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Sammanfattning 
Mätning av kvävedioxid (NO2) och kväveoxider (NOx) har utförts med diffusionsprovtagare vid två tillfällen 
(sommartid respektive vintertid) på 41 platser i Umeå tätort under 2018. Två veckomätningar har gjorts varje år 
på dessa platser sedan 2009 och totalt nitton mätningar har utförts på samma sätt över åren. Mätplatsernas 
geografiska läge kan ha varierat något över tid, provtagare har ibland plockats ned av förbipasserande varför alla 
mätplatser inte har maximalt antal mätningar. Det finns 25 mätplatser där mätningar har gjorts vid alla sjutton 
tillfällen. 
De högsta halterna har uppmätts på trafikerade platser under vinterhalvåret p.g.a. större utsläpp och stillastående 
luft, s.k. inversion. Vid mätningarna 2018 uppmättes de högsta halterna NO2 både sommartid och vintertid vid en 
husfasad belägen på Västra Esplanaden, centralt i Umeå (22 µg/m3 respektive 54 µg/m3). NOx-halten vid 
sommarmätningen var högst vid samma mätpunkt på Västra Esplanaden (54 µg/m3) medan halten vid 
vintermätningen var högst vid mätvagnen vid Västra Esplanaden (158 µg/m3). 
 
 

Inledning 
Mätningar med  Ogawa diffusionsprovtagare av kvävedioxid (NO2) och kväveoxider (NOx) har gjorts på olika 
platser inom Umeå tätort mellan november 2009 och december 2018. Syftet med mätningarna har varit att 
kartlägga luftföroreningssituationen i Umeå med avseende på kväveoxider som brukar användas som en indikator 
på bilavgaser, samt att använda mätningarna som grund för validering av modellberäknade halter. Umeå 
kommun och Trafikverket (2009-2010) har bidragit ekonomiskt till dessa mätningar. 
 
 

Lagstiftning 
Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, Luftkvalitetsförordning 
(SFS 2010:477). Normerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormen baseras på 
EU-direktiv och är juridiskt bindande. Genom en ändring i miljöbalken 2003 finns numera möjlighet att även 
ange målvärden för luftkvalitet. Det finns följaktligen normer av gränsvärdeskaraktär (skall-normer) och normer 
av målsättningskaraktär (bör-normer). I förordningen finns preciserade krav för kvävedioxid och kväveoxider, 
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2.5) och ozon. 
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Normer och andra styrmedel för kvävedioxid och kväveoxider 
För att skydda människors hälsa får kvävedioxid inte förekomma i utomhusluft med mer än i genomsnitt: 

 
Kommunerna är ålagda att kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls genom mätningar, beräkningar eller 
objektiv bedömning. Mätning ska ske då tidigare mätningar eller beräkningar av luftkvaliteten visat att den övre 
utvärderingströskeln (ÖUT) överskridits. Enligt Naturvårdsverkets föreskrift om kontroll av luftkvalitet (NFS 
2013:11) krävs kontinuerliga mätningar redan vid överskridande av den nedre utvärderingströskeln (NUT) för 
samverkansområden (geografiskt område där kontrollen av luftkvalitet genomförs i samverkan mellan två eller 
flera kommuner). Indikativa mätningar (med något lägre kvalitetskrav) med t.ex. med diffusionsprovtagare kan 
användas som komplement till kontinuerliga mätningar vid halter över övre utredningströskeln för att få 
information om luftkvaliteten på olika platser i kommunen eller samverkansområdet.  De kan också användas i 
kombination med kontinuerliga mätningar vid halter mellan den nedre utvärderingströskeln och den övre 
utvärderingströskeln.  
 
