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MEDLEMMAR 2019 

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 
Region Stockholm 
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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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

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 2019. Utförare 
av provtagningar och analyser var förbundets miljöanalysfunktion, SLB-analys vid Miljöförvaltningen i 
Stockholm stad.  
Under året genomfördes utöver basprogrammet två tilläggsprojekt:   
 
- Mätningar av bensen inom verksamhetsområdet 
- Utveckling av emissionsdatabasen 
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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. 

Av tabellerna nedan framgår vid vilka mätstationer i luftvårdsförbundets system som olika luftföroreningar 
har mätts.  

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 
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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 
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 2016:9. 

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. 

Utbildning 
Under våren 2019 genomfördes en utbildning i hur kommunerna ska uppdatera emissionsdatabasen. I 
samband med denna utbildning togs det även fram en skriftlig manual för att underlätta för kommunerna. 
Utbildningen var tämligen välbesökt och lyckad.  
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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 2019. 

”MÄTRESULTAT OCH JÄMFÖRELSER MED NORMER OCH MÅL ÅR 
2018 (SLB 12:2019)” redovisar 2018 års resultat från mätningar 
av luftföroreningar och meteorologiska parametrar vid de 
stationer som ingår i Östra Sveriges luftvårdsförbunds (LVF) 
mätprogram. 

Program för Rapportering 
av modelledata och objektiv skattning av luftkvalitet år 2018 inom Östra Sveriges luftvårdsförbunds 
samverkansområde. (SLB 27:2019). Rapporten innehåller en redovisning av luftkvaliteten för 
kommunerna i samverkansområdet. Programmet har upprättats i enlighet med gällande lagstiftning, 

Rapporterna återfinns på www.slb.nu och via länk från förbundets hemsida. 

Regional luftvårdsdag 
Regional Luftvårdsdag 2019 arrangerades 8 maj. Tema för dagen var: Inovativa åtgärder för minskad 
exponering av luftföroreningar och ökad hälsa. Ordf. Bengt Faldvad modererade dagen som var mellan kl. 
09.00- 15.00 Förbundet bjöd alla anmälda på lunch och fika.  

Föreläsare under dagen var: 
Tom Bellander, professor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet 
Magnuz Engardst, Slb analys  
Christer Johansson, Slb- analys 
Maria Krafft, måldirektör Trafikverket 
Malin Modh kommunikationsstrateg Trafikverket 
Jonas Ericsson, Miljöförvaltningen Stockholms stad 
Mathias Cehlin universitetslektor Energiteknik Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle 
Faul Fenton, projektledare GrowSmarter Stockholms stad. 

Anmälda deltagare: 
20 kontaktombud 
3 styrelseledamöter ÖSLVF 
29 övriga ink föreläsare 

Beredningsgruppen arrangerade dagen tillsammans med kansliet. 

http://www.slb.nu/
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Kontaktombudsträffar 
En kontaktombudsträff hölls under 2019.  Detta hade som tema vedeldning och hälsokonsekvenser. 
Beredningsgruppens Martin Tondel, överläkare inom arbets -och miljömedicin Region Uppsala höll föredrag 
och Gunilla Söderström samt Johan Genberg Safont från Naturvårdsverket medverkade och presenterade en 
rapport om vedeldning och föroreningar. Beatrice Säll från SLB analys presenterade mätresultat av 
bens(a)pyren 2018 i vedeldnings områden. 

Vid kontaktombudsträffen gjordes även en återkoppling till deltagarna om de enkätsvar som kom in under 
hösten 2018. Frågorna syftade åt att undersöka vilket underlag ombuden efterfrågade och använde. 
Programpunkten önskade också att öppna upp för samtal och frågor med medlemmarnas kontaktombud för 
återkoppling till beredningsgrupp och kansli. Enkäten var en del av kommunikationsplanen 2019.  

13 kontaktombud deltog på träffen.  3 styrelseledamöter, 1 extern från Länsstyrelsen i Gävleborg deltog 
utöver föreläsare och beredningsgruppen.  

Remisser 
Inga remisser har behandlats. 

Medlemsbesök 
Styrelsen hade ett sammanträde i Gävle där de fick möjlighet att ta del av presentationer om Gävles 
stadsplanering.  

