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Sammanfattning

Luftkvaliteten i svenska tätorter har endast svagt förbättrats under de senaste fem till
sex åren. Detta kan troligen främst förklaras av utvecklingen för utsläpp och annan på-
verkan från vägtrafik, energianvändning och energiproduktion (t ex vedeldning). Luft-
föroreningar i tätorter bedöms orsaka för tidig död för tusentals personer i Sverige.
Störst hälsoproblem orsakar marknära ozon och partiklar.

Denna rapport bygger på mätningar av luftkvaliteten från ett sextiotal svenska tätorter.
Data redovisas särskilt för vintern 2003/2004 och året 2003. Vi gör jämförelser med ut-
vecklingen sedan 1980-talet och bedömer vart utvecklingen är på väg.

Flera kommuner har omfattande mätningar av luftföroreningar. Tre av dessa, en stor
(Göteborg), en medelstor (Landskrona) och en mindre (Lycksele) redovisar sina erfa-
renheter i denna rapport.

Halterna för de flesta luftföroreningar i tätorter var genomgående lägre vinterhalvåret
2003/2004 än det föregående vinterhalvåret. Förklaringen är troligen att vintern
2002/2003 var kallare och mindre blåsig.

Ser man tillbaks ytterligare några år kan man konstatera att endast en svag förbättring av
luftkvaliteten i svenska tätorter skett under de senast fem till sex åren. Under samma
period skedde sammantaget ingen minskning av de svenska utsläppen av ämnen som
har betydelse för luftkvaliteten i tätorter.

Den svaga förbättringen av luftkvaliteten i tätorter beror troligen inte enbart på variatio-
ner i temperatur, vind och fuktighet i tätorter. Andra viktiga orsaker är förmodligen ut-
vecklingen för utsläpp och annan påverkan från vägtrafiken, energianvändning och
energiproduktion (t ex vedeldning).

Miljökvalitetsnormer finns snart för de flesta allvarliga luftföroreningar i utomhusluft.
Normerna för partiklar (2005), kvävedioxid (2006) och ozon (2010) är svårast att nå.
Åtminstone en fjärdedel av alla tätorter kan ha problem att klara normen för partiklar
(PM10) som ska uppnås den 1 januari 2005. Cirka en femtedel av alla tätorter kan ha
halter som överskrider normen för kvävedioxid år 2006. Problemen är i bägge fallen
störst i starkt trafikerade gator. Många kommuner kan få problem att nå miljökvali-
tetsnormen för marknära ozon 2010. Halterna i tätorter tenderar att öka, delvis till följd
av minskade utsläpp av kväveoxider.

Även normerna för bensen (2010) kan bli svåra att nå för några tätorter. Cirka 5-20 %
av de svenska tätorterna kan i nuläget ha halter av bensen som överskrider normen. Ut-
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vecklingen för bensen är dock fortsatt minskande och skapar förutsättningar för att de
flesta tätorter skall kunna klara normen före år 2010.

Luftföroreningar i svenska tätorter bedöms orsaka förkortad livslängd för tusentals per-
soner i landet, framför allt på grund av marknära ozon och partiklar. PAH (polycykliska
aromatiska kolväten) och vissa VOC (lättflyktiga organiska ämnen) bidrar till en ökad
risk för cancer.

Många åtgärder har gjorts för att minska utsläppen av luftföroreningar i Europa. Mycket
arbete återstår dock för att nå miljökvalitetsnormer och miljömål. Det gäller särskilt
vägtrafiken, energianvändningen och internationell sjöfart.
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Summary

Air quality of Swedish cities has improved only slightly over the last five to six years.
This can probably be explained mainly by the development of emissions and other im-
pacts of road traffic, energy use and energy production (e.g. wood heating). Air pollu-
tion in cities is estimated to cause the premature death of thousands of people in Swe-
den each year. Most health problems are due to groundlevel ozone and particulate
matter.

This report is based on measurements of air quality from around sixty Swedish cities
and villages from the winter halfyear (October to March) 2003/2004 and calender year
2003. We present a comparison with developments since the 1980s, and a prediction of
developments in the years to come.

A number of municipalities carry out comprehensive measurements of urban air pollut-
ants. Three of these, one major (Gothenburg), one medium-sized (Landskrona) and one
small (Lycksele) present their experiences in this report.

In most urban areas the concentrations of air pollutants were lower during the winter
halfyear 2003/2004 than in the previous winter halfyear. This is probably due to colder
and more windy conditions during the winter halfyear 2002/2003.

Looking back a little further, the picture emerges that urban air quality has improved
only slightly over the last five to six years. In general, no significant reduction of
Swedish emissions of substances important for urban air quality is observed during this
period.

The weak decreasing trend of urban air quality can probably not be explained solely by
changes of temperature, wind conditions and humidity. Of importance is probably also
the development of emissions and other impacts of road traffic, energy use and energy
production (e.g. wood heating).

Environmental quality standards will in the near future be available for the majority of
serious urban air pollutants in Sweden. The standards for particulate matter (2005), ni-
trogen dioxide (2006) and groundlevel ozone (2010) are those most difficult to achieve.
At least one quarter of all cities and villages may have problems to comply with the
standard for PM10, which is to be achieved not later than the first of January 2005.
Around one fifth of urban areas may have concentrations of nitrogen dioxide above the
standard in 2006. In both cases the problems are mostly on streets with dense traffic.
Several municipalities may also have difficulties in achieving the environmental quality
standard of groundlevel ozone in 2010. A tendency to increasing concentrations in ur-
ban areas is observed, partly due to decreasing emissions of nitrogen oxides.
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The standard for benzene (2010) may also be difficult to achieve for some municipali-
ties. Around 5–20 percent of the Swedish cities and villages may presently have con-
centrations exceeding the standard. Benzene concentrations are, however, still decreas-
ing and this provides conditions for most municipalities to achieve the standard before
2010.

Air pollutants in Swedish urban areas are assessed to cause the premature death of thou-
sands of people per year, mainly because of groundlevel ozone and particulate matter.
PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons) and a number of VOC (volatile organic com-
pounds) contribute to increased cancer risk.

Several steps have been taken to reduce the emissions of air pollutants in Europe. Much
work is however still needed to comply with environmental quality standards and envi-
ronmental targets. Road traffic, energy use and international shipping are sectors of
major concern.
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Ordförklaringar och förkortningar

CLRTAP FN:s konvention för långväga transport av gränsöverskridande luftföreningar (Con-
vention on Long-Range Transboundary Air Pollution - CLRTAP), inom vilken bland
annat överenskommelser mellan de europeiska länderna att minska utsläpp av luft-
föroreningar som svaveldioxid, kvävedioxid, ammoniak, tungmetaller, organiska
miljögifter (som bland annat polyaromatiska kolväten) och lättflyktiga organiska
ämnen ingår.

Befolkningsviktad halt  En nationell medelhalt för den urbana bakgrundsluften i Sverige be-
räknas för enskilda komponenter genom att vikta uppmätt halt mot befolknings-
mängden i respektive tätort. Detta innebär att halten i en tätort med fler invånare får
större betydelse för medelvärdet jämfört med en tätort med färre invånare.

Datavärdskap Datavärdskap för nationella miljödata har inrättats av Naturvårdsverket och om-
fattar insamling, lagring och spridning av kvalitetskontrollerade data, i detta fall luft-
kvalitetsdata. Sedan år 2001 är IVL Svenska Miljöinstitutet datavärd för luftkvali-
tetsdata i svenska tätorter.

EMEP European Monitoring and Evaluation Program - EMEP är ett europeiskt samarbets-
projekt inom CLRTAP. Inom EMEP beräknas halterna av luftföroreningar, samt de-
ras belastning på ekosystemet, baserat på utsläppsdata från länderna i Europa. Re-
sultaten valideras med hjälp av mätningar vid ett hundratal platser i ”ren” bak-
grundsluft.

Gaturum  Området i och nära en gata. Mätstationer som placeras i gaturum skall ge en uppfatt-
ning om halter av luftföroreningar för en viss sträcka av gatan. Ofta placeras mätsta-
tioner vid en gata som bedöms ha de högsta halterna av luftföroreningar i tätorten.

IVL IVL Svenska Miljöinstitutet AB är ett forskningsinstitut ägt av staten och näringsli-
vet tillsammans som bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljö-
området.

ITM Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap vid Stockholms Universitet. Har ansvar
för referenslaboratoriet för luftkvalitet på uppdrag av Naturvårdsverket.

MKN Miljökvalitetsnorm; ett rättsligt styrmedel i svensk lagstiftning som infördes i miljö-
balken år 1999.

Miljömål  Sverige har 15 nationella miljökvalitetsmål, varav ett är inom området ”Frisk luft”.
Inom detta område finns även miljömål för merparten av alla luftföroreningar som
har miljökvalitetsnormer (MKN).

NO2 Kvävedioxid.

O3 Ozon. Avser i denna rapport marknära (troposfäriskt) ozon, ej att förväxla med stra-
tosfärens skyddande ozonskikt.
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PAH Polycykliska aromatiska kolväten (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons). Ingår i be-
greppet organiska miljögifter.

Pb Bly.

PM10 Partiklar med en aerodynamisk diameter < 10 µm.

PM2.5 Partiklar med en aerodynamisk diameter < 2.5 µm.

SCB Statistiska centralbyrån.

SO2 Svaveldioxid.

µg/m3 Mikrogram per kubikmeter luft (10-6 g/m3).

Urban bakgrund  Mätstation som placerats i urban bakgrund skall ge en generell uppfattning
om luftkvaliteten för hela eller en större del av tätorten. Mätstationen placeras därför
en bit ifrån kända källor som släpper ut luftföroreningar. Data från en station för ur-
ban bakgrund ger en fingervisning om medelbelastningen av luftföroreningar i tät-
orten.

URBAN-mätnätet  Samarbetsprojekt mellan kommuner och IVL för mätning av luftförore-
ningar (se vidare i kapitel 4).

VOC Lättflyktiga organiska ämnen  (Volatile Organic Compounds).
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1 Bakgrund och syfte
I förra årets rapport om luften i svenska tätorter (www.ivl.se, rapport B1553) visade vi
att förbättringar av luftkvaliteten inte skett under de senaste åren. Denna nyhet fick be-
tydande genomslag i tidningar, radio och TV. Ett längre inslag i barnprogrammet
Hjärnkontoret på TV kan ses som kronan på verket. Det är därför naturligt att vi i årets
rapport noga analyserar utvecklingen för luftkvaliteten i nuläget och framöver.

Ser man tillbaka och jämför med slutet av 1970-talet ter sig situationen ljusare. Dras-
tiskt minskade utsläpp från trafiken, industrin, energianläggningar, i stor sett alla viktiga
källor, har inneburit att luftkvaliteten blivit mycket bättre inte bara i Sverige utan i stora
delar av Europa. Av de stora källorna är det bara den oceangående sjöfarten som ökat
sina utsläpp. Vi kan dock med oro konstatera att i Asien och andra delar av världen har
luftkvaliteten blivit allt sämre.

I Sverige kan vi inte slå oss till ro. Luftkvaliteten i våra tätorter överskrider i många fall
acceptabla nivåer (miljökvalitetsnormer), vilket i praktiken innebär att många männi-
skor får hälsoproblem. Partiklar och ozon antas idag vara de luftföroreningar som orsa-
kar mest hälsoproblem i Sverige. Att så många svenskar får sina liv förkortade av luft-
föroreningar gör det viktigt att ständigt informera om situationen för att uppmärksamma
behoven av förbättrande åtgärder.

Denna rapport riktar vi främst till kommuner och myndigheter som länsstyrelser och de
med ansvar för trafik- och energifrågor. Även många andra borde ha intresse av rap-
porten, och vi har gjort vårt bästa för att uttrycka oss tydligt så att även de med begrän-
sade kunskaper om luftkvaliteten har behållning av rapporten. Tidigare rapporter an-
vänds i undervisning och vi hoppas att även denna rapport är attraktiv för detta syfte.

Mätningar som kommunerna genomfört är grunden för denna rapport. Tillkommer gör
vissa mätningar som beställts av myndigheter, till exempel polycykliska aromatiska
kolväten (PAH). Mätningar av luftkvaliteten i tätorter sker årligen i ett 50-tal av landets
290 kommuner. I de större tätorterna sker mätningar under hela året, ibland på flera
platser, medan mindre orter ofta genomför mätningar under vissa år eller delar av året.

I Figur 1.1 finns en karta med de tätorter som redovisat mätningar av luftkvalitet i tät-
orter från perioden 2001 till 2004 till den nationella Datavärden för Tätortsluft hos IVL.
Kartan visar även de platser där mätningar av luftkvalitet och nedfall på landsbygd görs
inom ett europeiskt nätverk som har till syfte att internationellt följa förändringar med
tiden. Mer information om tätorterna som gjort mätningar under 2003-2004 finns i Bila-
ga 1.
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Rapporten är sammanställd av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Naturvårds-
verket. Naturvårdsverket har skrivit delar av texten. Vägverket, SMHI, Energimyndig-
heten och Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap vid Stockholms universitet har
bidragit till den slutliga utformningen av rapporten.

1.  Trelleborg
2.   Malmö
3.   Lund
4.   Kävlinge
5.   Landskrona
6.   Kristianstad
7.   Vavihill
8.   Helsingborg
9.   Karskrona
10. Karlshamn
11. Ronneby
12. Höganäs
13. Ängelholm
14. Örkelljunga
15. Älmhult
16. Kalmar
17. Halmstad
18. Växjö
19. Hoburgen
20. Falkenberg
21. Värnamo
22. Råö
23. Visby
24. Nässjö
25. Mölndal
26. Borås
27. Göteborg
28. Västervik
29. Jönköping
30. Norra Kvill
31. Kungälv
32. Tidaholm
33. Skövde
34. Linköping
35. Norrköping
36. Mariestad
37. Aspvreten
38. Södertälje

39. Huddinge
40. Örebro
41. Karlskoga
42. Stockholm
43. Lidingö
44. Karlstad
45. Sollentuna
46. Årjäng
47. Köping
48. Västerås
49. Arvika
50. Säffle
51. Kristinehamn
52. Filipstad
53. Sunne
54. Grimsö
55. Uppsala
56. Falun
57. Sandviken
58. Gävle
59. Bollnäs
60. Hudiksvall
61. Ljusdal
62. Sundsvall
63. Timrå
64. Ragunda
65. Sollefteå
66. Östersund
67. Örnsköldsvik
68. Bredkälen
69. Strömsund
70. Umeå
71. Vindeln
72. Lycksele
73. Piteå
74. Luleå
75. Älvsbyn
76. Kalix
77. Esrange

Figur 1.1  Tätorter som redovisat mätdata för luftkvalitet för perioden oktober 2002 till mars
2004 till den nationella Datavärden för Tätortsluft, samt platser med mätningar av
luftkvalitet i bakgrundsmiljö (kursiv stil).

