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Pärmbilden föreställer: 
Övre vänster: spridning av NOx från sjöfart 2010-08-18 kl 04-05. 
Övre höger: Emissioner av NOx från sjöfart under perioden 1 sep 2010 – 1 sep 2011. 
Nedre väster: 98-percentil av dygnsmedelhalten NO2 under perioden 1 sep 2010 – 1 sep 2011. 
Nedre höger: Skorsten från fartyg, © Sjöfartsverket 
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1 Förord 

Denna studie har utförts av Sveriges Hydrologiska och Meteorologiska Institut på uppdrag av och med 
finansiering från Naturvårdsverket. Göteborgs miljöförvaltning har bidragit med emissionsdata, samt 
mätdata från meteorologiska master, samt luftkvalitetsmätningar och förtjänar ett stort tack för detta. 

Kartdata som använts i arbetet kommer till stor del från www.openstreetmap.org. 
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2 Sammanfattning 

En studie som beskriver sjöfartens påverkan på halter av luftföroreningar i Göteborg har genomförts. 
Göteborg är en av de städer i Sverige där miljökvalitetsnormer för PM10 och NO2 överskrids i vissa 
områden. Viktiga utsläppskällor i staden är vägtrafik, sjöfart, småskalig uppvärmning, industrier och 
större anläggningar för energiförsörjning, samt arbetsmaskiner. Hur sjöfartens påverkan på luftmiljön 
förhåller sig till påverkan från övriga källor, samt hur stort sjöfartens bidrag till halter av 
luftföroreningar är, har utretts tidigare med olika slutsatser. I denna studie har det relativt nya systemet 
AIS (Automatic Identification System) använts för att få en i princip komplett inventering av vilka 
fartyg som har rört sig inom närområdet, samt var och med vilken hastighet. AIS är ett komplement 
till radar som i princip används på alla fartyg och skickar positionsangivelser och vissa fartygsdata 
över VHS-radio med några sekunders mellanrum. Systemet Shipair, som utvecklats av SMHI i 
samarbete med Sjöfartsverket och med finansiellt stöd från Naturvårdsverket, tillåter beräkning av 
emissioner från fartyg grundat på AIS-data. Även övriga utsläppssektorer har beskrivits med bästa 
tillgängliga information. 

Grundat på de emissionsdata som sammanställts har spridningen av föroreningar modellerats dels 
inom Göteborgs närområde och dels över ett större område som täcker in västra delen av Västra 
Götaland och Halland. Orsaken till att göra modellberäkningar på olika skalor är att beskriva 
sjöfartens påverkan på den urbana bakgrundshalten, samt den regionala bakgrundshalten. På urban 
skala har spridningsberäkningar gjorts separat för de olika utsläppssektorerna. Detta gör det möjligt att 
urskilja respektive sektors haltbidrag. Resultat presenteras för PM10, NOx, NO2, SO2 samt O3. 
Jämförelser mot mätningar har visat att använda metoder ger en god beskrivning av förhållandena, och 
med god marginal uppfyller de noggrannhetskrav som rekommenderas for användning av 
spridningsmodeller inom EU. 

Resultaten visar på att sjöfarten står för 8 - 11 % av årsmedelhalten NO2 i Göteborg. För PM10 visar 
sig bidraget från sjöfarten vara i princip försumbart och uppgår endast till 0,3 % av årsmedelhalten. 
För SO2 ligger halterna långt under gällande miljökvalitetsnormer, men sjöfartens andel av halterna är 
betydande och uppgår till ca 25 % av årsmedelhalten. 

Scenarioberäkningar har genomförts för att visa vad förändringar av sjöfartens emissioner innebär för 
luftmiljön i Göteborg med omnejd. En ökning av sjöfarten i Göteborgs hamn med 25 % höjer 
årsmedelhalten NO2 med 0,2 -0,6 µg/m3 i centrala Göteborg. En motsvarande minskning av sjöfarten 
skulle orsaka motsvarande sänkning av årsmedelhalten. Resultaten visar även att 98-percentilen för 
dygnsmedelhalten NO2, vilken är jämförbar med miljökvalitetsnormen, skulle påverkas i ungefär 
samma omfattning inom centrala Göteborg, men något mer över vatten längs farleder direkt utanför 
Göteborg. För PM10 redovisas ingen förändring eftersom det lokala haltbidraget från sjöfarten är så 
litet. Man kan konstatera att endast förändringar av sjöfartens emissioner inne i Göteborg inte kan lösa 
de problem som finns med överskridande av miljökvalitetsnormer för NO2 eller PM10. 

För kvävedioxider visar resultaten de högsta halterna kring industriområden längs norra älvstranden. 
Dessa halter orsakas i beräkningarna av större punktkällor inom området. Samma utsläppssektor kan 
även ses ge det största haltbidraget för NOx. Inom denna sektor är energiförsörjning inom kraft- och 
värmeverk, samt inom industrin den dominerande källan. Inga mätningar har varit tillgängliga för att 
närmare verifiera beräknade haltbidrag i dessa industriområden. 

