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BAKGRUND

Skanska har planer på att bygga bostäder på kvarteret ”Fastighetsboken”, strax norr vägen
Norra Ringen. Under arbetet med detaljplanen har frågor kring luftkvaliteten uppkommit. Ett
av skälen till att undersöka luftkvaliteten är att trafiken på Norra Ringen, Getingevägen och
Scheele vägen är intensiv och under morgon- och eftermiddagsrusningen står trafiken nästan
still.
Detaljplanen heter Fastighetsboken 1 (1281K-P244) och ett område i norra Lund, strax norra
om vägen Norra Ringen, se den schematiska rektangeln i figur 1.
Uppdrag är initierat av dels Skanska (Thomas Heinegard) och dels stadsbyggnadskontoret i
Lund (Jenny Lindström), som har bett miljöförvaltningen i Malmö att genomföra en utredning
av luftkvaliteten i området.

Carlsgatan

Figur 1. Förenklad geografisk redovisning av detaljplanen för kvarteret Fastighetsboken (röd rektangel visar
ungefärligt detaljplaneområdet). Källa stadsbyggnadskontoret.
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METOD

Utredningen har gjorts med två olika metoder för att få fram vilken luftkvalitet det är i
området. Dels gjordes mätningar med en mobil container och dels gjordes spridningsmodelleringar.
Mätningen gjordes under perioden 3 april till 9 maj 2018, med mobil mätcontainer.
Mätparameterar var kvävemonoxid (NO), kvävedioxid (NO2), kväveoxider (NOx) och
partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10). Mätningen gjordes i sydöstra hörnet av
detaljplaneområdet, se figur 2. Det bedömdes att mätplatsen motsvarar ytterkant på fasaden
för de planerade husen och borde vara en av de mest utsatta platserna ur
luftkvalitetshänseende. Avståndet mellan Norra Ringen och mätcontainern var 20–25 meter
till närmaste vägkant. Uppmätta halter redovisa i kapitlet ”Mätresultat”.
Spridningsmodellering har gjorts för dels motsvarande mätperiod och dels för en
normalperiod. Normalperioden beskriver en halt i området som man kan förvänta sig under ett
normalår. Beräknade halter redovisas i kapitlet ”Spridningsberäkningar”

Mätplats

Figur 2. Mätplatsen för mätcontainern (röda pricken). Röda rektangel visar ungefärligt detaljplaneområdet.
Karta: stadsbyggnadskontoret.
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TRAFIKFLÖDEN
Den mest viktiga vägen ur luftkvalitetshänseende är den närbelägna trafiken. Man notera att
trafikflödena på Norra Ringen är 18 000 till 23 000 fordon per veckodygn. Trafikflödena i
övrigt redovisas i figur 2. Det ska noteras att trafiken har uppdaterats med senaste kända
trafikflöden och fordonsfördelning i närområdet, inför utförda spridningsberäkningar.
Mätningen var planerad att starta 4–6 veckor tidigare. Detta innebar att den planerade
avstängningen av E22 interfererade med aktuell mätning. Avstängningen av E22 var mellan
den 5/4 kl. 20.00 till och med den 17/4 kl. 24.00. På plats kan det konstateras att köerna på
morgonen främst in mot Ideon var betydligt mindre under denna period. Hur mycket detta har
påverkat utsläppen är mycket svårt att säga, men analys av mätdatan kan ges viss vägledning.
I spridningsmodelleringen har inte denna avstängning tagits någon hänsyn till och utifrån
modelleringen kan man möjligen få en viss uppfattning om hur halterna har påverkats av
avstängning.

