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Bakgrund och syfte

Inom den nationella miljöövervakningen avseende luftföroreningar har IVL bedrivit
verksamhet vid mätstationen Vavihill, belägen på Söderåsen i Skåne, sedan 1984. Sedan
några år tillbaka sker ytterligare mätningar vid lokalen, av SLU (Jenny Kreuger) och
ITM/Lunds universitet (Hans Areskoug/Erik Swietlicki).
IVL arrenderar i dagsläget marken där stationen är placerad av Gustafsborgs Säteri AB.
Närboende på fastigheten har framfört klagomål på bl.a. buller från mätstationen, och trots
vidtagna åtgärder sades arrendet upp per den 1 januari 2011. Efter diskussion med säteriet
har detta datum flyttats framåt i tiden, tills ett alternativ har hittats och utvärderats (bl.a.
behövs sannolikt parallellmätningar under en period för att inte bryta tidstrender).
Parallellt har Lunds universitet etablerat en mätplats, cirka 2 mil från Vavihill, där de
bedriver en rad forskningsaktiviteter avseende bl.a. partiklar.
IVL Svenska Miljöinstitutet har, på uppdrag av Naturvårdsverket, genomfört föreliggande
utredning i syfte att hitta en alternativ mätplats för den verksamhet som idag pågår vid
Vavihill och som, inom den nationella miljöövervakningen, finansieras av
Miljöövervakningsenheten vid Naturvårdsverket. Inom ramen för utredningen har
diskussioner också skett med de personer som ansvarar för den övervakningsverksamhet
vid Vavihill som inte sker i IVL regi. Syftet har varit att ta fram ett förslag till alternativ
mätplats som i så stor utsträckning som möjligt tillgodoser samtliga nämnda aktörers
behov.
I Figur 1 nedan visas placeringen av den nuvarande stationen Vavihill, samt de möjliga
alternativa lokaliseringar om diskuteras i rapporten.
I Bilaga 1 redovisas aktuell omfattning av de mätningar som genomförs vid Vavihill inom
den nationella miljöövervakningen, Programområde Luft.
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Figur 1
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Nuvarande mätstation Vavihill (1) samt de alternativa lokaliseringar som
diskuteras i rapporten; Hallahus (2), Klåverödsgården (3), Liahuskorset (4),
Söndrahult (5) och Romeleåsen (6).

Krav på placering och utformning av
mätstation

2.1

Mätningar inom EMEP

Vavihill utgör bl.a. en av de svenska mätstationerna inom nätverket European Monitoring
and Evaluation Programme (EMEP), ett europeiskt samarbete om cirka 100 mätplatser där
bakgrundshalter i luft och nederbörd övervakas. Mätresultaten utgör underlag för
internationella förhandlingar i Luftkonventionen (CLRTAP) inom UN/ECE om minskade
utsläpp av luftföroreningar i Europa.
I den manual som tagits fram för de mätningar som sker inom ramen för EMEP definieras
bl.a. krav på placering och utformning av mätstationerna. I manualen beaktas dock inte
förutsättningarna för representativa mätningar av växtskyddsmedel (pesticider) och dess
eventuella påverkan av jordbruksaktiviteter.
2.1.1

Representativitet

Mätplatsen ska vara representativ för ett större område. Storleken bestäms av variabiliteten
i luft- och nederbördshalterna och den efterfrågade geografiska upplösningen i
koncentrations- och depositionsfält. Platser i närheten av jordbruksintensiva, urbana och
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industriella områden ska undvikas. Syftet med mätningarna inom EMEP är att ge
information om halter och deposition, samt den långväga transporten, av luftföroreningar.
Området som mätplatsen ska representera ska vara större än grid-storleken som tillämpas i
EMEP-modellen, idag 50*50 km2.
Inom en radie på 20 km från mätstationen bör det inte finnas några källor som kan ge
upphov till lokala emissioner. Följande tumregler kan tillämpas:
 inga emissioner av svaveldioxid och kvävedioxid inom 100 meter;
 inga emissioner > 100 kg/år och komponent inom 2 km;
 inga emissioner > 1000 kg/år och komponent inom 20 km.
Dessutom bör hänsyn tas till lokala meteorologiska förhållanden, såsom förhärskande
vindriktning, risk för inversion samt den topografiska situationen.
Mätplatser som är lokaliserade i närheten av större emissionskällor kan vara representativa
för området med avseende på månads- och årsmedelbelastning för aktuella komponenter,
men inte för exempelvis en tidsupplösning på dygn. Däremot kan de fortfarande väl spegla
belastningen för sekundära föroreningar, såsom sulfatpartiklar och ozon.
Ammoniak härrör i stor utsträckning från djurhållning och jordbruk, och närhet till dylika
aktiviteter bör därför undvikas. Detsamma gäller för dammande ytor, då dessa både kan
orsaka kontaminering av nederbördsprover och påverka halt och sammansättning av
partiklar i luften.
I Tabell 1 nedan redovisas rekommenderade avstånd från emissions- och
kontamineringskällor.
Tabell 1

Rekommenderade avstånd från emissions- och kontamineringskällor enligt
EMEP.

