
















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   Hemsida www.slb.nu  Organisationsnummer 802016-9499 

 FÖREDRAGNINGSLISTA  

 2014-04-25     
 

   

Årsmöte i 
Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund 
Tid  Fredagen den 25 april 2014, 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 

 

Ombud och ersättare: Var vänlig och tag med ett ifyllt deltagarkort.  
Deltagarkortet bifogades tidigare utsänd kallelse. 

 
Inledande presentation: 

”Framåtblick med mer än två decenniers stimulerande luftvårdsarbete i 
backspegeln" 

 
Christer Johansson, professor vid ITM, 
Stockholms universitet och miljöutredare vid 
SLB‐analys.  
Christer har sedan förbundet startades 1992 
varit i hög grad delaktig i utformningen av 
mätningar och modeller i förbundets 
miljöövervakningssystem. 
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ÄRENDEN 

1 Årsmötet öppnas   

2 Val av mötesordförande och sekreterare   

3 Val av två justerare tillika rösträknare   

4 Upprättande och justering av förteckning över röstberätigade  
ledamöter 

 

5 Godkännande av föredragningslista   

6 Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst   

7 Föregående årsmötesprotokoll   Bilaga 1 

8 Föregående års styrelseprotokoll   Bilaga 2 

9 Verksamhetsberättelse 2013  Bilaga 3 
 

10 Revisorernas berättelse   Bilaga 4 
 

11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2013   

12 Fastställande av verksamhetsplan 2014  Bilaga 5 

13 Fastställande av arvoden   Bilaga 6 

14 Fastställande av avgifter 2015  Bilaga 7 

15 Fastställande av budget för 2014 och preliminär budget för 2015  Bilaga 8 
 

16 Nya medlemmar  Bilaga 9 

17 Nytt förbundsnamn  Bilaga 10 

18 Ändring av stadgar  Bilaga 11 

19 Propositioner och motioner.   

20 Övriga frågor anmäls   

21 Avslut   

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

Kommuner	
Bollnäs 
Botkyrka 
Danderyd 
Ekerö 
Enköping 
Gävle 
Haninge 
Hofors 
Huddinge 
Hudiksvall 
Håbo 
Järfälla 
Knivsta 
Lidingö 
Nacka 
Norrtälje 
Nykvarn 
Nynäshamn 
 

 
 
Ockelbo 
Ovanåker 
Salem 
Sandviken 
Sigtuna 
Sollentuna 
Solna 
Stockholm 
Sundbyberg 
Söderhamn 
Södertälje 
Tierp 
Tyresö 
Täby 
Upplands Väsby 
Upplands‐Bro 
Uppsala 
Vallentuna 

 
 
Vaxholm 
Värmdö 
Älvkarleby 
Österåker 
Östhammar  

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

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 läns landsting 
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), Vallentuna kommun 
Torun Hegardt (FP), Danderyds kommun 
Terence Hongslo (MP), Uppsala kommun 
Johan Magnusson (C), Upplands Väsby kommun 
Örjan Nilsson (M), Uppsala kommun 
Anders Peterson (M), Botkyrka kommun 
Tove Tillenius (S), Stockholms läns landsting 
Andrine Winther (S), Värmdö kommun 

BEREDNINGSGRUPP	 	
Tom Bellander, Stockholms läns landsting 
Michelle Benyamine, Trafikverket 
Birgitta Held‐Paulie, Nacka kommun 
Henrik Larsson, Länsstyrelsen i Stockholms län 
 

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

KANSLI	
Göran Andersson, förbundssekreterare  
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Uppdatering	av	emissionsdatabas 
Förbundets regionala emissionsdatabas, som omfattar 41 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 och Simair 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 

Information	
	
Rapporter	 
Tre rapporter togs fram av förbundet under 2013.  

Rapporten ”Luftkvalitet i Stockholms och Uppsala län samt delar av Gävleborgs län år 2012 (LVF 
2013:6)” redovisar resultaten av 2012 års mätningar av luftföroreningar och meteorologi vid de 
stationer som ingår i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbunds (SULVF) mätprogram.  
Mätningar i taknivå och i regional bakgrundsmiljö redovisas, liksom den regionala bakgrundshalten i 
länen och meteorologi från fyra stationer. 
Utöver de stationer som ingår i luftvårdsförbundets mätprogram redovisas resultat från mätningar av 
luftföroreningar i gatunivå på fyra platser. 
 
