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Sammanfattning
Den nationella luftkvalitetsövervakningen i Sverige avseende marknära ozon och ozonbildande
ämnen uppfyller i dagsläget inte de krav som anges i EG-direktivet om luftkvalitet och renare luft i
Europa (2008/50/EG). IVL Svenska Miljöinstitutet har därför, på uppdrag av Naturvårdsverket,
utarbetat en plan för en utökning av det svenska nationella stationsnätet för kontinuerlig
övervakning av ozon och kvävedioxid.
I föreliggande utredning har ett preliminärt förslag till utökat mätprogram tagits fram och resultat
från förberedande mätningar redovisas. Utifrån erhållna resultat presenteras därefter ett något
reviderat, slutgiltigt förslag till ett framtida utbyggt nationellt program för ozonövervakning, där
även utsedda mätplatser anges.
Nyttan av att placera mätstationer för ozonövervakning i förortsmiljöer i Sverige (särskild i zon 1-3)
är begränsad, då det med tanke på de relativt begränsade utsläppen av ozonbildande ämnen från
svenska tätorter inte kan förväntas ske någon ozonbildning (och därmed förhöjda halter och ökad
exponering) på dessa korta avstånd. Detta antagande styrks av de resultat som erhölls vid den
mätkampanj som genomfördes under sommaren 2011.
Förslaget innebär att stationsnätet för kontinuerlig ozonövervakning utökas med sex stationer i
förortsmiljö (en plats per zon) samt ytterligare två stationer (Katterjåkk, Åreskutan) i fjällmiljö i zon
1. Övervakning av kväveoxider föreslås ske på samtliga mätplatser i förortsmiljö samt i Katterjåkk
(zon 1) och Råö (zon 3). Det bör noteras att förslaget förutsätter fortsatta mätningar vid tre
mätplatser som Naturvårdsverket inte har rådighet över.
Slutgiltigt förslag till utökning av den nationella ozonövervakningen:
Zon

Område

Nuvarande
mätlokaler med
kontinuerliga
ozonmätningar

Förslag till utökning
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4. Östads Säteri
-

+1 station i Luleå/Bensbyn (förort)
+ 1 station i Katterjåkk (högalpin miljö norra fjällvärlden)
+ 1 station på Åreskutan (alpin miljö södra fjällvärlden)
+ 1 station i Forshaga (förort)

x
x
x
x

x
x

+ 1 station i Karlskrona (förort)

x

x
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x
x
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x
x
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Sverige
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Stockholm
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1) Kursiverade mätlokaler anger att mätningarna ej bedrivs inom den nationella miljöövervakningen.
2) Här mäts även kväveoxider (NOX) kontinuerligt.
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Inledning

Den nationella luftkvalitetsövervakningen i Sverige avseende marknära ozon och ozonbildande
ämnen uppfyller i dagsläget inte de krav som anges i EG-direktivet om luftkvalitet och renare luft i
Europa (2008/50/EG). Naturvårdsverket avser därför att utöka denna övervakning, och IVL
Svenska Miljöinstitutet har i en tidigare utredning tagit fram tre alternativa förslag till ett framtida
övervakningsprogram (Sjöberg, m.fl., 2010).
Utifrån ovan nämnda studie har Naturvårdsverket beslutat att vidare utreda förslaget ”Alternativ 2:
baserat på direktivets krav, med användning av kompletterade information”, då detta förslag ligger
närmast i linje med rådande prioriteringar inom programområde Luft.
Naturvårdsverket har därför uppdragit åt IVL att utarbeta en konkret plan för ett utökat
övervakningsprogram. Det övergripande syftet var initialt att sammanställa information för att det
reviderade mätnätet skulle nå operativ status från och med januari 2012. Beslut om ett eventuellt
utökat nationellt övervakningsprogram för ozon är dock ännu (maj 2012) inte fattat.
I föreliggande utredning har ett preliminärt förslag till utökat mätprogram tagits fram och
förberedande mätningar genomförts (kapitel 4 och 5). Utifrån erhållna resultat presenteras därefter
ett något reviderat, slutgiltigt förslag till ett framtida utbyggt nationellt program för ozonövervakning
(kapitel 6 och 7).

2

Omfattning

Projektet omfattar två huvudsakliga aktiviteter:
1. Genomföra en översyn av det valda förslaget till mätprogram (”Alternativ 2” enligt Sjöberg,
m.fl., 2010) utifrån luftkvalitetsdirektivets krav och miljökvalitetsmålet Frisk Luft samt att
precisera utformningen av det nya övervakningsprogrammet.
2. Undersöka lämpligheten vid valda lokaliseringar genom mätningar av ozon (O3), kvävedioxid
(NO2) och temperatur vid de nya mätplatserna under maj till september 2011.
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Översyn av valt programförslag

3.1 Bakgrund
3.1.1 Zonindelning
Övervakningskraven enligt EG-direktivet (2008/50/EG) baseras på den zonindelning för
luftkvalitetsövervakning som fastställts av respektive medlemsstat. Sverige har indelats i 6 olika
zoner, se Figur 1. En närmare beskrivning av denna zonindelning ges i Bilaga 1. Fasta mätningar är
obligatoriska i zoner och tätbebyggelse där de långsiktiga målen för ozon överskrids. Dessa kan
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kompletteras med beräkningsmodeller och/eller indikativa mätningar för att möjliggöra en utläsning
av en geografisk fördelning utifrån punktmätningar.
I direktivet eftersträvas en yttäckande bedömning av exponeringen av befolkning och ekosystem för
luftföroreningar. Om något tröskelvärde för larm och information överskrids så bör allmänheten få
information om riskerna för exponering. Detta kräver kännedom om vilket geografiskt område ett
visst uppmätt överskridande vid en viss mätplats representerar.

Figur 1

Zon 1

Norra Sverige

Zon 2

Mellansverige

Zon 3

Södra Sverige

Zon 4

Stockholms
tätortsområde

Zon 5

Göteborgs
tätortsområde

Zon 6

Malmös
tätortsområde

Zonindelning i Sverige med avseende på luftkvalitetsövervakning.
I Bilaga 1anges vilka kommuner/län som ingår i respektive zon.

3.1.2 Aktuella ozonhalter i relation till informationströsklar och
målvärden
Överskridande av tröskeln för information till allmänheten om höga ozonhalter (timmedelvärden
högre än 180 µg/m3) uppmäts sällan i Sverige. Under de senaste tio åren har detta endast inträffat
vid några enstaka tillfällen under åren 2003, 2006 respektive 2010. Haltnivåer över de målvärden
som gäller för ozon enligt EU-direktivet (2008/50/EG) har aldrig uppmätts. Däremot överskrids de
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långsiktiga målen som anges i direktivet (där målet till skydd för människors hälsa motsvarar den
svenska miljökvalitetsnormen) så gott som årligen i alla zoner och tätbebyggelse i Sverige. I Figur 2
visas ozonsituationen i bakgrundsluft på landsbygd i zon 1-3 i relation till de långsiktiga målen. I
tätortszonerna uppmäts inte överskridanden lika frekvent, men tillgängliga data avser endast urban
bakgrundsluft. Sannolikt förekommer högre haltnivåer i förortsområden. Eftersom de långsiktiga
målen överskrids är fasta mätningar, eventuellt i kombination med kompletterande
utvärderingsmetoder, obligatoriska i alla zoner i Sverige.
A

Rörvik/Råö
Norra Kvill
Vavihill
Aspvreten
Östad
Grimsö
Prestebakke
N Malma
Vindeln
Esrange
Asa

B

Bredkälen

C

Figur 2

Ozonsituationen i relation till angivna långsiktiga mål till skydd för A, B) människors hälsa
och C) växtligheten i landsbygdsmiljö i Sverige. Målet för hälsa anges dels som A) det årliga
maximala 8-timmarsmedelvärdet, dels som B) antal dagar årligen då detta medelvärde
överskred 120 µg/m3. Horisontella linjer i figurerna A och C anger de långsiktiga målen.
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3.1.3 Övervakningsprogram idag
Inom ramen för den nationella miljöövervakningen (som finansieras av Enheten för Luft och
Klimat vid Naturvårdsverket) sker övervakning i regional bakgrundsluft vid totalt 8 stationer inom
det s.k. EMEP-programmet1. Ozonövervakning i regional bakgrundsluft sker också vid Östads
Säteri, 45 km nordost om Göteborg (endast sommartid, april – september), vid Asa försökspark, ca
20 km norr om Växjö samt vid Norr Malma, strax utanför Norrtälje. De tre sistnämnda
mätstationerna finansieras dock inte via den nationella miljöövervakningen.
Mätningarna, som utförs på timbasis med hjälp av kontinuerligt registrerande UVabsorptionsinstrument (den referensmetod som krävs enligt EG-direktivet (2008/50/EG) och
Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2010:8)), sker därmed vid 2 platser i
kategorin Landsbygd och 9 platser i kategorin Bakgrundsnivå landsbygd, se Tabell 1.
Tabell 1

Beskrivning av stationer i landsbygdsmiljö, där ozonhalterna mäts med UV-absorptionsinstrument (referensmetod) på timbasis.

