vindhastighet, med tillhörande standardavvikelse
(σ)

Figur 19 visar en jämförelse mellan vindhastigheten vid Masthuggstorget och Lejonet.
Spridningsdiagrammet påvisar en viss korrelation mellan mätstationernas vindhastighet
(R2=0,66) och sambandet bedöms, som signifikant (p<0,001). Vindhastigheten vid Lejonet
förekommer i cirka dubbel så hög amplitud, i jämförelse med Masthuggstorget. Förklaring ligger
i mäthöjden där vindhastigheten vid Lejonet mättes på 10 meters höjd, medan Masthuggstorget
förde mätningar av vindhastigheten på 3 meters höjd. Vinden retarderas närmare marken på
grund av ökad friktion, vilket leder till lägre vindhastigheter vid Masthuggstorget.

Figur 19. Spridningsdiagram, visar korrelationen mellan vindhastigheten, som timmedelvärde i (m/s), för
Masthuggstorget och Lejonet
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4.5.3 Nederbörd och relativ fuktighet
Figur 20 visar en episod av hur PM10-halten påverkas av nederbörd och relativ fuktighet.
Resultatet påvisade ett starkare samband mellan PM10 och relativ fuktighet. Ökad relativ
fuktighet ledde till minskade halter av PM10. Nederbörd har generellt sett stor inverkan på
halterna av PM10, men då det inte fanns mätvärden att tillgå vid Masthuggstorget valdes
uppmätta nederbördsmängd vid Lejonet. Detta kan vara förklaringen till att nederbördsmängden
inte korrelerar med PM10-halterna då nederbörd kan förekomma i mer lokal skala, varför kurvan
är förskjuten åt höger. Av den anledningen valdes att göra mer ingående analys av relativ
fuktighets inverkan på PM10-halterna.

Figur 20. PM10, som timmedelvärde vid Masthuggstorget och dess samband med nederbörd och relativ
fuktighet vid Lejonet mellan 11-13 april

