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Modellberäkning av luftkvalitet 

Luftkvalitetsutredning Albygård 2 och 3, Solna 

Unr 1320056543 
 

Sammanfattning 
 

Ramboll Sweden AB har på uppdrag av PP Pension genomfört en 

luftkvalitetsutredning avseende utsläpp till luft av kväveoxider och partiklar 

(PM10) vid fastigheten Albygård 2 och 3 i Solna. 

PP Pension planerar för nya tillkommande byggnader vid fastigheten Albygård 2. 

Utredningen syftar till att klargöra hur luftkvalitetssituationen blir vid planerad 

utbyggnad vid fastigheten Albygård 2 och Albygård 3 i Solna i förhållande 

nuvarande situation och om miljökvalitetsnormer för utomhusluft riskerar att 

överskridas. 

Utredningen har genomförts genom modellberäkning med en tredimensionell 

luftkvalitetsmodell, GRAL, som även tar hänsyn till byggnader. 

 

I nedanstående tabell redovisas resultat vid Huvudstagatan i förhållande till 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (MKN) och Miljökvalitetsmålet Frisk luft 

(MKM).  

 

Erhållna resultat på västra sidan av Huvudstagatan uppställt mot gällande 

miljökvalitetsnormer för luft. Resultat vid marknivå (2 meter).  

Förorening Period MKN ÖUT NUT MKM Nuläge Planerat 

NO2, μg/m3 Timme 98-percentil 90  72  54 60 62,6 63,3 

NO2, μg/m3 Dygn 98-percentil 60  48  36 - 44,1 44,9 

NO2, μg/m3 År 40  32  26 20 21,6 21,9 

PM10, μg/m3 Dygn 90-percentil 50  35  25 30 25,0 25,4 

PM10, μg/m3 År 40  28  20 15 11,3 11,4 

 

Genomförda modellberäkningar visar på att miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

inte riskerar att överskridas inom det beräknade området. Resultaten visar även 

på att skillnaderna mellan de två modellberäknade scenarierna är små och att 

planerad utbyggnad har mycket liten påverkan på områdets luftkvalitetssituation. 

Utbyggnadsförslaget medför marginellt högre halter längs Huvudstagatan vilken 

kan förklaras med att tillkommande byggnadsdelar längs vägen ger något mindre 

möjligheter för föroreningar att ventileras ut. Tillkommande byggnadsdel är dock 

låg och haltskillnaderna är små.  
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Luftkvalitetsutredning Albygård 2, Solna 

1. Inledning 

Ramboll Sweden AB har på uppdrag av PP Pension genomfört en 

luftkvalitetsutredning avseende utsläpp till luft av kväveoxider och partiklar 

(PM10) vid fastigheten Albygård 2 och 3 i Solna. Ansvarig för genomförda 

modellberäkningar och förestående rapport är Daniel Nilsson. 

2. Syfte 

PP Pension planerar för nya tillkommande byggnader vid fastigheten Albygård 2. 

Utredningen syftar till att klargöra hur luftkvalitetssituationen blir vid planerad 

utbyggnad vid fastigheten Albygård 2 och 3 i Solna i förhållande nuvarande 

situation och om miljökvalitetsnormer för utomhusluft riskerar att överskridas. 

 

I nedanstående figur framgår vilka förändringar vid fastigheten som planeras. 

 

Figur 1. Tillkommande byggnader (vita) i förhållande till befintliga byggnader 
(gråmarkerade) vid fastigheten Albygård 2 och 3 i Solna (Lindberg Stenberg 

Arkitekter).  
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3. Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitetsförordningen innehåller miljökvalitetsnormer för en rad olika ämnen, 

bland annat kvävedioxid, partiklar (PM10) svaveldioxid. Miljökvalitetsnormerna 

gäller för utomhusluft i hela Sverige, med undantag för (Naturvårdsverket, 2019): 

- Varje plats inom områden dit allmänheten inte har tillträde och det inte 

finns någon fast befolkning. 

- Fabriker eller industrianläggningar där samtliga relevanta bestämmelser 

om hälsa och säkerhet på arbetsplatser tillämpas. 

