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NATURVÅRDSVERKET 
Rapport 5957 ּ Programområde Luft, revision av nationellt program för luftövervakning 

Förord 
Som ett led i det ständiga förbättringsarbetet av Naturvårdsverkets nationella  
miljöövervakningsprogram genomförs regelbundet revisioner av de enskilda  
programområdena. 2007 påbörjades en översyn av programområde Luft. 

Ett av miljöövervakningens syften är att visa hur miljökvalitetsmålen uppfylls 
och att bidra till att upptäcka nya miljöstörningar. Viktiga utgångspunkter för  
revisionen har således varit de nationella miljömålen, som det nya programmet har 
strukturerats efter. Europaparlamentets och rådets nya direktiv 2008/50/EG om 
luftkvalitet och renare luft i Europa samt arbetet med att införliva det i svensk  
lagstiftning har också spelat en stor roll i hur programmet utformats. Även de  
organiska föroreningarna har fått ett större utrymme i programmet. 

Sammantaget kommer det nya programmet att ha sin tyngdpunkt i efterlevnad 
av lagstiftning (svensk lagstiftning och direktiv) och internationella överens-
kommelser. Programmets nya struktur kommer att tydliggöra avgränsningarna för 
övervakningen och ge andra aktörer inom området en tydlig bild av hur 
Naturvårdsverkets nationella övervakning inom luftområdet är strukturerad. 

Revisionen av den nationella övervakningen inom luftområdet har genomförts 
av Yngve Brodin, Susanna Fink och Anna Jonsson vid Naturvårdsverkets 
miljöövervakningsenhet. Arbetet har stämts av med referensgrupper bestående av  
representanter från bl.a. centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner. 

 
Stockholm april 2009 
 

 
Anders Johnson 
 
Vikarierande avdelningschef, Miljöanalysavdelningen 
Naturvårdsverket 
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Sammanfattning 
Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram för luft, programområde 
Luft, syftar till att övervaka och ta fram underlag om luftföroreningars halt i luft 
och nederbörd samt nedfall. Programområdet är till stor del inriktat på att övervaka 
ämnen till följd av lagstiftning, miljömål och konventioner. En annan mycket  
viktig del är att bidra till att upptäcka nya miljöstörningar. Resultaten utgör också 
en väsentlig del av underlaget för internationell rapportering och officiell statistik 
om miljötillståndet. Programområdet omfattar försurande och övergödande ämnen, 
metaller, partiklar, marknära ozon, miljögifter, ozonskiktets tjocklek och klimat-
påverkande ämnen. 

Ansvaret för mätningar i utomhusluft enligt svensk lagstiftning regleras i dag i 
förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft. Denna 
baseras till stor del på de EG-direktiv som reglerar kontroll av luftkvalitet i Europa. 
Naturvårdsverket har ansvaret för att mäta vissa utpekade föroreningar, främst i 
regional bakgrundsluft men i vissa fall även i tätort. Data rapporteras varje år till 
EU-kommissionen som följer upp alla medlemsstaters efterlevnad av direktiven. 
Materialet används även för analyser och synteser av miljötillståndet i Europa samt 
som underlag för att ta fram nya direktiv. Andra behov som styr programområdet 
är internationella konventioner samt miljömålsuppföljningen. Materialet används 
framför allt för att bedöma belastningstrender, tänkbara miljöeffekter och för att få 
underlag för att bedöma åtgärdsbehov.  

Många vill använda data som tagits fram inom programområde Luft och därför 
finns önskemål om vad som ska övervakas från flera håll. Prioriteringar måste 
därför göras inom angivna budgetramar. Högsta prioritet har efterlevnaden av den 
svenska lagstiftningen samt EG-direktiv. Hög prioritet har också konventionen för 
långväga luftföroreningar, CLRTAP, liksom uppföljningen av de svenska miljö-
målen. Naturvårdsverket verkar för att nya krav på mätning och rapportering vad 
gäller utomhusluft så långt som möjligt samordnas med redan befintliga krav och 
att samma data kan utnyttjas för så många syften som möjligt.  

År 2007 inleddes en revision av programområde Luft. Syftet var att ta fram ett 
program som tillgodoser nuvarande och kommande krav enligt svensk och inter-
nationell lagstiftning, miljömål och konventioner, samt även ge en vidare bild av 
trender för miljögifter och spridning i luft och nederbörd. Intentionen var också att 
bättre strukturera programmet för att tydliggöra syftet med det som övervakas. 
Programområdet har nu delats upp enligt miljökvalitetsmålen för att göra innehållet 
och programmet mer transparent. De ingående delarna i det nya mätprogrammet är: 
• Bara naturlig försurning & Ingen övergödning 

o Försurande och övergödande ämnen i luft och nederbörd 
o Krondroppsnätet 
o MATCH – Sverigemodellen för nedfall  
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• Giftfri miljö 
o Metaller i luft och nederbörd 
o Organiska miljögifter i luft och nederbörd 
o Pesticider i luft och nederbörd 
o VOC och PAH i tätorter 
o Metaller i mossa 

• Frisk luft 
o Marknära ozon 
o Partiklar i luft 

• Skyddande ozonskikt 
o Ozonskiktets tjocklek  
o UV-indikator – STRÅNG 

• Begränsad klimatpåverkan 
o Koldioxid och partiklar på Svalbard 

 
Även i framtiden bör en fortsatt stor del av arbetet ligga på att utvärdera hur  
miljöövervakningen för luftområdet uppfyller de formella kraven som finns.  
Förslag till effektiviseringar och hur forskningsresultat på ett bättre sätt kan  
medverka till ett fullständigt övervakningsprogram bör ske. En referensgrupp 
kommer bildas under 2009 i syfte att fånga upp behov av metodutveckling,  
kommande krav på övervakning, nya ämnen och inte minst för att kommunicera 
och förankra luftövervakningen i Sverige. Programmet bör utökas så att  
ozondirektivets krav uppfylls, förslag till hur genomförandet av ozondirektivet ska 
ske kommer att utredas vidare under 2009. 
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Summary 
In its Air programme area, the Swedish Environmental Protection Agency (EPA) 
has a nationwide monitoring programme for air. Its purpose is to track pollution 
levels in the atmosphere, precipitation and deposition. The Air programme area 
focuses largely on monitoring substances pursuant to legislation, environmental 
objectives and conventions. Helping to detect new environmental problems is 
another key function. The results are also an essential part of the documentation for 
international reports and official data on environmental status. Acidifying and 
eutrophying substances, metals, particles, ground-level ozone, toxic pollutants, the 
thickness of the ozone layer and substances with an impact on the climate are 
included in the Air programme area.  

At present, statutory responsibility for outdoor air measurements in Sweden is 
regulated in the Ordinance on Environmental Quality Standards for Ambient Air 
(2001:527). This is based largely on the EU directives governing assessment and 
management of air quality in Europe. The Swedish EPA is responsible for 
measuring certain identified pollutants in ambient air, mainly on a regional basis 
but also in some urban areas. Data are reported annually to the European 
Commission, which supervises all the member states’ compliance with the 
directives. The material is also used for analyses and syntheses of environmental 
status in Europe and as the basis for drafting new directives. The Air programme 
area is also subject to the requirements laid down in international conventions and 
the need to follow up Sweden’s environmental objectives. Above all, the material 
is used for estimating trends of pollution loads and conceivable effects on the 
environment, and as documentation for assessing what remedial action is needed. 

Given the many would-be users of data collected in the Air programme area, 
wishes regarding what should be monitored vary. Priorities must therefore be set 
within defined budget limits. Complying with Swedish legislation and EU 
directives is the top priority. Other high priorities are adhering to the Convention 
on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) and realising Sweden’s 
environmental objectives. The Swedish EPA works to maximise coordination 
between new and existing requirements concerning measurement and reporting of 
outdoor air, and to enable the same data to be used for as many purposes as 
possible. 

Restructuring of the Air programme area began in 2007. One aim was to devise 
a monitoring programme that would meet current and forthcoming requirements 
under Swedish and international legislation, environmental objectives and 
conventions. Another was to get a broader picture of trends for toxic pollutants and 
their transport in air and precipitation. The intention was also to improve the 
structure of the programme to clarify the purposes of the monitoring. The 
programme area has now been subdivided according to the environmental quality 
objectives, to make the programme and its content more transparent. The new 
structure of the measurement programme is as follows: 
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• Natural Acidification Only and Zero Eutrophication 
o Acidifying and eutrophying substances in air and 

precipitation 
o The Throughfall monitoring network 
o The Multiscale Atmospheric Transport and Chemistry 

(MATCH) regional model for assessing deposition in 
Sweden 

• A Non-Toxic Environment 
o Metals in air and precipitation 
o Organic contaminants in air and precipitation 
o Pesticides in air and precipitation 
o Volatile organic compounds (VOCs) and polycyclic 

aromatic hydrocarbons (PAHs) in urban areas 
o Metals in moss 

• Clean Air 
o Ground-level ozone 
o Atmospheric particles 

• A Protective Ozone Layer 
o The thickness of the ozone layer 
o The UV Indicator of the STRÅNG model system 

• Reduced Climate Impact 
o Carbon dioxide and particles on the island of Svalbard 

(sometimes known as Spitzbergen) 
 
In the future, as now, much of the work should consist of evaluating how 
environmental monitoring for the Air programme area meets existing formal 
requirements. Ways of enhancing efficiency and enabling research findings to 
contribute better to a complete monitoring programme should be proposed. A 
reference group will be formed in 2009 to discuss requisite development of 
methods, forthcoming monitoring requirements, new substances, and especially to 
communicate information about and obtain support for air monitoring in Sweden. 
The programme should be expanded to meet the requirements of the EU Ozone 
Directive, and further research to yield recommendations on how to implement this 
Directive will be carried out during 2009.  
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Inledning 
Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram för luft (nedan kallat 
programområde Luft) syftar till att övervaka och ta fram underlag om luftför-
oreningars halter i luft och nederbörd samt nedfall. Programområdet innefattar 
försurande och övergödande ämnen, metaller, partiklar, marknära ozon, miljögifter, 
ozonskiktets tjocklek och klimatpåverkande ämnen. 