Ca 6 000 fordon/veckodygn

Ca 6 500 fordon/veckodygn
Ca 18 000 fordon/veckodygn

Ca 23 000
fordon/veckodygn

Ca 9 000 fordon/veckodygn

Ca 9 000 fordon/veckodygn

Figur 2. Redovisning av aktuella trafikflöden, som veckodygnstrafik i området. Källa gatukontoret
och trafikverket.
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BERÄKNINGSMETODIK

I bilagan 1 ”fördjupad beräkningsmetodik” redovisas hur spridningsmodelleringar görs och
vilka förutsättningar som finns. Mycket sammanfattande beskrivs spridningsmodellering med
att det krävs en emissionsdatabas, en spridningsmodell och meteorologiska data. Detta
koncept har utvecklats under de senaste 30 åren. Nuvarande emissions- och spridningsmodell
är från 2002, där alla ingående parametrar uppdateras kontinuerligt. Utredning görs för
kvävedioxid (NO2) och partiklar minder än 10 mikrometer (PM10), vilket det finns nationella
gränsvärden som kallas miljökvalitetsnormer (MKN).
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BAKGRUNDSHALTER

Bakgrundshalter för NOx, år 2018 under mätperioden, eller de halter som kommer från
Öresundregionen och Europa, är bedömt till 6 g/m3. Dessa bakgrundshalter adderas till den
lokalt beräknade NOx-halten, som därefter beräknas om till kvävedioxid (NO2). För partiklar
(PM10) är motsvande bakgrundshalter 12 g/m3.
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MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL

Vid luftkvalitetsutredningar i Sverige används två s.k. gränsvärden för luftföroreningen
kvävedioxid och partiklar mindre än 10 mikrometer, vilka är miljökvalitetsnormer och
miljömål. I bilaga 2 redovisas regelverket kring miljökvalitetsnormer och miljömål.
5.1 Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm är kortfattat ett gränsvärde, som inte får överskridas.
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla
krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477).
I
nedanstående tabell redovisas miljökvalitetsnormerna för NO2 och PM10
Tabell 1. Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO2) och

Ämne
Kvävedioxid
(NO2)

Partiklar
mindre än 10
mikro-meter
(PM10)

Enhet
µg/m³

Medelvärdestid

Nivå

partiklar (PM10).
Anmärkning

1 timme

90

Värdet får inte överskridas mer än 175 tim/år.
Detta motsvarar 98-percentil av timvärden
Värdet får inte överskridas mer än 7 dygn per år.
Detta motsvarar 98-percentil av dygnsvärden
Aritmetiskt medelvärde.

1 dygn

60

1 år

40

1 dygn

50

Värdet får inte överskridas mer än 35 dygn per år.
Detta motsvarar 90-percentil av dygnsvärden

1 år

40

Aritmetiskt medelvärde.
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5.2 Miljömål
Sveriges miljömålssystem innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och
tjugofyra etappmål. Miljömålen ska ange inriktningen för den samhällsomställning som
behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Slutdatum för att uppnå
miljömålen är satt till 2020. Miljömålet ”Frisk luft” är satt för att luften ska vara så ren att
människors hälsa, samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Miljömål finns för bland
annat luftföroreningen kvävedioxid och partiklar (PM10), vilka redovisas i tabell 2.
Tabell 2. Miljömål för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10).

Ämne
Kvävedioxid
(NO2)

Partiklar
mindre än 10
mikro-meter
(PM10)

Enhet
µg/m³

Medelvärdestid

Nivå

1 timme

60

1 dygn

Saknas

Anmärkning
Värdet får inte överskridas mer än 175 tim/år.

1 år

20

1 dygn

30

Värdet får inte överskridas mer än 35 dygn per
år.

1 år

15

Aritmetiskt medelvärde.

Aritmetiskt medelvärde.
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MÄTRESULTAT
6.1 Kväveföroreningar - kvävemonoxid, kvävedioxid och kväveoxider

Mätning av tre kväveföroreningar (NO, NO2, NOx) har gjorts med en kemiluminiscensutrustning, vilket är referensmetoden. I nedanstående tabell 3 redovisas uppmätta
periodmedelvärden och timpercentiler (98-percentilen tim.). Om mätningar görs under längre
period kan man även redovisa dygnsvärden (98-percentilen dygn). I detta fall var mätperioden
för kort för att kunna redovisa dygnsvärdena. ANM: Percentilmåttet är ett sorts nästan
maxvärde, där uppmätta halter sorteras och den redovisade halten innebär att de 2 % av de
högsta halterna exkluderas. Ett annat sätt att beskriva samma sak är att man tillåter ett
maximalt antal överskridan.
Jämförs uppmätta kvävedioxidhalter under perioden mot miljökvalitetsnormer och miljömål
kan det konstateras följande:
• Miljökvalitetsnorm klaras med god marginal
• Uppmätta halter är i paritet med miljömålet
Tabell 3. Uppmätta kväveföroreningar under mätperioden.
Miljökvalitetsnorm
Miljömål