Station

Mäthöjd över
marken (m)

Höjd över
havet (m)

Klassificering enligt
direktiv 2008/EG/50

Nuvarande
finansiering

Asa

5

180

Bakgrundsnivå landsbygd

Länsstyrelser i södra och
mellersta Sverige

Aspvreten

5

20

Bakgrundsnivå landsbygd

Naturvårdsverket

Bredkälen

5

380

Bakgrundsnivå landsbygd

Naturvårdsverket

Esrange

5

475

Bakgrundsnivå landsbygd

Naturvårdsverket

Grimsö

5

132

Bakgrundsnivå landsbygd

Naturvårdsverket

Norr Malma

3

20

Landsbygd

Stockholms och Uppsala
läns Luftvårdsförbund

Norra Kvill

5

261

Bakgrundsnivå landsbygd

Naturvårdsverket

Råö (Rörvik)

5

10

Bakgrundsnivå landsbygd

Naturvårdsverket

Vavihill

5

175

Bakgrundsnivå landsbygd

Naturvårdsverket

Vindeln

5

225

Bakgrundsnivå landsbygd

Naturvårdsverket

Östads Säteri

5

62

Landsbygd

VG-län/Naturvårdsverket

Kvävedioxid mäts på timbasis vid 1 plats i Landsbygd och på dygns- respektive månadsbasis vid
vardera 4 av platserna i Bakgrundsnivå landsbygd. Flyktiga organiska föreningar (NMVOC) samt
kväveoxider mäts i taknivå (ej i överensstämmelse med direktivets krav) i en tätort.
Utöver den ozonövervakning som redovisats ovan sker mätningar på timbasis (med referensmetod
eller annan metod) i urban bakgrund i flera tätorter, samt mätningar på månadsbasis med
diffusionsprovtagare (indikativ metod) både i tätortsluft och på ett flertal platser i bakgrundsmiljö.

EMEP – European Monitoring and Evaluation Programme – är ett europeiskt samarbete inom FNs konvention för
gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP), www.emep.int.
1
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3.1.4 Modellberäkningar
Objektiva utvärderingar av operationella spridningsmodeller i Sverige visar att de klarar
luftkvalitetsdirektivets (2008/50/EG) krav på modellkvalitet för ozon i svensk bakgrundsluft
(Engardt m.fl., 2010; Klein m.fl., 2011). Modellerna klarar dock inte alltid av att beskriva de allra
högsta halterna av ozon. Arbete pågår med att förbättra modellerna med avseende på att beskriva
dessa ozon-episoder. I ett nyligen avslutat projekt (Klein, m.fl., 2011) undersöktes möjligheten att
justera modellresultaten genom att utnyttja statistiska samband mellan observationer av
meteorologiska variabler och ozonhalter. Med denna metodik kan de operationella prognoserna av
ozon vid stationer med tillgängliga observationer förbättras. Eftersom episoder med ozonhalter över
informationsnivån förekommer mycket sällan i Sverige är det dock inte troligt att man kan få fram
statistiska samband som på ett robust vis klarar av att ”lyfta upp” modellberäkningarna vid dessa
tillfällen. Metodiken ger (definitionsmässigt) en nästan perfekt överenstämmelse för beräkning av
AOT40 och glidande 8-timmarsmedelvärden i de mätpunkter man använder för att anpassa
modellen. Genom att använda mätdata från ytterligare oberoende mätpunkter skulle systemet kunna
utvärderas för att öka tillförlitligheten i de yttäckande beräkningarna.
För användning av modeller för övervakning av timmedelvärden över stora områden krävs att man
förbättrar modellerna och dess indata. Det kan röra sig om emissionsdata, bakgrundshalter, eller
processer som är ofullständigt beskrivna i modellen. En möjlighet skulle vara om modellerna bättre
kunde utnyttja tillgängliga observationer (för initial tillstånd) av ozon i Sverige och i källområdena
för ozon. Detta är möjligt genom att modellerna tar in observationer i ”nära-real”-tid.
3.1.5 Förslag till reviderat övervakningsprogram – Alternativ 2
Genom att kombinera ett övervakningsprogram enligt ”Alternativ 2” i Sjöberg, m.fl., 2010 med
övrig pågående mätverksamhet och modellberäkningar (utvecklade med en bättre precision är
hittills) bör man kunna erhålla en fullgod yttäckande bild av ozonförekomsten i landet, avseende
såväl tröskelvärden, målvärden och långsiktiga mål.
Alternativ 2 innefattar att även annan information (indikativa mätningar och/eller
beräkningsmodeller) används för utvärderingen av ozonsituationen. Detta innebär att det antal fasta
provtagningspunkter, med kontinuerligt registrerande instrument, som krävs enligt EG-direktivet
(2008/50/EG) kan reduceras. Förslaget innebär dock att man för zon 1 inte använder
kompletterande information, eftersom kravet på antalet mätstationer då fördubblas.
I förslaget har översynen av ozonbildande ämnen utöver kvävedioxid utelämnats.
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Ozon
I Tabell 2 har sammanställts krav, nuläge och kompletteringsbehov gällande antalet mätstationer per
zon samt i bakgrundsluft på landsbygd för ozonövervakningen.
Observera att viss justering gjorts jämfört med det ursprungliga förslaget i Sjöberg, m.fl., 2010. För
zon 1 (utan kompletterande information) krävs tre mätstationer. I de tidigare förslaget angavs att två
av dessa ska finnas i förortsområden, men det räcker med att en av de tre stationerna placeras där.
Tabell 2

Krav på stationsantal för kontinuerlig övervakning av ozon i de 6 zonerna samt i
bakgrundsmiljö på landsbygd om kompletterande information utnyttjas.

Zon

Område

1
2

Norra Sverige 1)
Mellansverige

3

Södra Sverige

4

Stockholms
tätortsområde
5
Göteborgs
tätortsområde
6
Malmös
tätortsområde
Bakgrundsnivå landsbygd

Minsta antalet
mätlokaler (varav
minst i förort) om
annan information
finns
3 (1*)
2 (1)

Nuvarande
mätlokaler med
ozonmätningar
(referensmetod)

Behov av ytterligare
stationer (varav i
förort)
3 (1*)
1 (1)

1 (1)

1 (landsbygd; Norr
Malma 2))
1 (landsbygd; Östads
Säteri 3))
-

1 (1)

-

1 (1)

1 (1)

-

1 (1)

2 (1)

1 (1)
1 (1)

9 (Vavihill 4), Råö 4),
0
Asa 5), Norra Kvill 4),
Aspvreten 4), Grimsö 4),
Esrange 4), Vindeln 4),
Bredkälen 4))
Summa
19
11
8
tätort
0
0
0
förort
6
0
6
landsbygd
4
2
2
bakgrund landsbygd
9
9
0
1)
I artikel 10, punkten 3c, anges villkoret att ”i varje zon eller tätbebyggelse måste det finnas minst en provtagningspunkt per två
miljoner invånare eller en provtagningspunkt per 50 000 km2, beroende på vilket som ger flest provtagningspunkter” . Det innebär
således ett krav på 5 stationer för zon 1 om kompletterande information används. För denna zon föreslås därför att denna möjlighet
ej tillämpas.
2)
Finansieras av Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund.
3)
Finansieras av Västra Götalands län och Naturvårdsverket.
4)
Finansieras inom ramen för den nationella miljöövervakningen vid Naturvårdsverket.
5)
Finansieras av Ozonmätnätet i södra Sverige (via ett antal länsstyrelser i södra och mellersta Sverige).
*)
Ändrat från 2 i det ursprungliga förslaget.
9
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Ozonbildande ämnen
Kravet på antalet provtagningspunkter för kvävedioxid redovisas i Tabell 3. Vid användning av
kompletterande utvärderingsmetoder krävs mätning på samtliga kvarvarande ozonstationer. För zon
1, där denna möjlighet ej utnyttjats, behöver man övervaka kvävedioxid endast på 50% av
stationerna. Observera att det även här skett en justering jämfört med det ursprungliga Alternativ 2.
Tabell 3

Krav på stationsantal för kontinuerlig övervakning av kvävedioxid, parallellt med ozonmätning, i
de 6 zonerna samt i bakgrundsmiljö på landsbygd, där de långsiktiga målen för ozon överskrids.
Zon

Område

1
2

Norra Sverige1)
Mellansverige

Minsta antalet
mätlokaler (varav i
förort), om annan
information finns
2 (1)*
2 (1)

Nuvarande
mätlokaler med
kvävedioxidmätningar
(referensmetod)
1 (landsbygd; Norr
Malma 3))

Behov av
ytterligare
stationer (varav
minst i förort)
2 (1)*
1 (1)

3
4

Södra Sverige
2 (1)
2 (1)
Stockholms
1 (1)
1 (1)
tätortsområde
5
Göteborgs
1 (1)
1 (1)
tätortsområde
6
Malmös
1 (1)
1 (1)
tätortsområde
Bakgrundsnivå landsbygd
5 2)
8 4)
0
Summa
14 (6)
8 (6)
1) I artikel 10, punkten 4, anges villkoret att ”kvävedioxid ska mätas vid minst 50% av de ozonprovtagningspunkter som
krävs enligt avsnitt A i bilaga IX”. Detta gäller då möjligheten att använda kompletterande information ej tillämpas,
vilket föreslagits för denna zon.
2) Kontinuerlig övervakning ej krav, andra mätmetoder får användas.
3) Finansieras av Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund.
4) Vid 4 stationer mäts med impregnerat glasfiberfilter på dygnsbas; vid 4 stationer mäts med diffusionsprovtagare på
månadsbas.
*) Ändrat från 3(2) i det ursprungliga förslaget.