Till stor del är programområdet inriktat på att övervaka ämnen i luft till följd av 
lagstiftning och konventioner. En annan viktig del är att visa hur miljökvalitets-
målen uppfylls samt bidra till att upptäcka nya miljöstörningar. Resultaten utgör 
också en väsentlig del av underlaget för internationell rapportering och officiell 
statistik om miljötillståndet. 

Den svenska miljöövervakningen för luft har pågått sedan slutet av 1970-talet 
och programområde Luft har varit i drift sedan 1979. Programområdet var till en 
början starkt fokuserat på att följa utvecklingen för nedfallet av försurande ämnen 
och luftkvalitet i tätorter med tanke på hälsoproblem. Steg för steg inkluderades 
även miljögifter, övergödning, ozonhalter i stratosfären och ett klimatprogram.  

År 2007 inleddes en revision för att bättre kunna tillgodose nuvarande och 
kommande krav enligt svensk och internationell lagstiftning, internationella 
konventioner samt miljökvalitetsmålen.  

Föreliggande rapport tar upp de krav som finns på svensk nationell miljö-
övervakning för luft, målgrupper samt beskrivning av det nya programområdet. 
Brister i det reviderade programområdet samt förslag till ytterligare förbättringar 
diskuteras också. 
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Syfte  
Syftet med revisionen av programområde Luft har varit att ta fram ett program som 
tillgodoser nuvarande och kommande krav enligt svensk och internationell 
lagstiftning, internationella konventioner samt de svenska miljökvalitetsmålen. 
Syftet var även ge en vidare bild av trender för miljögifter och spridning i luft och 
nederbörd. Intentionen har också varit att bättre strukturera programområdet för att 
tydliggöra syftet med det som övervakas. Programområdet har nu delats upp enligt 
miljökvalitetsmålen för att göra innehållet mer transparent. 
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Behovsanalys 
Behovet av övervakningsdata för luft styrs till största delen av svensk lagstiftning, 
EG-direktiv och internationella konventioner samt miljömålsuppföljningen.  
I bilaga I finns en sammanställning av syfte, kravställare och målgrupper. 
 
 
Kravställare 
 
Miljökvalitetsmål 
Sverige har 16 miljökvalitetsmål som ska beskriva den kvalitet och det tillstånd för 
Sveriges miljö, natur och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. 
Målen syftar till att främja människors hälsa, värna om den biologiska mångfalden 
och naturmiljön, ta tillvara på kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, bevara 
ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga samt trygga en god hushållning med 
naturresurserna.  

För miljömålen Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning samt 
Skyddande ozonskikt är luftföroreningar huvudorsak eller en av huvudorsakerna till 
miljöproblemen. Data från programområde Luft används för att göra utvärderingar 
och miljömålsuppföljning, bland annat i form av indikatorer på miljömålsportalen1 
samt den årliga skriften De Facto. Andra centrala myndigheter såsom Vägverket, 
SMHI, Sveriges Geologiska Undersökning, Kemikalieinspektionen och 
Socialstyrelsen tillhör dem som har använt sig av material från programområde luft 
för sina rapporter för exempelvis uppföljning av miljömål. 

 
 

Svensk lagstiftning och EG-direktiv 
 
FÖRORDNINGEN (2001:527) OM MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) FÖR 
UTOMHUSLUFT 

Ansvaret för mätningar i utomhusluft enligt svensk lagstiftning regleras i dag i 
förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft. 
Naturvårdsverket har genom denna förordning ansvaret för att mäta utpekade 
föroreningar främst i regional bakgrund och men även i vissa fall tätort. Dessa data 
används t.ex. för att följa upp om normer överskrids, effekten av åtgärder samt 
bedöma om fler åtgärder behöver sättas in. 

Data rapporteras även varje år, via datavärdar, till EU-kommissionen, som 
följer upp alla medlemsstaters efterlevnad av direktiven. Materialet används även 
för analyser och synteser av miljötillståndet i Europa samt som underlag för att ta 
fram nya direktiv. 

 

                                                      
 
1 http://www.miljomal.se  
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DIREKTIV FÖR LUFTKVALITET 

Förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft baseras 
på de EG-direktiv om luftkvalitet som finns. För närvarande regleras kontrollen av 
luftkvalitet av direktiven 1996/62/EG, 1999/30/EG, 2000/69/EG, 2002/3/EG, 
2004/107/EG2. Naturvårdsverket ansvarar, genom den nationella miljööver-
vakningen i dag för de mätningar som sker i regional bakgrund enligt direktiven 
1999/30/EG, 2002/3/EG och 2004/107/EG. Naturvårdsverket ansvarar även för 
mätningar av marknära ozon i tätort enligt artikel 9 i direktiv 2002/3/EG. 

Den 11 juni 2008 antogs ett nytt luftkvalitetsdirektiv av EU, direktiv 
2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa. Detta kommer ersätta direktiv 
1996/62/EG samt de efterföljande tre dotterdirektiven den 11 juni 2010. Det fjärde 
dotterdirektivet, 2004/107/EG, står utanför det nya luftdirektivet. 
 

 
NATURVÅRDSVERKETS ANSVAR I DAG 

 
Direktiv 2002/3/EG om ozon i luften 
Ozondirektivets mätningar ska genomföras i tätort, förort och landsbygd enligt 
direktivet. Fasta mätningar är obligatoriska i alla zoner och tätbebyggelse där de 
långsiktiga målen för ozon eller utvärderingströsklarna för andra luftföroreningar 
överskrids. I direktivet finns krav på antalet fasta punkter i respektive zon eller 
tätbebyggelse, baserat på befolkningsmängd och/eller areal. Utöver dessa krav i 
zonerna ska mätningar ske i bakgrundsnivå med en station per 50 000 km2 i 
samtliga zoner. För Sverige innebär detta att totalt 28 stationer ska finnas varav 20 
i zoner och tätbebyggelse och 8 i regional bakgrund. Genom förordningen 
(2001:527) om miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft har Naturvårdsverket 
ansvaret för samtliga ozonmätningar enligt direktivet.  
 

Kvävedioxid och Ozonbildande ämnen 
Enligt direktivet ska även kvävedioxid och ozonbildande ämnen mätas. 
Kvävedioxid ska mätas vid minst femtio procent av ozonprovtagningsstationerna. 
Dessa mätningar ska vara kontinuerliga, utom vid bakgrundsstationerna där andra 
mätmetoder får användas.  

Ozonbildande ämnen ska enligt direktivet mätas vid minst en provtagnings-
punkt. Mätningarna ska åtminstone omfatta kväveoxider (NO och NO2) samt 
lämpliga flyktiga organiska föroreningar.  
 

                                                      
 
2 Direktiv 96/62/EG om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten, direktiv 1999/30/EG om 
gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften, direktiv 
2000/69/EG om gränsvärden för bensen och koloxid i luft, direktiv 2002/3/EG om ozon i luften, 
2004/107/EG om arsenik, kadmium, kvicksilver och polycykliska aromatiska kolväten i luften 
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Direktiv 2004/107/EG om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och 
polycykliska aromatiska kolväten i luften  
Det fjärde dotterdirektivet kräver att övervakning av arsenik, kadmium, 
kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften ska ske på 4-5 
stationer i bakgrundsmiljö. Övervakningen av dessa ämnen sker inom 
delprogrammen ”Metaller i luft och nederbörd” samt ”Organiska miljögifter”. 

 
FÖRSLAG TILL NY FÖRORDNING OM MILJÖKVALITETSNORMER 

Som en följd av det nya luftkvalitetsdirektivet, direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet 
och renare luft i Europa, har Naturvårdsverket i ett regeringsuppdrag utarbetat ett 
förslag till förordning3. I detta förslag tydliggörs Naturvårdsverkets ansvar för 
mätningar till följd av det nya direktivet jämfört med tidigare förordning där endast 
ansvaret gällande ozonmätningar har tydliggjorts. Detta har flera fördelar; 
• Kommuner och länsstyrelser ser tydligt vilka mätningar som kan 

förväntas av staten 
• Minskad risk att ansvar för mätningar faller mellan stolarna 
• Behovet av fördelning av medel gällande mätningar tydliggörs 

 
Mätningar till följd av direktivet kommer liksom tidigare att ske inom befintligt 
miljöövervakningsprogram. Syftet med revisionen har varit att anpassa 
programområdet för att följa direktivets krav. Detta innebär, förutom de nya 
kraven, att även tidigare krav kommer att tillgodoses i bakgrundsluft. 

Det nya nationella miljöövervakningsprogrammet kommer att finnas i drift från 
och med januari 2009. Viss anpassning kommer att göras för de nya mätkrav som 
träder i kraft i och med att direktivet ska vara genomfört i svensk lagstiftning senast 
2010.  

För vissa ämnen används inte den metod som föreskrivs i det nya direktivet 
eller i det fjärde dotterdirektivet. Inte heller metoder som av Naturvårdsverket 
rekommenderats som likvärdiga används. Naturvårdsverket arbetar emellertid med 
att ändra metoder och mätplatser så att de stämmer överens med direktiven. 