3 Bakgrund 

Syftet med denna studie är att klargöra sjöfartens påverkan på halterna av luftföroreningar i Göteborg, 
samt att beskriva hur minskade respektive ökade emissioner från sjöfarten skulle påverka dessa halter. 
Avsikten är att ge en så komplett bild av luftmiljösituationen som tillgängliga data tillåter. 

Göteborg är Sveriges största hamnstad. År 2010 registrerades ca 7271 anlöp i Göteborgs hamn 
(Sjöfarsverket, 2012). Det pågår också ansträngningar för att utöka hamnen ytterligare. Mellan år 2009 
och år 2010 ökade godsmängden som hanterades i Göteborgs hamn med ca 10 % (Trafikanalys, 2011). 
Hur stor påverkan som sjöfarten har på luftmiljön i staden är en högst aktuell fråga. Luftmiljön i 
centrala Göteborg överskrider de lagstadgade normer som gäller för en god luftmiljö. Vägtrafiken är 
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den enskilt viktigaste källan, men signifikanta bidrag kommer även från industri, energiförsörjning, 
arbetsmaskiner och sjöfarten. Det har tidigare gjorts utredningar för att bestämma ansvarsfördelningen 
mellan olika källor till luftföroreningar i Göteborg men resultaten från dessa har gett skilda slutsatser 
vad gäller sjöfartens påverkan (Miljöförvaltningen Göteborgsstad, 2011). 

Andra kuststäder i Sverige som bedöms påverkas av emissioner av luftföroreningar från sjöfarten är 
Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Stockholm. Kuststäder i Öresundsregionen kan förväntas vara 
speciellt påverkade på grund av den omfattande förbipasserande trafiken, som bidrar till förhöjda 
bakgrundshalter av luftföroreningar längs kusten. 

SMHI och Sjöfartsverket har utvecklat beräkningssystem för att med hjälp av AIS (Automatic 
Identification System) beräkna emissioner till luft från sjöfarten (Segersson, 2010 och 2011). 
Sjöfartsverket har tagit fram metoder för att bestämma emissionsfaktorer för enskilda fartyg som 
identifieras genom AIS. SMHI har i sin tur utvecklat funktionalitet inom luftvårdssystemet Airviro1, 
för att löpande bestämma fartygs position, hastighet, effektuttag och emission utifrån AIS-data. Dessa 
system gör det möjligt att beskriva sjötrafiken på ett mer detaljerat sätt än vad som tidigare gjorts i 
Svenska hamnstäder. För fartyg i regelbunden trafik, såsom färjor, har detta även tidigare gjorts med 
god noggrannhet, men för oregelbundna rörelser, och även för förbifarande internationell trafik, 
erbjuder användning av positioner från AIS stora fördelar (Jalkanen et al, 2011). 

4 Syfte 

Syftet med studien är att klargöra sjöfartens bidrag till halterna luftföroreningar i Göteborg. Avsikten 
är också att visa vilken effekt på luftmiljön en ökning, eller minskning av sjöfartens utsläpp med 25 % 
skulle ge på föroreningshalterna. Förutom sjöfarten, så beskrivs även haltbidraget från vägtrafik, 
småskalig uppvärmning och övriga källor. 

5 Metodik 

5.1 Omfattning 

Studien beskriver hur halterna av NO2, PM10 och SO2 varierar rumsligt och i tiden under perioden 1:a 
september 2010 till 1:a september 2011. Denna period valdes eftersom tillgängliga indata är 
begränsade, och halter under ett helt år eftersträvades. 

Bidraget till halterna luftföroreningar beräknas på både urban skala och regional skala.  

På urban skala hanteras utsläpp inom Göteborgs direkta närområde. Resultaten från beräkningar på 
urban skala beskriver halten luftföroreningar i taknivå. Halterna nere i gaturum eller i direkt närhet till 
utsläppskällor är högre än den urbana bakgrundshalten, som redovisas i denna studie. För att beskriva 
dessa halter krävs ytterligare, än mer detaljerade beräkningar. Halten i taknivå, ibland även kallad 
urban bakgrundshalt, motsvarar dock den nivå som större delen av befolkningen exponeras för vid sin 
bostad och är alltså mycket relevant ur ett hälsoperspektiv. Upphållstiderna för luftföroreningar som 
emitteras inom området är relativt kort, och mer långsamma kemiska processer spelar därför ingen 
avgörande roll. De snabbare kemiska processerna, så som oxidering av NO till NO2, kan också 
hanteras något förenklat i efterhand. För beräkningar av spridning på urban skala har 
spridningsmodellen SMHI Gauss använts, som finns tillgänglig i luftvårdssystemet Airviro. 

