




















 

 

 

 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 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 över anmälda ombud till stämman finns på vår webbsajt 
www.oslvf.se. Kontakt kansliet för ändringar. Där finns även en förteckning 
över medlemsorganisationernas kontaktombud, dvs de tjänstemän som 
förbundet närmast har kontakt med hos er. 
 
Tid Fredagen den 12 april 2019, 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 Ivar-Lo 
 

Presentationer 

Till årsmötet kommer Olena Gruzieva, forskarassistent vi Karolinska 
Institutets Miljömedicinska avdelning. Hon kommer hålla ett föredrag med 
fokus på uppföljningen av BAMSE projektet men även andra liknande studier. 
BAMSE står för Barn, Allergi, Miljö, Stockholm och Epidemiologi och studien 
startade 1994. Nu är man inne i slutspurten av en 24-årig uppföljning av 
studien i vilken man har följt miljöpåverkan på barns lungfunktion och 
allergier. 
 
Malin Täppefur, SLB-analys, sammanfattar resultaten av förbundets 
kartläggning av halter i förhållande till miljökvalitetsmålen. 

För frågor eller anmälan av ombud till stämman är ni välkomna att kontakta 
kansliet. Kontaktuppgifter till förbundssekreteraren hittar du här. Vid anmälan 
ska meddelas om deltagare är ordinarie ombud, ersättare för ombud med 
rösträtt och vem som då ersätts eller närvarande ersättare.  
Meddela också eventuella allergier. 

http://www.oslvf.se/
http://www.skvvf.se/verksamhet/kontaktombud/
http://www.saturnuskonferens.se/
https://ki.se/imm/bamse-projektet
http://www.oslvf.se/kontakt/
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Vid årsstämman skall följande ärende behandlas 
 

 

1. Fastställande av röstetal 

2. Val av ordförare och sekreterare för årsmötet 

3. Val av 2 justerare tillika rösträknare 

4. Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst 

5. Fastställande av föredragningslista 

6. Föredragning av verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse samt 

frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det sistförflutna räkenskapsåret 

7. Val av ordförande och vice ordförande till förbundet för mandatperioden 

8. Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare för mandatperioden 

9. Val av 3 revisorer jämte ersättare för mandatperioden 

10. Val av valberedning 

11. Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår 

12. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift 

13. Propositioner och motioner. Motioner till årsmötet skall vara inkomna till 

styrelsen senast 2 månader före årsmötet. 

 

Samtliga handlingar skickas ut 14 dagar innan stämman. 

Meddela mig, helst före 4 april, om du avser delta eller ej. 

   

  Varmt välkommen!  

 Förbundssekreterare, Frida Eik Kvarnström
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FÖREDRAGNINGS LISTA 

 
 

1. Årsmötet öppnas 

2. Val av ordförare och sekreterare för årsmötet 

3. Val av 2 justerare tillika rösträknare 

4. Upprättande och justering av förteckning över röstberättigade ledamöter  

5. Fastställande av föredragningslista  

6. Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst (Hemsidan 2019-03-15) 

7. Föregående årsmötesprotokoll (bilaga 1) 

8. Föregående års styrelseprotokoll (bilaga 2) 

9. Föredragning av verksamhetsberättelse 2018 (bilaga 3) 

10. Resultat och balansräkning 2018    

11. Revisionsberättelse  (bilaga 4) 

12.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det sistförflutna räkenskapsåret 2018 

13. Val av ordförande och vice ordförande till förbundet för mandatperioden (läggs på bordet) 

14. Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare för mandatperioden (läggs på bordet) 

15. Val av 3 revisorer jämte ersättare för mandatperioden  (läggs på bordet) 

16. Val av valberedning      (läggs på bordet) 

17. Fastställande av verksamhetsplan för 2019   (bilaga 5) 

18. Fastställande av arvoden    (bilaga 6) 

19. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift   (bilaga 7) 

20. Fastställande av budget innehavande varande verksamhetsåret och preliminär 

 budget för nästkommande.    (bilaga 8) 

21. Propositioner och motioner. Motioner till årsmötet skall vara inkomna till styrelsen senast 2 månader 

före årsmötet. 

22. Övriga frågor anmäls 

23. Årsmötet avslutas 
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MEDLEMMAR 2018 

Kommuner 
Bollnäs 
Botkyrka 
Danderyd 
Ekerö 
Enköping 
Eskilstuna  
Flen 
Gnesta 
Gävle 
Haninge 
Hofors 
Huddinge 
Hudiksvall 
Håbo 
Järfälla 
Katrineholm 
Knivsta 
Lidingö 
Ljusdal 
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 
Korsnäs AB 
Trafikverket region Stockholm 
Institutet för Miljömedicin, Karolinska institutet 
ACES, Institutionen för miljövetenskap och analytisk 
kemi, Stockholms universitet 

Landsting och Länsstyrelser 
Stockholms läns landsting 
Region Uppsala 
 

  