● tätortsmätningar.
● bakgrundsmätningar inom EMEP (Europeiskt samarbetsprojekt inom ramen för

konventionen om långväga transporter av gränsöverskridande luftföroreningar.
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2 Miljöeffekter och orsaker

Figur 2.1 Luftföroreningar – ett allvarligt hälsoproblem

Halterna av luftföroreningar i Sverige är fortfarande så höga att de orsakar för tidig död
för flera tusen personer varje år. Det drabbar främst dem som redan lider av sjukdomar i
hjärta, kärl och lungor. Luftföroreningarna kan även orsaka eller bidra till allergier, ast-
ma och andra sjukdomar i luftvägarna, samt öka risken för cancer. Ämnenas negativa
effekter på människors hälsa i Sverige, och andra oönskade miljöeffekter, sammanfattas
kortfattat i Tabell 2.1. Under de senaste åren har kunskaperna framför allt förbättras an-
gående hälsoeffekter av partiklar. Det har till exempel visats att lungornas utveckling
hos barn kan hämmas om halten av partiklar i luften är hög.

Luftföroreningarna orsakar även stora skador på natur- och kulturmiljön. Utsläpp till
luft av svavel- och kväveföreningar orsakar försurning i sjöar och vattendrag och oöns-
kade effekter på flora och fauna. Kväveföreningar ger även upphov till övergödning av
mark och vatten, vilket i sin tur leder till oönskade förändringar av den biologiska
mångfalden. I havet, sjöar och vattendrag kan övergödningen orsaka syrebrist och bot-
tendöd. Dessutom bidrar kväveoxiderna till bildning av marknära ozon, vilket påverkar
växter negativt genom att både fotosyntesen och tillväxten minskar och växterna åldras i
förtid.

Ökad nedbrytning av material till följd av luftföroreningar drabbar både historiska min-
nesmärken och moderna konstruktioner. Exempel på detta finns från våra hällristningar
som uppvisar skador som främst orsakats av svaveldioxid. Ett annat exempel är skador
på textilier på grund av ozon.
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Luftföroreningarna kommer från ett stort antal källor. Det är vägtrafik och uppvärmning
av bostäder som ger de största problemen i svenska tätorter. Utsläpp från industrin kan i
vissa fall vara en viktig källa (se Tabell 2.1). Trafiken orsakar problem inte bara genom
utsläpp från avgasröret. Uppvirvling av damm och slitage både på vägbeläggning och
däck medför bildning av hälsofarliga partiklar innehållande bland annat polycykliska
aromatiska kolväten. Bilars bromsbelägg kan orsaka utsläpp av koppar. Avdunstning
vid tankning ger utsläpp av lättflyktiga organiska ämnen. Dessutom är småskalig ve-
deldning en viktig källa för utsläpp av partiklar och lättflyktiga organiska ämnen i
många tätorter. Även hushållens användande av hushållsprodukter orsakar betydande
utsläpp av luftföroreningar.

Tabell 2.1 Luftföroreningar och deras hälso- och miljöeffekter i dagens Sverige uppdelade i åtta
ämnesgrupper. Märk att ämnen som främst orsakar skador på andra sätt än via luften
inte är med, till exempel dioxiner, bekämpningsmedel och bromerade flamskydds-
medel som huvudsakligen skadar via föda eller vatten. Buller, radon, vibrationer och
lukt ingår inte heller i begreppet luftföroreningar i denna redovisning. Mer informa-
tion på WHOs hemsida www.euro.who.int/eprise/main/who/progs/aiq/activities/
20020620_1.

Ämnesgrupp Effekter på hälsa Effekter på naturmiljö
och material

Källor till luftutsläpp

Kolmonoxid
(CO)

Skador på hjärta och hjärna samt
hämmar fosterutveckling. Blockerar
blodets förmåga att transportera syre
till kroppens vävnader. Halter i ut-
omhusluft troligen inget större pro-
blem i Sverige.

Förmodligen av mindre
omfattning.

Främst avgaser från
fordon, men också an-
nan förbränning från
industrin.

Kvävedioxid
(NO2)

Försämrar lungfunktion och kan för-
värra astma. Troligen inga större häl-
sobesvär för människor i svenska
tätorter, men bra indikator för trafi-
kens utsläpp. Kväveoxider indirekt
allvarliga ur hälsosynpunkt då de
bidrar till bildning av marknära ozon
(se nedan).

Övergödning av hav, sjöar,
vattendrag och mark. Bi-
drar till försurning av mark
och vatten, samt indirekta
skador genom att orsaka
bildning av ozon. Ökad
nedbrytning av kulturfö-
remål.

Främst bilavgaser. Be-
tydande utsläpp även
från arbetsmaskiner,
uppvärmning, industrier
och energiproduktion.

Svaveldioxid
(SO2)

Ökad risk för bronkit och andra luft-
vägssjukdomar. Troligen liten effekt
på hälsan för de som bor i Sverige.

Försurning av sjöar, vat-
tendrag och skogsmark.
Ökad nedbrytning av kul-
turföremål.

Uppvärmning, energi-
produktion, utsläpp från
industrin, sjöfart.

Ozon (O3) Kan förvärra hjärt- och kärlsjukdo-
mar, astma eller andra lungsjukdo-
mar. Bedöms bidra till fler än tusen
dödsfall per år i Sverige.

Skördeförluster genom
skador på grödor. Troligen
skador på träd och vilda
växter. Nedbrytning av
papper, plast, gummi och
textilier.

Sekundär luftförorening
som bildas av kväveoxi-
der och flyktiga orga-
niska ämnen.
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Partiklar (PM) Förvärrar eller orsakar hjärt- och
kärlsjukdomar, astma eller andra
lungsjukdomar. Kan försämra lung-
ans utveckling hos barn. Partiklar
bedöms bidra till tusentals dödsfall
årligen i Sverige.

Effekter på växter och djur
dåligt kända. Partiklar kan
innehålla metallföreningar
som kan påskynda korro-
sion av metaller och skada
kulturföremål.

Energiproduktion, upp-
värmning, industrier,
jordbruk, vägtrafik och
arbetsmaskiner. Vägtra-
fik viktig källa för finare
partiklar. Naturliga käl-
lor är markdamm och
havssalt.

Tungmetaller Förvärrar eller orsakar sjuklighet i
nervsystemet, njurar och hjärta/kärl.
Nuvarande halter i luft troligen inget
större problem i Sverige.

Kan ackumuleras i miljön
till skadliga halter för djur
och växter.

Främst industrin, men
även bilism och för-
bränning av avfall och
kol för energibehov.

Polycykliska
aromatiska
kolväten
(PAH)

Orsakar främst lungcancer och da-
gens halter bidrar sannolikt till några
extra fall per år i Sverige.

Föga känt om direkta ef-
fekter förekommer på
grund av halter i luft. Ska-
dor dock kända för djur
och växter i vatten.

Främst bilavgaser och
uppvärmning, särskilt
vedeldning. Andra vik-
tiga källor är arbetsma-
skiner och vissa indust-
rier.

Lättflyktiga
organiska äm-
nen
(VOC)

Bensen kan bidra till cancer, främst
leukemi. Aldehyder är irriterande för
luftvägarna och kan förvärra astma.
VOC bidrar sannolikt till några extra
cancerfall per år i Sverige. VOC bi-
drar till bildning av ozon (se ovan).

Skador på växter och ma-
terial genom att VOC or-
sakar bildning av ozon.

Främst bilavgaser. Ve-
deldning, utsläpp från
industrier, arbetsmaski-
ner och användning av
hushållsprodukter är
viktiga källor.

3 Miljökvalitetsnormer och miljömål
Miljökvalitetsnormer har införts i den svenska lagstiftningen som ett redskap för att
åstadkomma god luftkvalitet. Normerna anger vilka halter av olika luftföroreningar som
inte får eller bör överskridas, främst med tanke på människors hälsa, men i vissa fall
även naturmiljön. Sverige har enligt 5 kapitlet i miljöbalken möjlighet att själv initiera
nya miljökvalitetsnormer. Fram till i dag har emellertid samtliga normer sin bakgrund i
EU:s direktiv för luftkvalitet. Tanken med normerna har varit att de skall sättas enbart
med hänsyn till halter som inte får överskridas för att undvika negativa effekter på män-
niskors hälsa och miljön. I praktiken har normerna dock närmat sig EU:s gränsvärden,
som också tar hänsyn till praktiska möjligheter att uppnå och kontrollera normerna. Den
svenska miljöbalken har nyligen ändrats så att det också finns möjlighet att föreskriva
om miljökvalitetsnormer som bör uppnås till skillnad från dem som skall uppnås.
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Kommunerna är enligt förordningen om miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS
2001:527) skyldiga att kontrollera luftkvaliteten samt bedöma om miljökvalitetsnormer
överskrids inom kommunen. Om så är fallet eller om det finns risk för överskridande
skall kommunen informera Naturvårdsverket som gör en bedömning om ett åtgärdspro-
gram behövs för att uppfylla normerna. Ansvaret att kontrollera luftkvaliteten innebär
för många kommuner en tung börda, såväl ekonomiskt som kompetensmässigt. Natur-
vårdsverket har därför på uppdrag av regeringen under år 2004 utrett hur detta skulle
kunna underlättas. I oktober 2004 redovisades sålunda ett förslag som innebär att läns-
styrelserna får ansvar för att samordna kommunernas kontroll av luftkvaliteten i respek-
tive län via ett regionalt luftövervakningsprogram som skall tas fram i samråd med
kommunerna. Kommunerna kommer att vara fortsatt ansvariga för kontrollen, men till
följd av samordningen kommer det sannolikt att innebära krav på färre mätstationer per
län jämfört med nuvarande lagstiftning.

Naturvårdsverket är skyldigt att ge kommuner information och rådgivning om tillstån-
det i miljön, om hälso- och miljöeffekter samt om olika mätmetoder och åtgärder. I feb-
ruari 2004 trädde bl.a. nya mätföreskrifter från Naturvårdsverket i kraft (NFS 2003:27).
Naturvårdsverket ansvarar även för rapportering till regeringen, EU och internationella
organ.

I Tabell 3.1 redovisas de luftföroreningar som idag har miljökvalitetsnormer, nämligen
kvävedioxid, kväveoxid, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10), kolmonoxid, bensen och
ozon. Inom en snar framtid införs troligen även miljökvalitetsnormer för partiklar
(PM2.5), polycykliska aromatiska kolväten (i form av benso(a)pyren) och tungmetallerna
kvicksilver (Hg), arsenik (As), kadmium (Cd) och nickel (Ni). EU:s direktiv om luft-
kvalitet är så kallade minimidirektiv vilket innebär att Sverige får ha strängare krav, och
så har skett för kvävedioxid, svaveldioxid och ozon.

För att kunna styra utvecklingen på längre sikt har riksdagen infört miljömål för flera
luftföroreningar. Som framgår av Tabell 3.1 skall miljömålet för svaveldioxid uppnås år
2005 men för andra ämnen gäller år 2010 eller 2020. För ozon (som 8-
timmarsmedelvärde) har Sverige samma mål för år 2010 som EU:s direktiv. Miljömålen
innebär i flera fall mera långtgående krav än miljökvalitetsnormerna. Detta för att nor-
merna ses som styrmedel för att uppnå miljömålen. Miljömål är till skillnad från mil-
jökvalitetsnormerna inte kopplade till lagstiftningen och innebär inte heller juridiska
krav på att kommunerna skall mäta.

Ytterligare information om miljökvalitetsnormerna finns på
www.naturvardsverket.se/dokument/lagar/kvalnorm/mkn.html .
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Tabell 3.1  Miljökvalitetsnormer och miljömål för luftföroreningar i Sverige. Generationsmålen
är regeringens bedömning.

Svenskt miljömål (år då mål skall
nås)

Ämnesgrupp (avser skydd av männi-
skors hälsa om ej annat anges)

Halt som ej skall/bör
överskridas (år då
norm skall/bör nås) 13)

Delmål Generationsmål

Kolmonoxid (CO)
8-timmarsmedel 1) 10 000 µg/m3 (2005)

Kväveoxider (NO2 och NOX)
Timme (NO2) 2)

Dygn (NO2) 3)

År (NO2)
År (NOX, ekosystem)

90 µg/m3 (2006)
60 µg/m3 (2006)
40 µg/m3 (2006)
30 µg/m3 (2001)

  100 µg/m3 (2010)

20 µg/m3 (2010)

Svaveldioxid (SO2)
Timme 4)

Dygn 5)

Vinterhalvår (ekosystem)
År (ekosystem)
År (kulturvärden)

200 µg/m3 (2001)
100 µg/m3 (2001)

20 µg/m3 (2001)
20 µg/m3 (2001)

5 µg/m3 (2005)
Ozon (O3)
Timme
8-timmarsmedel 6)

Sommarhalvår (växtlighet)7)
120 µg/m3 (2010)

6 000  AOT40 (2020)
18 000 AOT40 (2010)

120 µg/m3 (2010)
80 µg/m3 (2020)

    70 µg/m3 (2020)
     50 µg/m3 (2020)

Partiklar (PM10)
Dygn 8)

År 9)
50 µg/m3 (2005)
40 µg/m3 (2005)

30 µg/m3 (2020)
15 µg/m3 (2020)

Tungmetaller (As, Pb, Cd, Hg, Ni) 10)

År (Pb) 0,5 µg/m3 (2001)

Polycykliska aromatiska kolväten
(PAH)
År (benso(a)pyren) 11) 0,0001 µg/m3

(2020)

Lättflyktiga organiska ämnen (VOC)
År (bensen) 12) 5 µg/m3 (2010) 1 µg/m3 (2020)

1) Rullande 8-timmars medelvärde.
2) Får överskridas högst 175 gånger per år (98-percentil, timme) förutsatt att föroreningsnivån aldrig
överstiger 200 µg/m3 under en timme mer än 18 gånger per kalenderår (99,8-percentil). Normen är
strängare än EU:s gränsvärde. Ändring är föreslagen för det svenska miljömålet för kvävedioxid per
timme.
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3) Får överskridas högst 7 gånger per år (98- percentil, dygn).
4) Får överskridas högst 175 gånger per år (98-percentil, timme) förutsatt att föroreningsnivån aldrig
överstiger 350 µg/m3 under en timme mer än 24 gånger per kalenderår (99,7-percentil). Normen är
strängare än EU:s gränsvärde.
5) Får överskridas högst 7 gånger per år (98-percentil, dygn) förutsatt att föroreningsnivån aldrig över-
stiger 125 µg/m3 mer än 3 gånger per kalenderår. Normen är strängare än EU:s gränsvärde.
6) Gäller skydd för människors hälsa. EU har samma målvärde men tillåter att halten överskrids högst
25 gånger per år (avser högsta rullande 8-timmars medelvärde per dygn) som ett medeltal under tre år i
rad. Normen är strängare än EU:s målvärde
7) AOT 40 (uttryckt i µg/m3 x h) beräknas genom att summera skillnaden mellan timmedelhalter över 80
µg/m3 (=40 ppb) och 80 µg/m3 för värden uppmätta mellan kl. 08-20 medeleuropeisk tid varje dag under
perioden 1 maj till 31 juli varje år.
8) Får överskridas högst 35 gånger per år (90-percentil, dygn). EU-förslag till gräns- eller riktvärde för
PM2,5 finns. Naturvårdsverket har föreslagit regeringen att en miljökvalitetsnorm för PM2,5 på 25 µg/m3

(90–percentil) som dygnsmedelvärde införs för år 2007. Naturvårdsverket har även föreslagit delmål för
dygnsmedel för PM10 (35 µg/m3 90-percentil) och PM 2,5 (20 µg/m3 90-percentil) för år 2015.
9) Inom EU diskuteras årsmedelvärde för PM10 på 20 µg/m3 för år 2010.  Naturvårdsverket har föresla-
git ett delmål för årsmedel för PM10 (20 µg/m3 90-percentil) och PM 2,5 (12 µg/m3 90-percentil) för år
2015.
10) Målvärden för årsmedelhalt för arsenik, kadmium, nickel och kvicksilver kommer sannolikt att be-
slutas av EU-kommissionen under början av år 2005. Målvärdena skall enligt förslaget nås senast år
2013.
11) Målvärde på 0,001 µg/m3 som årsmedelvärde kommer sannolikt att beslutas av EU-kommissionen
under början av år 2005. Målvärdena skall nås senast år 2013. Naturvårdsverket har föreslagit regering-
en att en miljökvalitetsnorm på 0,001 µg/m3 som årsmedelvärde införs och skall uppfyllas år 2007. Na-
turvårdsverket har även föreslagit ett delmål för årsmedelvärde på 0,0005 µg/m3 för år 2010.
12) Svenska miljömål finns även för formaldehyd och eten.
13) Bör gäller för ozon, för övriga ämnen gäller skall.