Nya medlemmar 
Dialog om medlemskap påbörjades med Östergötlands luftvårdsförbund, Västmanland och Region Gotlands 
luftvårdsförbund. På inbjudan besökte ordförande, SLB-analys chef Malin Täppefur och förbundssekreterare 
Linköping för presentation av förbundet och svara på frågor. Under hösten 2019 fick kansliet en förfrågan 
från Västmanlands luftvårdsförbund som önskade att veta mera om möjligheten att gå med i ÖSLVF och det 
anordnades då ett studiebesök. Detta hölls vid kansliet i Stockholm och Västmanlands luftvårdsförbund fick 
ta del av presentationer om ÖSLVF och möjlighet att ställa frågor.  

Nätverkande 
I maj månad deltog ordförande och förbundssekreteraren vid ett seminarium på EU Green Week i Bryssel. 
Förbundets ordförande Bengt Fladvad presenterade förbundet och fördelar med samverkan så som Östra 
Sveriges arbetar.  Förbundssekreteraren var med i planeringen av seminariet tillsammans med handläggare 
från Stockholms regionens EU-kontor. Detta seminariet anordnades även tillsammans med Göteborgs stads 
miljöförvaltning.  Seminariet avslutades med en paneldebatt där även representanter från European Public 
Health Alliance och svenska Susanne Lindahl från EU kommissionen deltog (och Air and Noise Policy Officer 
European Environmental Bureau.) 

I december höll förbundssekreteraren en presentation vid Länsstyrelsen i Gävles Luftvårdsdag. Fokus för 
presentationen var hur Östra Sveriges Luftvårdsförbunds har arbetat för att ha en tydlig kommunikation 
utifrån folkhälsoperspektivet för att belysa vikten av luftvårdsarbete.  
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Projekt 
 
Forskningsansökningar 
Förbundet stödjer luftvårdsforskning genom att tillåta användande av förbundets data inom 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 
Inför årsmötet 2019 arbetade kansliet och beredningsgruppen med att utforma en sammanfattning av 
föregångna årets mätresultat för en tryckt upplag att publicera vid årsmötet. SLB-analys som tidigare har 
lämnat mätresultat endast i fullständig data format, fick inför detta i uppdrag att göra en kortare version av 
mätresultat. Denna kortare version skulle tillsammans med texter om hälsokonsekvenser av luftföroreningar 
som miljötoxikolog och överläkare inom arbets -och miljömedicin hade författat utgöra en pilotutgåva av 
”Årlig rapport ÖSLVF”. Årsrapporten trycktes i x antal utgåvor och delades ut på årsmötets deltagare. Syftet 
var årsrapporten skulle ge en snabb introduktion till läget för luftkvaliteten inom verksamhetsområdet samt 
varför det är viktigt att jobba med dessa frågor ur hälsoperspektivet. Återkopplingen var mycket positiv.  

 

Kommunikationsplan 
Beredningsgruppen och kansliet jobbade under 2019 med kommunikationsplanen som togs fram under 
2018. 
 
Denna kommunikationsplan innebär att beredningsgruppen arbetade på olika sätt med att se över vad och 
hur förbundet kommunicerar sitt långsiktiga mål samt att tydliggöra detta. Dialogen internt kring 
kommunikationsplanen resulterade i att genom att kommunicera med fokus på hälsokonsekvenser av 
luftföroreningar önskar vi att mätunderlaget används vid flera beslutsprocesser. Enkätfrågor skickades ut till 
kontaktombud och svaren återkopplades på hösten 2019 års kontaktombudmöte. Frågorna var inriktade på 
att ta reda på vilket underlag kontaktombuden använde i beslutsprocesser och resultatet blev att det till 
största del är haltkartona. Detta bekräftade även behovet av att en uppdatering av dessa är berättigad som 
tilläggsprogram 2020.  

Beredningsgruppen arbetade även med att ha ett tydligt budskap vid planering av program för 
kontaktombudsmöten och regionalluftvårdsdag. Mätresultaterna från året 2019 presenterades i en 
kortfattad version med information om hälsokonsekvenser syfte att nå flera med informationen. 
Beredningsgruppen påbörjade översyn broschyren ”Luften vi andas” som kommer att tryckas i uppdaterad 
utgåva till stämman 2020.  
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Hemsida 
Förbundet sida har uppdaterats med handlingar till sammanträden och protokoll under årets gång. Det har 
också uppdaterats med aktuella händelser under ”aktuellt”. 