Rapporten ”Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun” (LVF 
2013:10) redovisar utsläpp av kväveoxider (NOx), svaveldioxid (SO2), koldioxid (CO2), partiklar (PM10) 
och flyktiga organiska kolväten (VOC) från luftvårdsförbundets utsläppsdatabas för år 2011. För 
vägtrafik redovisas även trafikarbetet.   
Utsläppsdatabasen uppdateras varje år i samarbete mellan kommuner, länsstyrelsen i Stockholms 
län, statliga verk och SLB‐analys.  
 
Den tredje rapporten, ”Dubbdäcksandelar i LVF:s kommuner under januari‐mars år 2013 (LVF 
2013:13)” beskrivs närmare nedan. 

Hemsida 
Hemsidan (www.slb.nu/lvf) har uppdaterats kontinuerligt varje timme med mätdata från våra 
regionala mätstationer. Vad beträffar förbundets mer administrativa delar av hemsidan är dessa inte 
uppdaterade på ett tillfredsställande sätt. Bättre rutiner för detta behöver skapas, men även mer 
övergripande förändringar av webbsajten har diskuterats under 2013. 

Sociala	medier	 
Nytt för året är förbundets närvaro på sociala medier. Förbundet har varit särskilt aktivt 
på Facebook (www.facebook.com/luftvardsforbund) och Twitter (@LVF_SKVVF) med flera inlägg 
varje vecka.  Facebook‐kontot har f n endast 21 följare, medan förbundets inlägg på Twitter följs av 
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Förbundsadministrativt	arbete 
	
Nya	medlemmar	
Under 2013 beslutade Sörmlands läns luftvårdsförbund (SLVF) att lägga ned verksamheten och 
istället hänvisa förbundets medlemmar att söka medlemskap i Stockholms och Uppsala läns 
luftvårdsförbund. Vid SLVFs första årsstämma den 30 maj på Länsstyrelsen i Nyköping informerade 
kansliet och SLB‐analys om vårt förbunds verksamhet.  
Efter att beslut fattats senare under hösten vid SLVFs andra förbundsstämma var kansliet i kontakt 
med samtliga sörmlandskommuner och Länsstyrelsen vid ett antal tillfällen för kompletterande 
information om medlemskapet i förbundet.  
Vid årets slut hade fem av nio kommuner i Sörmlands län sökt medlemskap i förbundet; Eskilstuna, 
Flen, Nyköping, Strängnäs och Vingåker kommuner. 
Kansliet har även varit i upprepade kontakter med de två kommuner i Gävleborg län, Ljusdal och 
Nordanstigs kommuner, som ännu inte är medlemmar i förbundet.  

Förbundsstämma	och	styrelsemöten	etc  
Årets förbundsstämma hölls den 19 april på Saturnus konferens vid Slussen i Stockholm. Vid 
stämman presenterade professor Bertil Forsberg, Umeå universitet, nya forskningsrön och WHO‐
bedömningar om luftföroreningars hälsoeffekter. 
 Vid stämman deltog 42 personer varav 24 röstberättigade ombud/ersättare. 

Under 2013 hölls tre protokollförda styrelsemöten.  Septembermötet ersattes av ett gemensamt 
studiebesök med Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund på Forsmark.  
Förbundets presidium har sammanträtt fem gånger, och beredningsgruppen har haft fyra 
protokollförda möten. 
 
För förbundets kontaktombud arrangerades ett möte i Gävle den 14 maj. Ytterligare ett 
kontaktombudsmöte var inplanerat men fick tyvärr ställas in.  
Även om uppslutningen från i synnerhet Gävleborgs kommuner var mycket god vid vårens 
kontaktombudsmöte var uppslutningen från övriga medlemmar inte tillräckligt bra. 
Under 2014 kommer därför båda kontaktombudsmötena vara i Stockholm. 
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. 
 