Östra Sverige – en region med många invånare 
Flertalet kommuner i Gävleborgs, Uppsala, 
Stockholms och Södermanlands län, är medlemmar 
i förbundet. De 51 medlemskommunerna har en 
sammanlagd befolkning över 3,3 miljoner invånare. 
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BEREDNINGSGRUPP  
Antonios Georgelis, Stockholms läns landsting 
Michelle Benyamine, Trafikverket 
Birgitta Held-Paulie, Nacka kommun 
Peter Jensen-Urstad, Eskilstuna kommun 
Emma Nordling/ Sara Nilsson, Stockholms Miljöförvaltning 
Martin Tondel, Region Uppsala  
Malin Täppefur, SLB-analys  
Lisa Bergqvist, Gävle kommun 
 

KANSLI 
Frida Eik Kvarnström (halvtidstjänst) 
Kontakt: T. 08-58 00 2101, E-post frida.eik-kvarnstrom@storsthlm.se Webbadress www.oslvf.se 
 

   

STYRELSE 2018 

Ordinarie: Ersättare: 
Bengt Fladvad (MP), ordf. Region Uppsala 
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 
Arne Jonsson (C), Eskilstuna kommun 
Erik Östman (C), Stockholms läns landsting 
Thore Nyman (S), Stockholms läns landsting 
Roger Persson (MP), Gävle kommun 
HC Hansson, ACES Stockholms universitet 
Jan-Erik Haglund, Söderenergi 
 

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), Region Uppsala 
Kerstin Nöre Söderbaum (MP), Stockholms läns landsting 
Peter Huledal, Trafikverket 
Jari Puustinen (M), Eskilstuna kommun 
Hans Jonsson (C), Ovanåkers kommun 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

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 2018. 
Utförare av provtagningar och analyser var förbundets miljöanalysfunktion, SLB-analys vid 
Miljöförvaltningen i Stockholm stad.  
Under året genomfördes utöver basprogrammet två tilläggsprojekt:   
 
- Mätningar av partiklar (PM10) och kväveoxider i urban bakgrund i Eskilstuna 
- Mätningar av bens(a)pyren i Nyköping 

 

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

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

Därutöver har lokala och nationella mätstationer som drivs av SLB-analys varit viktiga 
referensstationer till luftvårdsförbundets regionala mätprogram. 
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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 
Eskilstuna X X  X     
Uppsala X X  X X    
Kanan (SLB-analys)  X       
Regional bakgrund         
Norr Malma1 X X  X X   X 
Norunda2 X X  X X X X  

1) även meteorologiska mätningar 
2) Nationell Station som dirvs av ACES och IVL 

 
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  10 X X X X X   X 

 
 
Nedan anges dessutom lokala och nationella mätstationer som november år 2018 drivs av SLB-analys 
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  
S:t Eriksgatan X X X      
Folkungagatan X X X X     
 
Trafikverket  

        

E4, Essingeleden X X X X  X   
E4, Skonertvägen X X X X     
Uppsala          
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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      
 
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. 
 

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 används 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.  

 

Rapporter  
Två rapporter togs fram av förbundet under 2018.  

”MÄTRESULTAT OCH JÄMFÖRELSER MED NORMER OCH MÅL ÅR 
2016 (LVF 2017:7)” redovisar 2016 års resultat från mätningar av 
luftföroreningar och meteorologiska parametrar vid de stationer 
som ingår i Östra Sveriges luftvårdsförbunds (LVF) mätprogram. 
 
Program för samordnad kontroll inom Östra Sveriges 
Luftvårdsförbund2017 -2019 (LVF 2017:25). Programmet för samordnad kontroll innehåller 
information om samverkansområdets organisation och kontrollstrategi för åren 2017 t o m 
2019. Programmet har upprättats i enlighet med gällande lagstiftning,  
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SLB-analys har även på önskemål från bl.a. Östra Sveriges luftvårdsförbund tagit fram rapport SLB 
2017:11 ”Luftkvalitetsberäkningar för kontroll av miljökvalitetsnormer. Modeller, emissionsdata, 
osäkerheter och jämförelser med mätdata. Denna rapport beskriver beräkningsmetodiken som SLB-
analys använder i olika utredningar om påverkan på luftkvaliteten i miljökonsekvensutredningar, 
tillståndsärenden, kartläggningar mm. I rapporten finns en detaljerad genomgång av hur kvaliteten i 
beräkningarna säkerställs och en beskrivning av osäkerheter som föreligger i olika delmoment. 

Rapporterna återfinns på www.slb.nu och via länk från förbundets hemsida.  
 
Regional luftvårdsdag 
Under 2018 arrangerades ingen Regional Luftvårdsdag. Det prioriterades istället 
kontaktombudsträffar då det inte var någon 2017 och att arrangera regional luftvårdsdag under 
2019.   

 
Kontaktombudsträffar 
Sammanlagt hölls två kontaktombudsträffar. Vårens kontaktombudsträff arrangerades 19 mars vid 
Saturnus konferens. Vid arrangemanget presenterade Boel Lövenheim från Slb-analys den rapport 
om befolkningsexponering i medlemskommuner som i ett tilläggsprogram togs fram 2016. Rapporten 
jämför befolkningsexponering mot miljökvalitetsnormr och miljömål. Beräkningarna gjordes utifrån 
tidigare spridningsberäkningar av luftföroreningshalten av kvävedioxid och partiklar i de fyra län 
förbundet har medlemmar.  
 
Andra presentationen hölls av Antonios Georgelis med utgångspunkt i Miljöhälsorapporten utifrån 
perspektivet hälsopåverkan av luftföroreningar.  
 