4 Metoder och kommunernas arbete
Vid mätning av luftkvalitet används ett flertal olika mätmetoder för att få fram tillförlit-
liga resultat. Placeringen av mätinstrumenten i en tätort är också av stor betydelse för
vilka halter som uppmäts och hur dessa resultat kan tolkas. Mätningar i urban bakgrund
sker en bit bort från områden med mycket biltrafik och industrier. Dessa mätningar ger
ett bra mått på den allmänna föroreningsbelastningen i luften i tätorten, och är en bra
indikator till exempel för att studera trender och följa upp de åtgärder som vidtagits för
att minska luftföroreningshalterna. För att få en uppfattning om nivån på de högsta hal-
terna av luftföroreningar i tätorten, och för uppföljning av miljökvalitetsnormer, bör
mätningar även göras i gaturum (områden med mycket fordonstrafik).

Naturvårdsverket har sedan mitten av 1990-talet inrättat ett antal datavärdskap inom den
nationella miljöövervakningen. Sedan år 2001 har IVL i uppdrag av Naturvårdsverket
att vara datavärd för luftkvalitetsdata från svenska tätorter. Datavärdskapet omfattar in-
samling, lagring och spridning av kvalitetssäkrade data från landets kommuner. Data-
värden ansvarar också för denna årliga lägesrapport om tätortsluft och rapporteringen av
luftkvalitetsdata till EU och andra internationella organ. URBAN-mätnätet är den vikti-
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gaste källan för insamling av data till datavärden. Övrigt datamaterial kommer från and-
ra mätningar som genomförs av enskilda kommuner samt den nationella miljöövervak-
ningen som tar fram halter av polycykliska aromatiska kolväten i tätorter. De halter i
landsbygdsluft som redovisas i rapporten har tagits fram inom den nationella miljööver-
vakningen, främst genomfört av IVL på uppdrag av Naturvårdsverket.

Figur 4.1 Partikelprovtagare (för dygnsmedelvärden) som används bl.a. inom URBAN-mätet.
    Foto: Marit Sparby, Sunne kommun

4.1 Metoder

Val av metoder för provtagning av luftkvalitet i tätorter styrs till stor del av mätföre-
skrifter framtagna av Naturvårdsverket (NFS 2003:27). Många av metoderna som an-
vänds för övervakningen av luftkvalitet i Sverige är jämförbara med de referensmetoder
som anges i EU:s direktiv. Som stöd för kommuner och myndigheter i frågor som rör
mätmetodik, metodval och kvalitetssäkring inrättades under 2004 ett Referenslaborato-
rium vid Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap (ITM) vid Stockholms universitet
(www.itm.su.se/reflab). På hemsidan finns även information om miljökvalitetsnormer och
mätutrustning, samt ett flödesschema som skall underlätta bedömningen av luftkvalite-
ten i en kommun.

Mätföreskrifterna är särskilt till för att man skall kunna jämföra resultaten mot uppsatta
miljökvalitetsnormer för luftkvalitet på ett konsekvent sätt. I föreskrifterna anges bland
annat vilka metoder som skall användas samt krav på hur länge mätningen skall utföras
för att man skall kunna genomföra en korrekt utvärdering av resultaten. Mätningarna
som presenteras i denna rapport innefattar dels mätningar med instrument som registre-
rar halten kontinuerligt (såsom UV-fluorescens¸ kemiluminescens, DOAS med flera),
vilka används av kommuner som mäter i egen regi, dels aktiv dygnsprovtagning och
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veckovis eller månadsvis provtagning med diffusionsprovtagare. De två sistnämnda
teknikerna används främst inom URBAN-mätnätet samt inom den nationella miljööver-
vakningen. Ytterligare information om mätstationernas placering samt mätmetoder åter-
finns i Bilaga 1.

4.2 Hur arbetar kommunerna med luftkvalitet?

URBAN-mätnätet är ett samarbetsprojekt mellan landets kommuner och IVL. Mätning-
arna av luftkvalitet, som främst sker dygnsvis, har pågått sedan vinterhalvåret 1986/87
med deltagande från ett 40-tal kommuner årligen. Totalt har cirka 100 kommuner delta-
git under någon eller flera av mätsäsongerna. Målsättningen inom URBAN-mätnätet är
att resultaten ska kunna jämföras både mellan olika tätorter och olika år. Därför används
samma mätmetoder i samtliga tätorter och, i så stor utsträckning som möjligt, samma
kriterier för val av mätpunkter i urban bakgrund.

Miljöförvaltningarna från Göteborg (stor kommun), Landskrona (medelstor kommun)
och Lycksele (liten kommun) presenterar nedan hur deras arbeten med övervakning av
luftkvalitet i tätorter ser ut.

4.2.1 Göteborgs kommun

Av: Erik Bäck, plan- och trafikavdelningen,
      Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad.

Mätparametrar och mätplatser

I Göteborgs Stads Miljöförvaltnings och Göteborgsregionens luftvårdsprograms regi har
följande parametrar mätts under 2003: bensen, kväveoxider (både kvävedioxid och kvä-
vemonoxid), kolmonoxid, ozon, partiklar (PM10) och svaveldioxid. De olika paramet-
rarna har mätts vid fem fasta och tre mobila stationer i Göteborg och Mölndal. De fasta
stationerna består av tre mätstationer i taknivå, Femman, Järntorget och Mölndal, och
två gaturumsstationer, Gårda och Haga. De mobila stationerna har varit placerade på
olika platser under perioden, bland annat i Alingsås, Kållered, Landvetter, Partille och i
centrala Göteborg.

De olika stationerna täcker in stadens olika gatutyper och trafiksituationer och de para-
metrar som mäts är de ämnen som regleras av miljökvalitetsnormer.
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Miljökvalitetsnormer

Under 2003 överskreds miljökvalitetsnormen för kvävedioxid på flera stationer i Göte-
borg. På stationen vid E6 i Gårda, liksom på gaturumsstationen i Haga överskreds nor-
men för såväl års-, dygns- och timmedelvärdet. Normen för dygn överskreds även på de
övriga fasta mätplatserna. De toleransnivåer som gäller för 2003 överskreds för dygns-
och timvärdena på Gårda och Haga och för dygnsvärdena på huvuddelen av stationerna.

Miljökvalitetsnormen för ozon, som träder ikraft år 2010, överskreds på de tre takstatio-
ner där det mättes. Tröskelvärdet för information överskreds dock aldrig.

Miljökvalitetsnormerna för bensen, kolmonoxid och svaveldioxid har inte överskridits
under 2003. Eftersom PM10 endast mätts i taknivå har inga normöverskridanden obser-
verats.

Kostnader

Göteborgs Stads Miljöförvaltnings kostnader för luftkvalitetsövervakningen uppgår till
cirka 3,5 miljoner kronor per år. Dessutom betalar kommunen en medlemsavgift till
Göteborgsregionens luftvårdsprogram, vilket ger tillgång till de resurser programmet
förfogar över.

Åtgärder

För att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid har länsstyrelsen i Västra Göta-
lands län lagt fram ett förslag till åtgärdsprogram Frisk luft på väg, som antagits av re-
geringen. Förslaget innebär, i korthet, att man fram till 2006 skall bygga ut kollektivtra-
fiken genom att öka utbudet och framkomligheten, begränsa biltrafikens tillväxt dels
genom att påverka medborgare och företag, dels genom krav på distributionsfordon i
centrala staden, och dra nytta av teknikutvecklingen för att kunna skärpa kraven för sta-
dens miljözon och framtida upphandlingar.
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Figur 4. 2 En mobil mätstation på Friggagatan i Göteborg.
Foto: Miljöförvaltningen, Göteborg

4.2.2 Landskrona kommun

Av: Rose-Marie Stigsdotter, Miljöförvaltningen, Landskrona.

Luftmätningar

Mätningar av luftföroreningar i Landskrona kommun inleddes redan 1973. Idag omfat-
tar mätningarna svaveldioxid, kvävedioxid, ozon, flyktiga organiska ämnen (bl a bensen
och toluen) och partiklar (PM10). Landskrona har två mätstationer i tätorten inom
URBAN-mätnätet. Den ena stationen är i takhöjd för att mäta den lokala tätortsbak-
grunden och den andra stationen är i ett gaturum på en av de mest trafikerade gatorna
med gång- och cykelbana. Mätningar sker också med DOAS-utrustning på tre mät-
sträckor i takhöjd i de centrala delarna.

Landskrona är en stad präglad av starkt miljöstörande industrier, även om miljöförhål-
landena har förbättrats väsentligt under senare år. Här finns Nordens enda anläggning
för återvinning av bly från blyackumulatorer och norra Europas enda anläggning för
återvinning av metaller ur rökgasstoft från järn- och stålverk. Detta medförde att miljö-
förvaltningen redan 1973 gjorde en första mätning av tungmetallinnehållet i fallande
stoft. Denna undersökning har sedan genomförts årligen sedan mitten av 80-talet. Den
första mätningen av metallinnehållet i svävande stoft gjordes 1977 och har därefter
gjorts vid ytterligare två tillfällen. År 1978 utfördes en undersökning av blyhalt i blodet
hos skolbarn som sedan har upprepats vartannat år. Årliga mätningar av bly i gräs och
grönsaker inleddes 1981.
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Figur 4.3 Trådbuss i Landskrona. Foto: Mats Svensson.

Hur är luften i Landskrona?

Genom s. k. besvärsstudier har bl a luftföroreningarnas effekter på befolkningen stude-
rats. I en miljörelaterad hälsoenkät år 2004 till boende i Landskrona kommun framkom
att trafiken är huvudorsaken till besvären av luftföroreningar i eller i närheten av bosta-
den. Andelen personer som besväras av lukt från industrier har minskat drastiskt de se-
naste 20 åren. Då var lukt från industrier det dominerande problemet. Detta visar att de
skärpta krav man ställt på industrin om bättre teknik och minskade utsläpp givit resultat.

Tungmetaller, framför allt bly, har varit och är ett stort miljöproblem i kommunen. För
grönkål och sallad är det en nedåtgående trend sedan mätningarna startade 1981. I sallad
har blyhalterna sedan 1994 legat under Livsmedelsverkets gränsvärde, medan rekom-
mendationen att inte odla grönkål i kommunen kvarstår.

Under år 2003 var uppmätta koncentrationer av bly i svävande stoft (i partiklar mindre
än 10 µm i diameter) lägre än miljökvalitetsnormen men fortfarande mycket höga, ca 20
gånger högre i bakgrundsluften i Landskrona tätort och ca 50 gånger högre i industriom-
rådet jämfört med bakgrundshalterna i Sverige. Nedfallet av bly i fallande stoft är ca 10
gånger större än i Malmö som en jämförelse.

Blyhalten i blodet hos skolbarn är numera låg men fortfarande har barn som bor närmast
industrin högre blyhalt i blodet än barn i övriga delar av Landskrona.
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Partiklar, PM10, överskred i gaturummet dygnsmedelvärdet 50 µg/m3 under 27 dygn un-
der vinterhalvåret 2002/03 jämfört med totalt 35 tillåtna dygn under ett år. Med anled-
ning av detta rapporterades till Naturvårdsverket att miljökvalitetsnormen för dygnsme-
delvärde under ett år riskerade att överskridas.

För att förbättra luftkvaliteten fortsätter kommunen att bygga ut fjärrvärmen och för
kontinuerligt diskussioner med industrin om att minska utsläppen. På den mest trafike-
rade bussträckan i Landskrona har trådbussar införts och på övriga busslinjer diskuteras
gasdrift.

4.2.3 Lycksele kommun

Av: Malin Brander,
      Miljöförvaltningen, Lycksele

Mätningar

Lycksele har en station inom URBAN-mätnätet som är placerad på gågatan i centrum.
Stationen ligger i takhöjd för att mäta den lokala tätortsbakgrunden. Mätningar har på-
gått sedan 1985 och under 2003/2004 mättes kvävedioxid, svaveldioxid, sot, partiklar
(PM10) och VOC.

Under mätperioden utfördes även ytterligare mätningar av PM10 i ett bostadsområde
samt VOC på sju andra ställen inom tätorten. Mätningarna gjordes som en uppföljning
av ett forskningsprogram, Biobränsle, Hälsa och Miljö, som finansierats av Energimyn-
digheten. Uppföljningen som rör hälsoeffekter av luftföroreningar pågår vid Umeå uni-
versitet.

Miljökvalitetsnormer

Mätningarna från 2003/2004 visar att bensen-, svavel- och kvävedioxidhalterna under-
skrider miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. För kvävedioxid överskreds dock nedre
utvärderingströskeln. Mätningarna samt utförda modellberäkningar visar att miljökva-
litetsnormerna för PM10 (98-percentiler av dygnsmedelhalter) kan komma att överskri-
das vintertid.
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Kostnad per år

Luftmätningarna i Lycksele kostade ca 95 000 kr under 2003/2004. Hälften finansiera-
des av Miljö- och byggnadsförvaltningen och andra hälften av Energimyndigheten.

Åtgärder

Under de senaste åren har ett antal åtgärder vidtagits för att förbättra utomhusluften i
Lycksele tätort, bl.a. genom informationskampanjer om vedeldning samt information
direkt till vedeldare. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet har fortsatt och med hjälp av LIP-
medel har ett stimulansbidrag på 4500 kr kunnat lämnas till de som anslutit sig till
fjärrvärme om de skrotade sin gamla panna. I tätorten finns även tomgångskörningsbe-
stämmelser på max 1 minut.

För närvarande pågår miljömålsarbete med strategier för hur bl.a. miljömålet ”Frisk
luft” ska nås. Kommunen erbjuder även energirådgivning.

Figur 4.4 Luftmätning på gågatan, Lycksele tätort.
Foto: Miljöförvaltningen, Lycksele kommun

5 Aktuell situation
I detta kapitel analyseras den aktuella luftkvaliteten med avseende på de åtta ämnes-
grupper av luftföroreningar som orsakar de allvarligaste hälso- och miljöproblemen i
svenska tätorter. Mätningar i urban bakgrundsluft under vintern 2003/2004 utgör bas för



Luftkvalitet i tätorter IVL rapport B 1607

23

analysen. Många av uppgifterna om hälsoeffekter och kvantifieringar av hur många
kommuner som överskrider normer bygger på den fördjupade utvärderingen av miljö-
målet ”Frisk Luft”.