 
Nya ansvarsområden för Naturvårdsverket enligt den nya förordningen 
Enligt förslaget till förordning kommer Naturvårdsverkets ansvar för mätningar i 
regional bakgrund, som redan i dag ska göras enligt direktiven, att tydliggöras.  

Enligt förordningsförslaget kommer Naturvårdsverket att ansvara för mätningar 
4av SO2 och NOx i bakgrundsluft. Detta kommer inte att innebära några 
förändringar i nuvarande övervakningsprogram då detta redan täcker upp 
direktivets krav utan är enbart ett förtydligande i förordningen. 

Naturvårdsverket kommer även att ansvara för de mätstationer i urban 
bakgrund som ska ge underlag till det exponeringsindex som ska användas i 
                                                      
 
3 Förslag till ny förordning om miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 
Genomförande av dir 2008/50/EG samt MIKSA- förslaget, rapport nr 5884, oktober 2008 
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samband med beräkningen av exponeringsminskningsmålet och exponerings-
koncentrationsskydligheten. Dessa stationer ska enligt direktivet vara tre stycken5. 
Dessa stationer kommer placeras i Umeå, Stockholms- samt Malmöregionen. Att 
dessa stationer blir ett nationellt ansvar ter sig naturligt då de ska representera hela 
befolkningens exponering av PM2,5. Stationerna kommer att ingå i program-
område Lufts delprogram ”Partiklar i luft”. Övriga mätningar av PM2,5 som enligt 
direktivet ska utföras i regional bakgrundsluft kommer också att ingå i det ordinarie 
miljöövervakningsprogrammet.  

 
Internationell rapportering 
Data rapporteras varje år, via datavärdar, till EU-kommissionen där materialet 
framför allt används för att se om länderna gör det som krävs enligt rådande  
EG-direktiv. Materialet används även för analyser och synteser om miljötillståndet 
i Europa samt för att ta fram nya direktiv. 

Mätresultat från programområde Luft rapporteras även till FN:s konvention om 
långväga luftföroreningar CLRTAP, Östersjökonventionen HELCOM MONAS, 
Atlantenkonventionen OSPAR ASMO, Arktiska Rådet, AMAP sekretariatet och 
FN:s meteorologiska organisation WMO. Bilaga 2 visar var data rapporteras och 
när. 
 
Övrigt 
Växthusgaser och partiklar påverkar klimatet. Inom programområde Luft finns 
delprogrammet ”Koldioxid och partiklar på Svalbard” som vid en station på 
Svalbard som följer utvecklingen av koldioxid och partiklar i atmosfären. 
Delprogrammet ingår i ett internationellt nätverk med kopplingar till IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) och har fått ökad aktualitet under 
senare år. 
 
 
Målgrupper 
 
Internationella organ 
EU är den främsta internationella målgruppen för mätresultat från programområde 
Luft. Mätresultat från programområde Luft används också av FN:s konvention om 
långväga luftföroreningar CLRTAP och dess övervakningsprogram EMEP 
(European Monitoring and Evaluation Programme), Östersjökonventionen 
HELCOM MONAS, Atlantenkonventionen OSPAR ASMO, Arktiska Rådet, 

                                                      
 
5 Antalet stationer för kontroll av exponeringsminskningsmålet och 
exponeringskoncentrationsskyldigheten räknas ut på följande sätt: Summan av invånarantalet för 
samtliga städer med fler än 100 000 invånare divideras med 1 miljon. För Sveriges del bor ca 2,7 
miljoner personer i städer med fler än 100 000 invånare. För Sveriges del uppgår därmed kravet på 
antal stationer till 3 stycken. 
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AMAP sekretariatet och FN:s meteorologiska organisation WMO. Även UNEP 
(Stockholmskonventionen) använder underlag från programområdet i sitt arbete.  

Materialet används framför allt för att bedöma belastningstrender, tänkbara 
miljöeffekter och för att få underlag för att bedöma åtgärdsbehov. 
 
Nationellt 
Nationella målgrupper för resultaten från programområde Luft är bland annat 
Sveriges Regering och riksdag (för besluts- och faktaunderlag), allmänhet och 
lokala organisationer (ex. information och opinionsbildning), skolor och universitet  
(undervisningen och forskningsändamål) samt massmedia. 

Programområde Sötvatten, Miljögiftssamordning, Jordbruksmark och Hav 
inom Miljöövervakningen använder sig delvis av de mätningar som görs inom 
programområde Luft, exempelvis för bedömningen av försurning av sjöar och 
vattendrag samt övergödningen i havet. 
 
Regionalt 
Länens miljöövervakning av luftkvalitet och luftnedfall utgår, liksom för det  
nationella programområdet, till stor del från behoven att följa miljökvalitetsmål 
med tillhörande delmål. Länen använder sig av material från programområde Luft 
exempelvis vid miljömålsuppföljning, planering av egen miljöövervakning samt 
vid prövnings- och tillståndsärenden. Länen använder resultat för uppföljning av 
miljökvalitetsmålen, främst Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning 
samt Skyddande ozonskikt. 
  
Lokalt 
Resultat från mätningar i bakgrundsluft ger kommunerna information om vilka 
halter som når tätorterna från omgivningen. Programområde Lufts mätningar i både 
bakgrundsluft och i tätorter används av kommunerna vid den uppföljning som görs 
av miljökvalitetsnormer för luftkvalitet i tätorter och bedömningar av behov av 
åtgärder. 
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Mot ett nytt övervakningsprogram 
 
Syfte och Prioriteringar 
Syftet med programområde Luft är att övervaka och ta fram underlag om 
luftföroreningars halter i luft och nederbörd samt nedfall. Programområdet är till 
stor del inriktat på att övervaka ämnen i luft till följd av lagstiftning och 
konventioner men det är också viktigt för att följa upp miljökvalitetsmål och bidra 
till att upptäcka nya miljöstörningar.  

Många vill använda data som tagits fram inom programområde Luft och därför 
finns önskemål om vad som ska övervakas från flera håll. Prioriteringar måste 
därför göras inom angivna budgetramar. Högsta prioritet har efterlevnaden av den 
svenska lagstiftningen samt EG-direktiv. Hög prioritet har också konventionen för 
långväga luftföroreningar, CLRTAP, liksom uppföljningen av de svenska miljö-
målen. I många fall sammanfaller lagstiftning, internationella krav och miljömål, 
vilket ger synergieffekter och en möjlighet att på ett effektivt sätt utnyttja tilldelad 
budget. 

Naturvårdsverket verkar för att nya krav på mätning och rapportering vad gäller 
utomhusluft så långt som möjligt samordnas med redan befintliga krav och att 
samma data kan utnyttjas för så många syften som möjligt. 
 
Revisionens resultat och förslag 
Under hösten 2006 gjordes en inventering om grundläggande behov av revision för 
programområde Luft. Under januari 2007 lades uppdrag ut för områden där det 
bedömdes finnas särskilda behov av förstärkning, särskilt till en följd av EG-
direktiv för luftkvalitet och miljömålsuppföljning. Uppdragen rörde luftburna 
partiklar, metaller, pesticider och andra organiska miljögifter och redovisades i en 
gemensam rapport6. 

En plan för revisionen presenterades för Beredningsgruppen för 
Miljöövervakning (BMÖ) i maj 2007. Planen inkluderade en analys av: 
• Behov av revision 
• Viktigaste målgrupper 
• Hur nuvarande verksamhet är kopplad till de sexton miljökvalitetsmålen 
• Nuvarande mätverksamhet för enskilda ämnen eller ämnesgrupper och 

behov av ändringar 
• Viktigaste kravställare nationellt och internationellt 
 

Vid ett seminarium den 10 oktober 2007 redovisades och diskuterades de fyra 
uppdragen. Vid mötet deltog representanter för centrala myndigheter, länsstyrelser, 

                                                      
 
6 Rapportering av utvärderingsprojekten Metaller, partiklar, pesticider och organiska ämnen i luft inom 
programområdet LUFT, dnr 237-481-07Mm, 721-1500-07Mm, 721-1498-07Mm samt dnr 237-482-
07Mm. 
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kommuner och de som utför miljöövervakning inom programområde Luft. I 
samband med seminariet bildades två referensgrupper som diskuterade upplägg 
och struktur för programområde Luft. Slutsatser från referensgruppernas 
diskussioner var: 
• Att tydligt beskriva struktur och syfte för programområde Luft och 

tillhörande delprogram 
• Att inte endast fokusera på EU som målgrupp och de behov som finns i 

EG-direktiv utan även på andra kravställare 
• Att ansvarsfördelningen för mätningar är tydlig, till exempel mellan 

kommuner, län och nationella myndigheter 
• Förbättrad samordning önskvärd, inte minst mellan myndigheter, län och 

kommuner 
• Miljöövervakning i luft och nedfall för partiklar och miljögifter (metaller, 

pesticider och andra organiska miljögifter) bör koncentreras till fyra 
prioriterade stationer (Vavihill, Råö, Aspvreten samt Bredkälen). 

• Behov av kraftiga ökningar av budgeten för att finansiera mätningar av 
nya ämnen/parametrar särskilt vid de fyra prioriterade stationerna. 