I november 2012 tillträdde Göran Andersson på halvtidstjänsten som ny förbundssekreterare.  
Liksom tidigare är förbundets kansli placerat på Kommunförbundet i Stockholms län (KSL), 
Södermalmsallén 36, 5 tr, i Stockholm.  
Första kvartalet 2013 var dock kansliet tillfälligt placerat på Länsstyrelsen i Stockholms län då KSL:s 
lokaler var under ombyggnad. 
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Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund 
Box 38145 
100 64  STOCKHOLM 
Tel. 08-5800 2101 
Besöksadress: "Fatburen", Södermalmsallén 36, 5 tr 
 
e-post: goran.andersson@ksl.se 
Hemsida: www.slb.nu/lvf 
Facebook: www.facebook.com/luftvardsforbund 
Twitter: @LVF_SKVVF 
Organisationsnummer 802016-9499 
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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.  
 
Varje timme mäts luftens kvalitet i Stockholm, Uppsala och Gävleborgs 
län vid flera fasta mätstationer.  
Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund övervakar luftens kvalitet 
och kan beräkna miljökonsekvenser av nya vägar, industrietableringar 
och ny bebyggelse 
Genom samverkan i Luftvårdsförbundet kan de tre 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. Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund samlar 
krafterna för en effektiv övervakning av luftkvaliteten i 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. 
 
 

1. Förbundsmöte 
Förbundsmötet sammanträder 1 gång/år före april månads utgång. Extra 
förbundsstämma kan sammankallas av styrelsen om behov föreligger. 
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2. Styrelse 

För år 2014 planeras 4 ordinarie styrelsemöten.  
Extra styrelsemöten kan komma att läggas in vid behov. 
 

3. Presidium 
Presidiet (ordförande, v. ordförande och förbundssekreterare) träffas en 
vecka före styrelsemöte samt efter behov. 
 

4. Beredningsgrupp 
Beredningsgruppens planerar 4 protokollförda möten samt efter behov 
under året. De fasta mötena ska äga rum ca 2 veckor före styrelsemöte. 
Gruppens funktion är att bereda ärenden inför styrelsens möten samt att 
vara idégenerator till förbundets verksamhet. 
 

5. Kontaktombud 
Två kontaktombudsmöten planeras under år 2014. 
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 2014 
 
Årsmöte 
25 april  13.00 Saturnus konferens, lokal Bellman 
 
Styrelse 
14 februari  13.15 
28 mars  13.15 
26 september  13.15 
21 november  13.15 
 
Presidiet 
24 januari  15.00 
14 mars  13.15 
7 april   15.00 inför årsmötet 
29 augusti  13.15 
7 november  13.15 
 
Beredningsgrupp 
13 januari  13.15 
3 mars  13.15 
18 augusti  13.15 
27 oktober  13.15 
 
Kontaktombud 
prel. 4 april  09.30 
prel. 17 oktober 09.30 
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6. Medlemskontakter 
Fortlöpande informera medlemmarna om vad som händer i förbundet. 
Även under 2014 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. 
 

7. 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 

 
 
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 
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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 33 
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 2014. 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, gaussisk modell, 
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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 2014, mellan Miljöförvaltningen, Stockholm 
stad och Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund, skall 
tilläggsprogram föreslås för ett år i taget. 
 
För 2014 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. 
 

8. Nya medlemmar 
Av Gävleborgs läns tio kommuner är idag åtta kommuner medlemmar i 
förbundet. Under 2014 kontaktas återstående två kommuner i 
Gävleborgs län, Ljusdal och Nordanstig, angående medlemskap i 
luftvårdsförbundet. Ambitionen är att alla Gävleborgs kommuner, 
länsstyrelse och landsting ska vara knutna till förbundet.  
 
Södermanlands läns luftvårdsförbund lades ned under 2013 och vi har 
inbjudit deras medlemmar till medlemskap i Stockholms och Uppsala 
läns luftvårdsförbund istället. Samtal har förts med Sörmlands 
luftvårdsförbund och deras medlemmar och de flesta kommuner ser ut 
att söka medlemskap hos oss. Vilka av Sörmlands LVFs övriga 
medlemmar (t ex företag, länsstyrelse och landsting) som väljer att följa 
med över till luftvårdsförbundet är mer oklart. 
 
