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FÖRORD
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 vid flera fasta mätstationer i
regionen. Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund övervakar
luftens kvalitet och kan beräkna miljökonsekvenser av nya vägar,
industrietableringar och ny bebyggelse
Genom samverkan i Luftvårdsförbundet kan 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
regionens luftkvalitet.
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 importen av
luftburna föroreningar till regionen för att veta hur lokala utsläpp
samverkar med nationella och internationella föroreningar. Med
meteorologi och utsläpp som indata till olika modeller kan
spridningen av olika luftföroreningar beräknas och i nästa led hur
mycket människor och miljö exponeras för.
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Linjeverksamhet
1.

Förbundsmöte
Förbundsmötet hölls den 20 april.
Per Holmgren, känd meteorolog och klimatdebattör, höll ett föredrag om
”Klimatet, en av flera viktiga hållbarhetsfrågor”
Pers presentation finns utlagd på förbundets hemsida.

2.

Styrelse
Styrelsen har sammanträtt enligt verksamhetsplan.
Styrelsen har under 2012 bestått av:

Ordinarie:
Roland Dehlin (M), ordförande, Nynäshamns kommun
Johan Edstav (MP) vice ordförande, Uppsala läns landsting
Tommy Rosén (S) Solna stad
Åsa Wester (S) Stockholm stad
Helena Levy (M) Stockholm stad
Jan-Åke Willumsen (FP) Täby kommun
Jörgen Edsvik (S) / Seppo Laine (V) Gävle kommun
Fredric Ericsson (C) Stockholms läns landsting
Thore Nyman (S) Stockholms läns landsting
Lars-Erik Prosén (KD) Uppsala kommun
Ulf Wikström AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
Jan-Erik Haglund Söderenergi AB
HC Hansson ITM

Ersättare:
Ellinor Avsan (M), Huddinge
Johan Magnusson (C), Upplands Väsby
Torun Hegardt (FP), Danderyds kommun
Andrine Winther (S), Värmdö kommun
Anders Peterson (M), Botkyrka kommun
Terence Hongslo (MP), Uppsala kommun
Bo Eknert (MP), Stockholms läns landsting
Tove Tillenius (S), Stockholms läns landsting
Örjan Nilsson (M), Uppsala läns landsting
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Presidium
Presidiet bestående av ordförande, vice ordförande och
förbundssekreterare har sammanträtt ca 1 vecka före
styrelsesammanträdet enligt verksamhetsplan

4.

Beredningsgrupp
Beredningsgruppen har sammanträtt enligt verksamhetsplan.
Beredningsgruppen har under året bestått av:
Maria Höjer, Gävle kommun tom. september 2012
Lars Westholm, Gävle kommun fr.o.m. november 2012
Emma Nordling, Stockholm stad
Henrik Larsson, Länsstyrelsen i Stockholms län
Tom Bellander, Stockholms läns landsting
Kerstin Gustavsson, Vägverket region Stockholm tom. september 2012
Michelle Benyamine, Trafikverket fr.o.m. november 2012
Åsa Sahlqvist, Swedavia
Malin Ekman, SLB-analys
Birgitta Held-Pauli, Nacka kommun
Bengt Fladvad, kansliet. sammankallande

5.

Kansli
Under året har ett nytt avtal med skrivits med KSL om viss administrativ
service som post och frankering, kopiering, sammanträdeslokaler,
arkivering, ekonomiadministration utom budget, telefoni och tillgång till
KSL:s datasystem.
Ett avtal har även skrivits med Bengt Fladvad Konsult avseende
förbundets administrativa arbete. Båda avtalen Gäller 2012 ut.
Göran Andersson, ny förbundssekreterare sedan 1 november efter
Bengt Fladvad som gått i pension. Göran kommer att ha sin anställning
hos luftvårdsförbundet på heltid men lånas ut till
kustvattenvårdsförbundet till 50%.

6.

Medlemskontakter
Ett antal medlemmar har besökts under året där förbundets verksamhet
har presenterats.
Två kontaktombudsmöten har hållits under året.
Luftvårdsförbundets hemsida är i övrigt medlemmarnas huvudsakliga
informationskanal. www.slb.nu/lvf.
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Verksamhet
Basprogram
Mätningar som genomförts under år 2012
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 varit i drift under år 2012 och vilka luftföroreningar som har
mätts. 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
Urban bakgrund
2
Torkel Knutsson
Uppsala
2
Kanan (SLB-analys)
Regional bakgrund
1
Norr Malma

NOx NO2 SO2 PM10 PM 2,5 PM0.1 Sot

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

O3

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.
Meteorologistationer Mast Hor
(m) vind
Marsta
30
X
Norr Malma
24
X
Högdalen
50
X

Vert. Abs.
Abs. Diff. Neder- Rel. Glob.
vind riktning temp temp börd
fukt Stråln

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
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Nedan anges dessutom lokala och nationella mätstationer som har vari i drift
under år 2012. Driften har utförts av SLB-analys eller ITM, Stockholms
Universitet, och som är viktiga referensstationer till luftvårdsförbundets
regionala mätprogram. Den nationella och europeiska mätstationen som ITM
driver är också en viktig referensstation
Lokala & nationella stationer

