
 

Årsm öte i 
Östra Sveriges luftvårdsförbund 

Du är utsedd att representera din organisation vid Östra Sveriges 
luftvårdsförbunds årsmöte som ordinarie ledamot eller som ersättare. 
Välkommen till en intressant förmiddag på Saturnus konferens, Hornsgatan 
15, i Stockholm! 
En förteckning som kompletteras fortlöpande över valda ombud till stämman 
finns på vår webbsajt www.oslvf.se. Där finns även en förteckning över 
medlemsorganisationernas kontaktombud, dvs de tjänstemän som förbundet 
närmast har kontakt med hos er. 

Tid  Onsdagen den 26 april 2017, kl. 10.00 – 12.00 

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 

Presentationer: 

Årets presentation hålls av Jennie Hurkmans,SLB‐analys.  
Forskningsprojektet Fossilfri Fordonsflotta utreder hur utsläppen och halterna 
av partiklar och kväveoxider påverkas beroende på bränslemixen i en framtida 
fossilfri fordonsflotta. I projektet kvantifieras effekterna på befolkningens 
hälsa av förändrad exponering och dess samhällsekonomiska konsekvenser. 
Målet är att bidra till att Sverige år 2030 har en fordonsflotta som är 
oberoende av fossila bränslen och att miljökvalitetsmålen uppnås. Projektet 
ska även bidra till att starta och stimulera diskussioner om hur den framtida 
fordonsflottan bör se ut så att största möjliga hälso‐ och samhällsnytta erhålls. 

Därutöver två kortare presentationer av Boel Lövenheim, SLB‐analys, och 
Tom Bellander, Karolinska Institutet/Stockholms läns Landsting, 
sammanfattar resultaten av förbundets kartläggning av halter i förhållande till 
miljökvalitetsmålen.  

  KALLELSE Årsmötesombud och ersättare 
F k förbundsstyrelse och beredningsgrupp 

Östra Sver iges luftvårdsförbund  
Box 38145, 100 64 Stockholm  
Besöksadress: ”Fatburen” , Södermalm sallén 36, 5t r  

Kontakt :  förbundssekreterare Göran Andersson  
tel 08-5800 2101, e-post :  goran.andersson@oslvf.se 
w w w .oslvf.se 
org.nr 802016-9499 
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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 2017-01-10  
Kallelse 2017-03-27) 

6 Fastställande av föredragningslista 
 

 

7 Föregående års årsmötesprotokoll  
 

Bilaga 1 

8  Anmälan av protokoll från styrelsen år 2016  
 

Bilaga 2 

9 Verksamhetsberättelse 2016 
 

Bilaga 3 

10  Revisorernas berättelse 
 

Bilaga 4, sänds senare 

11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 
versamhetsberättelsen avser 
 

 

12 Fastställande av verksamhetsplan för 2017  Bilaga 5 
 

13 Fastställande av arvoden 
 

Bilaga 6 

14 Fastställande av avgifter för 2018 
 

Bilaga 7 

15 Fastställande av budget för 2017 samt preliminär budget för 2018 
 

Bilaga 8 

16 Nya medlemmar  
 

Bilaga 9 

17 Fyllnadsval till styrelsen 
 

Bilaga 10 , sänds senare 

18  Propositioner och motioner 
 

 

19 Övriga anmälda frågor  

20  Stämman avslutas  
 
 
M ed d ela  m ig , he ls t  fö r e  2 0  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 



Bilaga 1













Bilaga 2























Luftvårdsförbund
Östra Sveriges

Lu�vårdsförbund
Östra Sveriges

Luftvårdsförbund
Östra Sveriges

Luftvårdsförbund
Östra Sveriges

Luftvårdsförbund
Östra Sveriges

Luftvårdsförbund
Östra Sveriges

Bilaga 1



VERKSAMHETSBERÄTTELSE	2016

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

Bilaga 3
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MEDLEMMAR	2016	

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 
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) 

