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2015-04-24     

 
   

Årsm öte i 
Östra Sveriges luftvårdsförbund 

Tid  Fredagen den 24 april 2015, kl. 13.00 – 15.00

Plats  Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Från T‐banan vid Slussen (Södermalmstorg) tar du  
Peter Myndes Backe upp till vänster (över Götgatan) som går direkt 
fram till fastigheten.  
Vägbeskrivning finns även på www.saturnuskonferens.se  
 

Lokal  Bellman 

 

 

Inledande presentation: 

"So tpartiklarn as  källo r o ch  be tyde lse  fö r 

e xpo n e rin ge n  är n u  kartlagd i ko m m un e rn a" 

An de rs  En gs trö m  Nylé n , SLB-an alys  
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ÄRENDEN 

1 Årsmötet öppnas 
 

 

2 Val av mötesordförande och sekreterare 
 

 

3 Val av 2 justerare tillika rösträknare 
 

 

4 Upprättande och justering av förteckning över röstberätigade  
ledamöter 
 

 

5 Godkännande av dagordning 
 

 

6 Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst 
 

(Hem sidan 2015-02-02)

7 Föregående års årsmötesprotokoll  
 

(bilaga 1, utsänds) 

8 Föregående års styrelseprotokoll  
 

(bilaga 2, utsänds) 

9 Verksamhetsberättelse 2014 
 

(bilaga 3, utsänds) 

10 Resultat och balansräkning 2014 
 

 

11 Revisorernas berättelse  
 

(bilaga 4, utsänds) 
 

12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2014 
 

 

13 Val av ordförande och vice ordförande för mandatperioden 
 

(läggs på bordet) 

14 Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare för 
mandatperioden 
 

(läggs på bordet) 

15 Val av revisorer för mandatperioden 
 

(läggs på bordet) 

16 Val av valberedning  
 

(läggs på bordet) 

17 Fastställande av verksamhetsplan 2015 
 

(bilaga 5, utsänds) 

18 Fastställande av arvoden  
 

(bilaga 6, utsänds) 

19 Fastställande av avgifter 2016 
 

(bilaga 7, utsänds) 

20 Fastställande av budget för innevarande verksamhetsåret och  
preliminär budget för nästkommande 
 

(bilaga 8, utsänds) 

21 Propositioner och motioner. 
 

 

22 Övriga frågor anmäls 
 

 

23 Årsmötet avslutas  

 
Om du är förhindrad att närvara vid sammanträdet, meddela detta till  
Göran Andersson, goran.andersson@ksl.se, 08-5800 21 01. 



GAN
Maskinskriven text
Bilaga 1

















GAN
Maskinskriven text
Bilaga 2

























 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE	2014

 

Förbundets medlemskommuner (mörkt blå) och samarbetsområde (ljusare blå) 
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MEDLEMMAR	

Kommuner	
Bollnäs 
Botkyrka 
Danderyd 
Ekerö 
Enköping 
Eskilstuna  
Flen 
Gnesta 
Gävle 
Haninge 
Hofors 
Huddinge 
Hudiksvall 
Håbo 
Järfälla 
Katrineholm 
Knivsta 
Lidingö 
Nacka 
Norrtälje 
Nykvarn 

 
 
Nynäshamn 
Nyköping 
Ockelbo 
Ovanåker  
Oxelösund 
Salem 
Sandviken 
Sigtuna 
Sollentuna 
Solna 
Stockholm 
Sundbyberg 
Strängnäs 
Söderhamn 
Södertälje 
Tierp 
Trosa 
Tyresö 
Täby 
Upplands Väsby 
Upplands‐Bro 

 
 
Uppsala 
Vallentuna 
Vaxholm 
Vingåker 
Värmdö 
Älvkarleby 
Österåker 
Östhammar  

Företag	
Söderenergi AB 
AB Fortum värme, samägt med Stockholms stad 
Norrenergi 
Korsnäs AB 
Trafikverket region Stockholm 
SVEDAVIA Arlanda 
ITM 
Institutet för Miljömedicin, KI 

Landsting	och	Länsstyrelser	
Stockholms läns landsting 
Uppsala läns landsting 
Länsstyrelsen i Stockholms län  

STYRELSE	
   

Ordinarie	ledamöter:	
Roland Dehlin (M), Nynäshamns kommun, ordf. 
Johan Edstav (MP), Uppsala läns landsting, v ordf 
Fredric Ericsson (C), Stockholms läns landsting 
Jan‐Erik Haglund, Söderenergi AB 
HC Hansson, ITM 
Seppo Laine (V), Gävle kommun 
Helena Levy (M), Stockholm stad 
Thore Nyman (S), Stockholms läns landsting 
Lars‐Erik Prosén (KD), Uppsala kommun 
Tommy Rosén (S), Solna stad 
Ulf Wikström, AB Fortum Värme 
Jan‐Åke Willumsen (FP), Täby kommun 

 
Ersättare: 
Ellinor Avsan (M), Huddinge kommun 
Bo Eknert (MP), Stockholms läns landsting 
Torun Hegardt (FP), Danderyds kommun 
Terence Hongslo (MP), Uppsala kommun 
Johan Magnusson (C), Upplands Väsby kommun 
Örjan Nilsson (M), Uppsala läns landsting 
Anders Peterson (M), Botkyrka kommun 
Tove Tillenius (S), Stockholms läns landsting 
Kjell Thorngren (S), Värmdö kommun 

BEREDNINGSGRUPP	 	
Tom Bellander, Stockholms läns landsting 
Kerstin Gustavsson, Trafikverket 
Birgitta Held‐Paulie, Nacka kommun 
Henrik Larsson, Länsstyrelsen i Stockholms län 
Peter Jensen‐Urstad, Eskilstuna kommun 

Emma Nordling, Stockholms Miljöförvaltning 
Åsa Sahlqvist, Swedavia 
Martin Tondel, Uppsala läns landsting 
Malin Täppefur, SLB‐analys  
Maria Höjer, Gävle kommun 
 

KANSLI			
Göran Andersson, förbundssekreterare  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE	2014	

Östra	Sveriges	Luftvårdsförbund	
Förbundets syfte är att bidra till en förbättrad luftkvalitet i regionen. För att uppnå detta fordras 
åtgärder som vilar på en faktabaserad grund. Förbundet tillhandahåller underlag till sina medlemmar 
och andra aktörer som påverkar luftens kvalitet och påverkar olika aktörer i en positiv riktning med 
information. Genom samverkan i luftvårdsförbundet kan medlemmarna skapa sig en bra bild av 
luftens kvalitet och hur föroreningarnas halter påverkas av olika beslut.  
Varje medlem kan inte hålla sig med den kompetens eller ha de resurser som krävs för att mäta, 
övervaka och beräkna luftens kvalitet och exponering.  
 
