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Förord 

Den övervakning av luft som skett i Gävleborgs län har huvudsakligen utförts av länets 
kommuner genom mätningar av tätortsluft Luftkvaliten har stor betydelse för människors 
hälsa och i vissa fall även på naturmiljön. För att åstadkomma en god luftkvalitet i Sverige 
finns miljökvalitetsnormer (MKN) till hjälp . Normerna anger vilka halter av olika 
luftföroreningar som inte får överskridas. Miljökvalitetsnormerna är en vägledning i arbetet 
med de nationella och regionala miljömålen och för kommunerna är miljökvalitetsnormerna 
också ett verktyg att kontrollera föroreningshalterna i tätortsluften. Idag finns 
miljökvalitetsnormer för bl.a kväveoxider, svaveldioxid, ozon, bly, bensen, partiklar och fler 
ämnen är på förslag. 

Mätningar av tätortsluft har skett i flera av länets kommuner under en lång följd av år, men 
det har inte gjorts någon sammanställning över de mätdata som tagits fram i länet. Denna 
rapport är en sammanställning av de mätningar som gj01ts i länet, fråmför allt kommunernas 
tätortsmätningar de senaste l 0-15 åren, men innehåller även information från Länsstyrelsens 
depositionsmätningar av svavel och kväve. 

Rapporten är tänkt att fungera som ett underlag för det framtida arbetet med de regionala 
miljömålen och arbetet med miljökvalitetsnonnerna, samt för att få en bild över länets 
luftkvalitet och på sikt kunna arbeta fram ett gemensamt övervakningsprogram. 

Maja-Lena Brännvall 
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l Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finns idag en stor medvetenhet om luftkvalitetens betydelse för människors hälsa. 
Införandet av miljöbalken, de 15 nationella miljömålen samt förordningen om 
miljökvalitetsnormer (MKN) har ytterliggare ökat medvetenheten. MKN och miljömål kräver 
också större insatser från kommuner och övriga myndigheter. Införandet av MKN innebär att 
kommunerna behåller ett huvudansvar får övervakning av tätmisluften och eventuella 
åtgärdsprogram. Från l januari 2005 började MKN får partiklar (PM10) att gälla och från l 
januari 2006 börjar MKN för kvävedioxid och kväveoxid att gälla. Detta innebär att 
kommunerna har ett krav på sig att genom mätning, beräkning eller annan objektiv 
bedömning konstatera att MKN inte öve1iräds. I många kommuner finns en stor osäkerhet om 
hur kraven i MKN skall uppfyllas, ofta saknas också resurser i form av pengar och personal 
vilket gör det svårt att kontrollera MKN. 

Mätningar av olika föroreningar har gjorts i de flesta av länets tätorter under flera år, men det 
. har aldrig gjorts någon sammanställning över vad som mätts i länet, hur länge mätningarna 
skett och vilka föroreningsnivåer som finns i länets tätorter. Som stöd får kommunerna har ett 
samarbete startats mellan representanter från kommunernas miljökontor och länsstyrelsen. 
Tanken är att dela erfarenheter mellan kommuner och mellan kommuner och länsstyrelse. 

Rappmien är framtagen i samarbete med länets kommuner. 

1.2 Syfte 

Rapportens syfte är att göra en sammanställning över de mätningar som gjorts i länet och 
utifrån detta göra en uppskattning av luftkvaliteten i länet. De första resultaten från 
länsstyrelsens samarbete med IVL kommer att presenteras. Dessutom görs ett fårsta utkast till 
bristanalys för länets luftövervakning. 

1.3 Miljökvalitetsnormer 

Milj ö kvalitetsnormerna (MKN) infördes i milj ö balken år 1999 som ett juridiskt styrmedel för 
att uppfylla internationella, nationella, regionala och lokala miljömål och för att på ett smidigt 
sätt införa befintliga och kommande EG-direktiv. Det övergripande målet för MKN är att 
varaktigt skydda mäm1iskors hälsa och/eller miljö. 

Det fitms MKN för bl.a. mark, vatten och luft. Den halt eller nivå som fastställts för MKN för 
luft får inte överskridas efter en eller flera bestämda tidpunkter. Detta im1ebär att 
kommunerna är skyldiga att mäta eller på annat sätt bedöma om MKN för luft överskrids 
inom konununen. Om så är fallet eller om det finns risk för överskridande skall kommunerna 
informera Naturvårdsverket, som då gör en bedömning om ett åtgärdsprogram behöver 
upprättas . Vidare skall myndigheter och kommuner vid tillsyn, prövning och planering 
säkerställa att MKN för luft uppfylls . 
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För närvarande finns det MKN för följande föroreningar i utom.husluft; kvävedioxid, 
kväveoxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM 10) och ozon. Andra ämnen 
som finns på fårslag till MKN är polycykliska aromatiska kolväten (i form av benso(a)pyren) 
och tungmetallerna kvicksilver, arsenik, kadmium och nickel. Det finns också diskussioner 
om att en MKN skall tas fram för partiklar med en diameter mindre än 2.5 J..Lm (PM2.5). 

När kommunerna arbetar med att kontrollera normerna skall de följa de anvisningar som finns 
i fårordningen (2001 :527) samt Naturvårdsverkets föreskrifter (2003:27) om mätmetoder, 
beräkningsmodeller och redovisning av mätresultat. I fåreskriften framgår också hur 
mätstationen skall väljas. Kraven på kontroll varierar mellan olika ämnen. Exempelvis 
behöver bly och bensen enbati mätas som årsmedelvärde, medan kvävedioxider skall mätas 
såväl på tim-, dygns- som årsbasis. 

Naturvårdsverket har utsett Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms 
universitet, (http://www.itm.su.se/reflab) som referenslaboratorium för att vara rådgivande när 
det gäller att kontrollera och uppfylla MKN. En mycket viktig uppgift i detta sammanhang är 
att ge råd till kommuner och andra om mätstrategi, mätmetoder och mätinstrument. 

När skall kommunerna mäta? Enligt fårordningen 200 l :527 12§ måste kommunerna mäta om 
det bedöms att föroreningshalten kan ligga över den övre utvärderingströskeln (ÖUT). När 
haltema ligger mellan nedre- och övre utvärderingströskeln kan övervakningen ske genom en 
kombination av mätning och beräkning. Om halterna ligger under den nedre 
utvärderingströskeln (NUT) räcker det med beräkning eller objektiv uppskattning av 
haltnivån. I orter med mer än 250 000 invånare skall kontrollen alltid ske genom mätning. I 
förordningen (2001:527) finns toleransmarginaler för de MKN som ännu inte behöver vara 
uppfyllda. Ett flertal normer omfattas även av percentiler vilket innebär att en normnivå av 
statistiska skäl får överskridas ett visst antal gånger utan att normen anses övetirädd. 

l. 4 Mätningar i länet 

IVL har sedan ett antal år ett mätnätverk som kallas URBAN, som innebär att tätortsluft mäts 
i stora delar av landet. Mätningarna som IVL utför inom Urban-projektet sker huvudsakligen 
under vinterhalvåret. I tabell1 finns en sammanställning över länets mätningar inom Urban
projektet. 

I Ljusdals kommun har mätningarna skett under tre vintrar 1995/96, 1996/97 och 2003/04, i 
Hofors konunun har mätningarna skett var tredje vinter sedan 1992. I Söderhamns konunun 
har mätningarna skett vid fem tillfållen sedan 1988. Den senaste mätningen var vintern 
2001/02. Det planeras en ny mätning vintern 2005/06. Gävle kommun har en lång 
mättradition som bötjade på 1970-talet och i statten omfattade mätningarna svaveldioxid och 
sot. Under 1980-talet deltog Gävle kommun i Urbamnätnätet, men sedan 1991 har konummen 
haft tillgång till egen mätutrustning och mätt i egen regi. Idag är Gävle kommun medlem i 
Stockholm- Uppsala läns luftvårdsförbund som kommer att bistå kommunen med mätningar 
och beräkningar av tätortsluften. Sedan mätningarna i Gävle kommun statiade har 
svaveldioxid, kvävedioxid; sot och ozon mätts regelbundet. Kampanjvisa mätningar av VOC 
har skett under 90-talet. Den senaste mätningen skedde 1998/99. Under vinterhalvåret 
2003/04 har även mätningar av partiklar gjmts. Förövrigt har Länsstyrelsen en landsortslokal 
som är ett samarbete med IVL, där depositionen av kväve och svavel mäts. 
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Ort N02 so2 Sot PM to voc 
Sandviken 1992-2004 1992-2004 1992-2004 2000-2004 1993-2004 
Hurliksvall 1986-2004 1986-2004 1986-2003 ------------- 1992-2004 
Söderhamn 1988-2002 1988-1991 1988-2002 2001-2002 1996-2002 
Bollnäs 1988-2003 1988- 1988-2003 2004-2005 1998-2003 
Ljusdal 1995-2004 1995-2004 1995-2004 ------------- 1995-2004 
Hofors 1992-2005 1992-2005 ------------- ------------- 1992-2005 

Tabell l. Här anges vilka kommuner i länet som deltagit i !YLs Urbanmätnät, vilka ämnen som mäts och hur 
länge respektive ämne har mätts. Mätningarna har inte skett regelbundet i alla kommuner. Alla mätningar har 
skett under vinterhalvåret. 

I Ovanåkers, Ockelbos och Nordanstigs kommuner har inga mätningar gjorts. Med tanke på 
MKN har kommunerna gjort objektiva bedömningar och funnit att det inte finns någon risk 
för överslaidande av MKN i dessa kommuner. 