Östra Sverige – en region med många invånare 
Flertalet kommuner i Gävleborgs, Uppsala, 
Stockholms och Södermanlands län, är medlemmar 
i förbundet. De 50 medlemskommunerna har en 
sammanlagd befolkning över 3,3 miljoner invånare. 
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BEREDNINGSGRUPP  
Tom Bellander/Petter Ljungman, Stockholms läns landsting 
Kerstin Gustavsson / Michelle Benyamine, 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 

KANSLI 
Göran Andersson, förbundssekreterare (halvtidstjänst) 
Kontakt: T. 08‐58 00 2101, E‐post goran.andersson@oslvf.se  Webbadress www.oslvf.se 

Derya Erdal, administrativt stöd (4 timmar/vecka fr o m 1 oktober) 
Kontakt: T. 08‐615 94 05, E‐post derya.erdal@ksl.se 

STYRELSE	2016	

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) / Roger Persson (MP), Gävle 
kommun 
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 / Hans Jonsson (C), 
Ovanåkers kommun 
Vakant, Företag och statliga verk 
Vakant, Stockholms läns landsting 
Vakant, Intresse‐ och ideella organisationer 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE	2016	

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 2016. 
Utförare av provtagningar och analyser var förbundets miljöanalysfunktion, SLB‐analys vid 
Miljöförvaltningen i Stockholm stad.  
Under året genomfördes utöver basprogrammet tre tilläggsprojekt:   
‐ dubbdäcksinventering januari‐mars 2016,  
‐ uppföljning av nationella miljökvalitetsmål för partiklar (PM10) och kvävedioxid samt 
‐ kartläggning av befolkningens exponering av halter av PM10 och NO2. 
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 2016. Under året 
medverkade vi vid en rad seminarier och nätverksträffar och förbundet var mycket aktivt på olika 
sociala medier. 
P g a föräldraledighet var kansliet under 2016 bemannat till sammanlagt knappt 39% (16 h/vecka), 
istället för planerade 50% (20 h/vecka). Detta fick framför allt konsekvenser för informationsarbetet 
under året, men även det förbundsadministrativa arbetet. Dock genomfördes förbundets 
kärnverksamhet, miljöövervakningen av luftkvalitet, som planerat.  
Den minskade lönekostnaden medförde ett ekonomiskt överskott för 2016. 

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. 
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Därutöver har lokala och nationella mätstationer som drivs av SLB‐analys eller ACES, Stockholms 
Universitet, varit viktiga referensstationer till luftvårdsförbundets regionala mätprogram. 

Uppdatering	av	emissionsdatabas 
Förbundets regionala emissionsdatabas, som omfattar 50 kommuner, har under hösten uppdaterats 
enligt de upparbetade rutinerna. Efter uppdateringsperioden har SLB‐analys genomfört 
kvalitetskontroller för att säkerställa kvaliteten på de data som lagts in av förbundets medlemmar, 
samt uppdaterat underordnade databasers emissionsfaktorer och tidsprofiler. 
 

Modeller	  
De olika typer av spridningsmodeller som ingår i SMHI:s system Internet Airviro har löpande 
validerats mot uppmätta data. För att få en uppfattning om den totala noggrannheten i hela 
beräkningsgången dvs. emissionsberäkningar, vind‐ och stabilitetsberäkningar samt 
spridningsberäkningar har modellberäkningarna jämförts med mätningar av både luftföroreningar 
och meteorologiska parametrar i länet. Resultaten visar att avvikelsen mellan uppmätta värden och 
modellberäkningar generellt är 15% med avseende på NO2 och PM10, vilket är långt under den 
högsta tillåtna avvikelsen på 50%. 

Rapporter	 
Tre rapporter togs fram av förbundet under 2016.  

”MÄTRESULTAT OCH JÄMFÖRELSER MED NORMER OCH MÅL ÅR 
2015 (LVF 2016:7)” redovisar 2015 års resultat från mätningar av 
luftföroreningar och meteorologiska parametrar vid de stationer 
som ingår i Östra Sveriges luftvårdsförbunds (LVF) mätprogram. 
 