Relativ fuktighet
Figur 21 visar korrelationen mellan PM10 och relativ fuktighet, vid Masthuggstorget och Gårda.
PM10-halterna vid Masthuggstorget minskade linjärt då den relativa fuktigheten ökade och
uppvisade en svag korrelation (R2=0,26). PM10-halterna vid Gårda minskade linjärt då den
relativa fuktigheten ökade, dock med svagare korrelation (R2=0,44).
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Figur 21. Korrelation mellan PM10, som dygnsmedelvärde, vid Masthuggstorget och Gårda, och relativ
fuktighet vid Lejonet
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5. Diskussion
5.1 Resultat
Syfte med studien var dels att förstå betydelsen av olika faktorers och källors inverkan på PM10halterna, samt att genom en statistisk analys av mätdata från Masthuggstorget och övriga
mätstationer i Göteborg ta reda på vad som föranlett de förhöjda halterna av PM10 vid
Masthuggstorget. Resultat påvisade att PM10-halterna varierar beroende av mätplatsens
lokalisering och påverkas av meterologiska parametrar.
Vid jämförelse av mätstationernas årsvariation för PM10 uppvisade Masthuggstorget det högsta
års- och månadsmedelvärdet. Anmärkningsvärt var att Masthuggstorget för parametrarna högsta
dygnmedelvärde och timmedelvärde hade de lägsta PM10-halterna i jämförelse med övriga
mätstationer i marknivå. Detta antyder att de förhöjda PM10-halterna inte föranletts av intensiva
aktiviteter så som vägarbete, bebyggelse, vägunderhållning eller gräsklippare, vars bidrag av
partiklar anses kunna vara betydande och i vissa situationer ge signifikant höga timmedelvärden
(Areskoug, 1999). Av samma anledning antas naturliga källor, så som skogsbränder, inte heller
ha någon betydande påverkan.
Masthuggstorget uppvisade samtidigt de lägsta halterna av NOx. Då NOx bildas vid
förbränningsprocesser indikerar resultatet att de höga PM10-halterna vid Masthuggstorget inte
huvudsakligen uppkommit till följd av förbränningsprocesser. PM10 uppvisade även högre halter
än NOx vid sydvästliga vindar, vilket styrker att det förekommit en källa för PM10, som inte har
koppling till förbränning.
PM10 hade en tydligare dygnsprofil i jämförelse med PM2.5 vid Masthuggstorget, där den tidiga
toppen på morgonen är kopplad till vägtrafiken. Dygnsvariationen för PM2.5 var i princip
obetydlig, bortsett från en liten ökning på morgonen. Detta påvisar långväga transports betydelse
till halterna av PM2.5, genom ett svagt kontinuerligt bidrag under dygnet, som jämnar ut
dygnsvariationen. Det är osannolikt att långväga transport skulle vara den bidragande faktorn till
PM10-halter vid Masthuggstorget. Detta då PM2.5 generellt har en starkare korrelation med
långväga transport, medan PM10 har påvisats ha en starkare korrelation till lokala antropogena
källor (Tang et al., 2014). Långväga transporterade partiklar antas även vara jämnt fördelade
över ett storstadsområde (Johansson et al., 2007), varför bidraget av PM10 från långväga
transport bör vara approximativt densamma vid samtliga mätstationer. Detta gäller såväl direkta
emissioner av PM10, som emissioner av partikelbildande ämnen (NOx och SO2) vilka bildar
sekundära partiklar vid långväga transport (Areskoug et al., 2004).
Halten av PM10 var cirka 3 gånger högre än PM2.5 vid Masthuggstorget, vilket tyder på att
vägtrafik inte är den betydande källan. Detta stärks av Areskoug et al (2004), som påvisade att
PM10 förekommer i cirka 6 gånger högre halter än PM2.5 på platser där trafiken är den mest
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betydande källan. Den svaga korrelationen partiklerstorlekarna emellan tyder även på att deras
halter beror på olika källor.
PM10-halterna vid Masthuggstorget uppvisade en starkare korrelation med PM10-halterna vid
Femman (R2=0,70) än vid Gårda (R2=0,44). Sambandet bedömdes som signifikant vid båda
jämförelserna och resultatet föreföll mycket intressant av den orsaken att PM10-halterna vid
Masthuggstorget förhåller sig på samma sätt som bakgrundsnivåerna vid Femman. Detta innebär
att PM10-nivåerna vid Masthuggstorget inte skulle vara starkt påverkade av lokala emissioner.
Denna slutsats är dock indirekt och för att stärka den skulle ytterligare mätningar krävas.
Jämförelsen mellan PM10-halternas variation under vardagar och helger, vid Masthuggstorget
och Gårda, påvisade att halterna av PM10 var högre cirka 80 % av tiden. Halterna av PM10 var
högre vid Masthuggstorget under perioder med låga halter. Omvänt var PM10-halterna högre vid
Gårda under korta perioder med generellt höga halter. Detta skulle kunna betyda att det är lokala
bidrag, bundna till en viss aktivitet, som föranleder de höga topparna vid Gårda, medan halterna
av PM10 vid Masthuggstorget uppkommer av flera mindre lokalt och tidsmässigt bundna
aktiviteter. Gårdas korta episoder av höga PM10-halter skulle kunna ha föranletts av inversioner.
Inversion är ett specifikt vädertillstånd där vertikala luftrörelser är begränsade, vilket orsakar
dålig ventilation och begränsad utspädning. Inversioner förekommer i högre grad under kalla
perioder på vintern, vilket skulle förklara de höga halterna i slutet av november då temperaturen
under några dygn sjönk från plus- till minusgrader. I situationer med inversion dominerar lokala
källor helt och bidraget från långväga transporter komma att helt stängas ute. Detta leder till
ackumulering av lokalt emitterade luftföroreningar och mycket höga halter kan då uppstå
(Areskoug et al., 2004). Dygnsvariationen var mer uttalad under både vardagar och helger, vid
Gårda. Den tydliga toppen av PM10 på morgonen och eftermiddagen är starkt kopplade till
vägtrafiken. En mindre markerad morgontopp kunde även urskiljas vid Masthuggstorget, vilket
påvisar att vägtrafiken har en viss inverkan på PM10-halten. Anmärkningsvärt är dock att
Masthuggstorget uppvisar signifikant högre timvärden under natten. Halterna av PM10 hålls
nästintill konstanta från eftermiddagen fram till morgonen och avtar ytterst lite. Detta tyder på att
det förekommer aktiviteter under hela dygnet, som bidrar till svagare dygnsvariation av PM10.
De höga PM10-halterna under våren påvisar betydelsen av bidraget från resuspension.
Resuspension påverkas främst av vägtrafik (Gehrig et al., 2004), vilket gör det anmärkningsvärt
att Masthuggstorget uppvisade högre halter av PM10 än vid Gårda, då trafikmängden var cirka 2
gånger större vid Gårda. Andelen tunga fordon var högre vid Gårda vilket påverkar mängden
resuspenderade partiklar (Johansson et al., 2007). Högre andel tunga fordon leder till högre
emissioner av sot, samt större slitage på bromsar och däck (Sternbeck et al., 2002). Vad som
skulle kunna förklara resuspensionen vid Masthuggstorget är skillnaden i fordonens körmönster.
Partikelemissioner beror på lokala körförhållanden och ökar vid start och stopp körning
(Johansson et al., 2007). Vid Gårda förekommer ett relativt stabilt trafikflöde medan vägen
närmast mätstationen vid Masthuggstorget, ca 20 meter, är försedd med ett farthinder, vilket
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leder till start och stoppkörning. Under vintermånaderna uppvisades de näst högsta halterna av
PM10 och resuspension utgör även här den mest betydande källan av PM10 (Areskoug, 1999).
Under vintern är det främst vägsalt och sand, som utgör resuspensionen av PM10. Den starka
säsongsvariationen av PM10 med mycket låga halter under sommarmånaderna tyder starkt på att
vägsalt är den klart dominerande källan under vintern (Furusjö et al., 2007). Det framgick tydligt
att timmedelvärdet av PM10 för samtliga säsonger var högre vid Masthuggstorget, från kl.
21:00-04:00, vilket styrker tidigare konstaterande om att det förekommer källor som bidrar med
PM10 dygnet runt.
Vindhastigheten var generellt låg och visade ingen direkt korrelation med PM10. Halterna av
PM10 fördelades även relativt jämnt mellan vindhastigheterna vilket styrker konstaterandet att
resuspensionen av PM10 inte föranletts av vinden, utan är mer aktivitetsberoende. Vid
jämförelse mellan vindhastigheten vid Masthuggstorget och Lejonet kunde det påvisas att inga
onormala vindförhållanden förekom vid Masthuggstorget, trots att vindhastigheten vid Lejonet
var cirka dubbelt så hög.
Vid Masthuggstorget dominerade väst- och östliga vindar. De västliga vindarna kan förklaras av
det storskaliga västvindbältet, som medför västliga vindar året runt, och närheten till kusten. De
östliga vindarna skulle kunna förklaras av gatans utformning, där det går en cirka 500 meter lång
väg öster om mätplatsen, som kantas av hus med sju eller åtta våningsplan vardera sidan. Luften
skulle därför kunna kanaliseras genom det långa gaturummet och registreras som östliga vindar
vid mätstationen. Gaturummet skulle även kunna ha en inverkan på både utspädnings- och
ackumuleringprocesser av PM10 (Xie et al., 2009). En naturlig anrikning av partiklar kan
förväntas i ett gaturum jämfört med en öppen motorväg på grund mindre volym av luft, vilket
leder till lägre utspädning av partiklar (Furusjö et al., 2007). PM10 skulle således kunna
ackumuleras i gaturummet genom emissionerna från väg- och spårtrafiken. Det är dock svårt att
med säkerhet uttala sig eftersom vindarna som bildas inom gaturummet är beroende av flertalet
faktorer, som atmosfärisk stabilitet, vindhastighet och vindriktning, och orsakar en komplex,
horisontell och vertikal, utspädning av partiklar (Xie et al., 2009).
PM10-halterna vid Masthuggstorget uppvisade en starkare negativ korrelation med relativ
fuktighet, som innebär att PM10-halterna påverkas mer vid Masthuggstorget än vid Gårda.
Mängden relativ fuktighet har påvisats vara beroende av närheten till kusten (Wern, 2013), vilket
skulle kunna förklara varför Gårda, som är längre ifrån kusten, uppvisade svagare korrelation.
Vid regressionsanalys för Masthuggstorget och Gårda användes mätdata för relativ fuktighet som
uppmätts vid Lejonet. Resultatet är därav befäst med viss osäkerhet och inte helt representativt
eftersom lokaliseringen för respektive mätstation skiljer sig åt.
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5.2 Tänkbara källor som påverkat PM10-halterna
Tolkning av resultatet påvisade att de förhöjda halterna av PM10 vid Masthuggstorget inte
berodde av en enskild källa eller meterologisk parameter, utan beror av kumulativ ansamling.
Följande aktiviteter antas bidra till den totala PM10-halten vid Masthuggstorget.