- På vägars körbana och mittremsa utom om fotgängare har normalt 

tillträde till mittremsan. 

Kommunerna har ansvaret för att kontrollera att miljökvalitetsnormerna inte 

överskrids, och kommunerna ska också tillhandahålla aktuell information om 

föroreningsnivåerna för de olika ämnena reglerade i luftkvalitetsförordningen. För 

miljökvalitetsnormerna för de olika ämnena finns utvärderingströsklar, en nedre 

utvärderingströskel, NUT, och en övre, ÖUT, Tabell 1. Trösklarna är nivåer som 

anger graden av kontroll för miljökvalitetsnormen för ett ämne, exempelvis om 

kontrollen och efterlevnaden ska ske genom mätning, modellberäkning eller 

objektiv skattning. Vid halter över NUT skall kontrollen ske genom kontinuerliga 

mätningar (Luftkvalitetsförordningen 2010:477, 2010). 

 

Tabell 1. Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO2) och Partiklar, (PM10)  

Förorening Medelvärdes-

period 

MKN-

värde 

Antal tillåtna 

överskridanden 

per kalenderår 

NUT ÖUT 

NO2 Timme 90 μg/m3 175 h1 54 μg/m3, 2 72 μg/m3, 3 

NO2 Dygn 60 μg/m3 7 dygn 36 μg/m3, 4 48 μg/m3, 5 

NO2 År 40 μg/m3   32 μg/m3 

PM10 Dygn 50 μg/m3 35 dygn 25 μg/m3, 6 35 μg/m3, 7 

PM10 År 40 μg/m3  20 μg/m3 28 μg/m3 

 

Miljökvalitetsnormer för NO2 finns för tidsperioderna år, dygn och timme, och för 

PM10 för år och dygn. För NO2 gäller att normerna maximalt får överskridas 7 

gånger per år för dygnsmedelvärdet och 175 gånger per år för timmedelvärdet 

(98-percentil). I realiteten innebär detta att det 8:e och 176:e högsta värdet för 

dygn och timme ska underskrida miljökvalitetsnormen. 

För PM10 gäller att normerna maximalt får överskridas 35 gånger per år för 

dygnsmedelvärdet (90-percentil). I realiteten innebär detta att det 36:e högsta 

värdet för dygn ska underskrida miljökvalitetsnormen. 

 
1 Förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 200 μg/m3 under en timme mer än 18 
gånger per kalenderår. 
2 Överskrids mer än 175 gånger under ett kalenderår 
3 Överskrids mer än 175 gånger under ett kalenderår 
4  Överskrids mer än 7 gånger per kalenderår 
5  Överskrids mer än 7 gånger per kalenderår 
6 Överskrids mer än 35 gånger under ett kalenderår 
7 Överskrids mer än 35 gånger under ett kalenderår 
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Utöver miljökvalitetsnormerna finns ett miljömål för luftkvalitet, Frisk luft, med 

preciseringar. För NO2 är miljömålet 20 respektive 60 μg/m3 för årsmedelvärde 

respektive timmedelvärde. För PM10 är miljömålet 15 respektive 30 μg/m3 för 

årsmedelvärde respektive dygnsmedelvärde. 

4. Metod 

4.1 Spridningsberäkningar 
Vid spridningsberäkningarna har GRAL (Graz Lagrangian Model) använts. Detta är 

en modell som är framtagen i Österrike av Universitetet i Graz och är en så kallad 

Lagrangesk partikelmodell. Grundprincipen för modellen baseras på spårning av 

en mängd fiktiva partiklar som rör sig i ett tredimensionellt vindfält i komplex 

terräng eller runt byggnader. Meteorologiska indata i form av vindriktning, 

vindhastighet och den nedre delen av atmosfärens stabilitet och konvektion 

används för att tillsammans med tredimensionella byggnadsstrukturer skapa 

dessa vindfält. När byggnader finns i det modellerade området skapas lokala 

vindfält runt dessa. Modellen är validerad i ett stort antal studier där modellen har 

jämförts mot mätningar (Graz, 2018). 