1.5 Mätmetoder och provtagningsplatser 

De kommuner som mät med undantag för Gävle kommun, har samtliga varit anslutna till 
IVLs Urbann1ätnät och använt IVLs mätmetoder. I Gävle har mätningarna skett i egen regi. 
IVL har hjälpt Gävle kommun att rälrna om sina värden för att de skall kunna järnfåras med 
resultat från Urbanmätnätet Trots detta bör resultaten från Gävle användas med stor 
fårsiktighet när de jämförs med MKN och övriga tätortsmätningar i länet. 

Mätningar i urban bakgrund innebär att mätstationen skall ge en generell uppfattning om 
luftkvaliteten får hela eller en större del av tätorten. Data från en station för urban bakgnmd 
ger en fingervisning om medelbelastningen av luftföroreningar i tätorten. Mätstationer som är 
placerade i gaturum skall ge en uppfattning om haltema av luftföroreningarna för en viss 
sträcka av gatan. Ofta läggs mätstationer vid en gata som bedöms ha de högsta haltema av 
luftföroreningar i tätorten. Mätningar har även gjorts i regional bakgrund i länet, vilket 
innebär att mätstationen placeras utanför tätorten i områden med mycket låg belastning av 
föroreningar. 

I länet har fle1ialet mätningar i tätort skett i urban bakgrund. Ett undantag är Hofors där 
mätstationerna valts får att representera de mest fårorenade platserna en cyldist eller gångare 
kan utsättas för i Hofors. Provtagningslokalerna i Hofors är därfår ett mellanting mellan urban 
bakgrund och gaturum. Få mätningar har gjmis i gaturum i länet. 

Det går inte att använda andra tätorters mätningar för att approximera föroreningsnivån i en 
tätort som inte gjort några egna mätningar. Orsaken är att mätstationen i respektive tätort är 
vald för att ge en grov bild av föroreningsläget och att mätningarna på respektive mätstation 
påverkas av många olika parametrar. 

Mätningarna har huvudsakligen skett under vinterhalvåret och mätningarna av N02, S02, sot 
och partiklar har skett dyngsvis, utom i Gävle där N02, S02 och 0 3 har mätts varje timme. I 
Gävle har mätningar av ozon och partiklar skett under våren 2003 och hela 2004. I Hofors har 
provtagningsperioderna varit kortare än i övriga tätorter. Provtagaren för S02 och N02 i 
Hofors har suttit uppe en månad under vintern och provtagaren för VOC har suttit uppe under 
en vecka. I övriga kommuner har mätperioden för N02, S02, sot och partiklar vanligen sträckt 
sig från oktober till mars. Vid mätning av VOC byts diffusionsprovtagaren vmje vecka under 
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en vintermånad. Den regionala bakgnmden för N02, S02 och 0 3 har mätts med passiva 
provtagare. 

l. 6 Omräkningsfaktorer 

För att mätningarna i länet på ett enkelt sätt skall kunnajärnforas med MKN måste uppmätta 
vinterhalvårsmedelvärden räknas om till årsmedelvärden. De omräkningsfaktorer som använts 
i rapporten kommer från IVL. Skälet är att nästan alla kommuner mätt i IVLs regi. Tabell 2 
visar vilka omräkningsfaktorer som använts i rapporten. 

För att rälrna om vintermedelvärden av bensen till årsmedelvärden används en faktor på 0.8. 
En faktor på 2.3 används för att berälma gaturums halter for bensen från halter i urban 
bakgrund. Denna faktor kontrollerades under vintern 2004/05 genom att merparten av 
kommunerna i Urban-projektet (hela landet) mätte bensen både i urban bakgrund och 
gaturum. Dessa mätningar uppvisade kvoter mellan 1.5-3.3 med ett genomsnitt på 2.1, vilket 
överensstämmer med studien som genomfördes 2001/02 och gav en genomsnittsfaktor på 2.3. 
Det är mycket möjligt att kvoten mellan gaturum och urban bakgrund kommer att minska i 
takt med minskade bensenhalter. 

För partiklar (PM 10) finns inte någon omräkningsfaktor från urban bakgrund till gaturum. 
Orsaken är att den geografiska spridningen för partiklar är mycket stor och partiklarnas 
ursprung varierar kraftigt mellan olika lokalet;. IVL har bedömt att vinterhalvårsmedelvärdet 
och årsmedelvärdet har ungefår samma storleksordning for PM 10, men orsakema är inte 
klarlagda. En delföddaring kan vara de höga partikelhalterna som uppmätts under våren (mars 
-april) rälmas in i vinterhalvårsmedelvärdet 

Idag finns liten kunskap om partiidarnas sammansättning, hur stor del av partiidarna som är 
långtranspOlierade och vad som produceras lokalt. Samtidigt är variationen stor mellan olika 
lokaler. Bristen på kunskap gör det svårt att ta fram relevanta omräkningsfaktorer. 

IVL har en grovtutmegel för kvävedioxid som säger att halten på en starkt trafikerad gata 
(gaturum) är cirka 1.5 gånger högre än i urban bakgrund samt att årsmedelvärdet är cirka 20 
procent lägre än vintermedelvärdet i nona Sverige. Svaveldioxid har inga omräkningsfaktorer 
eftersom miljökvalitetsnormerna innehåller normer för vinterhalvårsmedelvärden. 
Omräkningsfaktor for sot till PM 10 används inte och skälet är att faktorn är mycket osäker att 
använda eftersom sot utgör en begränsad del av PM10 och halten av sot varierar mycket 
mellan olika lokaler. 

Komponent Omrälmingsfaktor 
Bensen Årsmedelvärde = Vinterhalvårsmedelvärde * 0,8 

Mest belastade gaturum = 2,3 * urban bakgrund 
NOz Årsmedelvärde = Vinterhalvårsmedelvärde * 0,8 (norra Sverige) 

Mest belastadegaturum = 1,5 *urban bakgrund 
PM lO Årsmede lvärdet, vinte1:halvårsmedelvärdet 

Tabell 2. Anger !YLs omräkningsfaktorer och är de omräkningsfaktorer som använts i rappmien. 
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2 Resultat 

2.1 Sammanfattning av de senaste mätningarna i tätort 

Tätortsluften har mätts under många år i flera av länets tätorter och i figurerna 1-8 och 
tabellerna 3-9 presenteras länets samlade mätdata. Resultaten presenteras noggrannare längre 
fram i rapporten. 

I tabell 3 presenteras beräknade årsmedelvärden för urban bakgrund och gattmun baserade på 
den senaste mätningen. Samtliga beräknade årsmedelvärden är beräknade utifrån uppmätta 
vinterhalvårsmedelvärden och de omräkningsfaktorer som finns i tabell2. 

I tabell 3 jämförs olika år och lokaler med varandra för att få en uppskattning om 
fåroreningsläget i länets tätmier. Det är svårt och mycket osäkert att jämföra mätningar 
mellan olika lokaler, eftersom det finns många parametrar som påverkar mätningen. Orsaken 
till att det ändå har gjorts, är att samtliga mätningar i tabellen relateras ochjämförs med MKN 
för att respektive kommun skall kunna uppskatta föroreningsnivån i den mätta tätorten. Det 
stora undantaget är Gävle som inte kanjämföras med övriga tätorter eftersom man tillämpat 
en metod som ej är referensmetod. 

Tabell 3 visar att kvävedioxid är den förorening som mätts mest i länet följt av sot och 
bensen. Skälet är att mätningar har visat att halterna av N02 är höga i hela landet och att 
MKN riskerar att överskridas. Kvävedioxid är också en ldassisk luftförorening som har en 
lång mättradition i de flesta kommuner, precis som sot. I Gävleborgs län har få mätningar av 
PM10 gjorts och den huvudsaldiga orsaken är kommunernas brist på pengar. Analyser av PM 10 
är dyra och många kommuner vill inte avbryta en lång mätserie av sot får att börja mäta PM10 
i stället. 

Kvävedioxidhalterna i länets tätorter är relativt höga (tabell3) och de överskrider ibland ÖUT 
och vid enstaka tillfållen även MKN. De beräknade årsmedelvärdena i urban bakgrund och 
gaturum varierar mellan 11-24 jlg/m3

; och ligger därmed under MKN ( årsmedelvärde = 40 
jlg/m3

) . Inte heller bensen överskrider årsmedelvärdet för MKN (5 jlg/m3
) i urban bakgrund. 

På flera orter ligger de beräknade gamrumsvärdena nära MKN. I Gävle överskreds MKN för 
bensen vid den senaste mätningen i gaturum vintern 1998/99. Halterna av PM 10 överskrider 
vid enstaka tillfållen MKN i länet, men det beräknade årsmedelvärdet ligger långt under 
årsmedelvärdet för MKN på 40 jlg/m3

. Flera tätorter i landet överskride~ MKN och måste 
upprätta åtgärdsprogram för att komma tillrätta med problemet. 

I rapporten har data från IVLs Urban- projekt använts somjämförelsematerial till de 
mätningar som gjorts i länet. IVL har beräknat medelvärden utifrån samtliga deltagande 
kommuner från 1995/96. IVL har dels beräknat ett medelvärde för hela landet som kallas 
"Nationellt" och två ytterliggare medelvärden ("Nord" och "Syd") där Sverige är delat vid 
Dalälven. Så medelvärdet "Nord" representerar Sandvikens kommun och nom1t. Generellt är 
medelbelastningen för N02 och sot högre i grupp "Nord", medan S02 och PM 10 är högre i 
grupp "Syd". Länet ligger som helhet i paritet med IVLs medelvärden. 
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Bollnäs 04/05 Hurliksvall Sandviken 04/05 Söderhamn 
04/05 01/02 

Gaturum Urban Gaturum Urban Gaturum Urban Gaturum Urban 
bakgrund bakgrund bakgrund bakgrund 

N02, årsmedelvärde 22 14 23 15 12 8 17 11 
N02 98%-il, dygn 40* 45* 27* 33* 
ÖUT (48 ~tg/m\NUT (36 pg/m3

) 

Bensen, årsmedelvärde 2.6 1.1 2.9 1.3 1.8 0.8 4.9 2.1 
PM 10, årsmedelvärde 14** 11** 12** 
PM 10, 98%-il, dygn 54* 23* 
ÖUT (48 pglm\NUT (36 ~tg/m3) 

Tabell 3. Beräknade årsmedelvärden från den senaste vinterhalvårsmätningen i länets tätorter. 
**Uppmätt vinterhalvårsmedelvärde, omräkningsfaktorer saknas 
* 98%-il är beräknad på samtliga dagar under mätperioden. 