Förbundet samlar krafterna för en effektiv övervakning av regionens luftkvalitet. Härvidlag har 
förbundet fått tillökning av antalet medlemmar och vi är nu ett luftvårdsförbund för hela Östra 
Sverige med medlemmar i Sörmland, Stockholm, Uppsala och Gävleborgs län. 

Sammanfattning	
Förbundets kärnverksamhet, miljöövervakningen, genomfördes planenligt och på samma sätt som de 
senaste åren. Utförare av provtagningar och analyser var förbundets miljöanalysfunktion, SLB‐analys 
vid Miljöförvaltningen i Stockholm stad.  
Under året genomfördes två tilläggsprojekt utöver basprogrammet, en inventering av andel fordon 
med dubbdäck, en kartläggning av sothalterna i regionen, projektet fortgår in på år 2015 då 
slutredovisning sker. 

Att marknadsföra förbundets verksamhet för såväl förbundets medlemmar som andra aktörer har 
haft en hög prioritet, och detta arbete ska fortsätta under 2015. Under året medverkade vi vid en rad 
seminarier och nätverksträffar och förbundet tog plats i olika sociala medier. Uppföljning av 
medlemsrekryteringen i Södermanlands län samt arbete därav med nytt förbundsnamn, logotyp, 
stadgar m m var ett stort inslag i verksamheten. 

Verksamhet	
	
Miljöövervakning 
I basprogrammet har ingått mätningar, drift av mätstationer, realtidsrapportering av mätdata via 
internet, underhåll av mätdatabaser och emissionsdatabaser, kvalitetskontroller av data samt 
systemadministration (licensavgifter, support, utveckling mm).  

Regionala mätningar har som tidigare fyllt en viktig funktion då de bl.a. mäter importen av 
luftföroreningar till regionen och anger de bakgrundshalter till vilka de lokala haltbidragen adderas. I 
luftvårdsförbundets regionala system har även meteorologiska mätstationer ingått. 

Därutöver har lokala och nationella mätstationer som drivs av SLB‐analys eller ITM, Stockholms 
Universitet, varit viktiga referensstationer till luftvårdsförbundets regionala mätprogram. 
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Till Solna kommun bjöds förbundet exempelvis in till ett förvaltningsövergripande seminarium 27 maj 
och höll en presentation om luftövervakning, halter, åtgärder och hälsoeffekter. Under året besökte 
kansliet även Hofors (2 april), Gnesta (24 april), Trosa (12 maj) och Vingåker (15/9). Målsättningen 
var att besöka ännu fler medlemmar under året, men ofta har det varit svårt för 
medlemsorganisationen att finna ett lämpligt tillfälle för ett möte.  
 
Kansliet deltog under året även vid bl a Nätverksmötet för åtgärdsprogram luft (arr. SKL och 
Naturvårdsverket, 20 maj i Stockholm) och Centrum för Arbets‐ och miljömedicins symposium om 
luft och hälsa 30 september i Stockholm. 

Mälardalsrådets	miljöutskott,	beredningsgruppen	
Förbundet har varit aktivt i beredningsgruppen för Mälardalsrådets miljöutskott 
(www.malardalsradet.se) och deltagit vid utskottets och beredningsgruppens möten. 
Mälardalsrådets miljöutskott är ett för förbundet bra forum att nå ut till både tjänstemän och 
politiker om vår verksamhet.  

Kontakter	och	samverkan	med	andra	luftvårdsorganisationer 
Under året var förbundet endast i begränsad omfattning i kontakt med andra luftvårdsförbund och 
Svenska luftvårdsföreningen. Kontakter och samarbete med andra luftvårdsförbund/‐organisationer 
kan lämpligen utvecklas under kommande år. 

 Sociala	medier	 
Förbundet har varit aktivt på Facebook (www.facebook.com/oslvf) och Twitter (@LVF_SKVVF. 
Framför allt har flödet bestått i en omvärldsbevakning med information om aktuella händelser inom 
luftvården, men även information om förbundets verksamhet. Förbundet har även konton på bl a 
LinkedIn och Google+ som kan vidareutvecklas. 

Projekt	
	
Inventering	av	dubbdäcksandel 
I tilläggsprogrammet för år 2014 initierade förbundet en fortsättning av kartering av 
dubbdäcksandelar under perioden januari till mars. Syftet var att öka kunskapen om 
dubbdäcksanvändningen i området, säkerställa resultaten framtagna år 2013 och lägga grunden för 
en kommande trendstudie. Dubbdäckens slitage på vägbanan alstrar vägdamm som är främsta 
orsaken till höga partikelhalter (PM10) i trafikmiljö. 
Av Luftvårdsförbundets 50 kommuner i Stockholms, Uppsala, Gävleborgs och Södermanlands län 
deltog 31 i karteringen. Den geografiska täckningen var god med stort deltagande i norr och söder 
och något mindre i mellersta delen. Varje kommun räknade mellan 231 och 919 parkerade 
personbilar. Resultaten visar jämfört med år 2013 att dubbdäcksandelen minskade i 14 kommuner 
och ökade i 6 kommuner och var i princip oförändrad i övriga kommuner. Högst dubbandel har 
kommunerna i de norra delarna av Gävleborgs län, i Södermanlands län och i södra delarna av 
Stockholms län. Dubbandelen i dessa kommuner varierar mellan ca 70‐95 %. I Stockholmsområdet 
var dubbandelen lägst, 45‐65 %.  
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Kartläggning	av	sothalter	i	regionen�
Halter av sotpartiklar är i stort fokus nationellt och internationellt p.g.a. dess klimat‐ och 
hälsoeffekter. I WHO’s senaste hälsorapport konstateras att korttidsexponering för sotpartiklar 
innebär större hälsorisker än motsvarande exponering för fina partiklar (PM2,5), men i EU‐direktiv 
och MKN regleras endast PM2,5 och PM10. För långtidsexponering saknas underlag för att bedöma 
om sotpartiklar är mer relevant än PM2,5; i många fall är dessa partikelmått mycket starkt 
korrelerade. En nyligen publicerad vetenskaplig sammanställning visar dessutom att sotpartiklar 
utgör, efter koldioxid, den viktigaste klimatpåverkande luftföroreningen 