Norm för årsmedelvärde: 
Övre tröskel (ÖUT) 32 mikrogram per kubikmeter luft.                                                                            
Nedre tröskel (NUT) 26 mikrogram per kubikmeter luft.   
                                                                                                    
Det finns också andra former av styrmedel som till skillnad från miljökvalitetsnormer inte är rättsligt bindande, 
exempelvis miljökvalitetsmål, som har antagits av riksdagen. Det miljökvalitetsmål som framför allt angår 
luftkvalitet utomhus är ”Frisk luft”. Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska ge en långsiktig målbild för 
miljöarbetet och fungerar som vägledning för hela samhällets miljöarbete. Precisering av miljökvalitetsmålet för 
kvävedioxid då riktvärdena tar hänsyn till känsliga grupper innebär att halten av kvävedioxid inte överstiger 20 
mikrogram/m3 luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram/m3 luft beräknat som ett timmedelvärde 
(98-percentil). 98-percentil innebär att timmedelvärdet får överskridas 175 timmar per kalenderår. 
 
 

  

• 90 mikrogram per kubikmeter luft under en timme (timmedelvärde).  
 Timmedelvärde får överskridas 175 ggr per kalenderår förutsatt att 

föroreningsnivån aldrig överskrider 200 mikrogram per kubikmeter luft under 
en timma mer än 18 gånger per kalenderår. 

• 60 mikrogram per kubikmeter luft under ett dygn (dygnsmedelvärde).  
 Dygnsmedelvärdet får överskridas 7 gånger per kalenderår. 
• 40 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår (årsmedelvärde). 
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Mätningar 

Mätplatser och förändring av mätplatser 
Mätningarna som presenteras i denna rapport har gjorts med Ogawa diffusionsprovtagare och har utförts inom 
två olika projekt (Trafikverksprojektet och mätningar för Umeå kommun) med olika syften varför mätplatserna 
mellan olika mätperioder kan ha varierat. Det totala antalet mätningar sedan 2009 är nitton. I 
Trafikverksprojektet genomfördes fyra mätomgångar under olika årstider (november 2009, januari 2010, mars 
2010 och maj 2010) på 34 - 38 mätpunkter spridda över Umeå. Vissa mätpunkter har lagts till i förhållande till 
tidigare genomförda mätningar med diffusionsprovtagare i Umeå (2003-2004). Dessa mätpunkter ligger i 
anslutning till nuvarande E4 och där nya vägar kommer att dras. De två sista mätomgångarna i 
Trafikverksprojektet innefattade även mätningar på mätvagnen i centrum vid Västra Esplanaden samt utanför tre 
skolor (Thoren Business School, på Minervaskolans skolgård och på Hagaskolans skolgård). 
 
Femton mätomgångar har genomförts för Umeå kommun (december 2010, april/maj 2011, december 2011, 
januari 2013, maj 2013, januari 2014, maj 2014, december 2014, december 2015, maj 2016, december 2016, juni 
2017, december 2017, maj 2018, december 2018). Samtliga mätpunkter som användes i Trafikverksprojektet har 
använts även vid kommunmätningarna, men ytterligare några mätpunkter har lagts till. För att studera 
bakgrundsnivån gjordes mätningar vid tre tillfällen under 2010 och 2011 i Gammliaskogen. Mätplatsen 
Bibliotekstaket avser Umeå kommuns tidigare bakgrundsstation, på taket av den byggnad där biblioteket tidigare 
låg (Rådhusesplanaden 8).  
 
Efter önskemål från personal vid Miljö-och hälsoskydd vid Umeå kommun lades fem mätpunkter till från och med 
mätomgången som genomfördes i januari 2014; Ringvägen Teg, ICA Kronoparken, Obbolavägen mellan Tegs 
sjukhem och Tegsvägen, Tentamensstråket samt korsningen Storgatan/Kvarnvägen. Ytterligare några mätpunkter 
lades till vid mätomgången i maj 2016, efter ett möte med Miljö-och hälsoskydd i februari 2016; Förskolan 
Växthuset på Gösta Skoglunds väg 18; Storgatan 117, nära Östra station samt Östra Kyrkogatan 10, mittemot 
Navet. Mätpunkten vid Thoren Business School (Järnvägsallén 24) har lagts till igen efter ett uppehåll om tre 
mätomgångar från maj 2014 till maj 2016.  
 