NOx NO2 SO2 PM10

PM 2,5 PM0,1 Sot CO O3

Hornsgatan

X

X

X

X

Sveavägen

X

X

X

X

Norrlandsgatan

X

X

X

Folkungagatan

X

X

X

X

E4, Essingeleden

X

X

X

X

E4, Essingeleden, Brännkyrka
skolan 3)

X

X

X

X

E18, Danderyd, Fribergaskolan X

X

X

X

X

X

X

Lokala stationer
Stockholm (SLB-analys)
X

X

Trafikverket, (SLB-analys)

3)

Uppsala (SLB-analys)
Kungsgatan

X

Södertälje (SLB-analys)
Turingegatan

X

Sollentuna (SLB-analys)
E4, Eriksbergskolan

X

Botkyrka (Botkyrka kommun)
E4, Alby

X

X

Nationella stationer
Aspvreten (ITM)1

X

X

X

1)

även meteorologiska mätningar
även depositionsmätningar av bl.a. sulfat, nitrat och ammonium
3)
projektmätningar som pågått under del av år 2011 och 2012
2)

Basprogrammet innehåller även årlig uppdatering av emissionsdatabas.
Detta har under året genomförts för utsläpp under 2011. Mätningar av
luftföroreningshalter och meteorologi vid regionala mätstationer har
fortlöpt under året i enlighet med basprogram enligt avtal.
Luftvårdsförbundets hemsida (www.slb.nu/lvf) uppdateras löpande med
mätdata varje timme.

X

X
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Utredningar under år 2012
Huvudsyftet med övervakningssystemet för luftföroreningar är att
generera bättre och billigare information och beslutsunderlag. Detta sker
genom att använda senaste informationsteknik och genom att utföra
analyser och miljökonsekvensbeskrivningar inom luftområdet. Genom
kopplingen mellan mätdata, detaljerade emissionsdata och
spridningsmodeller kan kvaliteten på beräkningar och analyser hållas hög.
Utöver det viktiga regionala samarbetet, bidrar både nationella och
internationella samarbets- och forskningsprojekt till utveckling av
systemet.
Under 2012 har 16 utredningar genomförts och slutförts i Stockholm och
Uppsala län. 5 av dem utfördes på uppdrag av någon av
Luftvårdsförbundets medlemmar och övriga 11 utfördes åt externa
uppdragsgivare. Av tabellen nedan framgår de uppdrag som slutförts
under året.
Beställare

Typ av uppdrag

Medlem

NCC

Exploatering, bostadshus

Nej

Tyréns AB

Vägutredning,Masmolänken

Nej

Upplands Väsby
kommun

Exploatering, bostadshus

Ja

Uppsala kommun

Exploatering, bostads

Ja

Jernhusen

Exploatering, bostadshus

Nej

Naturvårdsverket Beräkningar av kvävedioxid i Stockholm Nej
och Uppsala län inför ansökan om
tidsfrist för att klara EU-gränsvärdet
Nacka kommun

Exploatering, bostadshus

Ja

Solna kommun

Exploatering Frösunda

Ja

Humlegården
fastigheter

Exploatering, bostadshus i Stockholm

Nej

Stockholms
kommun

Exploatering, överdäckning E18,
Rinkebyterassen

Ja

FVB Sverige AB

Järna panncentral

Nej

Fabege AB

Bostadsexploatering, Arenastaden i
Solna

Nej

Sandviken Energi Kraftvärmeverk Björksätra
AB

Nej

A.L.M Equity AB

Nej

Bostadexploatering, Kunsgatan i
Uppsala
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Uppsala Hem

Exploatering Mikaelsplan i Uppsala

Nej

Hemfosa
Fastigheter AB

Exploatering, bostäder Danvikscenter –
Sicklaön

Nej

Tilläggsprogram under år 2012
Tre tilläggsprogram har genomförts under året
•

Dubbdäcksräkningar. En gemsam metod är framtagen för
dubbdäcksräkningar på parkering. Metoden är presenterades
för muntligt på kontaktombudsmötet hösten 2012. Projektet
fortsätter under år 2013.