I Bilaga 2 redovisas en statistisk sammanställning av uppmätta halter vintern 2003/2004
i urban bakgrundsluft från cirka 40 tätorter, samt några starkt trafikerade gator (gatu-
rum). Samtliga resultat utom Bilaga 3 (ozontrender) baseras på data som rapporterats till
datavärden för tätortsluft hos IVL.

5.1 Kolmonoxid (CO)

Figur 5.1 Den största källan till kolmonoxidutsläpp i svenska tätorter är vägtrafiken.
Foto: Miljöförvaltningen, Göteborg stad.

Mätningar av kolmonoxid i svenska tätorter har visat att halterna endast i några få fall
riskerar att överskrida miljökvalitetsnormen. Få mätningar har därför genomförts under
senare tid. Motorevenemang med äldre bilar utan katalysator kan i tätorter ge tillfälliga
överskridanden. På en del av Sveavägen i Stockholm har halterna överskridit normvär-
det sedan år 1994 under en helg i augusti varje år (se Bilaga 2:1) vilket berör 5 000 –
10 000 människor.

Det kan vara lämpligt att fem till tio större städer årligen genomför mätningar av kol-
monoxid för att kontrollera att utvecklingen inte går åt fel håll. Mätningarna bör göras
både i urban bakgrund och vid starkt trafikerade gator.
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5.2 Kvävedioxid (NO2)

Många svenska tätorter kommer att ha svårigheter att klara miljökvalitetsnormen för
kvävedioxid i tid, det vill säga år 2006. Resultat från mätningar under vintern
2003/2004 redovisas i Figur 5.2 och antyder att omkring en femtedel av alla svenska
tätorter kan ha halter som överskrider dygnsnormen 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 färre än 50 000 invånare.

Mätningar för år 2003 och vintern 2003/2004 visar att till exempel Göteborg och Stock-
holm kommer att ha problem med att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid till år
2006. I båda städerna överskreds normen för såväl års- och tim- som dygnsmedelvärden
vid kraftigt trafikerade gator (Bilaga 2:2). Länsstyrelserna i Västra Götaland och Stock-
holm har därför tagit fram förslag till åtgärdsprogram för att klara normen innan år 2006
(se Kapitel 7). Regeringen fastställde dessa program i december 2004.

Helsingborg, Umeå, Malmö, Karlstad och Borås är andra tätorter som kan få problem
att klara dygnsnormerna före år 2006. För Helsingborg och Umeå har Naturvårdsverket
efter anmälan från kommunerna förordat att åtgärdsprogram tas fram. Tätorter som har
uppmätt eller på annat sätt bedömts ha halter över den övre utvärderingströskeln skall
enligt miljöbalken utföra kontinuerliga mätningar eftersom det finns risk för att mil-
jökvalitetsnormer överskrids. Använder man den grova tumregel som IVL tagit fram, att
halten på en starkt trafikerad gata kan vara cirka 1,5 gånger högre än i urban bakgrund
samt att årsmedelvärdena generellt är 10% lägre än vinterhalvårsmedelvärdena, så inne-
bär det att fler än hälften av alla svenska tätorter kan ha värden över den övre utvärde-
ringströskeln samt cirka en femtedel över normen för år 2006.

I urban bakgrund överskred halterna för kvävedioxid miljökvalitetsnormen för dygn en-
dast i få tätorter under vinterhalvåret 2003/2004 (Bilaga 2:2). Om man antar att mät-
ningar i urban bakgrund ger ett bra underlag för att beräkna vilka halter av kvävedioxid
som invånare i Sverige i genomsnitt exponeras för, så resulterar det i att några tusen
personer i Sverige exponerats för halter över miljökvalitetsnormen för kvävedioxid un-
der senare år. Årsmedelvärdet i urban bakgrund överskreds sannolikt inte i någon tätort
eller högst några få tätorter, så som framgår av Figur 5.3 och Bilaga 2:2, Halterna
2003/04 var generellt något lägre i norra Sverige och något högre i södra Sverige jäm-
fört med föregående vinter 2002/2003. För hela landet var halterna i genomsnitt cirka
5% högre än föregående vinter. Befolkningsviktade medelvärden visar dock ingen skill-
nad i halter mellan dessa vintrar (se Kapitel 6).

Kartan i Figur 5.3 visar även att halterna utanför tätorterna i hela Sverige låg betydligt
under miljökvalitetsnormen som årsmedelvärde för kvävedioxid. Högst halter uppmät-
tes i Skåne, längs västkusten och kring Mälaren.
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Figur 5. 2 Dygnsmedelvärde (98-percentil) för kvävedioxid i urban bakgrund vinterhalvåret
2003/2004 (fyllda staplar) och uppskattade dygnsmedelvärden (98-percentil) i starkt
trafikerade gator under ett helt år (vita staplar).



Luftkvalitet i tätorter IVL rapport B 1607

26

Figur 5.3 Medelvärden för halten av kvävedioxid i urban bakgrundsluft i tätorter (röda cirklar)
och landsbygd (bakgrund) vinterhalvåret 2003/04. Då årsmedelvärdet bedöms vara
cirka tio procent lägre än vinterhalvårsmedelvärdet är det inte sannolikt att någon
tätort överskred normen för årsmedelvärdet under 2004 (40 µg/m3).
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5.3 Svaveldioxid (SO2)

Halterna av svaveldioxid är allmänt låga i urban bakgrundsluft i svenska tätorter, och
troligen inte mycket högre i starkt trafikerade gator. Miljökvalitetsnormen för svaveldi-
oxid överskrids förmodligen inte i någon svensk tätort.

Eftersom mätningar i urban bakgrund vintern 2003/2004, och även flera år tidigare, inte
heller visat på överskridande av något tröskelvärde så finns det i de flesta fall inga for-
mella krav på mätningar av svaveldioxid i tätorter, såvida man inte kan befara betydligt
ökade halter. Nuvarande halter av svaveldioxid i svenska tätorter torde inte innebära
allvarliga problem för hälsan.

Det finns dock andra skäl till att fortsatt mäta svaveldioxid i svenska tätorter. Sverige
har ett delmål (inom miljökvalitetsmålet för Frisk Luft) för skydd av kulturvärden på
högst 5 µg svaveldioxid/m3, sålunda betydligt strängare än normerna som tar hänsyn till
människors hälsa. Delmålet innebär ett skydd mot korrosion och annan nedbrytning av
kulturföremål. Det är därför viktigt att övervaka att halterna inte ökar.

Delmålet för kulturvärden överskrids i Göteborg, se Figur 5.4, och möjligen i andra tät-
orter med stor påverkan av sjöfart, till exempel kustnära orter i Skåne.
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Figur 5.4 Uppmätta vinterhalvårsmedelvärden för svaveldioxid i urban bakgrund vinterhalvår
2003/04 jämfört med det svenska miljömålet som skall uppnås år 2005. Halterna är
långt under miljökvalitetsnormen (årsmedelvärde 20 µg/m3).
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5.4 Ozon (O3)

För ozon har en miljökvalitetsnorm till skydd för människors hälsa och ekosystem in-
förts under 2004. Normvärdet som bör vara uppnått före år 2010 överskrids i nuläget i
många svenska tätorter. Göteborg, Stockholm, Halmstad och Mölndal är några exempel
som framgår i Figur 5.5. Dessa orter är bland de få som gör mätningar med timupplös-
ning, så som beskrivs i förordningen om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. I Figur
5.6 framgår att många tätorter även överskrider det långsiktiga miljökvalitetsmålet för
sommarhalvåret med tanke på effekter på växtlighet.

Halterna av ozon i Sverige har under de senaste åren inte varit så höga att allmänheten
måste informeras enligt de krav som finns i förordningen.

Det vore önskvärt att fler tätorter gör mätningar med timupplösning särskilt i norra de-
len av Sverige där endast några få mätningar av denna typ gjorts. Mätningar av ozon har
dock gjorts månadsvis i fler än sjuttio tätorter under de senaste åren (jämför Bilaga 3).
IVL driver för närvarande ett projekt för bedömning av risken för överskridande av
normen för ozon (8-timmars medelvärde). Därigenom skall det vara möjligt att kvantifi-
era hur stor andel av de svenska tätorterna (och deras befolkning) som riskerar att över-
skrida miljökvalitetsnormen för hälsa. Bedömningen är av stort värde med tanke på att
ozon är ett av de allvarligaste hälsoproblemen som orsakas av luftkvaliteten i svenska
tätorter.

I tätorter är halterna av ozon i allmänhet lägre än i den omgivande landsbygden även om
skillnaden minskat under senare år. Skillnaden beror på att tätorter har en större mängd
avgaser och därmed högre halt av kväveoxid, vilket bryter ner ozon. Starkt trafikerade
gator kan därför ha lägre halter av ozon än genomsnittet för tätorten. Marknära ozon
bildas genom kemiska reaktioner mellan flyktiga organiska ämnen (VOC) och kväve-
oxider. Reaktionen påskyndas vid solstrålning och vid höga temperaturer. Till skillnad
från de flesta andra luftföroreningar är halterna av ozon därmed generellt högre under
våren och sommaren än under vintern, och högre på eftermiddagen än under förmidda-
gen. Ozon i svenska tätorter kommer till stor del från luft som transporterats in från and-
ra delar av Europa.
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Figur 5.5 Högsta glidande 8-timmars medelvärde för ozon under sommaren 2003. Halter i
tätorter (fyllda staplar) jämfört med landsbygd (randiga staplar). Miljökvalitetsnor-
men och delmål är markerat med en röd linje (120 µg/m3) och miljökvalitetsmålet
för 2020 (70 µg/m3) med en grön linje. Data från svensk miljöövervakning (IVL,
ITM och Naturvårdsverket) samt kommuner. Siffran ovanpå staplarna anger hur
många dagar som normvärdet för ozon överskreds.
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med det långsiktiga miljömålet för växtlighet. Data från kommuner.
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5.5 Partiklar och sot

Det finns risk för att många svenska tätorter inte klarar miljökvalitetsnormen för par-
tiklar år 2005. En grov bedömning antyder att åtminstone en fjärdedel av tätorterna kan
ha svårigheter att klara normen. Omkring tio kommuner har informerat Naturvårdsver-
ket om att risk för överskridande finns.

Liksom tidigare vinterhalvår hade nästan alla tätorter under vinterhalvåret 2003/2004
halter i urban bakgrund som överskred den övre utvärderingströskeln (se Figur 5.7). Det
innebär att det finns risk för att normen överskrids i starkt trafikerade gator och att mät-
ningar måste göras enligt förordningen om miljökvalitetsnormer för utomhusluft.

I flera av de få tätorter som gjort mätningar av PM10 i starkt trafikerade gator under de
senaste tre vintrarna bedöms risken stor för överskridande av normen för helår. I en gata
i Stockholm överskreds normen 43 dygn bara under vinterhalvåret 2003/2004, alltså fler
gånger än de maximalt tillåtna 35 dygn per år.

Det är endast några få tätorter som mätt på ett sätt som gör det möjligt att direkt avgöra
om miljökvalitetsnormen överträds, det vill säga mätningar hela året och i starkt trafike-
rad gata. Sådana mätningar har gjorts i Stockholm, Uppsala och Helsingborg och i de
bägge första städerna överskreds miljökvalitetsnormen för dygn under fler än 35 dygn
under ett år.

I urban bakgrund var antalet överskridanden av dygnsnormen genomgående färre än
föregående vinterhalvår, och inget fall kom i närheten av de 35 dygn som inte får över-
skridas (Figur 5.8). Man ska dock märka att antalet dygn med överskridande kunde ha
varit betydligt fler om mätningar skett hela året i stället för perioden oktober till och
med mars. Höga halter av partiklar förekommer ofta under februari till maj på grund av
torrare vägar.

Sedan många år tillbaks görs mätningar av halter av sot i urban bakgrund. Mätresultat
från vinterhalvåret 2003/2004 för några tätorter redovisas i Bilaga 2:6. Något direkt
samband mellan halter av sot och halter av PM10 är inte uppenbart.
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Figur 5.7 Dygnsmedelvärden (98-percentil) för partiklar (PM10) i urban bakgrund vintern
2003/04 jämfört med den övre utvärderingströskeln (ÖUT).
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Figur 5.8 Antal dygn som miljökvalitetsnormens (MKN) dygnsmedelvärde för partiklar
(PM10) i urban bakgrund överskreds under vintern 2003/2004 (fyllda staplar) och år
2003 (randiga staplar). Normvärdet får överskridas högst 35 gånger per år.
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5.6 Tungmetaller

Det är inte troligt att någon svensk tätort har halter i luft som överskrider miljökvali-
tetsnormen för bly. Tämligen höga halter kan dock förekomma i vissa tätorter på grund
av industriutsläpp. Ett exempel är Landskrona som beskrivs i avsnitt 4.2.2. Trafiken or-
sakade omkring år 1990 mer än 80% av de svenska utsläppen av bly, men dessa utsläpp
har minskat kraftigt sedan bly i bensin förbjudits.

Mätningar i mossa, organismer (till exempel människor och fisk) och i luft från platser
utanför tätorter används för att följa förändringar av halterna av bly i miljön. Någon
betydande ökning har inte konstaterats och ingenting tyder på att utvärderingströsklarna
för bly i luft överskrids i någon tätort. Regelbundna mätningar i tätorternas luft görs där-
för endast i få fall. Det är inte heller troligt att halterna av metaller i luft från svenska
tätorter är ett stort hälsoproblem i Sverige.

EU har ett nytt direktiv för tungmetallerna kvicksilver, kadmium, nickel och arsenik i
luft (se Kapitel 3). Enligt mätningar i mossa kan det finnas en risk för överskridande av
dessa metaller i tätorter som är starkt påverkade av lokala industrier. Om direktivet så
som brukligt i svensk lagstiftning görs om till miljökvalitetsnormer behöver mätningar
ske i några tätorter.

En ny mätning av halterna av bly och andra tungmetaller i mossa kommer att genomfö-
ras i Sverige under 2005. Resultaten kan användas för att bedöma behov av mätningar
av halter i tätortsluft.

5.7 Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Ett miljöövervakningsprogram för mätning av PAH i tätorter har etablerats i Sverige
sedan vintern 2001/2002. Mätningar från urban bakgrund i fjorton tätorter under vintern
2002/2003 visade liksom föregående vinter inga överskridande av EU:s nya direktiv (se
Figur 5.9) för år 2013. Benso(a)pyren används som indikator för den totala halten av
PAH. I några fall låg dock halterna av benso(a)pyren under dessa vintrar över den övre
utvärderingströskeln, vilket antyder att det finns risk för att halterna överskrids på en-
staka platser.

Samtliga tätorter med mätningar hade halter omkring eller över det svenska miljömålet
för benso(a)pyren år 2020, och det finns även risk för att flera tätorter har några platser
med halter som överskrider det delmål på 0,5 ng/m3 som Naturvårdsverket lagt fram
som förslag till regeringen.

