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SAMMANFATTNING
Tyréns har studerat nuvarande förhållanden avseende luftkvalitet som redovisas i rapporterade
mätdata och olika rapporter. Halter av kvävedioxid (NO 2) och partiklar (PM10) relateras till
gällande miljökvalitetsnormer (MKN) och miljömål. Det kan konstateras att i dagsläget innehålls
MKN inom och kring planområdet Kristianstad 4:47 i Kristianstad kommun för båda ämnena.
Några rapporterade problem med lukt har inte konstaterats.
År 2040 då planområdet förväntas vara utbyggt liksom också angränsande exploateringsområden i öster, prognoseras förändringar av trafik och utsläppskaraktäristik. Trafiken förväntas
öka, speciellt längs angränsande Vattentornsvägen medan utsläppen från fordonen av NOx
förväntas minska. Sammantaget blir då slutsatsen är att för NO 2 kommer situationen ha något
förbättrats och att både MKN och miljömål innehålls i hela planområdet. För PM10 bedöms
framtida halter var oförändrade eller något högre än idag, eftersom den övervägande andelen av
PM10 härhör från slitage mot vägbanan och då speciellt genom användning av dubbdäck
vintertid. MKN innehålls och miljömålen tangeras eller överskrids något längs Vattentornsvägen.
Inne i planområdet, längs gator och inom grönområden och liknande, bedöms luftkvaliteten vara
bättre än idag, MKN och miljömål klaras överallt.
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1

BAKGRUND OCH BESKRIVNING AV OMRÅDET

1.1

UPPDRAGSBESKRIVNING

Tyréns AB har fått i uppdrag av Jernhusen AB att översiktligt utreda eventuell påverkan på
planområdet Kristianstad 4:47 i Kristianstad i form av halter i omgivningsluft av kvävedioxid och
partiklar. Även eventuell risk för olägenheter i form av lukt ska utredas. Uppdraget har utförts
parallellt med ett uppdrag åt Kristianstads kommun avseende DP Bastionen.
1.2

MÅL OCH SYFTE

Målet med analysen är att ta fram relevant underlag avseende luftkvalitet inom området kopplat
till angränsande verksamheter, trafik samt utpekade potentiella källor till lukt.
Syftet med utredningen är att utgöra underlag för kommande detaljplaneläggning för området.
1.3

OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING

Närliggande befintliga källor till luftföroreningar är dels trafiken på angränsande gator och dels
några verksamheter. Dessa utgörs av Allöverket (ett kraftvärmeverk som i huvudsak eldas med
flis samt dess flislager), Skånemejerier (Kristianstads mejeri) samt Kristianstads Sjukhus. Risken
för uppkomsten av lukt i närområdet kan tänkas orsakas främst av vattenverkets avluftning och
från vattnet i vallgraven och möjligen Skånemejerier.
Bedömning av föroreningshalter kopplade till verksamheter som omfattar förbränning:
•
Bedömningen utgår från uppskattade emissioner, tidigare beräkningar och rapporter
samt miljötillstånd.
•
Inga beräkningar genomförs
Bedömning av föroreningshalter kopplade till trafiken:
•
Bedömningen utgår från uppskattade trafikvolymer och emissioner, tidigare beräkningar
och rapporter samt prognoser av trafikutvecklingen.
•
Inga beräkningar genomförs
Bedömning av risken för uppkomst av olägenheter till följd av lukt kopplade till vattenverket,
vallgraven och Skånemejerier:
•
Bedömningen utgår från historiska erfarenheter och rapporterade klagomål.
•
Inga beräkningar genomförs
•
Förslag på lämpliga luktreducerande åtgärder tas fram.
Analysen omfattar inte:
Uppmätning av emissioner från olika källor (lukt resp. föroreningar).