•

Luftkvalitet i hamnområden. Mätningar av kväveoxider, sot och
svaveldioxid är genomförd i Nynäs hamn och i Gävle hamn.
Projektet fortsätter under år 2013

•

EU-projektet SUDPLAN har avslutats under år 2012

Tilläggsprogrammen har redovisats för beredningsgrupp och styrelse
Rapporter
Under året har följande rapporter utkommit i Luftvårdsförbundets
rapportserie:
LVF 2012:2

Luftkvalitet i Stockholms och Uppsala län
samt Gävle och Sandviken kommun – kontroll
och jämförelser med miljökvalitetsnormer år
2011

LVF 2012:5

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län
samt Gävle och Sandviken kommun –
utsläppsdata för år 2010
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Forsknings- och utvecklingsprojekt
Hälsorelaterade studier
BAMSE-projektet (Barn Allergi Miljö Stockholm1) har nu publicerats i ett
par vetenskapliga rapporter (en länk till denna finns under Externa
Rapporter på Luftvårdsförbundets hemsida). En studie visar att spädbarn
som utsätts för luftföroreningar från vägtrafiken riskerar försämrad
lungfunktion i skolåldern och en annan att luftföroreningsexponering första
levnadsåret ökar risken för att barnet blir känsligt för pollen vid 4 års ålder.
Exponeringsberäkningar har också genomförts inom ramen för Karolinska
institutets del i ESCAPE-projektet, men här pågår analyserna fortfarande.
År 2012 var sista året för EU projektet SUDPLAN (Sustainable Urban
Development Planner for Climate Change Adaptation), där SMHI varit
koordinator och där Luftvårdsförbundet/SLB deltagit med
Stockholmsregionen som en av piloterna. Ett webb-baserat
beslutstödsverktyg för stadsplanering i ett föränderligt klimat har
utvecklats och testats. Verktyget har applicerats på Förbifart Stockholm
med resultatet att effekten av framtida klimatförändringar har försumbar
betydelse för luftkvaliteten (NO2 och PM10), som huvudsakligen beror på
förändringarna av de lokala utsläppen. Studien har nu publicerats i en
vetenskaplig tidsskrift och finns att läsa på
http://www.hindawi.com/journals/amet/2012/240894/. Se även SUDPLANs
hemsida (www.sudplan.eu).
Studien om luftföroreningars eventuella på verkan på fosterutveckling och
barns födelse, där Luftvårdsförbundet/SLB bidragit med
exponeringsberäkningar för ca 10 000 adresser i Storstockholm har nu
publicerats i en vetenskaplig rapport2. Studien visar att
luftföroreningsexponering ökar risken för förtida födsel. Ytterligare
analyser pågår f n.
Luftvårdsförbundets emissionsdatabaser och modeller har använts för att
beräkna befolknings- och trafikantexponeringen vid utbyggnad av Förbifart
Stockholm. Exponeringen i utbyggnadsscenariot har jämförts med 2 olika
nollalternativ, med respektive utan avgifter på Essingeleden.
Hälsoeffekterna har beräknats av Umeå universitet. Projektet har ingått i
Trafikverkets forskningsprogram.
Betydelsen för befolkningsexponeringen och hälsan vid övergång från
användning av miljödiesel till Europadiesel har studerats i samarbete med
Karolinska institutet. Resultaten visar att speciellt utsläppen och
exponeringen för PAH skulle öka, vilket skulle leda till fler cancerfall.
Projektet har finansierats av Trafikverket och Naturvårdsverket inom
1
2

http://www.folkhalsoguiden.se/TextSida.aspx?id=1716
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:501342/FULLTEXT02
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ramen för ett regeringsuppdrag. Rapporten finns på Luftvårdsförbundets
hemsida.
Projektet Astmariskkartor har förlängts och kommer att slutredovisas
under början av 2013. Resultaten redovisades på Astma allergistämman i
Göteborg 2012 och där var intresset mycket stort.
Likaså har projektet om betydelsen av dubbdäcksförbud/avgifter för
exponering och hälsa förlängts och kommer redovisas i början av 2013.

Emissions- och åtgärdsrelaterade studier
År 2012 avslutades projektet NORTRIP, som finansierats av Nordiska
ministerrådet och som syftat till att klargöra betydelsen av olika processer
för partikelemissionerna och PM10 halterna av icke-avgaspartiklar.
Arbetet har resulterat i en ny beräkningsmodell för emissioner av PM10.
Modellen tar hänsyn till de viktigaste processerna som påverkar PM10
emissionerna och den har använts för att utvärdera betydelsen av
dubbdäcksförbundet på Hornsgatan för PM10 halterna3. Rapporterna från
projektet finns under Externa Rapporter på hemsidan.
Som en del i underlaget till nya riktvärden för vägtunnlar har SLB, på
uppdrag av Trafikverket, genomfört mätningar av NOx, NO2 och partiklar i
och utanför fordon som färdas i Södra Länken tunneln. Mätningarna har
genomförts i samarbete med ITM på Stockholms universitet. En rapport
finns tillgänglig på hemsidan.
(http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2013_001.pdf).
Studiebesök
SLB-analys har förevisat Luftvårdsförbundets organisation, system och
dess funktioner vid ett flertal seminarier och studiebesök med deltagare
från bl a Asien.
Under året har luftövervakningen förevisats för studenter vid Stockholms
universitet. Dels i samband med en miljö- och hälsoskyddsutbildningen på
Naturgeografiska institutionen, dels en kurs i Luftkemi på Meteorologiska
institutionen.
Luftvårdsförbundet genomförde i september en studieresa för styrelse och
beredningsgrupp till Freiburg i södra Tyskland. Resans syfte var att
studera Freiburgs arbete med ett uthålligt samhälle med fokus på trafik
och energi.
På inbjudan och finansiering av SIDA och näringsdepartementet som
besöket förbundets sekreterare Kina i juni och informerade Beijings
miljömyndighet om förbundets verksamhet och organisation.