28 medlemskommuner var representerade och deltog på kontaktombudsmötet. Några medlemmar 
hade flera representanter.  

Årets andra kontaktombudsträff var den 28 november där tema var ”Bra Luftkvalité i expanderande 
städer -Hur kan hälsosamma miljöer skapas i städer där förtätning eftersträvas som en 
klimatåtgärd?” Denna träff var mellan kl. 9-14 och inklusive lunch. Att träffen hade program som gick 
över lunchen var med avsikt av att skapa mera utrymme för gruppdiskussion för kontaktombuden. 
Kontaktombudsträffen öppnades med att kontaktombuden fick presentera sig men hade också innan 
blivit uppmanade på förhand att berätta kort om utmaningar eller framgångar i sin kommun vid 
tillfället. Detta moment öppnade för en lyckosam diskussion även senare under dagen. Talare var 
Martin Tondel, överläkare Akademiska sjukhuset och Antonios Georgelis, miljötoxikolog vid 
Karolinska Institutet, båda ledamöter i beredningsgruppen. Temat för presentationen var 
”Hälsorisker vid luftföroreningar”.  
 
Trafikverket har tagit fram riktlinjer för arbete med luftkvalité i samhällsplaneringen. Michelle 
Benyamine, Trafikverkets representant i beredningsgruppen höll en presentation om detta arbetet 
vid samma kontaktombudsträff.  



 

9 (14) 
 

Som avslutning hölls ett panelsamtal som modererades av förbundets ordförande, Bengt Fladvad. 
Kontaktombuden fick då återigen tillfälle att lyfta utmaningar och frågeställningar som är relevanta 
för dem. 

Kontaktombudsträffen hade 38 anmälda men kantades av många sjuka, b.la. även den inbokade 
talaren från Naturvårdsverket. En inbjudan till Luftvårdsförbundet Göteborgsregionen resulterade i 
att en representant deltog vid kontaktombudsträffen. Tillfället höll till i lokalen ”Brunnsviken” vid 
förbundets kansli på Storsthlm. 

Kontaktombud har uttryckt ett stort behov av att kunna delta vid t.ex. kontaktombudsträffar på 
distans med anledning av det geografiska avståndet. Kansliet har under året arbetat för att möta 
detta behov och spelade därför in föreläsningar vid andra kontaktombudsträffen.   
 
Remisser 
Till kansliet inkom förfrågan om att delta på ett digitalt samråd i samband med att utvärdera hur 
lagförslaget och luftkvalitetsdirektiven AAQ 2008/50/EC och 2004/107/EC. Förfrågan inkom från 
Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel. 
En representant från beredningsgruppen svarade samrådsgruppen. (Michelle Benyamine från 
Trafikverket.) 

Förbundet har även fått möjlighet att svara på remisser från andra instanser bl.a. Region Uppsalas 
Miljöprogram och Naturvårdsverkets Luftguiden som har utkommit i ny version. Med hänsyn till 
resurser så har förbundet inte valt att avge något remissvar. 
  

Medlemsbesök 
Inga medlemsbesök gjordes under 2018. Ett erbjudande om medlemsbesök framfördes till nya 
medlemmen, Ljusdals kommun men erbjudandet skjuts på framtiden.  
 

Nätverkande 
Förbundssekreteraren besökte i oktober månad European week of regions and cities, i Bryssel. 
Anledningen till deltagandet vid konferensen var ett aktuellt och relevant program med seminarier 
om luftkvalitéarbete ifrån andra europeiska städer, bl.a. Utrecht i Nederländerna. Det presenterades 
också ett document med namnet ”Toolkit for Communication on air quality”. Det visade sig vara en 
bra introduktion till förbundssekreteraren för att få en bättre förståelse för arbetet med luftvård 
inom Europa. Ett besök vid Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel gjordes också för att få en 
introduktion till pågående diskussion om luftkvalité arbete inom EU. 

 

Projekt 
 
Projektansökan Kompetenscenter 2020 
Förbundet har lämnat in en avsiktsförklaring för att vara med som sökande part i en projektansökan 
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till Vinnova. Projektets syftar är att arbeta för ett Kompetenscenter ”Clean Air” 2020. Beslut om 
beviljade projektmedel förväntas 20 juni 2019 och tidigast uppstart 1 januari 2020.  

Forskningsansökningar 
Förbundet stödjer luftvårdsforskning genom att tillåta användande av förbundets data i 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 
 
Kommunikation 
I samband med förbundsstämman 2018 släpptes rapporten ”Exponering för luftföroreningar inom 
Östra Sveriges Luftvårdsförbund -Beräkningar av befolkningens exponering för partiklar och 
kvävedioxid år 2015”. För beräkningarna används luftföroreningskartor och slutsatsen i rapporten är 
att vi beräknas ha 1000 förtida dödsfall per år i Stockholm län och 60-90 förtida dödsfall per år i 
Uppsala, Sörmland och Gävleborgs län.  
 
Samma vecka släpptes en rapport från ACES (Department of environmental Science and Analytical 
Chemistry, Stockholm Universitet) vars slutsats var att invånare i Stockholm, Göteborg och Malmö 
lever ett år längre än för 25 år sedan. Anledningen till detta är enligt rapporten att mängden 
luftföroreningar har gått ner.  
 