Några mätplatser har avvecklats, bland annat på grund av att provtagarna inte fick vara i fred (Hagaskolans 
skolgård), eller av andra skäl (Parkgatan, Rödäng; gångstråk under Vännäsvägen, Sandbackavägen 1 samt 
Sandbackavägen vid gångbro över f.d. E4) vilket innebär att det totala antalet mätplatser nu uppgår till 41 st. Ett 
flertal av mätpunkterna (25 st.) finns representerade vid alla mätomgångar och för dessa finns 19 veckomätningar. 
För Mätvagnen vid Västra Esplanaden finns 17 mätomgångar, för Ringvägen Teg, ICA Kronoparken, Obbolavägen 
mellan Tegs sjukhem och Tegsvägen och Tentamensstråket finns 12 veckomätningar och för 
Storgatan/Kvarnvägen finns 10 veckomätningar. Se tabell 4 och 5.  
 
  



 
Folkhälsa och klinisk medicin | 901 85 Umeå | Telefon 090-786 50 00  
umu.se/institutionen-for-folkhalsa-och-klinisk-medicin/ 

 1/2019 ISSN 2003-3281 
Sida 6 

 

Utrustning och placering av mätare 
Ogawa diffusionsprovtagare (Ogawa & Co., USA) (fig. 1 och 2) har använts vid samtliga mätningar. 
Ogawaprovtagaren består av en cylinder (diameter 2 cm; längd 3 cm) med två ändar där ett provtagningsfilter 
placeras mellan två nät av rostfritt stål på vardera sidan. På så sätt kan man genom att använda olika 
provtagningsfilter mäta både NO2 och NOx samtidigt med samma provtagare. Ytterst på vardera sidan sitter ett 
lock med 2 mm hål varigenom luften diffunderar in till filtret. Provtagningsfiltret för NO2 är impregnerat med 
trietanolaminlösning (TEA), NOx-filtret är impregnerat med TEA och en oxiderande substans (PTIO) som 
oxiderar NO till NO2. Filtren levereras av tillverkaren (Ogawa & Co., USA). I båda fallen fångas NO2 som nitritjon 
(NO2-) på filtret. Filtren analyseras efter provtagning i ett jonkromatografisystem med avseende på nitritjoner. 
Ogawaprovtagaren har validerats i utomhusmiljö mot referensmetoden, kemiluminiscens (Hagenbjörk-
Gustafsson et. al, 2010). 
 

  
Figur 1 | Ogawa diffusionsprovtagare för mätning av NO2 och NOx. Foto: Annika Hagenbjörk 
 
Provtagarna har med två undantag hängts upp på en höjd av ca 2,5 meter. Undantagen är mätvagnen där 
provtagarna placerats på ca 4 meters höjd samt på ”bibliotekstaket” där mätningarna gjorts på ca 20 meters höjd. 
Mätperioden har varit 7 dagar.  Tio av nitton mätomgångar har gjorts under perioden december till februari, då 
halterna oftast är högre på grund av låg temperatur, med inversion och dålig luftomblandning som följd.  Sex av 
mätningarna genomfördes i maj, övriga mätperioder är spridda över året. 
 

 
Figur 2 | Mätning av NO2 och NOx med Ogawa diffusionsprovtagare under väderskydd.  
Foto: Annika Hagenbjörk 
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Resultat 

Mätningar under 2018 
Under 2018 gjordes två veckomätningar, en under sommaren (180515-180522), samt en under vintern (181211-
181218). Resultatet framgår av Tabell 3 och Figur 7. Medeltemperaturen under majmätningen var 12,5 °C och vid 
mätningen i december -6,1 °C.  
 