De olika haltbidragen beskrivs även på en större regional skala. På denna skala hanteras de kemiska 
processerna mer detaljerat i beräkningarna. Anledningen till att beskriva halterna på regional skala är 
för att uppkatta hur stor påverkan sjöfarten har på den regionala bakgrundshalten utanför Göteborg. 
Hänsyn tas då även till sjöfartens emissioner ute på Kattegatt och Skagerack, och farleden för 
sjötrafiken ned mot Öresund. SMHIs spridningsmodell MATCH (Robertsson et al, 1999) har använts 
för dessa beräkningar. 

                                                      
1 www.airviro.smhi.se  



 
  Nr 19 SMHI – Sjöfartens påverkan på luftmiljön i Göteborg  5 

 

Mer detaljerade beskrivningar av de olika beräkningsmodellerna och deras egenskaper ges i avsnitt 
5.3 Spridning på urban skala och 5.4 Spridning på regional skala. 

5.2 Utsläpp av luftföroreningar 

En emissionsinventering genomfördes grundat på tillgängliga data. För spridningsberäkningarna delas 
emissionerna in i fyra olika sektorer: vägtrafik, sjöfart, småskalig uppvärmning och övrigt. Övrigt 
innehåller emissioner från energiförsörjning inom el- och värmeverk, industriella källor, 
panncentraler, arbetsmaskiner, luftfart, lantbruk, fritidsbåtar m.m. En redogörelse ges nedan för varje 
sektor. 

5.2.1 Sjöfart 

Med systemet Shipair har emissioner från sjöfarten beräknats för varje enskild fartygsindivid med 
AIS-transponder. Beräkningarna har gjorts med 5 minuters upplösning. För underlag till 
spridningsberäkningar på urban skala har emissionsberäkningarna gjorts parallellt med 
spridningsberäkningarna. För varje timme har ett antal punktkällor skapats som beskriver fartygens 
rörelser inom beräkningsområdet. Färdvägen från ett enskilt fartyg representeras av punktkällor med 
ca 50m mellanrum. Ett exempel som visar de punktkällor som representerar beräknade emissioner av 
NOx under en enskild timme, kl. 04-05 18 augusti 2011, visas i Figur 1. Beräknade halter för samma 
timme, samt emissioner från fartygen visas i Figur 2. 

I Shipair hämtas emissionsfaktorer för de fartyg som påträffas inom området från Sjöfartsverkets 
databas SEI (Ship Emission Information). I SEI görs beräkningar och antaganden för att ansätta 
emissionsfaktorer för varje fartygsindivid grundat på Sjöfartsverkets databaser med 
fartygsinformation. Identifikation av fartyg görs i första hand utifrån IMO-nummer, och i andra hand 
utifrån MMSI (id för fartygens AIS-transponder). I de fall ingen matchning hittas i Sjöfartsverkets 
databaser används fartygskategorin (enligt den kategorisering som används i AIS) för att välja 
schablonvärden på de parametrar som krävs för emissionsberäkning. Under hela beräkningsperioden 
påträffas 2504 unika MMSI i Göteborgs närområde. Utav dessa saknas IMO-nummer för ca 400 st. 
För flera av dessa fartygs saknas även uppgift om fartygskategori. I dessa fall har kategorin ”Other 
Type” ansatts. En sammanställning av de fartyg som påträffas inom området ges per fartygskategori i 
Bilaga 1 - Fartygsflottan i Göteborgs hamn. Svavelhalten i bränsle som finns i bilagan ses vara 
överskattad och ligger för många fartyg i intervallet 2 - 2.5 %. Efter juli 2010 är det 1 % som är 
gränsen för svavelhalt inom svenska vatten. Sjöfartsverket känner till detta och arbetar med att 
korrigera data. I denna studie görs en förenklad korrektion genom att redovisade svavelemissioner 
multipliceras med 0,5. Emissioner från sjöfarten beräknade för perioden 1 sep 2010 – 1 sep 2011 visas 
vid sidan av övriga sektorers utsläpp i Figur 3. 
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Figur 1. Fartygsrörelser som representeras av punktkällor kl. 04-05 den 18 augusti 2011. 
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5.2.2 Vägtrafik 

Det statliga och kommunala vägnätet beskrevs av uppgifter från SIMAIR2. Dessa uppgifter bygger i 
grunden på NVDB (Nationella VägDataBasen), samt trafikmodelleringar genomförda av Vectura 
under 2007. Beräkning av trafikflöden på vägnätet har gjorts med EMME-modellen. 
Emissionsfaktorer kommer från Artemis och appliceras efter aggregering till typfordon genomförd 
inom driften av SIMAIR. EMME-modellen kompletteras med modelleringar med SAMPERS, som 
beskriver trafik inom SCB:s s.k. SAMS-områden (Small Area Market Statistics). För en mer detaljerad 
beskrivning av vägemissioner i SIMAIR hänvisas till Vägverket & SMHI, 2007. Den rumsliga 
fördelningen av årliga NOx-emissioner från vägtrafik visas i Figur 4. 