Utsläpp av sot har inledningsvis kartlagts och visade sig vara mycket svårare och mer tidskrävande än 
uppskattat. Därför återstå att utföra en del haltberäkningar för att därefter skatta befolkningens 
exponeringen för sotpartiklar. Resultaten kommer under år 2015 att presenteras på kartor per 
kommun. 

Forskningsansökningar 
 
Trafikdata	för	forskningsprojekt	om	hälsopåverkan	av	buller	
Under året påbörjades ett forskningsprojekt om påverkan av buller av SLB‐analys och Institutet för 
miljömedicin (IMM) vid Karolinska institutet. För projektet tillhandahåller förbundet trafikdata från 
förbundets emissionsdatabas. I forskningsprojektet kommer IMM analysera effekterna av exponering 
av trafikbuller på blodtryck och stresshormoner, utveckling av allergirelaterade symtom och 
skolprestationer hos barn och ungdomar. Förbundets data kommer endast att användas i projektet. 
IMM har under året även blivit medlem i förbundet.	

Satellitdata	för	kvantifiering	av	partikelhalter	och	ursprunget	till	partiklar	i	luften 
Noggrann kunskap om påverkan från olika källor till aerosolpartiklar (lokala som avlägsna) i luften i 
regionen är viktig för en effektiv hantering/reglering av de miljö‐ och hälsoproblem som uppstår. 
Förbundet har därför under året stöttat en ansökan till Stockholms läns landstings miljöbidrag från 
ITM vid Stockholms universitet. I projektet vill man använda satellitdata för att mäta partikelhalter 
och fastställa ursprunget till partiklarna i luften. Projektets övergripande målsättning är att generera 
en betydligt mer detaljerad geografisk bild av hur den långväga transporten påverkar luftkvalitén vid 
t ex större skogsbränder och vulkanutbrott och i förlängningen folkhälsan i regionen. Resultaten kan 
även användas för att validera beräkningar av partikelhalterna över regionen.	

Upphandling	av	mättjänster	
Under våren�engagerades en konsult, Kommunakuten AB, för att undersöka möjligheterna att 
underlätta för förbundets medlemmar att genom direktupphandling anlita förbundets 
miljöanalysfunktion SLB‐analys för egna mätningar. Detta har länge varit ett uttalat önskemål från 
flera av förbundets medlemmar. Förbundet ser även att förenklade upphandlingsrutiner även skulle 
kunna öka volymen av tillgängliga mät‐ och beräkningsdata.	

Förbundets	verksamhetsanalys	
Vid förbundsstämman 2014 informerades om den verksamhetsanalys av förbundet som skulle 
genomföras under perioden maj till december i syfte att belysa verksamheten så att medlemsnyttan 
omhändertas på bästa sätt, Dessvärre har detta inte kunnat genomföra då förbundssekreteraren pga 
sjukskrivning inte kunnat genomföra denna verksamhetsanalys. 
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Under våren undersökte och testade kansliet olika tekniska lösningar i samverkan med 
Stockholmsregionens Europakontor och i diskussion med KSL som ansvarar för lokalerna. 
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RESULTATRÄKNING         

Belopp i kr                                          Not 2014 2013 2012 

Huvudintäkter 
Serviceavgifter 4 864 235 4 299 116 4 308 692
Övriga rörelseintäkter 448 669 462 931 163 216
Ej momspliktiga intäkter/ bidrag 692 66 843
Medlemsavgifter 69 370 63 286 62 429
Öresutjämning 16 14 11
Summa 5 382 290 4 826 040 4 601 192

Rörelsens kostnader 
Administrationskostnader  -225 000 -198 000 -82 000
Styrelsens (m m) kostnader 1 -108 528 -89 041 -87 595
Övriga kostnader -123 342 -53 164 -199 885
Utbet av proj. Bidrag -81 060 -76 661 -76 518
Konsulttjänster -3 906 876 -3 631 895 -3 923 968
Summa övr. rorelsekostnader -4 444 806 -4 048 761 -4 369 966

Kostnader för personal 

lönekostnad/ sociala kostnader -568 295 -639 890 -105 136
Pensionskostnader -51 372 -52 547 -4 328
Övr. personalkostnader -54 269 -17 513 -3 326
Summa Personalkostnader -673 936 -709 949 -112 789

Summa rörelsens kostnader -5 118 742 -4 758 711 -4 482 756

Rörelseresultat 263 548 67 329 118 436

Finansiella intäkter & kostnader 
Ränteintäkter 175 79 
Räntekostnader -143 -257
Avsättning/ändring 
periodiseringsfond 3 -75 931 -17 323 -49 989
Återföring periodiseringsfonder 37 167 0 78 709
Summa finansiella poster -38 589 -17 387 28 463

Resultat efter finansiella poster 224 959 49 942 146 899

Årets skatt -50 115 -11 433 -39 441
Årets resultat 174 844 38 509 107 458
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Balansräkning per 2014-12-31 

Belopp i kr                                            Not 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
  
