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SAMMANFATTNING

Tyréns har genomfört spridningsberäkningarna för att beskriva konsekvensen inom
planområdet ”Hamnstaden” vid en framtida utflyttning av färjelägena till den yttre hamnen
och en mer än fördubblad verksamhet med upp till 10 000 anlöp per år.

Beskrivningen av nuläget och nollalternativet har återanvänts från tidigare studier då
förutsättningarna i stort är identiska. För både nollalternativet (dvs att exploateringen inte
blir av och hamnens nuvarande tillstånd med 4 100 anlöp per år kvarstår) och
utbyggnadsalternativet gällande för år 2040 visar att halterna av NO2 inom planområdet
underskrider både miljökvalitetsnormer och miljömålen.

Utbyggnadsalternativet uppvisar lägre årsmedelvärden jämfört med nollalternativet medan
dygns- och timvärdena är något högre. Detta kommer av att i utbyggnadsalternativet är
färjelägena utnyttjade under längre tid av dygnets timmar för att härbärgera de 10 000
anlöpen per år jämfört med nollalternativets 4 100.

Inom planområdet bidrar sjöfarten till halterna av NO2 med 1 – 6 μg/m3 i genomsnitt
(årsmedelvärde) relativt halterna i centrala Ystad, en slutsats som stöds av andra studier av
sjöfartens konsekvenser i Ystad. Partiklar som PM10 har avgränsats bort från denna studie,
eftersom det visat sig att sjöfartens bidrag är <1% av totalhalten och att det saknas
mätningar i hamnområdet att verifiera mot. PM10-halten i Ystad ligger under MKN och att
den generella trenden är vikande.
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1 INLEDNING
Detta PM tas fram till miljökonsekvensbeskrivningen för planprogrammet för Hamnstaden i
Ystad och utgör underlag för miljökonsekvensbeskrivningen för sagda planprogram. Syftet
med detta PM är att beskriva luftföroreningars påverkan inom planprogrammets område,
specifikt NO2 och PM10. I Ystad som i många svenska städer är det främst trafiken som
orsakar utsläpp av NOx och partiklar och i hamnområdet bidrar också fartygstrafiken.
Utredningen analyserar nuläge, nollalternativ och planalternativ.

Tyréns har tidigare utrett luftkvaliteten i hamnens närhet, år 2014 som underlag till MKB
för fördjupad översiktsplan för Ystad (Tyréns, 2014) och 2016 som underlag till MKB för
hamnens ansökan om ändring av hamnverksamheten (Tyréns, 2016). Den ansökta
ändringen innebär bl.a. utbyggnad av två färjelägen i yttre hamnen. Vidare har Skånes
Luftvårdsförbund låtit göra en kartläggning av NO2 och PM10 i skånska kommuner (Skånes
Luftvårdsförbund, 2014) samt en studie som beskriver sjöfartens utsläpp runt Skåne och
beräkningar av luftföroreningar i bl.a. Ystad, (Skånes Luftvårdsförbund, 2015).

2 AVGRÄNSNING OCH UTREDDA ALTERNATIV

2.1 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING

Planprogrammet är avgränsat till att innefatta området från västra kajen med Lantmännens
silos i väster till Bornholmsgatan (infarten till färjorna/hamnen) i öster. Mot norr utgör
järnvägsspåren gränsen och i söder avgränsas området av utbredningen för den inre
hamnbassängen, se Figur 1. Området som påverkar luftkvaliteten inom detta område är
dock betydligt större – luftföroreningar känner inga gränser. Principen som använts är att
båda land- och sjöbaserad trafik beskrivs inom en radie av ca 20 km.

Figur 1 Planprogrammets avgränsning markerat med röd linje på kartan.

Resultatet av beräkningarna och analysen av desamma fokuseras till planprogrammets
avgränsning och till angränsande kvarter där hamnverksamhetens utsläpp ger påverkan.
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2.2 TIDSHORISONT

Förutom att beskriva nuläget utreds förväntad situation år 2040, då antingen
planprogrammet inte realiseras (nollalternativet) och ett utbyggnadsalternativ i enlighet
med föreliggande planprogram.

