
  

Östra Sveriges Luftvårdsförbund  
Box 38145 

100 64 Stockholm 

Besöksadress:”Fatburen”, Södermalmsallén 36, 5 tr.  
Kontakt: förbundssekreterare Frida Eik Kvarnström  

tel 08-5800 2101 

e-post: frida.eik-kvarnstrom@oslvf.se 

www.oslvf.se 

 
 

 
 

 

 

 

 

VERKSAMHETSPLAN 

2018 

 

mailto:frida.eik-kvarnstrom@oslvf.se


    
     
 

2 (10) 
 

In ledning 
 
Förbunde t ha r bilda ts  för a tt bidra  till en förbä ttrad luftkva lite t inom dess  
geografiska  utbredning. Det förutsä tte r a tt de  å tgä rder som vidtas  för a tt 
uppnå  förbä ttrad luftkva lite t vila r på  en faktabase rad grund.  
Förbunde t ska  så  långt som möjligt, till skä lig kos tnad, tillhandahå lla  
underlag till s ina  medlemmar samt andra  aktöre r som påverkar luftens  
kva lite t samt a tt med information påverka  olika  aktöre r i en pos itiv 
riktning.  
 
 
Ös tra  Sveriges  Luftvå rdsförbund övervakar luftens  kva lite t och kan 
beräkna  miljökonsekvenser av nya  vägar, indus trie table ringar och ny 
bebygge lse  
 
Genom samverkan i Luftvå rdsförbundet kan de  fyra  länens  kommuner, 
lands ting och andra  aktöre r skapa  s ig en bra  bild av luftens  kva lite t och 
hur föroreningarnas  halte r påverkas  av olika  bes lut. Det ä r inte  praktiskt 
e lle r ekonomiskt möjligt för va rje  kommun a tt hå lla  s ig med den 
kompetens  e lle r ha  de  resurser som fordras  för a tt bygga  upp en egen 
organisa tion som mäter, övervakar och beräknar luftens  kva lite t och 
exponering. Ös tra  Sveriges  Luftvå rdsförbund samlar krafte rna  för en 
effektiv övervakning av luftkva lite ten i Södermanlands , Stockholm, 
Uppsa la  och Gävleborgs  län. 
 
Uts läpp , mä tningar och  mode lle r 
Det konkreta  a rbe te t med luftvå rd och överva kning av luftens  kva lite t 
bes tå r huvudsakligen av tre  de la r: 
 

• invente ringar av uts läppskä llor 
• mätningar av luftkva lite t och meteorologi  
• modelle r för spridning och nedfa ll av luftföroreningar  

 
Kartläggningen av uts läpp av luftföroreningar och insamlande t av 
informationen i uts läppsda tabase r ä r grunden i a rbe te t. Ju mer de ta lje rad 
och omfa ttande  information som finns  om kä llorna  och deras  uts läpp, 
des to bättre  och mer rikta t kan olika  å tgä rder priorite ras  och genomföras . 
Att kontinuerligt mäta  meteorologi och ha lte r av föroreningar ge r en bild 
av spridningsförhå llanden och luftens  s ta tus  och kva lite t. Det ä r också  
viktigt a tt kontinuerligt mäta  import av luftburna  föroreningar till regionen 
för a tt ve ta  hur loka la  uts läpp samverkar med na tione lla  och 
inte rna tione lla  föroreningar. Med meteorologi och uts läpp som inda ta  till 
olika  mode lle r kan spridningen av olika  luftföroreningar be räknas  och i 
näs ta  led exponeringen för människor och miljö. 
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Års möte  
Årsmöte t sammanträder 1 gång/å r före  april månads  utgång. Extra  
å rsmöte  kan sammanka llas  av s tyre lsen om behov före ligger. 
Årsmöte t 2018 kommer a tt hå llas  19 april kl. 10.00.  
Kans lie t ansvarar för a tt ka lle lse  och handlingar utsänds  i tid och i 
enlighe t med s tadgarna  till medlemmarnas  va lda  å rsmötesombud samt 
till s tyre lse  och beredningsgrupp. 
Vid å rsmöte t hå lls  e tt föredrag av inbjuden före läsa re . 
www.os lvf.se /ve rksamhe t/a rss tamma 
 