Kvävemonoxid (NO)
Kvävedioxid (NO2)
Kväveoxider (NOx)

saknas
40 (årsmedelvärde),
90 (timvärden)
saknas

saknas
20 (årsmedelvärde),
60 (timvärden)
saknas

Periodmedelvärde
(3/4–9/5)

Timvärden
(98-percentil
tim)

6 g/m3
19 g/m3

27 g/m3
56 g/m3

27 g/m3

96 g/m3

En analys av uppmätta halter visar på att de högsta halterna kommer när det blåser från
vägområdet, det vill säga när det blåser från söder och sydost. Dygnsprofilen för ett
genomsnittdygn
för
hela
mätperioden visar på att
kvävedioxidhalterna
blir
i
storleksordningen 3,5 ggr högre
på morgonen, än när det som
lägst på sena natten, se figur 3.
Denna extrema morgontopp är
ovanlig. Oftast brukar det också
vara en halttopp under eftermiddagen, men eftermiddagstoppen saknas helt. Notera att
detta är under hela perioden,
inklusive den period då E22 var
avstängd.

Figur 3. Uppmätt dygnsprofil för kvävedioxid under hela
mätperioden (4/3-9/5). Enhet g/m3.
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Intressant att titta på och jämföra på är hur såg profilen och halterna när E22 var avstängd, ej
avstängd och exkludera helgerna. Om uppmätt data analyseras, endast då trafiken på E22 var
avstängd, sjönk genomsnittshalten till 15 g/m3 istället för 19 g/m3 som uppmättes för hela
perioden. Dygnsprofilerna för de tre perioderna (hela perioden, när E22 var avstängd och när
inte E22 var avstängd) återfinns i figur 4. Notera att här har också data från lördag o söndag
exkluderats. Man ser tydligt att morgontoppen nästan helt är borta då E22 var avstängd. Man
ska naturligtvis var försiktig, då mätperiod är kort och meteorologiska förhållande kan spela
in i analysen, men mycket tyder på att den stillastående trafiken under morgontimmarna
orsaker en tydlig påverkan på luftkvaliteten. För säkerhetsskull måste också tilläggas att vi
inte vet om den faktiska trafiken i området totalt minskade i och med avstängningen av E22.

Figur 4. Dygnsprofil för kvävedioxid under tre olika perioder; hela perioden, när 22 är avstängd och när E22
inte var avstängd, samt att data från helgerna inte tagits med i analysen. Enhet g/m3.

Jämförs uppmätta kvävedioxid under mätperioden med ett årsvärde kan det konstateras att
uppmätta halter för mätperioden var 20–30 % högre än ett årsvärde, vilket i huvudsak beror
på allmänna meteorologiska skillnader.
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6.2 Partiklar (PM10)
Mätningarna av partiklar (PM10) under mätperioden redovisas i tabell 4. Mätmetoden kallas
TEOM och är likvärdigt med referensmetoden. Uppmätta PM10-halter var lägre än
miljökvalitetsnormen, men något högre än miljömålet. Mätningarna skedde strax efter
vintern, då det brukar vara förhöjda halter. Dessutom var det blåsigt under denna period,
vilket innebär uppvrivling av partiklar som deponerats på marken. I figur 5 redovisas
uppmätta timvärden under mätperioden, där man tydligt ser de förhöjda halterna i början av
mätperioden. Det kan konstateras att uppmätta partikelhalter under mätperioden jämfört med
ett årsvärde var ca 20 % högre än ett årsvärde, vilket främst beror på de
upptorkningseffekterna efter en vinterperiod.