2.3 NULÄGET

År 2017 skedde 3570 anlöp i Ystad hamn med anläggning i den inre hamnen, Fl1, Fl3 – Fl6,
se Figur 2.

Ystad kommun genomförde samma år mätningar av trafiken på angränsande gator, Figur 2.
Trafikflödena (ÅDT1) redovisas i Tabell 1. Samma siffor har legat till grund för
bullerberäkningarna som redovisas i separata PM:

Figur 2 Mätpunkter där trafikflöden uppmätts i nuläget, röda siffror 1 - 8. Hamnläge för
färjor, svarta siffror 1, 3 – 6.

Tabell 1 Uppmätta trafikflöden i åtta punkter (Figur 2) på tillfartsvägar till hamnen

2017 ÅDT
[fordon/dygn]

Andel tung
trafik [%]

1 Sjömansgatan, öster om Stora Västergatan 7400 6%

2 Österleden, öster om Lingsgatan 8600 8%

3 Österleden, väster om Fridhemsgatan 6900 8%

4 Österleden, väster om Södra Dragongatan (Finakorset) 6100 9%

5 Österleden, öster om Södra Dragongatan (Finakorset) 7500 19%

6 Väg 9, öster om Dragongatan 10 300 7%

7 Dragongatan, norr om Österleden 11 100 15%

8 Södra Dragongatan, söder om Österleden 5300 33%

1 ÅDT = årsmedeldygn, fordon / dygn

1

8

6

2

5
3

4

7

Fl 3
Fl 6
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2.4 NOLLALTERNATIV

Nollalternativet innebär en framtida situation där utbyggnadsförslaget inte genomförs och
inom det aktuella planområdet kommer markutnyttjande ske enligt nu gällande detaljplaner
och inom nu gällande tillstånd för hamnverksamheten.

Prognosår 2040 gäller och antalet anlöp ökar till tillståndsgivna 4100 per år, fördelade på
befintliga färjelägen i inre hamnen och tillkommande två nya (Fl 7 och Fl 8) i yttrehamnen,
se Figur 3.

Figur 3 Skiss över utbyggd yttre hamn med färjelägena Fl 7 och Fl 8. Efter Cowi 2016.

För landbaserad trafik förväntas en viss ökning enligt Trafikverkets uppräkningsfaktor för
Skånes län (1,4% personbilar, 1,6% lastbilar) samt den ökning till hamnen som 4 100 anlöp
ger upphov till, Tabell 2.

Tabell 2 Prognoserade trafikflöden i de åtta punkterna (Figur 2) för år 2040, nollalternativet

Nollalternativet 2040 ÅDT
[fordon/dygn]

Andel tung
trafik [%]

1 Sjömansgatan, öster om Stora Västergatan 10 300 7%

2 Österleden, öster om Lingsgatan 11 900 8%

3 Österleden, väster om Fridhemsgatan 9 500 8%

4 Österleden, väster om Södra Dragongatan (Finakorset) 8 500 9%

5 Österleden, öster om Södra Dragongatan (Finakorset) 10 100 21%

6 Väg 9, öster om Dragongatan 14 200 7%

7 Dragongatan, norr om Österleden 15 100 16%

8 Södra Dragongatan, söder om Österleden 7 000 35%
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2.5 UTBYGGNADSALTERNATIV

I utbyggnadsalternativet antas fartygstrafiken öka till 10 000 (maxscenario) anlöp per år,
något som kräver nytt tillstånd. Alla linjefartyg lägger då till i den yttre hamnen och antalet
färjelägen har byggts ut med ytterligare fyra, förutom Fl7 och Fl 8, Figur 4. Inre hamnen
används inte.

Figur 4 Skiss över utbyggd yttre hamn med totalt sex nya färjelägen. Efter Cowi 2016

Den landbaserade trafiken kommer att öka ytterligare i jämförelse med nollalternativet till
följd av den ökade fartygstrafiken (10 000 anlöp per år) och den tillkommande
exploateringen runt inre hamnen, Tabell 3.