Det är särskilt i tätorter med närbelägen industri eller mycket vedeldning som risken för
överskridande finns. Trots att halterna av PAH utanför tätorter avtar mot norr har några
tydliga skillnader i PAH mellan tätorter i södra och norra Sverige inte observerats, vil-
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ket kan bero på mer vedeldning i norra Sverige. Viktigt att notera är att bidraget av ben-
so(a)pyren via luft från andra länder är betydande. Det syns tydligt i mätningar från
bakgrundsstationen Råö på svenska västkusten.

Teoretiska beräkningar antyder att några tiotal cancerfall i Sverige per år kommer att
orsakas av de halter av PAH som för närvarande finns i luften i svenska tätorter.
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Figur 5.9 Halter av benso(a)pyren i urban bakgrund vintern 2002/2003. Jämförelse med EU:s
direktiv, den övre utvärderingströskel och det svenska miljömålet till år 2020. Ben-
so(a)pyren är en indikator för den totala halten av PAH. Sammanlagt 12 olika PAH
mäts i dessa tätorter. Data från svensk miljöövervakning (Naturvårdsverket och
IVL).

5.8 Lättflyktiga organiska ämnen (VOC)

För VOC (lättflyktiga organiska ämnen) finns en miljökvalitetsnorm för bensen. Mät-
ningar av bensen i tätortsluft under vinterhalvåren 2001/2002 till 2003/2004 antyder att
5-20 % av de svenska tätorterna kan ha halter över miljökvalitetsnormen för år 2010.
Halterna vinterhalvåret 2003/2004 var dock lägre än tidigare. Som syns i Figur 5.10
överskreds halterna knappast i urban bakgrund i någon svensk tätort, men möjligen i
områden med mycket trafik eller omfattande vedeldning i några tätorter.

Inom URBAN-mätnätet mäts åtta olika VOC i ett fyrtiotal tätorter, främst under vinter-
halvåret. Av de tätorter som mätt VOC i urban bakgrund vintern 2003/2004 var halterna
av bensen högst i Lycksele, Älvsbyn och Arvika. Liksom tidigare år finns norrländska
och värmländska orter ofta med bland dem som har högst halter, vilket hänger ihop med
kallt klimat och betydande vedeldning. Märk dock att halterna för vintern bedöms vara
cirka 20 procent högre än årsmedelvärdet.
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Det svenska miljömålet för bensen år 2020, för att undvika negativa effekter på männi-
skors hälsa, överskrids sannolikt i de flesta svenska tätorter. Bensen och vissa andra
VOC i svenska tätorter bedöms bidra till cancer. VOC och kväveoxider är huvudkom-
ponenter för bildningen av marknära ozon.
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Figur 5.10  Medelvärden för bensen för vinterhalvåret 2003/2004 i urban bakgrund (blåa stap-
lar) och starkt trafikerad gata (röda staplar), samt schablonberäknade årsmedelvär-
den för gator med de högsta halterna (vita staplar). Jämförelser med miljökvali-
tetsnormer (MKN) för år 2010, den övre utvärderingströskeln (ÖUT) och det
svenska miljömålet för 2020. Data från URBAN-mätnätet (diffusionsprovtagare)
samt Göteborg och Malmö (DOAS-instrument).

6 Trender
Trend under de senaste åren

Endast en svag förbättring av luftkvaliteten i svenska tätorter har skett under de senaste
fem-sex åren. Denna tolkning kan man göra av Figur 6.1, 6.2 och 6.3. I den första figu-
ren baseras kurvan på en så kallad befolkningsviktning vilket innebär att tätorter med
stor befolkning, som Stockholm, Göteborg och Malmö, har stor inverkan på indexet. I
den andra figuren har mätvärden från alla tätorter lika stor betydelse för indexet. Det
finns inga stora skillnader i trenderna för varken medelindexen eller trenden för enskilda
ämnen. Endast för bensen kan en tydlig minskning ses. Även i andra länder i norra Eu-
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ropa finns en tendens till att halterna av luftföroreningar i städer inte längre minskar el-
ler endast svagt minskar.

Trend sedan 1980-talet

Ser vi tillbaks till början av 1980-talet så kan man glädja sig åt att luftkvaliteten sam-
mantaget förbättrats betydligt i våra tätorter. Det är troligt att halterna för de flesta vik-
tiga luftföroreningar (kvävedioxid, svaveldioxid, tungmetaller, PAH, VOC, sot och
kolmonoxid) mer än halverades fram till mitten av 1990-talet. Av Figur 6.1 och 6.2 kan
man se att halterna av kvävedioxid, svaveldioxid, sot och bensen i genomsnitt minskade
med omkring 40% bara under perioden 1990-1997.

För bensen var minskningen under denna tid troligen mer än 50% och för bly troligen
mer än 75%. I bägge fallen är huvudorsaken miljökrav på bensin. Undantag är ozon där
en ökning förmodligen skedde. För partiklar av storlek PM10 finns endast få data före år
1990 i svenska tätorter. En serie från Göteborg visar på betydligt högre halter under
1980-talet än 1990-talet.

Ozon

I Figur 6.3 beskrivs trenden för marknära ozon och det sammanvägda medelindexet för
ozon och andra luftföroreningar i tätorter. En ökning av halten av ozon sedan 1990 i
svenska tätorter är trolig, liksom i många andra tätorter i norra Europa och i landsbygd.
Det innebär att flera svenska tätorter kan få svårigheter att klara miljökvalitetsnormen
för ozon före år 2010. Hur stor ökningen i svenska tätorter varit är osäker på grund av
att dataunderlaget delvis inte är kvalitetssäkrat (se figurtext och Bilaga 3). Ökningen
tycks dock ha varit markant under första hälften av 1990-talet. Detta är troligen en lo-
gisk följd av minskade utsläpp av kväveoxid i svenska tätorter under denna tid. Kväve-
oxid har förmåga att bryta ned ozon. Den längsta svenska tidsserien för tätorter finns
från Göteborg. Denna tidsserie från 1975 till 2003 visar en minskning från mitten av
1970-talet till mitten av 1980-talet, sedan ett i stort sett oförändrat läge fram till början
av 2000-talet. Därefter har halterna åter nått upp till 1970-talets nivå.

Partiklar

Det är okänt om det skett några förändringar av partikelhalten i svenska tätorter sedan
1990-talet då tidsserier längre än fyra år endast finns för några få tätorter. Mätningar av
PM10 från Göteborg visar inte på några förbättringar under de senaste fem till sex åren
(se Figur 6.4). Resultaten från de mätningar av sot som skett inom URBAN-mätnätet
visar inte heller på någon nedåtgående trend sedan mitten av 1990-talet. Man kan kon-
statera att halterna av partiklar kan variera avsevärt mellan olika år. Under vinterhalv-
året 2003/2004 var dygnsmedelvärdet för PM10 i genomsnitt cirka 35% lägre än föregå-
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ende vinterhalvår. Halterna vinterhalvåret 2003/2004 var dock på samma nivå som vin-
terhalvåret 2001/2002.

PAH, tungmetaller och kolmonoxid

Tillräckligt dataunderlag saknas för att inkludera PAH, tungmetaller och kolmonoxid i
medelindexen i Figur 6.1, 6.2 och 6.3. Halterna för dessa ämnesgrupper i tätorter har
förmodligen minskat sedan 1980-talet. Halterna är numera troligen så låga i de flesta
svenska tätorter att det inte är särskilt relevant att ta med ämnesgrupperna i indexen.
Mätningar av PAH i en starkt trafikerad gata i Stockholm visar en minskning av total-
halten för PAH och halten för benso(a)pyren med över 70% under perioden 1994-2003.
Även andra mätningar i tätorter och landsbygd i norra Europa visar på minskande halter
sedan början av 1990-talet, vilket även gäller för kolmonoxid i europeiska tätorter. I
starkt trafikerade gator i Stockholm har halten av kolmonoxid sjunkit med cirka 75%
under perioden 1990-2002. För tungmetaller finns bara enstaka data från tätorter. De få
mätningar som finns från luft i landsbygd antyder oförändrade eller minskade halter se-
dan början av 1990-talet för de tungmetaller som har (bly) eller är aktuella för mil-
jökvalitetsnormer (arsenik, kadmium, kvicksilver och nickel). Resultat från mossprover
utanför tätorter för dessa tungmetaller visar minskande halter under 1990-talet för de
flesta delarna av Sverige.

Orsaker

Förbättringarna av luften i svenska tätorter fram till slutet av 1990-talet berodde till stor
del på minskade utsläpp från såväl trafik, industrier, energianvändning och energipro-
duktion i Sverige och andra länder i norra Europa. En del av förbättringen från slutet av
1980-talet till mitten av 1990-talet berodde förmodligen också på att vintrarna under
denna period var mildare och blåsigare än under 1980-talet.

Som framgår av Figur 6.5 så stämmer trenden för luftkvaliteten i tätorter mycket väl
överens med trenden för sammanlagda utsläpp i Sverige av de ämnesgrupper som har
störst betydelse för luftkvaliteten. Också för enskilda ämnen är utvecklingen likartad.
Halterna i tätortsluft av kvävedioxid respektive svaveldioxid minskade med cirka 25%
respektive 60% under perioden 1990-1999. Under samma period beräknas utsläppen av
kväveoxider och svaveloxider ha minskat i samma storleksordning (se Figur 6.6). För
sot minskade halten med cirka 38% i tätortsluft medan utsläppen av PM10 minskade
med 40 % under perioden 1990-1999.

Den svaga förbättringen av luftkvaliteten i svenska tätorter under de senast fem – sex
åren kan enligt SMHI:s bedömning troligen inte enbart förklaras av väderleksvariationer
(temperatur, vind och fuktighet). De genomgående högre halterna av luftföroreningar i
svenska tätorter vintern 2002/2003 berodde dock förmodligen främst på ett kallare och
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mindre blåsigt väder, och därmed sämre omblandning, än under vintern året före och
året efter.

Då inte enbart väderleken kan förklara att luftkvaliteten endast svagt förbättrats får or-
sakerna också sökas hos utsläpp och användande av motorfordon, energiproduktion,
energianvändning och möjligen industriutsläpp. En lista över tänkbara orsaker finns
samlade i Tabell 6.1. Notabelt är att utsläpp i Sverige med betydelse för luftkvaliteten i
tätorter sammantaget inte minskat sedan slutet av 1990-talet, så som framgår av Figur
6.5 och Figur 6.6. För partiklar (PM10), PAH och metaller kan en viss uppgång skönjas.
Å andra sidan visar en beräkning av den Europeiska miljöbyrån EEA att utsläppen av
partiklar, svaveldioxid, kvävedioxid och VOC i Europa i genomsnitt minskat med om-
kring 25 % under perioden 1998 till 2001. Data för år 2002 och 2003 är dock ännu inte
behandlade.

Man kan också notera att vägtrafiken i norra Europa ökar år från år, i Sverige med cirka
15% sedan 1990 och att utsläppsminskningarna från den tunga lastbilstrafiken i Sverige
inte är så betydande som prognoserna förutsagt. Halterna av kvävedioxid antas vara en
god indikator på utsläpp från vägtrafik, och man kan notera att halterna i tätorter ökat
något sedan slutet av 1990-talet (Figur 6.1).
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Figur 6.1 Trend för befolkningsviktat miljöindex för lufthalter av kvävedioxid, svaveldioxid,
sot och bensen i svenska tätorter. Bygger på medelvärden för vinterhalvåren 1990/91
– 2003/04 i urban bakgrund från i genomsnitt 30 tätorter viktat mot befolknings-
mängden (år 2003) i respektive tätort. Halten vintern 1990/91 (för bensen 1992/93)
anges som 100% och halten för andra år sätts som procent av halten 1990/91.
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Figur 6.2 Trend för miljöindex (icke befolkningsviktat) för lufthalter av kvävedioxid, svaveldi-
oxid, sot och bensen i svenska tätorter, där de två högsta resp. två lägsta halterna år-
ligen ej medtagits. Bygger på medelvärden för vinterhalvåren 1990/91 – 2003/04 i
urban bakgrund från i genomsnitt 30 tätorter. Jämför Figur 6.1 angående metoder.
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Figur 6.3 Trend för miljöindex för ozon och medelindex baserat på ozon, kvävedioxid, svavel-
dioxid, sot och bensen i svenska tätorter. Märk att kvaliteten för data som bildar un-
derlag för trenden för ozon i flera fall inte är säkerställd (och dessa data är därmed ej
inlagda i Datavärdskapet för Tätortsluft). Detta gäller särskilt data före år 1998. En
ökande halt i tätorter är trolig men ökningens storlek osäker. Se Bilaga 3 för underlag
för trenden (trenden är baserad på rullande två-årsmedelvärden).
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Figur 6.4 Trender för halten av sot i medelstora svenska tätorter och för partiklar (PM10) i
Malmö, Göteborg och Stockholm. Medelvärden för vinterhalvår i urban bakgrund.
Data från URBAN-mätnätet (IVL) och kommuner.
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Figur 6.5 Index för sammanlagda utsläpp i Sverige av ämnesgrupper med stor betydelse för
luftkvaliteten i svenska tätorter jämförda med index för utvecklingen för luftkvalitet i
tätorter. Utvecklingen för de sju enskilda ämnesgrupperna redovisas i Figur 6.6. Ut-
vecklingen för tätortsluft baseras på kvävedioxid, svaveldioxid, sot och bensen (jäm-
för Figur 6.1 och 6.2). Utsläpp och halten 1990 anges som 100% och utsläpp/halt för
andra år sätts som procent av 1990.
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Figur 6.6 Utsläpp i Sverige för ämnesgrupper med stor betydelse för luftkvaliteten i tätorter.
Metaller-5 innefattar de fem grundämnen som omfattas av EU-direktiv för luftkva-
litet (arsenik, bly, kadmium, kvicksilver och nickel). PAH-4 innefattar fyra ämnen
som är viktiga med tanke på cancer (benso(a)pyren, benso(b)flouranten, ben-
so(k)flouranten och indeno(1,2,3-cd) pyren). I VOC ingår inte metan. Data finns
även för PM2,5 och TSP och utvecklingen för dessa ämnesgrupper är starkt lik ut-
vecklingen för PM10. Utsläppen 1990 anges som 100% och utsläppen för andra år
sätts som procent av 1990.

Tabell 6.1 Faktorer som kan ha betydelse för den svaga förbättringen av luftkvaliteten i svenska
tätorter under de senaste fem - sex åren. Inom parentes anges vilka ämnen som fram-
för allt påverkas.

- Ökande vägtrafik i Sverige och andra delar av norra Europa (PM10, O3, NO2).

- Ej minskade utsläpp från tunga dieseldrivna fordon (PM10, NO2).

- Ökad energianvändning i norra Europa (PM10, NO2, SO2, O3).

- Ökad användning av dubbdäck (PM10).

- Långsam övergång till vedpannor med lägre utsläpp (PM10, VOC, PAH).

- Ökad intransport av ozon från andra delar av världen (O3).
- Ökande internationell sjöfart utan tillräckliga åtgärder för att minska utsläpp (NO2,

SO2).

7 Åtgärder
En kommun som har konstaterat att en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att
överskridas är skyldig att underrätta Naturvårdsverket. I dagsläget har Naturvårdsverket
bedömt eller håller på att bedöma behovet av åtgärdsprogram för elva kommuner (se



Luftkvalitet i tätorter IVL rapport B 1607

41

Tabell 7.1). Kommunerna har framfört risk för överskridande av normen för partiklar
(PM10), kvävedioxid samt i ett fall kolmonoxid.

