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Tilläggsprogram

• 2020: Kartläggning av PM10 och NO2 i  Stockholms- och Uppsala län år 2020. 

• 2021: Kartläggning av PM10 och NO2 i Gävleborgs- och Södermanlands län år 2020.

– Den senaste kartläggningen i Södermanlands län (D) och Gävle och Sandviken kommuner genomfördes år 2015. 

– För övriga kommuner i Gävleborgs län (X) genomfördes kartläggning av NO2 och PM10 år 2013. 

• 2022: Kartläggning av PM10 och NO2 i Östergötlands- och Gotlands län år 2020.

Användningsområden och syfte

• Finns risk för att miljökvalitetsnormerna överskrids i kommunen?

• Underlag för samhällsplanering 

• Information till allmänheten

• Underlag för att bedöma behovet av mätningar, åtgärder och åtgärdsprogram i kommunerna.

Kartläggningar inom ÖSLVF

2022-06-09



Miljökvalitetsnormer och nationella miljömål

• Miljökvalitetsnormer                              
juridiskt bindande högsta nivåer               
(”tak”, olagliga att överskrida).

• Nationella miljökvalitetsmålet 
Frisk luft
definierat av Sveriges riksdag, 
baseras på bl.a. WHO:s och KI:s 
riktvärden för hälsan

Partiklar, PM10  

Tid för  

medelvärde 

Normvärde 

(µg/m3) 

Målvärde 

(µg/m3) 

Anmärkning 

Kalenderår 40 15 Värdet får inte överskridas 

 

1 dygn 50 30 Värdet får inte överskridas 

mer än 35 dygn per 

kalenderår  

 

Kvävedioxid, NO2  

Tid för 

medelvärde 

Normvärde 

(µg/m3) 

Målvärde 

(µg/m3) 

Anmärkning 

Kalenderår 40 20 Värdet får inte överskridas 

 

1 dygn 60 - Värdet får inte överskridas 

mer än 7 dygn per 

kalenderår 

1 timme 90 60 Värdet får inte överskridas 

mer än 175 timmar per 

kalenderår 

Norm/mål som är svårast att klara

Totalt 5 haltkartor
• PM10 årsmedelvärde
• PM10 dygnsmedelvärde
• NO2 årsmedelvärde
• NO2 dygnsmedelvärde
• NO2 timmedelvärde



• Ny struktur för vägtrafiken: bättre beskrivning av variation i andel fordon med dubbade 
vinterdäck samt andel tungtrafik.

• Emissionsfaktorer för slitagepartiklar från Nortrip-modellen.

• Intransport av luftföroreningar från utsläpp utanför länen har uppskattats utifrån 
modellerade halter.

• Flera vindmaster i samma beräkningsområde.

• Uppdaterad beskrivning av utsläpp från vedeldning. 

• Detaljerad information om uppvärmningskällor i enskilda fastigheter från Hudiksvalls 
kommun och Gävle kommun samt fördelningen mellan olika panntyper i Katrineholm har 
använts. 

• Övriga kommuner: Schabloner utifrån fördelningen av kaminer och pannor i dessa 3 kommuner.

Vad är nytt sedan tidigare kartläggning?
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Vad är en kartläggning?

2022-06-09

Modellberäknade luftföroreningshalter över ett                                              
större område för ett meteorologisk normalår.

• Jämförelse med mätdata under flera år.

• Indata: Luftvårdsförbundets utsläppsdatabas. 

Kväveoxider, NOx

Utsläpp från olika sektorer

Partiklar, PM10



• Gauss

Halter i öppen terräng samt taknivå. 

Alla olika typer av utsläppskällor.