Tabell 3 Prognoserade trafikflöden i de åtta punkterna (Figur 2) samt för planområdets
anslutning i väst för år 2040, utbyggnadsalternativet

Utbyggnadsalternativet 2040 ÅDT
[fordon/dygn]

Andel tung
trafik [%]

1 Sjömansgatan, öster om Stora Västergatan 12 400 6%

2 Österleden, öster om Lingsgatan 14 100 7%

3 Österleden, väster om Fridhemsgatan 12 000 7%

4 Österleden, väster om Södra Dragongatan (Finakorset) 10 900 8%

5 Österleden, öster om Södra Dragongatan (Finakorset) 18 700 19%

6 Väg 9, öster om Dragongatan 15 200 7%

7 Dragongatan, norr om Österleden 22 700 16%

8 Södra Dragongatan, söder om Österleden 16 800 23%

- Planområdets anslutning till Sjömansgatan i väst 3 400 4%
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3 REGELVERK OCH UTVÄRDERINGSKRITERIER

3.1 MILJÖKVALITETSNORMER

I Sverige är miljökvalitetsnormerna (MKN) för utomhusluft juridiskt bindande, reglerna
återfinns i Miljöbalken 5 kap, i Regeringens förordning om miljökvalitetsnormer från 2010
(SFS 2010:477) samt i Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvaliteten (NFS
2013:11).  I Tabell 4 ges MKN för här relevanta ämnen.

Tabell 4 MILJÖKVALITETSNORMER för NO2 & partiklar till skydd för människors hälsa

Ämne Halt
[μg/m3]

Medel-
värdestid

Övre
utv.tröskel
[μg/m3]

Nedre
utv.tröskel
[μg/m3]

Tillåtet antal
överskridanden Anm.

NO2

40 1 år 32 26 aldrig
60 1 dygn 48 36 7 ggr/år
90 1 timme 72 54 175 ggr/år Max 18 ggr/år >

200 μg/m3

PM10
40 1 år 28 20 aldrig
50 1 dygn 35 25 35 ggr/år

PM2,5 25 1 år 17 12 aldrig

3.2 MILJÖMÅL

Det finns idag av regeringen 24 beslutade etappmål varav några gäller luftföroreningar. Det
nationella miljömålet Frisk luft innebär att luften ska vara så ren att människors hälsa samt
djur, växter och kulturvärden inte skadas. För miljömålet Frisk luft finns 10 preciseringar
som gäller olika ämnen. De preciseringar som är relevanta här är:

KVÄVEDIOXID: Halten av kvävedioxid inte överstiger 20 μg/m3 luft beräknat som ett
årsmedelvärde eller 60 μg/m3 luft beräknat som ett timmedelvärde (98-percentil).

PARTIKLAR (PM2,5): Halten av partiklar (PM2.5) inte överstiger 10 μg/m3 luft beräknat som
ett årsmedelvärde eller 25 μg/m3 luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.

PARTIKLAR (PM10): Halten av partiklar (PM10) inte överstiger 15 μg/m3 luft beräknat som
ett årsmedelvärde eller 30 μg/m3 luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.

Utvärderingskriterier för miljömålsuppföljningen avgränsas här till kvävedioxid och för
uppföljning av MKN fokuseras utvärderingen till kvävedioxid som dygnsvärden,

För partiklar som PM10 och PM2,5 ska det visa sig att bidraget från sjöfarten är mycket
liten och osäkerheten i förutsättningarna tämligen stor, något man också fann i de två
studierna (Skånes Luftvårdsförbund, 2014) och (Skånes Luftvårdsförbund, 2015). Partiklar
utvärderas därför inte vidare här.
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4 DAGENS SITUATION
I Ystad såväl som i många andra svenska städer utgör vägtrafiken en stor föroreningskälla
och i tillägg till det innebär fartyg som angör hamnen en ytterligare belastning.
Nyckelparameterar i form av luftföroreningar är då kvävedioxid och partiklar (PM10) samt
tidigare också svaveldioxid (beroende på fartygstrafiken). Efterhand som svaveldirektivet
och de strängare reglerna för svavelkontrollområden (bl.a. Östersjön) införts, utgör inte
längre utsläpp av svaveldioxid från fartyg något större problem. Från 2015 får inte bränsle
som används inom Östersjön innehålla mer än 010% svavel.