2

REGELVERK

2.1

MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL

Miljökvalitetsnormer (MKN) för luftkvalitet är den svenska implementeringen av EU:s ramdirektiv
för luft och är ett juridiskt bindande styrmedel för att förebygga och åtgärda miljöproblem,
uppnå miljökvalitetsmålen och genomföra EG-direktiv. I förordningen om miljökvalitetsnormer
från 2010 (SFS, 2010:477) finns MKN stadfästa.
Utifrån denna förordning har Naturvårdsverket utfärdat föreskrifter om kontroll av luftkvaliteten
(NFS, 2016:9) och sedan tidigare finns det en handbok med allmänna råd om
miljökvalitetsnormer för utomhusluft – Luftguiden, uppdaterad utgåva i juni 2014 – Handbok
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2014:1 (Naturvårdsverket, 2014). En ny fjärde utgåva förbereds våren 2018 som kommer att
spegla ändrade regler i NFS 2016:9. Utöver de tvingande reglerna runt MKN har Riksdagen år
2010 beslutat om Miljömål, preciseringar och etappmål.
Alla regionens källor bidrar till föroreningssituationen i Kristianstad, men i området närmast runt
Rättscentrum påverkas potentiellt av trafiken på angränsande huvudgator, C4’s kraftvärmeverk
Allöverket samt möjligen ytterligare lokala punktkällor. Generellt utgör ämnena kvävedioxid och
partiklar störst problem i svenska tätorter, ämnen som till stor del orsakas av trafiken. Intresset
riktas följaktligen mot dessa två ämnen och lokala källors bidrag i kombination med
trafikrelaterade utsläpp. Diskussionen i denna studie avgränsas till halter av kvävedioxid och
partiklar. De gällande miljökvalitetsnormerna samt miljömålen för NO2 och partiklar (PM10 och
PM2,5) sammanfattas i Tabell 1.
Tabell 1 MILJÖKVALITETSNORMER för kvävedioxid och partiklar.

Ämne

Medelvärdestid MKN

NO2

1 år

40 µg/m

3

1 dygn

60 µg/m

3

1 timme

90 µg/m3

60 µg/m3

Får överskridas 175 timmar3 per
kalenderår, förutsatt att halten
inte överstiger 200 µg/m3 under
en timme4 mer än 18 gånger
per kalenderår

1 år

40 µg/m3

15 µg/m3

Aritmetiskt medelvärde

1 dygn

50 µg/m

30 µg/m

Får överskridas 35 dygn5 per
kalenderår

1 år

25 µg/m3

PM10

PM2,5

1 dygn

-

3

Miljömål1

Kommentar

20 µg/m

Aritmetiskt medelvärde

3

Får överskridas 7 dygn2 per
kalenderår

-

3

10 µg/m3

Aritmetiskt medelvärde

25 µg/m

Oklar definition

3

Historiska data för PM2,5 och PM10 finns i form av mätningar under lång tid finns från bl.a.
Malmö, där relativt klara samband mellan PM10 och PM2,5 erhållits. Då det erfarenhetsmässigt
inte är erfarits några överskridanden eller höga halter av PM2,5, begränsas fortsättningsvis
diskussionen om partiklar i denna studie till enbart PM10.
2.2
TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet är bindande nationella föreskrifter, vilket innebär att dessa
normer utgör gränser för vad som är möjligt att acceptera. Vid planläggning ska
miljökvalitetsnormerna enligt SFS 2010:477 kunna innehållas.
Riktvärdena som uttrycks som precisering av miljömålen är inte på samma sätt bindande men
ska eftersträvas så att de om möjligt kan innehållas till år 2020. Det betyder att verksamheter
och aktiviteter som påverkar miljömålen ska planläggas så att de kan uppnås.
I miljöer där utsläpp från trafiken dominerar är miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid (NO 2) och
partiklar (PM10) relevanta. Miljökvalitetsnormerna gäller för utomhusluft och bör tillämpas där
människor normalt vistas, men inte inom vägområde, i tunnlar eller där gående och cyklister
kortvarigt exponeras (t ex vid korsandet av en väg). Hela planområdet förutom inom körfält för
fordon betecknas som miljöer där MKN gäller.