Sammanfattningsvis behövs, för att uppfylla EG-direktivets krav, ytterligare åtta fasta mätstationer
med kontinuerliga mätningar på timbasis för såväl ozon som kvävedioxid, varav minst en station i
ett förortsområde i respektive zon, samt i förorts- alternativt landsbygdsmiljö för ozon två stationer i
zon 1 och för kvävedioxid en station i zon 1 och en station i zon 3.
Staten, via Naturvårdsverket, har dock inte rådighet över samtliga de stationer som inräknats i denna
översyn.
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4

Underlag för implementering av nytt
mätprogram

4.1 Förslag till placering av nya mätstationer
I enlighet med Tabell 2 krävs för att uppfylla direktivet totalt åtta nya stationer med kontinuerlig
mätning av ozon, samt kontinuerliga mätningar av kvävedioxid vid lika många platser. Nedan
redovisas och diskuteras de kriterier som använts vid bedömning av mätplatserna placering.
För samtliga mätstationer eftersträvas en placering av luftintaget cirka 5 meter över marknivån, samt
att alltför lång slangdragning mellan luftintag och mätinstrument ska undvikas (uppehållstid i slang
≤5 sekunder enligt standardmetoden).
4.1.1 Kriterier för val av mätplats
För framtagning av förslaget till valda mätplatser har följande kriterier använts som underlag:


nuvarande mätplatsers geografiska spridning i landet



hur nuvarande mätplatsers placering representerar Sveriges olika ekosystem



placering av anläggningar med stora NOX- och/eller NMVOC-utsläpp



förhärskande vindriktningar



befolkningstäthet



undvika alltför vindskyddade platser med stor risk för nattliga temperaturinversioner

Generellt har eftersträvats att mätprogrammet ska ha en så god geografiskt spridning som möjligt
över landet, samtidigt som man också ska kunna erhålla god information om ozonexponering för
såväl landets befolkning som för olika typer av ekosystem. Här är zonindelningen delvis en
begränsande faktor, då ett flertal stationer måste placeras i den norra zonen (zon 1) som är relativt
sett glest befolkad och där haltnivåerna är förhållandevis låga.
I direktivet (2008/50/EG, bilaga VIII) anges för mätplatser i förort att de ska placeras ”på ett visst
avstånd från det område där de största utsläppen uppträder, på läsidan med beaktande av de
vanligaste vindarna under perioder som gynnar ozonbildning, i områden där befolkningen, känsliga
grödor eller naturliga ekosystem som befinner sig i utkanten av en tätbebyggelse utsätts för höga
ozonnivåer”.
Mätstationerna som ska representera förortsområden har därför, i möjligaste mån, placerats i lä om
tätorterna på ett avstånd av något/några 10-tals km från tätortens centrum och större punktkällor.
På kortare avstånd hinner det inte ske någon bildning av ozon i de luftmassor som för med sig
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föroreningar från de centrala delarna av tätortsområdet (Sjödin, m.fl. 1993; Derwent et al., 1996).
Eftersom de svenska tätorterna i zonerna 1-3 är relativt sett små föreslås därför i flera fall att
förlägga stationerna i ”förorter”/bostadsområden som inte ligger i direkt anslutning till
tätbebyggelsen. Genom detta val riskerar man inte att underskatta befolkningens ozonexponering.
I avsnittet nedan ges mer detaljerade kommentarer kring respektive mätplats.
4.1.2 Preliminärt förslag till nya mätplatser
I Tabell 4 sammanfattas förslaget till nya mätplatser för övervakning av ozon och kvävedioxid inom
respektive zon, utarbetat inför mätkampanjen sommaren 2011. Förslaget innebär att nuvarande
mätprogram för nationell övervakning av ozon kompletteras med mätningar i sju förorter och en
landsbygdsmiljö. Parallella mätningar av kvävedioxid föreslås vid samtliga förortsstationer, samt vid
den för ozon befintliga mätstationen vid Råö (som idag ingår i det nationella
övervakningsprogrammet).
Tabell 4
Zon
1

Preliminärt förslag till nya mätplatser för kontinuerlig övervakning av ozon och kvävedioxid.
Föreslagen
mätstation

Ozon
Förort

Kvävedioxid

Landsbygd

Förort

X

Katterjåkk
Luleå/Bensbyn

X

X

Sundsvall/Bergeforsen

X

X

2

Karlstad/Forshaga

X

X

3

Jönköping/Kaxholmen

X

X
X1)

Råö
4

Stockholm/Danderyd

X

X

5

Göteborg/Ytterby

X

X

X

X

6
Malmö/Staffanstorp
1) Bakgrundsnivå landsbygd

4.1.2.1

Landsbygd

Ozon

Det preliminära förslaget till ett utökat mätprogram omfattar, förutom dagens befintliga mätningar
enligt Tabell 2, totalt åtta nya stationer för kontinuerliga mätningar av ozon. I Figur 3 presenteras
förslaget till placering av de åtta nya mätplatserna i de sex zonerna i enlighet med de kriterier och
underlag som nämns ovan. Av figuren framgår också placering av de nuvarande mätstationerna med
kontinuerlig mätning av ozon i Sverige och i Sveriges grannländer. I Bilaga 2 presenteras i en mer
detaljerad karta även placeringen av ozonmätstationer med mätning av ozon med
diffusionsprovtagare, de industrianläggningar i landet som har de största NOX- respektive NMVOCemissionerna samt befolkningstätheten.

9

Figur 3

Preliminärt förslag till placering av ny ozonmätstation indikeras med röd stjärna (8 stycken).
Befintliga ozonmätstationer med kontinuerlig mätning indikeras med en röd cirkel.
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Zon 1 - Norra Sverige
Krav: 3 nya stationer varav minst en i förort.
Landsbygd - I enlighet med direktivet skall mätstation i landsbygd placeras i ”mindre bostadsområden
eller områden med naturliga ekosystem, skogar eller grödor”. I nuläget finns i Sverige ingen station
med kontinuerliga ozonmätningar i alpin miljö. I Karlsson et al. (2007a) och Klingberg et al. (2009)
presenteras resultat, baserade på mätningar med diffusionsprovtagare, som visar att medelhalterna av
ozon i norra Sveriges alpina miljö under tidiga vårmånader vida kan överstiga ozonhalter i södra
Sverige under samma period. En placering av en mätstation med kontinuerlig mätning av ozon i
alpin miljö skulle väsentligt kunna bidra med värdefull information om ozonhalternas variation på
dygnsbasis, information som krävs för att man med större noggrannhet skall kunna fastställa om
gällande miljökvalitetsnormer och miljömål för ozon överskrids.
I föreliggande förslag till placering av ozonmätstation i landsbygd i norra Sverige förordas
upprättande av en mätstation vid SMHI:s meteorologiska station i Katterjåkk.
Förort – För att uppfylla direktivets krav krävs inrättande av minst en mätstation placerad i förort i
zon 1. Längs norrlandskusten finns ett flertal industrier med höga NOX- och NMVOC-utsläpp
belägna i närheten av eller i städer. I föreliggande förslag förordas att de två ytterligare mätstationer
som krävs för zon 1 placeras i Bensbyn (förort till Luleå) och i Bergeforsen (förort till
Sundsvall/Timrå). I eller i närheten av Luleå och Sundsvall/Timrå finns industrianläggningar som
emitterar stora mängder NOX och/eller NMVOC. Vindriktningarna är under sommarhalvåret
företrädesvis sydliga eller sydostliga och de valda orterna för kontinuerlig mätning ligger norr eller
nordväst om tätorterna. Bensbyn ligger inte i direkt anslutning till Luleås tätbebyggelse, men har
ändå valts på grund av det korta avståndet mellan stadens utkant och centrum respektive SSAB:s
industriområde. Bergeforsen ligger något närmare tätortsbebyggelsen, men har i övrigt valts utifrån
samma resonemang som ovan.
I Bilaga 3:1-3:3 finns mer detaljerad information om valda orter.
Zon 2 – Mellansverige
Krav: 1 ny station i förort
Förort – I zon 2 krävs inrättande av en mätstation i förort. Denna föreslås placeras i Forshaga (förort
till Karlstad). Strax söder om Karlstad finns en industrianläggning som emitterar stora mängder
NOX och/eller NMVOC. Vindriktningarna är under sommarhalvåret företrädesvis sydvästliga och
vald ort för kontinuerlig mätning ligger norr om Karlstad. Även Forshaga ligger på ett visst avstånd
från den sammanhängande tätbebyggelsen, men har valts för att erhålla ett visst avstånd till
källområdena i Karlstads centrum och Skoghall, strax söder om staden. I Bilaga 3:4 finns mer
detaljerad information om vald ort.
Zon 3 - Södra Sverige
Krav: 1 ny station i förort
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Förort – I zon 3 krävs inrättande av en mätstation i förort. Förslaget till placering av ny
ozonmätstation är orten Kaxholmen som ligger ungefär 12 km nordost om Jönköping. Vindarna i
området är under sommarhalvåret huvudsakligen sydvästliga. Liksom för övriga förorter i
landsbygdszonerna är avståndet mellan stadscentrum och utkanten av tätbebyggelsen begränsat,
varför Kaxholmen, i lä om tätortsområdet bedöms som en lämplig plats. I Bilaga 3:5 finns mer
detaljerad information om vald ort.
Zon 4 - Stockholms tätortsområde
Krav: 1 ny station i förort
Förort – I Stockholms tätortsområde krävs inrättande av en mätstation. Mätstationen föreslås
placeras norr om centrala Stockholm, i Danderyd. Avståndet till Stockholms centrala delar är strax
under 10 km. Vindarna i området är under sommarhalvåret huvudsakligen sydliga till sydvästliga.
Cirka 50 km nord-nordväst om Danderyd, i zon 2, ligger landsbygdsstationen Norr Malma.
Danderyd ligger i lä om centrum och utgör ett relativt tättbefolkat område. Miljöförvaltningen i
Stockholm är också intresserade av en mätplats i detta område, särskilt om kväveoxider mäts
parallellt. I Bilaga 3:6 finns mer detaljerad information om vald ort.
Zon 5 - Göteborgs tätortsområde
Krav: 1 ny station i förort
Förort – En ny ozonmätstation i Göteborgs tätortsområde föreslås placeras i Ytterby, ungefär 20 km
nord-nordost om Göteborgs centrala delar. Vindarna i Göteborgsområdet är under sommarhalvåret
huvudsakligen västliga till sydvästliga. En placering längre österut i zonen skulle innebära en ickeönskvärd påverkan från närbelägna större vägar. Ytterby ligger cirka 20 km från Göteborgs centrum
och de stora industriområdena på Hisingen, och området är relativt tätbefolkat. Eftersom stationen i
Östad (i zon 3) ligger cirka 50 km österut är det också av intresse att studera eventuella kusteffekter,
då man tidigare kunnat konstatera en högre ozonexponering i kustnära områden (Karlsson, et al.,
2007b; Karlsson, et al., 2009). I Bilaga 3:7 finns mer detaljerad information om vald ort.
Zon 6 - Malmös tätortsområde
Krav: 1 ny station i förort
Förort – Även i Malmö tätortsområde krävs inrättande av en ny ozonmätstation. Den förhärskande
vindriktningen är under sommarhalvåret västlig till sydvästlig, och en ny mätstation föreslås placeras
i Staffanstorp. Även denna ort ligger i lä, men en bit ifrån den sammanhängande tätbebyggelsen i
Malmö. Staffanstorp bedöms utgöra ett bra läge för att se eventuella effekter från de stora
källområdena i Malmö-/Köpenhamnsregionen. Mätplatsen ligger ungefär 12 km ost-nordost om
Malmös centrala delar. I Bilaga 3:8 finns mer detaljerad information om vald ort.
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4.1.2.2