 
Resultaten från seminariet och ett förslag till program med budget presenterades 
för BMÖ i november 2007. 
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Nytt mätprogram 
 
Struktur 
Det nya miljöövervakningsprogrammet för luft har fått en ny struktur. Program-
området har delats in i delprogram som följer de nationella miljömålen. Detta i 
syfte att göra programområdet mer transparent. 
• Bara naturlig försurning och Ingen övergödning 

o Försurande och övergödande ämnen i luft och nederbörd 
o Krondroppsnätet 
o MATCH – Sverigemodellen för nedfall  

• Giftfri miljö 
o Metaller i luft och nederbörd 
o Organiska miljögifter i luft och nederbörd 
o Pesticider i luft och nederbörd 
o VOC och PAH i tätorter 
o Metaller i mossa 

• Frisk luft 
o Marknära ozon 
o Partiklar i luft 

• Skyddande ozonskikt 
o Ozonskiktets tjocklek  
o UV-indikator – STRÅNG 

• Begränsad klimatpåverkan 
o Koldioxid och partiklar på Svalbard 

 
De tidigare delprogrammen Luft- och nederbördskemi inom EMEP och Luft och 
nederbördskemiska nätet har slagits ihop till delprogrammet ”Försurande och 
övergödande ämnen i bakgrundsluft”. Mätningar av marknära ozon och partiklar 
har brutits ut och bildat egna delprogram. I övrigt har de tidigare delprogrammen 
behållits, men dess innehåll har i vissa fall förändrats och/eller utökats, detaljerat 
stationsregister med parametrar finns i bilaga 3. 
 
FÖRSURANDE OCH ÖVERGÖDANDE ÄMNEN I BAKGRUNDSLUFT  

Delprogram Försurande och övergödande ämnen i bakgrundsluft är en 
ihopslagning av de tidigare delprogrammen ”Luft- och nederbördskemi inom 
EMEP” och ”Luft- och nederbördskemiska nätet”. De mätningar av marknära ozon 
och partiklar som tidigare ingick i dessa delprogram har brutits ut och bildat egna 
delprogram. 
Syfte och mål med de mätningar som görs inom delprogrammet är att: 
• Ge underlag för studier av storskaliga föroreningstransporter och 

gränsöverskridande luftföroreningar  
• Ge underlag till uppföljning av de nationella miljömålen 
• Ge underlag vid utarbetande av lokala, regionala och nationella 

åtgärdsstrategier samt studera effekter av vidtagna åtgärder 
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• Erhålla en bild av hur lufthalter, nederbördskoncentrationer och 
deposition varierar både geografiskt och med tiden över landet 

• Från dessa resultat i bakgrundsmiljö erhålla bedömningsunderlag vid 
studier av mer föroreningsbelastade miljöer, t.ex. vid bedömningar i 
miljökonsekvensbeskrivningar 

• Ge underlag för validering av beräkningsmodeller 
 
En stor del av de ämnen som övervakas inom delprogrammet rapporteras till 
EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme). EMEP är ett Europeiskt 
samarbetsprogram för övervakning av långdistanstransporterade, gränsöver-
skridande luftföroreningar och resultaten används för arbetet med konventionen om 
gränsöverskridande luftföroreningar i Europa, CLRTAP. De mätningar som syftar 
till att följa upp EMEPs krav på data startade 1979 och det finns i dag totalt 4 
stationer inom programområde Luft.  

De mätningar som ingår i det s.k. Luft- och Nederbördskemiska nätet startade 
1983 och är ett nationellt nätverk som finansieras av Naturvårdsverket. 
Mätningarna omfattar månadsvis provtagning och analys av nederbördskemi på 
öppet fält vid för närvarande 16 stationer samt månadsvis provtagning och analys 
av föroreningar i luft vid 9 stationer i bakgrundsmiljöer i Sverige.  
 
KRONDROPPSNÄTET 

Sedan november 2000 ingår även mätningar inom det s.k. Krondroppsnätet i det 
nationella programområdet för luft. Delprogrammet innebär en komplettering av 
pågående mätinsatser finansierade av regionala luftvårdsförbund och länsstyrelser. 
Syftet med Krondroppsnätet är att beskriva tillstånd, regionala skillnader, 
utveckling i tiden samt effekter av surt nedfall. Resultaten används till beräkningar 
av totaldeposition till skog av försurande, alkaliniserande och eutrofierande ämnen. 
Dessa bedömningar utgör underlag för uppföljningen av en rad miljökvalitetsmål, 
beräkningar av överskridande av kritisk belastning samt internationell rapportering.  

Naturvårdsverket finansierar 10 s.k. intensivytor. Syftet är att beskriva tillstånd, 
regionala skillnader, utveckling i tiden samt effekter av surt nedfall. Vid revisionen 
beslutades att de strängprovtagare som används på de ytor som finansieras av 
Naturvårdsverket kommer avvecklas och istället kommer 8 nya ytor upprättas på 
öppet fält samt 1 station för krondropp, markvatten och lufthalter. 

Syftet med de mätningar som finansieras av Naturvårdsverket är att, med hjälp 
av erfarenheter från den regionala miljöövervakningen, utföra kompletterande 
mätningar på representativa lokaler i landet.  
 
MATCH-SVERIGEMODELLEN FÖR NEDFALL 

Delprogrammet MATCH-Sverigemodellen för nedfall startade som ett 
forskningsprojekt med stöd från Naturvårdsverkets forskningskommitté för luft 
1993-1994 och har därefter fortsatt. Syftet med delprogrammet är att kartlägga 
aktuella förhållanden och följa förändringar i tiden av såväl luftkoncentrationer 
som deposition av svavel, kväve och baskatjoner över Sverige samt närliggande 
delar av Östersjön och Västerhavet. De nationella miljömål som berörs är Frisk 
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luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Uppdraget omfattar 
modellering på basis av geografiskt fördelade emissionsdata för Sverige och 
Europa, meteorologiska data samt atmosfärskemiska mätdata från den nationella 
luftövervakningen (delprogram Försurande och övergödande ämnen i luft och 
nederbörd samt Krondroppsnätet). Resultaten presenteras på kartor som finns 
tillgängliga på SMHIs hemsida7. Data beräknas på regional skala med en 
upplösning på 11x11 km.  
 
METALLER I LUFT OCH NEDERBÖRD 

Delprogrammet Metaller i luft och nederbörd startade 1984. Syftet är att följa 
utvecklingen av halter och deposition av tungmetaller i Sverige. Provtagning av 
metaller regleras av direktiv 2004/107/EG om arsenik, kadmium, kvicksilver, 
nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften samt direktiv 1999/30/EG av 
den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, 
partiklar och bly i luften8. Många metaller finns även med i EMEPs övervaknings-
program och resultaten används i arbetet med den internationella konventionen 
CLRTAP och inom AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme). De 
nationella miljömål som främst berörs är En giftfri miljö och Frisk Luft. Metallerna 
övervakas på tre stationer i Sverige och en station i norra Finland. Den finska 
stationen delas med Finland och speglar även svenska förhållanden. 
 
ORGANISKA MILJÖGIFTER I LUFT OCH NEDERBÖRD 

Delprogrammet Organiska miljögifter i luft och nederbörd startade 1994 och syftar 
till att följa utvecklingen och uppskatta belastningen för halter och deposition av 
organiska miljögifter i Sverige och i den arktiska regionen. Övervakning av 
organiska miljögifter styrs av direktiv 2004/107/EG om arsenik kadmium, 
kvicksilver, nickel och polyaromatiska kolväten i luften (artikel 4 §9) samt 
2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa. Önskemål finns även från 
EMEP, HELCOM, OSPAR samt AMAP och Stockholmskonventionen om 
långlivade organiska föroreningar. 

Delprogrammet omfattar övervakning av PAH, PCB, HCB, pesticider, 
bromerade flamskyddsmedel, perflourerade ämnen (PFAS), dioxiner, furaner och 
klor. Ämnena mäts i varierande omfattning på fyra stationer inom delprogrammet. 
 
PESTICIDER I LUFT OCH NEDERBÖRD 

Delprogrammet startades 2003 men undersökningarna inleddes redan under 2002 
inom ramen för Programområde jordbruksmark där prover också tas i ytvatten, 
grundvatten och sediment. Syftet är att få en överblick av vilka potentiellt miljö- 
och hälsofarliga ämnen som finns i luft och nederbörd. Mätningarna ska ge 
underlag för att bedöma om depositionen kan innebära en risk för människors hälsa 
eller naturmiljön. Delprogrammet gör det också möjligt att uppskatta långdistans-

                                                      
 
7 http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=5640&l=sv 
8 Ersätts av direktiv 2008/50/EC om luftkvalitet och renare luft i Europa den 11 juni 2010. 
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transport av bekämpningsmedel, i synnerhet av de som inte används inom landet. 
Nederbördsprover samlas in under den huvudsakliga spridningsperioden och 
innehållet av ett 80-tal olika pesticider analyseras. Förekomsten av dessa pesticider 
undersöks vid två stationer i Sverige; Vavihill och Aspvreten. Vid Vavihill tas 
prover i både luft och nederbörd och vid Aspvreten tas prover i nederbörd. Det 
miljökvalitetsmål som främst berörs är En giftfri miljö. 

 
VOC OCH PAH I TÄTORTER 

Delprogrammet ”VOC och PAH i tätorter” startades under 2004 och omfattar 
mätningar av flyktiga organiska ämnen (VOC) i luft samt mätningar av 
polycykliska aromatiska kolväten (PAH) på PM10 fraktionen i luft.  

Mätningarna av PAH inkluderar 12 komponenter och utförs vid 10 stationer 
under sex månader förlagda under vinterhalvåret. Mätningarna genomförs vid 
stationer i urban bakgrund. Dessa mätningar startade som förberedande mätningar 
inför fjärde dotterdirektivet och är egentligen kommunernas ansvar enligt 
förordningen. Med anledning av detta kommer dessa stationer utgå ur 
programområde Luft från och med 2010. 

Delprogrammet omfattar även provtagning och analys av 30 olika VOC vid en 
station i centrala Göteborg. Provtagning görs på timbas en vecka per månad under 
sex av årets månader. Syftet med mätningarna är att följa upp kraven på 
övervakning av ozonbildande ämnen som anges i direktiv 2002/3/EG om ozon i 
luften9. Dessa mätningar kommer fortsätta även efter 2010. 
 