Preciseringar av Frisk Luft, etappmål som ska eftersträvas till år 2020
7 gånger per kalenderår motsvarar för dygnsvärden 98-percentil
3
175 gånger per kalenderår motsvarar för timvärden 98-percentil
4
18 gånger per kalenderår motsvarar för timvärden 99,8-percentil
5
35 gånger per kalenderår motsvarar för dygnsvärden 90-percentil
1
2
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3

FÖRHÅLLANDEN I OMGIVNINGSLUFT

Kommunerna ansvar för uppföljning av luftkvaliteten inom sitt område och flera kommuner får
samverka i det arbetet. Från och med 2017 samverkar Kristianstad kommun med övriga
kommuner i Skåne och mätningar och beräkningar utförs och rapporteras årligen genom
Miljöförvaltningen i Malmö:s försorg. Ännu har ingen mätrapport publicerats inom samverkan.
Tidigare har Kristianstad kommun själv ansvarat för uppföljningen av luftkvalitetssituationen och
mätningar genomförts i egen regi, av NO2 senast 2005 och av PM10 senast 2011. Bägge ämnena
har mätts i gaturum (Västra Boulevarden), Figur 1.

Figur 1

3.1

Bild av Västra Boulevarden där mätningarna har tagits. Gaturummet har hus på ena sidan
och en trädridå på andra sidan. Källa Google Maps.

MÄTDATA

Nedan ges en sammanställning över senaste publicerade mätdata, från år 2007 – 2011 (PM10)
och från 2001 – 2005 (NO2), Tabell 2.
Tabell 2 Uppmätta halter av dygnsvärden för kvävedioxid och partiklar PM10. Data hämtade från
datavärden för luftkvalitet (SMHI, 2018).

Gaturum (Västra Boulevarden)
År
2007
2008
2009
2010
2011

PM10 medel
[µg/m3]
23
23
25
22
32

PM10, 90%til
dygn [µg/m3]
42
42
47
40
57

Gaturum (Västra Boulevarden)
År
2001
2002
2003
2004
2005

NO2 medel
[µg/m3]
16
18
20
19
18

NO2 98%til
dygn [µg/m3]
33
34
40
36
46

Enligt nuvarande kvalitetsregler (NFS 2016:9) är kraven 90% datafångst under ett kalenderår. För
PM10 var detta krav uppfyllt enbart år 2007 och för NO 2 inte något år. Av denna anledning
föreligger det stora osäkerheter i ovanstående mätresultat. Speciellt gäller det för PM10 år 2011
då enbart en tredjedel av årets alla dygn uppvisar godkända mätdata.
Trots kvalitetsbristerna kan slutsatsen dras att MKN klarades för alla år och ämnen förutom
dygnsvärdet för PM10 år 2011. Då detta mätvärde bara representerar en tredjedel av årets dygn
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med tyngdpunkt på årets första månader, kan man inte med bestämdhet hävda att 2011 innebar
ett överskridande av MKN.
Den generella slutsatsen är, baserat på dessa mätningar från några år tillbaka i tiden och
motsvarande senare mätningar i grannstäderna, att MKN för NO2 och PM10 klart innehålls i
Kristianstad och speciellt inom planområdet.
3.2

PUBLICERADE SPRIDNINGSBERÄKNINGAR

3.2.1 BERÄKNINGAR AV NO2
Som ett led i den samverkan i Skåne som Kristianstad medverkar i har Skånes Luftvårdsförbund
med Miljöförvaltningen i Malmö som huvudsaklig utförare gjort spridningsberäkningar för alla
kommuner i länet. Beräkningarna avser kalenderåret 2014 och baseras på den så kallade
emissionsdatabasen för Skåne. För Kristianstad tätort beräknades medelhalten av NO 2 till 10 –
12 µg/m3 vilket är indikerar en viss underskattning jämfört en kortidsmätning som utförts i
tätorten nov-dec 2014 (Miljöförvaltningen i Malmö, 2017). Beräkningsresultatet visas i Figur 2.