54* 

L.i usdal 03/04 Hofors 04/05 Gävle 03/04 
Gaturum Urban bakgrund Gaturum Urban bakgnmd Gaturum Urban bakgrund 

N02, årsmedelvärde 18 12 24 16 24/36 16/24 
NOz 98%-il, dygn 36 45 
ÖUT (48 ~-t g/m\NUT (36 ~tg/m3) 

Bensen, årsmedelvärde 3, l 1,4 2.6 1.1 11*** 2,6** 
PM 10, årsmedelvärde 29** 
PMIO, 98%-il, dygn 75* 
ÖUT (48 ~tglm\NUT (36 ~-t g/m3) 

Tabell 3. Beräknade årsmedelvärden från den senaste vinterhalvårs mätningen i länets tätorter. Gävles gaturum 
är beräknat för 2003/04. I Hofors har mätningarna gjmis under betydligt kotiare tid och på flera platser, här har 
lokalen med de högsta halterna valts . 
*** Uppmätt vid staketgatan från vinterhalvåret 1998/99 
** Ett medel från mätningarna 1996/97 och 1997/98 som båda hade ett vinterhalvårsmedelvärde mnt 2.5 ~tg/m3 

* Mätningen har skett från mars till juli 

2.2 Partiklar och sot 

Källor och effekter på hälsan 

Patiildar eller PM 10 är en fraktion av partiidar som har en aerodynamisk diameter mindre än 
lO /-!ffi (en J..lffi motsvarar en tusendels millimeter) . I svensk stadsmiljö består PM10 

huvudsaldigen av tre fraktioner. Den största fraktionen består av grova partiklar som utgör 70-
80% av totala PM 10-halten under vinter och vår och består av uppvirvlade slitagepatiiklar. 
Nästa fraktion består av finare pmiildar som har sitt ursprung i andra länder och som har stor 
betydelse för bakgrundshalterna av PM10 i Sverige och slutligen den ultrafina fraktionen som 
kommer från förbränningsprocesser, t ex utsläpp av avgaspatiiklar från fordon i den lokala 
trafiken, vedeldning och energianläggningar. De ultrafina patiiklama har en mycket liten 
massa men är helt dominerande om man ser till antalet partiklar i stadsmiljön. Sot bildas vid 
ofullständig förbränning och är en del av PM 10 fraktionen. 
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Flera studier har visat att det finns ett linjärt samband mellan partikelhalt i utomhusluft och 
människors hälsa vilket innebär att det inte finns någon nedre gräns för uppkomsten av 
negativa hälsoeffekter för människor. Det betyder att ett tröskelvärde inte kan sättas. Man vet 
inte vad som gör partiklarna hälsofarliga, om det är antal, storlek, massa, yta eller de kemiska 
beståndsdelarna. I flera studier har man kunnat se ett samband mellan förhöjda partikelnivåer 
och en ökad frekvens av dödsfall och sjukhusinläggningar. Såväl grova som ultrafina partiklar 
är skadliga för hälsan. Grova partiklar påverkar andningen och ger luftvägsbesvär medan fina 
och framförallt ultrafina partiklar orsakar ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar och 
lungcancer. 

Mätningar i länet 

De senaste vinterhalvårssmedelvärdena för sot finns presenterade i tabell4 a-b. Den högsta 
sothalten på 9.3 Jlglm3 är uppmätt i Ljusdal vintern 2003/04 och den näst högsta sothalten på 
7 Jlglm3 återfinns i Hudiksvall vintern 2004/05. Skillnaden i värden i tabell4a kan bero på en 
mängd faktorer bl.a. på klimat, geografi och provpunktens placering men också att Ljusdal 
har utsläppskällor, exempelvis småskalig vedeldning, som ger höga sotvärden. 

be senast uppmätta vinterhalvårsmedelvärdena i länet har jämförts med IVLs medelvärden 
(tabell4b). IVLs vinterhalvårsmedelvärden varierar mellan 4.7-8 f!g/m3

. Medelvärdena i 
gruppen "Nord" ligger högre än gruppen "Nationellt" och varierar mellan 6.4-8 f!g/m3

. I länet 
ligger sothalterna mellan 4.2-9.3 f!g/m3 ochjämfört med IVLs medelvärden, ligger länets 
värden i salllina storleksordning som guppen "Nord" och något över gruppen "Nationellt". 
Länets vinterhalvårsmedelvärdena ligger under det tidigare gällande gränsvärdet på 40 Jlglm3 

(vinterhalvårsmedelvärde) och 98-percentillen på 90 f!g/m3 med god marginal. I samtliga 
tätorter i länet har det 3-5 gånger under den senaste mätperioden förekommit sothalter över 30 
f-lg/m3

. Episoderna med höga halter har ofta inträffat under november och december månad. 
De höga halterna är i flera fall orsakade av marshallereller dyligt. 

Kommun Vinterhalv- 98 - percentil 
Sot årsmv. (~g/m3) (~g/m3) 

Bollnäs 02/03 6,5 28 
Hurliksvall 04/05 7 32 
Sandviken 02/03 4,2 20 
Söderhamn 01/02 4,8 19 
Ljusdal 03/04 9,3 35 

Tabell 4a. De senast uppmätta vinterhalvårsmedelvärden av sot i länets tätorter. 

Åt• Medelvärde Urban "Nationellt" Medelvärde Urban "Nord" 
01/02 4.7 6.4 
02/03 5.8 6.8 
03/04 6 8 
04/05 4.9 6.8 

Tabell4b. Medelvärden baserade på mätningar från samtliga kommuner som deltagit i lVLs Urban-projekt 
respektive vinterhalvår. "Nationellt" Innebär samtliga mätningar i hela landet och "Nord" innebär alla mätningar 
från Sandviken och norrut. 
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Figur la-e, visar tidsserier for sothalter som vinterhalvårsmedelvärden. Halterna av sot har 
minskat i de flesta av länets tätmier under 90-talet. De lägsta halterna uppmättes under senare 
delen av 90-talet. Därefter tenderar sothalterna i länet att öka igen. Tidsserierna i länet skall 
tolkas med försiktighet. IVLs sammanställning av vintermedelvärden från slutet av 80-talet 
fram till idag, i l O tätorter, visar att det är svårt att säga något om trender när det gäller sot, 
eftersom mellanårsvariationerna är relativt stora. Orsakerna till detta är flera, men en 
komponent är att sothalterna påverkas av lokala emissioner som har mer eller mindre 
regelbunden karaktär. 
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Figur l a-c. Tidserier med vinterhalvårsmedelvärden av sot från Bollnäs, Hudiksvalls och Sandvikens 
kommuner. 
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d) Söderhamn 
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Figur l d-e. Tidserier med vinterhalvårsmedelvärden av sot från Söderhamns och Ljusdals kommuner. 

Fyra av länets kommuner har mätt partiklar. Gävle mätte partiklar första gången våren 2003 
och Söderhamn utförde sin första och hittills enda mätning vintern 2001/02. Sandviken har 
fem mätningar under vinterhalvåret genomförts och den senaste skedde vintern 2004/05. I 
Bollnäs kommun skedde den första mätningen vintern 2004/05. I Sandviken, Söderhamn och 
Bollnäs har mätningarna gjorts i urban bakgrund. Resultaten från samtliga mätningar finns i 
tabell 5a. Länets mätningar har jämförts med IVLs landsomfattande medelvärden "nationell" 
och "nord" (tabell 5b ). 

Gävles PM 10- halter avviker från övriga tätorter i länet och orsakerna är flera. Mätningarna 
har gjmis i gaturum i en av Gävles mest trafikerade korsningar under april till juni när 
halterna av PM 10 är som högst. Detta gör det svårt att utvärdera Gävles mätning. Under 2005 
har PM 10-halterna i Gävle beräknats längs tätortens vägar med hjälp av nomogram. 
Nomogram är en enldare beräkning som kan ringa in mmåden med höga föroreningshalter. I 
dessa områden kan sedan mer detaljerade beräkningar och mätningar göras. I Gävle kommer 
detaljerade beräkningar att göras i stora delar av den centrala tätorten. Dessa beräkningar 
kommer att användas till att få fram de områden där PM 10-mätningar bör göras. 

