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Årsm öte i 
Östra Sveriges Luftvårdsförbund 

Du är utsedd att representera din organisation vid Östra Sveriges 
luftvårdsförbunds årsmöte. Välkommen till en intressant eftermiddag på 
Saturnus konferens, Hornsgatan 15, i Stockholm! 
 
 
Tid  Torsdagen den 28 april 2016, 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 
 
Föredrag: 

Årets presentation hålls av Johan Genberg, 
Naturvårdsverket.  
Vid årets presentation berättar Johan Genberg 
om hur de svenska miljökvalitetsmålen 
förhåller sig till EU:s miljökvalitetsnormer och 
vad som fordras för att vi ska uppfylla 
miljökvalitetsmålet Frisk Luft. 
 
Riksdagen beslutade den 28 april 1999 om 
femton nationella miljökvalitetsmål för Sverige. 

Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen utgör grunden för den nationella 
miljöpolitiken. Men det nationella miljökvalitetsmålet Frisk Luft har inte sällan 
kommit i skymundan i förhållande till de av EU antagna 
miljökvalitetsnormerna (MKN), inte minst inför hotet om kännbara sanktioner 
från EU‐kommissionen vid överträdelser.  
EU:s miljökvalitetsnormer tillåter betydligt högre halter av luftföroreningar än 
de svenska miljökvalitetsmålen, och att inte överskrida EU:s 
miljökvalitetsnormer är inte synonymt med god luftkvalitet.  

 

 

 Årsmötesombud och ersättare 
F k förbundsstyrelse och beredningsgrupp 
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ÄRENDEN 

Årsmöteshandlingar sänds med ett senare utskick (senast vecka 15) och kommer även 
finnas tillgängliga på förbundets hemsida www.oslvf.se . 
 
1 Årsmötet öppnas 

 
 

2 Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet 
 

 

3 Val av två justerare tillika rösträknare 
 

 

4 Upprättande och justering av förteckning över röstberättigade 
medlemmar 

 

 

5 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 
 

(Hem sidan 2015-12-04 
Kallelse 2016-03-28) 

6 Fastställande av föredragningslista 
 

 

7 Föregående års årsmötesprotokoll  
 

(utsänds) 

8  Anmälan av protokoll från styrelsen år 2015  
 

(utsänds) 

9 Verksamhetsberättelse 2015 
 

(utsänds) 

10  Revisorernas berättelse 
 

(utsänds) 

11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 
versamhetsberättelsen avser 
 

(utsänds) 
 

12 Fastställande av verksamhetsplan för 2016  (utsänds) 
 

13 Fastställande av arvoden 
 

(utsänds) 

14 Fastställande av avgifter för 2017 
 

(utsänds) 

15 Fastställande av budget för 2016 samt preliminär budget för 2017 
 

(utsänds) 

16 Nya medlemmar  
 

(utsänds) 

17 Fyllnadsval till styrelsen 
 

(utsänds) 

18  Propositioner och motioner 
 

 

19 Övriga anmälda frågor  

20  Stämman avslutas  
 
 
 
 
 
M ed d ela  m ig , he ls t  fö r e  2 1 a p r il, o m  d u  a v s er  d e lt a  e ller  e j.  
Göran Andersson, goran.andersson@oslvf.se, 08-5800  21 01 
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Meddela mig, helst före 21 april, om du avser delta eller ej. 
Göran Andersson, goran.andersson@oslvf.se, 08-5800  21 01 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE	2015

 

Förbundets medlemskommuner (mörkt blå) och samarbetsområde (ljusare blå) 
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MEDLEMMAR	2015	
 

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 
Institutet för Miljömedicin, Karolinska institutet 
ACES, Institutionen för miljövetenskap och analytisk 
           kemi, Stockholms universitet 

Landsting	och	Länsstyrelser	
Stockholms läns landsting 
Uppsala läns landsting 
Länsstyrelsen i Stockholms län (stödjande) 

   



3 (14) 
 

	
BEREDNINGSGRUPP  
Tom Bellander/Petter Ljungman, 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  
Lisa Bergqvist, Gävle kommun 
 

    

STYRELSE	2011‐2015	(t.o.m.	förbundsstämman	24	april	2015)	

Ordinarie ledamöter:	 Ersättare:	
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, ACES Stockholms universitet 
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 (L), Täby kommun 

Ellinor Avsan (M), Huddinge kommun 
Bo Eknert (MP), Stockholms läns landsting 
Torun Hegardt (L), 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 

STYRELSE	2015‐2019	(fr.o.m.	förbundsstämman	24	april	2015)	

Ordinarie:	 Ersättare:	
Bengt Fladvad (MP), ordf. Uppsala läns landsting, 
Hans Peters (C), v ordf. Nacka kommun  
Harry Bouveng (M), Nynäshamns kommun 
Måns Lönnroth (S), Stockholm stad 
Jan‐Åke Willumsen (L), Täby kommun 
Freddie Lundqvist (S), Sollentuna kommun 
Cecilia Forss (M), Uppsala kommun 
Arne Jonsson (C), Eskilstuna kommun 
Erik Östman (C), Stockholms läns landsting 
Thore Nyman (S), Stockholms läns landsting 
Anna Wretblad (C), Gävle kommun (fr.o.m. 2016) 
HC Hansson, ACES Stockholms universitet 
Jan‐Erik Haglund, Söderenergi 
Ulf Wikström, Fortum 
Vakant, Intresse‐ och ideella organisationer 