5.2.1 Sjöfarten
Emissionerna från sjöfarten skulle kunna förklara de något ökade halterna av PM10 vid
nordöstliga vindriktningar och således vara en bidragande källa till de förhöjda halterna vid
Masthuggstorget. Stena Lines Danmarkterminal för färjetrafik till Fredrikshamn är beläget cirka
200 meter från mätplatsen, varifrån fartygen Stena Danica och Stena Jutlandica avgår och
anlägger mellan 2-4 gånger per dag. Kajen vid Danmarkterminalen är försedd med utrustning för
landel (Göteborgs hamn, 2013), vilket minskar emissionerna avsevärt. Viana et al. (2014)
påvisade dock att emissioner även genereras när fartygen ligger förtöjda vid kaj, genom att
huvudmotorerna inte alltid är avstängda. Ett kortsiktigt maximum av partikelemissioner påträffas
ofta vid avgång från eller ankomst till en hamn, genom manövrering av fartyget (Cooper, 2003).
Det förekommer inte några föremål eller byggnader mellan Stenafartygen och mätstationen,
vilket tillåter emissionerna av PM10 att transporteras ohindrat till Masthuggstorget. PM10halterna vid Masthuggstorgets skulle även kunna påverkas av fartyg som endast passerar
mätplatsen. Fartyg anländer och avgår dygnet runt, med varierande storlek och typ av motor. Det
är därmed stor osäkerhet kring de förbipasserade fartygens bidrag av PM10. De klassificeras
även som en mobil källa, vilket innebär att emissionerna från fartygen passerar mätplatsen under
en begränsad tidsperiod. Detta försvårar mätningen av plymens halter och beräkning av
utspädningen (Viana et al., 2014). Vidare varierar partiklarnas storleksfördelning och
partikelemissioner mellan fartyg (Fridell et al., 2008).