Samarbete med andra miljöövervakningsförbund 
Förbundet har ett länsövergripande samarbetsavtal med 
Luftvårdsförbunden i Västmanlands och Östergötlands län samt med 
länsstyrelsen i Gävleborgs län om nyttjande av gemensamma resurser i 
första hand gemensamma databaser. Förbundet samverkar även med 
Svealands kustvattenvårdsförbund. 
Det är önskvärt att utveckla samarbetet med andra 
miljöövervakningsförbund om samverkan och nyttjande av varandras 
resurser för gemensamma ändamål. 
 
 

9. Hemsida www.slb.nu/lvf. 
Fortsatt utveckling av förbundets hemsida. Hemsidan uppdateras 
kontinuerligt varje timme med mätdata från våra regionala mätstationer. 
Under 2014 undersöker förbundet förutsättningarna för en form för 
hemsidan liknande den som Svealands kustvattenvårdsförbund har. 
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www.skvvf.se, dvs att förbundsinformation (stadgar, protokoll, 
medlemsförteckning etc) lägga på en egen sida. 

 
10. Luftvårdsdag 2014 

Den 1 oktober 2013 arrangerade förbundet tillsammans med 
Länsstyrelsen i Stockholms län en välbesökt seminariedag på temat 
”Year of Air”. 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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Budget 2014 Prel budget 2015
Nettoomsättning
Huvudintäkter
3111 Serviceavgifter 4 317 000 4 380 000 
3113 Övr rörelseintäkter 450 000 450 000 
3211 Ej momspliktiga bidrag 0 0 
3311 Medlemsavgifter (momsfri) 64 000 64 000 
Summa Huvudintäkter 4 831 000 4 894 000 
3740 Öresutjämning 0 0 
Summa Intäkter 4 831 000 4 894 000 

Rörelsens kostnader
Övriga externa rörelsekostn.
5410 Förbrukningsinventarier -8 000 -8 000 
5620 Licensavgifter -71 000 -71 000 
5810 Resekostnader -8 000 -110 000 
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 -10 000 -11 000 
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 -225 000 -225 000 
6555 Konsulttjänster, Svenska föret -3 150 000 -3 150 000 
6556 Konsulttjänster tilläggsprogram -400 000 -360 000 
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 -4 127 000 -4 190 000 

Kostnader för personal
7210 Lönekostnad -495 000 -495 000 
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 -704 000 

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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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  

 2014-03-28  

     

 
   

Nya m edlem m ar 

Kommun Antal inv.  
2013-06-30 

2014 
Gnesta 10 457
Katrineholm 32 771
Oxelösund 11 276
Trosa 11 605
 

2013 
Hofors 9 535
Nyköping 52 692
Eskilstuna 99 526
Flen 16 092
Strängnäs 33 190
Vingåker 8 804
 

Göran Andersson 
 

 

 
 

Årsmötet i  
Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund 
Sammanträdesdatum: 2014-04-25 
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Framåtblick
med mer än 2 decenniers
stimulerande luftvårdsarbete i

backspegeln
Christer Johansson

SLB analys, Miljöförvaltningen, Stockholm

&

Institutionen för tillämpad miljövetenskap,
Stockholms universitet



Innehåll
 Luftvårdsområdets utveckling fr 1990

 Synen på luftföroreningar

 Från ”kravlösa” riktvärden till bindande gränsvärden

 Från gaser till partiklar

 Luftvårdsförbundets utveckling fr 1993
 Från deposition till partiklar

 Från riktvärdeskontroll till hälsokonsekvensanalyser

 Framtidsfrågor
 Inom luftvårdsområdet

 Förbundets fokus/verksamheter



Synen på
luftföroreningar har

- skärpts drastiskt

- förskjutits till att
inkludera både
hälsa o
klimateffekter

 1991
 250 ug/m3 sot tröskel för försämring av luftvägssjukdom

 90 ug/m3 riktvärde för sot 98-percetil dygn (max 7 dygn) under vinterhalvåret
(IMM)