 

NO2 

Resultat av 2018 års mätning 
Resultaten för respektive mätplats vid 2018 års mätningar återfinns i Tabell 3 och Figur 7. Vid mätningen i juni 
uppmättes den högsta halten vid mätpunkten belägen vid en husfasad på västra sidan om Västra Esplanaden 
(Tabell 1). Övriga mätpunkter där höga halter uppmättes var på Östra Kyrkogatan mittemot Navet, vid mätvagnen 
på Västra esplanaden samt vid Thoren Business School, som framgår av Tabell 1. De lägsta halterna uppmättes vid 
Sockenvägen mellan Backen och Baggböle (1 µg/m3), Kopparvägen på Carlslid (1 µg/m3), samt på Hökvägen på 
Teg (2 µg/m3) (Tabell 3).  
 
De högsta halterna under vintermätningen 2018 uppmättes vid Västra Esplanaden, vid mätvagnen på Västra 
Esplanaden, vid Thoren Business School samt vid Östra Kyrkogatan mittemot Navet, se Tabell 1.  De lägsta 
halterna konstaterades vid Videvägen på Umedalen (1 µg/m3) vid Sockenvägen mellan Backen och Baggböle (2 
µg/m3),  samt på Carlslid, Kopparvägen (2 µg/m3).  Medelvärdet av NO2 för de 25 mätpunkter där mätning har 
gjorts vid samtliga 19 mätomgångar var 6 µg/m3 respektive 29 µg/m3 för sommar- och vintermätningarna. 
 
Som framgår av Tabell 1 uppmättes betydligt högre halter av NO2 under vintertid. Orsaken är att utsläppen är 
större då, t.ex. i form av bostadsuppvärmning, kallstarter och vedeldning. Detta i kombination med att 
atmosfärens omblandningsförmåga på grund av inversion (stabil skiktning) är låg, gör att luftföroreningar 
ansamlas i eller nära marknivå. Inversion bildas oftast vid kyla och vindstilla förhållanden och gör att luften inte 
kan blandas om i höjdled.  
 

Tabell 1 | Högsta uppmätta halter av NO2 vid sommar- respektive vintermätningarna 2018 

Mätplats 
NO2 (µg/m3) 

Sommarmätning 
2018 

NO2 (µg/m3) 
Vintermätning 

2018 

Västra Esplanaden 22,2 54,0 

Mätvagn vid Västra Esplanaden 14,9 53,4 

Östra Kyrkogatan mittemot Navet 19,2 45,7 

Thoren Business School 11,7 46,3 

 

Medelvärde av mätresultat för alla mätningar mellan 2009 och 2018 
Mätpunkternas geografiska läge framgår av Figur 3. Medelvärdet av NO2-halterna över alla årens mätningar var 
högst vid de mest trafikerade mätplatserna i centrum som framgår av Figur 3, 4 och 8 samt Tabell 4. Det högsta 
medelvärdet (53 µg/m3, 19 mätomgångar) konstaterades vid mätpunkten belägen vid en husfasad på västra sidan 
om Västra Esplanaden i centrum.  På andra sidan vägen, något hundratal meter bort, ovanpå mätvagnen vid 
Västra Esplanaden, var medelvärdet 45 µg/m3 (17 mätomgångar).  Vid Thoren Business School (12 mätomgångar), 
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Östra Kyrkogatan mittemot Navet (6 mätomgångar) samt vid Bågenhusens garage utmed Järnvägsallén (19 
mätomgångar) konstaterades medelvärden för alla mätningar mellan 34 och 35 µg/m3.  
 
Några mätpunkter hade medelvärden över alla mätperioder som låg mellan 24 µg/m3 och 28 µg/m3 

• Dragonens hälsocentral, Ridvägen 12, utmed Vännäsvägen (medelvärde 28 µg/m3, 19 mätomgångar)  
• I förlängningen av Västra Esplanaden utanför Hagaskolan (medelvärde 26 µg/m3, 19 mätomgångar)  
• Utanför Minervaskolan (medelvärde 26 µg/m3, 14 mätomgångar) 
• Vid korsningen Storgatan/Kvarnvägen (medelvärde 25 µg/m3, 10 mätomgångar) 
• Vid Storgatan 116, nära Östra station (medelvärde 24 µg/m3, 6 mätomgångar) 

 
Vid kommunens tidigare urbana bakgrundsstation, ”Bibliotekstaket”, var medelvärdet av 19 NO2- mätningar 20 
µg/m3 och varierade mellan 3 µg/m3 och 48 µg/m3. 
 