Figur 2 B

eräknade halter som årsmedelvärden av NO 2 [µg/m3], källa
(Miljöförvaltningen i Malmö, 2017).

Beräknade halter inom planområdet ligger i intervallet 8 – 9 µg/m 3 och med tanke på den
underskattning som beräkningarna är behäftade med (Miljöförvaltningen i Malmö, 2017) kan
man anta att halterna inom planområdet är ≤12 µg/m 3 räknat som årsmedelvärde. Beräkningen
avser inte gaturum!
År 2015 har SMHI utfört spridningsberäkningar åt Kristianstad kommun syftande till underlag
inför detaljplanearbeten, (SMHI, 2015a). Dessa beräkningar ger i planområdet resultaten för NO 2
som årsmedelhalt 19 - 20 µg/m 3 och 98-percentil dygn 41- 42 µg/m 3, Beräkningarna redovisar
också gaturumshalter i några punkter inom eller intill området, längs Vattentornsvägen,
Snapphanevägen och Kanalgatan. Resultatet är årsmedelhalt 21-27 µg/m 3 och 98-percentil dygn
43-49 µg/m3. Beräkningarna har gjorts med SMHI:s system Simair, varefter man har applicerat en
generell korrektion. Korrektionens storlek har bestämts som en generell korrektion med en
tidigare version vilket indikerar att redovisade halter kan vara något höga.
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Figur 3 Beräknade årsmedelhalter av NO 2 år 2013. Källa (SMHI, 2015a).

I en annan studie har Länsstyrelsen i Skåne låtit Miljöförvaltningen i Malmö utföra
spridningsberäkningar för Kristianstad för att kartlägga tung trafiks bidrag till NOx-halter.
Beräkningarna baseras på Skånes Luftvårdsförbunds emissionsdatabas som uppdaterats och
validerats för år 2011. Resultatet illustreras i Figur 4.

Figur 4

Beräknade årsmedelhalter av NOx [µg/m 3]. Källa (Miljöförvaltningen Malmö, 2015b)

NOx definieras som summan av NO 2 och NO (i okända proportioner), där emissionerna från
vägtrafiken i huvudsak sker i form av NO som sedan oxideras vidare till NO 2 under inflytande av
ozon, VOC och solstrålning i en komplicerad kemisk process. Förenklat kan man anta att
transformationen sker inom en ganska kort tidsrymd (storleksordningen minuter) och vid NOxhalter upp till erfarenhetsmässigt ~12-14 µg/m 3 övergår i princip all NOx till NO2. Vi kan därför
tolka Figur 4 konservativt som att beräknade halter inom planområdet motsvarar halter av NO 2
som årsmedelvärde inom intervallet 11 -12 µg/m 3. Beräkningarna avser inte gaturum!
Tidigare beräkningar av NO2 (Skånes Luftvårdsförbund, 2010) redovisas i Figur 5.
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Figur 5

Beräknade årsmedelvärden år 2009 av kvävedioxid i Kristianstad, enhet µg/m 3. Vid
planområdet återfinns halter i intervallet 8-9 µg/m 3. Källa (Skånes Luftvårdsförbund, 2010)

3.2.2 BERÄKNINGAR AV PM10
Beräkningarna av PM10 (Miljöförvaltningen i Malmö, 2017) har gjorts över hela kommunen med
tämligen låg upplösning och redovisas därför med mindre detaljering, Figur 6.

Figur 6

Beräknade årsmedelvärden av partiklar PM10 [µg/m 3 ]. Källa
(Miljöförvaltningen i Malmö, 2017).