I rapporten ”Kartläggning av luftföroreningshalter i Stockholms‐ och Uppsala län samt Gävle och 
Sandviken kommun, SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH 
KVÄVEDIOXID (NO2) år 2015” (LVF 2016:32) har SLB‐analys på uppdrag av Östra Sveriges 
Luftvårdsförbund beräknats luftföroreningshalter år 2015 med hjälp av spridningsmodeller för hela 
det geografiska området. De beräknade värdena jämförs med miljökvalitetsnormen för utomhusluft. 

”Luftföroreningar i Östra Sveriges Luftvårdsförbund, utsläppsdata för år 2013”. (LVF 2016:22) 
redovisar utsläpp av kväveoxider (NOx), svaveldioxid (SO2), koldioxid (CO2), partiklar (PM10) och 
flyktiga organiska kolväten (VOC) från luftvårdsförbundets utsläppsdatabas för år 2013. För vägtrafik 
redovisas även trafikarbetet. 
 
Webbsidor 
I samband med att förbundets material lyftes bort från www.slb.nu under slutet av 2015 bl a i syfte 
att tydligare skilja beställare och utförare, påbörjade även SLB‐analys en genomgripande 
omarbetning av sin webbsajt. Den nya webbsajten lanserades mars 2016, och den uppdateras på 
samma sätt som tidigare kontinuerligt varje timme med mätdata från våra regionala mätstationer 
och de lokala stationerna. 
Förbundets egna sajt, www.oslvf.se, vidareutvecklades under 2016 och kompletterades fortlöpande 
med aktuell information. 
	



6 (16) 

Regional	luftvårdsdag	
Under 2016 arrangerades ingen Regional luftvårdsdag av resursskäl, men luftvårdsdagen planeras att 
återupptas under 2017. 

Medlemsbesök	med	förbundsinformation	 
En målsättning under året var att besöka så många som möjligt av förbundets medlemmar för att 
informera om verksamheten och inhämta kunskap om medlemmarnas behov. Årets medlemsbesök 
hade lite olika karaktär och målgrupper, men med deltagande av både tjänstemän och politiker. 

Under året besökte kansliet  
‐ 8/2 Nacka miljömålskommitté, 
‐ 13/4 Södra Roslagens MHF,  
‐ 13/5 Järfälla kommun,  
‐ 18/5 Eskilstuna MHN,  
‐ 20/9 Järfälla kommun under den s k Trafikantveckan. 

Kansliet deltog under året även vid bl a Naturvårdsverkets seminarium om miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft 24/2 och Central Baltic årskonferens 20/4.  

Kontakter	och	samverkan	med	andra	luftvårdsorganisationer 
Under året var förbundet vid flera tillfällen i kontakt med Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen 
med anledning av deras översyn av programmet. 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 (@OSLVF), Twitter 
(@LuftochKust) samt LinkedIn. Framför allt har flödet 
bestått i en omvärldsbevakning med i stort sett dagliga 
inlägg med information om aktuella händelser inom 
luftvården, men även information om förbundets 
verksamhet. Förbundet har även påbörjat ett konto på 
Instagram (LuftochKust) som vidareutvecklas.  

2016 Tweets Visningar
Januari 2 349
Februari 1 229
Mars 14 1 918
April 4 1 217
Maj 31 8 710
Juni 30 4 910
Juli 12 1 727
Augusti 47 10 200
September 26 8 134
Oktober 76 11 500
November 17 4 554
December 15 3 237
Tabell 1. Aktivitet under 2016 på Twitter‐
kontot @LuftochKust 
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Projekt	
	
Inventering	av	andel	fordon	med	dubbdäck	
Användningen av dubbdäck är den främsta orsaken till höga halter av partiklar (PM10). Det är därför 
viktigt att kontinuerligt öka kunskapen om dubbdäcksandelar i olika delar av förbundets 
verksamhetsområde. Räkningar sker på parkerade fordon. Dubbdäcksräkningar utfördes under under 
januari till mars år av kommuner som är medlemmar i förbundet. Detta för att eventuellt säkerställa 
tidigare års resultat eller för att se om det finns någon trend som visar på minskade  
dubbdäcksandelar. Dubbdäcksräkningen utfördes enligt samma metodik som föregående år.  