Variationen i halt var stor för en och samma mätpunkt vid olika mättillfällen som framgår av Figur 4. Störst är 
haltvariationen i mätpunkter vid trafikerade platser p.g.a. att halterna kan bli extremt höga där vintertid då det 
råder inversion, och de luftföroreningar som bildats ansamlas i marknivå. För mätpunkten på Västra Esplanaden 
varierade halten exempelvis mellan 21 µg/m3 och 104 µg/m3 för olika mätveckor. De högsta halterna har mätts 
upp under den kalla årstiden, och halterna var lägre under vår, sommar och höst.  
 
Om man studerar medelvärdet för de 25 mätpunkter, spridda över Umeå, där mätning har gjorts vid samtliga 
sjutton mätomgångar, ser man att medelvärdet följer temperaturen och var högst (45 µg/m3) under den period 
som medeltemperaturen var lägst (-15,0°C). Medelvärdet för samma mätpunkter var lägst (4 µg/m3) under en 
mätperiod då en av de högsta medeltemperaturerna (12,4 °C) uppmättes. För 2018 års mätningar var medelvärdet 
av NO2 för dessa 25 mätpunkter 6 µg/m3 respektive  29 µg/m3 för sommar respektive vintermätningen. 
 

 
Figur 3 | Mätpunkternas geografiska läge i Umeå. Staplarna representerar medelvärden av alla  
NO2-mätningar under åren 2009-2018. Bearbetning och bild: Lennart Jonsson 
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Figur 4 | Max-halt, min-halt och medelvärde av NO2 vid samtliga mätpunkter vid mätningar 2009-2018 i Umeå 
(3-19 mätperioder). 
 
 

NOx 

Resultat av 2018 års mätning 
Resultaten för respektive mätplats vid 2018 års mätningar framgår av Tabell 3 och Figur 7. Vid sommarmätningen 
2018 uppmättes den högsta halten av NOx vid vid mätpunkten belägen vid en husfasad på västra sidan om Västra 
Esplanaden) (Tabell 2). Övriga mätpunkter med höga halter var vid mätvagnen på Västra Esplanaden, vid Östra 
Kyrkogatan (mittemot Navet) samt vid Thoren Business School (Tabell 2). De lägsta halterna konstaterades vid 
mätplatsen vid Sockenvägen mellan Backen och Baggböle (6 µg/m3) vid Videvägen, Umedalen (6 µg/m3) samt på 
Berghem (8 µg/m3). 
 
Vid mätningen i december uppmättes den högsta halten NOx  vid mätvagnen på Västra Esplanaden. Övriga 
mätpunkter med höga halter var desamma som vid sommarmätningen, se Tabell 2. De lägsta NOx-halterna under 
vintermätningen uppmättes vid Videvägen på Umedalen (16 µg/m3), vid mätplatsen på Sockenvägen mellan 
Backen och Baggböle (19 µg/m3) samt på Krusbärsvägen, Böleäng (20 µg/m3). 
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Tabell 2 | Högsta uppmätta halter av NOx vid sommar- respektive vintermätningarna 2018 

Mätplats 
NOx (µg/m3) 

Sommarmätning 
2018 

NOx (µg/m3) 
Vintermätning 

2018 

Västra Esplanaden 53,8 156,3 

Mätvagn vid Västra Esplanaden 40,5 157,9 

Östra Kyrkogatan, mittemot Navet 39,5 119,0 

Thoren Business School 26,0 111,6 

 