Figuren är svårtolkad men halter inom planområdet bedöms vara ~13 µg/m 3. Enligt rapporten
tolkas det också som en underskattning och i ljuset av de tidigare mätningarna torde halterna
vara i nivån ~15 µg/m3 inom planområdet.
Denna siffra stöds av en tidigare studie (Miljöförvaltningen Malmö, 2016) där man för
Kristianstad redovisar en siffra för PM10 som årsmedelvärde på 14 µg/m 3 och för 90-percentil
dygn på 21 µg/m3.
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SMHI utförde 2015 också spridningsberäkningar av PM10 åt Kristianstad kommun (SMHI, 2015b)
där resultatet inom planområdet gav årsmedelhalt 14,5 – 15,5 µg/m 3 och 90-percentil 21- 23
µg/m3. För gaturumen längs Vattentornsvägen, Snapphanevägen och Kanalgatan var
årsmedelhalt 17-20 µg/m3 och 90-percentil dygn 25-31µg/m 3. Beräkningarna gjordes med
SMHI:s system Simair och representerar år 2013.

Figur 7 Beräknade årsmedelhalter av PM10 år 2013. Källa (SMHI, 2015b).

I en ännu tidigare studie, (Skånes Luftvårdsförbund, 2010), redovisas beräkningar av PM10 enligt
Figur 7. Resultatet för planområdet är konsistent med ovanstående redovisningar.

Figur 8

3.3

Beräknade årsmedelvärden av partiklar PM10 2009 i Kristianstad kommun, enhet µg/m 3.
Vid aktuellt planområde återfinns halter runt 14-15 µg/m 3 eller lägre. (Skånes
Luftvårdsförbund, 2010)

SLUTSATSER NULÄGET

Redovisade mätdata och beräkningar representerar olika år och uppvisar sinsemellan tämligen
stor spridning. Beräkningsresultaten har sammanfattats i Tabell 3 och Tabell 4 , där respektive
värde representerar ett antal års mätningar eller en tolkning av beräkningarna för ett visst år
inom planområdet. Kolumnen ”spridning” visar inom vilket spann mätningarna/beräkningarna
varierar. Mätningar och beräkningar som avser gaturum förväntas ha högre halter generellt än
områdesberäkningar. Dessa senare gäller i princip i taknivå inom bebyggda områden. Rader i
tabellerna som avser gaturum har avvikande bakgrundsfärg.
Tabell 3 Sammanfattning av mätningar och beräkningar av NO 2.
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Mätn/Beräkning (µg/m3)

Årsmedel

spridning

98-%til D

spridning

Kommentar

Gaturumsmätning

16

±2

41

±8

År 2001 - 2005

Omr.beräkn 2009

8,5

±0,5

Luftvårdsförb. 2010

Omr.beräkn 2011

11,5

±0,5

Miljöförv Malmö 2015b

Omr.beräkn 2014

~12

-

Luftvårdsförb. 2017

Omr.beräkn 2013

19,5

±0,5

41,8

±0,5

SMHI 2015a

Gaturums.beräkn 2013

26

±3

46

±3

SMHI 2015a

MKN

40

60

Miljömål

20

-

Tabell 4 Sammanfattning av mätningar och beräkningar av PM10.

Mätn/Beräkning (µg/m3)

Årsmedel

spridning

90-%til D

spridning

Kommentar

Gaturumsmätning

23,5

±1,5

43,5

±3,5

År 2007 - 2010

Omr.beräkn 2009

14,5

±0,5

Omr.beräkn 2013

14

-

Omr.beräkn 2014

~15

-

Omr.beräkn 2013

15

±0,5

22

±1

SMHI 2015b

Gaturums.beräkn 2013

18,5

±1,5

28

±3

SMHI 2015b

MKN

40

50

Miljömål

15

30

Luftvårdsförb. 2010
21

-

Luftvårdsförb. 2016
Luftvårdsförb. 2017

Av alla redovisade halter (mätningar och beräkningar) visar ovanstående sammanställning att
MKN för alla mått innehålls i Kristianstad. Däremot klaras inte miljömålen. För NO 2 ligger SMHI’s
gaturumsberäkningar för planområdet (Vattentornsvägen) över miljömålet och för PM10
överskrider gaturums-beräkningarna miljömålen och alla beräkningar tangerar
(områdesberäkningar) eller överskrider (gaturumsberäkningar) dessa mål.
3.4