Tillgångar  
  
Omsättningstillgångar  
Kundfordringar 689652 0 108 458

Summa 689 652 0 108 458

Kortfristiga fordringar  
Förutbet kostn & upplupna intäkter 0 -1 575 50 046
Övriga kortfristiga fordringar 2 63 235 81 532 771 217

Summa 63 235 79 957 821 263
  
Kassa och bank  
Plusgiro 1295738 1 057 619 189 852

Summa 1 295 738 1 057 619 189 852
       

Summa tillgångar 2 048 625 1 137 576 1 119 573
  
Skulder och eget kapital  
  
Eget kapital  
Balanserat resultat 807 760 769 251 661 792
Årets resultat 174 844 38 509 107 459
Summa eget kapital 982 605 807 760 769 251
  
Obeskattade reserver  
Periodiseringsfonder 3 239 446 200682 183359
Summa obeskattade reserver 239 446 200 682 183 359
  
Skulder  
  
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder                          223 138 0 51 889
Skatteskuld 50 115 11 433 39 441
Övriga kortfristiga skulder 4 150 609 49 145 48 572
Upplupna kostnader 5 402 713 68 555 27 061
Summa kortfristiga skulder  826 575 129 133 166 963
          

Summa eget kapital och skulder  2 048 625 1 137 576 1 119 573
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Noteringar 2014 2013 2012

Not 1 Styrelsen, valberedningen, 
revisorernas kostnader 
Fasta arvoden 33 300 33 000 33 000
Sammanträdesarvoden 33 000 28 500 29 250
Arvoden revisorer 2 800 2 800 2 800
Arbetsgivaravgift + löneskatt 17 296 18 901 16 528
Mötesförtäring 22 131 5 628 5 764
Bilersättning 0 212 253
 108 528 89 041 87 595

Not 2 Övriga kortfristiga fordringar 
 2014-12-31 2014-12-31 2014-12-31
Årets f-skatt 18 696 44 539 44 539
Momsfordran 0 36 827 726 448
Övriga bl a skattekto 44 539 166 230

63 235 81 532 771 217

Not 3 Obeskattade reserver 
 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Periodiseringsfond  tx 2009 0 37 167 37 167
Periodiseringsfond  tx 2011                   58 666 58 666 58 666
Periodiseringsfond tx 2012 37 537 37 537 37 537
Periodiseringsfond tx 2013 49 989 49 989 49 989
Periodiseringsfond tx 2014 17 323 17 323 0
Periodiseringsfond tx 2015 75 931 0 0
Summa obeskattade reserver 239 446 200 682 183 359

Not 4 Övriga skulder 
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Källskatt 15809 24 717 24 946
Momsskuld 117975 0 0
Arbetsgivaravgift 16825 24 428 23 626
 150 609 49 145 48 572

Not 5 Upplupna kostnader & förutbetalda 
intäkter 

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Upplupen semesterlön 60 138 16 401 2 734
Upplupen löneskatt tj pension 10 030 10 162 728
Uppl övr kostn o förutbet intäkter 332 545 41 992 23 600
 402 713 68 555 27 061

Upplupna övriga kostnader består huvudsakligen av en kostnad från SLB avseende arbete för 
nytillkomna medlemmar. 
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Inledning 
 
Förbundet har bildats för att bidra till en förbättrad luftkvalitet inom dess 
geografiska utbredning. Det förutsätter att de åtgärder som vidtas för att 
uppnå förbättrad luftkvalitet vilar på en faktabaserad grund.  
Förbundet ska så långt som möjligt, till skälig kostnad, tillhandahålla 
underlag till sina medlemmar samt andra aktörer som påverkar luftens 
kvalitet samt att med information påverka olika aktörer i en positiv 
riktning.  
 
 
Östra Sveriges Luftvårdsförbund övervakar luftens kvalitet och kan 
beräkna miljökonsekvenser av nya vägar, industrietableringar och ny 
bebyggelse 
Genom samverkan i Luftvårdsförbundet kan de  fyra länens kommuner, 
landsting och andra aktörer skapa sig en bra bild av luftens kvalitet och 
hur föroreningarnas halter påverkas av olika beslut. Varje kommun kan 
inte heller hålla sig med kompetens eller ha resurser för att bygga upp en 
egen organisation som mäter, övervakar och beräknar luftens kvalitet 
och exponering. Östra Sveriges Luftvårdsförbund samlar krafterna för en 
effektiv övervakning av luftkvaliteten i Södermanlands, Stockholm, 
Uppsala och Gävleborgs län. 
 
Utsläpp, mätningar och modeller 
Det konkreta arbetet med luftvård och övervakning av luftens kvalitet 
består huvudsakligen av tre delar: 
 

 inventeringar av utsläppskällor 
 mätningar av luftkvalitet och meteorologi  
 modeller för spridning och nedfall av luftföroreningar  

 
Att kartlägga utsläpp av luftföroreningar och att samla informationen i 
utsläppsdatabaser är grunden i arbetet. Ju mer detaljerad och 
omfattande information som finns om källorna och deras utsläpp, desto 
bättre och mer riktat kan olika åtgärder prioriteras och genomföras. Att 
kontinuerligt mäta meteorologi och halter av föroreningar ger en bild av 
spridningsförhållanden och luftens status och kvalitet. Det är också viktigt 
att kontinuerligt mäta import av luftburna föroreningar till regionen för att 
veta hur lokala utsläpp samverkar med nationella och internationella 
föroreningar. Med meteorologi och utsläpp som indata till olika modeller 
kan spridningen av olika luftföroreningar beräknas och i nästa led hur 
mycket människor och miljö exponeras för. 
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Förbundsmöte 
Förbundsmötet sammanträder 1 gång/år före april månads utgång. Extra 
förbundsstämma kan sammankallas av styrelsen om behov föreligger. 
 
Styrelse 
För år  2015 planeras 2 ordinarie styrelsemöten innan årsmötet so 
innehåller val av styrelse för mandatperioden 2015-2019.  
Extra styrelsemöten kan komma att läggas in vid behov. 
Under år 2015 avser Östra Sveriges Luftvårdsförbund genomföra en ny 
upphandling gällande drift av förbundets regionala 
luftövervakningssystem för åren 2016 – 2018. 
 