3

http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2011_002.pdf

STOCKHOLMS OCH UPPSALA
LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND

10 (10)

Returbesök från Beijing gjordes i oktober där Stockholms stad med SLBanalys gjorde en mer detaljerad och vetenskaplig beskrivning av
förbundets operativa verksamhet.
8.

Nya medlemmar
Under året har ett arbete med att utöka förbundets medlemstal med
kommuner i Gävleborgs län pågått. Nya medlemmar under 2012 är:
Ockelbo, Hofors, Söderhamns, Ovanåkers, Bollnäs och Hudiksvalls
kommuner.
Återstående 2 kommuner, Ljusdal och Nordanstig kommer att
inviteras under 2013.

9.

Samarbete med andra miljöövervakningsförbund
Samarbetet med kringliggande län avseende databaser har
genomförts enlig verksamhetsplan. Ett arbete har dessutom
genomförts för att titta på förutsättningar för ett regionalt
miljöövervakningsförbund med i första hand Svealands
kustvattenvårdsförbund

10.

Hemsida
Hemsidan har utvecklats och uppdaterats kontinuerligt varje timme med
mätdata från våra regionala mätstationer. www.slb.nu/lvf enligt
verksamhetsplan.
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RESULTATRÄKNING
Belopp i kr

Not

2012

2011

Huvudintäkter
Serviceavgifter
Inträdesavgifter
Övriga rörelseintäkter
Ej momspliktiga intäkter/ bidrag
Medlemsavgifter
Öresutjämning
Summa

4 308 692
0
163 216
66 843
62 429
11
4 601 192

4 004 654
0
68 100
130 123
59 289
11
4 262 176

Rörelsens kostnader
Administrationskostnader
Styrelsens (m m) kostnader
Resekostnader
Kurs- och seminariekostnader
Revisionskostnader
Övriga kostnader
Utbet av proj. Bidrag
Konsulttjänster
Summa övr. rorelsekostnader

-82 000
-87 595
-132 859
-9 616
-24 350
-33 059
-76 518
-3 923 968
-4 369 966

-172 800
-82 961
-6 991
-4 900
-16 800
-92 783

1

-3 738 355

Kostnader för personal
lönekostnad/ sociala kostnader
Pensionskostnader
Övr. personalkostnader
Summa Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader

-105 136
-4 328
-3 326
-112 789
-4 482 755

-4 115 589

118 437

146 587

Finansiella intäkter & kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader

-257

271
0

Summa finansiella poster

-257

271

Rörelseresultat

Resultat efter finansiella poster

118 180

146 858

Avsättning/ändring periodiseringsfond
Årets skatt
Återföring periodiseringsfonder

-49 989
-39 441
78709

-37 537
-29 617
0

Årets resultat

107 459

79 704

BALANSRÄKNING
Belopp i kr

Not

2012

2011

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Summa kundfordringar

108 458
108 458

0
0

Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

771 217
771 217

209 116
209 116

50 046
50 046

0
0

189852

767 512

1 119 573

976 628

Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

661 792
107 459
769 251

582 088
79 704
661 792

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond tx 2007
Periodiseringsfond tx 2009
Periodiseringsfond tx 2011
Periodiseringsfond tx 2012
Periodiseringsfond tx 2013
Summa obeskattade reserver

0
37167
58666
37537
49989
183 359

78 709
37 167
58 666
37 537
0
212 079

Förutbetalade kostnader &
upplupna intäkter
Förutbet kostn & upplupna intäkter
Summa förut bet kostn & uppl
intäkter
Kassa och bank
Plusgiro
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder

Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga interima skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

3
4
2

51 889
39 441
48 572
27 061
166 963

29 092
29 617
24 048
20 000
102 757

1 119 573

976 628

Noteringar
Not 1 Styrelsen,
valberedningen, revisorernas
kostnader
Fasta arvoden
Sammanträdesarvoden
Arvoden revisorer
Arbetsgivaravgift + löneskatt
Mötesförtäring
Bilersättning

2012

33000
29250
2800
16528
5764
253
87 595

Not 2 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter
Upplupen semesterlön
2734
Upplupen löneskatt tj pension
728
Uppl övr kostn o förutbet intäkter
23 600

Not 3 Leverantörsskulder
Söderhof Catering
Länsstyreslen i Sthlm
KSL
Bengt Fladvad Konsult

Not 4 Övriga skulder
Källskatt
Arbetsgivaravgift

2011

32 100
29 250
0
15 495
6 001
115
82 961

20 000

27 061

20 000

1094
26250
2045
22500
51 889

598

28 494
29 092

24946
23626
48 572

13 596
10 452
24 048
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Postadress Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund, Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Telefon 08-5800 2101
E-post goran.andersson@ksl.se Hemsida www.slb.nu/lfv Organisationsnummer 802016-9499