Tabell 4. Uppmätta partiklar (PM10) under mätperioden.
Miljökvalitetsnorm
Miljömål

PM10

40 (årsmedelvärde)

20 (årsmedelvärde)

Figur 5. Uppmätta partikelhalter (timdata) under mätperioden. Enhet g/m3.
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Periodmedelvärde
(3/4–9/5)
21 g/m3

Timvärden
(98-percentil
tim)
73 g/m3
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SPRIDNINGSBERÄKNINGAR
7.1 Beräkningar för mätperioden av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10)

I tabell 5 redovisas beräknade halter för motsvarande mätperiod (5 veckor). En kortare
mätning och beräkningsperiod innebär att det är känsligare för störningar. Mätning planerades
göras en månad tidigare för att undvika den planerade avstängningen av E22.
Jämförs mätningarna med beräknade kvävedioxidhalter kan man se att modellen underskattar
halterna för mätperioden. Vi har goda skäl att tro att en stor del av problematiken beror på den
ovanligt intensiva trafik på morgonen, vilket skapar kilometerlånga köer, när alla ska in till
Ideon-området. I den emissionsmodell som är underlaget till spridningsmodelleringen finns
inte denna vägtyp, som har denna speciella dygnsprofil (se figur 4). Detta medför att
beräknade kvävedioxidhalter underskattas med ca 20–25 %, vilket troligen gäller oavsett
mätperiod. Möjligen undantaget sommaren eller andra semesterperioder då pendlingstrafiken
inte är så intensiv.
Partikelberäkningar visar också på lägre beräknade halter än uppmätta halter. Den absolut
största förklaringen till skillnaderna beror på upptorkningseffekter av marken (vid och på
vägbanan) efter en vinterperiod, vilka skapar stora partikelemissioner. Dessutom var det
ovanligt blåsigt under denna period med kraftig ostliga vindar. Dessa stora utsläpp, som sker
några veckor under våren, se figur 5, kan inte av oss modelleras. Detta medför att beräknade
partikelhalter underskattas med ca 30–40 %, vilket kan förklaras med uppvirvling. En
bedömning generellt är att beräknade halter underskattas med ca 15 %.
Tabell 5. jämförelse mellan beräknad och uppmätta NO2- och PM10-halter för mätperioden.

Sida

Kvävedioxid (NO2)

Partiklar (PM10)

Uppmätta periodhalter
(g/m3)

19

21

Beräknande periodhalter
(g/m3)

15

15
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7.1 Kvävedioxidberäkningar (NO2) och partiklar (PM10)
I figur 5 redovisas areellt beräknade årsmedelhalter av kvävedioxid för år 2018, inklusive
bakgrundshalt. Inom den röda elipsen är Kv. Fastighetsboken. Det kan konstateras att
beräknade årsmedelhalter var med betryggande marginal lägre än miljökvalitetsnormen (40
g/m3). Kvävedioxidhalterna var 16–19 g/m3 (40–50 % av normen) det vill säga precis lägre
eller i nivå med miljömålet som ligger på 20 g/m3. Det ska tilläggas i denna beräkning har
det inte tagit någon hänsyn till ev. instängningseffekter av de framtida husen. Notera att här
har hänsyn till erfarenheten från mätningen och modelleringen för mätperioden tagits hänsyn
till, vilket innebär att de faktiska modellerade kvävedioxidhalterna har ökats med ytterligare
20 %.

Figur 5. Beräkning av kvävedioxidhalter (NO2) som årsmedelvärden med bakgrundshalt för år 2018. Röda
elipsen visar schematiskt kv. Fastighetsboken. Enhet g/m3.
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Beräknande partikelhalter (PM10) som ett årsmedelvärde redovisas i figur 6. Beräknade halter
är 16–17 g/m3 i Kv. Fastighetsboken, vilket innebär att halterna är lägre än
miljökvalitetsnorm (40 g/m3). Halterna är dock högre än miljömålet (15 g/m3), vilket dock
är vanligt i stadsmiljö, då bakgrundshalterna är så höga. Även här har beräkningarna
korrigerats utifrån erfarenheterna från mätperioden och beräknade halter för mätperioden, ca
10 %.