Förbundets hemsida är besökt i ungefär lika stor utsträckning som under 2018 men det man kan se är 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 
Utskick har gjorts till styrelse och medlemmar med medlemsnytt.  Under 2019 startade kansliet använda 
verktyg för nyhetsbrev för att kunna följa upp utskicken på ett bättre sätt.  

Medlemsrekrytering 
Inga nya medlemmar tillkom under 2019 men dialog fördes med andra luftvårdsförbund.  

Förbundsstämma och styrelsemöten etc.  
Årets förbundsstämma hölls den 12 april vid Usine konferens, Södermalmsallen 36.  

Olena Gruzieva, forskarassistent vi Karolinska Institutets Miljömedicinska avdelning. Hon höll 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. 
 
Vid stämman deltog 58 personer, varav 41 röstberättigade ombud/ersättare.  
 
Under 2019 hölls fyra protokollförda styrelsemöten och ett per capsulam möte. 
Förbundets presidium har sammanträtt fyra gånger, och beredningsgruppen har haft fem möten. 
En kontaktombudsträff har arrangerats och en regional luftvårdsdag.  

Upphandling av luftövervaknings aktör 
Förbundet genomförde upphandling av luftövervakningsaktör då tidigare avtal löpte ut. Resultatet blev att 
förbundet kommer fortsätta anlita SLB-analys och ett nytt avtal trädde i kraft 1 januari 2020 som är giltigt ut 
2023. Kommunakuten anlitades för juridiskt stöd vid upphandlingen och godkännande att ingå i gemensam 
upphandling inhämtades av alla kommuner.   
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Östra Sveriges Luftvårdsförbund

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr                                           Not 2019 2018

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 5 000 4 812
Summa 5 000 4 812

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -4860 -4820
Personalkostnader 2 -3 -2
Summa -4 863 -4 822

Rörelseresultat 137 -11

Finansiella poster
Räntekostnader 0 0
Räntekostnader, ej avdragsgill 0 0
Resultat efter finansiella poster 137 -11

Förändring av periodiseringsfonder -22 40
Skatt på årets resultat -25 -7
Årets resultat 90 22
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Balansräkning per 2019-12-31

Belopp i tkr                                           Not 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 0 1

Summa 0 1

Kortfristiga fordringar
Förutbet kostn & upplupna intäkter 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 242 155

Summa 242 155

Kassa och bank
Plusgiro 2382 2353

Summa 2 382 2 353

Summa tillgångar 2 624 2 509

Skulder och eget kapital

Eget kapital
Balanserat resultat 1661 1639
Årets resultat 90 22
Summa eget kapital 1 751 1 661

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 408 386
Summa obeskattade reserver 408 386

Skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder                         416 411
Skatteskuld 0 0
Övriga kortfristiga skulder 29 31
Upplupna kostnader 20 20
Summa kortfristiga skulder 465 462

Summa eget kapital och skulder 2 624 2 509

Soliditet 67% 66%
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Noter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning
beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde
minskat med avskrivningar enligt plan.

Antal år
5
5

 
 

Not 1     Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om    

Fordringar

Anläggningstillgångar

Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden.
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Datorer och kontorsmaskiner
Övriga inventarier

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Serviceavgifter, fakturerade kostnader, sidointäker, projektbidrag samt övriga intäkter.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Not 2
Personalkostnader 2019 2018

Bilersättning 2 0
Övrigt 1 2

3 2
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Övriga upplysningar

Noteringar i tkr 2019 2018

Nettoomsättning
Serviceavgifter 4 593 4 474
Övriga rörelseintäkter 407 266
Medlemsavgifter 0 72
Summa 5 000 4 812

Rörelsens kostnader
Administrationskostnader 260 318
Styrelsens kostnader 139 126
Konsulttjänster 4404 4324
Övriga kostnader 57 53
Summa 4 860 -4 820

Styrelsen, valberedningen, revisorernas 
kostnader
Fasta arvoden 67 48
Sammanträdesarvoden 27 32
Arvoden revisorer 18 18
Arbetsgivaravgift +löneskatt 17 21
Mötesförtäring 6 7
Bilersättning 4 0