STOCKHOLMS OCH UPPSALA
LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND

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 vid flera fasta mätstationer i
regionen.
Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund övervakar
luftens kvalitet och kan beräkna miljökonsekvenser av nya
vägar, industrietableringar och ny bebyggelse
Genom samverkan i Luftvårdsförbundet kan 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 regionens luftkvalitet.
Utsläpp, mätningar och modeller
Det konkreta arbetet med luftvård och övervakning av luftens
kvalitet består huvudsakligen av tre delar:
• inventeringar av utsläppskällor
• mätningar av luftkvalitet och meteorologi
• modeller för spridning och nedfall av luftföroreningar
Att kartlägga utsläpp av luftföroreningar och att samla
informationen i utsläppsdatabaser är grunden i arbetet. Ju mer
detaljerad och omfattande information som finns om källorna
och deras utsläpp, desto bättre och mer riktat kan olika åtgärder
prioriteras och genomföras. Att kontinuerligt mäta meteorologi
och halter av föroreningar ger en bild av spridningsförhållanden
och luftens status och kvalitet. Det är också viktigt att
kontinuerligt mäta import av luftburna föroreningar till regionen
för att veta hur lokala utsläpp samverkar med nationella och
internationella föroreningar. Med meteorologi och utsläpp som
indata till olika modeller kan spridningen av olika
luftföroreningar beräknas och i nästa led hur mycket människor
och miljö exponeras för.
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Linjeverksamhet
1.Förbundsmöte
Förbundsmötet sammanträder 1 gång/år före april månads
utgång. Extra förbundsstämma kan sammankallas av
styrelsen om behov föreligger.
2.Styrelse
För år 2013 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 2013.
Kontaktombudsgruppens funktion är att uppdatera
förbundets emissionsdatabas samt att föra vidare om
förbundets verksamhet in i den egna organisationen
Sammanträdestider år 2013

Årsmöte
19 april

13.15

Styrelse
8 februari
22 mars
6 september
22 november

13.15
13.15
13.15
13.15

Presidiet
25 januari
8 mars
5 april
23 augusti

13.15
13.15
13.15 inför årsmötet
13.15

STOCKHOLMS OCH UPPSALA
LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND

8 november
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13.15

Beredningsgrupp
14januari
18februari
19 augusti
28 oktober

13.15
13.15
13.15
13.15

Kontaktombud
14 mars
23 november

10.00 (Gävle)
13.00

6.Medlemskontakter
Fortlöpande informera medlemmarna om vad som händer i
förbundet. Under 2013 ska information hos medlemmar
prioriteras för att informera om förbundets verksamhet och
vad förbundet kan erbjuda sina medlemmar.
Ett nyhetsbrev kommer regelbundet att ges ut med
ambitionen om 2 gånger per år med aktuella händelser inom
luftmiljöövervakningsområdet och om förbundets aktiviteter
Luftvårdsförbundets hemsida är i övrigt medlemmarnas
huvudsakliga informationskanal. www.slb.nu/lvf. Även andra
informationsinsatser kan förekomma.
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Aktiviteter av projektkaraktär
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
Urban bakgrund
2
Torkel Knutsson
Uppsala
2
Kanaan (SLB-analys)
Regional bakgrund
1
Norr Malma

NOx NO2 SO2 PM10 PM 2,5 PM0.1 Sot

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

O3

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.
Meteorologistationer Mast Hor
(m) vind
Marsta
30
X
Norr Malma
24
X
Högdalen
50
X

Vert. Abs.
Abs. Diff. Neder- Rel. Glob.
vind riktning temp temp börd
fukt Stråln

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

STOCKHOLMS OCH UPPSALA
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Nedan anges dessutom lokala och nationella mätstationer som
drivs av SLB-analys eller ITM, Stockholms Universitet, och som är
viktiga referensstationer till luftvårdsförbundets regionala
mätprogram. Den nationella och europeiska mätstationen som ITM
driver är också en viktig referensstation
Lokala & nat. stationer NOx NO2 SO2 PM10

PM 2,5 PM0,1 Sot CO O3

Lokala stationer
Stockholm (SLB-analys)
Hornsgatan
2
Sveavägen
Norrlandsgatan
Folkungagatan
Trafikverket, (SLB-analys)
E4, Essingeleden
Uppsala (SLB-analys)
Kungsgatan
Södertälje (SLB-analys)
Turingegatan
Sollentuna (SLB-analys)
E4, Häggvik
Botkyrka
E4, Alby

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

Nationella stationer
Aspvreten (ITM)1

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 2013.
Efter uppdateringsperioden genomför SLB-analys
kvalitetskontroller för att säkerställa kvaliteten på de data som
lagts in av förbundets medlemmar.