Kvävedioxid

För kväveoxider (referensmetoden omfattar både kvävedioxid och kväveoxider) föreslås mätning vid
samtliga stationer för ozonövervakning i förortsområden i zon 2-6 enligt förslaget ovan. I zon 1 kan
det eventuellt vara intressant att mäta kväveoxider i Katterjåkk, som underlag för studier av
ozonbildningsmekanismer. Mätningarna under sommaren 2011 kommer att kunna ge information
om förekommande haltnivåer i Katterjåkk och om fortsatta mätningar där är meningsfullt. I så fall
föreslås att Sundsvall/Bergeforsen undantas, men att kväveoxider mäts i Luleå/Bensbyn.
I zon 3 föreslås att kväveoxidmätningarna förläggs till Råö, som utgör en av stationerna i kategorin
Bakgrundsnivå landsbygd då det inte bedöms vara någon skillnad mellan denna kategori och
Landsbygd. Stationen ligger cirka 40 km söder om Göteborg, ingår i det nationella
övervakningsprogrammet, och i dagsläget mäts där kvävedioxid på dygnsbasis. Det sker inga
mätningar av kväveoxider med högre tidsupplösning i denna typmiljö, och det är av intresse att
erhålla information om andelen långdistanstransporterade kväveoxider och att exempelvis
kombinera detta med övervakning av andra ozonbildande ämnen.

4.2 Materialbehov
För samtliga mätstationer förutsätts mätutrustningen kunna placeras inomhus i kommunala
byggnader; kommunhus, skolor eller motsvarande, med luftintaget i taknivå (cirka 5 meter över
marken). Med denna typ av placering bedöms det inte behövas några investeringar i infrastruktur i
form av mätbodar, luftkonditioneringsanläggningar, instrumentrack eller dylikt.
Vid uppstart av mätstationerna krävs på instrumentsidan följande:


Kontinuerligt registrerande mätinstrument för ozon respektive kväveoxider, likvärdiga med
de referensmetoder som anges i luftkvalitetsdirektivet (2008/50/EG)



Datalogger och modem för datalagring/dataöverföring



Ventilpaket (kalibreringsenhet) inklusive skrubber för NOX-instrument



Partikelfilterhållare för NOX-instrument



Reduceringsventiler för gastuber avseende NOX-instrument



Ozongenerator för kalibrering av ozoninstrument



Spädsystem för kalibrering av NOX-instrument



Slangar etc. för installationen
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4.3 Drift
Samtliga mätningar genomförs med kontinuerligt registrerande instrument, där timmedelvärden
kommer att lagras via en datalogger. Instrumenten kommer att kvalitetskontrolleras via dels en
intern kvalitetskontroll (funktionstest) som är inbyggd i instrumenten, dels via manuell kalibrering på
varje station två-fyra gånger per år2 , se vidare avsnitt 4.3.2.
Alla loggrar kommer att vara konstant anslutna via 3G/GPRS till IVL:s server. Kommunikationen
sker via Telias mobildatanät. Med en avancerad IT-plattform kontrolleras att bara godkända enheter
kan nå loggrarna. Alla loggrar läses av varje timme och data lagras i IVL:s databas. Data kan sedan
från databasen presenteras på webbplats och lämnas vidare till EEA:s ozonwebb.
Kommunikationslösningen möjliggör även fjärrstyrning av enheter anslutna till loggern.
Manuell driftskontroll av systemet kommer att ske dagligen.

4.3.1 Personalbehov
För installation och igångsättning av mätinstrumentering beräknas två arbetsdagar per station.
Instrumenten ska inte behöva någon regelbunden lokal tillsyn mellan kalibreringarna. Det är dock
betydelsefullt att ha en lokal kontaktperson som vid eventuella problem kan hjälpa till med
felsökning. Detta behov har uppskattats till en timme per månad och station.
Daglig tillsyn kommer att ske av att samtliga instrument är igång och att systemet med
dataöverföring fungerar. Om inget oförutsett händer beräknas detta ta 10 timmar per månad.
Instrumentkalibrering på stationerna kommer att ske minst två gånger per år2, och tidsåtgången
beräknas till i genomsnitt en och en halv arbetsdag per gång och station samt en dag årligen för
kalibrering av den ozongenerator som utgör transferstandard. Utöver detta tillkommer, förutom
projektadministration, datavalidering samt arbete för att åtgärda främst tekniska problem med
mätinstrument och datakommunikation.

Kalibrering ska enligt standarden ske var 3:e månad (dvs. 4 gånger/år). Enligt referenslaboratoriet (www.itm.su.se) bör
2 gånger/år vara tillräckligt. Inom den nationella övervakningen sker kalibrering av ozoninstrument idag 3 gånger/år på
flertalet av mätplatserna.
2

14

4.3.2 Kvalitetssäkringsrutiner och datahantering
De mätmetoder som kommer att användas för mätningar på timbasis av ozon respektive
kväveoxider är de i luftkvalitetsdirektivet (2008/50/EG) och mätföreskrifterna (NFS 2010:8)
angivna referensmetoderna.
För beskrivning av mätmetoden för ozon hänvisas till den undersökningstyp som finns på
Naturvårdsverkets hemsida. Mätmetoden för kväveoxider finns ännu inte som undersökningstyp.
IVL:s laboratorium är ackrediterat hos SWEDAC enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2005. Merparten av
IVL:s analysverksamhet inom luftövervakningen har varit ackrediterad sedan 1991. IVL har en årlig
revision av SWEDAC, där kvaliteten följs upp. Intern revision genomförs en gång per år.
Tillämpliga rutiner för kvalitetskontroll (QC) och kvalitetssäkring (QA) som gäller för ackrediterade
analyser används även för de metoder som ännu inte ackrediterats.
Ozonmätningar kommer att kvalitetssäkras genom att instrumentkalibrering sker mot en
ozongenerator som i sin tur genomgår årliga spårbara kalibreringar mot det referensinstrument
(NBS-standard) som innehas av ITM (Stockholms Universitet). Kalibrering av de enskilda
instrumenten planeras att genomföras på respektive mätstation minst två gånger per år2 (i januari
samt i juni/juli). Därutöver görs en automatisk noll- och span-kontroll en gång var 14:e dag.
Kvalitetssäkring av mätningarna avseende kväveoxider kommer att ske genom regelbundna
kalibreringar mot en certifierad gasblandning (350 ppb NO i N2). Denna kalibrering kommer att ske
med samma frekvens (minst två gånger per år2) som för ozonmätningarna. Även för kväveoxidmätningarna sker varannan vecka en automatisk noll- och span-kontroll.
Utöver den regelbundna tillsynen av systemet (se avsnitt 4.3 ovan) kommer datavalidering att ske
dels efter varje kalibreringstillfälle, dels då mätdata för hela kalenderåret finns tillgängligt. Endast
uppenbart felaktiga data kommer då att sorteras bort, och i möjligaste mån kommer orsaken till
bortfallet att anges. Enligt gällande mätstandard och rekommendationer från AQUILA3 kommer
data ner till den negativa detektionsgränsen (- 3 * standardavvikelsen) att rapporteras.
Samtliga resultat kommer att rapporteras till Datavärdskap Luft (innehas f.n. av IVL), som i sin tur
ansvarar för det långsiktiga hållandet av databasen, inkluderande säkerhetskopiering,
behörighetskontroll, skydd mot oriktig användning (dataintegritet), uppdatering av datamodeller och
uppdatering till nya programversioner och ny maskinvara.

3

National Air Quality Reference Laboratories Association – EU:s nätverk för referenslaboratorier
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4.4 Samverkan mellan olika aktörer
4.4.1 Mätverksamheten
Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund bedriver sedan många år tillbaka mätningar på
timbasis av såväl ozon som kväveoxider vid Norr Malma. Data från denna station rapporteras till
Datavärdskap Luft.
Även under 2012 finansieras ozonmätningar på timbasis vid stationen i Östad gemensamt av
Länsstyrelsen i Västra Götaland och Naturvårdsverket. VG-län kommer därefter inte att bistå med
fortsatt finansiering.
Ozonmätningarna vid mätstationen i Asa finansieras av ett antal länsstyrelser i södra och mellersta
Sverige, inom ramen för projektet ”Ozonmätnätet i södra Sverige”.
I dagsläget räknar berörda länsstyrelser med att mätverksamheten vid såväl Östad som Asa från och
med 2013 ska komma att finansieras inom ramen för den nationella miljöövervakningen