METALLER I MOSSA 

För att följa förändringar av nedfallet av metaller över Sverige genomförs vart 
femte år en landsomfattande undersökning av metaller i mossa. Undersökningen 
har pågått sedan 1975. Den senaste undersökningen genomfördes 2005 och nästa 
planeras ske 2010. Syftet med delprogrammet är  
• Att kvalitativt och kvantitativt karakterisera det regionala 

bakgrundsnedfallet av metaller 
• Att påvisa mer betydande föroreningskällor och utsträckningen av de 

påverkade områdena 
• Att följa upp tidigare nedfallsmätningar och följa tidsutvecklingen 
• Att följa upp resultatet av emissionsbegränsande åtgärder 

 
Under våren 2009 kommer Naturvårdsverket besluta hur omfattningen av 
delprogrammet 2010 ska se ut. 
 

                                                      
 
9 Ersätts av direktiv 2008/50/EC om luftkvalitet och renare luft i Europa den 11 juni 2010.  
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MARKNÄRA OZON 

Syftet med delprogrammet är att följa halter av marknära ozon i hela Sverige, såväl 
bakgrundsluft som tätortsluft. Ansvaret innebär att Naturvårdsverket har till uppgift 
att ta fram en nationell bild av luftkvalitet och luftnedfall främst med tanke på 
uppföljning av miljökvalitetsmål och internationell rapportering. Krav på 
mätplatser ställs i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer i utomhusluft 
och i direktiv 2002/3/EG om ozon i luften10. Även inom EMEP används data från 
delprogrammet. I delprogrammet ingår mätningar på tim- och månadsbasis, 
kontinuerlig uppdatering av aktuella ozonhalter på Internet11 samt jourbevakning 
för information till allmänheten. Jourbevakningen innebär att halterna kontrolleras 
och allmänheten informeras vid de tillfällen då haltnivåer som direktivet 
föreskriver inträffar. Mätningar sker i bakgrundsluft på timbas vid åtta stationer 
och på månadsbas vid nio stationer.  

Delprogrammet följer direktivens krav på mätningar i bakgrundsluft inklusive 
de kvävedioxidmätningar som krävs vid dessa stationer (kvävedioxidmätningarna 
sker delvis inom delprogram Försurande och övergödande ämnen i luft och 
nederbörd). Inom delprogram VOC och PAH i tätorter mäts ozonbildande ämnen i 
enlighet med direktivets krav. I tätort saknas de ozonstationer som krävs och 
således fattas 20 av de 28 mätpunkter som krävs enligt direktivet. Direktivet anger 
att antalet stationer kan minskas om det finns kompletterande metoder, exempelvis 
modeller. Metodutveckling pågår men det finns inga helt färdiga metoder som 
skulle kunna användas i syfte att minska antalet stationer. Hur kravet på utökning 
av mätstationer kan tillgodoses måste därför utredas ytterligare. Inom nuvarande 
budget för programområde Luft ryms inte alla stationer och att utöka antalet 
stationer utan en ökning av budgeten skulle innebära att andra viktiga delar av 
övervakningen måste prioriteras bort. Förslag till hur genomförandet ska ske 
kommer att utredas vidare under 2009. 
 
PARTIKLAR OCH SOT I LUFT 

Delprogram Partiklar och sot i luft syftar till att följa upp direktiv 1999/30/EG av 
den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, 
partiklar och bly i luften12 samt de ytterligare krav som införs i kommande direktiv 
2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa. Även önskemål från EMEP 
tillgodoses.  

Mätningar sker vid fyra stationer i bakgrund och tre i urban bakgrund. I 
bakgrundsluft mäts sot, PM10 och PM2.5 på Råö, Bredkälen, Vavihill och 
Aspvreten. En metod för mätning av organiskt och elementärt kol (OC/EC) testas i 
dag på PM10 fraktionen vid Aspvreten. Om metoden visar sig lämplig kan 
mätningarna utökas till fler mätplatser då det är krav på att mäta detta på PM2.5 

                                                      
 
10 Ersätts av direktiv 2008/50/EC om luftkvalitet och renare luft i Europa den 11 juni 2010.  
11 http://www3.ivl.se/miljo/projekt/ozon/ozon_online_dag.asp 
12 Ersätts av direktiv 2008/50/EC om luftkvalitet och renare luft i Europa den 11 juni 2010.  
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fraktionen i bakgrundsluft enligt kommande direktiv. Direktivet träder i kraft i juni 
2010. Innan dess ska en utvärdering och beslut om fortsatt program ske. Mätningar 
av oorganiska huvudkomponenter enligt direktivet sker inom delprogram 
”Försurande och övergödande ämnen i luft och nederbörd”. 

Mätningar av PM2.5 i urban bakgrund ska från och med 2009 ske i Umeå samt 
Stockholms- och Malmöregionen. Dessa mätningar syftar till att bestämma 
indikatorn för den genomsnittliga exponeringen som regleras i direktiv 
2008/50/EG.  
 
OZONSKIKTETS TJOCKLEK  

I samband med att hotet mot ozonskiktet blev alltmer uppenbart mellan 1970-1980 
tillkom Wienkonventionen till skydd av ozonskiktet samt Montrealprotokollet och 
dess tillägg. Inom ramen för dessa behövdes nationella och internationella 
mätningar av tillståndet. Syftet med delprogrammet är att göra det möjligt att följa 
ozonskiktets utveckling nationellt, bidra till det internationella utbytet med 
kvalitetssäkrade data samt ge nationell information om tillståndet för ozonskiktet. 
Det miljökvalitetsmål som främst berörs är Skyddande ozonskikt. 

Regelbunden övervakning av ozonskiktets tjocklek (totalozon) utförs vid två 
platser i Sverige, i Norrköping sedan 1988 och i Vindeln sedan 1991. Resultaten är 
tillgängliga via datavärdskapet för atmosfärskemi, som i detta fall är densamma 
som utföraren av mätningarna, SMHI. Data rapporteras internationellt, dels till 
World Ozone and Ultra Violet Data Centre (WOUDC) och dels till det 
internationella utbytet med WMO/Universitetet i Thessaloniki. Kvalitetssäkring 
görs genom regelbundna internationella kalibreringar med spårbarhet till 
världsreferenserna för ozoninstrument. 
 
UV-INDIKATOR – STRÅNG 

STRÅNG är ett modellsystem som modellerar globalstrålning, fotosyntetiskt aktiv 
strålning, UV strålning, direktstrålning samt solskenstid. Modellen utvecklades av 
SMHI med medel från Strålsäkerhetsmyndigheten samt Naturvårdsverket och 
används till stor del för uppföljningen av miljömålet Skyddande ozonskikt. I 
samband med den fördjupade utvärderingen av Skyddande ozonskikt samt 
revisionen av programområde Luft tog Naturvårdsverket över finansieringen av 
driften av modellen från strålskyddsinstitutet. Syftet med modellen är att förbättra 
den rumsliga tillgången av data för de nämnda variablerna och beräknade data 
finns fritt tillgängliga för alla över nätet. Syftet har också varit att ta fram underlag 
för användning inom miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt 
samt Säker strålmiljö. Andra användningsområden är kartering av respektive 
variabel och t.ex. solinstrålningens inverkan på algblommning. Data produceras 
dagligen i STRÅNG för föregående dygn och för ett område som täcker en stor del 
av norra Europa. Databasens tidsupplösning är timvärden och den rumsliga 
upplösningen är ca 11km.  
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KOLDIOXID OCH PARTIKLAR PÅ SVALBARD 

Växthusgaser och partiklar påverkar klimatet. Inom programområde Luft finns 
därför en station på Svalbard som följer utvecklingen av koldioxid och partiklar. 
Mätningarna är belägna på forskningsstationen Zeppelin i Ny Ålesund. 
Mätningarna omfattar koldioxid, koloxid, metan och partiklar (storleksfördelning, 
koncentration, ljusabsoption, elementsammansättning och jonsammansättning). 
Data rapporteras till WMO och Carbo Europé-IP13 
 
 
Utgående delprogram 
 
DEPOSITION PÅ HÖG HÖJD 

Inom delprogrammet har torrdeposition av försurande och eutrofierande ämnen till 
högt belägna platser uppmätts sedan november 2002. Data har används för att ge 
underlag till MATCH-Sverige modellen, för att ge information om deposition på 
hög höjd, ge halter i luft av baskatjoner samt ge ytterligare mätdata till 
Krondroppsnätet. Revisionen har inneburit att detta delprogram har avvecklat då få 
användare har identifierats. Under våren 2009 bör Naturvårdsverket se över om 
mätkampanjer inom delprogrammet är intressant i framtiden. 
 
VOC OCH PAH I TÄTORTER 

Inom delprogrammet VOC och PAH i tätorter kommer analyserna av PAH att utgå 
från och med 2010. 
 
 
Annan miljöövervakningsliknande 
miljöövervakning utanför programområde Luft 
 
Övervakning av klor i atmosfären vid Harestua mätstation 
Atmosfärskolumnsmätningar genomförs av Chalmers Tekniska Högskola på 
uppdrag av Naturvårdsverket vid Harestua solobservatorium i Norge. Mätningarna 
är kopplade till det globala nätverket NDACC (Network for the Detection of 
Atmospheric Composition Change) och huvudmålsättningen är att mäta kolumnen 
av klor (HCl+ClONO2), vilket är en indikator för stratosfärens potential för 
ozonuttunning. Dessutom studeras HCFC-22, som fungerar som en indikator för 
atmosfärens tillstånd av utbytesfreoner eftersom denna gas är den mest 
förekommande och snabbaste växande utbytesfreonen. Ett annat ämne som 
studeras är kolumnen av flour (HF). De mätdata som erhålls är av stor betydelse för 
miljömålet Skyddande ozonskikt. Undersökningarna ingår inte i programområde 
Luft trots att mätningarna är av löpande miljöövervakningskaraktär. 