 

Tabell 2. Dubbdäcksandelar år 2014 och 2016 

Uppföljning	av	nationella	miljökvalitetsmål	för	partiklar	(PM10)	och	kvävedioxid 
Kartläggningen av hur kommunerna i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken klarade 
uppfylla miljökvalitetsnormerna för PM10 och kvävedioxid kompletterades 2016 med en utvärdering 
av resultaten mot de nationella miljömålen för årsmedelvärden för NO2 och PM10, dygnsmedelvärde 
för PM10 samt timmedelvärde för NO2.  
Ett större antal gaturum beräknades jämfört med kartläggningen.  
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Kartläggning	av	befolkningens	exponering	av	halter	av	PM10	och	NO2.	

Exponeringskartläggningen visar hur många människor som bor i områden där miljökvalitetsnorm 
eller mål överskrids. Som indata användes befolkningsdata från Statistiska centralbyrån uppdelat i 
100*100 metersrutor med befolkningstal gällande 2014‐12‐31. 

Antal exponerade för ett norm‐/målvärde beräknades utifrån de gaussberäkningar som utförts i 
tidigare kartläggningar. För att beräkna exponering för boende i gaturum krävdes högupplösta 
befolkningsdata (som lägst boende på fastighetsnivå). För att beställa denna typ av data krävdes 
tillståndsprövning hos datavärden (vilket inte alltid ges ur sekretessynpunkt). En schablonmetod 
användes för att inkludera även gaturumshalter i exponeringsberäkningen. Resultaten presenteras i 
tabellform och redovisas på kommunnivå. 

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. 

Övrigt	förbundsadministrativt	arbete

Medlemsrekrytering	
Efter ett par år med mycket snabb medlemsutveckling tillkom under 2016 inga nya medlemmar.  
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 2015 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. Under 2016 fortsatte diskussionerna med fr a Länsstyrelsen i Örebro län och 
kansliet besökte även Örebro läns två större kommuner, Karlskoga kommun (5 april) och Örebro 
kommun (13 juni) för att diskutera ett kommande medlemskap. Kansliet var även i kontakt med 
Naturvårdsverket för diskussion om samverkansområden storlek etc. 
För Örebro kommuns beredning av ärendet under slutet av året sändes olika underlag. 

Förbundets medlemsutveckling under senare år har varit snabb med fr a en rad nya kommuner som 
medlemmar. Under åren 2006 ‐ 2011 hade förbundet 35 medlemskommuner, att jämföra med 50 st. 
medlemskommuner 2016 vilket är en ökning med 43 %. 
För såväl SLB‐analys som förbundskansliet har arbetet med att införliva de ny medlemskommunerna 
varit resurskrävande och därför har bl a rekryteringen av övriga medlemmar varit eftersatt. För 
närvarande har förbundet 10 medlemmar som ej är kommuner, men med förbundets större 
geografiska verksamhetsområde finns det goda förutsättningar att rekrytera nya företag och 
myndigheter som medlemmar. 
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Figur 1. Medlemsutveckling kommuner 1994‐2016	

Förbundsstämma	och	styrelsemöten	etc  
Årets förbundsstämma hölls den 28 april på Saturnus konferens vid 
Slussen i Stockholm. Vid stämman höll Johan Genberg, 
Naturvårdsverket, en presentation om hur de svenska 
miljökvalitetsmålen förhåller sig till EU:s miljökvalitetsnormer och 
vad som fordras för att vi ska uppfylla miljökvalitetsmålet Frisk Luft. 
 Vid stämman deltog 42 personer, varav 26 röstberättigade 
ombud/ersättare.  