139 126

Övriga kortfristiga fordringar
2019-12-31 2018-12-31

Skattefordran 108 101
Momsfordran 134 54

242 155

Periodiseringsfonder
2019-12-31 2018-12-31

Periodiseringsfond tx 2014 0 17
Periodiseringsfond tx 2015 76 76
Periodiseringsfond tx 2016 103 103
Periodiseringsfond tx 2017 155 155
Periodiseringsfond tx 2018 24 24
Periodiseringsfond tx 2019 10 10
Periodiseringsfond tx 2020 39 0
Summa obeskattade reserver 408 386

Övriga kortfristiga skulder
2019-12-31 2018-12-31

A-skatt arbetstagare 10 19
Momsskuld 0 0
Arbetsgivaravgift 19 12

29 31

Upplupna kostnader
2019-12-31 2018-12-31

Upplupen semesterlön 0 0
Upplupen löneskatt tj pension 0 0
Uppl övr kostn o förutbet intäkter 20 20

20 20
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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. 

Medlemmar 
Bollnäs 
Botkyrka 
Danderyd 
Ekerö 
Enköping 
Eskilstuna 
Flen 
Gnesta 
Gävle 
Haninge 
Hofors 
Huddinge 
Hudiksvall 
Håbo 
Järfälla 
Katrineholm 
Knivsta 
Lidingö 
Ljusdal 
Nacka 
Norrtälje 
Nykvarn 
Nyköping 
Nynäshamn 
Ockelbo 

Salem 
Sandviken 
Sigtuna 
Sollentuna 
Solna 
Stockholm 
Strängnäs 
Sundbyberg 
Söderhamn 
Södertälje 
Tierp 
Trosa 
Tyresö 
Täby 
Upplands Väsby 
Upplands-Bro 
Uppsala 
Vallentuna 
Vaxholm 
Vingåker 
Värmdö 
Älvkarleby 
Österåker 
Östhammar 
Oxelösund 

Region Stockholm,  
Arbets- och miljömedicin 

Region Uppsala 

Region Stockholm,  
Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen 

Trafikverket Region 
Stockholm 

ACES, Department of applied 
enviromental studies, 
Stockholms Universitet 

IMM -Institutet för 
miljömedicin, Karolinska I. 

Söderenergi AB 

Korsnäs AB 
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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 2020 kommer att hållas 24 april kl. 13.00 vid Saturnus konferens  
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 

Styrelse 
För år 2020 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. 

http://www.oslvf.se/verksamhet/arsstamma
http://www.oslvf.se/verksamhet/styrelse/
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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 

Kansliet 
Förbundets har sitt kansli på Södermalmsallén 36 i Stockholm, i StorSTHLM) lokaler, och bemannas 
av en halvtidsanställd förbundssekreterare. Tillsvidareavtal finns mellan förbundet och Storsthlm om 
kontorsrum samt grundläggande kanslifunktioner som ekonomi, posthantering, telefoni, arkivering 
och sammanträdeslokaler mm.  
Kansliets förbundssekreterare ansvarar för förbundets löpande arbete såsom budgetarbete, 
upphandlingar, förbundsstämma, styrelse, deltagande i beredningsgrupp, medlemskontakter, att 
anordna seminarier, skriva fram beslutsunderlag och bevaka avtal. Kansliet tar i samarbete med 
beredningsgruppen även fram verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, handlingsplan, nyhetsbrev, 
mm. 

Ekonomi och budget 
Ekonomin administreras av Storsthlm. Ansvar för budgetarbetet har ÖSLVF:s kansli. 