Göran Nygren (M), Nykvarns kommun 
Lars Jilmstad (M), Stockholm stad 
Bo Eriksson (L), Salems kommun 
Inger Andersson (S), Nynäshamns kommun 
Jaques de Maré (MP), Solna stad 
Jacob Spangenberg (C), Östhammars kommun 
Johan Edstav (MP), Uppsala läns landsting 
Kerstin Nöre Söderbaum (MP), Stockholms läns landsting 
Sofi Erselius, Fortum 
Peter Huledal, Trafikverket 
Jari Puustinen (M), Eskilstuna kommun 
Ulla Westerberg (MP), Gävle kommun (fr.o.m. 2016) 
Vakant, Företag och statliga verk 
Vakant, Stockholms läns landsting 
Vakant, Intresse‐ och ideella organisationer 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE	2015	

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 enligt verksamhetsplanen för 2015. 
Utförare av provtagningar och analyser var förbundets miljöanalysfunktion, SLB‐analys vid 
Miljöförvaltningen i Stockholm stad.  
Under året genomfördes utöver basprogrammet ett tilläggsprojekt, uppföljning av 
miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10) och kvävedioxid  i kommunerna i Södermanlands, 
Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommuner.  
Ett tilläggsprogram från 2014, kartläggning av sothalterna i regionen, fortsatte in på 2015 då också 
slutredovisning skedde. 
 
Vid det mycket välbesökta årsmötet 24 april avtackades den tidigare styrelsen och en ny styrelse 
valdes för perioden 2015‐2019. En nyhet var att det för samma mandatperiod även valdes en 
valberedning och revisorer. Inför årsmötet valde förbundets 61 medlemmar nya årsmötesombud. 
Nomineringar av ledamöter, val av årsstämmoombud och övriga förberedelser inför årsmötet 
dominerade kansliets arbete under årets första kvartal. 

Under sommaren och hösten genomfördes en upphandling av förbundets miljöanalysfunktion för 
perioden 2016‐2019. Kostnaden för driften av det regionala systemet för luftmiljöövervakning 
offererades till ett totalt belopp av 3 500 000 kronor för vart och ett av åren 2016‐2019. Beslut om 
att anlita SLB‐analys fattades vid styrelsens sammanträde 19 november.  
En av medlemmarna efterfrågad och viktig nyhet i det nya fyraåriga avtalet med SLB‐analys är att 
förbundet nu utgör s.k. inköpscentral vilket möjliggör för medlemskommuner m.fl. att direktavropa 
tjänster av SLB‐analys utan att tvingas till arbetskrävande offentliga upphandlingar.  

Att marknadsföra förbundets verksamhet för såväl förbundets medlemmar som andra aktörer har 
under de senare åren haft en hög prioritet, och detta arbete fortsatte under 2015. Under året 
medverkade vi vid en rad seminarier och nätverksträffar och förbundet var mycket aktivt på olika 
sociala medier. 
Eftersom förbundet tidigare saknat en egen webbsajt har mötesdokumentation etc. istället via ett 
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Under året besökte kansliet Österåkers kommun (14 oktober) och Södertälje kommun (22 oktober), 
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, 19 maj i Stockholm) samt vid Miljöövervakningsdagen i Högbo bruk 30 september 
tillsammans med nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner från hela landet. 

Mälardalsrådets	miljöutskott,	beredningsgruppen	
Förbundet har genom åren varit aktivt i beredningsgruppen för Mälardalsrådets miljöutskott 
(www.malardalsradet.se) och deltagit vid utskottets och beredningsgruppens möten. 
Mälardalsrådets miljöutskott har varit ett för förbundet bra forum att nå ut till både tjänstemän och 
politiker om vår verksamhet, men under 2015 valde Mälardalsrådet att lägga ned Miljöutskottet. 

Kontakter	och	samverkan	med	andra	luftvårdsorganisationer 
Under året diskuterade förbundet samordning av seminarier med Svenska luftvårdsföreningen, och 
var därutöver i viss omfattning i kontakt med andra luftvårdsförbund. 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), Twitter (@LVF_SKVVF) och 
LinkedIn. 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 Google+ och Instagram som kan vidareutvecklas. 

Projekt	
	
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 presenterades under 2015 på kartor per kommun. 
 

Kartläggning	av	halter	av	partiklar	(PM10	och	kvävedioxid	mot	normer	och	mål 
En ny kartläggning av halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid påbörjades för samtliga kommuner i 
Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommuner. Orsaken är att många kommuner 
efterfrågat uppdaterade kommunvisa haltkartor. Den senaste kartläggningen för detta geografiska 
område avsåg år 2010. Arbetet med att ta fram uppdaterade haltkartor påbörjades under hösten och 
slutredovisas under 2016. Då får samtliga kommuner i förbundet haltkartor av aktuell status. År 2013 
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kartlades nämligen halterna i 6 kommuner i Gävleborgs län i samband med medlemskap och under 
våren 2015 kartlades halterna för PM10 och kvävedioxid för kommunerna i Södermanlands län. 
Kartläggningen redovisar även hur halterna förhåller sig till de nationella miljökvalitetsmålen, samt 
översiktligt hur stor del av befolkningen som exponeras för höga halter. 