S tyre ls e  
För å r 2018 planeras  fyra  ordinarie  s tyre lsemöten, två  under vå ren och 
två  under hös ten. Extra  s tyre lsemöten kan läggas  in vid behov. 
Kans lie t ansvarar för utskick av ka lle lse  och dagordning till förbundets  
s tyre lsemöten samt mötesprotokoll. 
www.os lvf.se /ve rksamhe t/s tyre lse / 
 
P res id ium 
Pres idie t (ordförande , vice  ordförande  och förbundssekre te ra re ) träffas  
c:a  en vecka  före  va rje  s tyre lsemöte  samt efte r behov. Då  
kans lifunktionen ä r gemensam för luftvå rdsförbunde t och Svea lands 
kus tva ttenvårdsförbund samordnas  de  båda  förbundens pres idie r för 
hante ring av förbundsadminis tra tiva  frågor. 
Kans lie t ansvarar för utskick av ka lle lse  och dagordning till förbundets  
pres idiemöten. 
 
Berednings grupp 
Beredningsgruppens  hå lle r möten cirka  tre  veckor före  förbundets  
s tyre lsemöten samt därutöver efte r behov under å re t. Gruppens  funktion 
ä r a tt be reda  ä renden inför s tyre lsens  möten samt a tt va ra  idégenera tor 
till förbunde ts  ve rksamhet. 
Kans lie t ansvarar för utskick av ka lle lse  och dagordning till förbundets  
be redningsgruppsmöten samt protokoll. 
www.os lvf.se /ve rksamhe t/be redningsgrupp 
 
Kontaktombud  
Förbunde ts  ha r mins t e tt kontaktombud hos  va rje  medlemsorganisa tion. 
Som förbunde ts  kontaktombud ansvara r man för uppda te ringar av 
förbunde ts  emiss ionsda tabas , samt a tt inom den egna  organisa tionen 
föra  vida re  information om förbundets  ve rksamhet och aktue lla  
luftvå rdsfrågor. Kontaktombuden lyfte r även medlemsorganisa tionernas  
behov och önskemål på  förbunde ts  ve rksamhet.   
 
Under å r 2018 ska  sedvanlig planering göras  för a tt hå lla  två  möten med 
kontaktombuden. Dessa  möten har ka raktä ren av ha lvdagsseminarium 
där inbjudna  gäs tföre läsa re  i utbildningssyfte  presente ra r aktue lla  
luftvå rdsfrågor, informerar om pågående  verksamhet inom förbunde t, och 
lämnar utrymme för diskuss ioner kring för medlemmarna  ange lägna  
luftvå rdsfrågor.  
 

http://www.oslvf.se/verksamhet/arsstamma
http://www.oslvf.se/verksamhet/styrelse/
http://www.oslvf.se/verksamhet/beredningsgrupp
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Planerade  före läsa re  för kontaktombuds träff 2018 ä r Boe l Lövenhe im 
från SLB-ana lys  som redogör för rapporten om befolkningsexponeringen 
av uts läpp i medlemskommunerna . Antonis  Antonios  George lis , 
Miljötoxikolog och Docent, Enhe tschef Miljömedicinska  enhe ten 
presente ra r senas te  miljöhä lsorapporten och hä lsoaspekte r kopplade  till 
uts läppen. 
 
Till kontaktombudsmöten ka llas  även s tyre lse  och beredningsgrupp. 
Kans lie t ansvarar för kontaktombudsmötenas  program, inbjudan och 
dokumenta tion, samt a tt hå lla  förteckningen över ombud uppda te rad på  
bl a  förbunde ts  hemsida . www.os lvf.se /ve rksamhet/kontaktombud 
 
 
Sammanträdes tider år 2018 
 
Års möte  
19 april  10.00 Usine  konfe rens  
 
S tyre ls e  
8 februari  10.15 
15 mars   10.15 
13 september  10.15 
22 november 10.15 
 
Pres id ie t 
30 januari  09.15 
6 mars   09.15 
7 september 09.15 
15 november 09.15 
 