I kapitel 5 visar vi dock att risk för överskridande av normerna för partiklar och kväve-
dioxid finns i åtminstone sjuttio svenska kommuner. Eftersom normen för partiklar
(PM10) skall vara uppfylld sedan den 1 januari 2005 är det viktigt att kommunerna in-
formerar Naturvårdsverket om risk för överskridande. Det är också bråttom att informe-
ra om kvävedioxid då denna norm skall vara uppfylld före år 2006.

Länsstyrelserna i Stockholms och Västra Götalands län har var för sig tagit fram förslag
till åtgärdsprogram för kvävedioxid. Länsstyrelsen i Stockholms län har även lagt ett
förslag till åtgärdsprogram för partiklar. Regeringen tog i december 2004 beslut om att
åtgärdsprogrammen skall genomföras. Naturvårdsverket har därutöver bedömt informa-
tion från åtta kommuner och föreslagit att åtgärdsprogram tas fram för fyra av dessa.
Regeringen har fått förslagen, och har som uppgift att besluta om åtgärdsprogram skall
tas fram eller inte. I flera av fallen har mätningarna emellertid inte genomförts under ett
helt år, och därmed kan man inte med säkerhet avgöra om normerna överskridits eller
inte.

De åtgärdsprogram som tagits fram av länsstyrelserna i Stockholms respektive Västra
Götalands län innehåller åtgärder som inriktas på motorfordon, trafikmängd, ändrat re-
sebeteende, kollektivtrafik, miljözoner, dubbdäck och vägunderhåll (Tabell 7.2).

Många åtgärder har dock redan genomförts eller är på väg att genomföras för att förbätt-
ra luftkvaliteten i svenska tätorter och i andra medlemsländer i EU.  I Tabell 7.3 finns en
summering av viktiga åtgärder för olika sektorer.

Katalytisk avgasrening och andra sätt att successivt förbättra avgasreningen för person-
bilar och lastbilar har förmodligen varit de mest betydelsefulla åtgärderna för luftkvali-
teten i europeiska tätorter under de senaste fem till tio åren. En uppsjö av förslag till yt-
terligare åtgärder för att minska påverkan från vägtrafiken finns.

Det finns i flera fall områden som behöver förbättras avsevärt om det ska vara möjligt
att uppnå alla miljökvalitetsnormer och miljömål för luftkvalitet i Sverige. Den fortgå-
ende ökningen av trafiken är oroande ur miljösynpunkt. Centrala åtgärder är energisnå-
lare fordon, renare fordon, alternativa transportsätt som kollektivtrafik och cykel, samt
åtgärder som minskar behovet av transporter.

Även inom andra sektorer än vägtrafik finns behov av förbättringar. En mycket viktig
åtgärd i många mindre orter för att nå miljökvalitetsnormer för partiklar och bensen är
att skynda på takten att ersätta gamla vedpannor i våra hem med nya miljömärkta som
släpper ut mindre mängder av luftföroreningar.
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Andra åtgärder som kunde hjälpa till att få ner halterna av partiklar, ozon och andra luft-
föroreningar i många tätorter är att begränsa utsläppen från sjöfart, arbetsmaskiner och
små arbetsredskap (till exempel gräsklippare). Inom industrisektorn är de viktigaste åt-
gärderna i Sverige, med tanke på luftföroreningar, att öka energieffektiviteten och
minska användningen av fossila bränslen.

Luftföroreningar i tätorter beror i många fall huvudsakligen på utsläpp som inte sker i
den egna tätorten. För ozon, partiklar och andra luftföroreningar kan bidraget från källor
utanför kommunen vara starkt dominerande. I södra Sverige är bidraget från andra län-
der i Europa ofta stort, och det är ofta väsentligt även för tätorter längre norrut.

Det är likväl viktigt att göra åtgärder i den egna kommunen både med tanke på luftkva-
liteten i den egna tätorten och i omgivande kommuner. Det är trots allt så att utsläpp
från enskilda kommuner i Sverige och omgivande länder är det som sammantaget orsa-
kar problemen med dålig luftkvalitet i tätorter.

Projekt som SIMAIR (simulering av luftkvalitet), VEDAIR (vedeldningens påverkan på
luftkvaliteten) och BHM (Biobränsle, Hälsa och Miljö) är till hjälp för att bedöma hur
stor andel av enskilda luftföroreningar som kommer från den egna kommunen och från
andra källor. Energimyndigheten, IVL, Naturvårdsverket, SMHI, Stockholms Univer-
sitet, Sveriges kommuner & landsting och Vägverket deltar i projekten.

Figur 7.1 En miljögodkänd vedpanna. Foto: David Cooper, IVL.
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Tabell 7.1   Kommuner för vilka Naturvårdsverket bedömt eller håller på att bedöma behovet av
åtgärdsprogram för att minska luftföroreningar i tätorter.

Botkyrka (NO2)
Göteborg (PM10)
Helsingborg (NO2)
Höganäs (PM10)
Landskrona (PM10)
Malmö (NO2)

Norrköping (PM10)
Stockholm (CO)
Södertälje (PM10)
Umeå (NO2)
Uppsala (PM10)

Tabell 7.2  Utdrag av förslag till åtgärder från länsstyrelsen i Stockholm respektive Västra Gö-
taland för att få ner halten av kvävedioxid och partiklar i Stockholm och kväve-
dioxid i Göteborg.

• Trafikmängd: Miljöavgifter (trängselskatt) för att minska trafiken i centrum
under vissa tider, kilometerbaserad skatt på tunga fordon, information till hus-
håll, begränsa parkeringsmöjligheter, översyn av parkeringsavgifter, gynna
samåkning, beskatta fri arbetsplatsparkering, samordning av leveranser av va-
ror.

• Utsläpp från motorfordon: Skärpta miljökrav vid upphandling av trafikfordon
och arbetsmaskiner, extra skrotningspremie för bilar utan katalysator, höjd
skatt på fordon utan katalysator, tidigare införande av EU:s krav på tunga for-
don (miljöklasser), transportplaner för större företag.

• Kollektivtrafik: Ökat utbud, förbättrad framkomlighet, utbyggd trafikinforma-
tion, ökade statsbidrag för kollektivtrafik, ökat antal infartsparkeringar, bättre
anpassning mellan förbindelser.

• Miljözoner: Utvidga miljözoner, skärpta bestämmelser för lastfordon inom
miljözon, förbud för bilar utan katalysator inom miljözoner.

• Vägdamm: Dammbindning med saltlösning, sänkt hastighet, tidig vårstädning,
sandupptagning, tvättad stenkross för halkbekämpning, val av vägbeläggning.

• Däck: Minskad användning av dubbdäck genom information och beskatt-
ning/avgift för användning av dubbdäck.
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Tabell 7.3 Källor till dålig luftkvalitet i svenska tätorter och vilka åtgärder som är införda eller
föreslagna för att kunna minska problemen.

Sektor Viktiga åtgärder på väg att genomföras
eller genomförts de senaste åren.

Viktiga föreslagna åtgärder inom
EU eller av svenska myndigheter.

Vägtrafik • EU:s krav på successivt bättre avgasre-
ning för nya person- och lastbilar.

• Höjd skatt för bensin och diesel i Sve-
rige.

• Miljözoner för tunga lastbilar och bus-
sar i bl a Stockholm, Göteborg och
Malmö.

• Trängselskatt i Stockholm.
• Förbättringar för cykeltrafik.
• Åtgärdsprogram för att nå miljökvali-

tetsnormer för partiklar och kväve-
dioxid (länsstyrelserna i Västra Göta-
land och Stockholm).

• Skatt på tunga fordon baserad
på körd sträcka under ett år.

• Differentierad fordonskatt be-
roende på mängd utsläpp.

• Ökning av andelen vägfordon
som drivs med biodrivmedel
(etanol biogas etc.), el eller
bränsleceller.

Arbetsfordon
och arbetsred-
skap

• Successivt strängare avgaskrav inom
EU för arbetsmaskiner och arbetsred-
skap.

• Lägre skatt på alkylatbensin som ger
mindre utsläpp av bl a cancerogena
ämnen.

• Miljökrav vid upphandling (flera stä-
der).

• Strängare krav för utsläpp från
nya motorer.

Sjöfart • Differentierade hamn- och farledsav-
gifter för utsläpp av luftföroreningar.

• Skärpning av systemet med
differentierade farledsavgifter.

Hushåll • Utsläppskrav för nya vedpannor.
• Successiv övergång från oljeuppvärm-

ning till fjärrvärme, pelletsbrännare el-
ler värmepump.

• EU-arbete med nya direktiv för
el-effektivare utrustning för
hushåll.

• Snabbare byte till ny ved/-
pelletsteknik genom informa-
tion och andra styrmedel.

Industri • Gradvis förbättrad teknik och renings-
utrustning för att minska utsläpp till
luft.

• Införande av NOx – avgifter.

• EU-arbete med nya direktiv för
el-effektivare utrustning för in-
dustrin.
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BILAGA 1:1
Stationsinformation avseende mätningar utförda 2003/2004
Tätort
mätstation

Stations
typ*

x-koord y-koord Typ av
område**

Höjd över
mark

Mätmetoder***

Arvika u.b. 6619342 1318886 C 4 – 8 m Urbanmätnätet
Borås u.b. 6403106 1329383 C 15 m DOAS
Falkenberg u.b. 6313508 1298203 C 4 – 8 m Urbanmätnätet
Gävle u.b. 6729436 1573243 C 20 m DOAS
Göteborg
Femman u.b. 6404668 1271444 C/A 30 m Kemiluminiscens

UV-flourescens
UV-absorption
TEOM, IR-teknik

Gårda gata 6403784 1272890 C/A 3 m DOAS
Haga gata 6403588 1270833 C/A 4 m DOAS
Järntorget u.b. 6403870 1270409 C/A 30 m DOAS
Sprängkullsgatan gata 6403572 1270825 C/A 3 m Urbanmätnätet
Halmstad u.b. 6286744 1319327 C/A 20 m DOAS

Envirec
Helsingborg
Drottninggatan gata. 6217578 1306004 C/A/B 4 m DOAS
Norr u.b. 6217601 1305951 C/A/B 32 m DOAS
Söder u.b. 6213011 1307940 Y/I/B 18 m DOAS
Öresund u.b. 6217601 1305951 C/A/B 32 m DOAS
Malmöleden/Södercity gata 6216268 1306685 C/A 2 m SM 200
Väla/Björka gata 6222870 1310067 Y/B 2 m SM 200
Huddinge u.b. 6568647 1633974 C 4 – 8 m Urbanmätnätet
Hudiksvall u.b. 6854118 1540224 C 4 – 8 m Urbanmätnätet
Huskvarna u.b. 6408400 1409100 C 4 – 8 m Urbanmätnätet
Jönköping u.b. 6407604 1402748 C 4 – 8 m Urbanmätnätet
Höganäs u.b. 6235118 1295862 C 4 – 8 m Urbanmätnätet
Kalmar u.b. 6282139 1534038 C 4 – 8 m Urbanmätnätet
Karlshamn u.b. 6229407 1440785 C 4 – 8 m Urbanmätnätet
Karlskoga u.b. 6579090 1427027 C 4 – 8 m Urbanmätnätet
Karlskrona u.b. 6225957 1486411 C 4 – 8 m Urbanmätnätet
Karlstad 4 – 8 m Urbanmätnätet
Alvgatan gata 6587000 1365000 C 4 – 8 m Urbanmätnätet
Bergvik gata 6586585 1364798 Y/A 4 – 8 m Urbanmätnätet
Hamngatan gata 6586451 1369103 C 4 – 8 m Urbanmätnätet
Rådhuset u.b. 6586726 1369096 C 4 – 8 m Urbanmätnätet
Kristinehamn u.b. 6577872 1403276 C 4 – 8 m Urbanmätnätet
Kristianstad
gaturum gata 6212603 1396993 C 3 m Urbanmätnätet
Kävlinge u.b. 6185548 1323658 C 4 – 8 m Urbanmätnätet
Köping u.b. 6599302 1510575 C 4 – 8 m Urbanmätnätet
Landskrona u.b. 6197448 1313791 C 4 – 8 m Urbanmätnätet
gaturum gata 6198297 1314051 C 3 m Urbanmätnätet
Lidingö u.b. 6584920 1632398 C 12 m Diff. provt.
Linköping u.b. 6476424 1489278 C 4 – 8 m Urbanmätnätet
Ljusdal u.b. 6858000 1515000 C 4 – 8 m Urbanmätnätet
Luleå
Stadshuset
(Rådstugatan) u.b. 7290452 1792127 C 35 m DOAS
Varvsleden gata 7290377 1792820 C 3 m DOAS
Lund u.b. 6177728 1336268 C 20 m DOAS
Lycksele u.b. 7168670 1637489 C 4 – 8 m Urbanmätnätet
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BILAGA 1:1
Stationsinformation avseende mätningar utförda 2003/2004
Tätort
mätstation

Stations
typ*

x-koord y-koord Typ av
område**

Höjd över
mark

Mätmetoder***

Malmö
Fosie sträcka 1 u.b. 6162606 1324946 Y/I 25 m DOAS
Rådhuset
(Kalendegatan)

u.b. 6167729 1323361 C/A 25 m Kemiluminiscens
UV-flourescens
TEOM, IR-Teknik
UV-absorption

Lundavägen gata 6164579 1324777 C/A 3 m Kemiluminiscens
UV-absorption
TEOM, IR-Teknik

Mariestad u.b. 6511408 1384977 C 4 - 8 m Urbanmätnätet
gaturum gata 6511419 1385194 C 3 m Urbanmätnätet
Mölndal u.b. 6399009 1273954 C/A 30 m DOAS
Norrköping u.b. 6496686 1522403 C/I/A/B 27 m DOAS
Nässjö gata 6392282 1434095 C 4 - 8 m Urbanmätnätet
Ragunda u.b. 6999791 1527892 C 4 - 8 m Urbanmätnätet
Ronneby u.b. 6231400 1467400 C 4 - 8 m Urbanmätnätet
Sandviken u.b. 6723092 1553159 C 4 - 8 m Urbanmätnätet
Skövde u.b. 6475708 1385213 C 4 - 8 m Urbanmätnätet
Sollentuna u.b. 6590754 1621192 B 3 m TEOM
Sollefteå u.b. 7007395 1573636 C 4 - 8 m Urbanmätnätet
Stockholm
Hornsgatan gata 6579532 1627778 C 3 m Kemiluminiscens

TEOM, IR-teknik
Norrlandsgatan gata 6581689 1628926 C 3 m TEOM
Rosenlundsgatan u.b. 6578859 1628323 C ovan tak TEOM
Sveavägen gata 6582190 1628212 C 3 m Kemiluminiscens

IR-teknik
Södermalm u.b. 6579138 1628374 C 20 m DOAS
Sunne u.b. 6638323 1351072 C 4 - 8 m Urbanmätnätet
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BILAGA 1:1
Stationsinformation avseende mätningar utförda 2003/2004
Sundsvall
DOAS mätsträcka 1 u.b. 6920692 1577671 C 10 m DOAS
DOAS mätsträcka 2 u.b 6920692 1577671 C 10 m DOAS
Skolhusallén gata 6920761 1577406 C 2 m Kemiluminiscens