Presidium 
Presidiet (ordförande, v. ordförande och förbundssekreterare) träffas en 
vecka före styrelsemöte samt efter behov. 
 
Beredningsgrupp 
Beredningsgruppens planerar hålla möten regelbundet i linje med och 
cirka 3 veckor före förbundets styrelsemöten samt efter behov under 
året. Gruppens funktion är att bereda ärenden inför styrelsens möten 
samt att vara idégenerator till förbundets verksamhet. 
 
Kontaktombud 
Under år 2015 ska sedvanlig planering göras för att hålla två 
kontaktombudsmöten Kontaktombudsgruppens funktion är att uppdatera 
förbundets emissionsdatabas samt att föra vidare information om 
förbundets verksamhet in i den egna organisationen. Till 
kontaktombudsmöten kallas även styrelse och beredningsgrupp. 
 
 
Sammanträdestider år 2015 
 
Årsmöte 
24 april  13.00 Saturnus konferens, lokal Bellman 
 
Styrelse 
6 februari  13.15 
13 mars  13.15 
25 september  13.15 
20 november 13.15 
 
Presidiet 
23 januari  15.00 
2 mars  13.15 
17 april  15.00 inför årsmötet 
4 september 13.15 
6 november  13.15 
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Beredningsgrupp 
20 januari  13.15 
27 februari  13.15 
28 augusti  13.15 
30 oktober  13.15 
 
Kontaktombud 
prel. 8 maj  09.30 
prel. 23 oktober 09.30 
 
 
Medlemskontakter 
Fortlöpande informera medlemmarna om vad som händer i förbundet. 
Även under 2015 ska information hos medlemmar prioriteras, och då 
särskilt nya medlemmar, för att informera om förbundets verksamhet och 
vad förbundet kan erbjuda sina medlemmar.  
 
Ett nyhetsbrev kommer regelbundet att ges ut med ambitionen om 1-3 
gånger per år med aktuella händelser inom luftmiljöövervaknings-
området och om förbundets aktiviteter. Nyhetsbladet samordnas med 
motsvarande nyhetsblad från Svealands kustvattenvårdsförbund. 
 
Luftvårdsförbundets hemsida är i övrigt medlemmarnas huvudsakliga 
informationskanal. www.slb.nu/lvf. Även andra informationsinsatser kan 
förekomma. 
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Verksamhet 
 
Basprogram 
I basprogram ingår mätningar, drift av mätstationer, realtidsrapportering 
av mätdata via internet, underhåll av mätdatabaser och 
emissionsdatabaser, kvalitetskontroller av data samt 
systemadministration (licensavgifter, support, utveckling mm). 
 
Av tabellen nedan framgår vid vilka mätstationer i luftvårdsförbundets 
system som olika luftföroreningar kommer att mätas. Dessa mätningar 
fyller en viktig funktion för hela regionen eftersom de bl.a. mäter importen 
av luftföroreningar till regionen och anger de bakgrundshalter till vilka de 
lokala haltbidragen adderas. 
 
 
Bakgrundsstationer 

NOx NO2 SO2 PM10 PM 2,5 PM 0.1 Sot O3 

Urban bakgrund         
Torkel Knutsson2 X X X X X X X X 
Uppsala X X  X X    
Kanan (SLB-analys)2  X       
Regional bakgrund         
Norr Malma1 X X  X X   X 

1) även meteorologiska mätningar 
2) även depositionsmätningar av bl.a. sulfat, nitrat och ammonium 
 
Nedan anges de meteorologiska mätstationer som genererar mätdata för 
modellberäkningar och som ingår i luftvårdsförbundets regionala system. 
 
Meteorologi-
stationer 

Mast 
(m) 

Hor 
vind 

Vert. 
vind 

Abs. 
riktning 

Abs. 
temp 

Diff. 
temp 

Neder- 
börd 

Rel. 
fukt 

Glob. 
Stråln 

Marsta 30 X X X X X X X X 
Norr Malma 24 X X X X X X X X 
Högdalen 50 X X X X X X X X 
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Nedan anges dessutom lokala och nationella mätstationer som drivs av 
SLB-analys eller ITM, Stockholms Universitet, och som är viktiga 
referensstationer till luftvårdsförbundets regionala mätprogram. Den 
nationella och europeiska mätstationen som ITM driver är också en viktig 
referensstation 
 
Lokala & nat. 
stationer 

NOx NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 PM 
0,1 

Sot CO O3 

Lokala stationer          
Stockholm (SLB-analys)          
Hornsgatan X X  X X X X X  
Sveavägen2 X X  X X     
Norrlandsgatan X X  X      
Folkungagatan X X  X X     
 
Trafikverket, (SLB-analys) 

        

E4, Essingeleden X X  X X     
Uppsala (SLB-analys)          
Kungsgatan X X  X     
 
Södertälje (SLB-analys) 

         

Turingegatan    X      
Birkakorset    X      
 
Sollentuna (SLB-analys) 

         

E4, Häggvik    X      
Botkyrka          
E4, Alby  X  X      
 
Nationella 
stationer 

         

Aspvreten (ITM)1    X X X   X 
1) även meteorologiska mätningar 
2) även depositionsmätningar av bl.a. sulfat, nitrat och ammonium 
 
Emissionsdatabaser 
 
För verksamhetsområdet finns en emissionsdatabas som omfattar 50 
kommuner. SLB-analys har upparbetade rutiner för uppdatering av den 
regionala emissionsdatabasen.  
SLB-analys ansvarar för strukturen och kvaliteten i emissionsdatabasen 
och uppdaterar alla underordnade databaser innehållande 
emissionsfaktorer och tidsprofiler. Detta sker rent praktiskt en gång per 
år men SLB-analys arbetar kontinuerligt med att utvärdera och förbättra 
emissionsfaktorer. Målsättningen är alltid öka kvaliteten och 
detaljeringsgraden i emissionsdatabasen.  
 