Berednings grupp 
18 januari  13.15 
27 februari  13.15 
23 augus ti  13.15 
1 november  13.15 
 
Kontaktombuds trä ff 
19 mars   13.15 
Hös ten 2018 
 
Medlems kontakte r 
Kans lie t kommer fortlöpande  informera  medlemmarna  om vad som 
händer i förbunde t. Under 2018 ska  information till kontaktombuden och 
deras  uppgift och möjlighe t som kontaktombud priorite ras . 
Kontaktombuden hos  medlemmarna  ska  va ra  vä l informerade  om 
förbunde t och hur de  kan dra  nytta  av detta , men även a tt vi som förbund 
behöver dem som en kana l för a tt nå  ut med kunskap. 
 
Ett nyhe tsbrev kommer rege lbundet a tt ges  ut med ambitionen om 1-3 
gånger pe r å r med aktue lla  hände lse r inom luftmiljöövervaknings -
område t och om förbunde ts  aktivite te r. 

http://www.oslvf.se/verksamhet/kontaktombud
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Luftvå rdsförbunde ts  hemsidor ä r i övrigt medlemmarnas  huvudsakliga  
informationskana l. Förbunde t ha r en egen hemsida , www.os lvf.se , 
med förbundsadminis tra tiv information. Mät- och mode llda ta  redovisas  
på  www.s lb.nu/lvf. Även andra  informations insa tse r kan förekomma. 
 
Verks amhet 
 
Basprogram 
I basprogram ingår mätningar, drift av mäts ta tioner, rea ltids rapporte ring 
av mätda ta  via  inte rne t, underhå ll av mätda tabase r och 
emiss ionsda tabase r, kva lite tskontrolle r av da ta  samt 
sys temadminis tra tion (licensavgifte r, support, utveckling mm). 
 
Av tabe llen nedan framgår vid vilka  mäts ta tioner i luftvå rdsförbunde ts  
sys tem som olika  luftföroreningar kommer a tt mä tas . Dessa  mätningar 
fylle r en viktig funktion för he la  regionen efte rsom de  bl.a . mä te r importen 
av luftföroreningar till regionen och anger de  bakgrundsha lte r till vilka  de  
loka la  ha ltbidragen adderas . 
 

 
Bakgrunds s ta tioner 

NOx NO2 SO2 PM10 PM 2,5 PM 0.1 So t O3 

Urban bakgrund         
Torke l Knutsson2 X X X X X X X X 
 Eskils tuna  X X  X     
Uppsa la  X X  X X    
Kanan (SLB-ana lys )  X       
Regiona l bakgrund         
Norr Malma 1 X X  X X   X 

1) även meteorologiska  mätningar 
 
Nedan anges  de  meteorologiska  mäts ta tioner som generera r mätdata  för 
mode llbe räkningar och som ingår i luftvå rdsförbunde ts  regiona la  sys tem. 
 
 
Meteoro log is ta tioner  
 

Mas t 
(m) 

Hor. 
Vind  

Vert. 
vind  

Vind-
riktn ing  

Ab s . 
Temp 

Diff. 
Temp 

Neder-
börd  

Rel. 
fukt. 

Glob . 
s trå ln  

Mars ta , Uppsa la  30 X X X X X X X X 
Norr Malma, Norrtä lje  24 X X X X X X X X 
Högdalen, S tockholm 50 X X X X X X X X 
Eskils tuna   10 X X X X X   X 

 
Nedan anges  dessutom loka la  mäts ta tioner som november å r 2017 drivs  
av SLB- och som ä r viktiga  re fe renss ta tioner till luftvå rdsförbunde ts  
regiona la  mätprogram.  
 