Resuspension och slitagepartiklar har hanterats i enlighet med Omstedt et al. (2005). Denna metod 
innebär att en budget för dammlagrets tjocklek samt fuktigheten beräknas för vägbanor under 
vinterhalvåret. Utifrån denna budget, och vägbanans fuktighet, bestäms sedan en korrektionsfaktor 
som appliceras på en referensemission av resuspenderade partiklar och slitagepartiklar. 
Referensemissionen bestäms från en referensemissionsfaktor [mg/fkm] och speglar förhållanden med 
kraftig resuspension. Olika referensemissionsfaktor används för perioden med dubbdäck och perioden 
utan dubbdäck. Genom att på detta sätt hantera resuspension är det möjligt att beskriva de höga halter 
som ofta uppkommer på våren när vägbanor torkar upp och det finns mycket damm ackumulerat efter 
vintern. 

5.2.3 Övriga källor 

Ett stort antal emitterande aktiviteter samlas under sektorn för ”Övriga källor”. Emissionerna inom 
denna sektor kommer från två källor. I Tabell 1 visas olika källor uppdelat på datakälla. Emissioner 
från övriga källor visas vid sidan av övriga sektorers utsläpp i Figur 5. 

Tabell 1. Emissioner och datakällor inom sektorn ”Övriga källor”. 
SMED	 Göteborgs	miljöförvaltning	

Arbetsmaskiner	 Industri (process och energiutsläpp) 

Luftfart	 El- och värmeverk 

Jordbruk	 Fritidsbåtar 

Avfallshantering	  

5.2.4 Småskalig uppvärmning 

Uppgifter om emissioner från småskalig uppvärmning har hämtats från den geografiska fördelning av 
emissioner som SMED utför årligen på uppdrag av Naturvårdsverket och RUS (Regionalt 
Uppföljningssystem) (Segersson et al, 2011). Emissionerna har beräknats utifrån bränslestatistik, 
fördelats regionalt efter statistik över eldningsvanor uppdelat på SCB:s temperaturzoner. Inom varje 
temperaturzon har emissionerna fördelats proportionellt mot antal kvadratmeter boyta per km2. 
Beräkningarna har gjorts separat för småhus, fritidshus och flerbostadhus. För alla tätorter med över 
20 000 invånare antas det finnas ett fjärrvärmenät och emissionerna inom tätorten (enligt begränsning 
från LMV:s Röda Kartan) minskas med 70 %. 

Emissioner från småskalig uppvärmning påverkar främst halten partiklar. Totalemissionen bedöms bli 
rimlig med den fördelning som använts. Metoden fångar dock inte pannors faktiska läge och det finns 
områden utan fjärrvärme som fått dämpade emissioner och tvärtom. Metoden fångar heller inte den 
variation som finns mellan emissioner från enskilda pannor beroende på teknik, bränslekvalitet och 
eldningsvanor. Resultatet blir att lokala extremvärden dämpas och emissioner och orsakade halter blir 
utsmetade. För att beskriva lokalt förhöjda halter, t.ex. kring villaområden med stor andel vedeldning, 
skulle kompletterande beräkningar krävas med mer detaljerade emissionsdata. 

Emissioner från småskalig uppvärmning visas vid sidan av övriga sektorers utsläpp i Figur 6.

                                                      
2  www.luftkvalitet.se  
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5.3 Spridning på urban skala 

Beräkningar av spridningen av luftföroreningar från källor inom Göteborgsområdet har gjorts timme 
för timme från 1 september 2010 och ett år framåt. Separata beräkningar har gjorts för fyra olika 
sektorer: 

 Sjöfart 

 Vägtrafik 

 Småskalig uppvärmning 

 Övrigt (el- och värmeverk, industriprocesser, arbetsmaskiner, jordbruk, Luftfart). 

Den beräkningsmodell som använts heter SMHI Gauss, och ingår i SMHI:s luftvårdssystem Airviro. 
Modellen är en klassisk Gaussisk spridningsmodell. Meteorologiska data för modelleringen har 
hämtats från masten Lejonet som drivs av Göteborgs miljöförvaltning (se Figur 7). Mätningarna håller 
god kvalitet och bedöms vara relativt representativa för beräkningsområdet. De meteorologiska 
mätningarna bearbetas vid spridningsberäkningen av en vindmodell, som tar hänsyn till variation i 
markråhet, topografi samt vissa dynamiska effekter orsakade av temperaturskillnader (Danard, 1977). 

Det finns ett flertal mer avancerade modeller för beräkning av spridning på denna skala. Detta koncept 
är emellertid väl beprövad och tidigare erfarenheter från bl.a. Stockholms Miljöförvaltning har visat 
att modellen väl kan beskriva hur halter fördelar sig över en svensk stad. 