4.2 Meteorologi 
Platsspecifika meteorologiska data har skapats med modellen Weather Research 

and Forecasting model (WRF) i vilken meteorologiska data för Solna stad 

simulerats baserat på faktiska väderobservationer från satelliter. WRF-data har 

skapats för åren 2018 - 2020.  

  

Det meteorologiska observationerna är timvisa för åren 2018 – 2020 och följande 

parametrar används i modellen: 

- Vindhastighet 

- Vindriktning 

- Temperatur 

- Molnmängd 

- Lufttryck 

- Luftfuktighet 

 

Vindförhållanden i Solna visar på att västliga till sydvästliga vindar dominerar, 

Figur 2.  

Vid 0,68 % av tiden föreligger stiltje (vindhastigheter under 0,5 m/s). 
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Figur 2. Vindros som visar på vindförhållanden i Solna. 

4.3 Emissionsfaktorer och utsläpp från vägtrafik 
Vid all förbränning av ett bränsle där luft används som oxidationsmedel bildas 

kväveoxider främst på grund av ombildning av kvävet i förbränningsluften. 

Kväveoxider är en blandning av kvävemonoxid och kvävedioxid där 

kvävdioxidandelen varierar mellan olika förbränningsprocesser. Merparten av 

kvävemonoxiden kommer dock snabbt att oxideras till kvävedioxid efter att 

förbränningsgaserna blandats ut i atmosfären. Miljökvalitetsnormerna gäller för 

kvävedioxid.  

Emissionsfaktorer från fordonens utsläpp är beräknade med hjälp av databasen 

HBEFA. Emissionsfaktorer baseras på år 2021 tillsammans med fördelning av 

fordonstyper baserat på uppgifter erhållna från trafikmätning genomförd av Solna 

stad. För PM10 så representerar emissionsfaktorerna i HBEFA enbart fraktionen av 

partiklar som kommer från avgaser Emissionsfaktor för övriga partiklar så som 

slitage av bromsar, däck, vägbeläggning och uppvirvling av partiklar från 

vägbanan har tagits fram med modellen Nortrip där bland annat lokala 

väderförhållanden används för att skapa platsspecifika  

emissionsfaktorer för denna typ av partikelutsläpp (Denby, o.a., 2013).   

 

4.4 Trafikflöden 
I nedanstående tabell redovisas de trafikflöden och de vägavsnitt som använts vid 

aktuell spridningsmodellering. Trafikflöden har erhållits från trafikmätningar 
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genomförda av Solna stad under 2017. Dubbdäcksandelen har satts till cirka 50 % 

vilket baseras på mätningar genomförda av SLB-analys under år 2020–2021 i 

Stockholm. 

Tabell 2. Årsdygnstrafik (ÅDT) för de vägavsnitt som inkluderats i modellen 

Vägnamn Hastighet, 
(km/h) 

ÅDT Andel tung trafik, 
% 

Ankdammsgatan* 30 4 000 6,0 

Storgatan öster om Huvudstagatan 34,2 18 152 6,9 
Storgatan väster om Huvudstagatan 35 5107 6,5 

Huvudstagatan 36,3 20 470 7,0 

Sundbybergsvägen 45,9 5 648 10,2 
* Trafikflödesmätningar för Ankdammsgatan saknas varför siffror är baserade på uppgifter i PM 

Luftkvalitet Mälarbanan, Solna Stad (SLB-Analys, 2020). Detta trafikflöde motsvarar trafik år 2040.  

4.5 Urbana bakgrundshalter 
För att kunna jämföra erhållna resultat mot gällande miljökvalitetsnormer för luft 

måste bidraget från den urbana bakgrunden adderas till det modellerade 

resultatet. Den urbana bakgrundshalten är summering av internationella, 

nationella, regionala bidrag tillsammans med bidrag från andra förorenande källor 

inom tätorten. Urban bakgrundshalt mäts i Stockholm på Torkel Knutssonsgatan 

(taknivå) och detta bidrag är adderat till erhållna modellberäknade resultat. 

Tabell 3. Urbana bakgrundshalter vid Torkel Knutssonsgatan för perioden 2018–

2020. 