 1993
 The” Harward six cities study” av Douglas Dockery et al.

 Viktigt genombrott, hårt kritiserad av industrin, hårt granskad i efterhand…

 1999
 Max 40 µg/m3 tillåtet årsmedelvärde PM10

 Ej fler än 35 dagar över 50 µg/m3 PM10

 2000’s
 Partiklar i fokus både för hälsa och klimat (”Acian Brown Cloud” project m fl)

 2005
 450 000 förtida dödsfall inom EU p g a luftburna partiklar

 2012
 Dieselavgaser är cancerframkallande (WHO/IARC)

 WHO: Exponering för fåtal ug/m3 ”sotpartiklar” signifikant associerade med
dödlighet o sjuklighet

 2012
 Koalitionen för kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (CCAC, Lena Ek)

 2013
 Luftföroreningar är cancerframkallande (WHO/IARC)

 Luftföroreningar främsta miljöorsaken till undvikbara sjukdomar och förtida
dödsfall i EU



Regleringen av luftkvalitet har skärpts

 1990 NV:s riktvärden för CO, NO2, SO2, Sot (AR 90:9)
 ”Åtgärdsnivåer” => program för åtgärder bör tas fram

 Tillämpas där människor uppehåller sig regelbundet under längre tid

 Vägledning vid trafik- och bebyggelseplanering, avvägning enligt ML

 Mål att klaras till år 2000.

 1994 Gränsvärden för SO2, NO2, Sot (NFS 1993:11-13) (HL, § 14a).
 Konsekvens av EES-fördraget

 Kommunerna kontrollansvariga

 Tillämpas där halterna är som högst och där människor kan exponeras

 Överskridanden skulle rapporteras till Naturvårdsverket

 1996 EU Ramdirektiv 96/62/EG

 1999  Miljökvalitetsnormer (gränsvärdeskaraktär), Miljöbalken 1998:808 (1 jan 1999)
MKN-förordningen 1998:897

 ….    Dotterdirektiv

 2008 Nytt EU Luftdirektiv 2008/50/EC, slår ihop ramdirektiv o dotterdirektiv



Några andra händelser som visar på
utvecklingen

 1991

 Miljöklassning av diesel

 1994

 Miljöklassning av bensin

 Bly helt borta ur bensin

 1995

 MK1 helt dominerande dieselbränslet i Sverige

 1996

 Miljözon i Stockholm, Göteborg o Malmö

 2006

 Trängselskatteförsök – Permanent 2007

 2013

 Idag finns >200 ”miljözoner” i Europa!



Utvecklingen av förbundet
År Händelse

1992 (aug) Stockholms läns luftvårdsförbund bildas

1992-1994 Uppbyggnad av EDB, modeller för AB län

1995 Första EDB klar (1993 års EDB)

1997 + Uppsala län = Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund

1997-1998 Uppbyggnad av EDB, modeller för C län

2002 Även privata företag och statliga myndigheter kan bli
medlemmar

2005 Gävle kommer med

2007 Sandviken kommer med

2012 Övriga i X län

2014? Sörmland kommer med



1997 – Stockholms läns
Luftvårdsförbund

NOx, NO2, O3, SO2
HNO3, NH3, nitrat, ammonium

Våtdeposition Luftföroreningar Meteorologi



1998 – Stockholms & Uppsala läns
luftvårdsförbund

Partiklar!

Basprogram Tilläggsprogram Tilläggsprogram



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 olika ämnen

Prognos NO2 för 2006
Trend utsläpp 1990-2010
Partiklars hälsoeffekter
Ozon inför MKN
Ny hemsida
Information Astmatiker
Engelsk hemsida
Gradientmätning
Dubbdäcksräkningar
Hamnutredning



Hundratals utredningar och åtskilliga
forskningsprojekt & akademiska arbeten

 Uppdrag

 Ca 30 – 50 per år!

 Mest konsekvenser för luften i vägutredningar (N o S Länken, Förbifarten,
Norrortsleden etc.)