Resultaten från modellen avser halter i taknivå. Halter i direkt anslutning till vägmiljöer och inuti 
gaturum kan alltså förväntas vara högre än de resultat som redovisas här. För sektorn småskalig 
vedeldning är även emissionsdata geografiskt osäkra och relativt utjämnade, vilket gör att något högre 
haltbidrag med stor säkerhet förekommer lokalt än vad som presenteras i resultaten. 

Beräkningsområdet som använts visas i Figur 7. Den rumsliga upplösningen av beräkningarna var 
100 m * 100 m. 

 

Figur 7 Beräkningsområde för spridningsmodellering på urban skala. Ungefärlig position för den 
meteorologiska masten Lejonet har markerats med en punkt i bilden. 
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5.3.1 Bakgrundshalter  

Spridningsberäkningarna på urban skala inkluderar endast emissioner inom beräkningsområdet. 
Regionala bakgrundshalter adderas i efterhand för att erhålla totalhalten luftföroreningar. Regionala 
bakgrundshalter av NO2, NOx, O3 och SO2 har hämtats från beräkningar med MATCH-modellen som 
görs löpande över Sverige (Engardt, 2010) sedan 2009 inom ramen för MAQS. I MAQS assimileras 
data från tillgängliga mätstationer, vilket säkerställer en relativt god beskrivning av bakgrundshalterna. 
Timvisa halter extraherades ur resultatfälten i fyra punkter runt Göteborg. I resultatfälten ingår 
påverkan även från Göteborgs egna utsläpp av luftföroreningar. För att oavsett vindriktning exkludera 
påverkan från emissioner i Göteborg och därmed undvika dubbelräkning har det timvisa minimivärdet 
använts för de fyra punkterna. Den punkten med lägst halter antas ligga ”uppströms” Göteborg och 
innehåller därmed inget haltbidrag från utsläpp inom beräkningsområdet.  

Regionala bakgrundshalter av PM10 har hämtats från bakgrundsstationen Råö strax söder om Göteborg 
som drivs av IVL. Det finns viss risk för att denna station vid nordliga vindar påverkas av emissioner 
inom modellområdet, vilket ger viss dubbelräkning. 

5.3.2 Konvertering av NOx till NO2 

Inga kemiska processer beskrivs av den Gaussiska spridningsmodell som använts. För att beskriva 
halten NO2 i luften görs därför spridningsberäkningar för NOx, varefter konverteringen till NO2 
genomförs genom efterbearbetning av de timvisa resultatfälten. Efterbearbetningen har gjorts enligt 
Hertel & Berkowicz et. al. (1989). Metoden bygger huvudsakligen på antagande om jämvikt mellan 
reaktionerna: 

→  

 

Hastigheten på reaktionerna styrs dels av temperaturen och dels av intensiteten på solstrålningen. 
Beräkningarna kräver antagande om vilken tid föroreningarna transporteras innan de når punkten för 
utvärdering (kan vara en urban bakgrundsstation, eller en receptorpunkt i modellberäkningarna). 
Denna tid anges som tidsskalan , som har ansatts till 1 timme. Detta innebär en viss förenkling, 
eftersom transporttiden i verkligheten skiljer sig mellan olika källor. Det är även nödvändigt att känna 
till den regionala bakgrundshalten av O3, NOx samt NO2, samt direktemissionen av NO2 inom 
beräkningsområdet. Direktemissionen av NO2 skattades genom att anta att 10 % av NOx utsläppen 
emitterades i form av NO2. 

I Figur 8 visas en jämförelse av frekvensfördelningen dygnsmedel vid Femmans mätstation i centrala 
Göteborg. Fördelningen visar att mätningarna ofta ligger något under modellresultat vid låga halter 
och något över modellresultat vid höga halter. En förklaring till detta är att en konstant transporttid har 
satts under hela beräkningsperioden. I verkligheten varierar denna över beräkningsområdet, och från 
timme till timme beroende på vindförhållandena. Vid höga halter är ofta vindhastigheten lägre, och 
transporttiden borde således ökas och vice versa vid lägre halter. Resultaten bedöms emellertid ge en 
tillräckligt bra beskrivning av förhållandena och ingen ytterligare anpassning har genomförts av 
bearbetningen. 

 



 

 
  Nr 19 SMHI – Sjöfartens påverkan på luftmiljön i Göteborg  13 

 

 

Figur 8. Frekvensdiagram för mätningar respektive modellresultat för dygnsmedelhalt NO2 [µg/m3] 
vid Femmans mätstation i centrala Göteborg. Till vänster visas frekvensfördelningen och till höger 
visas samma data kumulativt med logaritmisk skala, för att tydligare kunna urskilja hur de högsta 
halterna i mätningar och modellresultat förhåller sig till varandra. Mätningar visas i blått och 
modellresultat i rött. I den högra bilden visar de streckade linjerna 98-percentilen, vilken motsvarar 
miljökvalitetsnormen för dygnsmedel av NO2. Värdet är 62,1[µg/m3] för mätningar och 58,5 [µg/m3] 
för modellresultat.  