                                                      
 
13 Carbo Europé-IP är ett nätverk som syftar till att förstå och kvantifiera den terrestra kolbalansen i 
Europa, http://www.carboeurope.org/. 
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Regional övervakning 
Länens uppföljning ger i många fall underlag för de indikatorer som tillämpas inom 
länens uppföljningssystem RUS. Den nationella och länsvisa miljöövervakningen 
för luft har därför fått en ganska likartad utformning, vilket till exempel har visat 
sig i miljöövervakningen av nedfall av försurande och övergödande ämnen. I detta 
fall har de länsvisa och nationella delprogrammen utformats gemensamt 
tillsammans med Skogsstyrelsen och IVL. 
 
Kommunernas miljöövervakning  
Begreppet miljökvalitetsnormer infördes med miljöbalken år 1999. 
Miljökvalitetsnormerna och tillhörande lagstiftning är ett miljörättsligt styrmedel 
med syfte att uppnå en godtagbar miljökvalitet. Ett skäl till att regelsystemet 
infördes var att det sågs som ett instrument i syfte att minska miljöbelastningen 
från samtliga utsläppskällor, även diffusa sådana som t.ex. transporter och 
jordbruk, och på så sätt kunna styra mot nationella mål för miljökvalitet. Ett annat 
skäl var att införa EG:s regelverk om gränsvärden och vägledande värden för 
kvalitet på luft och vatten. 

Kommunerna ansvarar för att kontrollera att miljökvalitetsnormerna för 
utomhusluft (kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen och 
partiklar (PM10)) uppfylls i sina kommuner. Mätdata från kontrollen av 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska årligen rapporteras till Datavärdskapet för 
tätortsluft enligt 21 § föreskrifterna om kontroll av miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft (NFS 2007:7). 
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Referens- och styrgrupp 
I nuläget finns ingen permanent grupp för samordning och utveckling av 
programområde Luft. Många former av samarbete mellan Naturvårdsverket, andra 
nationella myndigheter, län och kommuner har dock förekommit genom åren när 
det funnits uttalade behov. 
• Några exempel på denna samverkan är:  
• Flerårig arbetsgrupp om miljöövervakning av försurande och 

övergödande nedfall (länsstyrelser, Skogsstyrelsen och 
Naturvårdsverket).  

• Utredningar, möten och seminarier om miljökvalitetsnormer (kommuner, 
länsstyrelser, statliga myndigheter inklusive Naturvårdsverket). 

• Årliga miljöövervakningsdagar (länsstyrelser och Naturvårdsverket). 
• Miljömålsindikatorer inom RUS (länsstyrelser och Naturvårdsverket). 
• Projekt och verksamhet om modellering av luftkvalitet (Vägverket, 

SMHI, Energimyndigheten, Sveriges Kommuner & Landsting, 
Naturvårdsverket). 

• Svenska Luftvårdsföreningens årliga möten (näringslivet, forskare, 
nationella myndigheter och Naturvårdsverket). 

• De olika Luftvårdsförbundens årliga möten (representanter för 
länsstyrelser, kommuner, företag m fl, och ibland med deltagande från 
Naturvårdsverket och andra nationella myndigheter). 

• Seminarium och referensgruppsmöte för revisionen av PO Luft (statliga 
myndigheter, län, universitet, konsulter) 

• Årliga seminarier anordnade av konsulter som utför mätningar av 
luftkvalitet (konsulter, kommuner, län, Naturvårdsverket och andra 
statliga myndigheter). 

 
Under revisionen har det framkommit önskemål och synpunkter på att en mer 
permanent referensgrupp för programområdet borde inrättas. Uppgifter för en 
sådan grupp skulle vara att fånga upp nya ämnen i behov av övervakning samt 
metodutveckling. En referensgrupp kommer att bildas under 2009 för att ge viktigt 
underlag till utveckling av programområdet. 
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Finansiering 
Budgeten för programområde Luft ökade från 9.1 miljoner år 2008 till 10.5 
miljoner år 2008. De utökade medlen används för att bekosta de utökade 
mätprogrammen för partiklar, pesticider, tungmetaller och organiska ämnen.  

I befintlig budget finns ej övervakningen av klor i atmosfären vid Harestua 
mätstation, metaller i mossa eller de mätningar som saknas för uppfyllandet av och 
direktiv 2002/3/EG om ozon i luften14 medräknat. 
 

                                                      
 
14 Ersätts av direktiv 2008/50/EC om luftkvalitet och renare luft i Europa den 11 juni 2010.  
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Fortsatt utveckling av 
programområdet 
Även i den framtida utvecklingen av programområdet bör en stor del av arbetet 
ligga på att utvärdera hur miljöövervakningen för luftområdet uppfyller svensk 
lagstiftning, EG-lagstiftning, miljökvalitetsmålen och internationella konventioner. 
Förslag till effektiviseringar och hur forskningsresultat på ett bättre sätt kan 
medverka till ett fullständigt övervakningsprogram bör ges.  

En referensgrupp kommer att bildas under 2009 i syfte att fånga upp behov av 
metodutveckling, kommande krav på övervakning, nya ämnen och inte minst för 
att kommunicera och förankra luftövervakningen i Sverige. Programområdet bör 
utökas så att ozondirektivets krav uppfylls, förslag till hur genomförandet av 
ozondirektivet ska ske kommer att utredas vidare under 2009.  

Effektiviseringar av programområdet kan även bestå i att införa ytterligare 
mätningar på samma stationer. Att införa mätningar av meteorologiska parametrar 
skulle kunna medföra ett mervärde och göra kompletterandet av modellberäkningar 
mer tillförlitlig. Befintliga modellberäkningar inom delprogrammet MATCH 
Sverigemodellen skulle kunna kompletteras med nya parametrar, exempelvis 
partiklar och ozon. 
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Bilaga 1 
Genomgång av syfte, kravställare och målgrupper inom programområde Luft. 
Gjordes 2006 som underlag inför revisionen. 
 

Delprogram Huvudsyfte Viktigaste kravställare och/eller målgrupper. De organ 
som Naturvårdsverket rutinmässigt skickar mätdata till 
markeras med *.  

Försurning & 
Övergödning 
- Försurande och 
övergödande 
ämnen i 
bakgrundsluft 
- Krondroppsnätet 
- MATCH-
Sverigemodellen 
för nedfall  
 

Följa utvecklingen för försurande och 
övergödande nedfall över Sverige 
inklusive havsområden. Detta 
inkluderar: 
- Mätningar i naturmiljö, både skog 
och öppna landskap. 
- Uppföljning av svenska miljömål. 
- Modellering av nedfall. 
- Underlag för åtgärdsarbete 
- Uppföljning av internationella 
överenskommelser. 

Internationellt: 
 - CLRTAP. FN’s konvention om långväga 
gränsöverskridande luftföroreningar. * 
- HELCOM. Konventionen om skydd av Östersjöområdets 
marina miljö. * 
- OSPAR. Konventionen för skydd av den marina miljön i 
Nordostatlanten. * 
- Arkiska Rådet. Samarbetsorgan för länderna i Arktis. * 
Nationellt: 
- Miljömålsrådet: Uppföljning av miljökvalitetsmål inklusive 
DeFacto, miljömålsportalen och fördjupad utvärdering. * 

 
Miljögifter 
- Metaller i luft 
och nederbörd 
- Organiska 
miljögifter i luft 
och nederbörd 
 - Pesticider i luft 
och nederbörd 
- VOC och PAH i 
tätorter  
- Metaller i mossa 
 
 

Följa halter i luft och nedfall av 
organiska miljögifter och metaller som 
kan orsaka betydande skada för 
människors hälsa och natur. Detta 
inkluderar: 
- Mätning i naturmiljö och i viss mån 
tätorter. 
- Uppföljning av miljömål. 
- Prioriterade ämnen i internationella 
direktiv, avtal och program. 
- Underlag för åtgärdsarbete. 
- Uppföljning av internationella 
överenskommelser. 
 

Internationellt 
- FN’s Stockholmskonvention om långlivade organiska 
föroreningar (POPs) 
- Arkiska Rådet. Samarbetsorgan för länderna i Arktis. * 
- HELCOM. Konventionen om skydd av Östersjöområdets 
marina miljö. * 
- OSPAR. Konventionen för skydd av den marina miljön i 
Nordostatlanten. * 
Direktiv 2004/107/EG om arsenik, kadmium, kvicksilver, 
nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften. * 
- CLRTAP. FN’s konvention om långväga 
gränsöverskridande luftföroreningar. * 
- EU’s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG). 
Nationellt 
- Miljömålsrådet: Uppföljning av miljökvalitetsmål inklusive 
DeFacto, miljömålsportalen och fördjupad utvärdering. * 
- Naturvårdsverket: Åtgärdsarbete. 

Luftkvalitet 
- Marknära ozon 
- Partiklar i luft 
 
 

Följa halter i luft av ämnen av 
betydelse för människors hälsa och 
natur. Detta inkluderar: 
- Mätning i naturmiljö och i vissa fall 
tätorter. 
- Uppföljning av svenska miljömål. 
- Underlag för modellering. 
- Välja metoder som stämmer överens 
med de som används för kontroll av 
miljökvalitetsnormer. 