Under 2016 hölls fyra protokollförda styrelsemöten, varav ett hölls i 
anslutning till styrelsens och beredningsgruppens resa i september till Köpenhamn och Lund. 
Förbundets presidium har sammanträtt fyra gånger, och beredningsgruppen har haft tre möten. 

För förbundets kontaktombud arrangerades två möten i förbundets lokaler i Stockholm; 20 maj och 7 
oktober. Båda mötena var välbesökta och dokumentationen finns på förbundets hemsida 
www.oslvf.se med bl a livesändning och videoupptagning på förbundets YouTube‐kanal ”Kontakt 
OSLVF” för medlemmar som ej hade möjlighet att delta på plats. 
En av medlemmarna efterfrågad tjänst är att förbundet i och med det nya fyraåriga avtalet med SLB‐
analys utgör s.k. inköpscentral. Det möjliggör för medlemskommuner m.fl. att direktavropa extra 
luftmiljöundersökningar av SLB‐analys utan krav på offentlig upphandling. 
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Studieresa	till	Köpenhamn	7‐9	september	
Den 7‐9 september arrangerade förbundet en resa till Köpenhamn för förbundets styrelse och 
beredningsgrupp för att studera Danmarks arbete med luftvårdsfrågor. Vid resan deltog 21 personer. 

Förbundet besökte myndigheter på lokal‐, riks‐ och EU‐nivå för 
genomgång av luftvårdsarbete och aktuella frågor. 

o Köpenhamns kommun berättade bl a om kommunens
åtgärdsbehov och den fysiska planeringen för en bättre
stadsluft.

o Miljøstyrelsen, en del av det danska Miljøministeriet,
informerade om hur det danska miljöövervakningssystemet för
luftkvalitet är uppbyggt, vilka föroreningar som utgör störst
problem och vilka åtgärder som utförs för att minska
luftföroreningarna.

o European Environment Agency (EEA) informerade om
organisationens struktur och roll i det europeiska miljöarbetet
samt om hanteringen av de luftkvalitetsdata som Europas
medlemsstater samlar in. www.eea.europa.eu/themes/air

Därutöver demonstrerades bl a GoBike, Köpenhamns system för 
uthyrning av elcyklar med integrerad surfplatta och GPS. 
(http://gobike.com/). 
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Östra Sveriges luftvårdsförbund 
Box 38145 
100 64  STOCKHOLM 
Tel. 08‐5800 2101 
Besöksadress: "Fatburen", Södermalmsallén 36, 5 tr 
e‐post: goran.andersson@oslvf.se 
Hemsida: www.oslvf.se 
Facebook: @OSLVF 
Twitter: @LuftochKust 
Organisationsnummer 802016‐9499 
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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 2017 kommer att hållas 26 april kl. 10.00, 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 2017 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. 
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 2017 ska sedvanlig planering göras för att hålla två möten med 
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 
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dokumentation, samt att hålla förteckningen över ombud uppdaterad på 
bl a förbundets hemsida. www.oslvf.se/verksamhet/kontaktombud 

Sammanträdestider år 2017 

Årsmöte 
26 april 10.00 Saturnus konferens, lokal Bellman 

Styrelse 
10 februari  13.15 
31 mars  13.15 
22 september  13.15 
24 november 13.15 

Presidiet 
26 januari  09.15 
16 mars  09.15 
7 september 09.15 
9 november  09.15 

Beredningsgrupp 
13 januari  13.15 
2 mars 13.15 
24 augusti  13.15 
26 oktober  13.15 

Kontaktombud 
19 maj 
27 september 

Medlemskontakter 
Kansliet kommer fortlöpande informera medlemmarna om vad som 
händer i förbundet. Även under 2017 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, 
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 
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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 
Gävle 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 2016 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, Midsommarkransens 
skola 

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 

Gävle 
Södra Kungsgatan X X 

Västerås 
Storgatan X X 

Falun 
Svärsjögatan 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. 
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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 2017. 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 
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. 
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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. 