Forskningsansökningar	
Förbundet stödjer luftvårdsforskning genom att tillåta användande av förbundets data inom olika 
projekt. Forskningsprojekt som utförs av t ex Institutet för Miljömedicin (IMM) vid Karolinska 
institutet eller Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) vid Stockholms universitet 
ger viktiga kunskapsunderlag som utvecklar förbundets miljöövervakning. Både IMM och ACES är 
medlemmar i förbundet. 
 
a)	Bullerforskningsprojekt,	Karolinska	Institutet/IMM	 
Förbundet har gett Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet (IMM) tillgång till förbundets 
emissionsdatabas. 
Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet kommer analysera effekterna av exponering för 
trafikbuller på blodtryck hos ungdomar, stresshormoner hos ungdomar, utveckling av 
allergirelaterade symtom, bland annat astma, eksem och hösnuva hos barn upp till 16 år och 
skolprestationer. För att genomföra studien behövs underlag för bullerberäkningarna, vilket främst 
är trafikdata. Det innebär att förbundet levererar trafikdata (årsdygnstrafik, andel tung trafik mm) för 
1995, 2000, 2005 och 2010 från förbundets databas.  

b)	Satellitdetektering	av	aerosolpartiklar	över	Stockholmsregionen,		ACES,	Stockholms	
universitet. 
Förbundet har stöttat ansökan till Stockholms läns landstings Miljöanslag då metodutvecklingen är 
betydelsefull för bedömningen av luftkvalitet. Projektet beviljades sökt belopp, 640 000 kr för arbete 
under 2015 och 2016.  
Projektets övergripande målsättning är att generera en mer detaljerad geografisk bild av hur den 
långväga transporten av partiklar påverkar luftkvalitén och i förlängningen folkhälsan i regionen. I 
arbetet ingår att skapa ett verktyg för att mer kvantitativt, med hjälp av fjärranalys, kontinuerligt 
beskriva den geografiska utbredningen av partikelhalterna och därmed partikelexponeringen på 
grund av lokala utsläpp och utsläpp i andra länder. Resultaten från satellituppskattningarna kommer 
också att användas för att validera resultat från spridningsmodeller som används för att beräkna 
partikelhalterna (PM2.5 och PM 10) över regionen. 

c)	Cities	as	a	laboratory	for	innovative	and	co‐designed	action	on	air	quality	and	carbon	
footprints	(CityLab),	Stockholm	stad	och	Stockholms	universitet	
Projektet handlar om att ta fram verktyg för att utvärdera och kvantifiera effektiviteten i olika 
åtgärder för att minska påverkan på hälsa, miljö och klimat av utsläpp av luftföroreningar inklusive 
klimatpåverkande ämnen och även minska städers ”carbon footprint”. Förbundet har stöttat genom 
ett s.k. Letter of Support. 
 

Övrigt	förbundsadministrativt	arbete 
	
Nya	medlemmar	
Efter ett par år med mycket snabb medlemsutveckling tillkom under 2015 inga nya medlemmar.  
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Under året har kansliet dock vid flera tillfällen varit i kontakt med de två kommuner i Gävleborg län, 
Ljusdal och Nordanstigs kommuner, som ännu inte är medlemmar i förbundet, dock utan att dessa 
blivit medlemmar. Under hösten kontaktade Länsstyrelsen i Örebro län kansliet på uppdrag av länets 
tolv kommuner för att informera sig om förbundets miljöövervakningssystem, organisation och 
finansiering som ett underlag för diskussioner om bildande av ett nytt luftvårdsförbund för Örebro 
län. Frågan om Östra Sveriges luftvårdsförbunds intresse av att även omfatta Örebro läns kommuner 
väcktes. 

Förbundsstämma	och	styrelsemöten	etc  
Årets förbundsstämma hölls den 24 april på Saturnus konferens vid Slussen i Stockholm. Vid 
stämman höll Anders Nylén, Stockholms universitet, en presentation på ämnet ”Kartläggning av 
sotpartiklarnas källor och betydelse för exponeringen i kommunerna”. 
 Vid stämman deltog 63 personer, det största antalet hittills, varav 42 röstberättigade 
ombud/ersättare. Vid stämman valdes en styrelse samt valberedning och revisorer. Den gamla 
styrelsen avtackades.  

Under 2015 hölls fyra protokollförda styrelsemöten, varav ett var ett konstituerande styrelsemöte i 
direkt anslutning till förbundsstämman.   
Förbundets presidium har sammanträtt fyra gånger, och beredningsgruppen har haft två möten. 
 
För förbundets kontaktombud arrangerades två möten i 
förbundets lokaler i Stockholm; 8 maj och 9 oktober. Båda 
mötena var välbesökta och dokumentationen finns på 
förbundets hemsida www.oslvf.se. 
Det faktum att förbundet sträcker sig över ett stort geografiskt 
område medför långa resvägar för många medlemmar, och 
försvårar att samla medlemmarna vid ett tillfälle. Det har 
därför vid ett flertal tillfällen lämnats önskemål om att 
möjliggöra deltagande vid möten via internetuppkoppling. 
Under året fortsatte kansliet undersöka och testa olika tekniska 
lösningar i samverkan med Stockholmsregionens Europakontor 
och i diskussion med KSL som ansvarar för lokalerna. 

Under sommaren och hösten genomfördes en upphandling av förbundets miljöanalysfunktion för 
perioden 2016‐2019. Den 9 juli publicerade förbundet en annons med tillkännagivande av 
upphandling med tillämpning av upphandlingsformen öppet förfarande enligt Lag (2007:1091) om 
offentlig upphandling. Vid sista anbudsdag 12 oktober hade det inkommit ett anbud, från SLB‐analys 
vid Miljöförvaltningen i Stockholm stad, som vid anbudsutvärderingens visade sig uppfylla alla 
kriterier. Kostnaden för driften av det regionala systemet för luftmiljöövervakning offererades till ett 
totalt belopp av 3 500 000 kronor för vart och ett av åren 2016‐2019. Beslut om att anlita SLB‐analys 
fattades vid styrelsens sammanträde 19 november.  