Luftvårdsförbundets rapport fick medial uppmärksamhet och så också ACES rapport. Då ACES släppte 
sin rapport samtidigt kan den mediala uppmärksamheten ha påverkats positivt. Det stora intresset 
visade dock på att det finns ett behov av en bättre planering och en tydlig kommunikation vid 
publiceringar av rapporter som kan vara av medialt intresse. Detta lede därför fram till det man kan 
läsa om i nästa rubrik.  
 

Kommunikationsplan 
Beredningsgruppen lyfte tillsammans med kansliet behovet av att ta fram en kommunikationsplan 
för förbundet. Styrelsen gav beredningsgruppen godkännande att arbeta fram en plan för hur 
förbundet under 2019 ska kunna förtydliga sin kommunikation. Under hösten 2018 arbetade 
beredningsgruppen tillsammans med förbundssekreteraren med att tydliggöra i ett dokument målet 
och tidsplan och vid styrelsens sammanträde i november godkändes förbundets 
”Kommunikationsplan 2019”.  
 
En nulägesanalys med frågor om vilka rapporter som används vid beslut till medlemmarna som 
metod är utgångspunkten för det fortsatta arbetet. Målsättningen med kommunikationsplanen är att 
göra ”lättare varianter”/ lätt kommunicerade sammanfattningar med slutsatser av utvalda rapporter 
om behovet visar sig så vara. Målgruppen för denna insats är media, nya ombud och kontaktombud, 



 

11 (14) 
 

tjänstepersoner i kommuner som inte arbetar i direktkontakt med frågan samt förtroendevalda.   
 

Hemsida 
Förbundet hemsida har uppdaterats med handlingar till sammanträden och protokoll under årets 
gång. Det har också uppdaterats med aktuella händelser under ”aktuellt”. 

Förbundets hemsida har under 2018 besökts i ungefär lika stor utsträckning som under 2017 men det 
man kan se är att man genomsnitt stannar längre på hemsidan. Det går också att utläsa från verktyg 
att besök på hemsidan ökar månaderna innan förbundsstämman.  

Sociala medier 
Förbundet har varit aktiva på sociala medier, främst Facebook och Twitter med att sprida artiklar 
som är relevanta för luftvårdsfrågor.  

Nyhetsbrev 
Inget nyhetsbrev publicerades under 2018 med anledning av prioritering av andra arbetsområden vid 
kansliet. Nyhetsbrev planeras starta upp igen 2019.  

Medlemsrekrytering 
Under 2018 tillkom Ljusdals kommun som ny medlem. Dialog fördes med Region Sörmland men som 
slutligen avstod att ansöka om medlemskap.  

Förbundsstämma och styrelsemöten etc  
Årets förbundsstämma hölls den 19 april vid Usine konferens, Södermalmsallen 36.  

Årets presentation hölls av Boel Lövenheim, SLB-analys om den rapport som bygger på det 
tilläggsprogram från 2016 där förbundet beslöt att jämföra befolkningsexponering mot 
miljökvalitetsnormen och miljömålen. Beräkningarna gjordes utifrån tidigare spridningsberäkningar 
av luftföroreningshalten av kvävedioxid och partiklar i de fyra län förbundet har medlemmar.  
 
Vid stämman deltog 32 personer, varav 21 röstberättigade ombud/ersättare.  

Under 2018 hölls fyra protokollförda styrelsemöten.  
Förbundets presidium har sammanträtt fyra gånger, och beredningsgruppen har haft fem möten. 
Två kontaktombudsträffa har arrangerats. Ingen regional luftvårdsdag.  

Upphandling av luftövervaknings aktör 
Kansliet påbörjade det förberedande arbetet för en ny upphandling av luftövervaknings utförare från 
och med 1 januari 2020.  
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Östra Sveriges Luftvårdsförbund     
     

RESULTATRÄKNING         
     
Belopp i kr                                            Not 2018 2017 2016 

     
Huvudintäkter     
Serviceavgifter  4 474 4 507 4 879 
Övriga rörelseintäkter  266 296 452 
Medlemsavgifter  72 73 75 
Summa  4 812 4 876 5 406 

     
Rörelsens kostnader     
Administrationskostnader   -318 -318 -317 
Styrelsens (m m) kostnader 1 -126 -98 -112 
Övriga kostnader  -53 -60 -164 
Utbet av proj. Bidrag  0 0 -42 
Konsulttjänster  -4324 -4340 -3901 
Summa övr. rorelsekostnader  -4 820 -4 816 -4 536 

     
Kostnader för personal     
     
lönekostnad/ sociala kostnader  0 0 -346 
Pensionskostnader  0 0 -23 
Övr. personalkostnader  -2 -3 59 
Summa Personalkostnader  -2 -3 -310 

     
Summa rörelsens kostnader  -4 823 -4 818 -4 846 

     
Rörelseresultat  -11 58 560 

     
Finansiella intäkter & kostnader     
Ränteintäkter  0 0 0 
Räntekostnader  0 0 0 
Avsättning periodiseringsfond 3 -10 -24 -155 
Återföring periodiseringsfonder  50 38 59 
Summa finansiella poster  40 13 -97 