4.4.2 Modelleringsverksamhet
SMHI och IVL har pågående samarbete kring utvecklingen av modeller för beräkning av
ozonbelastning. I ett integrerat luftkvalitetsprognos- och informationssystem
(www.airviro.smhi.se/MAQS) har mätningar av ozonhalter, som utförs av IVL, och dagliga
körningar av SMHI:s MATCH-modell sammanförts i ett gemensamt webbverktyg. Där visas
aktuella tidsserier av prognosticerade ozonhalter tillsammans med mätdata från de svenska
mätstationerna.
Inom ramen för Datavärdskap Luft ges, med uppdatering varje timma, på IVL:s hemsida
(www.ivl.se) information om aktuella ozonhalter från samtliga mätstationer inom den nationella
miljöövervakningen. Detta system bör kunna utvecklas till att på ett överskådligt och informativt sätt
kunna kompletteras med en yttäckande bild av den aktuella situationen. Det krävs dock ett visst
utvecklingsarbete innan ett sådant system kan fungera tillfredsställande och vara tillfredsställande
informativt.
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4.5 Kostnader
Nedan angivna kostnader avser kostnadsläget i april 2011. Då erhållna prisuppgifter baseras på en
mängdrabatt förutsätter kostnaderna att inköp görs av utrustning till minst åtta mätstationer för både
ozon och kväveoxider.
Materialkostnader – investering för en station (kostnadsläge i april 2012)
Investering
O3-instrument

Ozon (SEK)
70 000

90 000

NOX-instrument
Ventilpaket (kalibreringsenhet) inkl
skrubber för nollgas
Reduceringsventiler
PM-filter NOX-instrument
Logger (GPRS) + modem
Installation/slangar etc

Summa per station

Kväveoxider (SEK)

25 000
7 500

102 500 SEK

Årlig avskrivnings-kostnad per
20 500 SEK
station
1) tillkommer för NOX-styrning
2) tillkommer för NOX då O3-instrument installeras

10 000
10 500
2 500
2 5001)

115 500 SEK
23 100 SEK2)

Materialkostnad – årlig driftskostnad för en station (kostnadsläge i april 2012)
Baseras på tillgång till utrymme inomhus med befintlig ventilation och att ingen hyreskostnad
tillkommer.
Behov
Kalibrering med generator
Kalibrering med gas och spädsystem
(inkl. teknisk luft)

Ozon (SEK)

5 000

Gas
Förbrukningsmaterial
Elström
GPRS-abonnemang

Kväveoxider (SEK)1)

5 000
2 0002)
2 500
14 500 SEK

Årlig driftskostnad per station
1) tillkommer för NOX då O3-instrument finns på stationen
2) inkluderat elström för modem
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3 000
3 500
5 000
3 000
14 500 SEK

Tids- och resekostnader – installation för per station och totalt (kostnadsläge i april 2012)
Behov

Kostnad (SEK)
16 000
6 000

Arvode
Resor

22 000 SEK/station

Delsumma

30 000 SEK

Uppbyggnad Webb-system
Summa för installation
(8 stationer)

206 000 SEK

Tids- och resekostnader – drift (kostnadsläge i april 2012)
Behov

Kostnad (SEK)
NOX1)

O3

Kalibreringsfrekvens
Arvode för tillsyn
Kalibrering (2 ggr/år)
Projektledning, övrig drift,
datahantering
Resor (2 ggr/år)

2 gånger per år
10 000
24 000

-

30 000
20 000
84 000

15 000
15 000

Summa per station och år
1) tillkommer för NOX då O3-instrument finns på stationen

Kostnad (SEK)
O3

NOX1)

4 gånger per år
10 000
48 000
30 000

15 000

40 000
128 000

15 000

Sammanfattning – årlig kostnad per station samt för 8 stationer (kostnadsläge i april 2012)
Kostnad (SEK)

Installationskostnad

Kostnad (SEK)

206 000

Årlig kostnad

O3

Kalibreringsfrekvens

2 gånger per år

NOX1)

O3

NOX1)

4 gånger per år

Material – avskrivningar

20 500

23 100

20 500

23 100

Material – drift

14 500

14 500

14 500

14 500

Arvode – drift

64 000

15 000

88 000

15 000

Resor – drift

20 000

-

40 000

-

Summa (per station)

119 000

52 600

163 000

52 600

1 304 000

420 800

Summa (8 stationer)
952 000
420 800
1) tillkommer för NOX då O3-instrument finns på stationen
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Sammanfattning – totala kostnader år 1 – installation och drift (kostnadsläge i april 2012)
Kostnad (SEK)

Kostnad (SEK)

206 000

206 000

Installationskostnad

Årlig kostnad

O3

Kalibreringsfrekvens

NOX1)

O3

2 gånger per år

Drift (8 stationer)

952 000

Delsumma

420 800

NOX1)

4 gånger per år
1 304 000

420 800

1 578 800

1 930 800

158 000

193 000

Oförutsett (10 % på totalsumman)

Totalsumma (installation och
drift år 1, 8 stationer)
1 737 000
1) tillkommer för NOX då O3-instrument finns på stationen

2 124 000

Kostnader för övriga mätstationer (kostnadsläge i april 2011)
Förutsättningarna, och därmed också kostnaderna, för driften av de stationer för ozonmätningar
som idag drivs utanför den nationella miljöövervakning, men som medtagits i sammanställningen i
relation till mätkraven enligt EG-direktivet (2008/50/EG), varierar. Nedan angivna kostnader för
dessa 3 stationer baseras på samma beräkning som ovan för årlig drift av en ny station. För dessa
stationer har inte medräknats några eventuella kostnader för upprustning av mätbod, lokalhyra eller
dylikt. Vid exempelvis Östad krävs en viss renovering av stationen om mätningar ska bedrivas där
framöver.
Station

Årlig driftskostnad (SEK)

2 gånger per år

4 gånger per år

Asa

119 000

163 000

Östad

119 000

163 000

Norr Malma

119 000

163 000

Summa

357 000

489 000

Kalibreringsfrekvens

4.6 Tidsplan
Inledande mätningar med diffusionsprovtagare (se vidare avsnitt 5 nedan) påbörjades under maj
2011 och pågick till mitten av oktober 2011.
Enligt den ursprungliga tidsplanen, då mätningarna skulle påbörjats den 1 januari 2012, var
installationen av ordinarie mätplatser tänkt att genomföras under november månad, och systemet
med dataöverföring skulle implementerats under november-december 2011.
Vid en eventuell start i januari 2013 krävs beslut senast den 31 augusti 2012 för att hinna med
nödvändiga förberedelser.
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5

Inledande mätningar under sommaren 2011

Mätningar av ozon (O3), kvävedioxid (NO2) och temperatur genomfördes under sommaren 2011 vid
de åtta nya mätplatser som föreslagits enligt ovan, se avsnitt 4.1. Kompletterande mätningar utfördes
även i Rödeby, strax utanför Karlskrona (se Bilaga 3:9).
För att studera eventuella haltgradienter i lä om de områden där merparten av de lokala utsläppen
sker mättes i 5 av tätorterna (Luleå, Sundsvall, Karlstad, Jönköping, Karlskrona) parallellt också i en
mer centralt belägen punkt.

5.1 Mätutrustning
För mätningarna av O3 och NO2 användes diffusionsprovtagare. En beskrivning av dessa provtagare
återfinns i undersökningstypen ”Föroreningar i luft, månadsmedelvärden med diffusionsprovtagare”
(www.naturvardsverket.se). IVL tillhandahöll provtagare och utförde också de kemiska analyserna
vid sitt ackrediterade laboratorium.
Temperatur- och luftfuktighetsmätningar skedde med hjälp av s.k. Tinytags (robusta, batteridrivna
mätare/loggrar). Med hjälp av denna information har ozonindex, i form av AOT40, beräknats.
Denna beräkningsmetodik beskrivs närmare i Pihl Karlsson m.fl. (2011).

5.2 Mätprogram
Mätningar av lufthalter genomfördes på 2-veckorsbasis på totalt 14 platser, medan temperatur
mättes på 8 av platserna (varav de stals på 2). På några platser kom mätningarna igång redan under
maj månad, medan flertalet startade i mitten av juni. Provtagningen avslutades i mitten av oktober
vid samtliga stationer, se provtagningsschema i Tabell 5.
Tabell 5

Provtagningsschema för testmätningar, sommaren 2011.

Station
Katterjåkk
Luleå Bensbyn
Luleå Hertzön
Sundsvall Timrå
Sundsvall Bergeforsen
Stockholm Danderyd
Karlstad Forshaga
Karlstad
Jönköping Kaxholmen
Jönköping
Kungälv Ytterby
Karlskrona Rödeby
Karlskrona Arena
Malmö Staffanstorp
1) Provtagaren stals

Startdatum
110318
110530
110530
110531
110531
110610
110420
110610
110419
110608
110607
110620
110620
110614

Stoppdatum
111010
111010
111010
111010
111010
111010
111010
111010
111010
111010
111012
111010
111010
111010

20

O3, NO2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Temperatur
X

X
X
X
X
X1)
X1)
X

5.3 Resultat
I resultatredovisningen nedan har även preliminära resultat från de ozonmätningarna (timbasis) som
sker inom den nationella luftkvalitetsövervakningen inkluderats. Dessa mätningar utförs av ITM
(Aspvreten) och IVL (övriga mätplatser), på uppdrag av Naturvårdsverket.
5.3.1

Halter av O3 och NO2

Medelhalterna av O3 under perioden mitten av juni – mitten av oktober redovisas i Figur 4. Av
figuren framgår att halterna i förortsmiljöer generellt var något lägre än i den regionala
bakgrundsluften. I norra Sverige var dock O3-halten på samma nivå strax utanför Luleå centrum
som på landsbygden.
I Figur 5 visas medelhalterna av O3 respektive NO2 för den tidsperiod mätning skedde vid
respektive station. NO2-halterna i tätortsmiljöerna var låga och varierade mellan cirka 2 och 8 µg/m3.
Medelhalter över 5 µg/m3 observerades i de tre tätortszonerna (Staffanstorp, Ytterby, Danderyd)
samt i de mer centrala delarna av Jönköping och Timrå. Det fanns inget tydligt samband mellan
halterna av O3 och NO2.
Från juni och fram till oktober (Figur 4) kan man för O3 se en haltgradient över landet, med högre
medelhalter i södra än i norra Sverige. Mätningarna i norra Sverige samt vid Jönköping-Kaxholmen
startade redan i april, vilket delvis förklarar de högre medelhaltnivåerna som kan ses i Figur 5.
70
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O3 (µg/m3)

50
40
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Figur 4

Vindeln

Esrange

Luleå-Hertzön

Luleå-Bensbyn

Katterjåkk

Bredkälen

Sundsvall-Bergeforsen

Sundsvall-Timrå

Grimsö

Aspvreten

Karlstad

Karlstad-Forshaga

Stockholm-Danderyd

Norra Kvill

Jönköping Centrum

Jönköping-Kaxholmen

Råö

Göteborg-Ytterby

Vavihill

Karlskrona Arena

Karlskrona-Rödeby

Malmö-Staffanstorp

0

Periodmedelvärden (mitten av juni –mitten av oktober) av O3 (µg/m3).
Blå staplar representerar mätplats i förort och röda staplar mätplats i bakgrundsmiljö.
Streckad stapel avser befintlig mätplats.
Observera att startdatum kan variera någon vecka mellan mätplatserna.
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Figur 5

Medelhalter av O3 (röda staplar) respektive NO2 (blåa staplar) (µg/m3) vid de
studerade mätplatserna.
Observera att tidsperioden varierar mellan mätplatserna då medelvärdet beräknats för den tid
mätning skett vid resp. plats.