Figur 6. Beräkning av partikelhalter (PM10) som årsmedelvärden med bakgrundshalt för år 2018. Röda elipsen
visar schematiskt kv. Fastighetsboken. Enhet g/m3.
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SLUTSATS

Beräknade kvävedioxidhalter inom detaljplaneområdena ligger lägre än gällande
miljökvalitetsnorm. Detta gäller också för partiklar. Slutsatsen är att de nationella lagkraven
uppfylls avseende luftkvaliteten.
Jämfört med miljömålen, som inte har samma lagliga tyngd, är bedömningen att halterna är
strax över eller i nivå med miljömålet.
Ett konstaterande från mätningen är att morgonrusningen, med långa köer in mot Ideon
påverkar betydligt haltnivån i området. En minskning av den nästan stillastående
morgontrafiken skulle därmed troligen innebära en tydlig minskning av luftföroreningarna,
främst kvävedioxdihalterna.
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Bilaga 1
Fördjupa spridningsmetodik
I datorsystemet EnviMan går det att simulera luftföroreningshalter. Simuleringen baseras på
olika typer av utsläppskällor, trafikflöden, den lokala geografin samt meteorologiska
variationer. Emissionsdatabasen i EnviMan är ursprungligen från år 2002, men är uppdaterad
och kompletterad i omgångar.
I EnviMan finns bland annat en Gaussisk spridningsmodell, som bygger på officiella
spridningsmodellen AirMode. Gaussiska spridningsmodell används för att göra beräkningarna
areellt, med en upplösning mellan 10 och 100 meter. Beräkningsmodellen är platt, det vill
säga alla geografiska variationer tas inte hänsyn till i modellering. I större delen av Skåne har
inte denna begränsning någon betydelse för kvaliteten på spridningsmodelleringarna. I
beräkningarna tas hänsyn till utsläppen över hela Skåne. I de situationer där beräkningar görs
i gaturum kompletteras den gaussiska spridningsmodellen med en beräkningsmodell bara för
gaturum som kallas OSPM. OSPM är en gaturumsmodell och tar hänsyn till
instängningseffekterna av hus, bredd på gatan, bredd på trottoaren och så vidare. För att få
fram en totalhalt i gatumiljön (på båda sidor av vägen, 2 m ovan mark och 1 m från fasad)
adderas beräknade halter med OSPM och beräknad bakgrundshalt med Gaussmodellen.
I emissionsdatabasen ingår fler hundra tusen olika emissionskällor i Skåne. Huvudparten av
källorna är trafiklänkar och enskilda uppvärmningsanläggningar till småhus. Varje trafiklänk
omfattar bl.a. trafikflöden för lätta och tunga fordon, vägprofil och vägtyp. Övriga källor är
bl.a. sjöfart, industrier, värmeanläggningar, flyg, järnväg, småskalig uppvärmning och
arbetsmaskiner/arbetsredskap. I figur b1 redovisas det areella utsläppet av kväveoxider i
Öresundsregionen per kvadratkilometer.
Utsläppen från andra emissionskällor än trafikflöden vid detaljplanen har inte justeras för
detta uppdrag. Emissionsfaktorer kommer från nationella emissionsfaktorer vars modell heter
HBEFA (Handbook for emission factor for road transport) med versionsnummer 3.3 för år
2017.

Figur b1. Översiktlig presentation av emissioner av kväveoxider per 500x500 m i Skåne, Själland, Öresund och
södra Östersjön.
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Bilaga 2
Miljökvalitetsnorm
Luftföroreningar orsakar risker för människors hälsa och för miljön. Exponering av luftföroreningar kan orsaka flera olika typer av hälsobesvär, till exempel ökad sjuklighet i luftvägssjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar. I lagstiftningen finns det miljökvalitetsnormer (MKN)
för utomhusluft som anger hur höga halter av olika luftföroreningar som tillåts. Det är
kommunens uppgift att kontrollera luftkvaliteten och se till att normerna uppfylls.
Lagstiftningen för övervakning av luftkvaliteten har uppdaterats under 2010 som ett resultat av
införandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa
(2008/50/EG och 2004/7/EG). Den nya Luftkvalitetsförordningen (2010:477) innehåller även
miljökvalitetsnormer för fina partiklar (PM2.5) och kommande miljökvalitetsnormer för
polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och metaller (arsenik, kadmium, kvicksilver och nickel)
som trädde i kraft 2013. Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2010:8)
reglerar hur övervakningen ska ske. I tabell 2 redovisas gällande miljökvalitetsnormer för
partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2).
Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna, i
samverkan med andra kommuner eller på egen hand, och att tillhandahålla aktuell information
om föroreningsnivåerna. Kontrollen ska ske i form av mätning, modellering eller objektiv
skattning beroende på luftkvalitetssituationen.
Tabell b1. Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO2) och