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 2020 ska planering göras för att hålla ett möte med kontaktombuden. Nytt för detta år är 
att det kommer vara ett heldagsseminarium som ersätter två halvdagsseminarium som tidigare. 
Detta underlättar både för medlemmarnas kontaktombud som behöver resa och för 
planeringssynpunkt för beredningsgruppen. Programmet består av 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 

Sammanträdestider år 2020 

http://www.oslvf.se/verksamhet/beredningsgrupp
http://www.oslvf.se/verksamhet/kontaktombud
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Årsmöte 
24 april 13.00 Saturnus konferens 

Styrelse 
13 februari 10.00 
26 mars 10.00 
1 oktober 10.00 
27 november 13.00 

Presidiet 
30 januari 10.00 
12 mars 10.00 
1 oktober 10.00 
12 november 10.00 

Beredningsgrupp 
16 januari 09.30-15.00 
5 mars 09.30-12.00 
27 augusti  09.30-12.00 
22 oktober  09.30-12.00 

Regional Luftvårdsdag 
8 maj 10-15.00 

Kontaktombudsträff 
25 september 10.00-15.00 

Studieresa 
Preliminärt 16-18 september 2020 
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Medlemskontakter 
Kansliet kommer att under år 2020 prioritera att genomföra medlemsbesök och målet är två 
medlemsbesök per halvår.  

Kontaktombuden hos medlemmarna ska vara väl informerade om förbundet och hur de kan dra 
nytta av detta. Kansliet tillsammans med SLB-Analys ser till att kunskap finns om hur inmatning i EDB 
ska göras genom utbildningsmaterial. Kontaktombuden ska även erbjudas seminarier på relevanta 
och inspirerande ämnen. 

Ett nyhetsbrev kommer att ges ut en gång per halvår med en sammanfattning av aktuella händelser i 
förbundets och inom luftmiljöövervakningsområdet. 

Kontaktombudsträff 
År 2020 kommer förbundet anordna en kontaktombudsträff. Detta kommer att vara ett heldags 
evenemang. Fokus för kontaktombudsmötet ska vara möjlighet till workshop, utvärdering, utbildning 
och att få inspel från medlemmar till förbundets verksamhet utifrån deras behov. 

Ansvar: kansliet och beredningsgruppen 

Luftvårdsdag 2020
En regional luftvårdsdag planeras med preliminärt datum 8 maj. Det är också ett mycket bra sätt att 
uppmärksamma vikten av att arbeta med luftvård och genom att arrangera dagen tillsammans med 
andra aktörer kan man skapa bättre diskussion och kunskapsutbyte. Till Luftvårdsdagen bjuds 
styrelsen, kontaktombud men även övriga intresserade av luftvård.  

Ansvar: Kansliet och beredningsgruppen 

Nya medlemmar 
Förbundet kommer att prioritera att ge nuvarande medlemmar service genom medlemsbesök. 
Dialog pågår med de tre luftvårdsförbunden i Östergötland, Västmanland och Region Gotlands om 
samverkan i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Inga ytterligare kontakter kommer att tas under 2020. 

Kommunikation 
Förbundet kommer att kommunicera vikten av arbete med luftvård och hur man kan arbeta med en 
utgångspunkt i mätningar och modeller samt genom att tydliggöra hälsokonsekvenser. Till årsmötet 
2020 planeras att ha en ny utgåva av broschyren ”Luften vi andas”. För andra året planeras en tryckt 
upplaga av mätresultat 2019 med slutsatser för målgruppen förtroendevalda och media. I samband 
med detta planeras även att ha ett förberett pressmeddelande. 

Ansvar: kansliet och beredningsruppen 
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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. 
Förbundet kommer också involvera behov och önskemål från kontaktombuden när man planerar 
informationsinsatser så som den regionala luftvårdsdagen. 

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 2020 kommer förbundet medverka vid de möten 
Naturvårdsverket och t ex SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) arrangerar för kommuner och 
regioner. 

Hemsidor 
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. Under året kommer 
denna sida bli uppdaterad med material från seminarier och möten som underlättar för medlemmar 
som inte har möjlighet att närvara vid träffar. Det kan handla om inspelade föreläsningar, rapporter 
och mera tillgänglighet kopplat till handlingar. Förbundets webbsajt www.oslvf.se kommer under 
året göras om för att möta tekniska utmaningar som nuvarande hemsidan har.  

Studiebesök  
Styrelsen och beredningsgruppen planerar att under hösten 2020 genomföra en studieresa till Lille 
regionen, Frankrike. Syftet med studiebesöket är att få ökad förståelse hur regionen Lille arbetar för 
att minska luftföroreningar genom planering av samverkande faktorer i regionen. En studieresa för 
styrelsen och beredningsgruppen ger också ett mervärde i form av dialog och kunskaps utbyte dem 
emellan. 

http://www.oslvf.se/
http://www.slb.nu/lvf
http://www.oslvf.se/
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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 
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Nedan anges dessutom lokala mätstationer som november år 2019 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 
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.  
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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. 