En av medlemmarna efterfrågad och viktig nyhet i det nya fyraåriga avtalet med SLB‐analys är att 
förbundet nu utgör s.k. inköpscentral vilket möjliggör för medlemskommuner m.fl. att direktavropa 
extra mätningar av SLB‐analys utan att tvingas till arbetskrävande offentliga upphandlingar. 
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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. Det är inte praktiskt 
eller ekonomiskt möjligt för varje kommun att hålla sig med den 
kompetens eller ha de resurser som fordras 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  

 
Kartläggningen av utsläpp av luftföroreningar och insamlandet av 
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 exponeringen för människor och miljö. 
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Årsmöte 
Årsmötet sammanträder 1 gång/år före april månads utgång. Extra 
årsmöte kan sammankallas av styrelsen om behov föreligger. 
Årsmötet 2016 kommer att hållas 28 april kl. 13.00, som vanligt på 
Saturnus konferens, Hornsgatan 15 i Stockholm.  
Kansliet ansvarar för att kallelse och handlingar utsänds i tid och i 
enlighet med stadgarna till medlemmarnas valda årsmötesombud samt 
till styrelse och beredningsgrupp. 
Vid årsmötet hålls ett föredrag av inbjuden föreläsare. 
www.oslvf.se/verksamhet/arsstamma 
 
Styrelse 
För år 2016 planeras fyra ordinarie styrelsemöten, två under våren och 
två under hösten. Extra styrelsemöten kan läggas in vid behov. 
Kansliet ansvarar för utskick av kallelse och dagordning till förbundets 
styrelsemöten samt mötesprotokoll. 
Under varje mandatperiod om fyra år brukar förbundets styrelse och 
beredningsgrupp ges tillfälle att delta vid en resa till en europeisk stad för 
att studera hur man i andra städer övervakar av luftkvalitet och arbetar 
med åtgärder för renare luft. 
Förbundet har tidigare besökt London, Berlin samt Freiburg och en ny 
resa planeras till september. Förbundskansliet tar i samverkan med 
styrelse och beredningsgrupp fram förslag till resmål och program för 
dagarna. www.oslvf.se/verksamhet/styrelse/ 
 
Presidium 
Presidiet (ordförande, vice ordförande och förbundssekreterare) träffas 
c:a en vecka före varje styrelsemöte samt efter behov. Då 
kanslifunktionen är gemensam för luftvårdsförbundet och Svealands 
kustvattenvårdsförbund samordnas de båda förbundens presidier för 
hantering av förbundsadministrativa frågor. 
Kansliet ansvarar för utskick av kallelse och dagordning till förbundets 
presidiemöten. 
 
Beredningsgrupp 
Beredningsgruppens håller möten cirka tre veckor före förbundets 
styrelsemöten samt därutöver efter behov under året. Gruppens funktion 
är att bereda ärenden inför styrelsens möten samt att vara idégenerator 
till förbundets verksamhet. 
Kansliet ansvarar för utskick av kallelse och dagordning till förbundets 
beredningsgruppsmöten samt protokoll. 
www.oslvf.se/verksamhet/beredningsgrupp 
 
Kontaktombud 
Förbundets har minst ett kontaktombud hos varje medlemsorganisation. 
Som förbundets kontaktombud ansvarar man för uppdateringar av 
förbundets emissionsdatabas, samt att inom den egna organisationen 
föra vidare information om förbundets verksamhet och aktuella 
luftvårdsfrågor. Kontaktombuden lyfter även medlemsorganisationernas 
behov och önskemål på förbundets verksamhet.   
Under år 2016 ska sedvanlig planering göras för att hålla två möten med 



    
     
 

4 (10) 
 

kontaktombuden. Dessa möten har karaktären av halvdagsseminarium 
där inbjudna gästföreläsare i utbildningssyfte presenterar aktuella 
luftvårdsfrågor, informerar om pågående verksamhet inom förbundet, och 
lämnar utrymme för diskussioner kring för medlemmarna angelägna 
luftvårdsfrågor.  
Till kontaktombudsmöten kallas även styrelse och beredningsgrupp. 
Kansliet ansvarar för kontaktombudsmötenas program, inbjudan och 
dokumentation, samt att hålla förteckningen över ombud uppdaterad på 
bl a förbundets hemsida. www.oslvf.se/verksamhet/kontaktombud 
 
 
Sammanträdestider år 2016 
 
Årsmöte 
28 april  13.00 Saturnus konferens, lokal Bellman 
 
Styrelse 
4 februari  13.15 
31 mars  13.15 
8 september  13.15 
24 november 13.15 
 
Presidiet 
21 januari  09.15 
21 mars  13.15 
1 september 09.15 
10 november 09.15 
 
Beredningsgrupp 
15 januari  13.15 
15 mars  13.15 
23 augusti  13.15 
25 oktober  13.15 
 
Kontaktombud 
20 maj  13.15 
7 oktober  13.15 
 
Medlemskontakter 
Kansliet kommer fortlöpande informera medlemmarna om vad som 
händer i förbundet. Även under 2016 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. 
 
Luftvårdsförbundets hemsidor är i övrigt medlemmarnas huvudsakliga 
informationskanal. Förbundet har en egen hemsida, www.oslvf.se, 
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med förbundsadministrativ information. Mät- och modelldata redovisas 
på www.slb.nu/lvf. Även andra informationsinsatser kan förekomma. 
 
