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Spridningsberäkningar i samband med planering vid
Marknadsplatsen, Ulricehamns kommun.
Uppdrag
Ulricehamns kommun har gett Luft i Väst, Luftvårdsförbundet för Västra
Sverige, i uppdrag att utföra spridningsberäkningar vid Marknadsplatsen .
Omfattning
Spridningsberäkningar har gjorts för partiklar NOx och PM10 från trafiken
såsom den beräknas vara år 2040. Spridningsberäkningar har även gjorts för
VOC från OKQ8 på Boråsvägen.
Luftvårdsförbundet har gjort beräkningar på medelvärde och 90-percentilen som
visar värdena under årets 35 sämsta dygn för partiklar. För kväveoxider har
förutom årsmedelvärde även gjorts beräkningar för 98-percentilen timme vilket
är årets 175 sämsta timmar samt för 98-percentilen dygn vilket är för årets 7
sämsta dygn.
För VOC har beräkningen gjorts för årsmedelvärde och för 98-percentilen
timme De sämsta timmarna alt dygnen tas fram med väderstatistik för de senaste
3 åren. Spridningen blir sämst när det är vindstilla och inversion.
Underlag
Som ingångsdata för beräkningarna har följande uppgifter använts:
Ulricehamns kommuns trafiksiffror från 2018 och tidigare för ca 45 gator.
Trafikverkets siffror för trafiken på riksvägarna från 2019 och tidigare.
Ulricehamns kommuns prognostiserade trafiksiffror för 2040 för Boråsvägen,
Falköpingsvägen, Lillsjövägen, Tegelbruksgatan och väg 1704.
Det finns en bensinstation i kanten av planområdet som har utsläpp till luften av
VOC. Beräkningen bygger på senaste försäljningsstatistik vilken är 1206 m3
95okt bensin, 65 m3 98okt bensin och 1696 m3 diesel vilket beräknas ge ett
utsläpp på 1,07 ton VOC/år.
Väderdata
Väderstatistiken har hämtats från de senaste 3 årens mätningar i regionen.
Mätning sker dels med mätmaster – 10 meter höga – och dels med SODARanläggningar som mäter vindhastighet och vindriktning upp till 300 meters höjd.
Närmaste vädermast finns i Timmele, 5 km norr om planområdet. I statistiken
ingår förutom vindhastighet och vindriktning även temperaturgradienterna. I
beräkningarna ingår således även då försämrade inblandningsförhållanden råder
– inversioner.

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

Spridningsmodellen
För beräkningarna har utnyttjats spridningsmodellen ALARM (Advanced Local
And Regional Modelling) som är utvecklad vid Meteorologiska institutionen vid
Uppsala universitet. Denna spridningsmodell tar hänsyn till terrängen i det
aktuella området. Ett stort antal vind- och turbulensfält har simulerats för det
aktuella området med hjälp av en mycket avancerad meteorologisk modell. De
simulerade vind- och turbulensfälten är sparade i en databank och kan tas fram
och förses med föroreningsutsläpp.
Miljökvalitetsnormer och miljömål
MKN för kvävedioxid är 40 mikrogram/ m3 som årsmedelvärde, 60 mikrogram/
m3 som dygnsmedelvärde och 90 mikrogram/ m3 som timmedelvärde. Dessa
värde får överskridas 7 dygn respektive 175 timmar om året. Miljömålet är 20
mikrogram/ m3 som årsmedelvärde och 60 mikrogram/ m3 som timmedelvärde.
MKN för partiklar PM10 är 40 mikrogram/ m3 som årsmedelvärde och 50
mikrogram/ m3 som dygnsmedelvärde. Detta värde får överskridas 35 dygn om
året. Miljömålet är 15 mikrogram/ m3 som årsmedelvärde och 30 mikrogram/
m3 som dygnsmedelvärde.
Det finns enbart miljökvalitetsnorm för bensen i VOC-gruppen.
MKN för bensen är 5 mikrogram/m3 som årsmedelvärde.
Vid våra mätningar av VOC har vi konstaterat att bensen vanligen står för ca 2030% av VOC. De två övriga vanligaste komponenterna är toluen och xylen.
De vanligaste källorna är avgaser och bensinångor.
Resultat
Kväveoxider NOx
Kväveoxidhalten inom planområdet som årsmedelvärde år 2040 beräknas upp
10 mikrogram/ m3 i norra delen närmast Falköpingsvägen och 5-6 mikrogram i
större delen av planområdet när bakgrundsvärdet är inkluderat. Under årets 7
sämsta dygn beräknas medelhalten till 15 mikrogram/ m3 inklusive
bakgrundsvärdet närmast Falköpingsvägen och i övriga området sjunkande
successivt till 6 mikrogram/ m3 . Under de 175 värsta timmarna på året går
halterna upp till drygt 40 mikrogram/ m3 i norr och ca 20 – 30 mikrogram/ m3 i
största delen av området. Miljökvalitetsnormerna och miljömålet för
kvävedioxid beräknas underskridas.
Partiklar PM10
Partikelhalterna för år 2040 beräknas inom planområdet upp till 13 mikrogram/
m3 som årsmedelvärde. Under årets 35 sämsta dygn blir det endast marginell
skillnad på halterna jämfört med årsmedelvärdet. Miljökvalitetsnormerna och
miljömålet för PM10 beräknas underskridas.
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VOC
Medelhalterna av VOC från bensinstationen blir som mest 5 mikrogram/m3 luft
i planområdet. De högsta timhalterna blir 40 mikrogram /m3 luft i närheten av
bensinstationen.
Kartor med spridningsberäkningar
NOx 3-årsmedelvärde
NOx 98-percentil dygn
NOx 98-percentil timme
PM10 3-årsmedelvärde
PM10 90-percentil dygn
VOC 3-årsmedelvärde
VOC 98-percentil timme
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