Det finns för få mätningar i länet för att kunna utläsa något om eventuella trender. Ä ven i 
övriga landet finns för få mätningar av PM10 för att få en bra bild av föroreningsläget 
Patiikelhalterna varierar också kraftigt mellan olika åL Exempel på detta är att jämföra IVLs 
mätningar mellan olika år, vintern 2003/04 var PM 10 - haltema cirka 35% lägre än haltema 
2002/03. PM 10-halterna 2003/04 var iställetjämförbara med mätningen 2001/02. Under 
vintern 2004/05 har PM 1o-halterna generellt varit något lägre än halterna 2003/04. 
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Trots att vinterhalvårsmedelvärdena av PM10 är låga överskrids MKN och ÖUT. I Sandvikens 
kommun och Bollnäs kommun överskreds MKN totalt 4 gånger,. tre gånger i Sandvikens 
kommun och en gång i Bollnäs kommun (2004/05). I Söderhamns ko1nmun överskreds MKN 
5 gånger under den senaste mätperioden (200 1/02). MKN överskrids inte i länet. Totalt får 
MKN överskridas 35 gånger under ett år utan att MKN överskrids. Eftersom ÖUT har 

. överskridits, bör mätningar och/eller beräkningar fortsätta att göras i Söderhamns, Bollnäs 
och Sandvikens kommuner. Resultaten från mätningar i Sandviken, Bollnäs och Söderhamns 
kommuner bedöms vara representativa även om de högsta värdena brukar uppstå efter 
snösmältningen när marken torkat upp i mitten av april. 

Kommun Vinterhalv-årsmv. 98- percentil 
PMlO (j.!g/mJ) (j.!g/mJ) 

Sandviken 00/01 11 ,5 35 
Sandviken 01/02 10,3 28 
Sandviken 02/03 12,2 52 
Sandviken 03/04 10,5 35 
Sandviken 04/05 11 49 
Bollnäs 04/05 14 54 
Söderhamn 01/02 11,9 54 
Gävle 03/04 29 75 

Tabell 5a. Vinterhalvårsmedelvärden for PM10 i länet, samt IVLs medelvärdena från Urban-projektet. 
Gävles mätning är ett tre månaders medelvärde (april-juni) . 
*MKN (årsmedelvärde)= 40 J..Lg/m3

; ÖUT (dygn)= 20 J..Lglm3
; NUT (dygn)= 30 J..Lg/m3 

År Medelvärde Urban "Nationellt" Medelvärde Urban "Nord" 
00/01 16 12 
01/02 14 Il 
02/03 22 13 
03/04 18 16 
04/05 16 15 

Tabell 5b. Vinterhalvårsmedelvärden baserade på samtliga mätningar av PM 10 som gjorts inom Urban-projektet. 
"Nationellt" Innebär samtliga mätningar i hela landet och "Nord" innebär alla mätningar från Sandviken och 
norrut. 

2.3 Kvävedioxid 

Källor och effekter på hälsan 

Kvävedioxid bildas vid all slags förbränning, dels i reaktion med luftens kväve och dels från 
kväveinnehållet i bränslet. Högre förbränningstemperatur ger också mer kvävedioxid. De 
största utsläppen kommer från bilar och arbetsmaskiner. Kvävedioxid bidrar också till 
övergödning och försurning av hav, sjöar, vattendrag och mark. Vidare bidrar kvävedioxid till 
indirekta skador genom att orsaka bildning av ozon. 

Kvävedioxid ökar lufh·örens känslighet och försämrar lungornas funktion. Friska personer 
reagerar först vid höga halter medan t ex personer som har astma, de som är allergiska mot 
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pollen och framfårallt barn är känsligare . Resultat från epidemiologiska studier av 
kotttidsexponering talar för att det finns ett samband mellan exponering av kvävedioxid och 
luftvägssymtom hos barn. Den specifika betydelsen av kvävedioxid, jämfört med andra 
föroreningar i luften som pattiklar eller ozon är oklar, men kvävedioxid har i flera studier 
visat sig värdefull som indikator för trafikrelaterade emissioner. Till exempel har åtgärder 
som lett till en minskning av kvävedioxidhalten kunnats sättas i samband med bättre hälsa hos 
barn. Vissa studier tyder på att en upprepad exponering får kvävedioxid eventuellt kan bidra 
till att sätta igång en astmaprocess, ensamt eller i kombination med andra faktorer. En 
genomförd medicinsk hälsostudie visar på ett tydligt samband mellan kvävedioxid och 
lungcancer. Fönnodligen orsakades ökningen av cancerfall främst av andra föroreningar än 
kvävedioxid, men studien visar ändå att mängden kvävedioxid kan fungera som markör för 
andra luftföroreningar. Institutet får miljömedicin (IMM) befarar att MKN får kvävedioxider 
kan vara för höga, eftersom säkerhetsmarginaler saknas. 

Mätningar i länet 

Ä ven om årsmedelvärdet är relativt lågt i länets tätorter förekommer både dagar och timmar 
då halterna är höga. Den senast mätningen visar att ÖUT för dygn ibland överskrids i länet 
och bör därfår kontrolleras även i fortsättningen. Halterna av kvävedioxid i länets täto1ter 
ligger under MKN. I tabell6a-b presenteras de beräknade årsmedelvärdena baserade på 
respektive tätorts senaste mätning. 

Kommun Årsmedelvärde 98 - percentil av Antal Antal 
N02 N02 överskridande av överskridande 

ÖUT 
Bollnäs 04/05 14.4 41 o 
Hurliksvall 04/05 15.2 44 3 
Sandviken 04/05 8 34 o 
Söderhamn 01/02 Il, l 33 l 
L_jusdal 03/04 11,8 36 o 
Hofors 01/02 3-12* --- -----
Gävle 03/04 15,8 54 6 

Tabell 6a. Beräknade årsmedelvärden, 98%-percentilen, antalet överskridanden av ÖUT och antalet 
överskridanden av MKN i länet. 

av l\tlKN 
o 
o 
o 
o 
o 

-----
o 

* I Hofors görs mätningarna veckovis på fyra lokaler och värdet i tabellen visar årsmedelvärdet på lokalema med 
den lägsta och högsta halten. 
*MKN (årsmedelvärde) = 40;tg!m3

; ÖUT (årsmede!värde) = 32;tg!m3
; NUT (ärsmede/värde) 32;tg!m3

, ÖUT 
(dygn) = 48 pg/m3

; NUT (dygn) 36pg!n/ 

År Medelvärde Urban "Nationellt" Medelvärde Urban "Nord" 
01102 l 0.4 12.8 
02/03 12 13.6 
03/04 12 12.8 
04/05 11.2 12 

Tabell 6b. Årsmedelvärden baserade på samtliga mätningar av N02 som gjorts inom Urbanmätnätet respektive 
vinterhalvår. 

16 



Medelvärdet för IVLs mätningar vinterhalvåret 2001/02 till vintern 2004/05 är något högre i 
"Nord" än i "Nationellt". I Bollnäs och Hudiksvalls kommuner är halterna något högre än i 
grupp "Nord" och i Sandvikens, Söderhamns och Ljusdals kommuner något lägre. Högsta 
halterna finns i Hofors och Gävles kommuner men dessa mätningar är inte jämförbara med 
övriga mätningar i länet. På grund av att mätpunkten i Hofors kommun är vald för att mäta de 
högsta föroreningshalterna och mätperioden har varit kortare än i övriga tätorter. I Gävle 
kommun har en helt annan mätmetod använts och kvävedioxid har mätts varje timme. 
Beräkningar av 98-percentilen i Gävle vintern 2003/ 04 visar att NUT inte överskrids i urban 
bakgnmd i Gävle kommun. Nu lämpar sig inte dessa resultat för direkta jämförelser mot 
MKN men nomogramberäkningen som genomförts i Gävle kommun under 2005 har visat att 
halterna är låga på merparten av stadens gator. Ett fåtal gator måste följas upp noggrannare 
med mer detaljerade beräkningar och i vissa fall även mätningar. 

I länet varierar 98 %-percentilen mellan 33 till 54 !lglm3 (tabell 6a). Medelvärdet för 98%
percentilen för samtliga tätorter i IVLs mätningar 2002/03, 2003/04 och 2004/05 var 43, 40 
och 43 !lglm3

, vilket betyder att halterna i länet är medelmåttiga i förhållande tilllandets 
övriga tätorter. IVLs mätningar de senaste åren visar att få tätorter i landet överskrider MKN 
för årsmedelvärdet och dygnsmedelvärdet, samt att endast ett fåtal tätorter i landet överskrider 
generationsmålet med ett årsmedelvärde på 20 !lglm3

• Dessa trender stämmer även för 
Gävleborgs län. 

Samtliga mätningar som gj01ts av kvävedioxid i länet presenteras i figur 2 a-g. Figuren visar 
att kvävedioxidhalterna i länet minskat sedan 80- och 90-talet, en trend som är gemensam 
med övriga landet. Under 90-talet minskade halterna av kvävedioxid i genomsnitt med 30 
procent i hela landet. Haltminskningen i Sverige beror till stor del på den ökande andelen av 
katalysatorförsedda personbilar sedan bö1jan av 90-talet. Vidare har de successivt skärpta 
avgaskraven på både persontrafik och arbetsmaskiner bidragit till minskningen. Idag har 
minskningen nästan avstannat både i länet och i övriga landet. Det är möjligt att halterna 
börjar öka igen och skälet kan vara den ökande traflicen. 

Mätningar av kvävedioxid i gaturum har knappt gjorts i länets tätmter, något som länet har 
gemensanit med övriga tätorter i landet. Mätningar från IVL antyder att omlaing en femtedel 
av alla svenska tätorter kan ha halter som överskrider MKN i starkt trafikerade gator. 
Riskerna för överskridande finns i hela Sverige, och det gäller alla storlekar av tätorter även 
om risken bedöms vara lägre för tätorter med fårre än 50 000 invånare. I Gävle har ett fåtal 
mätningar gjorts och de antyder att MKN överskrids per timme. Dessa mätningar behöver 
kompletteras för att få bra kunskap om föroreningsläget i Gävle. 