METOD GATURUMSBERÄKNINGAR

Beräkningar som SMHI utfört (SMHI, 2015a), (SMHI, 2015b) för gaturummen bygger på den sk
OSPM-modellen (Operational Street Pollution Model) utvecklad vid NERI (the National
Environmental Research Institute of Denmark). I denna modell utgör gaturummens fysiska
dimensioner en viktig faktor för att bestämma luftkvaliteten. Bakgrundskällor i området bidrar
liksom primärt också den lokala trafiken på aktuell gata. Modellen beräknar halten längs gatan
(på trottoaren) som en sammanvägning mellan bakgrundskällor och den lokala trafiken.
Trafikens bidrag varier givetvis men kan sägas vara av storleksordningen 50-70 % av totalhalten.
Konceptet illustreras i Figur 9.
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Figur 9 Illustration av gaturum med föroreningar från trafiken (Skånes Luftvårdsförbund, 2010)

4

FRAMTIDA SITUATION

För att beskriva den förväntade framtida situationen inom planområdet betraktar vi trafiken
längs aktuella gator liksom förväntade utsläpp till luft från de utpekade industrier som finns i
närområdet. Från Allöverket, Kristianstad Mejerier och Kristianstads Sjukhus sker utsläpp till luft
av både NOx och partiklar, men vi vet inget om förändringar fram till år 2040. Därför antas
samma förhållanden (och inflytande) år 2040 som idag. Detta inflytande finns redan bokfört i
redovisade mätningar och beräkningar.
4.1

TRAFIKEN

En prognos för luftkvaliteten år 2040 ska göras och för denna studie antas samma trafik på
angränsande gator som i den bullerstudie som gjorts, (Tyréns, 2018).
Tabell 5

Trafik på angränsande gator nu och prognos för år 2040, efter (Tyréns, 2018)

Väg

ÅDT
2017

ÅDT
2014

Andel tung
trafik

Ökning

Skyltad
Hastighet [km/h]

Vattentornsvägen

6110

7682

11%

26 %

40

Norretullsvägen

1801

2264

4%

26 %

30 syd / 40 norr

Skjutstallavägen

1000

1122

1%

12 %

40

Magasinsgatan norr

500

561

1%

12 %

40

Magasinsgatan syd

100

112

1%

12 %

30

I förhållande till dagsläget visar kolumnen med ökning på hur stor trafikökning som förväntas.
4.2

EMISSIONSFAKTORER

Fordonspopulationen på Kristianstads gator består av bilar som drivs av olikas bränslen, har
olika ålder och emissionskaraktäristik. Detta beskrivs av en emissionsmodell HBEFA 3.2
(Trafikverket, 2017) som uppdateras för svenska förhållanden årligen genom Trafikverkets
försorg. Samma underlag använder Trafikverket för att beräkna och årligen rapportera de totala
utsläppen från transportsektorn till Naturvårdsverket och EU. Faktorer för år 2030 har här
använts då längre prognoser saknas. Enligt dessa faktorer kommer en markant minskning av
utsläpp av NOx från vägtrafiken ske mellan 2015 och 2030, för lätta fordon är minskningen
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drygt 75% och för tunga fordon drygt 85%. Denna förväntade minskning i utsläpp av NOx beror
på teknikförbättringar och förändring av bränslemix i framtidens fordonsflotta. Givetvis ligger en
viss grad av osäkerhet i sådana antaganden.
Emissioner av partiklar kommer dels från avgasröret och hänger samman med förbränningen av
bränslet och dels genom slitage mot underlaget och av bromsar mm. Denna senare, sekundära
källa är flera storleksordningar större än avgaspartiklar och således helt överskuggande. Främsta
orsaken till vägslitaget är användningen av dubbdäck. I föreliggande studie antas samma utsläpp
2040 som idag.
4.3

GATURUMMEN

Gaturummet längs Vattentornsvägen karaktäriseras idag av tämligen öppna förhållanden, längs
långa sträckor med byggnader på enbart ena sidan. I en sektion, se Figur 10, finns två
byggnader mitt emot varandra. Fasaderna finns på ca 20 m inbördes avstånd, det västra huset är
ca 10 m högt, det är ca 8 m ut till körbanan, körbanan är ca 7 m bred och det är ca 5 m till det
östra huset som är ca 12 m högt.