5.2.2 Spårtrafik
Grövre partiklar, som emitteras från spårtrafiken har kort uppehållstid i luften och deponeras i
närheten av spårområdet (Gustavsson et al., 2007). Mätstationen vid Masthuggstorget ligger
cirka 20 meter från spåren, vilket innebär att det skulle kunna ge ett visst bidrag av PM10.
Spårtrafiken skulle därmed kunna vara förklaringen till att PM10 uppvisade högre halter än NOx
vid sydvästliga vindar. Det är dock inte av betydelse för PM10-halten att underlaget är av
stenmaterial, istället för asfalt. Gehrig et al. (2007) påvisade att det inte sker någon erosion och
nötning av gruset nedanför spåren, varför bidrag av stenmaterial (t.ex. kalcium, aluminium,
magnesium, natrium) antas vara obetydande. Däremot skulle det kunna ske resuspension av
partiklar, som deponeras på eller i närheten av spårområdet. Partiklar som deponeras antas
härröra framförallt från vägtrafik, slitage av däck, bromsar, kopplingar, vägbana, samt slitage av
motor och delar i avgassystemen. Spårvagnstrafiken som passerar Masthuggstorget hålls
förhållandevis konstant under dygnet, vilket innebär ett relativt stadigvarande bidrag av PM10.
Förklaringen ligger i att när antalet avgångar, för linje 3, 9 och 11 är få, kompenseras dessa av
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linjerna 1, 2, 5, 6, 10 och 13, som antingen skall till eller från vagnhallen i Majorna. Detta skulle
kunna vara orsaken till de höga timmedelvärdena under natten och tidig morgon.