 
Lokala  och  n a tione lla  
s ta tioner  

NOx NO2 PM10 PM2,
5 

An ta l 
Partikla r 

So t CO O3 

Lokala stationer 

        

S tockholm          

http://www.oslvf.se/
http://www.slb.nu/lvf
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Hornsgatan X X X X X X X X 
Sveavägen X X X X   X  
S :t Eriksgatan X X X      
Folkungaga tan X X X X     
 
Tra fikverke t  

        

E4, Ess inge leden X X X X  X   
E4, Skonertvägen X X X      
Uppsa la           
Kungsgatan X X X X     
 
Södertä lje   

        

Turingegatan   X      
Birkakorse t   X      
 
Sollentuna   

        

E4, Häggvik   X X X    
Edsberg-Danderyds vägen   X X     
Eriksbergsskolan   X X X    
Ekmans  väg   X X X    
 
Botkyrka   

        

E4, Alby X X       
 
Gävle  

        

Södra  Kungsga tan X  X      
         

         

         

         

 
Samverkan genom regiona la  och loka la  mätprogram medför a tt anta le t 
mäts ta tioner uppfylle r minimikraven om anta le t provtagningspla tse r som 
ska  finnas  inom e tt samverkansområde med ca  3 miljoner invånare  enligt 
12 § NFS 2016:9 
 
Emiss ionsda tabase r 
 
För ve rksamhetsområde t finns  en emiss ionsda tabas  som omfa tta r 50 
kommuner. SLB-ana lys  ha r upparbe tade  rutine r för uppda te ring av den 
regiona la  emiss ionsda tabasen.  
SLB-ana lys  ansvarar för s trukturen och kva lite ten i emiss ionsda tabasen 
och uppda te ra r a lla  underordnade database r innehå llande  
emiss ionsfaktore r och tidsprofile r. Detta  sker rent praktiskt en gång per 
å r men SLB-ana lys  a rbe ta r kontinuerligt med a tt utvä rdera  och förbättra  
emiss ionsfaktore r. Målsä ttningen ä r a lltid öka  kva lite ten och 
de ta lje ringsgraden i emiss ionsda tabasen.  
 
Kommunernas  och Länss tyre lse rnas  uppdate ring och genomgång av 
emiss ionsda tabasen sker under hösten. Förbunde ts  kontaktombud 
medlemmarna  sköte r inmatning av emiss ionsda ta . Efte r 
uppda te ringsperioden genomför SLB-ana lys  kva lite tskontrolle r för a tt 
säkers tä lla  kva lite ten på  de  data  som lagts  in av förbunde ts  medlemmar. 
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Modelle r 
 
I huvudsak används olika  typer av spridningsmode lle r som a lla  ingår i 
SMHI’s system Internet Airviro och Simair.  
 
SMHI-Airviro  vindmodell  
Luftföroreningar påverkas  av olika  meteorologiska  processe r. 
Vindar transporte ra r föroreningar, turbulensen blandar och späder 
dem. Airviro använder en vindfä ltsmode ll base rad på  Danard (1977) 
för a tt be räkna  de  vindfä lt som används  av spridningsmode lle rna .  

SMHI-Airviro  gaus s modell 
Gaussmode llen används  för a tt be räkna  ha lter av föroreningar ovan 
mark (öppe t landskap) e lle r tak (bebygge lse ). Beräkningshöjden ä r 
sa tt till 2 m som s tandardvärde , men användaren kan specifice ra  
andra  vä rden. Spridningen från varje  enskild kä lla  beskrivs  i 
mode llen med hjä lp av en Gauss isk plymmodell.  

SMHI-Airviro  OSPM 

I tä tbebyggda  områden beskrive r gaussmode llen ha lte r av 
luftföroreningar i taknivå . För a tt be räkna  ha lten ne re  i ga turum 
komple tte ras  dä rför gauss -beräkningarna  med beräkningar med 
ga turumsmodelle r.  

Bebygge lse faktorn, dvs . om ga turummet ä r s lute t samt dess  
dimens ioner, spe la r s tor roll för ga tuventila tionen och därmed för 
ha ltnivåerna . SMHI Airviro OSPM används  för a tt be räkna  
luftföroreningsha lte r och dess  förde lning i ga turum både  för 
enke ls idig och dubbe ls idig bebygge lse . Airviro OSPM 
implemente rades  i sys temet å r 2014 och har te s ta ts  under vå ren å r 
2015. Airviro Gauss  och Airviro OSPM utgör tillsammans  en 
motsvarighe t till SMHI S imair OSPM-modell. Det ä r en kla r förde l a tt 
mode lle rna  ligger inom samma sys tem då  de t e ffektivise ra r 
framtagande av beräkningsresulta t. 