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)  X       
Regional bakgrund         
Norr Malma1 X X  X X   X 

1) även meteorologiska mätningar 
 
Nedan anges de meteorologiska mätstationer som genererar mätdata för 
modellberäkningar och som ingår i luftvårdsförbundets regionala system. 
 
 
Meteorologistationer  
 

Mast 
(m) 

Hor. 
Vind 

Vert. 
vind 

Vind-
riktning 

Abs. 
Temp

Diff. 
Temp 

Neder-
börd 

Rel. 
fukt.

Glob. 
stråln

Marsta, Uppsala 30 X X X X X X X X 
Norr Malma, Norrtälje 24 X X X X X X X X 
Högdalen, Stockholm 50 X X X X X X X X 
Eskilstuna 1)          
1) SLB-analys tar över driften av den meteorologiska masten i Eskilstuna under 
förutsättning att Eskilstuna kommun reser masten som i dagsläget är nedmonterad. 
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Nedan anges dessutom lokala och nationella mätstationer som 
november år 2015 drivs av SLB-analys eller ACES, Stockholms 
Universitet, och som är viktiga referensstationer till luftvårdsförbundets 
regionala mätprogram. Den nationella och europeiska mätstationen som 
ACES driver är också en viktig referensstation 
 
 
Lokala och nationella 
stationer  

NOx NO2 PM10 PM2,
5 

Antal 
Partiklar 

Sot CO O3 

Lokala stationer 
        

Stockholm          
Hornsgatan X X X X X X X X 
Sveavägen X X X X   X  
Norrlandsgatan X X X      
Folkungagatan X X X X     
 
Trafikverket  

        

E4, Essingeleden X X X X  X   
E4, Brännkyrkaskolan X X X X     
Uppsala          
Kungsgatan X X X X     
 
Södertälje  

        

Turingegatan   X      
Birkakorset   X      
 
Sollentuna  

        

E4, Häggvik   X X X    
Töjnaskolan   X X     
Eriksbergsskolan   X X X    
Ekmans väg   X X X    
 
Botkyrka  

        

E4, Alby X X       
 
Västerås 

        

Storgatan    X X     
 
Borlänge 

        

Stationsgatan   X X X    

Nationella stationer 
        

Aspvreten (ACES)   X X X X  X 
 
Samverkan genom regionala och lokala mätprogram medför att antalet 
mätstationer uppfyller minimikraven om antalet provtagningsplatser som 
ska finnas inom ett samverkansområde med ca 3 miljoner invånare enligt 
12 § NFS 2013:11. 
 
Förbundets verksamhetsområde har utökats – bakgrundshalter i 
nya län bör kontrolleras 
I och med att förbundets verksamhetsområde utökats med Gävleborgs 
och Södermanlands län anser SLB-analys att det är nödvändigt att utöka 
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mätningarna i urban bakgrund för PM10 och NOx i dessa län. Förslagsvis 
genomförs det via tilläggsprogram.  
 
 
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 2016. Förbundets 
kontaktombud medlemmarna sköter inmatning av emissionsdata. Efter 
uppdateringsperioden genomför SLB-analys kvalitetskontroller för att 
säkerställa kvaliteten på de data som lagts in av förbundets medlemmar. 
 
Modeller 
 
I huvudsak används olika typer av spridningsmodeller som alla ingår i 
SMHI’s system Internet Airviro och Simair.  
 
SMHI-Airviro vindmodell  
Luftföroreningar påverkas av olika meteorologiska processer. 
Vindar transporterar föroreningar, turbulensen blandar och späder 
dem. Airviro använder en vindfältsmodell baserad på Danard (1977) 
för att beräkna de vindfält som används av spridningsmodellerna.  
SMHI-Airviro gaussmodell 
Gaussmodellen används för att beräkna halter av föroreningar ovan 
mark (öppet landskap) eller tak (bebyggelse). Beräkningshöjden är 
satt till 2 m som standardvärde, men användaren kan specificera 
andra värden. Spridningen från varje enskild källa beskrivs i 
modellen med hjälp av en Gaussisk plymmodell.  
SMHI-Airviro OSPM 
I tätbebyggda områden beskriver gaussmodellen halter av 
luftföroreningar i taknivå. För att beräkna halten nere i gaturum 
kompletteras därför gauss-beräkningarna med beräkningar med 
gaturumsmodeller.  
Bebyggelsefaktorn, dvs. om gaturummet är slutet samt dess 
dimensioner, spelar stor roll för gatuventilationen och därmed för 
haltnivåerna. SMHI Airviro OSPM används för att beräkna 
luftföroreningshalter och dess fördelning i gaturum både för 
enkelsidig och dubbelsidig bebyggelse. Airviro OSPM 
implementerades i systemet år 2014 och har testats under våren år 
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2015. Airviro Gauss och Airviro OSPM utgör tillsammans en 
motsvarighet till SMHI Simair OSPM-modell. Det är en klar fördel att 
modellerna ligger inom samma system då det effektiviserar 
framtagande av beräkningsresultat. 
CFD-modeller (CFD=Computational Fluid Dynamics) är avancerade 
modellverktyg som kan användas för att beräkna luftföroreningshalter i 
miljöer med komplicerad geometri som t.ex. stadsbebyggelse, vägbroar 
eller tunnelmynningar. CFD-beräkningar används som ett komplement till 
mer traditionella modellberäkningar såsom t.ex. gaussmodeller. CFD 
modellering utförs av SLB-analys med modellen MISKAM. 
 