5.3.2

Beräkning av AOT40

Sambandet mellan temperaturens och O3-haltens dygnsvariation har utnyttjats för att utifrån O3medelvärden för perioder om ungefär 14 dagar och timvisa temperaturmätningar uppskatta AOT40
för respektive period (Tuovinen, 2002; Piikki m.fl., 2008; Pihl Karlsson m.fl., 2011).
5.3.3

Samlad bedömning avseende O3-belastning

Nedan redovisade periodmedelvärden från de timvisa mätningarna ska betraktas som ungefärliga, då
de motsvarar medelhalter anpassade till att start- och stoppdatum inte i alla fall överensstämmer helt
mellan de olika mätplatserna. Även de beräknade AOT40-värdena (för 24 h respektive 12 h per
dygn) utgörs av på motsvarande sätt ”anpassade” månadsvärden.
5.3.3.1

Zon 1

Medelhalter av O3 för de enskilda mätperioderna vid respektive mätplats samt vid de befintliga
permanenta mätpunkterna i zon 1 redovisas i Figur 6. Beräknade AOT40-värden presenteras i
Figur 7 som månadsvärden för alla mätplatser i zon 1.
O3-halten i och strax utanför Luleå var på i stort sett samma nivå som i bakgrundsluften, och det var
heller ingen skillnad i O3-haltsbelastning mellan Hertzön och Bensbyn.
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Av Figur 7 framgår att AOT40 i Katterjåkk under maj månad var avsevärt högre än vid de andra
bakgrundsstationerna (Esrange och Vindeln) för att därefter sjunka drastiskt till en lägre nivå än vid
de övriga platserna.
Under juni noterades AOT40-värden (24h) på cirka 1000 ppb-timmar i såväl Bensbyn och något
högre i Vindeln, medan nivån i Hertzön och vid övriga bakgrundsstationer var något lägre. AOT40nivåerna var under juli och augusti generellt avsevärt lägre, men i storleksordningen dubbelt så hög i
Bensbyn (cirka 600 ppb-timmar) och Vindeln som vid övriga mätplatser.
De uppmätta O3-halterna på de två platserna i Sundsvall (Timrå respektive Bergeforsen) låg på
samma nivå och något lägre än i bakgrundsluften i Bredkälen. AOT40 var i juni drygt 600 ppbtimmar i Bredkälen, för att efterföljande månader vara runt 200 ppb-timmar eller lägre vid samtliga
platser. Nivån var generellt något lägre i Timrå än i Bergeforsen.

O3 (µg/m3)

100
80

120

Katterjåkk
Luleå-Bensbyn
Luleå-Hertzön
Esrange
Vindeln

100
O3 (µg/m3)

120

60
40

80

SundsvallBergeforsen

60
40

20

20

0

0

Figur 6

Sundsvall-Timrå

Periodmedelhalter av O3 (µg/m3) vid respektive mätplats i zon 1 samt vid de
befintliga mätplatserna inom den nationella miljöövervakningen.
Observera att tidsperioderna ej är helt synkrona.
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Figur 7

Beräknade AOT40-värden (ppb-timmar för 24 och 12 h) vid respektive mätplats i
zon 1 samt vid de befintliga mätplatserna inom den nationella miljöövervakningen.
Observera att tidsperioderna ej är helt synkrona.
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5.3.3.2

Zon 2 och 4

I Figur 8 redovisas medelhalter av O3 för de enskilda mätperioderna vid respektive mätplats samt vid
de befintliga permanenta mätpunkterna i zon 2 och 4. Beräknade AOT40-värden presenteras i Figur
9 som månadsvärden för alla mätplatser i de två zonerna.
O3-halten i och strax utanför Karlstad var något lägre än i bakgrundsluften, med något lägre halter i
Forshaga än inne i Karlstad.
AOT40-nivån var under juni mer än dubbelt så hög i Forshaga (cirka 1700 ppb-timmar (24h)) än i
Karlstad, medan det i juli var tvärtom. För Karlstad beräknades då AOT40 (24h) på cirka 600 ppbtimmar. Under augusti och september var månadsmedelbelastningen avseende AOT40 lägre än 250
ppb-timmar vid bägge platserna. I Grimsö var AOT40 (24h) under juni något högre än i Forshaga,
men var under resten av sommaren i nivå med den högsta belastningen vid förortsplatserna för
respektive månad.
Även i Stockholm-Danderyd (zon 4) uppmättes halter av O3 som generellt var något lägre än i luften
på landsbygden. AOT40 var i juni ungefär 3 gånger lägre i Danderyd (cirka 600 ppb-timmar (24h))
än i Aspvreten, för att därefter vara på samma nivå i förorts- och bakgrundsluft under resten av
sommaren.

Figur 8

Periodmedelhalter av O3 (µg/m3) vid respektive mätplats i zon 2 och 4 samt vid de
befintliga mätplatserna inom den nationella miljöövervakningen.
Observera att tidsperioderna ej är helt synkrona.
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Figur 9

Beräknade AOT40-värden (ppb-timmar för 24 och 12 h) vid respektive mätplats i
zon 2 och 4 samt vid de befintliga mätplatserna inom den nationella
miljöövervakningen.
Observera att tidsperioderna ej är helt synkrona.
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5.3.3.3

Zon 3, 5 och 6

Medelhalter av O3 för de enskilda mätperioderna vid respektive mätplats samt vid de befintliga
permanenta mätpunkterna i zon 3, 5 och 6 redovisas i Figur 10. I Figur 11 presenteras beräknade
AOT40-värden som månadsvärden för alla mätplatser i tre zonerna.
O3-halten i och strax utanför Jönköping var under de flesta av mätperioderna lägre än i
bakgrundsluften, och något högre i Kaxholmen än vid den mer centralt belägna mätplatsen.
AOT40-nivån var genomgående högre i Kaxholmen än i de mer centrala delarna av Jönköping,
under juni drygt tre gånger så hög (cirka 2600 ppb-timmar (24h)). O3-förekomsten, beräknad som
AOT40, under sommaren var i Kaxholmen i nivå med bakgrundsbelastningen i hela södra Sverige. I
Norra Kvill var AOT40-belastningen dock något högre under försommaren, upp till nästan 6000
ppb-timmar i maj.
I Göteborg-Ytterby (zon 5) mättes O3-halten endast fördelat på två längre mätperioder.
Medelhaltnivån var lägre där än vid bakgrundsstationen Råö. Det var dock inte möjligt att uppskatta
AOT40-värden för denna plats, då temperaturprovtagaren (Tinytag) stals.
Även längst söderut i landet var O3-halterna under de flesta mätperioder något lägre i
förortsområden än i bakgrundsmiljön. Vid den mest centrala mätplatsen i Karlskrona var halten
under några av mätperioderna i nivå med i Vavihill och generellt något högre än i Rödeby. Halterna i
Staffanstorp (zon 6) var på i stort sett samma nivå som i Rödeby.
Under juni noterades AOT40-värden (24h) på cirka 1000 ppb-timmar i såväl Karlskrona och
Rödeby som i Staffanstorp. Nivåerna var under juli och augusti generellt avsevärt lägre (lägre än 400
ppb-timmar), och i september knappt en tiondel av den högsta noteringen. I bakgrundsluften var
belastningen runt 3000 ppb-timmar under maj och juni, och därefter cirka 500 ppb-timmar per
månad. Vid Råö var belastningen dock dubbelt så hög under juli och augusti.
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Figur 10

Periodmedelhalter av O3 (µg/m3) vid respektive mätplats i zon 3, 5 och 6 samt vid de
befintliga mätplatserna inom den nationella miljöövervakningen.
Observera att tidsperioderna ej är helt synkrona.
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Figur 11

Beräknade AOT40-värden (ppb-timmar för 24 och 12 h) vid respektive mätplats i
zon 3, 5 och 6 samt vid de befintliga mätplatserna inom den nationella
miljöövervakningen.
Observera att tidsperioderna ej är helt synkrona.
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Diskussion