4.1 UPPMÄTTA HALTER

Mätningar utförs regelbundet i urban bakgrundsmiljö i Östra Förstaden i Ystad, av NO2 och
partiklar. Den förstnämnda parametern mäts med passiva provtagare varför enbart
årsmedel går att härleda ur mätdata. För partiklar som mäts med aktiv teknik erhålls
dygnsvärden. Mätningar av NO2 utförs också i Ystad tätort i gaturumsmiljö i ett samarbete
mellan kommunen och Ystad Hamn Logistik AB vid några platser inom planområdet, se
Figur 5.

Figur 5   Karta med de fyra
mätstationerna angivna. Alla
klassas som gaturums-stationer
utom Östra Förstaden som är
en urban bakgrundsstation

I Tabell 5 sammanfattas de senast publicerade mätningarna, för åren 2011 – 2014.

Tabell 5 Uppmätta halter i Ystad år 2011- 2014 (källa IVL:s urbanmätnätverk). Dygnsvärden
för NO2 är skattade och avser 7:e värsta dygnet under respektive år. Dygnsvärden
PM10 avser 36:e värsta dygn.

Station Ämne
[μg/m3]

Medel
2011

Medel
2012

Medel
2013

Medel
2014

dygn
2011

dygn
2012

dygn
2013

dygn
2014

Östra
Förstaden
(Urban
bakgrund)

NO2 12,4 11,9 11,2 10,3 31,0 29,8 28,0 25,8
PM10 18,9 16,5 15,4 17,2 32,7 26,2 24,7 28,8
PM2,5 - 7,4* 8* - - - - -

Lantmännen NO2 12,7 14,1* 14,3 - 31,8 35,3 35,8 -
Bornholms-
terminalen NO2 14,2 13,5 12,8 13,2 35,5 33,8 32,0 33,0

Polen-
terminalen NO2 21,2 20,6 20,7 17,5 53,0 51,5 51,8 35,0

*värden från Ystad kommuns sammanställningar
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Det är dygnsvärden som erfarenhetsmässigt ligger relativt sett högst av de olika måtten för
NO2 och PM10 i svenska tätorter. Frekvensen av mätningar av NO2 omöjliggör dock
beräkning av 98-percentil dygn, men man kan skatta percentiler baserat på en analys av
historiska data. Genom att bilda medelvärden av kvoten mellan uppmätta årsmedelvärden
och 98-percentil dygn från Malmö har faktorn 2,25 erhållits. Om så uppmätt årsmedelvärde
av NO2 multipliceras med 2,25 fås en skattning av 98-percentil dygn, Tabell 5.

Det kan konstateras att för NO2 uppvisar mätningarna haltnivåer i urban bakgrund som
ligger under miljömål, medans skattade dygnsvärden hamnar mellan nedre och övre
utvärderingströskeln. För gaturumsmätningarna har medelvärdena vid Polenterminalen
ibland överskridit miljömålet och dygnsvärdena för samma position överskrider övre
utvärderingströskeln. De andra mätstationerna klarar både miljömålet för årsmedel och
nedre utvärderingströsklen för dygnsvärden.

För partiklar (PM10) gäller att halterna i urban bakgrund i Ystad ligger mellan den nedre
utvärderings-tröskeln för dygnsvärden och den övre utvärderingströskeln. Årsmedel ligger
över miljömålet men under nedre utvärderingströskeln.

Av sammanställningen i Tabell 5 framgår

· att ingen tydlig trend kan skönjas över åren 2011 till 2014.

· att MKN innehålls på alla platser för alla uppmätta ämnen.

· att Övre Utvärderingströsklen för NO2 innehålls förutom vid Polenterminalen liksom
att miljömålet också överskrids vid Polenterminalen alla år.