Internationellt 
- direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa. 
* 
- CLRTAP. FN’s konvention om långväga 
gränsöverskridande luftföroreningar. * 
- Arkiska Rådet. Samarbetsorgan för länderna i Arktis. * 
- WHO, Världshälsoorganisationen, FN-organ för 
hälsofrågor. 
Nationellt 
- Miljömålsrådet: Uppföljning av miljökvalitetsmål inklusive 
DeFacto, miljömålsportalen och fördjupad utvärdering. * 
- Naturvårdsverket: Arbetet med miljökvalitesnormer. 
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Ozonskiktet 
- Ozonskiktets 
tjocklek  
- UV-indikator – 
STRÅNG 
 
 

Följa utvecklingen för ozonskiktet över 
Sverige, samt halter av 
ozonnedbrytande ämnen. Detta 
inkluderar: 
- Mätning i naturmiljö eller nära 
tätorter. 
- Uppföljning av svenska miljömål. 
- Delta i internationellt samarbete. 
 

Internationellt 
- WMO, FN’s organ för metreologi bl a forskning. * 
- FNs Wienkonvention för skydd av ozonskiktet  
- Montrealprotokollet för begränsning av ozonuttunnande 
gaser 
Nationellt 
- Miljömålsrådet: Uppföljning av miljökvalitetsmål inklusive 
DeFacto, miljömålsportalen och fördjupad utvärdering. * 

Klimat 
- Koldioxid 
Svalbard 
- Partiklar 
Svalbard 
 

Bidra till den internationella 
verksamheten som stöd för FN’s 
överenskommelser att minska 
klimatgaser. Detta inkluderar: 
- Mätning i naturmiljö långt från 
tätorter. 
- Delta i relevanta internationella 
forskningsprojekt. 
- Delta i internationellt samarbete. 
  

Internationellt 
- IPCC, FN’s klimatpanel, samarbetsorgan för att bedöma 
globala klimatförändringar. Stark koppling till forskning. * 
- Arkiska Rådet. Samarbetsorgan för länderna i Arktis. 
- FN’s klimatkonvention, Kyoto-protokollet. 
 
Nationellt 
- Miljömålsrådet: Uppföljning av miljökvalitetsmål inklusive 
DeFacto, miljömålsportalen och fördjupad utvärdering.  
- Naturvårdsverket: Arbete med koppling till Kyoto-
protokollet. 
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Bilaga 2 
Rapportering inom programområde Luft 
 

Titel Kravställare Frekvens Rapporteringsdatum 

Månadsvisa ozonöverskridanden, 
under direktiv 2002/3/EG om ozon 
i luften [Artikel 10(2a.i)]  
  

DG ENV (EC) Varje månad 
under April-
September 

sista i varje månad 

Årlig rapportering under direktiven 
96/62/EG om utvärdering och 
säkerställande av luftkvaliteten, 
1999/30/EG om gränsvärden för 
svaveldioxid, kvävedioxid och 
kväveoxider, partiklar och bly i 
luften, 2000/69/EG om 
gränsvärden för bensen och 
koloxid i luft, 2002/3/EG om ozon i 
luften, 2004/107/EG om arsenik, 
kadmium, kvicksilver och 
polycykliska aromatiska kolväten i 
luften 
 

DG ENV (EC) Årligen Sista september 

Rapportering av 
ozonöverskridanden under 
sommaren, under direktiv 
2002/3/EG om ozon i luften [Artikel 
10(2a.ii)]   

DG ENV (EC) Årligen Sista oktober 

EoI Data on air quality 
measurements at monitoring 
stations, Exchange on Information 
decision (EoI) on Air  97/101/EC 
(OJ L 35, 5.2.1997, p. 14–22) [EU 
Commision Decision 97/101/EC]  

DG ENV (EC) Årligen Första oktober 

Comprehensive Atmospheric 
Monitoring Programme (CAMP) 

OSPAR 
ASMO 

Årligen Sista september 

Arctic Monitoring Programme (air), 
AMAP 

Arctic Council, 
AMAP 
Secretariat 

Årligen Första oktober 

Air quality annual data reporting 
(EMEP/CCC), CLRTAP [Article 9c] 

UNECE Årligen Första oktober 

Monitoring of airborne pollution 
load 
 

HELCOM 
MONAS 

Årligen Första december 
 

WMO-WOUDC - stratosfäriskt 
ozon (Word Ozone and Ultraviolet 
Radiation Data Centre) 

WMO 
(WOUDC) 

Varje månad sista i varje månad 

Near real-time ozone data, 3rd 
daughter directive relating to 
ozone in ambient air 

EEA Timvis Varje timma, sker 
automatiskt 
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Bilaga 3  
 
Mätplatser och parametrar inom  
delprogrammen 
 
Delprogram Försurande och övergödande ämnen i bakgrundsluft 
 
Nätverket Luft- och nederbördskemi inom EMEP (ej ozon, sot och partiklar) 

 
 Tidsupplösning Vavihill Råö Aspvreten Bredkälen 

Luft      

Filterpack      
SO2 Dygn X X X X 
SO4 Dygn X X X X 
NO3+HNO3 Dygn X X X X 
NH4+NH3 Dygn X X X X 
HCl Dygn X X X X 
Na Dygn X X X X 
K Dygn X X X X 
Ca Dygn X X X X 
Mg Dygn X X X X 
NO2 Dygn X X X X 
      
Denuder      
NH3 Månad X    
NH4 Månad X    
HCl Månad X    
HNO3 Månad X    
NO3 Månad X    
      

Nederbörd      
SO4, NO3, NH4, pH, 
Na, K, Ca, Mg, Cl, 
Kond, 
nederbördsmängd Dygn  X  X 

  Månad X  X  
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Luft- och nederbördskemiska nätet     

 Tidsupplösning 

Ammarnäs, 
Esrange, 
Majstre, Norra 
Kvill, Ryda 
Kungsgård, 
Sandnäset, 
Tandövala, 
Tyresta 

Djursvallen nedre, Docksta, Granan, 
Jädraås, Pålkem, Rickleå, Sjöängen, 
Sännen + Hoburgen (endast luft) 

Luft    
SO2 Månad  X 
NO2 Månad  X 
O3 Månad  X 
    

Nederbörd    

Oorganiska komponenter    
SO4 Månad X X 
NO3 Månad X X 
NH4 Månad X X 
pH Månad X X 
Na Månad X X 
K Månad X X 
Ca Månad X X 
Mg Månad X X 
Cl Månad X X 
Konduktivitet Månad X X 
Nederbördsmängd Månad X X 
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Delprogram Krondroppsnätet 
 

 Tidsupplösning Mätstation 

  

AC04 Högbränna, 
BD02 Myrberg, D11 
Edeby, F23 Fagerhult, 
H03 Rockneby, L07 
Västra Torup, N13 
Timrilt, O35 
Hensbacka, S22 
Blåbärskullen, Y07 
Storulvsjön  

Nederbörd   

Oorganiska komponenter   
SO4 Månad X 
NO3 Månad X 
NH4 Månad X 
pH Månad X 
Na Månad X 
K Månad X 
Ca Månad X 
Mg Månad X 
Cl Månad X 
Konduktivitet Månad X 
   

Strängprovtagare   

Oorganiska komponenter   
SO4 Månad X 
NO3 Månad X 
NH4 Månad X 
pH Månad X 
Na Månad X 
K Månad X 
Ca Månad X 
Mg Månad X 
Cl Månad X 
Konduktivitet Månad X 
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Delprogram Metaller i luft och nederbörd 
 

Metaller 
Tidsupplös
ning Vavihill Råö Bredkälen Pallas 

Luft      
      
As, Cd, Ni, Pb, Co, Cr, Cu, Zn, Mn, V Månad  X X X X 

Total, Hg (TGM) 
1-2 
dygn/vecka X X X X 

Total, Hg (TPM) 
1-2 
dygn/vecka  X  X 

      

Nederbörd      
Total, Hg Månad X X X X 
As, Cd, Ni, Pb, Co, Cr, Cu, Zn, Mn, V Månad X X X X 

 
 
Delprogram Organiska miljögifter  
 

 Ämnen Frekvens Vavihill Råö Aspvreten Bredkälen Pallas 
Luft        
Grupp 1, PAH Fenantren Månad X X X  X 
 Antracen Månad X X X  X 
 Fluoranten Månad X X X  X 
 Pyren Månad X X X  X 
 Benso(a)antracen Månad X X X  X 
 Krysen Månad X X X  X 
 Benso(b)fluoranten Månad X X X  X 
 Benso(k)fluoranten Månad X X X  X 
 Benso(a)pyren Månad X X X  X 
 Dibenso(a,h)antracen Månad X X X  X 
 Benso(g,h,i)perylen Månad X X X  X 
 Indeno(1,2,3-cd)pyren Månad X X X  X 
 Bensen  12 diffusa 

veckoprover, 
1 vecka per 
månad   X    

Grupp2, PCB, 
HCB 

PCB 
28,52,101,118,153,138, 
180, HCB Månad  X X  X 

Grupp 3a, 
Pesticider a-HCH, g-HCH  Månad  X X  X 
 a-klordan, g-klordan, 

transnona-klor Månad  X X  X 
 p,p-DDT, p,p-DDD, p,p-

DDE Månad  X X  X 
Grupp 3b, 
Pesticider Endosulfan (a och b) Månad  X X  X 
Grupp 3c, 
Pesticider Aldrin, Heptaklor Månad  X    

Grupp 3d, Atrazin, Diuron, Månad  X    
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Pesticider Isoproturon 

Grupp 4, 
Bromerade 
ämnen 

PBDE 47, 100, 99, 209, 
HBCD, DECA Månad X X X  X 

Grupp 5, 
Flourerade, 
PFAS PFOS, PFOA Månad  X X   

        

