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Sammanfattande bedömning
För att skydda människors hälsa och miljön har regeringen utfärdat en förordning om
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft. Miljökvalitetsnormerna bör inte tillämpas för
luften på vägbanan som enbart fordonsresenärer exponeras för. Dock ska luften utanför
vägområdet där människorna vistas och exponeras för luftföroreningar, bedömas mot
upprättade miljökvalitetsnormer.
Kvävedioxid och partiklar (PM10) är de luftföroreningar som idag uppvisar högst halter i
Västerås. I Västerås har vägtrafiken identifierats som den huvudsakliga källan till dessa
luftföroreningar och högst haltnivåer uppmäts i närheten med de stora trafiklederna och i
slutna gaturum. Övriga källor är industriella verksamheter och vedeldning men också
långväga transporter från mer avlägsna källor, både inom Sverige och utanför landets
gränser.
I denna utredning har spridningsberäkningar utförts för området vid Norra Kopparlunden,
som är centralt beläget i Västerås. Syftet med spridningsberäkningarna var att visa på
fördelningen av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) inom det aktuella planområdet
samt att jämföra uppmätta och beräknade halter mot föreskrivna miljökvalitetsnormer och
det nationella miljökvalitetsmålet (MKM), Frisk luft samt Västerås stads lokala miljömål.
Beräkningar utfördes för den nuvarande situationen och ett framtidsscenario 2030.
Framtidsscenariot 2030 beräknades med HBEFA:s prognostiserade emissionsfaktorer för
2025, för att inte riskera att underskatta halterna.
Sammanställning av högst beräknade halter (µg/m3) vid gränsen till detaljplaneområdet vid Norra Kopparlunden
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Resultatet från spridningsberäkningarna visade att detaljplanen inte försvårar möjligheten
att uppfylla miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid
klaras för samtliga scenarion. Enligt beräkningarna är det planområdets norra delar som
uppvisar högst halter. Miljökvalitetsmålet för årsmedelvärde klaras både för nuläges- och
2030 scenariot. Planområdets norra gräns tangerar miljökvalitetsmålet för timmedelvärde
i nulägets-scenariot. För 2030 scenariot klaras miljökvalitetsmålet god marginal inom hela
planområdet.
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Halterna av kvävedioxid beräknades minska till 2030 i jämförelse med nuvarande
situation. Förklaringen till de reducerade kvävedioxidhalterna för scenariot 2030 är en
kombination av att bakgrundhalterna, enligt SMHIs beräkningar, förväntas minska med
cirka 15-20 % och att hårdare krav på utsläppsmängder kommer driva på
teknikutvecklingen, vilket förväntas leda till lägre halter av framförallt kvävedioxider.
Partikelhalternas års- och dygnsmedelvärde förändras inte nämnvärt mellan de olika
scenariona. Miljökvalitetsnormerna klaras dock för samtliga scenarion inom planområdet
och antas inte utgöra en begränsande faktor i framtiden. Miljökvalitetsmålet ”Frisk Lufts”
årsmedelvärde för partiklar, PM10 (15 µg/m3) klaras inte för hela planområdet i nuläget
eller för 2030 scenariot. Det är de norra delarna mot E18 som överskrider målet. På
innegårdarna och i planområdets övriga delar klaras dock målet. Miljökvalitetsmålet för
dygnmedelvärde, som ligger på 30 µg/m 3 tangeras vid den norra gränsen av planområdet
för både nuläges- och 2030 scenariot. Västerås stads lokala miljömål som anger att
dygnsmedelvärdet (90-percentil) inte får överskrida 35 μg/m 3 klaras också i samtliga
scenarion.
Anledningen till att partikelhalterna mer eller mindre hålls konstanta, är att den antagna
minskningen i andelen fordon med dubbdäck till viss del motverkas av den
prognostiserade trafikökningen. Framtidsprognoserna av partiklarnas bakgrundshalter är
inte heller lika positiv som för kvävedioxid.
De föreslagna byggnadshusen i planområdet kommer byggas i direkt närhet till E18. Inom
planområdet och vid byggnaderna antas miljökvalitetsnormerna klaras för samtliga
scenarion. Att bygga ihop bostadskropparna anses fördelaktigt eftersom det bildar en
effektiv barriär mot inträngning av höga halter i området, vilket kan leda till lägre
föroreningshalter på innegårdarna. Att bygga ihop huskroppar minskar även risken för
uppkomsten av vertikala virvlar mellan byggnaderna, som kan leda till sämre ventilation
och högre föroreningshalter på innergårdarna. Då halterna avtar med höjden kan
bostadshusen även leda ner renare luft från högre nivåer. Byggnaderna antas ha en
reducerande effekt på kvävedioxid- och partikelhalten, genom att verka som en
avskärmande barriär. Det bedöms även fördelaktigt att byggnaderna föreslås uppföras
med varierande våningshöjder. Detta eftersom det ökar vindens turbulens, vilket ökar
möjligheten för bättre omblandning och spridning av luftföroreningarna.
Ur luftsynpunkt vore det fördelaktigt att anordna en trädlinje så nära E18 som möjligt.
Detta då studier har kunnat påvisa att störst reducerande effekt uppnås vid kombination
av ett fysiskt hinder, så som byggnader/bullerskärmar, och vegetation. Gaturummen för
gatorna inom planområdet kan dock bli något mer slutet vid genomförandet av planen
Vegetation kan försämra omblandningen och spridningen av luftföroreningar genom
minskad turbulensen i slutna gaturum och det är därav viktigt att inte plantera träden för
tätt så gaturummet ytterligare sluts.
Planområdet antas klara miljökvalitetsnormerna både i nuläget och för beräknade
framtidsscenariona. Dock finns det inte någon nivå under vilken inga negativa
hälsoeffekter uppkommer, i synnerhet för partiklar. Därför är fördelaktigt med så låga
luftföroreningshalter som möjligt där folk vistas. De högsta halterna beräknas ske i de
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norra delarna av planområdet och det är bra om planen utformas så att människor inte
uppmuntras till vistelse i dessa områden. Förslagsvis kan entréer och samlingsplatser
placeras bort från den utsatta sidan av huset som vetter mot E18 eller
Kopparbergsvägen. Det är även att föredra om tilluften för ventilation inte tas från fasader
som vetter mot E18 eller Kopparbergsvägen, utan från taknivå eller från andra sidan av
byggnaden.
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