     
     
Resultat efter finansiella poster  29 71 464 

     
Årets skatt  -7 -16 -103 
Årets resultat  22 55 361 
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Östra Sveriges Luftvårdsförbund    
     
BALANSRÄKNING 2018-12-31   2018-12-31  2017-12-31 2016-12-31      

Tillgångar 
    

     

Omsättningstillgångar 
    

Kundfordringar 
 

1 0 0 
Summa 

 
1 0 0      

Kortfristiga fordringar 
    

Förutbet kostn & upplupna intäkter 
  

0 0 
Övriga kortfristiga fordringar 2 155 1 126 1 

Summa  
 

155 1 126 1      

Kassa och bank 
    

Plusgiro 
 

2353 1456 2 448 
Summa 

 
2 353 1 456 2 448 

          
Summa tillgångar 

 
2 509 2 582 2 449      

Skulder och eget kapital 
    

     

Eget kapital 
    

Balanserat resultat 
 

1639 1584 1 223 
Årets resultat 

 
22 55 361 

Summa eget kapital 
 

1 661 1 639 1 584      

Obeskattade reserver 
    

Periodiseringsfonder 3 386 426 439 
Summa obeskattade reserver 

 
386 426 439      

Skulder 
    

     

Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder                          

 
411 466 256 

Skatteskuld 
 

0 0 42 
Övriga kortfristiga skulder 4 31 31 79 
Upplupna kostnader 5 20 20 48 
Summa kortfristiga skulder 

 
462 517 425 

          
Summa eget kapital och skulder 

 
2 509 2 582 2 449 
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Noteringar i tkr 2018 2017 2016 
Not 1 Styrelsen, valberedningen, 
revisorernas kostnader    
Fasta arvoden 48 51 36 
Sammanträdesarvoden 32 23 40 
Arvoden revisorer 18 3 3 
Arbetsgivaravgift +löneskatt 21 16 17 
Mötesförtäring 7 5 15 
Bilersättning 0 0 1  

126 98 112 
    

Not 2 Övriga kortfristiga fordringar 
   

 
2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Skattefordran 101 62 0 
Momsfordran 54 1 064 0 
Övriga bl a skattekto 0 0 0,526 

 155 1 126 1 
    

Not 3 Obeskattade reserver 
   

 
2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Periodiseringsfond  tx 2011, återförd                   
   

Periodiseringsfond tx 2012, återförd 
  

38 
Periodiseringsfond tx 2013, återförd 

 
50 50 

Periodiseringsfond tx 2014 17 17 17 
Periodiseringsfond tx 2015 76 76 76 
Periodiseringsfond tx 2016 103 103 103 
Periodiseringsfond tx 2017 155 155 155 
Periodiseringsfond tx 2018 24 24 

 

Periodiseringsfond tx 2019 10 
  

Summa obeskattade reserver 386 426 439 
    

    
Not 4 Övriga skulder    
 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 
A-skatt arbetstagare 19 19 20 
Momsskuld 0 0 46 
Arbetsgivaravgift 12 11 13  

31 31 79 
    

Not 5 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter   
 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 
Upplupen semesterlön 0 0 0 
Upplupen löneskatt tj pension 0 0 4 
Uppl övr kostn o förutbet intäkter 20 20 44  

20 20 48 
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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. 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 
Systemverktyg: 
 

• inventeringar av utsläppskällor 
• mätningar av luftkvalitet och meteorologi  
• modeller för spridning 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. Även effekter av olika åtgärder kan 
utvärderas och följas upp. 
 

Årsmöte 
Årsmötet sammanträder 1 gång/år före april månads utgång. Extra årsmöte kan sammankallas av 
styrelsen om behov föreligger. 
Årsmötet 2019 kommer att hållas 12 april kl. 10.00.  
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 
 
 

http://www.oslvf.se/verksamhet/arsstamma
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Styrelse 
För år 2019 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. 
http://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 2019 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 dokumentation, samt att hålla förteckningen över 
ombud uppdaterad på bl a förbundets hemsida. www.oslvf.se/verksamhet/kontaktombud

http://www.oslvf.se/verksamhet/styrelse/
http://www.oslvf.se/verksamhet/beredningsgrupp
http://www.oslvf.se/verksamhet/kontaktombud


    
     
 

Sida 5 av 10 
 

Sammanträdestider år 2019 
 
Årsmöte 
12 april  10.00 Saturnus konferens 
 
Styrelse 
14 februari  10.00 
21 mars  10.00 
 
Presidiet 
31 januari  09.15 
14 mars  09.15 
 
Beredningsgrupp 
10 januari  13.15 
7 mars  13.15 
 
 
Kontaktombudsträff 
3 juni 
 

Medlemskontakter 
Kansliet kommer fortlöpande ha kontakt med medlemmarna om vad nyttan av att vara medlemmar 
och på vilket sätt man som medlem har möjlighet att påverka förbundets verksamhet genom att 
delta på t.ex. kontaktombudsträffar Under 2019 ska kommunikationen av den kunskap förbundet 
innehar tydliggöras och tillgängliggöras.  
Kontaktombuden hos medlemmarna ska vara väl informerade om förbundet och hur de kan dra 
nytta av detta, men även att vi som förbund behöver dem som en kanal för att nå ut med kunskap. 
 