Medelvärde av mätresultat för alla mätningar mellan 2009 och 2018 
Mätpunkternas geografiska läge framgår av Figur 5 och är desamma som för NO2-mätningarna. Samma 
haltmönster påträffades för NOx som för NO2, dvs. att de högsta medelvärdeshalterna för alla mätomgångar 
hittades centralt i Umeå på platser med mycket trafik (Figur 5, 6 och 8 samt Tabell 5). Halterna uppvisade också 
stor årstidsvariation och de högsta halterna har uppmätts vintertid. Medelvärdet av NOx över 19 mätomgångar var 
högst, 149 µg/m3, vid mätpunkten på Västra Esplanaden i centrum (Tabell 5). Halten varierade här mellan 39 
µg/m3 och 398 µg/m3 vid olika mättillfällen. Vid mätvagnen utmed andra sidan av Västra Esplanaden var 
medelvärdet 123 µg/m3 (17 mätomgångar) och varierade mellan 35 µg/m3 och 375 µg/m3 (Tabell 5).  
 
Medelvärdet över alla mätperioder var för några platser (där mätning kontinuerligt sker) högre än 80 µg/m3. 
Dessa platser var: 

 
• Thoren Business School (medelvärde 86 µg/m3, 11 mätomgångar) 
• vid Bågenhusens garage utmed Järnvägsallén (medelvärde 85 µg/m3, 19 mätomgångar) 
• Östra Kyrkogatan 10, mittemot Navet (medelvärde 84 µg/m3, 6 mätomgångar) 

 
För några mätplatser låg medelvärdet av NOx över alla mätperioder över 61 µg/m3. Dessa platser var: 
 

• I förlängningen av Västra Esplanaden utanför Hagaskolan (medelvärde 68 µg/m3, 19 mätomgångar).  
• Vid korsningen Storgatan/Kvarnvägen (medelvärde 66 µg/m3, 10 mätomgångar). 
• Dragonens hälsocentral, Ridvägen 12, utmed väg 92 (Vännäsvägen) (medelvärde 66 µg/m3, 19 

mätomgångar). 
• Storgatan 116, nära Östra station (medelvärde 61 µg/m3, 6 mätomgångar). 

 
Vid kommunens tidigare urbana bakgrundsstation, ”Bibliotekstaket”, var medelvärdet av 19 NOx- mätningar 35 
µg/m3 och varierade mellan 7 µg/m3 och 113 µg/m3. 
 
Som framgår av Figur 6 varierar halten mycket vid en mätplats mellan olika mättillfällen. Den högsta variationen 
hittar man vid trafikerade platser eftersom halterna kan bli extremt höga där vintertid vid låga temperaturer och 
inversion, eftersom luftomblandningen då är liten i höjdled. Vid mätpunkten på Västra Esplanaden varierade 
halten exempelvis mellan 39 µg/m3 och 398 µg/m3 för olika mätveckor. Vid mätvagnen låg halten mellan 35 
µg/m3 och 375 µg/m3, medan halten varierade mellan 2 µg/m3 och 19 µg/m3  vid den lågtrafikerade mätpunkten på 
Sockenvägen mellan Backen och Baggböle. 
 
Vid 25 mätplatser har mätningar gjorts under samtliga nitton mätperioder. Det högsta NOx-medelvärdet (118 
µg/m3) för dessa 25 mätpunkter uppnåddes under den mätperiod då temperaturen var lägst (-15,0°C). 
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Medelvärdet var lägst (11 µg/m3) under den mätperiod då medeltemperaturen var som högst (12,4 °C). För 2018 
års mätningar var medelvärdet av NOx för dessa 25 mätpunkter  14 µg/m3 respektive  58 µg/m3 för sommar- 
respektive vintermätningen. 
 