· att Nedre Utvärderingströskeln för NO2 innehålls nätt och jämt i
gaturumsmätningarna, förutom vid Polenterminalen.

· att Nedre Utvärderingströskeln för PM10 dygn överskreds 2011, 2012 OCH 2014 i
Östra Förstaden, liksom att miljömålet överskreds alla redovisade år. För årsmedel
överskreds miljömålet.

4.2 SJÖFARTENS INFLYTANDE

Från studien (Skånes Luftvårdsförbund, 2015) kan följande inhämtas om ursprunget till
halterna av kväveoxider (NOx) i Ystad, Figur 6. Sjöfartens bidrag på 25 % gäller för urban
bakgrund (Östra Förstadsgatan), årsmedelvärde, medan haltbidraget inom planområdet
(hamnområdet) kan vara i storleksordningen 70%.

Figur 6 Sjöfartens beräknade bidrag till NOx-halterna i centrala Ystad. Källa (Skånes
Luftvårdsförbund, 2015).
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För partiklar PM10 visar Luftvårdsförbundets studie att bidraget från sjöfarten vid Östra
Förstadsgatan är < 1% (årsmedel) och något högre i hamnområdet. Klart är att fartygen och
sjöfarten inte ger något signifikant bidrag till PM10-halter.

4.3 VÄGTRAFIKENS INFLYTANDE

Vägtrafiken ger lokalt ett signifikant bidrag, dels som avgasutsläpp av NOx och mycket små
partiklar och dels sekundärt genom slitagepartiklar från bromsar mm och från fordonens
slitage av beläggningar. Dessa slitagepartiklar som andel av PM10 är generellt 100-falt
större än avgaspartiklar. Skapandet av slitagepartiklar accentueras genom användning av
dubbdäck och där vinterns slitage ackumuleras som en depot vilken exponeras för
emission när vägbanorna torkar upp på våren.

Effekten av vägtrafikens bidrag återfinns mycket lokalt och avklingar snabbt med avståndet.

5 BERÄKNINGAR

5.1 NULÄGET

Detaljerade spridningsberäkningar över hamnområdet har tidigare gjorts (Tyréns, 2016) för
det nuläge som rådde 2015. Vid en jämförelse mellan 2017 års ”nuläge” (kap. 2.3) och den
som utgjorde förutsättningarna för 2015 år beräkning är skillnaderna marginella.

Trafikflödet skiljer med några 100-tal fordon per dygn i vissa punkter, i gengäld var
emissionsfaktorerna något högre 2015 jämfört med 2017, (HBEFA 3.2, 2016). Antalet
angöringar och använda färjelägen och fartyg är desamma. Vi kan således återanvända
beräkningsresultatet för NO2 från (Tyréns, 2016) i förvissning om att resultatet inte är en
underskattning.

Det beräknade resultatet från 2015 jämförs med uppmätta halter, Tabell 6.

Tabell 6 Beräknade halter av NO2 i nuläget med referens till uppmätta halter, vilket visar att
beräkningarna ligger väl inom den tillåtna felmarginalen (se NFS 2013:11).
Utvecklat efter (Tyréns, 2016)

[µg/m3] Beräknad NO2
Uppmätt

2011
Uppmätt

2012
Uppmätt

2013
Uppmätt

2014

Position Medel 98%til D 98%til h Medel Medel Medel Medel

Östra Förstaden 10,3 24,0 31,1 12,4 11,9 11,2 10,3
Bornholmsterminalen  11,2 26,1 33,8 14,2 13,5 12,8 13,2
Färjeterminalen 16,1 37,6 48,6 21,2 20,6 20,7 17,5
Lantmännen 11,7 27,3 35,3 12,7 14,1 14,3 -
Miljökvalitetsnorm 40 60 90 40 40 40 40
Miljömål 20 - 60 20 20 20 20

Beräkningarna av partiklar som PM10 som gjordes i studien från 2014 (Tyréns, 2014) visar
att bidraget från hamnverksamheten (såsom den bedrivs också i nuläget) bidrar marginellt
till halterna i centrala Ystad. Beräknad och uppmätt halt av PM10 överensstämmer bra med
mätningar från Östra Förstaden. Eftersom det saknas mätningar av PM10 från hamn-
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området går det inte att säga hur bra beräkningarna stämmer här. Nivåerna är ~50% av
MKN för både årsmedelvärde och dygnsvärde.