X
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Modeller
I huvudsak används olika typer av spridningsmodeller som alla
ingår i SMHI’s system Internet Airviro och Simair, gaussisk modell,
gaturumsmodeller och några olika gridmodeller. I alla
spridningsmodeller baseras beräkningarna på meteorologiska data
som genererats av en diagnostisk vindmodell. Indata till
vindmodellen är meteorologiska mätningar i ett antal punkter. Den
gaussiska modellen används främst för scenarioberäkningar i
samband med miljö- och hälsokonsekvensutredningar av olika slag.
Beräkningarna med modeller valideras löpande mot uppmätta data.
Den största osäkerheten utgörs ofta av kvaliteten på indata, främst
emissionsdata.
Tilläggsprogram
Enligt gällande avtal för driften av förbundets regionala
luftövervakningssystem för år 2013, mellan Miljöförvaltningen,
Stockholm stad och Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund,
skall tilläggsprogram föreslås för ett år i taget.
För 2013 planeras 3-4 tilläggsprogram.
8. Nya medlemmar
Under 2013 avser resterande 2 kommuner i Gävleborgs län att
anslutas till luftvårdsförbundet. Ambitionen är att alla
Gävleborgs kommuner, länsstyrelse och landsting ska vara
knutna till förbundet.
Diskussion om medlemskap för Södermanlands läns
kommuner ska inledas under första kvartalet 2013
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Samarbete med andra miljöövervakningsförbund
Förbundet har ett länsövergripande samarbetsavtal med
Luftvårdsförbunden i Västmanlands, Södermanlands och
Östergötlands län samt med länsstyrelsen i Gävleborgs län om
nyttjande av gemensamma resurser i första hand
gemensamma databaser.
En arbetsgrupp bestående av presidierna i luftvårds- och
kustvattenvårdsförbundet Roland Dehlin, Johan Edstav, Krister
Nilsson och från Stockholm stad, Helena Levy för att se över
förutsättningarna till ett nära samarbete alt. samgående med i
första hand Svealands kustvattenvårdsförbund.
9. Hemsida
Fortsatt utveckling av förbundets hemsida. Hemsidan uppdateras
kontinuerligt varje timme med mätdata från våra regionala
mätstationer. www.slb.nu/lvf .
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2013-04-19
Göran Andersson
Årsmötet i
Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund
Sammanträdesdatum: 2013-04-19

Fastställande av arvoden för 2013
Luftvårdsförbundet har under en stor följd av år anpassat sina styrelsearvoden efter
det regelverk som finns hos Kommunförbundet Stockholms Län (KSL).Presidiet
föreslår att förbundet följer samma princip även för 2013. För ordförande och vice
ordförande föreslås ½ resp. ett ¼ basbelopp per år.
Förslag till beslut:
Årsmötet beslutar
att:

anta styrelsens förslag om arvoden för 2013 enligt förslag.

Göran Andersson
förbundssekreterare

Postadress Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund, Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Telefon 08-5800 2101
E-post goran.andersson@ksl.se Hemsida www.slb.nu/lfv Organisationsnummer 802016-9499

Avgifter
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2013-04-19

Göran Andersson
Årsmötet i
Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund
Sammanträdesdatum: 2013-04-19

Fastställande av avgifter
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter 2013
Förslag till beslut:
Årsmötet beslutar
att:

anta styrelsens förslag om oförändrade avgifter för 2013

För styrelsen

Göran Andersson
förbundssekreterare

Postadress Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund, Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Telefon 08-5800 2101
E-post goran.andersson@ksl.se Hemsida www.slb.nu/lfv Organisationsnummer 802016-9499
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Medlemsavgift/innevånare
Serviceavgift/innevånare
Total avgift/innevånare

Budget
2012
2 öre
98 öre
100 öre

Utfall 2011
2 öre
98 öre
100 öre

INTÄKTER
Serviceavgifter
Inträdesavgift ny medlem
Övriga rörelseintäkter
Kurs och seminarieavgifter
Medlemsavgifter
SUDPLAN
Ej momspliktiga intäkter

Förslag budget
2013
2 öre
98 öre
100 öre

Prel. budget
2014
2 öre
98 öre
100 öre

4 016

4 056

4 246

4 236

85

125

126

125

59
189

59

63

63

4 349

4 240

4 435

4 424

4 349

4 240

4 435

4 424

25
94
10
45
35

25
100
10
47
35

25
10
10
49
35

25
10
10
50
35

3
15

3
15

3
15

3
15

20
20
0
303

30
20
0
425

30
20
117
570

30
20
79
576

3 498
10
189
4 267

3 521
10

3 540
11

3 560
11

4 241

4 435

4 424

Bilersättning, skattefri
Bilersättning, skattepliktig

3

3

4

4

Summa personalkostnader

3

3

4

4

4 270

4 244

4 439

4 428

79

-4

-4

-4

3

3

3

3

3

1
4

1
4

1
4

82

0

0

0

Summa huvudintäkter
Öresutjämning

Summa intäkter
KOSTNADER
Licensavgifter
Övriga resekostnader
Representation
Fasta arvoden
Sammanträdesarvoden
Förrättningsarvoden
Förlorad arbetsförtjänst
Arbetsgivaravgift på arvoden
Löneskatt på arvoden
information
Jurist + revisionskostnad
Div. kostnader
Administrations- och lokalkostnadnader
Konsultarvoden privatpersoner
Konsultarvoden, Svenska företag
Kurs och seminariekostnader
Utbet av proj.bidrag
Summa övriga rörelsekostnader

Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Ränteintäkter, skattefri
Ränteintäkter, ej avdragsgill
Summa finansiella intäkter/kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatter
Summa skatter

0

82

Beräknat resultat
Konsultarvoden Svenska företag
Underhåll emissionsdatabas
Drift av regionala mätstationer
Hemsidan
Mätdatakontroll, sammanställningar
och mätdatabasen
Systemadministration
Kostnad grunddrift
Ovriga fr. tjänster
Regionala prognoser O3 och PM2,5
Nedfallsmätning
Tilläggsprogram
Summa

0

0
2 012

0

0
2 013

0
2014

2 011

2 990

2 990

2 990

50
60
421
3 521

50
70
430
3 540

50
70
450
3 560

2 888
50
60
500
3 498

NYA MEDLEMMAR
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2013-04-19
Göran Andersson
Årsmötet i
Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund
Sammanträdesdatum: 2013-04-19

Nya medlemmar
Kommun
2013
Hofors
2012
Bollnäs
Hudiksvall
Ockelbo
Ovanåker
Söderhamn

Antal inv.
2012-06-01

9 535

26 160
36 760
5 881
11 386
25 246

Göran Andersson
förbundssekreterare

Postadress Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund, Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Telefon 08-5800 2101
E-post goran.andersson@ksl.se Hemsida www.slb.nu/lfv Organisationsnummer 802016-9499

N ya for sk n in gsr ön och W H Obe döm n in ga r om lu ft för or e n in ga r s
h ä lsoe ffe k t e r

Be r t il For sbe r g, Yr k e s- och m ilj öm e dicin , Um e å unive r sit e t

La n ce t : N e w ly e m e r gin g e vide n ce

Premature births
Lung function
Atherosclerosis
Cognitive impairment

Globa l Bu r de n of D ise a se 2 0 1 0 be r ä k n a r :

430 000 förtida dödsfall /år
i Europa pga partiklar
7 miljoner förlorade levnadsår

Föde lse u t fa ll på ve r k a s
Två st udier av födelseut fall i St orSt ockholm m ed m v av
m ax8- h ozon under 70 µg/ m 3 fann sam band m ed
fört ida födsel ( Olsson et al, 2012) , en st arkare effekt
hos ast m at iker, sam t sam band m ed havandeskapsförgift ning ( Olsson et al, 2013) .

Vart tjugonde fall av
havandeskapsförgiftning
kan förklaras av ozonhalt
under 1:a trimestern

Ba r n s lu n gfu n k t ion på ve r k a s
Modellberäknad halt av PM10- t rafikpart iklar
( m est slit agepart iklar) vid bost aden först a
levnadsåret hade sam band m ed lungfunkt ion
vid 8 års ålder t rot s halt er på bara ca 1 - 8
µg/ m 3.

Schultz et al, 2012

Ök a d r isk för de m e n s
•
•
•
•
•

•
•

Bet ula- kohort en i Um eå
LUR- m odell för t rafikavgaser ( NOx) vid bost aden
2756 delt agare följ da 10 år 1995- 2005
Dem ensdiagnos
Hänsyn t ill t idigare kända det erm inant er ( kön, ålder,
ut bildning) och riskfakt orer ( rökning, högt blodt ryck,
diabet es, fet m a, st roke m m )
Prelim inär aOR högst a vs lägst a kvart il NOx = 1,72
( 95% CI 1.10 – 2.70)
Linj ärt sam band också signifikant

Be döm n in ga r i W H O- pr oj e k t
som ä r u n de r la g för EU

Un de r la ge t om PM 2 .5
•
•
•
•
•

Mer st öd för akut a effekt er
Mer st öd för långt idseffekt er
Kardiovaskulära effekt er erkända av expert er
Ökad insikt om m ekanism erna
Fler t yper av effekt er dokum ent erade

Olik a pa r t ik e lt ype r
•

PM ( m asskonc) inrym m er frakt ioner m ed olika
egenskaper och hälsoeffekt er
• Black Carbon ( sot ) har sam band m ed hälsoeffekt er
även vid sam t idig kont roll för PM2.5, och kan ge
ut t ryck för effekt en av prim ära förbränningspart iklar
• I nga nya t oxikologiska st udier t alar för at t sekundära
inorganiska part iklar ( nit rat , sulfat ) ger effekt erna,
m en epidem iologiska st udier finner sam band
• Nya st udier visar at t grovfrakt ionen, inklusive
m ineralpart iklar, har effekt er även på m ort alit et
• Fort farande finns et t begränsat underlag om
effekt erna av ult rafina part iklar
• Vägt rafik ( avgaser, vägdam m ) , koleldning ( sulfat ) ,
fart ygsm ot orer, vedrök, m et allindust ri, ökensand är
part ikelkällor som bundit s t ill effekt er