• Openroad

Större vägar med skyltad hastighet > 60 km/h

Endast vägtrafik

• OSPM

Halter i enkelsidiga och dubbelsidiga gaturum

Endast vägtrafik

Tre olika modeller

2022-06-09

Vägar Openroad

E4

E16

E4

E20



Virtuella vindmaster
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Andel fordon med dubbade vinterdäck 

2022-06-09

• X län 85 %
Gävle tätort: 70 %

• D län 70 %

Kartläggning år 2013/2015
• X län 85 % 
• D län 70 %

X län

D län



Modellerad regional bakgrundshalt NOx
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MATCH-modellen, SMHI



Jämförelse med mätningar NO2 år
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Modellerad regional bakgrundshalt PM10
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MATCH-modellen, SMHI



Jämförelse med mätningar PM10 år
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Dygnsmedelhalter av PM10 och NO2 i 
ABCDX län år 2020



Jämförelse mot MKN och MKM

Inga överskridanden av MKN för PM10 och NO2

Halter över övre utvärderingströskeln 
PM10

 ett fåtal gaturum i Eskilstuna, Nyköping och Gävle

 längs delar av E4 och E16 i Gävle kommun

NO2

 ett fåtal gaturum i Eskilstuna, Nyköping och Gävle

Halter över miljökvalitetsmålet Frisk luft
PM10 

 längs E4 och E16 i närheten av Gävle tätort 
 en liten del av E16 i Sandvikens kommun, 
 delar av E4 genom Trosa- och Nyköpings kommun
 delar av väg 55 genom Strängnäs kommun
 ett antal beräknade gaturum i centrala delarna av Gävle, Söderhamn, Eskilstuna, Nyköping och 
Katrineholm

NO2

 ett antal gaturum i Gävle, Hudiksvall, Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm  



NO2 dygn i Eskilstuna och Gävle

Eskilstuna Gävle

Kyrkog tak
Urban bakgrund (2017): 23 µg/m3

Alva Myrdalsg tak 
Urban bakgrund (2018): 20 µg/m3

S Kungsg (2017-2019)
48 µg/m3



• Förekomst av bullerskärmar utmed vägar är inte inkluderade i beräkningarna. 

• Kartläggningen avser år 2020 som meteorologiskt och utsläppsmässigt normalår 
och inkluderar inte effekter av minskad trafikmängd och bättre luftkvalitet till följd 
av restriktionerna under coronapandemin. 

• Gaturum med bebyggelse: Halterna som visas i kartan avser den sida av vägen 
med de högst beräknade halterna.  

• Områden med halter i intervallet ”övre utvärderingströskeln” och ”över 
miljökvalitetsnorm” bör betraktas som områden där risk för överskridande av norm 
finns. Inom dessa områden kan mätningar och/eller mer detaljerade beräkningar 
behöva utföras. 

• Planeras exploatering i områden med höga halter måste kompletterande 
utredningar göras med hänsyn till kommande bebyggelse och förändrad 
trafiksituation.

Tillämpning av resultaten
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Kartor på SLBs 
hemsida

• GIS-skikt med haltkartor har 
distribuerats till alla kommuner.

https://www.slb.nu/slbanalys
/luftfororeningskartor/

Teckenförklaring
Växla mellan olika haltkartor
t ex NO2dygn eller PM10år

Byta 
bakgrunds-
karta



Beskrivning av metoder och osäkerheter 

2022-06-09

Rapporten finns att ladda ner på SLBs hemsida 
under Rapporter

https://www.slbanalys.se/slb/rapporter/pdf8/slb2
021_057.pdf



Jämförelse med mätningar NO2 dygn
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Jämförelse med mätningar NO2 timme

2022-06-09



Jämförelse med mätningar PM10 dygn
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SLB hjälper till – maila eller ring

Kontakt: 

kristina@slb.nu, tel 08-508 28 178

jenny@slb.nu, tel 08-508 28 886

Vi som har jobbat med kartläggningen

Kristina Boel Lars

Sebastian Jenny Beatrice
(föräldraledig)

Michael

Magnuz

mailto:kristina@slb.nu
mailto:jenny@slb.nu
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