5.2 NOLLALTERNATIVET

Nollalternativet definieras vad gäller landbaserad trafik och fartygstrafik i Kap. 0. Målåret är
2040 men i dagsläget finns emissionsfaktorer framtagna för enbart 2035, (HBEFA 3.2,
2016). Att använda 2035 års emissionsfaktorer innebär en viss överskattning av utsläpp till
luft från landbaserad trafik.

I den tidigare studien (Tyréns, 2016) definierades två scenarier varav ett som i stort
överensstämmer med nollalternativet; Scenario 1 med 4 100 anlöp i den inre hamnen
(samma färjelägen som idag) och ett scenario 3 där den inre hamnen trafikeras med 3 400
anlöp och Fl 7 och Fl 8 i yttre hamnen med 700 anlöp, summa totalt 4 100 anlöp. Det är
denna – scenario 3 – som överensstämmer med nollalternativet. Den landbaserade trafiken
i nollalternativet är 10-20% högre än i scenario 3. Konsekvensen av högre trafik tas till stor
del ut sig mot att emissionsfaktorerna är för 2035 och därmed ger något högre emissioner.

Resultatet av beräkningarna för nollalternativet redovisas i Tabell 7.

Tabell 7 Beräknade halter av NO2 motsvarande nollalternativet (scenario 3 i (Tyréns, 2016)).
Resultaten presenteras tillsammans med uppmätta årsmedelhalter som
jämförelse. Utvecklat efter (Tyréns, 2016)

[µg/m3] Beräknad NO2
Uppmätt

2011
Uppmätt

2012
Uppmätt

2013
Uppmätt

2014

Position Medel 98%til D 98%til h Medel Medel Medel Medel

Östra Förstaden 15,1 29,2 45,1 12,4 11,9 11,2 10,3
Bornholmsterminalen  15,3 36,3 42,6 14,2 13,5 12,8 13,2
Färjeterminalen 15,2 28,2 46,9 21,2 20,6 20,7 17,5
Lantmännen 15,3 32,7 38,9 12,7 14,1 14,3 -
Miljökvalitetsnorm 40 60 90 40 40 40 40
Miljömål 20 - 60 20 20 20 20

Sammantaget bedöms nollalternativet med 3 400 anlöp i inre hamnen och 700 i den yttre,
Fl 7 och Fl 8, kunna innebära att MKN för kvävedioxid klaras inom hela planområdet,
liksom även miljömålen.

5.3 UTBYGGNADSALTERNATIVET

Den landbaserade trafiken i utbyggnadsalternativet definieras i Tabell 3 som återfinns i
Kap. 2.5. Jämfört med nollalternativet innebär utbyggnadsalternativet (med i huvudsak
samma trafikprognos överlag som i nollalternativet) väsentliga ökning i trafiken närmast
och runt hamnen – 20% - >50% ökning. Denna tillskrivs exploatering inom planområdet och
den mer än fördubblade färjetrafiken.

År 2040 under utbyggnadsalternativet antas hamnen fått nytt tillstånd och den yttre
hamnen är väsentligt utbyggd med sex nya färjelägen, Figur 4. Ingen reguljär trafik sker
längre till den inre hamnen. Totalt antas 10 000 angöringar ske per år.

Beräkningarna visar att matartrafiken på land till de nya färjelägena, liksom landtrafiken i
övrigt, har en påverkan i trafikledernas omedelbara närhet. Utsläppen från fartygen
däremot, som ju sker genom skorstenen på högre höjd, påverkar ett större område. I Figur
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7 visas en översikt över NO2 som årsmedelvärde och i Figur 8 - Figur 10 redovisas i mera
detalj beräkningarna av NO2.