5.2.3 Industriella processer
Det industriområde, som är beläget cirka 3 km väster om Masthuggstorget och innefattar
verksamheter för energiproduktion, petroleumraffinaderi samt andra typer av industriella
processer, skulle kunna ge ett visst bidrag av PM10, både direkt och indirekt. Direkt påverkan
kan ske genom partikelemissioner från skorstenar. Emissionerna sker dock inte på marknivå
vilket ger betydligt lägre lokala koncentrationer, men skulle kunna påverka Masthuggstorget på
grund av den utbredda spridningen av emissionerna (Harrison, 2005). Det förekommer inga
föremål eller byggnader direkt väster om mätstationen, vilket innebär att emissionerna
transporteras relativt ostört från källan till mätstationen. Trots att emissionerna från industrierna
förekommer i låga halter skulle det totala bidraget kunna bli betydande, då Masthuggstorget
uppvisade en relativt hög andel av starka västliga vindar. Detta skulle vara en förklaring till
varför PM10-halterna korrelerar med Femmans bakgrundsnivåer.
Den indirekta påverkan sker genom ackumulering och resuspension av PM10.
Industriverksamheterna av vilka många har varit i drift i åtskilliga år och orsakat förorening av
lokalt belägna platser i en tid då emissionerna var mycket mindre noga reglerad än idag
(Harrison, 2005). Detta leder till stor inverkan på den lokala luftkvaliteten då partiklar
ackumuleras under en lång tid och sedan resuspenderade genom lokala aktiviteter, så som vägoch spårtrafik.

5.2.4 Naturliga källor
Som tidigare nämnts är det högst osannolikt att naturliga källor, som ger upphov till korta
episoder av PM10, har betydelse för de förhöjda PM10-halterna. Havssalt har dock påvisats ha
stor inverkan på partikelhalten i kustomtåden, varför en viss inverkan på PM10-halterna skulle
kunna tänkas ske vid Masthuggstorget. Mätstationen var belägen mycket närmare havet än
övriga mätstationer och påverkas därav i större utsträckning av havssaltet som piskas upp från
havet. Närheten till havet har betydelse, vilket kan ha styrkts av att korrelationen mellan relativ
fuktighet och PM10 var starkare vid Masthuggstorget än vid Gårda. Att vindhastigheten var låg
vid Masthuggstoget antas inte ha någon betydelse för mängden havssalt som piskas upp, då
mätningarna gjordes i marknivå och vindhastigheten generellt sett är högre direkt vid kusten.
Furusjö et al. (2007) påvisade, när de utredde vägsaltets inverkan på PM10-halten i vägmiljö, att
mindre bidrag från havssalt inte kunde uteslutas. Studien utfördes i Stockholm, vilket innebär att
bidraget av havssalt skulle vara mer betydande vid Masthuggstorget, då västkusten har väsentligt
högre salthalter i jämförelse med Östersjön (Areskoug et al., 1999).
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5.3 Metoddiskussion
Mätdata som legat till grund för resultatet, hade innan studiens påbörjan insamlats och
sammanställts av Miljöförvaltningen. Analysen baserades enbart på mätdata för 2013, vilket gör
det statistiskt omöjligt att uttala sig om framtidsscenarier. Mätningarna av luftföroreningar vid
Masthuggstorget var de första i sitt slag och därför fanns enbart mätdata för 2013 att tillgå. Det
var därför inte möjligt att avgöra om PM10 halterna under 2013 tillhörde ett normalår eller om
det var ett år, som föregicks av extremt höga PM10 värden.
Den mobila mätstationen vid Masthuggstorget var placerad på en parkeringsplats, precis intill en
parkeringsautomat. Detta ökade exponeringen för människor och mätstationen var således mer
sårbar för kontamination, genom exempelvis rökning. Det framgick att även vandalisering av
mätvagnen förekommit, i form av otillåten sprayburks färgläggning.
TEOM-instrumentet, som nyttjades vid insamling av PM10 och PM2.5, är en vedertagen och
standardiserad teknik för insamling av partiklar. Dock är partikelmassan, som insamlas i TEOMinstrumentet, inte direkt jämförbar med massan av partiklar i luften och det förekommer vissa
svårigheter vid insamling av partiklar. Filtret som partiklarna deponeras på måste bytas med
jämna mellanrum för att minimera risken för missvisande mätvärden. Miljöförvaltningen har en
rutin gällande byte av filtret, dock skulle ett lägre mätvärde kanske kunna ha uppvisats om filtret
ersatts mer frekvent. Det har påvisats att grövre partiklar är svårare att samla in vid höga
vindhastigheter, vilket skulle kunna innebära att de uppmätta PM10-halterna vid höga
vindhastigheter inte är helt korrekta. Ett ytterligare problem vid insamling av PM10 är ändringen
av partikelmassan, genom upptag av gaser som t.ex. vatten och förlust av flyktiga partiklar under
upphettningen. Därför tillämpas en empirisk korrektionsfaktor, vilket för Miljöförvaltningen var
PM10=uppmätt värde*1.19+1.15 μg/m3. Det är av betydelse att rätt korrektionsfaktor välj
eftersom det kan leda till en viss överskattning av PM10-halterna (Ferm, 2003)
Syftet med de mobila mätvagnarna är att utgöra ett komplement till de stationära mätstationerna
genom att kartlägga luftkvaliteten på platser där mätdata saknas i Göteborgs stad. Mätvagnarna
saknade dock mätutrustning för de meteorologiska parametrarna nederbörd och relativ fuktighet.
Mätdata hämtades från Lejonet, som är beläget cirka 3 km inåt land, vilket innebär att analyser
mellan parametrarnas inverkan på PM10 inte återger ett helt korrekt värde. Detta eftersom
parametrarna analyserades som timmedelvärden och lokal variationer kan förekomma, i
synnerhet för nederbörd, vilket leder till missvisande samband och den vetenskapliga
noggrannheten i resultaten sänks. Det förekom ett visst databortfall för stationernas
månadsmedelvärden av PM10 och NOx, slutsatser om årsvariationen gjordes med viss
reservation. Hagas lågt uppmätta mättimmar av PM2.5 (73,7 %), gav ett icke representativt
resultat och omöjliggjorde jämförelser mellan mätstationer. Detta försvårade analysen av PM2.5
vid Masthuggstorget och det var svårt att med säkerhet uttala sig om dygnsvariationen eller dess
förhållande till PM10 föreföll som normal eller onormal. Regressionsanalysen mellan PM10 vid
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Masthuggstorget och Femman genomfördes för att undersöka sambandet med bakgrundshalten.
Uppmätta mättimmar vid Femman var tämligen låg (77,1 %) och resultatet, som påvisade en
stark korrelation mellan Femman och Masthuggstorget, skulle kunna ha utfallit annorlunda om
fullständig mätdata analyserades. Gårda valdes som jämförande mätstation vid flertalet av
analyserna på grund av dess höga procent mättimmar samt att PM10-halten är starkt kopplade till
vägtrafiken. Om de andra mätstationerna hade nyttjas vid de jämförande analyserna skulle det
kunna påvisa fler samband, vilket skulle ge det slutgiltiga resultatet en högre vetenskaplig
trovärdighet.
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6. Slutsatser
Syftet med studien var att identifiera vad som föranlett de höga halterna av PM10 vid
Masthuggstorget. En statistisk analys genomförde av insamlad mätdata för PM10, PM2.5, NOx
samt mereorologiska parametrar under 2013. Följande slutsatser dras utifrån resultatet av
studien:


PM10-halterna vid Masthuggstorget uppvisade högst års- och månadsmedelvärden i
förhållande till övriga mätstationer vid i Göteborg. Samtidigt förekom relativt låga
maximal dygns- och timmedelvärden jämfört med övriga stationer, vilket tyder på att
halterna av PM10 hölls på en jämförelsevis konstant hög nivå vid Masthuggstorget.
Masthuggstorget uppvisade det lägsta årsmedelvärdet av NOx, vilket indikerar att
förbränningsprocesser inte orsakat de höga PM10-halterna.



Ett visst samband kunde urskiljas mellan PM10 och PM2.5 vid Masthuggstorget. PM10
uppvisade dock en tydligare dygnsprofil och därigenom en starkare koppling till lokala
antropogena källor.

 Dygnsvariationen av PM10 var mindre uttalad, under både vardagar och helger, vid
Masthuggstorget jämfört med övriga mätstationer. PM10-halterna avtog ytterst lite och
förblev nästintill konstanta från eftermiddagen fram till morgonen, vilket antyder att det
förekommer PM10 genererande aktiviteter dygnet runt i området kring Masthuggstorget.


Varken vindhastighet eller vindriktning påvisade något starkt samband med PM10.
Bidragen av PM10 var jämnt fördelade mellan de uppmätta vindhastigheterna och
vindriktningarna. Detta tyder på att vindhastigheten inte påverkar PM10-halterna och att
det förekommer flera källor, som bidrar till den totala PM10-halten i alla vindriktningar.