TEOM
Säffle u.b. 6560188 1334876 C 4 - 8 m Urbanmätnätet
Södertälje u.b. 6565513 1604129 C 4 - 8 m Urbanmätnätet
Tidaholm u.b. 6452229 1391358 C 4 - 8 m Urbanmätnätet
Timrå u.b. 6931460 1578299 C 4 - 8 m Urbanmätnätet
Trelleborg u.b. 6141348 1332186 C 4 - 8 m Urbanmätnätet
Umeå
Biblioteket u.b. 7087570 1719451 C TEOM
V. Esplanaden/Nygatan gata 7087668 1719079 C DOAS
Kolbäcksvägen gata 7086183 1726183 B Kemiluminiscens
Uppsala u.b. 6639311 1602587 C 4 - 8 m Urbanmätnätet
gaturum gata 6639127 1603048 C 3 m TEOM
Visby u.b. 6391987 1648228 C 4 - 8 m Urbanmätnätet
Värnamo u.b. 6341172 1393948 C 4 - 8 m Urbanmätnätet
Västervik u.b. 6403855 1549338 C 4 - 8 m Urbanmätnätet
Västerås u.b 6610049 1541911 C 15 m DOAS
Älmhult u.b. 6270566 1397518 C 4 - 8 m Urbanmätnätet
Älvsbyn u.b. 7295000 1739000 C 4 - 8 m Urbanmätnätet
Ängelholm u.b. 6239571 1317912 C 4 - 8 m Urbanmätnätet
Örebro u.b. 6572527 1466212 C 4 - 8 m Urbanmätnätet
Örnsköldsvik u.b. 7023267 1646019 C 4 - 8 m Urbanmätnätet
Östersund u.b. 7008126 1441109 C 4 - 8 m Urbanmätnätet
* u.b. = urban bakgrund, gata= gaturumsmätning
** C = centralt i tätorten, Y=ytterområde, I= industriområde, A=affärsområde, B= bostadsområde
*** mätmetoder: 
Urbanmätnätet: Dygnsvis NO2 –provtagning: aktiv provtagning med impregnerat glasfilter (kemsorbtion)

Dygnsvis SO2 –provtagning: aktiv provtagning genom absorption med lösning
Dygnsvis sot-provtagning: aktiv provtagning på filter
Dygnsvis PM10 –provtagning: aktiv filterprovtagning med IVLs PM10 –provtagare

Diff. provt. Diffusionsprovtagning av NO2 och SO2
DOAS: (Differential Optical Absorption Spectroscopy): timvis linjemätning med fjärranalysteknik
TEOM: (Tapered Element Oscillating Microbalance): timvis mätmetod för partiklar
Kemiluminiscens: timvis mätmetod för kväveoxider
IR-teknik: timvis mätmetod för kolmonoxid
UV-flourescens: timvis mätmetod för svaveldioxid
UV-absorption: timvis mätmetod för ozon
SM 200: timvis mätmetod för partiklar
Envirec: timvis mätmetod för partiklar
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BILAGA 1:2

Mätstationer där mätningar utförs med DOAS-instrument
Tätort
mätstation

Stations
typ*

Typ av
område**

Antal
mätsträckor

Mätsträckornas
längd

Medelvärde av mät-
sträckornas längd***

Borås u.b. C 1 417 m
Gävle u.b. C/A 1 255 m 225 m
Göteborg
Haga gata C/A 1 250 m 250 m
Gårda gata C/A 1 220 m 220 m
Järntorget u.b. C/A 3 1300 m, 350 m, 115 m 588 m
Halmstad u.b. C/A 1 340 m 340 m
Helsingborg
Drottninggatan gata. C/A/B 1 118 m 118 m
Norr u.b. C/A/B 2 413 m, 760 m 587 m
Söder u.b. Y/I/B 4 1250 m, 762 m, 381 m

110 m
626 m

Öresund u.b. C/A/B 1 5000 m 5000 m
Luleå u.b. C 1 500 m 500 m
Lund u.b. C 800 m 800 m
Malmö
Fosie sträcka 1 u.b. Y/I 1 760 m 760 m
Mölndal u.b. C/A 2 296m, 576 m 436 m
Norrköping u.b. C 1 1100 m 1100 m
Stockholm
Södermalm u.b. C/A 487 m 487 m
Sundsvall sträcka 2 u.b. C 1 470 m 470 m
Västerås u.b. C 1 170 m 170 m
* u.b. = urban bakgrund, gata= gaturumsmätning
** C = centralt i tätorten, Y=ytterområde, I= industriområde, A=affärsområde, B= bostadsområde
*** I rapporten redovisade tätortshalter är ett medelvärde av de olika sträckorna i förekommande fall.
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BILAGA 2:1 (CO)

Halter i gaturum av CO under vinterhalvåret 2003/04 samt årsmedelvärde 2003

Vinterhalvår Vinterhalvårs- Högsta glidande
Tätort medelvärde 8-h medelvärde
Station mg/m3 mg/m3

Stockholm 
Sveavägen 0.6 *
Kalenderår Års- Högsta glidande
Tätort medelvärde 8-h medelvärde
Station mg/m3 mg/m3

MKN 10
EU-gränsv 10
Stockholm 
Hornsgatan 0.8 4
Sveavägen 0.7 15
* värde saknas eller utgår pga för liten datafångst
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BILAGA 2:2 (NO2)
Halter i urban bakgrund av NO2 under vinterhalvår 2003/04 samt årsmedelvärde för
2003

Vinterhalvår 2003/04 Vinterhalvår 2003/04 År 2003

Medel-
Antal dygns
medelvärden Max 98-per- Antal timmedelvärden Max 98-per- Medel-

Tätort värde > 60 > 48 dygn
centil,

dygnsmv > 200 > 90 > 72 tim
centil,
timmv värde

Mätstation µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

MKN (år) 7 60 175 90 40
EU-gränsv (år) 40
Arvika2 18 0 1 54 45

Borås3 22 3 7 69 54 0 17 74 126 71 18

Falkenberg2 13 0 0 35 26

Göteborg3

Femman 30 4 19 76 60 0 74 197 168 86 27
Järntorget 32 5 23 75 63 0 76 235 138 90 28
Halmstad3 21 * * * * * * * * * 18

Helsingborg3

Norr 23 0 3 55 46 0 0 26 88 61 24
Söder 18 0 3 50 41 0 0 13 88 56 17
Öresund 15 0 0 48 35 0 0 3 86 47 14
Huddinge2 11 0 0 32 27

Hudiksvall2 20 0 0 47 43

Jönköping2 15 0 0 44 36

Kalmar2 14 * * * *

Karlskoga1 13

Karlskrona2 13 0 0 37 28

Karlstad2 20 0 4 56 49

Kävlinge2 15 0 0 44 36

Köping2 13 1 1 64 34

Landskrona2 14 0 0 38 30

Lidingö1 16

Linköping2 12 0 0 26 22

Ljusdal2 15 0 0 41 36

Lycksele 2 16 0 0 46 42
1månadsvis diffusionsprovtagning. 2 dygnsvis provtagning. 3 timvis provtagning. * värde saknas eller utgår pga
för liten datafångst
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BILAGA 2:2 (NO2)
Halter i urban bakgrund av NO2 under vinterhalvåret 2003/04 samt årsmedelvärde för
2003

Vinterhalvår 2003/04 Vinterhalvår 2003/04 År 2003

Medel-
Antal dygns
medelvärden Max 98-per- Antal timmedelvärden Max 98-per- Medel-

Tätort värde > 60 > 48 dygn
centil,

dygnsmv > 200 > 90 > 72 tim
centil,
timmv värde

Mätstation µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

MKN (år) 7 60 175 90 40
EU-gränsv (år) 40
Mariestad1 11

Malmö3

Fosie s1 19 0 3 57 39 0 2 15 117 58 18
Rådhuset 23 1 4 70 48 0 5 25 146 58 21
Mölndal 3 34 11 25 85 77 0 113 285 156 99 29

Norrköping3 15 0 0 40 33 0 0 6 84 50 14
Ragunda1

Sandviken2 14 0 1 53 34

Skövde2 13 * * * *

Sollefteå2 18 * * * *

Stockholm3

Södermalm 20 0 0 48 42 0 4 24 100 59 17
Sundsvall3

Mätsträcka 1 22 0 1 52 41 0 3 20 93 60 16
Mätsträcka 2 21 0 1 54 43 0 5 23 97 61 16
Södertälje2 20 0 0 43 42

Tidaholm1 11

Timrå2 19 0 2 53 43

Trelleborg2 21 0 0 48 39

Umeå3 18 1 5 66 50 0 10 76 114 69 15

Uppsala2 15 * * * *

Visby1 8 8

Värnamo2 10 0 0 42 28

Västervik2 6 0 0 12 11
Älmhult1 12
Ängelholm1 14
Älvsbyn2 16 0 0 44 40

Örebro2 16 * * * *

Örnsköldsvik2 18 0 1 49 35

Östersund2 12 0 0 42 35
1månadsvis diffusionsprovtagning. 2 dygnsvis provtagning. 3 timvis provtagning. * värde saknas eller utgår pga
för liten datafångst
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BILAGA 2.2 (NO2)
Halter i gaturum av NO2 under vinterhalvåret 2003/04 samt årsmedelvärde 2003

Vinterhalvår 2003/04 Vinterhalvår 2003/04 År 2003

Medel-
Antal dygns
medelvärden Max 98-per- Antal timmedelvärden Max 98-per- Medel-

Tätort värde > 60 > 48 dygn
centil,

dygnsmv > 200 > 90 > 72 tim
centil,
timmv värde

Mätstation µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

MKN (år) 7 60 175 90 40
EU-gränsv (år) 40
Göteborg3

Gårda 51 58 102 118 89 0 429 942 192 117 46
Haga 43 25 70 89 79 0 211 567 155 104 42

Helsingborg3

Drottningg. 30 3 16 67 59 0 9 119 96 76 39

Kristianstad2 20 0 0 42 37

Landskrona2 18 0 0 43 38

Stockholm3

Hornsgatan 51 41 96 90 82 0 239 768 144 102 51
Sveavägen 41 14 54 73 68 0 71 367 141 87 40
2 dygnsvis provtagning. 3 timvis provtagning. * värde saknas eller utgår pga för liten datafångst

Bakgrundshalter av NO2 i µg/m3 under vinterhalvåret 2003/04 samt år 2003 vid
EMEP-stationerna

Vinterhalvår 2003/04 Årsmv
Medel- 98%-il Max 24h- Antal 2003
värde dygn medelv. värden

NO2 (µg/m3)
Bredkälen 1 2 5 180 1
Hoburgen 4 12 26 180 4
Råö 6 16 19 182 6
Vavihill 7 23 35 182 5
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           BILAGA 2.3 (SO2)

Halter i urban bakgrund av SO2 under vinterhalvåret 2003/04 och år 2003

Vinterhalvår 2003/2004 År 2003
Vinter 98- Max 98- Max Årsmedel- 98-
halvårs- percentil dygns- percentil tim- värde percentil

Tätort medelvärde dygn medelvärde timma medelvärde timma
Mätstation µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

MKN** 20 100 ξ 200 ψ 20 200 ψ

EU-gränsv.** 20 125*** 350 λ 20 350 λ

Borås3 2.1 5 6 5 * 2.2 6

Falkenberg1 1.5

Göteborg3

Femman 5.3 9 10 13 32 4.2 13
Järntorget 4.0 9 11 12 42 4.1 16

Halmstad3 2.7 * * * * 2.3 9

Helsingborg3

Norr 3.8 9 10 66 66 4.3 15
Söder 2.8 7 22 85 85 3.3 13
Öresund 2.9 * * * * * *

Huddinge2 1.7 5 7

Hudiksvall1 0.5

Huskvarna1 0.8

Karlshamn1 1.7

Karlskoga1 0.6

Karlskrona2 2.1 7 12

Karlstad1 0.7

Köping1 0.6

Landskrona1 2.2

Lidingö1 1.7

Linköping1 1.1

Ljusdal1 0.3

Lycksele1 0.4
1 månadsvis diffusionsprovtagning. 2 dygnsvis provtagning. 3 timvis provtagning. * värde saknas eller utgår pga
för liten datafångst. ** gäller för helår. *** värdet får inte överskridas mer än 3 gånger per år. ξ värdet får
överskridas 7 gånger per kalenderår förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 125 µg/m3 mer än 3 gånger
per år. ψ värdet får överskridas 175 gånger per kalenderår förutsatt EU-gränsvärdet inte överskrids.
λ värdet får inte överskridas mer än 24 gånger per kalenderår.



Luftkvalitet i tätorter 2004 IVL rapport B 1607

BILAGA 2.3 (SO2)
Halter i urban bakgrund av SO2 under vinterhalvåret 2003/04 och år 2003

Vinterhalvår 2002/2003 År 2002
Vinter 98- Max 98- Max Årsmedel- 98-
halvårs- percentil dygns- percentil tim- värde percentil

Tätort medelvärde dygn medelvärde timma medelvärde timma
Mätstation µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

MKN** 20 100ξ 200ψ 20 200ψ

EU-gränsv.** 20 125 *** 350λ 20 350λ

Malmö3

Fosie sträcka 1 3.2 10 15 11 35 2.7 8
Rådhuset 2.9 9 14 12 70 3.4 13

Mölndal3 3.6 7 10 9 30 3.5 10

Norrköping3 1.8 7 9 8 39 2.9 *

Ragunda1 0.4

Sandviken1 1.2

Skövde1 0.8

Stockholm3

Södermalm 2.2 7 12 9 18 2.3
Sundsvall
mätsträcka 23 1.7 4 5 * * 2.0 9

Tidaholm1 0.8

Timrå1 0.7

Visby1 1.6 1.6

Värnamo1 0.7

Västerås3 * * * * * 1.7 *

Älmhult1 1.0

Ängelholm1 1.3

Örebro1 0.8

Örnsköldsvik1 1.0

Östersund1 0.3
1 månadsvis diffusionsprovtagning. 2 dygnsvis provtagning. 3 timvis provtagning. * värde saknas eller utgår pga
för liten datafångst. ** gäller för helår. *** värdet får inte överskridas mer än 3 gånger per år. ξ värdet får
överskridas 7 gånger per kalenderår förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 125 µg/m3 mer än 3 gånger
per år. ψ värdet får överskridas 175 gånger per kalenderår förutsatt EU-gränsvärdet inte överskrids.
λ Värdet får inte överskridas mer än 24 gånger per kalenderår.