Figur 7 Beräknade halter av NO2 som årsmedelvärde, utbyggnadsalternativet år 2040. Gul
färg i skalan motsvarar MKN 40. Halter inom planområdet redovisas dessutom i
Tabell 8.

Figur 8 Beräknade halter av NO2 som årsmedelvärde, utbyggnadsalternativet år 2040. Gul
färg i skalan motsvarar MKN 40. Halter inom planområdet redovisas dessutom i
Tabell 8
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Figur 9 Beräknade halter av NO2 som 98-percentil dygn (7:e högsta dygnsvärde),
utbyggnadsalternativet år 2040. Gul färg i skalan motsvarar MKN 60. Halter inom
planområdet redovisas dessutom i Tabell 8

Figur 10 Beräknade halter av NO2 som 98-percentil timme (176:e högsta timvärde),
utbyggnadsalternativet år 2040. Gul färg i skalan motsvarar MKN 90. Halter inom
planområdet redovisas dessutom i Tabell 8
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Resultatet har också utvärderats i receptorpunkter, lokaliserade där mätningar tidigare
gjorts. I Tabell 8 redovisas dessa receptorpunktshalter tillsammans med de tidigare
mätningarna

Tabell 8 Beräknade halter av NO2 motsvarande utbyggnadslalternativet år 2040. Resultaten
presenteras tillsammans med tidigare uppmätta årsmedelhalter som jämförelse.

[µg/m3] Beräknad NO2
Uppmätt

2011
Uppmätt

2012
Uppmätt

2013
Uppmätt

2014

Position Medel 98%til D 98%til h Medel Medel Medel Medel

Östra Förstaden 14,4 32,4 51,2 12,4 11,9 11,2 10,3
Bornholmsterminalen  16,0 33,0 52,2 14,2 13,5 12,8 13,2
Färjeterminalen 18,1 36,0 56,8 21,2 20,6 20,7 17,5
Lantmännen 16,9 32,2 50,7 12,7 14,1 14,3 -
Miljökvalitetsnorm 40 60 90 40 40 40 40
Miljömål 20 - 60 20 20 20 20

6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Spridningsberäkningarna för såväl nollalternativet som utbyggnadsalternativet för år
2040 visar att halterna av NO2 inom planområdet underskrider respektive MKN och
miljömålen. Utbyggnadsalternativet uppvisar lägre årsmedelvärden jämfört med
nollalternativet medan dygns- och timvärdena är något högre. Det kan förstås av att i
utbyggnadsalternativet är färjelägena utnyttjade under längre tid vid 10 000 anlöp per år
jämfört med nollalternativets 4 100. Sannolikheten för att ofördelaktigt väder ska
sammanfall med att någon/några fartyg angör ökar i jämförelse med nollalternativet.

Inom planområdet bidrar sjöfarten till halterna av NO2 med 1 – 6 μg/m3 i genomsnitt
(årsmedelvärde) relativt halterna i centrala Ystad, en slutsats som stöds av (Skånes
Luftvårdsförbund, 2015). Beräkningar av haltbidrag av PM10 har avgränsats bort från denna
studie. I (Skånes Luftvårdsförbund, 2015) konstaterades att sjöfarten bidrar med <1% av
totalhalten och att det saknas mätningar i hamnområdet att verifiera mot. Mätningar i
centrala Ystad och trender från bl.a. Malmö visar att PM10-halten i Ystad ligger under MKN
och att den generella trenden är vikande.

Alla modellberäkningar är behäftade med osäkerheter. I Kap 2.4 visades att den använda
metoden tillsammans med indata väl klarar kraven i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2013:11). Genomgående är alla antagna förutsättningar konservativa för att säkerställa att
beräkningarna inte ska vara en underskattning. För att skatta totalhalter av NO2 har ett
regionalt bakgrundsvärde om 7 μg/m3 adderats till beräknade haltbidrag.

Även mätningar kan vara behäftade med fel eller osäkerheter, något som inte tas hänsyn till
när vi enbart studerar skillnaden mellan beräknade och uppmätta halter. Det innebär
generellt att mätosäkerheten adderas till osäkerheten i modellberäkningarna.
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