5.4 Spridning på regional skala 

För att beräkna bakgrundshalter av luftföroreningar används spridningsmodellen MATCH (Multi-
scale Atmospheric Transport and CHemistry model). MATCH är utvecklad på SMHI för studier av 
fotokemiska oxidanter (ozon), försurande och övergödande nedfall (svavel- och kväveföreningar) samt 
partiklar i atmosfären. MATCH har tidigare tillämpats på skalor från städer (Gidhagen et al. 2005) till 
stora regioner (Engardt, 2008). En aktuell och detaljerad beskrivning av MATCH systemet finns i 
Andersson et al. (2007).  

Meteorologisk drivdata för spridningsmodellen tas i denna studie från SMHI:s väderprognosmodell 
HIRLAM (HIgh Resolution Limited Area Model), som ger en fullständig och konsistent beskrivning 
av den tredimensionella väderutvecklingen i Europa under perioden 1 september 2010 till 1 september 
2011. Spridningsberäkningar har gjorts dels för hela Europa på en grövre upplösning (ca 44 km × 44 
km), och dels för ett område fokuserat över Göteborgsregionen med 2 km × 2 km upplösning. I det 
senare fallet har meteorologin interpolerats till den finare upplösningen från den ursprungliga 22 km × 
22 km. Detta förfarande säkerställer att luftföroreningar som har sitt ursprung utanför modellområdet 
förs in i det högupplösta modellområdet vid korrekt tidpunkt. I den högupplösta tillämpningen 
används de detaljerade emissioner som av sjöfart och landbaserade källor som tagits fram i detta 
projekt. 

Samma metodik med nästlande MATCH modeller används också i Stockholm och finns beskriven i 
Engardt et al. (2010). 
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6.2 Haltbidrag 

På urban skala genomfördes spridningsmodellering av föroreningar från respektive sektor var för sig. 
Detta gör det möjligt att visa hur mycket de olika sektorerna bidrar, samt ger en förståelse för 
potentialen som finns för olika åtgärder inom Göteborgs närområde att påverka situationen. En viktig 
skillnad jämfört med tidigare sammanställning av emissioner, är att slitagepartiklar och resuspension 
av partiklar har inkluderats i beräkningarna. Detta innebär att vägtrafiken får ett kraftigt ökat bidrag av 
PM10. För att tydliggöra denna skillnad så har olika färg valts för staplarna för bidraget från vägtrafik i 
Figur 9 och Figur 10. 

En sammanställning över olika sektorers bidrag till årsmedelhalter av olika ämnen som simulerats ges 
i Figur 10. Halterna är tagna för positionen motsvarande Femmans mätstation. Haltbidraget NO2 

redovisas inte eftersom halten NO2 beror på den samlade halten NOx som emitteras, samt en rad andra 
faktorer vilka tillsammans gör att de enskilda sektorernas påverkan på NO2 är svåra att urskilja.  

 

 

Figur 10. Olika sektorers bidrag till årsmedelhalten av olika ämnen vid Femmans mätstation i 
centrala Göteborg.  

NOx [µg/m3]
PM10
[µg/m3]

SO2 [µg/m3]

Sjöfart 3,22 0,058 0,71

Småskalig uppvärmning 0,31 0,22 0,052

Vägtrafik 15,6 3,77 0,036

Övriga källor 16,5 0,95 0,256

Regional bakgrund 5,59 13,8 1,76
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Följande observationer görs utifrån figuren: 

 Att haltbidraget PM10 från vedeldning (0,22 µg/m3) är rimligt. Detta kan bekräftas genom 
jämförelse med detaljstudie av partikelhalter på Hisingen (Molnár et al. 2010), som visar att 1 
µg/m3 av årsmedelhalten kommer från vedeldning på Hisingen. För Femman som är mer 
centralt belägen är det förväntat att bidraget är lägre. 

 Regionala bakgrundens betydelse för NOx respektive PM10 stämmer väl med vad som kan 
förväntas. 

 I enlighet med förväntningarna är vägtrafikens bidrag viktigt för totalhalten av både NOx och 
PM10, men försumbart för SO2. 

 För SO2 utgör sjöfarten den enskilt största källan vid sidan av bakgrundshalten. Även för NOx 
ger sjöfarten ett signifikant bidrag. För PM10 är sjöfartens bidrag försumbart. 

 Andelen som härrör från övriga källor är betydande för samtliga ämnen. Denna andel är större 
än vad som förväntats. 

Bidragen i Figur 10 avser modellerade årsmedelhalter vid Femmans mätstation. Uppmätta 
årsmedelhalter av de olika ämnena ges i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Uppmätta årsmedelhalter vid Femmans mätstation angivna i µg/m3. 