Tilläggsprogram  

Styrelsen har beslutat att 2017 genomförs två tilläggsprogram: 
 Mätningar av partiklar (PM10) och kväveoxider i urban

bakgrund i Gävle
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 Mätningar av bens(a)pyren i Hudiksvall

Mätningar i Gävle utförs för att skapa ett bättre mätunderlag för validering 
av modellberäkningar. Mätningar av bens(a)pyren syftar till att kontrollera 
om miljökvalitetsnormen uppfylls i område med mycket vedeldning. 

Nya medlemmar 
Efter att alla kommuner i Södermanlands län och flertalet i Gävleborgs 
län blev medlemmar i förbundet under åren 2012-2014 har inte fler 
kommuner blivit medlemmar i förbundet. En förfrågan om medlemskap 
av Örebro läns kommuner diskuteras, men inga beslut är fattade. 
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 2017 kommer förbundet medverka vid de möten 
Naturvårdsverket och t ex SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) 
arrangerar för kommuner och regioner. 

Hemsidor 
Förbundets webbsajt www.oslvf.se kommer under året vidareutvecklas 
och förfinas i samverkan med och efter synpunkter från medlemmarna. 

Luftvårdsdag 2017 
Även under 2017 kommer förbundet tillsammans med Länsstyrelsen i 
Stockholms län, Trafikverket region Stockholm och Miljöförvaltningen i 
Stockholm arrangera en Regional luftvårdsdag. Preliminärt planeras 
regionala luftvårdsdagen till 8 november. Det blir då för fjärde gången. 
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. 



Östra Sveriges Luftvårdsförbund 
är en ideell förening som på medlemsorganisationernas uppdrag 
övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i fyra län i östra 
Sverige, från Gävleborgs län i norr till Sörmlands län i söder. 
Förbundet har idag 60 medlemsorganisationer, varav 50 är 
kommuner. Även landsting, forskningsinstitutioner, företag och 
statliga verk är medlemmar. 
Driften av vårt miljöövervakningssystem sköts av SLB∙analys som är en 
enhet inom Miljöförvaltningen i Stockholms stad. 



 

Fö rs lag till be s täm m e ls e r fö r Ös tra Sve rige s  Luftvårds fö rbun d o m  
e rs ättn in g till fö rtro e n de valda fro m  m aj 20 17. 

Års arvo de n  

Ersättningarna justeras årligen med hänsyn till förändringar i prisbasbeloppet. 

Styre ls e  o ch  pre s idium . 

Ordförande 65% av ett prisbasbelopp per år. 

Vice ordförande 40% av ett prisbasbelopp per år. 

Re viso re r 

Granskningsarvode 20% av ett prisbasbelopp. 

Sam m an träde s - o ch  fö rrättn in gse rsättn in gar 

Sammanträdes- och förrättningsersättning utgår ej till förtroendevald som erhåller 
årsarvode. Till övriga förtroendevalda ledamöter utgår en ersättning med 750  kronor 
per möte som pågår upp till 4 timmar. Möten som pågår mer än 4 timmar ersätts med 
1 000  kronor. 

Ersättn in g fö r re so r 

Förtroendevalda ledamöter och ersättare i styrelsen har möjlighet att erhålla en årlig 
schablonersättning med ett fast belopp för resor till Östra Sveriges Luftvårdsförbunds 
sammanträden om inte reseersättning erhålls från hemkommun. Ersättningen 
utbetalas på begäran. 

Presidium 3 500  kr 

Övriga ledamöter och ersättare 2 000  kr 
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Östra Sveriges Luftvårdsförbund 
Box 38145 
100 64  STOCKHOLM 
Tel. 08‐5800 2101 (mobil) 
Besöksadress: "Fatburen", 
Södermalmsallén 36, 5 tr 

e‐post: goran.andersson@ksl.se 
Hemsida: www.oslvf.se  
Twitter: @Luft_Kust 
Instagram: Luft_Kust 
Facebook:  www.facebook.com/OSLVF 

Org.nr. 802016‐9499 
Bankgiro: 271‐5910 
Postgiro: 74 01 74‐8 

Fastställande av avgifter 

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter 2018 med justering för befolkningsutveckling. 

