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24 stycken kommuner har någon gång utfört mätningar av 
luftkvalitén i anslutning till en eller flera förskolor i kommunen.

7 stycken kommuner planerade att genomföra mätningar i 
anslutning till en eller flera av kommunens förskolor inom 
det närmaste året.

Enkätinventering: 217 kommuner svarade (75%)

VI VET INTE

… MEN de mätningar vi gjort  visar att miljömålen 
överskrids på trafikutsatta förskolor i Malmö



Barn – en av våra allra mest sårbara grupper

• Rör sig mer, speciellt utomhus = djupandas 
mer

• Mindre i storlek = högre koncentration av 
föroreningar i deras kroppar

• Outvecklat immunförsvar

• Outvecklade luftvägar och organ





Barn och unga och deras familjer i Stockholms län 2017/2018 Befolkningsprognos 2019-2028/60 
DEMOGRAFIRAPPORT 2019:5 - Region Stockholm



STADSBARNS UTEMILJÖER





Fakta
Typ av service
Förskola

Verksam i
Norrmalm

Organisationsform
Kommunal

Antal barn
120

Antal barn per årsarbetare
4,97

Andel med 
förskollärarexamen
31 %

https://forskola.stockholm/hitta-forskola/forskola/

”Som innerstadsförskola har förskolan något så 

unikt som en alldeles egen gård.”

”Förskolan ligger i en 
kulturmärkt 1700-talsbyggnad i 
Stockholms city. Den spännande 
gamla byggnaden har bland 
annat en bakgrund som bageri, 
skola och polisstation.”









Ella’s mother said "moving would 

have been the first thing" the family 

would have done if they had known 

the risks air pollution posed to Ella.



Vi vet att:
• Barn är extra känsliga för luftföroreningar.

• Förskolornas utemiljöer är den utemiljö 
som våra barn tillbringar i särklass mest 
tid i och är kanske den ENDA utemiljö 
som stadsbarn har tillgång till.

• Förskolor i stadsmiljöer riskerar att ligga 
på platser med höga halter av 
luftföroreningar.

Om vi nu vet detta så varför …



SKOLGÅRD PÅ TAK

KNUTPUNKT FÖR REGIONBUSSAR

STORT UNDERJORDISKT 
PARKERINGSGARAGE

LUNDS KOMMUNS FÖRSLAG 2020 TILL ”FÖRNYAD” SKOLGÅRD
VÅRFRUSKOLAN - STADENS ENDA INNERSTADSSKOLA

https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/byggprojekt/galten/



BLYEMISSIONER FRÅN BILTRAFFIK

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Bly-i-luft/

Förbud mot bly i bensin införs



TACK!

sodrasjukvardsregionen.se/amm/rapporter/
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