NOx PM10 SO2 

38.8 16.8 2.8 
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Hur bidrag till dygnsmedelhalter varierar i tiden exemplifieras för NOx i Figur 15 och för PM10 i Figur 
17. För att tydliggöra de osäkerheter som finns i resultaten presenteras även jämförelser mellan 
modellerad totalhalt och uppmätt totalhalt vid Femmans mätstation i Figur 16 (NOx) respektive Figur 
18 (PM10). Utifrån bilderna observeras att modellberäkningarna ger en god överensstämmelse med 
mätningar för NOx (se även Figur 8 för jämförelse efter konvertering till NO2), och en relativt god 
överensstämmelse för PM10. I Figur 19 visas en mer komplett jämförelse mellan modellerad och 
uppmätt dygnsmedelhalt PM10 i form av frekvensfördelningsdiagram För att värdena skall bli 
jämförbara inkluderas uppmätt regional bakgrundshalt från stationen Råö utanför Kungsbacka i de 
modellerade halterna. Det är tydligt från figuren att det finns skillnader mellan uppmätta och 
modellerade halter. För höga halter bedöms skillnaderna främst bero på svårigheter att detaljerat 
beskriva tillfällen med mycket resuspension. Det finns även osäkerheter i mätningar på såväl Råö, som 
vid Femman. Då regional bakgrund står för en stor andel av den totala urbana bakgrundshalten blir 
resultaten känsliga för osäkerheter i dessa mätningar. 

För SO2 är korrelationen betydligt sämre. Detta är väntat eftersom de viktigaste källorna inom 
beräkningsområdet är punktkällor och plymen från dessa är relativt smal och distinkt (jämfört med 
spridningsbilden från väg- och areakällor). En mindre avvikelse i den beräknade vindriktningen kan 
därmed orsaka ett stort fel i halterna i en viss punkt. Inga tidsseriejämförelser visas av denna anledning 
för SO2. Som beskrivs i avsnitt 5.2.1, så krävs en korrektion för SO2 för att ta hänsyn till överskattade 
svavelhalter i fartygsbränsle. Haltbidraget från sjöfart har därmed korrigerats med en faktor 0,5 i de 
resultat som redovisas för SO2. Innan korrektion överskrids uppmätt årsmedelhalt med ca 0.7 µg/m3, 
vilket motsvarar 27 % av observerad årsmedelhalt. Efter korrektion fås en modellerad årsmedelhalt för 
SO2 på 2.8 µg/ vilket överensstämmer nästan exakt med uppmätt årsmedelhalt. I Figur 20 visas en 
jämförelse mellan uppmätt och korrigerad beräknad frekvensfördelning av timmedelhalter SO2 vid 
Femman. Jämförelsen visar på god överensstämmelse. Då största bidraget kommer från regional 
bakgrund är detta förväntat. Sjöfartens bidrag är dock inte försumbart och förbättrar 
överenstämmelsen. 
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Figur 19. Jämförelse av frekvensfördelningen för uppmätt och modellerad dygnsmedelhalt av PM10. 
Till vänster visas frekvensfördelningen och till höger visas samma data kumulativt med logaritmisk 
skala, för att tydligare kunna urskilja hur de högsta halterna i mätningar och modellresultat förhåller 
sig till varandra. Halten visas på den horisontella axeln och procent av värdena på den vertikala 
axeln.  

 

 

Figur 20. Frekvensfördelning av timmedelhalter för SO2 vid Femmans mätstation. Haltbidraget från 
sjöfart har i denna jämförelse multiplicerats med en faktor 0,5 för att korrigera för överskattad 
svavelhalt i bränslet. Till vänster visas frekvensfördelningen och till höger visas samma data 
kumulativt med logaritmisk skala, för att tydligare kunna urskilja hur de högsta halterna i mätningar 
och modellresultat förhåller sig till varandra. Halten visas på den horisontella axeln och procent av 
värdena på den vertikala axeln. 

6.3 Överskridande av miljökvalitetsnormer 

Haltkartor har tagits fram för NO2 och PM10 som kan jämföras mot miljökvalitetsnormer för respektive 
ämne. För NO2 presenteras haltkartor i Figur 20-22.  
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Figur 26. Modellerad årsmedelhalt av NO2 i regional bakgrund under perioden 1 sep 2010 – 1 sep 
2011. 
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Figur 27. Modellerad årsmedelhalt av O3 under perioden 1 sep 2010 – 1 sep 2011. 
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Figur 32. Förändring av årsmedelhalt NO2 i regional bakgrund för perioden 1 sep 2010 – 1 sep 2011, 
vid en ökning av sjöfartens emissioner med 25 %. 
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9 Osäkerheter 

De kvalitetsmått som inom EU rekommenderas för utvärdering av spridningsberäkningar (JRC 
European Comission & European Environment Agency 2011) har utvärderats för de urbanskaliga 
beräkningarna och redovisas i Tabell 3. Enligt EU-kommisionen krävs att RPE och RDE ligger under 
50 % för percentiler. Av tabellen framgår att beräkningarna ligger inom gränsen 50 % med god eller 
mycket god marginal. Måtten RPE och RDE tar dock endast hänsyn till värdena och ej tidpunkten för 
ett enskilt värde. Därför bör dessa mått kompletteras med studier av tidserierna, vilket tidigare 
presenterats i avsnitt 6.2. 