 Nya bostadsområden, fastigheter

 Placering av ventilationsintag

 Forskningsprojekt

 Ca 4 per år

 Många hälsoeffektrelaterade i samarbete med KI/IMM

 Framtida klimat

 Akademiska arbeten i både grund- och högre utbildningsnivå

 Tiotal master/magisteruppsatser som använts LVF’s system

 Åtskilliga doktorsavhandlingar (SU+KI)



Luftvårdsförbundets modeller kom
lägligt! Ex. Norra Länken

 1960-talet utreddes N länken

 1978 började utredning om N länkens miljömässiga
o kulturhistoriska konsekvenser!

 1992 – Dennisöverenskommelsen Moderaterna ,
Socialdemokraterna  och Folkpartiet

 1993 – Beslut att bygga N länken mln Norrtull – Roslagstull
(Bellevuealternativet)

 1995 Världens första Nationalstadspark 1995

 1996 Startade utbyggnaden

 1996 – 97 Överklagande av Carpeland m fl

 1997 Utbyggnaden stoppas p ga Nationalsparken

 2006 – Bygget av jordtunnel under Bellevue startas efter många
turer



Mer avancerade spridningsberäkningar
3D - turbulensmodellering



Mer avancerade spridningsberäkningar
3D - turbulensmodellering

Öppna o
halvslutna gaturum

Slussen



I samarbete med SMHI
kan vi simulera hur
utsläppen i
Stockholmsregionen
påverkar
exponeringen för
Europas befolkning



Luftvårdsförbundets system har bidragit
till många hälsoeffektstudier

Projekt Studerad effekt Indikator

LUCAS Lungcancer (trafik och energianläggningar) NO2 & SO2

SALUT I och II Avgaser & pollen, inflammatoriska effekter o
blodkoagulering

NO2, NOx, PM10

BAMSE Barnallergi /astma NOx, PM10

GENBAMSE Utveckling av astma/allergi, gen- miljöinteraktioner NOx, PM10

LEAP &
FALCONAIR

Hjärtinfart p g a långtidsexponering NOx, NO2, SO2,
CO

SENSI Känsliga grupper – akuta effekter O3, NOx, NO2,
PM10, PM2.5

ONSET Trigger för hjärtinfarkt NOx, NO2, PM10,
PM2.5

ALVA Livshotande hjärtarrytmier NOx, NO2, PM10,
PM2.5

”Vägdamm” Dödlighet och sjuklighet - hjärtkärl- och luftvägar Grova, fina, CO

ECRHS II Astma (stor europeisk kohortstudie) PM
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Framtidens luftvårdsfrågor

 Partiklar

 Sot/förbränningspartiklar

 Icke-avgaspartiklar

 Miljömålen mer i focus

 Inga gränser för hälsoeffekterna

 Samverkanseffekter

 Luftföroreningsblandningar – växa upp o bo nära vägar significant
ökade hälsorisker

 Buller o luftföroreningar

 Klimat o luftföroreningar

 Exponering

 Inomhusluften



Från gaser till partiklar…
och ännu mer partiklar blir det…

… men nya gränsvärden dröjer…

Varför ”sot”:
-Både hälso- och klimatrelevant
-Bra indikator på
förbränningspartiklar
-Mer robusta hälsorisksamband
-Bättre mått på effektiviteten av
lokala åtgärder



Behov i framtiden
inom luftvårdsområdet

 Ökat behov av specialkompetens

 Ökade o mer detaljerade rapporteringskrav

 Ökade krav på godkända mätinstrument

 Modellering även för rapportering

 Hälsokonsekvenser

 Samhällskostnadsanalyser



Luftvårdsför-
bundets
framtida
behov
och
aktiviteter

(SLB’s syn)

 Översyn av omfattningen av
Basprogram
Tilläggsprogram
Ökad rörlig del?

 Luftvårdsförbundet täcker större region
Stort område att övervaka – kartläggningar,

miljömål, mätningar
Olika behov

 Forskningssamarbete fortsatt viktig del i
verksamheten
 Förstärker och höjer kompetensen
 Utvecklande

 Ökade internationella kontakter

 Kunskapsspridning
 Utveckling av hemsida



SLB analys

hoppas på
fortsatt
förtroende!

Det har varit en
utvecklande och
stimulerande period!

TACK för gott samarbete!!
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