Sverige uppfyller i dagsläget inte kraven på övervakning av marknära ozon i omgivningsluft enligt
direktiv 2008/50/EG. Med möjligheten att använda kompletterande information för
ozonövervakningen krävs en utökning med 8 mätstationer (varav minst 6 i förortsmiljö).
I en tidigare utredning (Sjöberg m.fl., 2010) konstaterades att det antropogena tillskottet till
ozonhalter i Sverige huvudsakligen beror på långväga transport av ozonbildande ämnen, och att
skillnaderna i ozonförekomst mellan kategorierna Förort, Landsbygd och Bakgrundsnivå landsbygd
är relativt små. Den sänkning i ozonhalt som sker i närheten av trafikmiljöer är begränsad till de
mest centrala delarna av tätorten, men skillnaden i haltnivå mellan bakgrundsmiljö på landsbygd och
tätortsmiljö är relativt liten även i de tre stora tätortsområdena i Sverige. Den ozonbildning som
beräknas ske på grund av utsläpp av ozonbildande ämnen från tätortsområden i Sverige är relativt
begränsad. Modellstudier har t.ex. visat att en 50%-ig begränsning av utsläppen av ozonbildande
ämnen från tätorter och industrier i Västra Götaland resulterar i en minskande ozonbildning
motsvarande några enstaka mikrogram per kubikmeter (Langner m. fl., 2004).
Utifrån de resultat som redovisas ovan från mätningarna under sommaren 2011 kan konstateras att
det genomgående, med något enstaka undantag, var jämförbara eller något lägre ozonhalter vid de
studerade mätplatserna i förortsmiljöer jämfört med ozonbelastningen i bakgrundsmiljön. I de 5
orter där parallella mätningar genomfördes på två platser visade resultaten inte heller på någon
entydig skillnad i haltnivåer mellan förortsmiljön och den mer centralt belägna mätplatsen. Det fanns
dock en tendens till högre AOT40-belastning vid platsen längst bort från centrum i flera av
tätorterna.
Metoden att uppskatta AOT40-nivåer utifrån övervakning av ozon med diffusionsprovtagare, i
kombination med temperaturmätningar, har tagits fram för södra Sverige. Detta medför att det finns
en större osäkerhet i motsvarande skattning avseende AOT40-värden för norra Sverige. Kampanjer
med månadsvisa mätningar av ozonhalter och meteorologi på timbasis vid några strategiska platser
skulle dock kunna bilda underlag för framtagandet av en metod som kan användas även i norra
Sverige.
Studerade mätplatser har föreslagits utifrån angivna kriterier - såsom geografisk spridning,
representation av olika ekosystem, punktkällor för utsläpp, förhärskande vindriktningar,
befolkningstäthet - och i Tabell 6 nedan diskuteras de enskilda tätorternas/mätplatsernas för- och
nackdelar med avseende på lämplig placering för kontinuerlig övervakning av ozon. En klassificering
av mätplatser som Landsbygd eller Bakgrundsnivå landsbygd har här betraktats som likvärdig, då
skillnaden i ozonbelastning mellan dessa kategorier är mycket begränsad för svenska förhållanden.
Uppmätta halter av kvävedioxid i förorterna var låga, och av resultaten kan man inte utläsa något
samband mellan halterna av kvävedioxid och ozon. Då antalet ozonstationer (enligt direktivets krav)
reducerats, med hänvisning till användning av kompletterande information, ska kontinuerlig mätning
av kvävedioxid ske på samtliga kvarvarande platser (förutom vid Bakgrundsstation landsbygd). Detta
innebär en komplettering även för kvävedioxid med 8 ytterligare mätplatser, varav 6 i Förort. Utöver
i de 6 förorterna (1 per zon, se Tabell 6) ska mätningar ske vid en plats vardera i zon 1 (norra
Sverige) respektive zon 3 (södra Sverige). Enligt motsvarande resonemang som ovan anses en
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lokalisering i Bakgrundsluft landsbygd väl kunna representera även kategorin Landsbygd. För zon 1
föreslås övervakning av kväveoxider vid Katterjåkk, där det också finns meteorologiska mätningar. I
zon 3 kan motsvarande övervakning ske antingen vid Råö eller Östad. Fördelen med Råö är att det
är en nationell station, speglar intransport från kontinenten, vilket är en fördel ur
modelleringssynpunkt, och att en rad andra luftföroreningskomponenter övervakas där.
Utifrån perspektivet att erhålla maximal nytta av en utökning av stationsnätet för övervakning av
ozon och kväveoxider har hänsyn också tagits till att mätningarna bör vara representativa och i så
stor utsträckning som möjligt ge kompletterande information till modellberäkningar.
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Tabell 6
Zon
Zon 1

Kommentarer avseende aktuella tätorter/mätplatser (svärtade mätplatser förordas).

Tätort

Mätplats

(förort där inte
annat anges)
Katterjåkk Bakgrundsnivå
landsbygd
(jämförbart med
Landsbygd)

Luleå

Bensbyn
Hertzön

Sundsvall

Timrå
Bergeforsen

Åreskutan

Bakgrundsnivå
landsbygd
(jämförbart med
Landsbygd)

Zon 2

Karlstad

Forshaga
Karlstad C

Zon 3

Jönköping

Kaxholmen
Jönköping C

Karlskrona

Rödeby
Karlskrona C
(Arena)

Zon 4

Stockholm

Danderyd

Zon 5

Göteborg

Ytterby

Zon 6

Malmö

Staffanstorp

Kommentarer
Visade under maj avsevärt högre AOT40-nivå än
Esrange, vilket indikerar en högre ozonbelastning i alpin
miljö. Mätningar i Katterjåkk kan ge värdefull
information om ozonsituationen i denna typ av
områden, något som saknas idag.
Mätningarna kan också samlokaliseras med SMHI:s
väderstation.
Ingen större skillnad i haltbelastning mellan dessa
förortsstationer, men Bensbyn uppvisade en något högre
AOT40-nivå.
Bensbyn bedöms väl kunna spegla situationen i
befolkningscentrum i zonen.
Något lägre AOT40-belastning i Timrå än i Bergeforsen,
den sistnämnda platsen bedöms vara representativ för
befolkningsexponering i södra Norrland.
Endast 1 förortsstation krävs, och för
befolkningsexponering bedöms Bensbyn (Luleå) ge en
tillfredsställande bild för hela zonen.
Genom att istället placera en mätstation på Åreskutan
(Bakgrundsnivå landsbygd, Bilaga 3:10, ej med i det
tidigare förslaget) erhålles kompletterande information
om ozonbelastningen i alpin miljö i södra delen av den
svenska fjällkedjan.
Ingen större skillnad mellan stationerna.
Forshaga anses väl representera ozonsituationen i
förorter/mindre städer i Mellansverige.
Något högre ozonhalt och AOT40-nivå i Kaxholmen än
närmre centrum.
Jönköping kan dock anses ge en sämre representativitet
för södra Sverige och en sämre bild av intransport från
kontinenten än en station längre söderut.
Genomgående något högre ozonbelastning vid den mer
centralt belägna platsen än vid Rödeby.
Var ej med i det ursprungliga förslaget, men Rödeby
föreslås som placering istället för en station vid
Jönköping/Kaxholmen för att ”fånga” intransporten av
förorenade luftmassor över sydöstra Sverige. Det
framgår av kartan i Figur 3 att det föreligger en brist på
mätlokaler för ozon i sydöstra Sverige.
Något lägre ozonbelastning än i den regionala
bakgrunden. Speglar väl belastningen i förort i zonen.
Något lägre ozonbelastning än i den regionala
bakgrunden. Speglar väl belastningen i förort i zonen.
Något lägre ozonbelastning än i den regionala
bakgrunden. Speglar väl belastningen i förort i zonen.
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7

Slutsatser

Såsom tidigare påpekats är nyttan av att placera mätstationer för ozonövervakning i förortsmiljöer i
Sverige (särskild i zon 1-3) begränsad, då det med tanke på de relativt begränsade utsläppen av
ozonbildande ämnen från svenska tätorter inte kan förväntas ske någon ozonbildning (och därmed
förhöjda halter och ökad exponering) på dessa korta avstånd.
Resultaten från den genomförda mätkampanjen under sommaren 2011 visar inte heller på någon
förekomst av lokal ozonbildning i lä om tätorterna, varken i de mindre tätortsområdena i zon 1-3
eller i tätortszonerna (zon 4-6).
Mot bakgrund av erhållna resultat och för att få ett så optimalt mätnät som möjligt, givet de
förutsättningar och krav som redovisats i Sjöberg m.fl. 2010, ges i sammanställningen nedan (Tabell
7) ett förslag till en utökning av det svenska nationella stationsnätet för kontinuerlig övervakning av
ozon och kvävedioxid. Det bör noteras att förslaget förutsätter fortsatta mätningar vid tre mätplatser
som Naturvårdsverket inte har rådighet över.
Förslaget innebär att stationsnätet för kontinuerlig ozonövervakning utökas med sex stationer i
förortsmiljö (en plats per zon) samt ytterligare två stationer (Katterjåkk, Åreskutan) i fjällmiljö i zon
1. Övervakning av kväveoxider föreslås ske på samtliga mätplatser i förortsmiljö samt i Katterjåkk
(zon 1) och Råö (zon 3).
Observera att i det slutliga förslaget har stationen vid Sundsvall/Bergeforsen flyttats till Åreskutan
och Jönköping/Kaxholmen flyttats till Karlskorna/Rödeby).
Tabell 7
Zon

Område

Slutgiltigt förslag till utökning av den nationella ozonövervakningen.
Nuvarande
mätlokaler med
kontinuerliga
ozonmätningar

Förslag till utökning

O3

NOX

+1 station i Luleå/Bensbyn (förort)
+ 1 station i Katterjåkk (högalpin miljö norra fjällvärlden)
+ 1 station på Åreskutan (alpin miljö södra fjällvärlden)
+ 1 station i Forshaga (förort)

x
x
x
x

x
x

+ 1 station i Karlskrona (förort)

x

x
x

+ 1 station i Danderyd (förort)
+ 1 station i Ytterby (förort)
+ 1 station i Staffanstorp (förort)

x
x
x

x
x
x

(landsbygd alt.
bakgrundsnivå
landsbygd) 1)

1

Norra
Sverige

2

MellanSverige

3

Södra
Sverige

4
5
6

Stockholm
Göteborg
Malmö

1. Esrange
2. Vindeln
3. Bredkälen
1. Norra Kvill
2. Aspvreten
3. Grimsö
4. Norr Malma 2)
1. Vavihill
2. Råö
3. Asa
4. Östads Säteri
-