Depostition/ 
nederbörd   Frekvens Vavihill Råö Aspvreten Bredkälen Pallas 
Grupp 1, PAH Fenantren Månad X X   X 

 Antracen Månad X X   X 

 Fluoranten Månad X X   X 

 Pyren Månad X X   X 

 Benso(a)antracen Månad X X   X 

 Krysen Månad X X   X 

 Benso(b)fluoranten Månad X X   X 

 Benso(k)fluoranten Månad X X   X 

 Benso(a)pyren Månad X X   X 

 Dibenso(a,h)antracen Månad X X   X 

 Benso(g,h,i)perylen Månad X X   X 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren Månad X X   X 

Grupp2, PCB, 

HCB 

PCB 
28,52,101,118,153,138, 
180, HCB Månad  X   X 

Grupp 3a, 

Pesticider a-HCH, g-HCH  Månad  X   X 

 a-klordan, g-klordan, 
transnona-klor Månad  X   X 

 p,p-DDT, p,p-DDD, p,p-
DDE Månad  X   X 

Grupp 3b, 

Pesticider Endosulfan (a och b) Månad  X    

Grupp 3c, 

Pesticider Aldrin, Heptaklor Månad  X    

Grupp 3d, 

Pesticider 
Atrazin, Diuron, 
Isoproturon Månad  X    

Grupp 4, 

Bromerade 

ämnen 
PBDE 47, 100, 99, 
HBCD Månad X X   X 

Grupp 5, 

Flourerade, 

PFAS PFOS, PFOA Månad  X    
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Övrigt         
Luft och  
nederbörd        
 

Dioxiner/furaner och 
klorparffiner 

4 månader 
/år 
   X X  

 

Klorparafifner C10-C13 

4 månader 
/år 
   X X  

 
 
Delprogram pesticider i luft och nederbörd 
 

Substans (Typ, 
Grupp)1 Frekvens  

 Nederbörd 
Vavihill  

Nederbörd 
Aspvreten  Luft Vavihill 2 

aklonifen (H, C) 12 X X  

alaklor (H, A) 12 X X  

aldrin (I, A) 12 X X  

alfacypermetrin (I, C) 12 X X  

atrazin (H, B) 12 X X  

  DEA (N,-) 12 X X  

azoxystrobin (F, C) 12 X X  

bentazon (H, C)  12 X X  

betacyflutrin (I, C) 12 X X  

bitertanol (F, C) 12 X X  

cyanazin (H, A)  12 X X  

cyflutrin (I, C) 12 X X  

cypermetrin (I, C) 12 X X  

cyprodinil (F, C) 12 X X  

2,4-D (H, B)  12 X X  

deltametrin (I, B) 12 X X  

diflufenikan (H, C)  12 X X  

dikamba (H, C)  12 X X  

diklobenil (H, B) 12 X X  

diklorprop (H, C) 12 X X  

dimetoat (I, C)  12 X X  

diuron (H, B)  12 X X  

a-endosulfan (I, A) 12 X X  

b-endosulfan (I, A) 12 X X  

  endosulfansulfat (N,-
) 12 X X  

epoxikonazol (F, B)  X X  

esfenvalerat (I, C) 12 X X  
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etofumesat (H, C)  12 X X  

fenarimol (F, B)  X X  

fenitrotion (I, A) 12 X X  

fenmedifam (H, C) 12 X X  

fenoxaprop-P (H, C)  12 X X  

fenpropimorf (F, C)  12 X X  

flamprop (H, A) 12 X X  

fludioxinil (F, C)  X X  

fluroxipyr (H, C)  12 X X  

flurtamon (H, C) 12 X X  

flusilazol (F, B)  X X  

flutriafol (F, B)  X X  

fuberidazol (F, C) 12 X X  

heptaklor (I, A) 12 X X  

hexaklorbensen (F+B, 
A) 12 X X  

imazalil (F, C) 12 X X  

imidakloprid (I, C) 12 X X  

iprodion (F, B) 12 X X  

isoproturon (H, C)  12 X X  

klopyralid (H, C)  12 X X  

klordan-g (I, A) 12 X X  

klorfenvinfos (I, B) 12 X X  

kloridazon (H, C) 12 X X  

klorpyrifos (I, B) 12 X X  

kvinmerak (H, C)  12 X X  

lambda-cyhalotrin (I, 
C) 12 X X  

lindan (g-HCH) (I, A) 12 X X  

  a-HCH (B, -) 12 X X  

linuron (H, B)  X X  

MCPA (H, C)  12 X X  

mekoprop (H, C) 12 X X  

metalaxyl (F, C) 12 X X  

metamitron (H, C)  12 X X  

metazaklor (H, C)  12 X X  

metribuzin (H, C)  12 X X  

pendimetalin (H, B) 12 X X  

penkonazol (F, C) 12 X X  

permetrin (I, C) 12 X X  

pikoxystrobin (F, C)  X X  

pirimikarb (I, C)  12 X X  

procymidon (F, B)  X X  
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prokloraz (F, C) 12 X X  

propikonazol (F, C)  12 X X  

propyzamid (H, C) 12 X X  

prosulfokarb (H, C) 12 X X  

quinoxyfen (F, B)  X X  

simazin (H, B)  12 X X  

taufluvalinat (I, C)  X X  

terbutryn (H, A) 12 X X  

terbutylazin (H, B)  12 X X  

  DETA (N, -)  12 X X  

tolklofosmetyl (F, C)  12 X X  

trifluralin (H, B) 12 X X  

vinklozolin (F, A) 12 X X   
1 Typ: H = Herbicid, F = Fungicid, I = Insekticid, N = Nedbrytningsprodukt, B = Biprodukt, Grupp: A = 
Förbjuden inom EU, B = Förbjuden i Sverige, men tillåten i EU, C = Tillåten i Sverige 
2 Ca 40 substanser kommer analyseras under 2009, vilka är ännu oklart 

 
 

Delprogram VOC och PAH i tätorter 
 

Volatila organiska ämnen, VOC*      

Ämne Tätort Göteborg  
etan X  
eten X  
propan X  
propen X  
iso-butan X  
n-butan X  
etyn X  
trans-2-buten X  
1-buten X  
cis-2-buten X  
iso-pentan X  
n-pentan X  
1,3-butadien X  
trans-2-penten X  
1-penten X  
cis-2-penten X  
2-metyl-pentan (iso-hexan) X  
isopren X  
n-hexan X  
bensen X  
iso-oktan X  
n-heptan X  
toluen X  
n-oktan X  
etylbensen X  
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m+p-xylen X  
o-xylen X  
1,3,5-trimetylbensen X  
1,2,4-trimetylbensen X  
1,2,3-trimetylbensen X  
   

PAH i Luft     

Ämne Frekvens  
Mäts i 10 olika stationer i urban 
bakgrund, vilka varierar  

Fenantren Månad  
Antracen Månad  
Fluoranten Månad  
Pyren månad  
Benso(a)antracen månad  
Krysen månad  
Benso(b)fluoranten månad  
Benso(k)fluoranten månad  
Benso(a)pyren månad  
Dibenso(a,h)antracen månad  
Benso(g,h,i)perylen månad  
Indeno(1,2,3-cd)pyren månad  

 
 
Delprogram Marknära ozon 
 

 Tidsupplösning 
Råö, Bredkälen, 
Aspvreten, Vavihill 

Norra Kvill, Vindeln, 
Grimsö, Esrange 

O3 Timme X X 
NO2 Månad  X 

 
 
Delprogram Partiklar och sot 
 
Parameter Frekvens  Vavihill Råö Bredkälen Aspvreten 
PM10 Dygn  X X  
PM10 Timme X   X 
PM2.5 Dygn  X X  
PM2.5 Timme X   X 
Sot Dygn X X X  
Sot Timme X   X 
OC/EC Dygn X   X 
Storleksfördelning Timme X   X 
Ljusspridning Timme    X 
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Delprogram Ozonskiktets tjocklek 
 
Parameter Frekvens Norrköping Vindeln 
Totalozon Minst en gång per 

dygn om vädret 
tillåter 

X X 

 
 
Delprogram Koldioxid och partiklar på Svalbard 
 

Parameter Frekvens 
CO2 Kontinuerlig 
CO Veckoprov 
CH4 Veckoprov 
Partiklar:  
Storleksfördelning Kontinuerlig 
Koncentration Kontinuerlig 
Ljusabsorption Kontinuerlig 
Elementsammansättning kampanjbasis 
Jonsammansättning daglig 

 

 44



Programområde Luft
Revision av nationellt program 
för luftövervakning

Som ett led i det ständiga förbättringsarbetet av Natur-

vårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram ge-

nomförs regelbundet revisioner av de enskilda program-

områdena. 2007 påbörjades en översyn av program-

område Luft. Programmets syfte är att övervaka och ta 

fram information om luftföroreningars halter i luft och 

nederbörd. Syftet är också att bidra till att upptäcka nya 

miljöstörningar. Resultaten utgör ett viktigt underlag för 

internationell rapportering och officiell statistik om mil-

jötillståndet. Programområde Luft omfattar försurande 

och övergödande ämnen, metaller, partiklar, marknära 

ozon, miljögifter, ozonskiktets tjocklek och klimatpåver-

kande ämnen. I samband med revisionen sågs pro-

gramområdet över för att säkerställa att nuvarande och 

kommande krav enligt lagstiftning, konventioner samt 

de svenska miljökvalitetsmålen tillgodoses. Syftet var 

även att ge en vidare bild av trender för miljögifter och 

deras spridning i luft och nederbörd. 

Rapporten beskriver arbetet med revisionen, krav-

ställare och målgrupper för programområdet samt den 

nya strukturen och de delprogram som programområde 

Luft består av.
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