Figur 10 Bild mot norr längs Vattentornsvägen med ett kort avsnitt väldefinierat gaturum. Bilden är från
2009, källa Google Maps.

I beräkningarna för Vattentornsvägen, med dagens trafik enligt Tabell 5 och ovanstående
gaturumsbild, visar SMHI:s studie att dygnsvärdena för NO 2 är som mest 48 µg/m3 och för PM10
20 µg/m3.
4.4

FRAMTIDA LUFTKVALITET

År 2040 kommer trafiken på samma gata att öka med 26 %, samtidigt kommer fordonens
emissionsfaktorer för NOx att minska med 75 – 85 % och vara oförändrade för PM10. Om vi
antar att bakgrundsbidraget, bl.a. från Allöverket, Kristianstad Mejerier och Kristianstads
Sjukhus, inte förändras fram till 2040, beror en förändring i gaturummet i huvudsak på trafiken.
Slutsatsen blir då, med oförändrad bebyggelse, att halterna av NO 2 kommer att minska och för
PM10 öka något. Trafikens inflytande på halterna i gaturummet är ju från 50 % och upp till 70 %
under högtrafik.
Vad innebär den framtida exploateringen och ny bebyggelse för hur gaturummen förändras? Den
tätaste delen av gaturummet exemplifieras genom skisser som diskuteras, för den östra sidan
med byggnader om fem våningar mot Vattentornsvägen (Figur 12). Samtidigt indikerar
Jernhusens visionsskisser (Figur 11) byggnader på motsatt sida med storleksordningen samma
höjd. Gaturummets dimensioner i plan kommer att vara som idag eller ännu bredare. Slutligen
antas hushöjd 15-20 m, bredd mellan fasader 20-25 m och körfält ca 7m för den framtida
Vattentornsvägen.
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Figur 11 Utredningsskiss Rättscentrum Kristianstad, AG Arkitekter 2017-12-20. Vy liknande den i Figur 10.

Figur 12 Utformningsförslag Ravelinen Bastionen 2017-01-10 UULAS Arkitekter AB. Samma avsnitt som
illustreras i Figur 10 och Figur 11.

Sammanfattningsvis bedöms luftkvaliteten längs Vattentornsvägen, med antagna förhållanden år
2040 (ökad trafik, förändrade utsläppskaraktäristik och gaturummets dimensioner) för NO 2 som
något bättre än idag och för PM10 samma eller något sämre än idag. I inget fall överskrids MKN
och förhållandet till miljömålen är oförändrad.
Övriga gator inom planområdet har avsevärt lägre trafikflöde, såväl idag som efter exploatering.
Även om nybyggnationen innebär att mer utpräglade gaturum bildas jämfört med idag, medför
inte detta tillsammans med den förväntade trafiken år 2040 att MKN överskrids. Sannolikt klaras
även miljömålen både för NO2 och PM10.
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5

LUKT

Lukt är som företeelse en subjektiv upplevelse och kan ibland skapa olägenheter. Det
förekommer stor variation mellan individers förmåga att känna lukt och det saknas normer
motsvarande det som finns för luftföroreningar. En gammal praxis är att upplevd olägenhet av
lukt i mer än 2% av tiden betraktas som ”för mycket” och behöver åtgärdas. Att ”mäta” frekvens
av lukt för att fastställa om denna 2%-gräns är överskriden är svårt. Ofta sker det genom att
engagera en panel av observatörer inom ett område, som under längre tid (flera månader) får
föra dagbok över när lukt har förekommit resp. inte kunnat detekteras. En sammanställning av
dessa observationer och korrelation med uppmätt vindriktning kan indikera varifrån lukten kan
tänkas komma och fastställa problemets svårighetsgrad.
För aktuellt planområde har ett antal potentiella källor till lukt diskuterats. Dessa är vallgravens
vattensamling och avluftningen från vattenverket som båda är lokaliserade på andra sidan
Vattentornsvägen. Även Kristianstads mejeri, som ligger ca 200 m nord-nord-ost om
planområdet och Allöverket ca 200 nord-väst om planområdet har diskuterats. Värmeverkets ev.
luktpåverkan antas komma från flishanteringen (mögel).
Såvitt känt är finns inga klagomål på lukt från någon av dessa potentiella källor. Verksamheterna
har krav på egenkontroll och för vallgravarna finns krav på underhållande arbete, rensning etc.
vilket sammantaget motverkar uppkomst av lukt.