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.  
 
 
Geografiska informationssystem 
Geografiska informationssystem, GIS, används idag inom SLB-analys 
och en rad medlemskommuner inom beställarens samverkansområde. 
Inom SLB-analys finns en ambition att rationalisera GIS-hanteringen 
inom organisationen och att kunna erbjuda enkla och effektiva tjänster 
som underlättar utbytet och tillgängligheten av geografisk information till 
förbundets medlemmar, allmänhet och uppdragsgivare. 
Utvecklingsarbetet är påbörjat och kommer att fortgå under år 2016 
 
Syftet är att skapa en struktur för en rationell hantering av 
webpublicering, utbyte och nedladdning av GIS-information inom 
luftkvalitetsområdet. Den plattform som SLB-analys har byggt ger 
möjlighet att skapa webbkartor, tjänster som geoprocesseringsverktyg, 
adresskodning och datadelning. ArcGIS for Server som SLB-analys 
installerat medför att data även blir tillgängligt i surfplattor, webbläsare, 
andra applikationer och desktopprogramvaror. 
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Tilläggsprogram  
 
Enligt gällande avtal för driften av förbundets regionala 
luftövervakningssystem för år 2016, mellan Miljöförvaltningen, Stockholm 
stad och Östra Sveriges luftvårdsförbund, skall tilläggsprogram föreslås 
för ett år i taget. 
 
För 2016 har beredningsgruppen tagit fram ett antal förslag på program 
och inbördes prioriterat dessa. Styrelsen har beslutat att 2016 genomförs 
inventering av andel fordon med dubbdäck, uppföljning av nationella 
miljökvalitetsmål för partiklar (PM10) och kvävedioxid, samt kartläggning 
av befolkningens exponering för halter av dessa ämnen 
 
Nya medlemmar 
Efter att alla kommuner i Södermanlands län och flertalet i Gävleborgs 
län blev medlemmar i förbundet under åren 2012-2014 väntas inte fler 
kommuner bli medlemmar under år 2016. 
Under året kommer istället framför allt större företag med utsläpp till luft i 
de nya medlemskommunerna kontaktas angående intresse av 
medlemskap.  
 
Samarbete med andra miljöövervakningsförbund 
Genom att det gemensamma kansliet med Svealands 
kustvattenvårdsförbund har de två förbunden ett naturligt nära 
samarbete. 
Därutöver är det önskvärt att utveckla samarbetet med andra 
miljöövervakningsförbund om det kan leda till samverkan och nyttjande 
av varandras resurser för gemensamma ändamål. 
Även under 2016 kommer förbundet medverka vid de möten 
Naturvårdsverket och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) 
arrangerar för kommuner och regioner där miljökvalitetsnormerna för luft 
överträds.  
 
Hemsidor 
Under 2015 upprättade förbundet en helt ny webbsajt www.oslvf.se 
liknande den som Svealands kustvattenvårdsförbund har sedan tidigare, 
dvs att förbundsinformation (stadgar, protokoll, medlemsförteckning etc) 
läggs på en egen sida istället för hos den upphandlade 
miljöanalysfunktionen. Sidan kommer under året vidareutvecklas och 
förfinas i samverkan med och efter synpunkter från medlemmarna.   
 
SLB-analys bedriver ett utvecklingsarbete för att förnya hemsidan 
www.slb.nu under år 2016. Nytt gränssnitt innebär att ramar inte längre 
ligger i grundstrukturen. Varje sida kommer att kunna ”bokmärkas”. 
Administrationen av hemsidan kommer också att bli enklare och fler 
personer kommer att sköta uppdateringen.  
 
Luftvårdsdag 2016  
Även under 2016 kommer förbundet tillsammans med Länsstyrelsen i 
Stockholms län, Trafikverket region Stockholm och Miljöförvaltningen i 
Stockholm arrangera en Regional luftvårdsdag. Preliminärt planeras 
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årets regionala luftvårdsdag till andra hälften av september. Det blir då 
för fjärde året i rad. 2015 låg fokus på luftkvalitet vid förtätning av 
bebyggelse, och tidigare har bl a EU luftvårdslagstiftning varit ett tema. 
Intresset för Luftvårdsdagarna har varit stort och varje år har lokalen varit 
fullsatt.  
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Uppdaterad 2016‐03‐28

OSLVFs årsmöte 2016‐04‐28, ombud och ersättare
Medlemsorg. Namn Parti

Ombud AB Fortum Ulf Wikström ‐
Ersättare AB Fortum
Ombud Bollnäs Peter Strömbäck ‐
Ersättare Bollnäs Fredrik Skoglund (S)

Ombud Botkyrka Arzu Alan (S)

Ersättare Botkyrka

Ombud Danderyd Anders Bergstrand (M)

Ersättare Danderyd Johan Hjelmqvist (M)

Ombud Ekerö Kjell‐Erik Börjesson (C)

Ersättare Ekerö Johan Werner (KD)

Ombud Enköping Anders Wikman (NE)

Ersättare Enköping Camilla Wester ‐
Ombud Eskilstuna Arne Jonsson (C )
Ersättare Eskilstuna Björn Larsson (S)

Ombud Flen Stefan Zunko (S)

Ersättare Flen Lisbeth Brevig (M)

Ombud Gnesta Bertil Karlsson ‐
Ersättare Gnesta Camilla Thörn ‐
Ombud Gävle Ulla Westerberg (MP)

Ersättare Gävle Håkan Rosén  (M)