Kommunernas och Länsstyrelsernas uppdatering och genomgång av 
emissionsdatabasen sker under hösten år 2015. Efter 
uppdateringsperioden genomför SLB-analys kvalitetskontroller för att 
säkerställa kvaliteten på de data som lagts in av förbundets medlemmar. 
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Modeller 
 
I huvudsak används olika typer av spridningsmodeller som alla ingår i 
SMHI’s system Internet Airviro och Simair, gaussisk modell, 
gaturumsmodeller och några olika gridmodeller. I alla spridningsmodeller 
baseras beräkningarna på meteorologiska data som genererats av en 
diagnostisk vindmodell. Indata till vindmodellen är meteorologiska 
mätningar i ett antal punkter. Den gaussiska modellen används främst för 
scenarioberäkningar i samband med miljö- och 
hälsokonsekvensutredningar av olika slag. Beräkningarna med modeller 
valideras löpande mot uppmätta data. Den största osäkerheten utgörs 
ofta av kvaliteten på indata, främst emissionsdata.  
 
Tilläggsprogram  
 
Enligt gällande avtal för driften av förbundets regionala 
luftövervakningssystem för år 2015, mellan Miljöförvaltningen, Stockholm 
stad och Östra Sveriges luftvårdsförbund, skall tilläggsprogram föreslås 
för ett år i taget. 
 
För 2015 har beredningsgruppen tagit fram ett antal förslag på program 
och inbördes prioriterat dessa. Förslagen presenteras för styrelsen för 
beslut om lämpliga program att gå vidare med. 
 
Nya medlemmar 
 
Södermanlands läns luftvårdsförbund lades ned under 2013. Under år 
2014 har kommunerna i Södermanland slutigt avtal med Östra Sveriges 
luftvårdsförbund istället. Fler kommuner väntas inte blir medlemmar 
under år 2015 men eventuellt ansluter sig fler företag till förbundet.  
 
Samarbete med andra miljöövervakningsförbund 
Förbundet samverkar i första hand med Svealands 
kustvattenvårdsförbund. 
Det är även önskvärt att utveckla samarbetet med andra 
miljöövervakningsförbund om det kan leda till samverkan och nyttjande 
av varandras resurser för gemensamma ändamål. 
 
 
Hemsida www.slb.nu/lvf. 
Fortsatt utveckling av förbundets hemsida. Hemsidan uppdateras 
kontinuerligt varje timme med mätdata från våra regionala mätstationer. 
Under 2015 avser förbundet upprätta en hemsidan liknande den som 
Svealands kustvattenvårdsförbund har. www.skvvf.se, dvs att 
förbundsinformation (stadgar, protokoll, medlemsförteckning etc) läggs 
på en egen sida. 
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Luftvårdsdag 2015  
Den 1 oktober 2014 arrangerade förbundet tillsammans med 
Länsstyrelsen i Stockholms län, Trafikverket och miljöförvaltningen 
i Stockholm en välbesökt regional luftvårdsdag där fokus låg på 
åtgärder mot höga luftföoreningshalter”. Förbundet har för avsikt att 
för sina medlemmar och andra intresserade årligen arrangera en 
regional luftvårdsdag den 1 oktober i samarbete med en eller flera av 
regionens aktörer på luftvårdsområdet. 
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Postadress Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund, Box 38145, 100 64 Stockholm  

Besöksadress Söderm alm sallén 36, Stockholm    Telefon 08-5800 2101 

E- post  goran.andersson@ksl.se  Hem sida www.slb.nu/ lfv   Organisat ionsnum m er 802016-9499  

 

2015-04-24      
 
 

Fastställande av avgifter 

 
Avgiftshö jn in g fö r ÖSLVF 2 0 16  
 
Bakgrund: 
Med anledning av lönekostnadshöjningar, prishöjningar för lokalhyra 
samt administrativt avtal med KSL och kommande upphandling av 
operatör från och med 2016 samt inte minst arbetssituationen på 
kansliet under 2014 vilken indikerat ett behov av ytterligare kanslitjänst 
på deltid behöver ÖSLVF förstärka sin ekonomi. 
 
Förslag: 
En enig styrelse föreslår årsmötet att höja avgifterna från och med 
2016-01-01 med 5% för alla medlemmar i syfte att finansiera ovan och 
förstärka förbundets ekonomi för att möta kostnadsökningar samt för 
att kunna förstärka kansli- och förbundssekreterartjänsten. 
 
 
För styrelsen 
 
 
 
Roland Dehlin 
Ordförande ÖSLVF 
 

 
 

Årsmötet i  
Östra Sveriges luftvårdsförbund 

 
 

Sammanträdesdatum: 2015-04-24 
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Budget 2015 och Budgetram 2016 
 
Huvudintäkter 

Budget 2015 Budgetram 2016
3111 Serviceavgifter 4 602 674 4 668 133
3113 Övr rörelseintäkter 450 000 450 000
3211 Ej momspliktiga bidrag 0 0
3311 Medlemsavgifter (momsfri) 70 290 71 521

Summa Huvudintäkter 5 122 964 5 189 654
3740 Öresutjämning 0 0

Summa Intäkter 5 122 964 5 189 654
Rörelsens kostnader 
Övriga externa rörelsekostn. 
5410 Förbrukningsinventarier -10 000 -10 000
5620 Licensavgifter -100 000 -100 000
5810 Resekostnader -120 000
5820 Hyrbilskostnad -1 000 -1 000
5890 Övriga resekostnader -1 000 -1 000
6071 Representation -5 000 -5 000
6072 Representation, ej avdragsgill 
6150 Kontorsmaterial, trycksaker -20 000 -20 000
6410 Fasta arvoden -50 000 -50 000
6411 Sammanträdesarvoden -35 000 -35 000
6413 Förlorad arbetsförtjänst 
6414 Arbetsgiv avgift på arvoden -27 000 -27 000
6421 Revisionskostnader -20 000 -20 000
6430 Diverse kostnader ex bankkostnader -6 000 -6 000
6540 Adm & lokalkostnader -230 000 -235 000
6555 Konsulttjänster, Svenska föret -3 300 000 -3 630 000
6556 Konsulttjänster tilläggsprogram -383 964 -228 229
6910 Kurs & konf förtäring -5 000 -5 000
6911 Lokalhyra kurs och konf -15 000 -15 000
6912 Övriga konferenskostnader -5 000 -5 000
6980 Serviceavgifter avdragsgilla -8 000 -8 000
6981 Medlemsavgifter ej avdragsgill -1 000 -1 000
6990 Utbet av projektbidrag -76 000 -76 000