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. 
 
 
  

http://www.oslvf.se/
http://www.slb.nu/lvf
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Verksamhet 
 

Basprogram 
I basprogram ingår mätningar, drift av mätstationer, realtidsrapportering av mätdata via internet, 
underhåll av mätdatabaser och emissionsdatabaser, kvalitetskontroller av data samt 
systemadministration (licensavgifter, support, utveckling mm). 
 
Av tabellen nedan framgår vid vilka mätstationer i luftvårdsförbundets system som olika 
luftföroreningar kommer att mätas. Dessa mätningar fyller en viktig funktion för hela regionen 
eftersom de bl.a. mäter importen av luftföroreningar till regionen och anger de bakgrundshalter till 
vilka de lokala haltbidragen adderas. 

 
 
Bakgrundsstationer 

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

Urban bakgrund         
Torkel Knutsson1 X X X X X X X X 
         
Uppsala X X  X X    
Kanan (SLB-analys) X X       
Regional bakgrund         
Norr Malma1 X X  X X   X 
Norunda - X 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  10 X X X X X   X 

 
Nedan anges dessutom lokala mätstationer som november år 2017 drivs av SLB- och som är viktiga 
referensstationer till luftvårdsförbundets regionala mätprogram.  
 
 
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  
S:t Eriksgatan X X X      
Folkungagatan X X X X     
 
Trafikverket  
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E4, Essingeleden X X X X
E4, Skonertvägen X X X
Uppsala 
Kungsgatan X X X X

Södertälje 
Turingegatan X X X
Birkakorset X

Sollentuna 
E4, Häggvik X X X X
Edsberg-Danderydsvägen X X
Eriksbergsskolan X X
Ekmans väg X X

Botkyrka 
E4, Hågelbyleden X X

Gävle 
Södra Kungsgatan X X X
Solna 
Råsundavägen 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 2016:9 

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. Förbundets kontaktombud hos medlemmarna sköter inmatning av emissionsdata. Efter 
uppdateringsperioden genomför SLB-analys kvalitetskontroller för att säkerställa kvaliteten på de 
data som lagts in av förbundets medlemmar. 

Under år 2019 planeras en utbildning för kontaktombuden i för att underlätta uppdateringen av 
emissionsdatabasen. Det är många nya kontaktpersoner i kommunerna varför en samordnad 
utbildningsinsats planeras. 

Modeller 
I huvudsak används olika typer av spridningsmodeller som alla ingår i SMHI’s system Internet Airviro 
och Simair.  

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. 
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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.  

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. 

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.  

Tilläggsprogram 

Styrelsen har beslutat att 2019 genomförs två tilläggsprogram: 

Mätningar av bensen kommer att utföras inom förbundets verksamhetsområde 2019. 
Halterna av bensen mättes senast 2011 och behöver följas upp enligt lagkrav. Bensen tillhör gruppen 
flyktiga organiska ämnen (VOC) och är en cancerframkallande substans som förekommer i bensin. 
Bensen kan även nybildas vid förbränningsprocesser och det förkommer även avdunstning från 
bränslesystem och tankstationer. Den dominerande källan är vägtrafiken men även vedförbränning 
kan ge upphov till bensen. 

SLB-analys kommer att genomföra provtagning under en vecka per månad under 8 månader som är 
relativt jämt fördelade över året för att uppfylla kravet på tidstäckning för indikativa mätningar. 
Enligt föreskrifterna ska indikativa mätningar ske på en mätplats under minst 14 % av ett år, d v s 
minst 51 dagar.   

Ett ytterligare tilläggsprogram är en utveckling av emissionsdatabasen som förbundet bidrar till. 
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Emissionsdatabasen byggdes upp under åren 1992-1994. Denna struktur är i grunden bra men 
behöver moderniseras och förbättras för vägtrafiken. Hanteringen och uppdateringen av 
emissionsdata i databasen har i nuläget vissa begränsningar. För att förbättra emissionsdatabasen, 
samt underlätta uppdateringen behövs strukturen på databasen göras om. 
 
Den nya strukturen innebär att kopplingen mellan vägklasserna i emissionsdatabaserna och 
Nationella VägDataBasen (NVDB) kommer förbättras. Vilket kommer underlätta uppdateringen av 
trafikdata mot NVDB. I dagsläget finns bara trafikflöden för det statliga vägnätet i NVDB, men 
utvecklingen är att även kommunala trafikflöden ska finnas tillgängligt. Vägdata såsom skyltad 
hastighet, vägsträckning med mera finns redan nu för både statliga och kommunala vägar. Tidigare 
har det legat på kommunerna att utöver punkt- och areakällor även uppdatera vägtrafiken årligen. I 
och med planerad EDB-utveckling kommer SLB-analys ta över den årliga uppdateringen av 
vägtrafiken. Till en början kommer kommunerna vara tvungna att skicka in trafikunderlag till SLB-
analys i form av t ex kartor, excel- eller shaperfiler. Men på sikt, när även kommunala trafikflöden 
lagras i NVDB, kommer SLB kunna uppdatera all trafik utan arbetsinsatser från enskilda 
medlemskommuner. För medlemmarna är uppdatering av den lokala trafiken det mest 
arbetskrävande och dessutom upplevs den som svår och krånglig. 
 