PM10-halterna vid Masthuggstorget uppvisade ett starkare negativt samband med relativ
fuktighet i jämförelse med Gårda, vilket skulle kunna förklaras av närheten till havet.
Den relativa fuktigheten är som högst vid kusten och avtar med avståndet från kusten.



De förhöjda halterna av PM10 vid Masthuggstorget berodde inte av en enskild källa eller
meteorologisk parameter. Istället förefaller en kumulativ ansamling av partiklar från
vägtrafik, båttrafik/hamnverksamhet, spårtrafik, industriella processer och naturliga
källor i form av halvssalt vara orsaken till de höga PM10-halterna vid Masthuggstorget
2013.
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Bilaga A – Ingångsvärden av mätdata
Tabell 3. Ingångsvärden av PM10, uppmätta av Miljöförvaltningen under 2013
Partiklar, PM10 (µg/m3)

Femman

Haga

Gårda

Masthuggstorget

Friggagatan

Medelvärde

15,0

19,0

21,6

23,1

17,7

Högsta timmedelvärde

129,9

1562,3

2047,7

192,7

318,7

98%-il timme

44,8

62,2

81,5

63,8

59,0

Högsta dygnsmedelvärde

45,1

106,3

228,0

59,6

61,9

90%-il dygnsvärde

24,9

36,6

36,6

37,0

30,1

Antal dygn > 50 µg/m3

0

7

17

7

2

Max månad

21,9

24,3

34,5

38,5

27,0

Procent mättimmar

77,1

88,3

99,5

94,5

94,6

Antal mättimmar

6749,0

7738,0

8716,0

8280,0

8286,0

Tabell 4. Ingångsvärden av PM2.5, uppmätta av Miljöförvaltningen under 2013
Partiklar, PM2.5 (µg/m3)

Haga

Masthuggstorget

Medelvärde

6,6

6,9

Högsta timmedelvärde

201,9

45,9

98%-il timme

16,0

18,2

Högsta dygnsmedelvärde

15,7

19,4

90%-il dygnsvärde

9,9

10,0

Antal dygn > 50 µg/m3

0,0

0,0

Max månad

6,9

12,3

Procent mättimmar

73,7

85,1

Antal mättimmar

6455,0

7451,0

Tabell 5. Ingångsvärden av NOx, uppmätta av Miljöförvaltningen under 2013
Kvävedioxid, NO2 (µg/m3)

Gårda

Masthuggstorget

Medelvärde

Femman
20,4

Haga
30,0

45,1

19,4

Friggagatan
27,9

Högsta timmedelvärde

190,6

235,1

289,2

163,6

257,4

98%-il timvärde

70,7

94,7

133,4

59,1

90,2

Antal timmar > 90 µg/m3

53,0

216,0

797,0

13,0

164,0

Antal timmar > 200 µg/m3

0,0

2,0

17,0

0,0

3,0

Högsta dygnsmedelvärde

77,3

96,9

158,9

63,6

119,1

98%-il dygn

51,2

71,2

93,3

46,1

65,0

Antal dygn > 60 µg/m3

3

15

80

1

11

Max månad

28,9

37,0

57,7

26,6

40,4

Procent mättimmar

97,9

98,5

99,9

91,4

96,2

Antal mättimmar

8244,0

8624,0

8750,0

7700,0

8099,0
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Bilaga B - Instrumentförteckning
Tabell 6. Instrumentförteckning av mätstationerna

Partiklar
TEOM 1405
DF control
och sensor
unit
Femman
TEOM,
1400ab sensor och
control
PM10/PM2.5
Haga
TEOM
1400a
Gårda
Teom control
och sensor
Masthuggstorget unit 1400 ab
TEOM control och
sensor unit
1400A
Friggagatan
Lejonet

NOx

Luftfuktighets
Vindhastighet+Vindriktning Nederbördsmätare mätare

CL700AL/Eco
physics
TECAN 5
Ultrasonic

DOAS

Ultrasonic

DOAS
Ecophysics
CLD 700 AL
(nr 7)
Ecophysics
CLD 700AL
(Eco Physics
6)

Ultrasonic
Young meteorological
instruments wind monitor

Wind monitor RM young
Wind monitor
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Vaisala/Casella
HT13

Rotronic
Hygroclip S3