Inga kompletta uppmätta data fanns ännu tillgängliga för regional bakgrund vid utvärderingen, varför 
ingen motsvarande redovisning görs för regionala modellresultat. 

 

Tabell 3. Kvalitetsmått för modellberäkningar rekommenderade inom EU. RPE står för Relative 
Percentile Error och beräknas enligt (Op-Mp)/Op, där Op avser observerad hal vid den percentil som 
används för normen, och Mp är motsvarande modellerat värde. RDE står för Relative Directive Error 
och beräknas utifrån värden sorterade i storleksordning. RDE definieras enligt (Onv-Mnv)/nv, där Onv 
avser den observerade halten närmast gränsvärdet, Mnv avser motsvarande modellerad halt och nv 
motsvarar normvärdet. 

 NO2 SO2 PM10 

RPE 98-%il timmedelhalt  7 %  11 % - 

RPE 98-%il dygnsmedelhalt 16% 29 % - 

RPE 90-%il dygnsmedelhalt - - 18 % 

RDE 98-%il timmmedelhalt  7% - - 

RDE 98-%il dygnsmedelhalt 4% - - 

RDE 90-%il dygnsmedelhalt - - 13% 
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10 Slutsatser 

Halter av PM10, NOx, NO2 och SO2 har beräknats för Göteborgs stad med omnejd. Jämförelser mot 
mätningar har visat att använda metoder ger en god beskrivning av förhållandena, och med god 
marginal uppfyller de noggrannhetskrav som rekommenderas for användning av spridningsmodeller 
inom EU. 

Bidrag från olika utsläppssektorer har beräknats för emissioner såväl som deras påverkan på 
årsmedelhalter av NOx, PM10 och SO2. En närmare analys har genomförts vid den urbana 
bakgrundsstationen Femman i centrala Göteborg. För haltbidrag avses här endast de utsläpp som skett 
i Göteborgs direkta närhet (inom beräkningsområdet för urbana beräkningar). Man bör alltså ha i 
åtanke att haltbidrag från källor inom respektive utsläppssektor, fast utanför beräkningsområdet, ingår 
i den regionala bakgrundshalt som råder runt Göteborg. Resultaten visar på att sjöfarten står för ca 
28 % av de totala NOx-emissionerna inom Göteborgs närhet (beräkningsområdet för urbana 
spridningsberäkningar) och 8 % av årsmedelhalt NOx. Den lägre procentsatsen för haltbidraget jämfört 
med emissionernas andel inom området förklaras främst av att den regionala bakgrunden står för ett 
betydande bidrag. För ett läge närmare hamnområdet kan sjöfartens haltbidrag uppgå till ca 11 % av 
årsmedel för NOx. För PM10 visar sig sjöfartens bidrag vara i princip försumbart (0,3 % av 
årsmedelhalt). Det betonas dock att osäkerheten avseende emissionsfaktorer för PM10 från fartyg är 
relativt stor. För SO2 står sjöfarten inom Göteborg för 55 % av emissionerna och 25 % procent av 
årsmedelhalten. 

För NO2 har effekten av en ökning respektive minskning med sjöfartens emissioner inom Göteborgs 
analyserats. En ökning av emissionerna skulle höja årsmedelhalten NO2 med 0,2 -0,6 µg/m3 i centrala 
Göteborg, och en minskning av emissionerna skulle orsaka motsvarande sänkning av årsmedelhalten. 
98-percentilen för dygnsmedelhalten NO2 skulle påverkas i ungefär samma omfattning inom centrala 
Göteborg, men något mer över vatten längs farleder direkt utanför Göteborg. För PM10 redovisas ingen 
förändring eftersom det lokala haltbidraget från sjöfarten är så litet. 

För kvävedioxider visar resultaten de högsta halterna kring industriområden längs norra älvstranden. 
Dessa halter orsakas i beräkningarna av större punktkällor inom området. Samma utsläppssektor 
(”Övriga källor”) kan även ses ge det största haltbidraget för NOx. Inom denna sektor är 
energiförsörjning inom kraft- och värmeverk, samt inom industrin den dominerande källan. Påverkan 
från dessa källor begränsas i viss mån geografisk till industriområden och mindre bebyggda områden. 
Det finns troligen betydande osäkerheter i emissionsbeskrivningen för denna sektor, och ingen 
närmare verifiering har gjorts för halter beräknade inom dessa områden. För att göra en mer detaljerad 
beskrivning av påverkan från denna sektor skulle komplettering av emissionsdata krävas, samt 
mätdata för verifiering av beräkningarna inom anläggningarnas huvudsakliga påverkansområde. 
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