I tabell 3 har länets årsmedelvärden för N02 i urban bakgrund rälenats om till årsmedelvärden 
i gaturum. Halterna är relativt låga och endast i Gävle överskridsNUT och ÖUT. Dessa 
värden skall tas med stor försiktighet. Eftersom gattmuns mätningar inte görs och 
omräkningsfaktorer inte är tillförlitliga och ett årsmedelvärde suddar ut perioder av höga 
värden, finns fmtfarande risk att MKN kan överskridas under vissa dagar eller timmar, under 
vissa perioder. 
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Figur 2 e-g. Årsmedelvärden för N02 i länets tätorter. 
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2.4 Bensen 

Källor och effekter på hälsan 

Gruppen flyktiga organiska ämnen (VOC), exklusive metan utgör en mycket stor och 
heterogengrupp av ämnen. Olika VOC kan ha mycket olika påverkan på hälsa och miljö, t.ex. 
propan, eten, bensen eller halogenerade kolväten. Vissa är mycket aktiva i bildningen av 
marknära ozon t. ex. eten, andra är cancerklassade som bensen eller utgör betydande 
hälsorisker av andra orsaker. Vid inandning av bensen konuner ungefår hälften ut med 
utandningen medan resten fördelas i vävnadema i framför allt fett och benmärg. Effekter i 
benmärgen medför nedsatt bildning av vita och röda blodkroppar. Bensen kan också ge 
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minskad motståndskraft mot bakterieinfektioner. Dessutom har man konstaterat en förhöjd 
cancerrisk vid exponering. IMM rekotmnenderar en lågrisknivå för bensen på 1.3 ).lg/m3 som 
långtidsmedelvärde dvs. livslång exponering. 

Vägtrafiken är en stor källa till VOC-utsläpp, men också den källa som haft den största 
reduktionen av utsläpp. Nästa stora källa är småskalig uppvärmning med ved, där utsläppen 
kan minskas genom nyinstallation av vedpannor med miljökrav. En annan betydande källa är 
utsläpp från arbetsmaskiner. En kartläggning visat att snöskotrar står for cirka 60% av 
utsläppen från arbetsmaskiner. Cirka 15% av alla utsläpp kommer från industriprocesser. 
Andra åtgärder för att minska utsläppen av VOC är exempelvis övergången till vattenbaserade 
får ger. 

Mätningar i länet 

Årsmedelvärdet varierar mellan l till2.2 ).lg/m3 i de senaste mätningarna från länets tätorter 
(se figur 3). Det innebär att varken MKN på 5 ).lg/m3 eller den ÖUT på 3.5 ).lg/m3 överskrids. 
NUT (2 ).lg/m3

) överskrids i 2 tätorter. Urban-projektets medelvärden finns presenterade i 
tabell 7. Länets årsmedelvärden är i paritet med IVLs medelvärden, halterna tenderar att vara 
något lägre än i grupp "Nord"._Det finns idag ingen risk för överskridande av MKN i länets 
tätorter. Däremot överskrids det svenska miljömålet för bensen i de flesta av länets tätorter. 
Det svenska miljömålet för bensen innebär att halten l ).lg/m3 inte får överskridas efter 2020. 
Målet är satt for att undvika negativa effekter på människors hälsa. IVL tror idag att det 
kommer att bli svårt att nå miljömålet 

År 1\'Iedelvärde Urban "Nationellt" Medelvärde Urban "Nord" 
01/02 2.0 2.5 
02/03 2.3 2.5 
03/04 1.5 1.9 
04/05 1.2 1.5 

Tabell 7. Årsmedelvärden baserade på samtliga mätningar av bensen som gjorts inom Urbanmätnätet respektive 
vinterhalvår. 
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I figur 4 a-e redovisas samtliga mätningar som gjorts i länet. De tidigaste mätningarna är från 
bötjan av 90-talet. Relativt få tätotter har mätt bensen i länet, vilket gör det svårt att utläsa 
några trender. I Sandvikens och Hudiksvalls kommuner har mätningar gjotts sedan 1993/94. 
Här kan vi se en minskning av halterna fram till idag. Denna minskning är tydligast i 
Hudiksvall. I landet som helhet har bensenhaltema minskat med cirka 65 procent under 90-
talet. 

MKN for bensen används som en indikator for den totala halten av lättflyktiga organiska 
ämnen (VOC). Största risken för överskridande finns främst i gator med stark trafik och/eller i 
områden där småskalig vedeldning är omfattande. Därför är det viktigt med mätningar i 
gatumm och den enda mätning som gjorts i gaturum skedde vintern 1998/99 i Gävle. Den 
mätningen låg över MKN (se tabell 3). 

Bensen mäts med passiva provtagare som byts ut efter en vecka. Den passiva provtagaren 
representerar ett veckomedelvärde. Under denna vecka kan det finnas dagar eller timmar som 
överskrider ÖUT och MKN. 
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Figur 3a-b. Mätserier av bensen som årsmedelvärden i respektive tätort. 
* MKN (årsmedelvärde) = 5 11g/m3

, generationsmål (årsmedelvärde) = l ~tg/m3 
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2. 5 Svaveldioxid 
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Svaveldioxid är tillsmrunans med sot den "klassiska" luftföroreningen. Källan till 
svaveldioxid är förbränning av svavelhaltig olja. Svaveldioxid har varit den största källan till 
försurningen av mark och vatten. Mätningar har gjmts under snart 30 år i stora delar av 
landet. I Gävleborgs län finns mätserier från mitten av 80-talet (se figur 5 a-f). Halterna av 
svaveldioxid har minskat haftigt i Europa, Sverige och länet under de senaste 20-åren, denna 
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trend redovisas tydligt i figur 5. Skälet till minskningen är att svavelinnehållet i bränsle har 
reducerats. Enda undantaget är sjöfmien där bränslet fmifarande innehåller höga halter av 
svavel. Haltema av svaveldioxid är idag allmänt låga i urban bakgrundsluft i svenska tätorter 
och troligen inte mycket högre på starkt trafikerade gator. Beroende på detta har också antalet 
mätningar i landet minskat, så också i Gävleborgs län. Få tätmier i länet har mätt svaveldioxid 
under 2000-talet och de få mätningar som gjmis visar att haltema ligger under miljömålet 
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Figur 5 a-c. Mätserier av vintermedelvärden for svaveldioxid i Hudiksvalls, Sandvikens och Hofors kommuner. 
*i\4KN (vinterhalvårs medelvärde) = 20 pg!n/· miljökvalitetsmål = 5 pg/m3 

För att skydda ekosystem från höga halter av svaveldioxid fi1ms ett miljökvalitetsmål, som 
innebär att svaveldioxidhalterna inte får överstiga 5 11g/m3

. Miljökvalitetsmålet som skyddar 
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ekosystem är betydligt strängare än miljökvalitetsnormerna, som tillkommit för att skydda 
människors hälsa. I Sverige idag är det endast orter med stor internationell sjöfart som 
Helsingborg och Trelleborg som översirrider miljökvalitetsmålet för ekosystem. Svaveldioxid 
har idag troligen en liten effekt på hälsan i Sverige. Hälsoeffekterna av svaveldioxid fås i 
andningsorganen hos känsliga grupper exempelvis barn och personer som har astma. Hos 
barn som vistas i miljöer med fårhöjda svaveldioxid halter ökar luftvägsinfektioner och 
bronkit. 
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Figur Sd-f. Mätserier av vintermedelvärden får svaveldioxid i Bollnäs, Gävles och Ljusdals kommuner. 

*lv!KN (vinterhalvå1) = 20 pg/m3
; miljökvalitetsmål = 5 pglm3 
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Mätvärdena under vinterhalvåret 2004/05 var 0.7 jlg/m3 i Sandvikens kommun, 0.5 J!g/m3 i 
Hudiksvalls och i Gävles kommuner var vinterhalvårsmedelvärdet 3.3 J!g/m3 under vintern 
2003/04. I Hofors kornmun varierade haltema mellan 0.2-0.8 J!g/m3 under vinterhalvåret 
2005. Två mätningar under vinterhalvåren 1996/97 och 2001/02 i Söderhamns kommun 
visade halter på 0.4J!g/m3 respektive 0.6J!g/m3

. Samtliga värden ligger långt under 
miljökvalitetsmålet på 5 J!g/m3 som skall vara uppnått 2005. De låga haltema i länet bekräftas 
också från IVL, där mätningarna under flera år inte överskridit något tröskelvärde. De låga 
halterna gör att det idag inte finns några formella krav på mätningar av svaveldioxid i tätorter, 
såvida man inte kan befara betydligt ökande halter. Från mätningar inom URBAN-mätnätet 
har det konstaterats att uppmätta årsmedelvärden ofta är högre än de halter som uppmätts 
under vinterhalvåret. Historiskt har förhållandet varit det omvända. En foridaring kan vara de 
kraftigt minskade svavelutsläppen från energisektorn samtidigt som exempelvis sjöfartens 
utsläpp ligger kvar på en relativt sett mycket hög nivå. 

2.6 Passiva mätningar- Mätningar i regional bakgrund 

Passiva mätningar av N02, S02 och ozon har gjorts i regional bakgnmd i flera av länets 
kommuner. I figur 6 a-b presenteras halter av N02 i Hudiksvalls och Sandvikens kommuner. 
Vinterhalvårsmedelvärdena i Sandvikens och Hudiksvalls kommuner ligger nmt 2 J!g/m3

, två 
värden i Sandvikens kommun ligger runt lO J!g/m3 och ett av mätvärdena är uppmätt i 
Sandvikens tätort. 