Förorening Period Urban bakgrundshalt 

NO2, μg/m3 Timme 98-percentil 38,5 

NO2, μg/m3 Dygn 98-percentil 26,4 

NO2, μg/m3 År 13,9 

PM10, μg/m3 Dygn 90-percentil 19,5 

PM10, μg/m3 År 8,8 

 

  

4.6 Spatial upplösning 
För att kunna avgöra halter i olika delar av det modellerade området använder 

man sig av så kallade receptorer. I varje receptorpunkt beräknas haltbidraget från 

vägtrafiken och med en tätare placering av receptorerna förbättras den spatiala 

upplösningen i spridningsmodellen. I föreliggande modell används 2 meters 

upplösning. Den lokala vindmodellen i GRAL använder samma upplösning d.v.s. 2 

meter. 

5. Resultat 

Resultaten redovisas sammanfattningsvis nedan, där samtliga resultat är en 

summering av urban bakgrundshalt samt bidraget från de vägar som är med i 

modellen. Samtliga spridningskartor redovisas i Bilaga 1 och 2.  
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I nedanstående tabell redovisas resultat vid Huvudstagatan i förhållande till 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (MKN) och Miljökvalitetsmålet Frisk luft 

(MKM). Punkten vid västra sidan av Huvudstagatan för vilken resultaten beräknats 

visas som rött kryss i nedanstående figurer.   

 

Tabell 4. Erhållna resultat på västra sidan av Huvudstagatan uppställt mot 

gällande miljökvalitetsnormer för luft. Resultat vid marknivå (2 meter).  

Förorening Period MKN ÖUT NUT MKM Nuläge Planerat 

NO2, μg/m3 Timme 98-percentil 90  72  54 60 62,6 63,3 

NO2, μg/m3 Dygn 98-percentil 60  48  36 - 44,1 44,9 

NO2, μg/m3 År 40  32  26 20 21,6 21,9 

PM10, μg/m3 Dygn 90-percentil 50  35  25 30 25,0 25,4 

PM10, μg/m3 År 40  28  20 15 11,3 11,4 

 

Modellberäkningarna av kvävedioxid och PM10 visar på en luftkvalitetssituation 

där gällande miljökvalitetsnormer innehålls längs Huvudstagatan. Den nedre 

utvärderingströskeln riskerar att överskridas både vid nulägessituationen och vid 

planerad utbyggnad. Miljökvalitetsmålet Frisk luft riskerar enbart att överskridas 

för NO2 som 98-percentil timmedelvärde och bedömningen är att dessa 

överskridanden enbart sker längs Huvudstagatan. 

 

Resultat NO2 för både nuläge och planerad utbyggnad som 98-percentil 

timmedelvärde redovisas i Figur 3. Av figuren framgår att miljökvalitetsnormen 

innehålls inom det modellberäknade området (vägbana ej medräknad). 

Skillnaderna mellan de två olika scenarierna är små. 

 

   

 

Figur 3. Resultat NO2, 98-percentil timmedelvärde för nuläge (vänster) och 

planerad utbyggnad (höger). 

 

Resultat NO2 för både nuläge och planerad utbyggnad som 98-percentil 

dygnsmedelvärde redovisas i Figur 4. Av figuren framgår att miljökvalitetsnormen 

innehålls inom det modellberäknade området (vägbana ej medräknad). Skillnaden 

mellan de två olika scenarierna är små. 
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Figur 4. Resultat NO2, 98-percentil dygnsmedelvärde för nuläge (vänster) och 

planerad utbyggnad (höger). 

 

Resultat PM10 för både nuläge och planerad utbyggnad som dygnsmedelvärde 90-

percentil dygnsmedelvärde redovisas i Figur 5. Av figuren framgår att 

miljökvalitetsnormen innehålls inom det modellberäknade området (vägbana ej 

medräknad). Skillnaden mellan de två olika scenarierna är små. 

  

Figur 5. Resultat PM10, 90-percentil dygnsmedelvärde för nuläge (vänster) och 

planerad utbyggnad (höger). 