Den nya strukturen medför även en EDB som är mycket mer flexibel, t ex vad gäller beskrivningen av 
hur stor andel av trafiken på en viss vägsträcka utgörs av tung trafik eller hur andelen fordon med 
dubbdäck varierar mellan olika kommuner eller gator. Detta i och med att man för varje väglänk kan 
specificera önskad fordonssammansättning och dubbdäcksandel. Även beskrivningen av hur trafiken 
varierar över dygnet eller över året underlättas. I dagsläget är t ex tungtrafikandelen låst i vissa 
klasser såsom 1 %, 4 %, 7, %. Dubbdäcksandeln är t ex densamma för alla innerstadsgator. Den nya 
strukturen skapar flexibilitet och minskar osäkerheter i beräkningsresultaten. 
 
I samband med utvecklingen av EDB kommer även byte av koordinatsystem ske, från RT90 2,5 gon V 
till Sweref 99 TM dvs. en övergång från gårdagens till dagens nationella referenssystem.  Sweref 99 
TM används i Sverige för de nationella databaserna och de allmänna kartorna. Geografisk 
information som produceras av t ex Lantmäteriet, SGU och SMHI redovisas i detta system. 
 
 

Nya medlemmar 
Förbundet kommer att genom nya kommunikationsinsatser också försöka nå nya och nygamla 
medlemmar.  
 

Kommunikation 
Under 2019 kommer förbundets kansli och beredningsgrupp arbeta efter en fastställd 
kommunikationsplan. Syftet med kommunikationsplanen är att under 2019 öka tillgängligheten av 
förbundets mätresultat och rapporter för flera. Den tydligaste inriktningen kommer att vara 
förbundets fackliga texter som ska kompletteras med sammanfattningar och i vissa hensende 
omformuleringar av tidigare texter för att bättre anpassas till en bredare målgrupp. Texterna 
kommer att användas både på hemsida, vid sammanträden och en tryckt broschyr. Som en del i 
kommunikationsplanen kommer det även göras en nuläges analys av hur, när och var de befintliga 
resultaten från förbundens mätningar och rapporter används. Arbetet med kommunikationsplanen 
kommer vara baserad på inhämtade svar vid frågeställningar i nulägesanalysen. Vid slutet av 2019 
kommer en utvärdering av insatsen göras.  
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Informationsinsatser 
Förbundet kommer att arbeta med att tydliggöra information och kontinuerligt arbeta med att vara 
en synlig och lyfta förbundets inhämtade kunskap i nätverk med aktörer inom luftvårdsarbete. 

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 Svenska regionala 
miljöövervakningsförbund om det kan leda till samverkan och nyttjande av varandras resurser för 
gemensamma ändamål. Även under 2019 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 genomgå en teknisk uppdatering som krävs 
för att hemsidan ska vara kompatibel med nya applikationer.  

Luftvårdsdag 2019
En regional luftvårdsdag planeras till ett datum mellan 6-10 maj 2019.  Detta har tidigare har varit ett 
mycket uppskattat evenemang. Det är också ett mycket bra sätt att arbeta med kommunikation av 
förbundets kärnfråga och för att stärka arbetet tillsammans med andra aktörer inom 
luftvårdsarbetet. 

http://www.oslvf.se/


  Arvoden 
   2019-04-12 

Fastställande av arvoden sammanträdes- och 
resereglemente för Östra Sveriges Luftvårdsförbund 
from maj 2019 

Årsarvoden (Oförändrat) 

Ersättningarna justeras årligen med hänsyn till förändringar i prisbasbeloppet. 

Styrelse och presidium. (Oförändrat) 

Ordförande 65% av ett prisbasbelopp per år. 

Vice ordförande 40% av ett prisbasbelopp per år. 

Revisorer (Oförändrat) 

Granskningsarvode 20% av ett prisbasbelopp. 

Sammanträdes- och förrättningsersättningar (Oförändrat) 

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. 

Ersättning för resor (Oförändrad) 

Förtroendevalda ledamöter och ersättare i styrelsen kan erhålla ersättning för resor till 
och från styrelsesammanträden i Östra Sveriges Luftvårdsförbunds om inte 
reseersättning erhålls från hemkommun. Ersättning utbetalas efter inlämnad godkänd 
reseräkning. 

Förslag till beslut: 

Årsmötet beslutar 

att: anta styrelsens förslag till beslut. 

För styrelsen 

av: Frida Eik Kvarnström 
       förbundssekreterare 

Bilaga 6



Postadress Östra Sveriges luftvårdsförbund, Box 38145, 100 64 Stockholm 
Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm   Telefon 08-5800 2101 
E-post frida.eik-kvarnstrom@storsthlm.se  Hemsida www.oslvf.se   Organisationsnummer 802016-9499 

Avgifter 

2019-04-12 

Fastställande av avgifter 

Förbundet har fr.o.m. 1 januari 2019 endast en serviceavgift. Den tidigare 
medlemsavgiften är ihopslagen med serviceavgiften. Styrelsen vill flagga för en 
förändring som innebär att serviceavgiften fr.o.m. 2020 blir indexerad för alla 
medlemmar.  