Passiva mätningar av N02 har gjorts i Bollnäs kommun 1998/99, Gävles kommun 1998/99 
och Ljusdals kommun 2003/04. I samtliga orter låg vinterhalvårsmedelvärdet runt 2J!g/m3

. I 
Ljusdals kommun gjordes även mätningar under sommaren 2004, halterna i regional 
bakgrund var då cirka l J!g/m3

. Halterna av kvävedioxid är normalt lägre under sommaren. 
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Figur 6a. Vinterhalvårsmedelvärden får de passiva mätningar av N02 som gjotis i regional bakgrund i 
Hudiksvalls kommun . 
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6b) Sandviken 
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Figur 6b. Vinterhalvårsmedelvärden för de passiva mätningar av N02 som gj01is i regional bakgrund i 
Hudiksvalls kommun och Sandvikens kommun. 
* MKN (for s!.ydd av vegetation, årsmede/vtlrde) = 30 Jtglm3 (~e bilaga l) 

Kvävedioxidhalterna varierar över landet. I Skåne och på Västkusten varierar årsmedelvärdet 
i regional bakgnmd mellan 8-12 f.Lg/m3

, medan halterna varierar mellan O-l flg/m3 från 
Härnösand och nonut. I Gävleborgs och Dalarnas län varierar N02 -halterna mellan 1-2 
flg/m3

. Kvävedioxidhalterna i regional bakgrund ligger betydligt under MKN, som säger att 
årsmedelvärdet inte får överstiga 30 f.Lg/m3 cirka två mil utanför tätmter. Sammanfattningsvis 
är halterna av N02 i regional bakgrund låga i länet, precis som i övriga landet. 

Inte heller vinterhalvårsmedelvärdena för S02 i regional bakgrund är höga i länet (se figur 7 
a-b). Mätningar från Hudiksvalls och Sandvikens kommuner visar att halten ligger runt l 
flg/m3 och vanligen betydligt under. 
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Figur 7a. Samtliga vinterhalvårsmedelvärden för svaveldioxid uppmätta i regional bakgrund i Hudiksvalls 
kommun. 
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* Generationsmål 5 Jtg!m3 (se bilaga l) 
b) Sandviken 
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Figur 7b. Samtliga vinterhalvårsmedelvärden får svaveldioxid uppmätta i regional bakgrund i Sandvikens 
kommun. 
* Generationsmål 5 ;tg!n/ (se bilaga l) 

Samma haltnivåer återkommer i övriga orter som har gjort mätningar i regional bakgmnd 
(Ljusdals kommun 2003/04, Bollnäs kommun 1998/99, Söderhamns kommun 1996/97 och 
Gävles kommun 1998/99). Uppmätta halter i länet ligger tydligt under MKN som innebär att 
vinterhalvårsmedelvärdet inte få överstiga 20 jlg/m3

. De uppmätta halterna i landsbygd i länet 
klarar Sveriges miljökvalitetsmål för skydd av ekosystem på 5 jlg/m3

. 

2. 7 Matchmodell och deposition i länet 

I länet mäts depositionen av svavel, kväve och baskatjoner i Galmsjön, en lokal som ligger 
cirka l ,5 mil non· om Ho fors. Mätningarna stmiade 1996 i Galmsjön och lades ner 1997 för 
att åtempptas oktober 2002. Mätningarna är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och IVL 
(Svenska Miljöinstitutet AB). Snö och regnvatten samlas in på två provtagningsstationer som 
kallas "krondropp" och "öppet fålt". Lokalen "krondropp" är lokaliserad inne i skogen och 
lokalen "öppet fålt" ligger på ett hygge. Från "öppet fålt" erhålls information om hur stor del 
av föroreningarna som följer med regn och snö dvs den våta depositionen. På lokalen för 
"krondropp" erhålls information om hur mycket av föroreningar som deponeras via torr 
deposition. 

Den insamlade nederbörden skickas sedan till IVL för analys och resultaten används för att 
kunna beräkna depositionen av föroreningarna över länet. Framtagna resultat från hela landet 
matas in i en atmosfärisk modell (Matchmodellen) som är framtagen i samarbete mellan IVL 
och SM HI. Modellen kan beräkna nedfallet av b la kväve och svavel i 5 * 5 km stora rutor över 
hela landet. Vidare kan modellen beräkna hur mycket av nedfallet som är lokalt producerat 
och vad som är långtransporterat från andra delar av Europa. 

IVL har över l 00 lokaler i Sverige där deposition och markvatten mäts ( markvatten mäts även 
i Galmsjön). Syftet med mätningarna är att kvantifiera nedfallets belastning och effekter i 
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mark~n. På vissa lokaler mäts även lufthalter av svaveldioxid, kvävekomponenter och ozon. 
Resultaten från undersökningarna samlas i en databas på IVL där bearbetning sker. 

a) Svavelnedfall 

b) Kvävedeposition 
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8a-b. Totala svaveldepositionen och kvävedepositionen över länet 2002/03 
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Länets nedfall av svavel och kväve beräknat utifrån Matchmodellen ftnns samlat i tabell 8 och 
i ftgur 8. Föroreningsmönstret för kväve och svavel visar att det lägsta nedfallet fttms i länets 
nona delar och det största nedfallet ftnns i söder samt runt länets stöne tätorter. 

I Gävleborgs län varierar svavelnedfallet mellan 1.5-4.5 kg per hektar och år vilket kan 
jämföras med södra Sverige där nedfallet varierar mellan 7-1 O kg per hektar och de 
nordligaste länen där nedfallet generellt varierar mellan 0.5-1 kg per hektar. 
Nedfallet av totalkväve (NOx+NH3) är mellan 3-8 kg per hektar och år i Gävleborgs län och 
mellan 10-15 kg/ha och ibland även högre i södra Sverige. I nona Sverige är kvävenedfallet 
mellan 2-3 kg per hektar. 

För svavel och kväve liksom många andra luftföroreningar ftnns en föroreningsgradient över 
landet som innebär att det största nedfallet ftnns i landets södra delar och att nedfallet minskar 
nomtt. Detta beror på att en stor del av landets luftföroreningar är långtranspolierade från 
andra delar av Europa. Tätmter är dock ett undantag. Där är luftföroreningarna huvudsakligen 
lokalt producerade. I tabell 8 kan vi se att det dominerade nedfallet i länet är långtransporterat, 
men det är viktigt att komma ihåg att höga halter av kväveoxider i länets tätorter framför allt 
är lokalt producerade. 

2002/03 Svavel kg/ha 2002/03 K väv e kg/ha 2002/03 
Totalt 1.5-4.5 3-8 

Sveriges bidrag 0.1-0.5 0.2-1.5 

Tabell 8. Länets deposition av svavel och kväve per år. 

Dalarnas provtagningslokal i Fulufjället ärGalmsjöns närmaste granne och förändringen vid 
Fulufjället är sannolikt jämförbar med förändringarna vid Galmsjön. I Fulufjället har 
nederbörden blivit mindre sur sedan mätningarna startade i mitten av 1990-talet, vilket är 
positivt. Under mätningarnas forsta år var nederbördens pH-värde i genomsnitt 4,5 och under 
de senaste åren omkring 4,9. Samtidigt har också nedfallet av an tropogent svavel till marken i 
granytan mer än halverats sedan mitten av 90-talet. Nedfallet av oorganiskt kväve via 
krondropp under 2002/03 visar ungefår samma omfattning som de föregående åtta åren. 

2.8 Ozon 

Källor och effekter på hälsan 

Ozon är en sekundär luftförorening som bildas genom kemiska reaktioner mellan flyktiga 
organiska änmen (VOC) och kvävedioxider. Reaktionerna sker vid solinstrålning och 
påskyndas vid höga temperaturer. Halterna är allmänt högre på sommaren än på vintern och 
högre på eftermiddagen än på morgonen, eftersom reaktionerna är beroende av solljus. Till 
följd av att ozon även bryts ned av kväveoxider, är halterna av ozon lägre på lokaler med höga 
halter av kväveoxider. 
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Enligt IMM påverkar ozon framför allt lungan genom att ozon kan orsaka eller förväna 
astma. Vidare kan ozon ge andra lungsjukdomar samt hjä1i- och kärlsjukdomar. Ozon ger 
upphov till ökad retbarhet i luftrören även hos friska personer och kan härigenom öka 
effekterna av andra luftburna allergener, vilket kan medföra att ozon fårstärker den allergiska 
reaktionen. Ozon bedöms bidra till fler än l 000 dödsfall per år i Sverige. IMM 
rekommenderar ett maxvärde per timme på 80 mikrogram per kubikmeter vilket är betydligt 
lägre än det 8-timmars medelvärde på 120 )lg/m3 som MKN föreskriver. MKN skall vara 
genomförd l januari 2010. 

Mätningar i länet 

Ozon har mätts sparsamt i landet och det är troligt att haltema av ozon ökat i svenska tätorter 
sedan 1990, precis som i många andra tätorter i nona Europa. I nuläget överskrids normvärdet 
i många Svenska tätorter, framför allt i södra Sverige. I tätorterna är haltema i allmänhet lägre 
än i den omgivande landsbygden. Orsaken till detta är att tätmiema har en stöne mängd 
avgaser och därmed en högre halt av kvävedioxid, som till viss del bryter ner ozon. 
Haltskillnaden mellan landsbygd och tätorter har minskat under senare år till följd av att 
utsläppen av kväveoxider från vägtrafiken har minskat. Ozonbildning tar en viss tid vilket 
i1mebär att höga ozonhalter kan uppträda långt från källan. Kväveoxider som släpps ut på en 
plats kan verka ozonbildande på tiotals eller hundratals mils avstånd från källan. Utsläpp från 
andra länder har därmed en avgörande betydelse för ozonhalter i Sverige, främst i de södra 
delarna. Marknära ozon bildas genom kemiska reaktioner mellan flyktiga organiska ämnen 
(VOC) och kväveoxider. Reaktionen påskyndas vid solstrålning och vid höga temperaturer. 
Till skillnad från de flesta andra luftfårareningar är haltema av ozon generellt högre under 
våren och sommaren än under vintern, och högre på eftermiddagen än under förmiddagen. 