 

6. Slutsats 

Genomförda modellberäkningar visar på att miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

inte riskerar att överskridas inom det beräknade området. Utbyggnadsförslaget 

medför marginellt högre halter längs Huvudstagatan vilken kan förklaras med att 

tillkommande byggnadsdelar längs vägen ger något mindre möjligheter för 

föroreningar att ventileras ut. Tillkommande byggnadsdel är dock låg och 

haltskillnaderna är små. Resultaten visar även på att planerad utbyggnad har 

mycket liten påverkan på områdets luftkvalitetssituation. 



        Bilaga 1 

 

Nuläge, NO2 98-percentil timmedelvärde 

 
SWEREF 99TM (meter) 

 

 

Förorening NO2, μg/m3 

Period Timme 98-
percentil 

Miljökvalitetsnorm 90 

Övre utvärderingströskeln 72 

Nedre utvärderingströskeln 54 

Miljömål 60 

  



        Bilaga 1 

 

Nuläge, NO2 98-percentil dygnsmedelvärde 

 
SWEREF 99TM (meter) 

 

Förorening NO2, μg/m3 

Period Dygn 98-
percentil 

Miljökvalitetsnorm 60 

Övre utvärderingströskeln 48 

Nedre utvärderingströskeln 36 

Miljömål - 

  



        Bilaga 1 

 

Nuläge, NO2 årsmedelvärdelvärde

 
SWEREF 99TM (meter) 

 

 

Förorening NO2, 
μg/m3 

Period År 

Miljökvalitetsnorm 40 

Övre utvärderingströskeln 32 

Nedre utvärderingströskeln 26 

Miljömål 20 

 

  



        Bilaga 1 

 

Nuläge, PM10 90-percentil dygnsmedelvärde 

 
SWEREF 99TM (meter) 

 

 

Förorening PM10, μg/m3 

Period Dygn 90-
percentil 

Miljökvalitetsnorm 50 

Övre utvärderingströskeln 35 

Nedre utvärderingströskeln 25 

Miljömål 30 

  



        Bilaga 1 

 

Nuläge, PM10 årsmedelvärde 

 
SWEREF 99TM (meter) 

 

Förorening PM10, 
μg/m3 

Period År 

Miljökvalitetsnorm 40 

Övre utvärderingströskeln 28 

Nedre utvärderingströskeln 20 

Miljömål 15 

 



        Bilaga 2 

 

Planerad utbyggnad, NO2 98-percentil timmedelvärde 

 
SWEREF 99TM (meter) 

 

 

Förorening NO2, μg/m3 

Period Timme 98-
percentil 

Miljökvalitetsnorm 90 

Övre utvärderingströskeln 72 

Nedre utvärderingströskeln 54 

Miljömål 60 

  



        Bilaga 2 

 

Planerad utbyggnad, NO2 98-percentil dygnsmedelvärde 

 
SWEREF 99TM (meter) 

 

Förorening NO2, μg/m3 

Period Dygn 98-
percentil 

Miljökvalitetsnorm 60 

Övre utvärderingströskeln 48 

Nedre utvärderingströskeln 36 

Miljömål - 

  



        Bilaga 2 

 

Planerad utbyggnad, NO2 årsmedelvärde

 
SWEREF 99TM (meter) 

 

 

Förorening NO2, 
μg/m3 

Period År 

Miljökvalitetsnorm 40 

Övre utvärderingströskeln 32 

Nedre utvärderingströskeln 26 

Miljömål 20 

 

  



        Bilaga 2 

 

Planerad utbyggnad, PM10 90-percentil dygnsmedelvärde 

 
SWEREF 99TM (meter) 

 

Förorening PM10, μg/m3 

Period Dygn 90-
percentil 

Miljökvalitetsnorm 50 

Övre utvärderingströskeln 35 

Nedre utvärderingströskeln 25 

Miljömål 30 

  



        Bilaga 2 

 

Planerad utbyggnad, PM10 årsmedelvärde 

 
SWEREF 99TM (meter) 

 

Förorening PM10, 
μg/m3 

Period År 

Miljökvalitetsnorm 40 

Övre utvärderingströskeln 28 

Nedre utvärderingströskeln 20 

Miljömål 15 

 

 