Summa Övriga rörelsekostnader -4 418 964 -4 478 229
Kostnader för personal 
7210 Lönekostnad -495 000 -502 425
7331 Bilersättning, skattefri -2 000 -2 000
7332 Bilersättning, skattepliktig -2 000 -2 000
7410 Tjänstepension KPA -35 000 -35 000
7511 Arbetsgivaravgifter löner -156 000 -156 000
7533 Löneskatt tjänstepension -8 500 -8 500
7570 Arbetsmarknadsförsäkringar -1 000 -1 000
7580 Grupplivförsäkring KPA -1 000 -1 000
7621 Företagshälsovård -1 500 -1 500
7691 Motion/övr avdr gilla perskost -2 000 -2 000

Summa Personalkostnader -704 000 -711 425
Rörelseresultat 0 0
Finansiella intäkt/kostn 
8314 Ränteintäkter - skattefri 0 0
8423 Räntekostnader, ej avdragsgill 0 0

Summa Finansiella intäkt/kostn 0 0
Beräknat Resultat 0 0
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Kartläggning av sotpartiklarnas 
källor och betydelse för 

exponeringen i kommunerna
Stockholm, Uppsala (ABC-län) och Gävleborgs län (X-län)

Anders Nylén
Christer Johansson, Sanna Silvergren, Kristina Eneroth

ÖSTRA SVERIGES
LUFTVÅRDSFÖRBUND



Uppdrag 
o Ca 30 – 50 per år!
o Konsekvenser för luften i vägutredningar (N o S Länken, 

Förbifarten, Norrortsleden etc.)
o Nya bostadsområden, fastigheter 
o Placering av ventilationsintag
o 3D-modellering i geometriskt komplicerad urban miljö

Forskningsprojekt
o Ca 4 per år
o Många hälsoeffektrelaterade i samarbete med KI/IMM
o Framtida klimat

Operatör åt Östra Sveriges Luftvårdsförbund
o Mäter (Luftövervakning)
o Beräknar (Kartläggningar)
o Utreder



Akademiska arbeten i både grund- och högre 
utbildningsnivå
o Tiotal master/magisteruppsatser som använts LVF’s

system
o Åtskilliga doktorsavhandlingar (SU+KI)

Bedriver kontinuerlig utveckling av de tjänster vi 
erbjuder LVF’s medlemmar
o Kommer under hösten: ArcGIS online – möjlighet att 

se detaljerad information om kartläggningar via 
avancerat web-interface

o Modellutveckling, ny mätutrustning/metod, 
forskning och kompetensutveckling för att hela tiden 
ligga i framkant inom luftmiljöområdet

Operatör åt Östra Sveriges Luftvårdsförbund
o Mäter (Luftövervakning)
o Beräknar (Kartläggningar)
o Utreder



Tilläggsprogram
1997-2014

1997 Beräkningar av kväve och svavelnedfall i Stockholms län

1999 Kartläggning av kvävedioxidhalter i ABC län för år 1999 och 2006

2000 Känslighetsanalys avseende prognos av kvävedioxid halter år 2006 

2001-2002 Kartläggning av partikelhalter i ABC län för 2001 och 2005

2202 Trender i utsläpp av olika ämnen för kommunerna i AB- och C-län 1990 -2010
2004 Kartläggning av bensenhalter - jämförelser med miljökvalitetsnormer

2005 Partiklars hälsoeffekter

2005 Ozon som MKN, O3 exponering samt NOx,NO2 tätorter

2007 Uppdatering av kartläggning NO2

2007 Utveckling och driftsättning av ny hemsida LVF

2008 Kartläggning av PAH (bens(a)pyren) Tilläggsprogram 

2008 Kartläggning av tungmetaller (arsenik, kadmium och nickel) Tilläggsprogram 

2009 Tilläggsprogram: Information till Astmatiker

2009 Tilläggsprogram: Prognos och visualiseringssystem för luftföroreningar

2009 Upprättande av engelsk hemsida

2010 Gradientmätningar, öppen väg, enkelsidig bebyggelse, tunnelmynning

2010 Kartläggning av PM2,5

2010-2013 SUDPLAN EU-projekt LVF

2011 Kartläggning av PM10 och NO2 samt miljömålsuppföljning

2012 Metodbeskrivning för dubbdäcksräkningar i kommuner

2012-2013 Luftkvalitet i hamnområden, Nynäshamn

2013 Dubbdäcksräkningar inom luftvårdsförbundets verkssamhetsområde

2013 Kartläggning av halter i nya kommuner i X-län

2014 Dubbdäcksräkningar inom luftvårdsförbundets verkssamhetsområde 2014

2014 Kartläggning av sothalter i regionen, tilläggsprogram 2014

Totalt 25 st

11 Kartläggningar av olika ämnen



Innehåll

o Bakgrund till sot och varför det är viktigt att kartlägga

o Källor till sotpartiklar och utsläppsinventering

o Mätningar av sot

o Kartläggningsresultat

o Exponering

o Sammanfattning

ÖSTRA SVERIGES
LUFTVÅRDSFÖRBUND



o Sot utgör en del av PM2.5 (Particulate Matter < 2.5 µm)

o Sot kommer från förbränning av fossila bränslen och biomassa

Vad är sot?



o Väldigt relevant ur hälsosynpunkt
o Robusta hälsorisksamband
o Bra indikator på förbränningspartiklar
o Inte ett problem enbart relaterat till vägtrafik – stora 

källor i biomassaförbränning
o Även viktigt i klimatsammanhang (absorberar 

solstrålning)

Gränsvärden dröjer, samtidigt utgörs en stor del av risken 
med ökad exponering för PM2.5 av sot-andelen

Sot anses vara en indikator på det ”farliga” i PM2.5 och 
därmed skulle gränsvärden på sot skulle ha större effekt på 
hälsa jämfört med gränsvärden på totalhalter av PM2.5

Varför sot?