Ozon har mätts med passiva provtagare (diffusionsprovtagare) i Bollnäs, Ljusdals och i 
Hudiksvalls kommuner. Ett DOAS-instrument har mätt ozon i Gävle kommun. I tabell9 finns 
månadsmedelvärden för de mätningar av ozon som gjorts i länet. Mätningarna är framför allt 
gjorda under vinterhalvåret och vissa år har mätningarna gjorts från oktober till december 
eller från januari till mars, varfår endast ett år är angivet i tabellen. Månadsmedelvärdena är 
genomgående lägre vid tätortsmätningarna. I Bollnäs kommun skedde den senaste mätningen 
1999 och tre provtagare sattes upp, två i regional bakgrund och en i tätort. I regional bakgrund 
varierade månadsmedelvärdet mellan 65-77 )lg/m3 och i tätorten varierade 
månadsmedelvärdena mellan 40 - 67 )lg/m3

. Den senaste mätningen i Hudiksvalls kommun 
skedde 2004/05 och vinterhalvårsmedelvärdet på de två provtagningslokalerna var 51 )lg/m3 

respektive 58 )lg/m3
. Dessa värden kanjämföras med övriga elva orter som mätt ozon under 

vintern 2004/05 och där haltema varierade mellan 43-80 )lg/m3 och med ett gemensamt 
medelvärde på 59 )lg/m3

. Haltema på de sex mätstationerna i regional bakgrund inom det 
internationella mätnätet EMEP varierade mellan 44-68 )lg/m3

. Provtagning och skötseln av 
EMEP- stationerna utförs av IVL. I Ljusdals kommun gjordes en mätning av ozon vintern 
2003/04 på två lokaler i regional bakgrund. Månadsmedelvärdena varierade under 
vintermånaderna mellan 12-67 )lg/m3

, med ett medelvärde på 46 )lg/m3
. Ä ven under 

sommaren 2004 gjordes ozonmätningar i Ljusdals kommun. Sommarhalvårsmedelväret på de 
två mätplatserna var 48 )lg/m3 respektive 49 )lg/m3 och det var de lägsta och näst lägsta 
sommarhalvårsmedelvärdena som uppmättes sOlrunaren 2004 inom Urban-projektet. Totalt 
ingick 14 provtagningslokaler och halterna varierade mellan 43-57 )lg/m3 med ett medel på 53 
)lg/m3

. I Gävle kommun går det att få timupplösning på ozonmätningarna. Den senaste 
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mätningen vintem 2003/04 har ett medelvärde på 51 )..lg/m3
, och halten överstiger aldrig 120 

)..lg/m3 som ett 8-timmars medelvärde i Gävle kommun. De högsta 8-timmars medelvärdena 
ligger på 78 )..lg/m3

. 

Ingen av länets månadsmedelvärden överstiger 120 )..lg/m3 även om flera månadsmedelvärden 
i regional bakgmhd överstiger generationsmålet på 70 )..lg/m3

. Det är svått att bedöma de 
uppmäta halterna i länet, dels får att få mätningar gjmts men också för att mätningarna har 
gjmts på vintem. Analyserna är gjorda med en passiv provtagare som sitter uppe i en månad 
och presenterar ett medelvärde över hela mätperioden. Utifrån detta kan inga slutsatser dras 
om antalet dygn över 70 eller 120 )..lg/m3

. 

Ort Regional Bakgrund )..lg/m3 

Bollnäs kommun1999 65-77 
Hudiksvalls kommun 1999 44-80 
Hudiksvalls kornmun 2000 65-82 
Hudiksvalls kornmun 200 l 5-76 
Hudiksvalls kommun 2002/03 39-85 
Hudiksvalls kommun 2004/05 39-72 
Ljusdals kommun 2003/04 12-67; 35-67* 
Gävle kommun 2003/04 
Tabell9 .. Vmtermånadsmätmngar av ozon I länet. 
* Representerar sommarmånadsvärden 

------

Tätort )..lg/m3 

40-67 
33-51 
43-60 
18-54 
32-63 
32-45 

46-67* ; 64 
51 

3 Luftkvalitens inverkan på hälsan i Gävleborgs län 

Föroreningshaltema i länet ligger idag under MKN för samtliga ämnen, även om det finnas 
frågetecken beroende på brister i mätningama. Om halterna iställetjämförs med IMMs 
rekommendationer och regeringens miljömål fårändras bilden. Av länets tätorter är det bara 
Sandvikens kommun som har bensenhalter under IMMs rekommendationer på l ,3 )..lg/m3 som 
årsmedelvärde. Inte heller generationsmålet på l )..lg/m3 för bensen Idaras i länet. De passiva 
provtagningama av ozon i länet och de mätningar som gj011s i Gävle kornmun antyder att 
IMMs rekommendationer överskrids. 

IMManser att det inte finns tillräcldigt med data för att ta fram riktvärden för cancerrisk, för 
PM 10, men föreslår som ett första förslag ett hälsobaserat gränsvärde på 30 )..lg/m3 per dygn 
och ett årsmedelvärde på 10 )..lg/m3

. Dessa rekommendationer överensstämmer med 
regeringens generationsmål, fömtom att årsmedelvärdet för PM 10 är satt till 15 )..lg/m3 i 
miljömålet Detta innebär att uppmätta årsmedelvärden för PM10 i Söderhamns, Sandvikens 
och Bollnäs kommuner ligger under generationsmålet men över IMMs rekommendationer. I 
Bollnäs och Sandvikens kommuner överskreds IMMs dyngsmedelvärde på 30 )..lg/m3 vid 
flertal tillfållen vintem 2004/04, flest överskridanden hade Bollnäs kommun. I Gävle 
konunun har nomogramberäkningar av PM 10 grovt uppskattat att hälften av tätortens gator 
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kommer att överstiga 30 !J.glm3 per dygn. Idag överstiger även årsmedelvärdet i Gävle 
kommun IMMs rekommendationer. 

För kvävedioxid rekommenderar IMM ett hälsobaserat timvärde på 100 ~J.g/m3 som motsvaras 
av ett långtidsmedelvärde (halvår) på 401J.g/m3

. Mot bakgrund av vissa epidemiologiska data 
rorande utomhusexponering är det möjligt att det föreslagna långtidsmedelvärdet endast 
innebär en liten eller ingen säkerhetsmarginal. IMMs rekommendationer på hälsobaserade 
riktvärden överensstämmer med regeringens miljömål som skall vara uppnådda 2010. En 
skillnad är att miljömålet har ett årsmedelvärde på 20 !J.glm3

• I länet visar befintliga mätningar 
att årsmedelvärdet idag ligger under miljömålet på 20 ~J.g/m3 . Däremot går det inte att säga 
något om halterna per timme eftersom den enda kommun som har mätt per timme är Gävle. I 
Gävle kommun överstigs l 00 !J.glm3 vid vissa tidpunkter. 

Luftföroreningars påverkan på barns hälsa 

Barn är sannolikt känsligare än vuxna för effekter av luftföroreningar. Barn andas mer än 
vuxna i proportion till sin vikt. Detta medfor att de tar upp mer giftiga ämnen än vuxna. Ett 
sex-månaders barn andas i stort sett dubbelt så mycket luft per kg kroppsvikt och dag som en 
vuxen. En 14-åring har andats in ungefår 50 000 m3 luft. Därför är kvaliteten påden luft man 
andas väldigt viktig. MKN for PM10 är 40 ~J-g/år. Ett barn har vid 14-års ålder utsatts för l kg 
av PM10, varav hälften deponerats i luftvägarna. 

Man tror att partiklar och kväveoxider samvarierar och ger fler hälsobesvär än om man blev 
utsatt av föroreningarna var för sig. Detta kan också gälla andra luftföroreningar. Flera 
försvarssystem mot toxisk påverkan är mindre utvecklade hos barn särskilt hos foster och små 
barn. Barns avgiftningssystem och luftvägar utvecldas tills de blir vuxna och deras luftvägar 
är särskilt känsliga. En stor andel barn utvecklar astma i större utsträckning än vuxna. 
Luftforareningar i svensk utomhusluft ökar risken för övre luftvägsinfektioner, ger besvär 
från nedre luftvägarna och ger även sätme lungfunktion hos barn. Lungornas utveclding 
hämmas. Det finns få studier på hur barn påverkas av luftföroreningar. Om de studier som 
gjorts i andra länder skulle överföras till svenska forhållanden är det troligt att svenska barn 
som bor i "innerstadskärnan" löper en fordubblad risk att få försämrad lungfunktion. 
Uppskattningsvis har lO% av barnen i åldern 4-12 år astma. Barn med astma och annan 
luftvägsallergi besväras mer än andra barn av luftföroreningar liksom barn med cystisk fibros 

4 Luftkvaliteten i länet- Sammanfattning 

Uppmäta föroreningshalter i länet ligger under MKN. Halterna i länet är genomsnittliga i 
förhållande till tätortsluften i övriga landet. Oroande är att halterna av kvävedioxid, sot och 
bensen inte längre tycks minska. 

I länet har Gäv les, Söderhamns, Hudiksvalls, Ljusdals, Bollnäs och Sandvikens kmmnuner 
mätt sin tätortsluft för att kunna uppskatta föroreningsnivån i k01mnunernas tätorter i 
förhållande till MKN. I Ovanåkers- Ockelbos- och Nordanstigs kommuner har inga mätningar 
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utförts. Istället har kommunerna gj01t objektiva bedömningar för att kunna bedöma om MKN 
överskrids. 