Ombud Haninge Arja Kalvas (MP)

Ersättare Haninge Yvonne Radestam (S)

Ombud Hofors Jonas Sandin ‐
Ersättare Hofors

Ombud Huddinge Lars Björkman (HP)

Ersättare Huddinge Britt Björneke (V)

Ombud Hudiksvall Majvor Westberg‐Jonsson (S)

Ersättare Hudiksvall Jan‐Erik Jonsson (C )
Ombud Håbo Fred Rydberg (KD)

Ersättare Håbo Akasya Randhav (S)

Ombud IMM (KI) Tom Bellander ‐
Ersättare IMM (KI)
Ombud ITM HC Hansson ‐
Ersättare ITM

Ombud Järfälla Andreas Fogeby (S)

Ersättare Järfälla Björn Lindforss (M)

Ombud Katrineholm Sara Wahrby ‐
Ersättare Katrineholm ‐
Ombud Knivsta Boo Östberg (C )
Ersättare Knivsta Kenneth Gunnar (KN.NU)

Ombud Korsnäs AB Johan Skäringer ‐
Ersättare Korsnäs AB
Ombud Landstinget Sthlms län Torbjörn Rosdahl (M)

Ersättare Landstinget Sthlms län Kerstin Nöre Söderbaum (MP)

Ombud Landstinget Uppsala län Johan Edstav (MP)

Ersättare Landstinget Uppsala län Johan Örjes (C)

Ombud Lidingö Göran Grahn (LP)
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Medlemsorg. Namn Parti

Ersättare Lidingö Hans Barje (M)

Ombud Länsstyrelsen Sthlms län Henrik Larsson ‐
Ersättare Länsstyrelsen Sthlms län
Ombud Nacka Peter Zethraeus (M)

Ersättare Nacka Thomas Deinoff (MP)

Ombud Norrtälje Berit Jansson (C) 
Ersättare Norrtälje

Ombud Nykvarn Pierre Bjelkmark (M)

Ersättare Nykvarn Märtha Dahlberg  (S)

Ombud Nyköping Bo Gustaver ‐
Ersättare Nyköping

Ombud Nynäshamn Bo Persson (FP)

Ersättare Nynäshamn Marcus Svinhufvud (M)

Ombud Ockelbo Sune Lang (S)

Ersättare Ockelbo Fadum Abdi (S)

Ombud Ovanåker

Ersättare Ovanåker

Ombud Oxelösund Inge Ståhlgren (S)

Ersättare Oxelösund Urpo Koivula (M)

Ombud Salem Lennart Kalderén (M)

Ersättare Salem Björn Kvist (M)

Ombud Sandviken Carina Westerberg  (S)

Ersättare Sandviken Peter Ahlmén  (S)

Ombud Sigtuna Jörgen Jansson ‐
Ersättare Sigtuna Patrik Kujansivu ‐
Ombud Sollentuna Jeanette Lindberg (M)

Ersättare Sollentuna Josefin Utas (MP)

Ombud Solna Anna Lasses (C) 
Ersättare Solna Tommy Rosén (S)

Ombud Stockholm Katarina Luhr (MP)

Ersättare Stockholm Emil Lijla Obroucka (C )
Ombud Strängnäs Anders S Svensson (FP)

Ersättare Strängnäs

Ombud Sundbyberg Stefan Bergström (C) 
Ersättare Sundbyberg Elisabeth Bergman (MP)

Ombud SVEDAVIA Arlanda Åsa Sahlqvist ‐
Ersättare SVEDAVIA Arlanda
Ombud Söderenergi Jan‐Erik Haglund ‐
Ersättare Söderenergi

Ombud Söderhamn Erika Klang‐Westin ‐
Ersättare Söderhamn Margareta Örn‐Liljedahl ‐
Ombud Södertälje Pia Sjöstrand (S)

Ersättare Södertälje Dan Mattson (M)

Ombud Tierp Håkan Ståhlberg (S)

Ersättare Tierp Kenneth Gunnarsson (MP)

Ombud Trafikverket region Sthlm Peter Huledal ‐
Ersättare Trafikverket region Sthlm Tyra Wikström ‐
Ombud Trosa Stefan Björnmalm (C) 
Ersättare Trosa Kjell G Johansson (S)
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Uppdaterad 2016‐03‐28

Medlemsorg. Namn Parti

Ombud Tyresö Peter Freij (M)

Ersättare Tyresö Lilian Nylinder (MP)

Ombud Täby Torsten Björnsson (M)

Ersättare Täby Jan‐Åke Willumsen (FP)

Ombud Upplands‐Bro Catharina Andersson (S)

Ersättare Upplands‐Bro Jamshid Karami (MP)

Ombud Upplandsväsby Maria Tuvesson    (MP)

Ersättare Upplandsväsby Andreas Larsson (C) 
Ombud Uppsala Bengt Fladvad (MP)

Ersättare Uppsala Ingemar Virsén (KD)

Ombud Vallentuna Johan Skog (M)

Ersättare Vallentuna Gunnar Lundgren (MP)

Ombud Vaxholm Christian Söderman (M)

Ersättare Vaxholm Leslie Öqvist (FP)

Ombud Vingåker Morgan Fredriksson (S)

Ersättare Vingåker Monica Andersson (C) 
Ombud Värmdö Birger Bjurkull (C)  
Ersättare Värmdö Kjell Thorngren (S)

Ombud Älvkarleby Nina Engevi ‐
Ersättare Älvkarleby

Ombud Österåker Michaela Haga (C) 
Ersättare Österåker Lars Frid (S)

Ombud Östhammar Tomas Bendiksen (S)

Ersättare Östhammar Sören Axelsson (LPO)
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MILJÖMÅL OCH 
MILJÖKVALITETSNORMER 

FÖR LUFT 

Stockholm  
28 april 

 
Johan Genberg, 
Naturvårdsverket 



Luftkvalitet i EU 
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• Luftkvalitetsdirektivet 
• 4e dotterdirektivet 
• IPR – rapporteringsbeslutet 

 
Luftkvalitetsdirektivet och 4e 
dotterdirektivet innehåller 
gränsvärden och krav på 
planer som i Sverige är infört 
som miljökvalitetsnormer 
och åtgärdsprogram. 
 