3) Kursiverade mätlokaler anger att mätningarna ej bedrivs inom den nationella miljöövervakningen.
4) Här mäts även kväveoxider (NOX) kontinuerligt.
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Bilaga 1 Zonindelning i Sverige
Förslag från Naturvårdsverket 1 december 2004, med uppdaterade uppgifter avseende invånarantal.
Zon

Område

Ingående kommuner/ län

Typ av
zon

Antalet
invånare
år 2007
(miljoner
invånare) 1
1.43

1

Norra Sverige

Norrbotten (BD), Västerbotten
(AC), Västernorrland (Y),
Jämtland (Z), Dalarna (W),
Gävleborg (X)

Övriga
zoner

2

Mellansverige

Värmland (S), Örebro län (T),
Västmanland (U), Uppsala (C),
Stockholms län utom zon 4 (AB),
Södermanland (D), Östergötland
(E)

3

Södra Sverige

4

271 849 / 292 645

Övriga
zoner

2.08

59 601 / 69 689

Västra Götaland utom zon 5 (O),
Jönköpings län (F), Kalmar län
(H), Gotland (I), Kronoberg (G),
Halland (N), Blekinge (K), Skåne
utom zon 6 (M)

Övriga
zoner

2.78

73 804 / 82 198

Stockholms
tätortsområde

Kommunerna Botkyrka,
Danderyd, Ekerö, Haninge,
Huddinge, Järfälla, Lidingö,
Nacka, Salem, Sollentuna, Solna,
Stockholm, Sundbyberg, Täby,
Tyresö, Upplands Väsby,
Vallentuna, Vaxholm, Österåker

Tätbebyggelse

1.68

2 903 /2 765 2

5

Göteborgs
tätortsområde

Kommunerna Ale, Göteborg,
Härryda, Kungälv, Lerum,
Mölndal, Partille, Öckerö.

Tätbebyggelse

0.74

1 892 / 2 013

6

Malmös
tätortsområde

Kommunerna Burlöv, Lomma,
Lund, Malmö, Staffanstorp,
Vellinge.

Tätbebyggelse

0.48

912 / 927

Totalt
9.18
1) Befolkningsstatistik per 31/12 2007 (www.scb.se); 2) Tidigare angiven landareal felräknad
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Yta (km2)
landareal/
totalareal (inkl.
vattenareal)2

411 000 / 450 000

Bilaga 2

Befintliga och preliminärt föreslagna
mätstationer för ozon, stora
punktkällor för NOX/NMVOC samt
befolkningstäthet
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Bilaga 3

Förslag till nya mätstationer

3:1 – Katterjåkk

Karta som beskriver mätstationens placering (indikeras med röd stjärna)

Förhärskande vindriktningar (från www.windfinder.com)
Koordinater:

X: 7594011 / Y: 1596940

Altitud:

515 m.ö.h

Zon/Område

1/Norra Sverige

Mätplatskategori:

Bakgrundsnivå, landsbygd

Mätort/Mätplats

Katterjåkk. SMHIs bemannade meteorologiska station.

Kontaktperson:

Annika Carlsson, SMHIs station, Katterjåkk
Telefon: 0980-43032
E-post: weracarlsson@hotmail.com
I dagsläget förekommer i Sverige inga ozonmätningar i
alpin miljö. Placering av en mätstation vid SMHIs
meteorologiska station ger möjlighet till ozonmätningar
på kalfjäll i de allra nordligaste delarna av landet.

Övrigt
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3:2 – Luleå/Bensbyn

Karta som beskriver mätstationens placering (indikeras med röd stjärna)

Förhärskande vindriktningar (från www.windfinder.com)
Koordinater:

X: 7297330 / Y: 1795911

Altitud:

15 meter

Zon/Område

1/Norra Sverige

Mätplatskategori:

Förort

Mätort/Mätplats

Bensbyn / Benzeliusskolan
Benzeliusvägen 13, Luleå
Per Andersson, Miljökontoret, Luleå kommun
Telefon: 0920 – 45 33 03
E-post: per.andersson@miljo.lulea.se

Kontaktperson:

Övrigt

Föreslagen mätort ligger norr om Luleå och ca. 10 km
från SSAB Luleå.
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3:3 - Sundsvall/Bergeforsen

Karta som beskriver mätstationens placering (indikeras med röd stjärna)

Förhärskande vindriktningar (från www.windfinder.com)
Koordinater:

X: 6936729 / Y: 1580989

Altitud:

11 meter

Zon/Område

1/Norra Sverige

Mätplatskategori:

Förort
Bergeforsen / Bergeforsens skidanläggning
Rännarvägen 5, Bergeforsen
Linnea Mothander, Miljö- och byggkontoret, Timrå
kommun
Telefon: 060-163190
E-post: linnea.mothander@timra.se

Mätort/Mätplats
Kontaktperson:

Övrigt

Föreslagen mätort ligger norr om Sundsvall, ca. 15 km
från Ortvikens pappersbruk och ca. 5 km från Östrands
massafabrik.
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3:4 – Karlstad/Forshaga

Karta som beskriver mätstationens placering (indikeras med röd stjärna)

Förhärskande vindriktningar (från www.windfinder.com)
Koordinater:

X: 6603838 / Y: 1368573

Altitud:

64 meter

Zon/Område

2/Mellansverige

Mätplatskategori:

Förort

Mätort/Mätplats

Forshaga / Forshaga kommunhus
Storgatan 52, Forshaga

Kontaktperson:

Jonny Karlsson, Driftchef Fastighet, Forshaga
kommun.
Telefon: 054-172047
E-post: jonny.karlsson@forshaga.se

Övrigt

Föreslagen mätort ligger ca. 14 km norr om Karlstad.
Avståndet till Skoghalls bruk är ca. 23 km.
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3:5 – Jönköping/Kaxholmen

Karta som beskriver mätstationens placering (indikeras med rött kryss)

Förhärskande vindriktningar (från www.windfinder.com)
Koordinater:

X:6415364 Y:1411256

Altitud:

195 meter

Zon/Område

3/Södra Sverige

Mätplatskategori:

Förort

Mätort/Mätplats

Kaxholmen / Landsjöskolan
Tunnlandsvägen 13, Huskvarna

Kontaktperson:

Lennart Oldén, Miljökontoret, Jönköpings kommun
Telefon: 036-105449
E-post: lennart.olden@jonkoping.se

Övrigt

Föreslagen mätort ligger ca. 12 km nordost om
Jönköping.
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3:6 – Stockholm/Danderyd

Karta som beskriver mätstationens placering (indikeras med röd stjärna)

Förhärskande vindriktningar (från www.windfinder.com)

Mätningar sommaren 2011 / Förslag till permanent
Koordinater:

mätpunkt
X: 6589015 / Y: 1628555 / X: 6588686 / Y: 1629050

Altitud:

25 meter / 9 meter

Zon/Område

4/Stockholms tätortsområde

Mätplatskategori:

Förort

Mätort/Mätplats

Danderyd / Ridhuset / Vasaskolan, Danderyds kommun

Kontaktperson:

Jan Sanfridsson, Tekniska kontoret, Danderyds kommun /
Rektor Jan Buchar, Vasaskolan
Telefon: - / 08 568 914 72
E-post: - / jan.buchar@danderyd.se

Övrigt

Föreslagen mätort ligger knappt 10 km norr om
Stockholms centrala delar.
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3:7 - Göteborg/Ytterby

Karta som beskriver mätstationens placering (indikeras med röd stjärna)

Förhärskande vindriktningar (från www.windfinder.com)
Koordinater:

X: 6422083 / Y: 1269574

Altitud:

12 meter

Zon/Område

5/Göteborgs tätortsområde

Mätplatskategori:

Förort

Mätort/Mätplats

Ytterby / Ytterbyskolan
Skolvägen 1, Ytterby

Kontaktperson:

Lennart Aidefors
Telefon: 0706-595204
E-post: lennart.aidefors@kungalv.se

Övrigt

Föreslagen mätort ligger ca. 20 km norr om Göteborg.
Avstånd till raffinaderierna i Göteborg är strax under 20
km.
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3:8 - Malmö/Staffanstorp

Karta som beskriver mätstationens placering (indikeras med röd stjärna)

Förhärskande vindriktningar (från www.windfinder.com)
Koordinater:

X: 6170609 / Y: 1335554

Altitud:

16 meter

Zon/Område

6/Malmös tätortsområde

Mätplatskategori:

Förort

Mätort/Mätplats

Staffanstorp / Mellanvångsskolan
Tingsvägen, Staffanstorp

Kontaktperson:

Olle Larsson
Telefon: 0709 – 35 17 49
E-post: olle.larsson@staffanstorp.se

Övrigt

Föreslagen mätort ligger ca. 12 km ostnordost om
Malmö.
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3:9 – Karlskrona/Rödeby

Karta som beskriver mätstationens placering (indikeras med röd stjärna)

Förhärskande vindriktningar (från www.windfinder.com)
Koordinater:

X: 6237351 / Y: 1488624

Altitud:

58 meter

Zon/Område

3/Södra Sverige

Mätplatskategori:

Förort

Mätort/Mätplats

Rödeby / Rödebyskolan
Rödebyvägen, Rödeby

Kontaktperson:

Jörgen Haack
Telefon: 0709 – 30 32 95
E-post: fritidsvaktmastare@karlskrona.se

Övrigt

Föreslagen mätort ligger ca. 9 km norr om Karlskrona.
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3:10 –Åreskutan

Koordinater:

X: 7038357 / Y: 1363886

Altitud:

1260 meter

Zon/Område

1/Norra Sverige

Mätplatskategori:

Alpin miljö, södra fjällvärlden

Mätort/Mätplats

Åreskutan, Forskarstugan

Kontaktperson:

Lars Lundberg
Telefon:0706 77 27 21
E-post:

Övrigt

Föreslagen mätstation ligger ca. 100 km väster om
Östersund.
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