Luftkvalitet i tätorter 2004 IVL rapport B 1607

BILAGA 2.3 (SO2)

Bakgrundshalter av SO2 i µg/m3 under vinterhalvåret 2003/04 samt år 2003 vid EMEP-
stationerna

Vinterhalvår 2003/04 Årsmv
Medel- 98%-il Max 24h- Antal 2003
värde dygn medelv. värden

SO2 (µg/m3)
Bredkälen 0.1 1 2 183 0.2
Hoburgen 1 10 16 166 1
Råö 1 4 5 166 1
Vavihill 1 6 7 175 1
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BILAGA 2.4 (O3)

Bakgrundshalter av ozon vid EMEP-stationerna under sommarhalvåret 2003
samt årsmedelvärde för 2003

Mätstation

Sommar-
halvårs-
medelvärde

Högsta tim
medelvärde
(månad)

Antal tim-
medel
värden

Högsta
glidande 8-h
medelvärde

Antal
glidande 8-h
medelvärde

Års-
medel
värde

µg/m3 µg/m3 >80 µg/m3 µg/m3 > 120 µg/m3 µg/m3

MKN 120 0
Miljömål 50 80
EU-gränsv. 120 25
Aspvreten 73 158 (sep) 1736 151 15 65
Esrange 73 171 (april) 1550 154 4 71
Grimsö 62 142 (juni) 1054 130 4 54
Norra Kvill 78 190 (sep) 1806 181 18 70
Råö 77 162 (juni) 1923 151 20 64
Vavihill 76 160 (april) 1734 154 23 63
Vindeln 64 155 (april) 1311 140 4 62
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BILAGA 2.4 (O3)

Halter i tätorter av ozon under sommarhalvåret 2003 samt årsmedelvärde för
2003

Tätort

Sommar-
halvårs-
medelvärde

Högsta tim
medelvärde
(månad)

Antal tim-
medel
värden

Högsta
glidande 8-h
medelvärde

Antal
glidande 8-h
medelvärde

Års-
medel
värde

Mätstation µg/m3 µg/m3 >80 µg/m3 µg/m3 > 120 µg/m3 µg/m3

MKN 120 0
Miljömål 50 80
EU-gränsv. 120 25
Borås3 48 117 (sep) 118 106 0 44
Göteborg3

Femman 65 176 (sep) 1368 156 16 53
Järntorget 65 140 (sep) 1157 128 5 55
Halmstad3 70 159 (sep) 1543 146 15 59
Helsingborg3

Norr 60 113 (sep) 447 106 0 53
Söder 64 128 (juni) 842 120 0 54
Höganäs1 70 *
Karlskoga1 58 *
Karlstad1 58 47
Kristianstad1 48 *
Landskrona1 66 *
Linköping1 62 59
Mölndal3 69 144 (sep) 1642 132 11 59
Malmö3

Fosie sträcka 1 66 120 (aug) 889 114 0 57
Rådhuset 61 121 (april) 599 117 0 49
Norrköping3 73 * * * * 62
Skövde1 57 56
Stockholm3

Södermalm 65 140 (sep) 1042 139 6 55
Tidaholm1 62 *
Värnamo1 60 *
Västerås3 58 120 (sep) 609 118 0 *
1månadsvis diffusionsprovtagning. 3 timvis provtagning. * värde saknas eller utgår pga för liten
datafångst
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BILAGA 2.5 (PM10)

Halter i urban bakgrund av PM10 under vinterhalvåret (okt-mars) 2003/04

Vinter Antal Antal Högsta MKN ÖUT
halvårs Antal dygns dygns dygns- 90-percentil 98-percentil

Tätort medelvärde dygn medelvärde medelvärde medelvärde dygn dygn
Mätstation µg/m3 > 50 µg/m3 > 30µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

MKN** 40 35 7 50 30
EU-gränsv.** 40 50
Arvika2 26 148 16 41 106 51 73
Göteborg3

Femman 21 183 2 27 51 32 40
Jönköping2 14 173 0 10 40 27 33
Kalmar2 18 182 2 30 51 37 47
Karlshamn2 23 138 7 34 68 42 57
Karlskoga2 14 172 1 14 56 29 44
Kristinehamn2 15 139 2 9 87 26 39
Kävlinge2 24 168 8 45 76 42 55
Landskrona2 22 160 4 37 55 38 50
Lund3

Lycksele2 15 167 6 15 72 29 54
Malmö3

Rådhuset 16 181 1 10 51 25 34
Mariestad2 12 142 0 3 43 23 29
Ragunda2 10 167 2 3 74 17 25
Ronneby2 19 129 * * * * *
Sandviken2 10 160 1 5 71 18 35
Skövde2 15 163 3 13 71 30 41
Sollentuna3 17 183 5 16 102 28 55
1 månadsvis diffusionsprovtagning. 2 dygnsvis provtagning. 3 timvis provtagning. * värde saknas eller utgår pga
för liten datafångst ** gäller för helår
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BILAGA 2.5 (PM10)

Halter i urban bakgrund av PM10 under vinterhalvåret (okt-mars) 2003/04

Vinter Antal Antal Högsta MKN ÖUT
halvårs Antal dygns dygns dygns- 90-percentil 98-percentil

Tätort medelvärde dygn medelvärde medelvärde medelvärde dygn dygn
Mätstation µg/m3 > 50 µg/m3 > 30µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

MKN** 40 35 7 50 30
EU-gränsv.** 40 50
Stockholm3

Rosenlundsg 16 180 0 9 48 27 39
Sunne2 15 138 1 9 52 25 44
Säffle2 15 128 * * * * *
Tidaholm2 13 169 0 7 47 25 33
Timrå2 12 168 1 7 61 21 35
Trelleborg2 18 146 1 21 54 32 43
Uppsala2 16 167 3 12 113 28 45
Värnamo2 13 171 0 8 39 22 33
Västervik2 13 174 0 4 37 24 30
Älmhult2 16 171 2 14 55 28 39
Älvsbyn2 18 170 6 21 200 32 89
Ängelholm2 19 144 1 20 50 33 43
Örnsköldsvik2 12 170 0 7 47 20 38
1 månadsvis diffusionsprovtagning. 2 dygnsvis provtagning. 3 timvis provtagning. * värde saknas eller utgår pga
för liten datafångst ** gäller för helår

Halter i urban bakgrund av PM10 under 2003

Antal Antal Högsta MKN ÖUT
Års Antal dygns dygns dygns- 90-percentil 98-percentil

Tätort medelvärde dygn medelvärde medelvärde medelvärde dygn dygn
Mätstation µg/m3 > 50 µg/m3 > 30µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

MKN** 40 35 7 50 30
EU-gränsv.** 40 50
Göteborg3

Femman 22 365 13 68 77 37 55
Malmö3

Rådhuset 22 314 19 49 74 40 60
Stockholm3

Rosenlundsg 18 355 1 33 75 29 43
Umeå3 15 208 * * * * *
1 månadsvis diffusionsprovtagning. 2 dygnsvis provtagning. 3 timvis provtagning. * värde saknas eller utgår pga
för liten datafångst ** gäller för helår
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BILAGA 2.5 (PM10)

Halter i gaturum av PM10 under vinterhalvåret (okt-mars) 2003/04

Vinter Antal Antal Högsta MKN ÖUT
halvårs Antal dygns dygns dygns- 90-percentil 98-percentil

Tätort medelvärde dygn medelvärde medelvärde medelvärde dygn dygn
Mätstation µg/m3 > 50 µg/m3 > 30µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

MKN** 40 35 7 50 30
EU-gränsv.** 40 50
Kristianstad2 28 176 24 62 153 56 74
Landskrona2 27 152 10 50 70 46 58
Nässjö2 18 138 8 22 118 39 91
Stockholm3

Hornsgatan 42 179 43 76 236 82 185
Norrlandsg. 38 177 50 82 186 73 120
Sveavägen 39 182 44 86 178 85 138
Uppsala3 26 162 11 36 155 46 118
1 månadsvis diffusionsprovtagning. 2 dygnsvis provtagning. 3 timvis provtagning. * värde saknas eller utgår pga
för liten datafångst ** gäller för helår

Halter i gaturum av PM10 under 2003

Antal Antal Högsta MKN ÖUT
Års- Antal dygns dygns dygns- 90-percentil 98-percentil

Tätort medelvärde dygn medelvärde medelvärde medelvärde dygn dygn
Mätstation µg/m3 > 50 µg/m3 > 30µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

MKN** 40 35 7 50 30
EU-gränsv.** 40 50
Stockholm3

Hornsgatan 41 341 58 168 622 63 132
Norrlandsgatan 37 350 80 134 306 75 121
Sveavägen 39 350 75 150 268 86 155
Uppsala3 30 359 36 125 199 50 105
1 månadsvis diffusionsprovtagning. 2 dygnsvis provtagning. 3 timvis provtagning. * värde saknas eller utgår pga
för liten datafångst ** gäller för helår
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BILAGA 2.5 (PM10)

Bakgrundshalter av PM10 i µg/m3 under vinterhalvåret (okt-mars) 2003/04 vid EMEP-
stationerna

Vinter Antal Antal Högsta MKN ÖUT
halvårs Antal dygns dygns dygns- 90-percentil 98-percentil

Tätort medelvärde dygn medelvärde medelvärde medelvärde dygn dygn
Mätstation µg/m3 > 50 µg/m3 > 30µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

MKN** 40 35 7 50 30
EU-gränsv.** 40 50
Aspvreten3 * 71 * * * * *
Vavihill3 * 59 * * * * *
3 timvis provtagning. * värde saknas eller utgår pga för liten datafångst ** gäller för helår

Bakgrundshalter av PM10 i µg/m3 under år 2003 vid EMEP-stationerna

Antal Antal Högsta MKN ÖUT
Års- Antal dygns dygns dygns- 90-percentil 98-percentil

Tätort medelvärde dygn medelvärde medelvärde medelvärde dygn dygn
Mätstation µg/m3 > 50 µg/m3 > 30µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

MKN** 40 35 7 50 30
EU-gränsv.** 40 50
Aspvreten3 9 317 0 1 35 15 22
Vavihill3 17 239 * * * * *
3 timvis provtagning. * värde saknas eller utgår pga för liten datafångst ** gäller för helår
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BILAGA 2.6 (sot)

Halter i urban bakgrund av sot under vinterhalvåret 2003/04

Tätort 98-percentil Max dygns- Antal

sot (µg/m3) Medelvärde dygnsmv medelvärde värden

Hudiksvall 5.7 27 41 171

Falkenberg 4.6 22 30 157

Huddinge 3.0 12 14 177

Karlskrona 5.1 27 34 164

Köping 3.1 13 42 160

Linköping 3.0 12 21 173

Ljusdal 8.7 35 79 177

Skövde 3.6 * * 129

Timrå 5.3 22 53 174

Uppsala 3.9 12 20 165

Älvsbyn 11 45 60 178

Örnsköldsvik 9.7 43 92 146
* värde saknas eller utgår pga för liten datafångst

Bakgrundshalter av sot i µg/m3 under vinterhalvåret 2003/04 samt år 2003 vid
EMEP-stationerna

Vinterhalvår 2003/04 Årsmv
Medel- 98%-il Max 24h- Antal 2003
värde dygn medelv. värden

sot (µg/m3)
Bredkälen 1 1 3 182 1
Hoburgen 3 13 22 181 2
Råö 2 10 14 180 2
Vavihill 2 11 17 177 3
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BILAGA 2.7 (VOC)

Halter i urban bakgrund av bensen, toluen och xylen under vinterhalvåret (okt-
mars) 2003/04

Tätort Bensen Toluen mp-Xylen o-Xylen
Station µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

MKN** 5.0
EU-gränsv. ** 5.0
Arvika1 2.5 7.2 4.6 1.6
Falkenberg1 1.1 2.5 1.4 0.4

Hudiksvall1 2.0 7.0 3.7 1.3

Jönköping1 1.1 2.4 1.2 0.4

Kalmar1 1.3 3.8 1.8 0.6

Karlshamn1 1.8 5.0 2.9 1.0

Karlskoga1 1.3 3.0 1.7 0.6

Karlstad1 1.2 3.0 1.8 0.6

Kävlinge1 1.1 2.5 1.2 0.4

Köping1 1.3 3.7 1.9 0.7

Linköping1 0.9 1.9 0.9 0.3

Ljusdal1 1.7 4.7 2.5 0.9

Lycksele1 2.9 9.7 5.2 1.8
Malmö Fosie
mätsträcka 13 2.4 * * *
Mariestad1 1.3 3.8 2.0 0.7
Ragunda1 1.6 3.9 1.9 0.7

Sandviken1 1.2 3.4 1.7 0.6

Skövde1 1.2 3.0 1.7 0.5

Södertälje1 1.3 3.5 1.9 0.6

Tidaholm1 1.4 3.5 1.8 0.6

Timrå1 1.3 3.5 1.7 0.6

Trelleborg1 1.2 2.5 1.3 0.4

Uppsala1 1.2 2.6 1.3 0.4

Värnamo1 1.0 2.0 1.0 0.3

Västervik1 1.6 4.3 2.3 0.8

Älmhult1 1.3 2.9 1.7 0.5

Älvsbyn1 2.7 7.8 4.2 1.5

Ängelholm1 1.2 2.4 1.1 0.4

Örebro1 1.2 2.6 1.3 0.4

Örnsköldsvik1 1.6 4.6 2.4 0.8
Östersund1 1.2 3.7 1.9 0.7
1 månadsvis diffusionsprovtagning.3 Mätning utförd med DOAS * värde saknas eller
utgår pga för liten datafångst ** gäller för helår
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BILAGA 2.7 (VOC)

Halter i gaturum av bensen under vinterhalvåret (okt-mars)
2003/04

Tätort Bensen
Station µg/m3

MKN** 5.0
EU-gränsv. ** 5.0
Göteborg
Gårda3 3.3

Haga3 3.2

Sprängkullsgatan1 3.7
Karlstad
Alvgatan1 2.2

Bergvik1 2.2

Hamngatan1 4.3

Timrå1 1.9

Uppsala1 2.3

Ängelholm1 2.3
1 månadsvis diffusionsprovtagning.3 Mätning utförd med DOAS * värde saknas eller
utgår pga för liten datafångst ** gäller för helår
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Bilaga 3

Sommarhalvårsmedelvärden (kl. 09-20) av ozon (µg/m3) i urban
bakgrundsluft
I vissa fall har omräkning skett från månadsmedelvärden (exponering hela dygn) 

Kommun 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Borås 53 64 58 47 50 44 52 49 47 47 48
Borlänge 42 57 63 63 58
Burlöv 68 59 62
Falun 59 53
Gävle 50 63 63
Göteborg * 49 53 55 52 63 55 60 61 57 55 55 58 57 66
Halmstad 62 56 62 66 67 58 69 70
Helsingborg * 43 45 54 53 61 61 74 76 78 73 64 64 62
Jönköping 60 67 71
Karlskoga 58 58
Karlstad 59 58
Kristianstad 54 68 55 66 63 59 65 68
Landskrona 48 47 65 77 59 79 74 66 70 80 77 58 66
Lerum 79 74 66
Linköping 62 62
Luleå 61 57 62 58
Lund 55 42 67 68 76 71 60 80 77 93 65 60 67
Malmö * 50 55 58 47 46 63 58 62 57 63 66 56 66 64
Mölndal 46 50 48 61 55 52 54 58 65 68 72 63 69
Norrköping 65 72 73 70 74 75 61 68 73
Ronneby 77 50 65 53 66 62 56 68 61
Sollentuna 53 46 58 47
Stockholm * 55 56 55 52 60 58 62 60 53 62 55 58 67 65
Uppsala 56 59
Vetlanda 61 53 63 57 55 60
Värnamo 60
Västerås 69 61 64 61 51 67 59 58 65 58
Växjö 49 67 68 69 63 65 64
Östersund 66 62 55 53

* medelvärde från fler mätstationer i kommunen