6

DISKUSSION

Kända förhållanden avseende luftkvalitet och lukt har gåtts igenom och speglats mot normer,
mål och praxis. I dagsläget kan konstateras att miljökvalitetsnormerna innehålls inom och kring
planområdet. Inga problem med lukt har konstaterats.
Den framtida situationen, år 2040, med planområdet utbyggt liksom även angränsande
exploateringsområden och prognoserade förändringar av trafik och utsläppskaraktäristik har
värderats. Slutsatsen är att för NO2 kommer situationen ha något förbättrats och att både MKN
och miljömål innehålls i hela planområdet. För PM10 bedöms framtida halter var oförändrade
eller något högre än idag. MKN innehålls och miljömålen tangeras eller överskrids något.
Ovanstående värdering gäller Vattentornsvägen som angränsar till planområdet i öster. Längs
gatorna inom planområdet och på angränsande grönytor bedöms luftkvaliteten vara bättre och
MKN och miljömål klaras överallt.

Uppdrag: 280012, Risk- och störningsutredning Rättscentrum, Kristianstad
Beställare: Jernhusen
O:\MAL\280012\N\_Text\Luftkvalitet Rättscentrum 2018-05-08.docx

16(17)

2018-05-08

REFERENSER
Miljöförvaltningen i Malmö. (2017). Luftkvalitet med fokus på kvävedioxid och partiklar PM10 i Skånes
kommuner 2014. Skånes Luftvårdsförbund.
Miljöförvaltningen Malmö. (2015b). Vägtransporternas påverkan på luftkvaliteten i Skåne - beräknade
utsläpp och haltbidrag för tunga fordon. Länsstyrelsen Skåne, rapport 2015:36.
Miljöförvaltningen Malmö. (2016). Småskalig uppvärmning - Utsläpp och haltberäkningar för Skånes
kommuner. Skånes Luftvårdsförbund.
Naturvårdsverket. (2014). Luftguiden.
NFS. (2016:9). Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9).
SFS. (2010:477). Luftkvalitetsförordningen.
Skånes Luftvårdsförbund. (2010). Emissioner och luftkvalitet i Skånes kommuner 2009. Skånes
Luftvårdsförbund.
SMHI. (2015a). Spridningsberäkningar för ett område vid Vattentornsvägen i Kristianstad - NO2. SMHI
rapport nr 2015-58.
SMHI. (2015b). Spridningsberäkningar för ett område vid Vattentornsvägen i Kristianstad - Partiklar. SMHI
Rapport 2015-59.
SMHI. (2018). Datavärdskap för Luftkvalitet. Hämtat från
http://shair.smhi.se/portal/concentrations-in-air
Trafikverket. (2017). Webpublikation Handbok för vägtrafikens luftföroreningar, bilaga 6.
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Fillistningar/handbok_for_vagtrafikens_luftfororeningar/kapi
tel_6_emissionsfaktorer_bilagor2016_2020_2030_20170504.pdf.
Tyréns. (2018). Trafik- och industribullerutredning Bastionen/Ravelinen, Kristianstad. Tyréns AB.

Uppdrag: 280012, Risk- och störningsutredning Rättscentrum, Kristianstad
Beställare: Jernhusen
O:\MAL\280012\N\_Text\Luftkvalitet Rättscentrum 2018-05-08.docx

17(17)

2018-05-08