Modeller 
I huvudsak används olika typer av spridningsmodeller system Internet Airviro . 

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. 

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 
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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 2020 genomförs ett tilläggsprogram: 

Framtagande av nya haltkartor åt kommunerna i ABC – län med avseende på partiklar (PM10) och 
kvävedioxid år 2020 

Den senaste kartläggningen för ABC – län samt Gävle kommun och Sandvikens kommun 
genomfördes 2015. Många kommuner har efterfrågat uppdaterade kommunvisa haltkartor. 
Utgångspunkten för att upprätta nya haltkartor är omvärldsförändringar i form av uppdaterade 
fordonsflöden, ökad kunskap om fordonssammansättningen, ökad kunskap om dubbdäcksandelar, 
nya emissionsfaktorer för vägtrafiken, bebyggelseutvecklingen och inte minst en ny struktur på 
emissionsdatabasen som ökar noggrannheten i hur vägtrafikens utsläpp beskrivs.   

Ny struktur på emissionsdatabasen är ett utvecklingsarbete som delvis finansierats av förbundet år 
2019 och som medför ökad flexibilitet på väglänksnivå vad gäller beskrivningen av 
fordonssammansättning t ex hur stor andel av trafiken på en viss vägsträcka som utgörs av tung trafik 
eller hur andelen fordon med dubbdäck varierar mellan olika kommuner eller gator. Strukturen 
medför också en betydligt mer kostnadseffektiv uppdatering av vägtrafiken än tidigare. Uppbyggnad 
av ny EDB-struktur i nytt koordinatsystem är påbörjad i Stockholms län. Som ett led i den kommande 
kartläggning av halter i ABC-län kommer så kommer den nya emissionsdatabasen att 
kvalitetsgranskas och valideras vilket är ett mycket viktigt och ett led inför att den nya strukturen 
implementeras i D och X län.  

Arbetet med att ta fram nya haltkartor är omfattande liksom validering av den strukturen på 
emissionsdatabasen, vilket innebär att haltkartor för D och X län inte ryms i budgeten för 
tilläggsprogram år 2020. Förslagsvis tas haltkartor för D och X län fram inom ramen för 
tilläggsprogram år 2021.  



Uppdaterad 2019-12-05 

Budget 2020 och preliminär 2021 

Återstår i periodiseringsfonder 1) 258 598 kr 2) 34 358 kr. 

Belopp i tkr

Budget 2020 Prel. budget 2021

Rörelseintäkter
Serviceavgift 4 739 4 763
Övriga rörelseintäkter 350 350
Summa intäkter 5 089 5 113

Rörelsens kostnader
Resekostnader och hotel -128 -35
Telefon och kontorsmaterial -2 -2
Tryckkostnader -25 -50
Styrelsekostnader -153 -156
Administration och lokalkostnad Storsthlm -265 -265
Kostnad förbundssekreterare -375 -400
Möteskostnader -31 -31
Köpta tjänster SLB, Tillägssprogram revisorer -4 110 -4 120

Summa rörelsekostnader -5 089 -5 059

Rörelsens resultat 0 54
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Postadress Östra Sveriges luftvårdsförbund, Box 38145, 100 64 Stockholm 
Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm   Telefon 08-5800 2101 
E-post frida.eik-ohman@storsthlm.se  Hemsida www.oslvf.se   Organisationsnummer 802016-9499

Avgifter 

2020-04-06 

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. 2021 blir indexerad för 
alla medlemmar.  

Medlemsavgiften för kommuner är 1,05 kr per invånare  
Medlemsavgift för företag utgår ifrån en tidigare satt taxa med tre 
grupperingar med utgångspunkt i omsätning.  

Förslag: Behålla gällande medlemsavgift 1,05 kr per invånare och en 
indexhöjning med 1,5% per år. 

Förslag till beslut: 

Årsmötet beslutar 

att: anta styrelsens förslag till beslut. 

För styrelsen 

Frida Eik Öhman 
förbundssekreterare 

Till årsmötet i  
Östra Sveriges luftvårdsförbund 
Sammanträdesdatum: 2020 
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