N ya r e su lt a t om gr ova pa r t ik la r
Dagligt ant al dödsfall i St ockholm påverkas av halt en av
grova part iklar ( PM10- PM2.5) vid m åt t liga PM10- halt er

Meister et al, 2012

Gr ä n svä r de n för PM 2 .5 & PM 1 0
•

Drabbade grupper och bakom liggande m ekanism er
behöver int e vara desam m a för kort - och långt idseffekt er av PM2.5
• Om råden m ed m åt t liga långt idshalt er av PM2.5 kan
ändå ha episoder m ed ganska höga halt er
• Det finns därför m ot iv at t reglera både årsm edelhalt
och kort t idshalt er ( dygn) av PM2.5
• Ökade belägg för oberoende kort t idseffekt er av grova
part iklar och långt idseffekt er av PM10 ( lungeffekt er)
långt under nuvarande gränsvärden m ot iverar
separat reglering av års- och kort t idshalt er av PM10

Kon se k ve n sbe r ä k n in ga r PM
•

Sam banden m ellan halt och relat iv risk t ycks linj ära
redan från låga halt er, m öj ligen flackar de av vid
m ycket höga halt er

Åm v av PM2.5 har bet ydelse för dödlighet en
även vid halt er under 10 µg/ m 3

Six Cities Study USA
Lepeule et al, 2012

Åm v av PM2.5 har bet ydelse för dödlighet en
även vid halt er under 10 µg/ m 3

Canada
Crouse et al, 2012

Kon se k ve n sbe r ä k n in ga r PM
•

Sam banden m ellan halt och relat iv risk t ycks linj ära
redan från låga halt er, m öj ligen flackar de av vid
m ycket höga halt er
• Man kan int e göra hälsokonsekvensberäkningar och
sum m era effekt erna som t illskrivs olika part ikelm åt t
( PM2.5, sot , sulfat osv) eft ersom de är int e helt
oberoende
• Det st örst a underlaget finns för PM2.5, m en om m an
skat t ar effekt er av t rafikens ut släpp kan m an även
göra alt ernat iva beräkningar m ed andra m åt t

Un de r la ge t om k vä ve diox id
•

•

•

Nya st udier har t illkom m it som visar sam band m ellan
NO2 och kort - och långt idseffekt er på sj uklighet och
dödlighet vid halt er under/ nära gränsvärden
Kort t idseffekt erna best år i m ånga st udier vid
sam t idig kont roll för andra föroreningar ( PM10,
PM2.5)
Det finns visst ( som e) m ekanist iskt st öd från
kam m arst udier och försök för at t respirat oriska
( = kort t ids) effekt er är kausala

Un de r la ge t om k vä ve diox id
•

Nya st udier har t illkom m it som visar sam band m ellan
NO2 och kort - och långt idseffekt er på sj uklighet och
dödlighet vid halt er under/ nära gränsvärden
• Kort t idseffekt erna best år i m ånga st udier vid
sam t idig kont roll för andra föroreningar ( PM10,
PM2.5)
• Det finns visst ( som e) m ekanist iskt st öd från
kam m arst udier och försök för at t respirat oriska
( = kort t ids) effekt er är kausala
• Det är m ycket svårare at t bedöm a vilken roll NO2 har
i st udier av långt idseffekt er
• För gränsvärden är m ax 1- t im m esvärde m est
läm pligt eft ersom kam m arst udier m ed kort a höga
exponeringar st yrker kausala sam band

Svå r t a t t vä lj a for m u le r in ga r
•

Förslaget : ” There is weak, if inconsist ent , evidence of
inflam m at ion and increased airway
hyperresponsiveness wit h NO2 per se in t he range
380- 1880 µg/ m 3 from cham ber st udies…”

•

Beslut et : ” There is evidence of sm all effect s on
inflam m at ion and increased airway
hyperresponsiveness wit h NO2 per se in t he range
380- 1880 µg/ m 3 from cham ber st udies…”

An dr a slu t sa t se r
•
•
•

Allt fler st udier använder närhet t ill bet ydande
t rafikflöden som exponering och ser långt idseffekt er
Sam band har visat s m ellan långt idshalt er av ozon
och dödlighet
För hälsokonsekvensberäkningar har ant aganden om
t röskeleffekt er st or bet ydelse

Egn a r e fle x ion e r
•
•
•
•

I vissa fall har olika expert er ganska olika syn m en
processen kräver kom prom isser
REVI HAAP är int e en helt syst em at isk review m en
beakt ar akt uella sådana
Det är svårt at t ( få) bort se från vad m ot svarande
EPA- dokum ent säger
Result at en från ESCAPE hann int e fram i t id, m en de
skulle int e enbart ha förenklat arbet et i REVI HAAP

Tack för uppm ärksam het en!