 
Figur 5 | Mätpunkternas geografiska läge i Umeå. Staplarna representerar medelvärden av alla  
NOx-mätningar under åren 2009-2018. Bearbetning och bild: Lennart Jonsson 

 

Figur 6 | Max-halt, min-halt och medelvärde av NOx vid samtliga mätpunkter vid mätningar mellan 2009 och 
2018 i Umeå (3-19 mätperioder). 
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Tabell 3 | NO2-och NOx-halter uppmätta vid två veckomätningar, sommar och vinter under 2018 
  NO2 NO2 NOx  NOx  

  180515-180522 181211-181218 180515-
180522 

181211-
181218 

Västra Esplanaden 22,2 54,0 53,8 156,3 
Ridhusgatan 5,6 30,2 13,4 56,9 

Dragonens vårdcentral 10,1 40,5 21,4 100,5 

Mariestrand 6,4 26,3 12,3 53,4 
 Backenvägen 38 6,0 32,1 16,9 84,1 
Teg, Målargränd 8,9 24,6 20,9 42,2 
Teg, Hökvägen 15/17 4,1 24,8 10,4 44,1 
Teg, Ringv 2,8 24,4 9,9 42,6 
Bågengaraget 7,5 41,9 18,4 105,2 
Berghem 2,2 14,6 8,1 21,5 
Vallmovägen, garage  4,7 27,3 12,2 47,3 
ICA Kronoparken 4,9 32,1 13,1 66,0 
Ersboda, Kylgränd 2,8 25,6 9,0 52,5 
Fridhem, Trädgårdsvägen 3 3,6 27,5 9,7 43,9 
Nydalahöjd 3,7 17,4 12,2 25,9 
 Hagaskolan utanför bullerplank 7,0 35,6 17,2 94,4 
Haga, Sanda förskola 4,2 26,0 12,3 45,1 
Carlshem, Kopparvägen 21 1,8 28,1 9,2 55,2 
N. Obbolav 128 7,5 33,2 15,5 58,4 
N. Obbolav 37 5,4 33,9 15,3 67,1 
På Mätvagn, Västra Esplanaden 14,9 53,4 40,5 157,9 
Bibliotekstaket 5,5 33,2 13,2 65,1 
Rödäng, Banjostråket 3,3 23,2 8,1 28,3 
Sandbacka, Östra Kyrkogatan 125 3,4 26,2 11,6 46,3 
Kolbäcksvägen /Täftevägen  7,4 31,1 17,9 73,2 
Tentamensstråket 6,4 31,5 13,8 59,9 
Böleäng, Bryggargatan/Oxbärsvägen  2,6 21,1 10,9 34,0 
Böleäng, Krusbärsvägen 52 A  2,8 15,1 9,0 19,8 
Röbäck, Grusåsvägen 2,7 Prov 

förkommit 
9,8 29,7 

Umedalen, Videvägen 22 1,1 12,9 6,2 15,8 
Baggböle, Prästsjön 1,9 12,7 5,7 18,5 
Björnvägen 4,1 26,7 11,7 56,2 
Slöjdgatan 8 7,5 29,1 15,0 59,2 
Hissjövägen 5,7 31,0 14,5 60,8 
Konsthögskolan 4,5 29,2 10,3 57,1 
Thorens business school 11,7 46,3 26,0 111,6 
Minervaskolan skolgård 6,6 38,3 14,3 86,0 
Storg/Kvarnvägen 6,4 31,4 21,7 63,4 
Förskolan Växthuset, Petrus Laestadius 
väg 6 

2,4 30,7 10,0 48,4 

Storgatan mot Östra Stn. 7,4 36,2 23,5 85,2 
Östra Kyrkogatan mittemot Navet 19,2 45,7 39,5 119,0 
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Figur 7 | NO2-och NOx-halter (µg/m3) under en veckas mätning med diffusionsprovtagare på 41 platser 
sommartid respektive vintertid, 2018 
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Figur 8 | Medelvärde av samtliga NO2 -och NOx mätningar 2009-2018 (3-19 mätperioder) 
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Tabell 4 | NO2-halter vid mätningar utförda 2009-2018 samt medelvärde av samtliga mätningar för respektive 
mätplats. 
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Tabell 5 | NOx-halter vid mätningar utförda 2009-2018 samt medelvärde av samtliga mätningar för respektive 
mätplats. 
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