Partildar: Det har gjorts få mätningar av PM 10 i kommunerna. De mätningar som gjorts visar 
att MKN och ÖUT överskridits fem gånger i Söderhamns, tre gånger i Sandvikens och en 
gång i Bollnäs kommuner under den senast gjorda mätningen. MKN får överskridas 35 
gånger innan årsmedelvärdet för MKN överskrids. Eftersom ÖUT överskridits behöver 
mätningar och/eller beräkningar göras i de tre ovannämnda kommunerna. I Gävle kommun 
har PM10 halterna beräknats med nomogrammetoden längs tätortens vägar. Nomogram är en 
enklare beräkning som beräknar ungefårliga halter längs vägar och som kan peka ut områden 
där mer detaljerade beräkningar/mätningar behöver göras. I Gävle kommun behöver 
detaljerade beräkningar göras i stora delar av den centrala tätorten. 

Kvävedioxid: Årsmedelvärdet för N02 är relativt lågt i länets tätorter. Trots detta 
förekommer episoder av högre halter, och den senast gjorda mätningen visar att ÖUT 
överskrids tre gånger i Hudiksvalls, en gång i Söderhamns och sex gånger i Gävles 
kommuner. N02 är den förorening som har de längsta mätserierna och har mätts i flest tätorter 
i länet. 

Bensen: Årsmedelvärdet riskerar inte att överskrida MKN i länet, men den senast gjorda 
mätningen visar att miljökvalitetsmålet på l 11g/m3 överskrids i sex av sju kommuner. Endast 1 
Sandvikens kommun ligger årsmedelvärdet under l 11g/m3

. 

I IVLs rapport B1636 som sammanfattar luftkvaliteten för 2004/05, har en trendanalys gj01ts 
för de tätorter som varit med i Urban-projektet sedan starten 1986/87. Analysen visar att 
luftkvaliteten i svenska tätorter ständigt förbättrats från mitten av 80-talet till bö1jan av 2000-
talet, därefter är resultaten mer otydliga. Den stora minskningen av S02- halten ägde mm 
under slutet av 80-talet. Under senare år har förändringen varit liten med små 
mellanårsvariationer. Det är svårt att bedöma minskningen av sot, eftersom 
vinterhalvårsmedelvärdena under hela mätperioden har visat stora mellanårsvariationer. IVL 
har endast haft tillgång till mätresultat av sot från 10 kommuner sedan projektet började. N02-

halterna har haft en tydlig nedåtgående trend, sedan projektets start 1986/87. Den årliga 
minskningen har reducerats under 2000-talet. Det är svårt att fastställa om minskningen av 
N02 verkligen upphört under 2000-talet eller om den uteblivna minskningen beror på 
mellanårsvariationer. Bensenhalten har minskat i alla kommuner sedan mätningarna började, 
även om minskningstakten varierar. De uppkomna mellanårsvariationerna beror till stor del på 
klimatvariationer mellan olika år. Sammanfattningsvis har det under 2000-talet inte funnits 
någon tydligt minskning för sot och N02 i svenska kommuner. 

Orsakerna till att luftföroreningarna inte längre minskar i Sverige är flera. Dels ökar 
vägtrafiken i Sverige och kringliggande länder. Den ökande trafiken har bromsat upp effekten 
av införandet av renare bränsle och katalysatorer. En annan viktig föroreningskälla för sot, 
kvävedioxid och bensen, är den småskaliga vedeldningen. 

Det är viktigt att komma ihåg att även om MKN inte tycks överskridas i länet är dessa resultat 
baserade på en mätpunkt i respektive tät01t. En mätpunkt som kan påverkas av olika faktorer 
bl.a. klimat och läge. Beräkningar har gjorts i mycket liten omfattning i länet. I Gävle 
kommun har beräkningar för N02 och PM lO gj01ts under 2005, beräkningarna har pekat ut 
vilka gator i tätorten som har de största problemen. 
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Föroreningshalter som ligger under MKN utgör inte heller en potentiell möjlighet att låta 
utsläppen öka eller att alla problem med "dålig luft" är ur världen. En halt under MKN bör 
bibehållas alternativt minska, något som påpekas i remissen "Miljöbalken; 
miljökvalitetsnormer, miljöorganisationer i miljöprocessen och avgifter som är ett 
slutbetänkande av miljöbalkskornmitten 2005". Låga halter av luftföroreningar är mycket 
viktiga för folkhälsan. Något som senare års epidemiologiska forskning har visat, framför allt 
när det gäller pattiklar. Vad forskningen visat är att det inte finns någon nedre tröskel för när 
hälsoeffekter bötjar uppträda. Ä ven episoder av höga kotttidshalter har visat sig ge påtagliga 
effekter på människors hälsa. Dessa båda faktorer tillsammans gör det mycket svårt att 
definiera när kritiska halter uppstår. Det är därför mycket viktigt att sträva efter så låga 
luftföroreningshalter som möjligt. 

4.1 Vad behöver göras i framtiden? 

För att få en bättre bild av föroreningsnivån i länet, krävs både beräkningar och fler 
mätningar. Beräkningar behövs för att kartlägga större områden och mätningar för att verifiera 
gjorda beräkningar. I länet behövs fler PM w- mätningar, eftersom få mätningar gjorts och 
nationella resultat visar på höga halter i landet. sotmätningar är inte en bra parameter för att 
kontrollera PM 10-halterna, eftersom det inte finns något tydligt samband mellan sot och PM 10 . 

Det behövs också fler mätningar av bl. a. bensen och N02 i gaturum. Speciellt som IVL har 
uppskattat att det finns risk för överskridande av kvävedioxid även i små orter. Ozon bör 
mätas mer i länet, eftersom halterna inte minskat sedan 80-talet och en MKN kommer 2010. 

Det viktigaste för att bedöma luftkvaliteten i länet är framförallt att de mätningar som görs, är 
jämförbara med varandra. Detta är inte möjligt i idag, dels för att alla kommuner inte mäter 
tätortsluft och dels för att de kommuner som mäter, inte mäter varje år eller med samma 
utrustning. Ett luftvårdsförbund hade underlättat detta. Idag finns ett remissförslag som 
innebär att länsstyrelsen i framtiden kommer att få ett samordningsansvar som bl.a. innebär 
att länsstyrelsen i samarbete med kommunerna skall ta fram ett regionalt 
övervakningsprogram för länet. Detta kan komma att underlätta övervakningen i framtiden. 
Vidare behöver det göras fler beräkningar för att kartlägga föroreningsnivåerna inom större 
områden i länet och därigenom hitta de platser där mätningar verkligen behöver göras. 

Idag är Gävle kommun medlem i Stockholm- Uppsala läns Luftvårdsförbund som hjälper till 
med beräkningar och mätningar. Sandvikens kommun kommer att bli medlem i sarmna 
luftvårdsförbund. Länsstyrelsen har ett samarbetsavtal med Stockholm- Uppsala läns 
Luftvårdsförbund. Samarbetsavtalet innebär att luftvårdsförbundet bygger en 
emissionsdatabas åt Länsstyrelsen. Denna databas kan sedan lenytas till olika 
berälcningsverktyg exempelvis Simair som gör det möjligt att berälcna föroreningshalter längs 
länets vägar. Därigenom kan bättre underlag fås om var det är lämpligt att mäta, vidare kan 
informationen användas i tillsyns-, prövnings- och planeringsärenden. 
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6. Bilagor 

Bilaga l 

Miljökvalitetsnonn för N02 i utomhusluft, värden som inte får överskridas efter den 31 
december 2005 (SFS 200 l :527) 
Skydd av människors hälsa N02 
Medelvärdestid Värde Anmärkning 
l timme 90 ~-tg/m3 Värdet får inte överskridas mer än 175 timmar per år. 
l dygn 60).lg/m3 Värdet får inte överskridas mer än 7 dygn per år. 
l år 40 ~-tg/m3 Medelvärde 
För skydd av vegetation 
l år 30 ~-tg/m3 Medelvärde 

MT"k rt t HJO va 1 e snorm PM lO 
Skydd av människors hälsa PMlO 
Medelvärdestid Värde Anmärkning 
l dygn 50 ~-tg/m3 Värdet får inte överskridas mer än 35 dygn per år. 
l år 40 ~-tg/m3 Medelvärde 

MT"l rt t S02 li.JO 'va 1 e snorm 
Skydd av människors hälsa S02 
Medelvärdestid Värde Anmärkning 
l timme 200 ~-tg/m3 Värdet får inte överskridas mer än 175 tirmuar per år. 
l dygn 100 ).lg/m3 Värdet får inte överskridas mer än 7 dygn per år. 
För skydd av ekosystem 
l vinterhalvår 20 ).lg/m3 Medelvärde 
l år 30 ~-tg/m3 Medelvärde -

M'l'''l rt t B ILJO 'va 1 e snorm ensen 
Skydd av människors hälsa Bensen 
Medelvärdestid l Värde Anmärkning 
l år Is ~-tglm3 Efter l/l 20 l O får inte årsmedelvärdet överstiga 5 ).lglm3

. 

Utvärderingströsklar (SFS 2001:527) 

U tvärderingströsldar 
Period Nedre (NUT) Övre (ÖUT) 

N02 l timme 54 ).lg!m3 72 ).lg/m3 

l dygn 36 ).lg/m3 48 ).lg/m3 

l år 26 ).lg!m3 32 ).lg!m3 

l år (vegetation) 19.5 ).lglm3 24 ).lglm3 

so2 l timme 100 ).lg/m3 150 ).lg!m3 

l dygn 50 ).lg/m3 75 ).lg!m3 

l vh/år 
(ekosystem) 

8 ).lg/m3 12 ).lg/m3 

PM lO dygn 20 ).lg/m3 30 ).lglm3 

l år 10 ~tg/m3 14 ).lg/m3 
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