Förslag till beslut: 

Årsmötet beslutar 

att: anta styrelsens förslag till beslut. 

För styrelsen 

Göran Andersson 
förbundssekreterare 

Årsm ötet  i  

Öst ra Sveriges luftvårdsförbund 

Sam m ant rädesdatum :  2017-04-26 
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Östra Sveriges Luftvårdsförbund 
Box 38145 
100 64  STOCKHOLM 
Tel. 08‐5800 2101 (mobil) 
Besöksadress: "Fatburen", 
Södermalmsallén 36, 5 tr 

e‐post: goran.andersson@ksl.se 
Hemsida: www.oslvf.se, slb.nu 
Twitter: @Luft_Kust 
Instagram: Luft_Kust 
Facebook:  www.facebook.com/OSLVF 

Org.nr. 802016‐9499 
Bankgiro: 271‐5910 
Postgiro: 74 01 74‐8  

Nya m edlem m ar 2016 

Efter ett par år 2012-2104 med snabb medlemsrekrytering av kommuner från Gävleborgs och 
Södermanlands län tillkom under 2015 och 2016 inga nya medlemmar i förbundet.  

Förbundskansliet och SLB-analys hade under 2016 fortlöpande kontakt och diskussioner med 
Länsstyrelsen i Örebro län samt Karlskoga och Örebro kommuner angående medlemskap av Örebro 
läns 12 kommuner i förbundet fr o m 2018. 

För styrelsen 

Göran Andersson 
förbundssekreterare 

Årsm ötet  i  

Öst ra Sveriges luftvårdsförbund 

Sam m ant rädesdatum :  2017-04-26 
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Östra Sveriges Luftvårdsförbund 
Box 38145 
100 64  STOCKHOLM 
Tel. 08‐5800 2101 (mobil) 
Besöksadress: "Fatburen", 
Södermalmsallén 36, 5 tr 

e‐post: goran.andersson@ksl.se 
Hemsida: www.oslvf.se  
Twitter: @Luft_Kust 
Instagram: Luft_Kust 
Facebook:  www.facebook.com/OSLVF 

Org.nr. 802016‐9499 
Bankgiro: 271‐5910 
Postgiro: 74 01 74‐8 

Fyllnadsval till sty relse i Östra Sveriges 
luftvårdsförbund 2017-2018 

I styrelsen har två ledamöter som representerar ”Företag och statliga m yndigheter” 
avsagt sig sina uppdrag, Sofie Erselius, Fortum, ordinarie ledamot samt Ulf 
Wikström, Fortum, ersättare. 

Därutöver finns det sedan tidigare en vakans som ersättare som företräder 
Stockholm s läns landsting  samt två vakanser som ersättare i kategorin ”Företag och 
statliga m yndigheter”. 

Valbe re dn in ge n s  fö rs lag 

Valberedningens förslag är 
 omval av nuvarande styrelse,  
 samt nyval av Carina Lenngren (S), att som ersättare representera Stockholm s 

läns landsting . 

Därutöver föreslår förbundets kansli att 
- Peter Huledal, Trafikverket, blir ordinarie ledamot att företräda ”Företag och 

statliga m yndigheter” istället som tidigare ersättare. 

Därmed återstår två vakanser som ersättare för ”Företag och statliga m yndigheter”.  
Därutöver finns även i kategorin "Intresse- och ideella organisationer" en vakans 
som ordinarie ledamot och en som ersättare, men förbundet saknar f n medlemmar i 
den kategorin. 

Fö rs lag till be s lu t: 

Årsmötet beslutar 

att: anta valberedningens och förbundskansliets förslag till beslut. 

Årsm ötet  i  

Öst ra Sveriges luftvårdsförbund 

Sam m ant rädesdatum :  2017-04-26 
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