Miljökvalitetsnormer 
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• ”varaktigt skydda 
människors hälsa eller 
miljön eller för att avhjälpa 
skador på eller olägenheter 
för människors hälsa eller 
miljön” 

• PM10 (dygn), NO2 (timme 
och dygn) har problem att 
nås i Sverige 



Åtgärdsprogram 
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• Åtgärder för att nå norm… 
självfallet 

• Analys av åtgärderna 
• Åtgärdernas finansiering 
• Underlag om källor och 

halter 



Nuvarande åtgärdsprogram 

Stockholm (NO2 och PM10) 
Göteborg (NO2 och PM10) 
Uppsala  (NO2 och PM10) 
Norrköping  (PM10) 
Helsingborg (NO2) - avslutat 
Malmö (NO2) 
Umeå (NO2) 
Luleå (NO2) 
Skellefteå (NO2)  
Jönköping (PM10) 
Örnsköldsvik (PM10 och NO2) 
Visby (PM10) – på väg 
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Skillnader mellan 
EU och Svensk 
lagstiftning 
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• NO2 för timme och dygn 
• SO2 för timme och dygn 
• Ozon för hälsa  

(8-timmarsmedelvärde) 
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Förorening Miljökvalitetsnorm Tillåtna överskridanden Miljömål Tillåtna överskridanden 

Bensen 5 µg/m
3
   1 µg/m

3 
  

Butadien  -   0,2 µg/m
3
   

Bens(a)pyren 1 ng/m
3 

  0,1 ng/m
3
   

Formaldehyd  -   10 µg/m
3
    

PM10 50 µg/m
3
 (dygn) 

40 µg/m
3
 (år) 

35 dygn 

 

30 µg/m
3
 (dygn) 

15 µg/m
3
 (år) 

35 dygn 

PM2,5 25 µg/m
3
 (år)   25 µg/m

3
 (dygn) 

10 µg/m
3
 (år) 

3 dygn 

Kvävedioxid 200 µg/m
3
 (timme) 

90 µg/m
3
 (timme) 

60 µg/m
3
 (dygn) 

40 µg/m
3
 (år) 

18 timmar 

175 timmar 

7 dygn 

60 µg/m
3
 (timme) 

20 µg/m
3
 (år) 

175 timmar 

Svaveldioxid 350 µg/m
3
 (timme) 

200 µg/m
3
 (timme) 

125 µg/m
3
 (dygn) 

100 µg/m
3
 (dygn) 

24 timmar 

175 timmar 

3 dygn 

7 dygn 

 finns ingen angiven halt, dock 

finns en precisering om 

korrosion. 

  

Arsenik 6 ng/m
3
    -   

Kadmium 5 ng/m
3
    -   

Nickel 20 ng/m
3
    -   

Bly 500 ng/m
3
    -   

Ozon 120 µg/m
3
 (8-timmarsmedel) 25 dygn enligt EU, 0 enligt 

Svensk lag 

70 µg/m
3
 (8-timmarsmedel) 

80 µg/m
3
 (timme) 

  



Nuläge 

Även om luften i Sverige som helhet är av god 
kvalitet medför luftföroreningar fortfarande 
avsevärda kostnader för samhället till följd av 
påverkan på hälsa och miljö.  
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• Bedömning av målet 
som helhet 
 

• -  NEJ 
Miljökvalitetsmålet är 
inte uppnått och 
kommer inte kunna 
nås med befintliga och 
beslutade styrmedel 
och åtgärder. 
 

• -  Utvecklingen i miljön 
är positiv 



PM2,5 
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• Halterna minskar pga 
minskad intransport 
 

• Miljömålet nås i stort 
sett hela landet men 
ytterligare minskning är 
önskvärt 



PM10 
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• Minskad bakgrundshalt 
• Dubbdäcksandelen har 

avstannat, men 
informationskampanjer 
har nog haft effekt. 
 



NO2 
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• Årsmedel går ner 
• Timmedel ligger still 

 



Bens(a)pyren 
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• Ca 100 kommuner har halter 
över miljömålet ett normalår 

• 2 kommuner riskerar 
överskrida MKN 



Generationsmålet 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Det är inte alltid lätt att göra rätt 
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Nya styrmedel  

• Takdirektivet 
• Ecodesign 
• MCP-direktivet 
• Trängselskatt 
• Lokala dubbdäcksförbud 
• RDE, verkliga testcykler 
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… och vad kommer att behövas 

• Takdirektivet 
• NECA-område i Östersjön 
• Minskning av dubbdäck, skatt, avgift 
• Miljözoner för lätta fordon 

 
• Samhällsbyggande  
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TACK 
 
     
    
   Johan Genberg 
   johan.genberg@naturvardsverket.se 
   0106981302 

mailto:johan.genberg@naturvardsverket.se
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