 



Källor till sotpartiklar
Vägtrafik
o Vägtrafiken står för 40% av utsläppen i ABC-län men endast 17 % i X-län

o 6 gånger mer utsläpp per år i ABC-län jämfört X-län

o Dieselfordon har högre utsläpp av sot än bensin och har blivit vanligare

o Tunga dieselfordon har högst utsläpp per fordonskilometer

Totalt 180 ton/år Totalt 30 ton/år

39 %

17%



Källor till sotpartiklar
Uppvärmning och myseldning
o Pellets och vedkamin står för en stor andel av sotutsläppen

o Pelletspanna har avsevärt lägre utsläpp per energienhet

o Myseldning är en stor, men osäker källa

o Nästan 80 % av utsläppen i X-län från uppvärmning och myseldning

Totalt 220 ton/år Totalt 150 ton/år

50 %
79 %



Källor till sotpartiklar

Sjöfart
o Utsläpp beroende på typ av motor och bränsle

o Stor andel miljöbränsle i Stockholm

o Utsläpp och exponering endast i fåtal kommuner

Totalt 50 ton/år Totalt 5 ton/år

11 %

3 %



Källor till sotpartiklar

Energianläggningar
o Står för en liten del av de totala utsläppen

Totalt 3 ton/år Totalt 1 ton/år



Utsläpp på 
kommunnivå

Störst utsläpp i Stockholm, 
Uppsala, Gävle och Hudiksvall

Utsläpp från sjöfart främst i 
Stockholm, Värmdö, Vaxholm



Sotmätningar

Torkel Knutssonsgatan på Södermalm
Mätningar i taknivå i så kallad urban 
bakgrund

Lilla Essingen vid Essingeleden
Mätningar intill vägbanan

Aspvreten mätningar i regional 
bakgrund



Beräknade jämfört med uppmätta halter av sot

Med hänsyn tagen till regional bakgrund vid Aspvreten fås bra 
överensstämmelse i urban bakgrund (Torkel Knutssonsgatan)

Tabell 1: Beräknande och uppmätta värden av sot i Stockholms län (µg/m3) 

 Torkel 
Knutssonsgatan (tak) 

Lilla Essingen Aspvreten 

Uppmätt 2011 0,8 2,1 0,3 

Beräknade lokala källors bidrag 0,3 0,8 - 

Beräknat lokalt bidrag plus 
regional bakgrund 

0,6 (-25 %) 1,1 (-48 %) 0,3 

Beräknat skalat lokalt bidrag 
plus regional bakgrund1 

0,8 (-6 %) 1,8 (-14 %) 0,3 

1 Beräknade värden med vägtrafikens utsläpp ökade med en faktor 2. 



Källbidrag vid Torkel Knutssonsgatan och Lilla Essingen

 

o Mer än 75 % representativt för vägtrafik
o Bra möjlighet att skala vägtrafikens utsläpp
o Inga möjligheter till ”top-down” uppskattning av övriga källor



Beräknade jämfört med uppmätta halter av sot

Stor andel av sothalten vid mätstationerna från vägtrafik möjliggör 
skalning av utsläppen från vägar

Tabell 1: Beräknande och uppmätta värden av sot i Stockholms län (µg/m3) 

 Torkel 
Knutssonsgatan (tak) 

Lilla Essingen Aspvreten 

Uppmätt 2011 0,8 2,1 0,3 

Beräknade lokala källors bidrag 0,3 0,8 - 

Beräknat lokalt bidrag plus 
regional bakgrund 

0,6 (-25 %) 1,1 (-48 %) 0,3 

Beräknat skalat lokalt bidrag 
plus regional bakgrund1 

0,8 (-6 %) 1,8 (-14 %) 0,3 

1 Beräknade värden med vägtrafikens utsläpp ökade med en faktor 2. 



Totalhalter i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs län

Höga halter främst 
längs hårt trafikerade 
vägar

Lokalt höga halter 
främst i tätorter



Exempel haltbidrag för Stockholms och 
Uppsala län

Vägtrafik Uppvärmning

Myseldning Sjöfart Energianläggningar

Ger en uppfattning om var de 
olika källorna är viktiga samt 
om var framtida mätstationer 
kan placeras för att fånga andra 
källor än bara vägtrafik



Befolkningsviktad exponering
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Exponering i Gävleborgs län

Regional bakgrundshalt

Epidemiologiska studier (WHO) visar på 6 % ökning av förtida dödsfall per 1 µg/m3 sot

Exempel Stockholms kommun med ca 900 000 invånare med exponeringen 0,75 µg/m3: 
=> Ca 400 förtida dödsfall per år med sotpartiklar som indikator på dödlighetsrisken

Regional bakgrundshalt

1.3 1.3

0.30.3



Sammanfattning

o SLB-analys har på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund för första gången kartlagt 
sotpartikelutsläppen och beräknat halterna och befolkningsexponeringen för länens 
kommuner

o Noggrann emissionsinventering i ABCX-län baserat på trafikdata, energianvändning och 
bebyggelse i kommunerna

o Befolkningsviktad exponering framtagen med hjälp av högupplöst befolkningsdata (SCB)



o Fler mätningar av sot behövs på platser som är representativa för andra källbidrag än 
vägtrafik

o Arbetet fortsätter inom SCAC-projektet (SU, Umeå universitet, SLB-analys mfl) där 
effekten av sot på människors hälsa följs upp mellan åren 1990-2011

o SLB analys deltar i flera forskningsansökningar som inriktar sig på att öka kunskapen om 
sotets källor samt hälsoeffekter

Utsikter
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