CFD-mode lle r (CFD=Computa tiona l Fluid Dynamics) ä r avancerade  
mode llve rktyg som kan användas för a tt be räkna  luftföroreningsha lte r i 
miljöe r med komplice rad geometri som t.ex. s tadsbebygge lse , vägbroar 
e lle r tunne lmynningar. CFD-beräkningar används  som e tt komplement till 
mer traditione lla  mode llbe räkningar såsom t.ex. gaussmode lle r. CFD 
mode lle ring utförs  av SLB-ana lys  med mode llen MISKAM. 
 
I a lla  spridningsmode lle r base ras  be räkningarna  på  meteorologiska  da ta  
som generera ts  av en diagnos tisk vindmode ll. Inda ta  till vindmode llen ä r 
meteorologiska  mätningar i e tt anta l punkte r. Den gauss iska  mode llen 
används  främst för scenarioberäkningar i samband med miljö- och 
hä lsokonsekvensutredningar av olika  s lag. Beräkningarna  med mode lle r 
va lide ras  löpande  mot uppmätta  da ta . Den s törs ta  osäkerheten utgörs  
ofta  av kva lite ten på  inda ta , främst emiss ionsda ta .  
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Tilläggsprogram  
 
S tyre lsen har bes luta t a tt 2018 genomförs  två  tilläggsprogram: 

• Mätningar av pa rtikla r (PM10) och kväveoxide r i urban 
bakgrund i Eskils tuna  

• Mätningar av bens(a )pyren i Nyköping 
 

Mätningar i Eskils tuna  utförs  för a tt skapa  e tt bä ttre  mätunderlag för 
va lide ring av mode llberäkningar. Mätningar av bens(a )pyren syfta r till a tt 
kontrolle ra  om miljökva lite tsnormen uppfylls  i område  med mycke t 
vede ldning. 
 
 
Nya  medlemmar 
Ett nyhe tsbrev kommer rege lbundet a tt ges  ut med ambitionen om 1-3 
gånger pe r å r med aktue lla  hände lse r inom luftmiljöövervaknings -
område t och om förbunde ts  aktivite te r. Ljusda ls  kommun som kom med 
som nya  medlemmar under 2017 ska  integreras  i förbunde t. 
 
  
Kommunika tion  
En kommunika tionsplan kommer a tt a rbe tas  fram tillsammans  med 
beredningsgruppen. Syfte t ä r a tt hitta  en genomarbe ta t linje  och 
s tra tegisk plan a tt a rbe ta  utifrån när förbunde t ska  kommunicera  s in 
fråga .  
 
In formations ins a ts e r 
Förbunde t kommer närvara  vid temadagar så  som Trafikveckan för a tt 
sprida  kännedom om förbunde t och den kunskap som är inhämtad. 
 
Samarbe te  med andra  miljöövervaknings förbund  
Genom a tt de t gemensamma kans lie t med Svea lands  
kus tva ttenvårdsförbund har de  två  förbunden e tt na turligt nä ra  
samarbe te . 
 
Därutöver ä r de t önskvärt a tt utveckla  samarbe te t med andra  Svenska  
regiona la  miljöövervakningsförbund om de t kan leda  till samverkan och 
nyttjande  av varandras  resurser för gemensamma ändamål. Även under 
2018 kommer förbunde t medverka  vid de  möten Naturvårdsverke t och t 
ex SKL (Sveriges  Kommuner och Lands ting) a rrangerar för kommuner 
och regioner. 
  
Hems idor 
Förbunde ts  webbsa jt www.os lvf.se  kommer under å re t vida reutvecklas  
och förfinas  i samverkan med och efte r synpunkte r från medlemmarna . 
 
Luftvå rds dag  2018  
En luftvå rdsdag planeras  under hös t/vinte r 2018 då  de tta  tidiga re  har 
va rit e tt mycke t uppskatta t evenemang. Det ä r också  e tt mycke t bra  sä tt 
a tt a rbe ta  med kommunika tion av förbundets  kä rnfråga . 

http://www.oslvf.se/