Ämne
Kvävedioxid
(NO2)

Partiklar
mindre än
10 mikrometer
(PM10)

Enhet
µg/m³

Medelvärdestid

Nivå

partiklar (PM10).
Anmärkning

1 timme

90

Värdet får inte överskridas mer än 175 tim/år.
Detta motsvarar 98-percentil av timvärden

1 dygn

60

1 år

40

Värdet får inte överskridas mer än 7 dygn per år.
Detta motsvarar 98-percentil av dygnsvärden
Aritmetiskt medelvärde.

1 dygn

50

Värdet får inte överskridas mer än 35 dygn per
år. Detta motsvarar 90-percentil av dygnsvärden

1 år

40

Aritmetiskt medelvärde.
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Miljömål
Att andas in luftföroreningar påverkar hälsan negativt. För många människor kan föroreningar
i luften även bidra till förkortad livslängd. De luftföroreningar som är skadligast för hälsan är
inandningsbara partiklar, marknära ozon och vissa kolväten.
Luftföroreningar orsakar även korrosion, och gör att material som metaller, plast och kalksten
bryts ned snabbare. På så sätt skadas till exempel byggnader och kulturhistoriskt värdefulla
föremål. Dessutom skadas skogens träd och jordbrukets grödor av marknära ozon. Höga
halter av luftföroreningar kostar således samhället stora summor pengar, i form av exempelvis
sjukvård, skördebortfall och reparationsarbeten. Utsläpp av luftföroreningar som sker lokalt,
exempelvis från industrianläggningar, fordon och vedeldade hus påverkar luften i närområdet.
Vissa luftföroreningar, som svaveldioxid och marknära ozon, kan dock transporteras långa
avstånd och över nationsgränser. Vägtrafik är en stor källa till luftföroreningar, framförallt i
tätorter. Bilavgaser innehåller partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgaserna
bidrar till att marknära ozon bildas. Dessutom orsakar trafiken utsläpp av slitagepartiklar –
dessa slits upp från vägbanan vid användning av dubbdäck. I många tätorter orsakar även
utsläpp av partiklar och organiska ämnen från vedeldning en försämring av luften.
För att begränsa utsläpp av föroreningar som transporteras långa vägar med vinden pågår
internationella samarbeten, både inom EU och FN. Det råder många gånger en osäkerhet om
vilken effekt lagar och andra styrmedel får i praktiken. Därför kan det dröja flera år innan det
går att utvärdera om och hur luftmiljön har påverkats. Regeringen har fastställt preciseringar
av miljökvalitetsmålet Frisk luft, för tio olika luftföroreningar. I tabell 3 redovisas miljömålet
för kvävedioxid. Sedan en tid tillbaka efterfrågar Länsstyrelsen i många sammanhang att de
luftkvalitetsutredningar som utförs ska jämförelse även mot miljömålen göras.
Tabell b2. Miljömål för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10).

Ämne
Kvävedioxid
(NO2)

Enhet

Medelvärdestid

Nivå

µg/m³ 1 timme
1 dygn

60

Värdet får inte överskridas mer än 175 tim/år.

Saknas

1 år

Partiklar
mindre än
10 mikrometer
(PM10)

Anmärkning

20

Aritmetiskt medelvärde.

1 dygn

30

Värdet får inte överskridas mer än 35 dygn per
år.

1 år

15

Aritmetiskt medelvärde.

15