Förslag till beslut: 

Årsmötet beslutar 

att: anta styrelsens förslag till beslut. 

För styrelsen 

Frida Eik Kvarnström 
förbundssekreterare 

Till årsmötet i  
Östra Sveriges luftvårdsförbund 
Sammanträdesdatum: 2019-04-12 

Ärende 19 

Bilaga 7
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Luftföroreningars hälsoeffekter
med fokus på barn
Olena Gruzieva, Med dr

Institutet för miljömedicin

Karolinska Institutet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Klicka för att lägga till anteckningar



Samband mellan luft och effekter på luftvägarna

 Vuxna (nedsatt lungfunktion, ökad risk för astma, KOL, lung cancer)

 Känsliga grupper:

 Äldre

 Barn

 Gravida kvinnor



Samband hos barn

I områden med högre nivåer av luftföroreningar: 

 Barn har fler symtom från luftvägarna (olika i olika studier)

 Skolbarn har oftare antikroppar mot allergen (olika i olika studier)

 Skolbarn har lägre lungfunktion (mest tvärsnitt) 

Presentatör
Presentationsanteckningar






The BAMSE birth cohort, Stockholm, Sweden

24 year follow up
Questionnaire
Spirometry
Blood 



Address history for 
study subjects Geocoding and linking

coordinates to 
dispersion models

Emission databases (EDB)
1990, 1995, 2000, 2002-2004, 2006, 2010

NOx

Dispersion modeling

PM10
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Exponeringsnivåer under olika tidsperioder i barnets liv 
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Sensibilisering vid 4 år och exponering 

under första levnadsåret

Nordling m fl. 2008

Resultaten presenteras
för en skillnad i
luftföroreningsnivåer från
5e till 95e percentilen (7.2 
µg/m3 PM10, 47 µg/m3 

NOx)



4 – 8 yrs 
1 – 4 yrs 

1 yr 
food

4 – 8 yrs 
1 – 4 yrs 

1 yr 
pollen

.7 1 1.5 2 2.5 3
Odds ratio (95% CI)

ORs calculated for a
change in NOx level 
from the 5th to 95th 

percentile (46.7 µg/m3)

Sensitization at 8 years in relation to 

traffic-NOx exposure during different time periods

Exposure windows:

• First year of life
• Average 1 - 4 yrs
• Average 4 - 8 yrs

Gruzieva m fl 2012





Pipande väsande andning upp till 4 års ålder och exponering för 

luftföroreningar under första levnadsåret

Nordling m fl. 2008
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Astma

Allergisk

(Symtom + IgE mot vanliga 
luftburna ≥ 0.35 kUA/l)

Icke-allergisk

(Symtom)

Gruzieva m fl. 2013



Lungfunktionsundersökning (Spirometri)

 FEV1 (forcerad utandnings volym) - hur mycket man kan andas ut under den första 
sekunden efter full inandning

 FVC (vitalkapacitet) - den största volym man kan andas ut i ett andetag efter en 
maximal inandning



Bakgrund

 Tidigare studier har visat negativa effekter på lungfunktionstillväxt hos barn efter
exponering av luftföroreningar

 Sänkt lungfunktion har visats vara en enskild riskfaktor för ökad dödlighet

 Lungfunktion är ett lätt mätbart och objektivt mått på lungornas hälsa

→ Lung function impairment



Schultz m fl. 2012



Lungfunktion i olika grupper knuten till exponering för PM10

under första året

-3.3% 
(p=0.03)

-7.8% 
(p<0.01)

-4.5% 
(p=0.04)
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European study of cohorts for air pollution 
effects (ESCAPE projektet)

 22 kohorter från 13 länder i Europa

 Enhetlig metodik för uppskattning av exponering för luftföroreningar baserad 
på LUR (land use regression)

 5 födelsekohorter med uppföljning upp till 8 år



 Luftvägsinfektioner: pneumoni upp till 2 år  (MacIntyre m fl. 2013)

 Lungfunktionsänkning vid 8 år (Gehring m fl. 2013)

 Astma upp till 16 år (Gehring m fl. 2015)

European study of cohorts for air pollution 
effects (ESCAPE projektet)



Risk för låg födelsevikt i relation till luftföroreningsnivåer under 

graviditet i 14 europeiska länder

Pedersen m fl. 2013



Samband mellan PM2,5 exponering under graviditet och låg födelsevikt i 

analyser begränsade till nivåer under vissa värden

Pedersen m fl. 2013

15 µg/m3

20 µg/m3

None

ORs are calculated for increments 
of 5 µg/m3 PM2.5

25 µg/m3

(EU standard)



Slutsatser

 Exponering för luftföroreningar tidigt i livet har visat de flesta och största samband 
med olika hälsoeffekter:

 luftvägsinfektioner, fr. a. pneumoni, hos barn upp till 2 års ålder
 sensibilisering vid 4 år och delvis vid 8 år
 astma upp till tonårsålder
 lungfunktionsänkning hos skolbarn och tonåringar

 Moderns exponering under graviditetet kan öka risken för ogynnsamma 
graviditetsutfall (låg födelsevikt)

 Fortsatta uppföljningar krävs för att avgöra huruvida de skadliga effekterna kvarstår 
till vuxen ålder



Tack!
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