Typ av källa

Minsta avstånd

Kommentar

Större föroreningskällor (städer,
kraftverk, motorvägar)
Småskalig uppvärmning med kol, olja
eller ved
Mindre vägar
Större vägar
Spridning av gödsel, uppstallning av
djur

50 km

Betande djur på gödslade marker

500 m

Beroende på förhärskande
vindriktning
Endast någon källa kan accepteras
vid denna gräns
Upp till 50 fordon/dygn
Upp till 500 fordon/dygn
Beroende på antal djur och
storleken på gödslade
fält/betesmarker
Beroende på antal djur och
storleken på gödslade
fält/betesmarker

100 m
100 m
500 m
2 km

Vidare ska mätplatsen vara representativ med avseende på exponering för luftmassan.
Dalgångar eller andra platser som kan medföra förekomst av stillastående luft vid
inversioner bör, liksom bergstoppar, undvikas. En ideal placering är en öppen, väl
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exponerad yta i måttligt kuperat terräng eller åtminstone den sida av en dalgång som är
högre än det mest utsatta vid nattlig inversion.
Kuststationer med påtaglig dygnsvariation i vindförhållandena till följd av land/sjöbriseffekter rekommenderas inte heller. Vegetation kan utgöra en sänka för många
luftföroreningar, och det är också viktigt att undvika avskärmning, som exempelvis
träddungar, nära stationen.
För nederbördsmätningar är det också viktigt att proverna är representativa för ett större
område. Insamlaren ska inte vara exponerad för alltför kraftiga vindar, men ska inte heller
avskärmas av vegetation eller byggnader. För att undvika eventuell påverkan från
omgivande träd, byggnader etc. skall vinkeln från provtagaren till närmaste träd eller andra
hinder vara högst 30, se Figur 2. Grusvägar, odlad jordbruksmark etc. bör inte finnas
inom 100 m – 1 km från mätstationen. Helst bör marken omkring stationen utgöras av kort
gräs.
För nederbördsprovtagning rekommenderas att insamlingstratten placeras 1.5 – 2 meter
ovan mark, för luftprovtagning bör luftintaget vara 2-5 meter ovanför marknivån.

30o

30o
1,5-2 m

>5m
Figur 2

>5m

Nederbördsprovtagning på öppet fält.

För att utvärdera mätstationen representativitet bör mätningar av luft och deposition
genomföras på ett flertal platser runt den utvalda platsen. Detta kan göras genom att mäta
lufthalter med diffusiva provtagare och nederbörd med bulkprovtagare på vecko- eller
månadsbasis under en period.
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2.1.2

Tekniska krav

För placering av den utrustning som används för övervakningen krävs:








mätbod med separat pumprum;
förstärkt tak, med räcke runt (inkl. trappa upp);
tillgång till elektricitet;
luftkonditioneringsanläggning (för temperatur 20 °C ± 5 °C);
inredning (bänkar, skåp)
eventuellt kylskåp för förvaring av prover;
telefonlinje (alt. fiber/GSM) för överföring av t.ex. ozondata via modem från
datalogger;
 eventuellt meteorologisk mast (vindriktning, vindhastighet, temperatur,
luftfuktighet).
Vidare bör information om markanvändning, topografi och meteorologiska förhållanden
(vindros, klimatologi) finnas tillgänglig i form av kartor, tabeller och diagram. Dessutom
krävs en emissionsinventering för området inom en radie av 20 km.
I Figur 3 visas en bild från mätboden vid Råö, söder om Göteborg, en av stationerna inom
den nationella miljöövervakningen för luftföroreningar.

Figur 3

EMEP-stationen vid Råö, söder om Göteborg.
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2.2

Mätningar inom ICOS
Anders Lindroth, Lund universitet

Inom ett europeiskt infrastrukturprojekt - ICOS (Integrated Carbon Observation System;
http://icos-infrastructure.eu/) – med syfte att övervaka och förstå växtgasutbyten mellan
jordytan och atmosfären - mäts bl.a. kolflöden. ICOS har europeisk ESFRI-status, vilket
betyder att det är erkänt som en viktig infrastruktur i Europa. Dessa (eddy covariance)
mätningar av halter och flöden av koldioxid, metan och lustgas måste ske i en relativt
homogen skog, helst inte för kuperat, vilket inte är lätt att hitta i Skåne.
Man har för detta ändamål upprättat en plats cirka 18.5 km ONO om Vavihill, cirka 5 km
söder om Perstorp, vid Hyltemossa (ungefärliga koordinater är 56° 5'49.55"N;
13°25'12.26"E). Hyltemossa är en av tre kombinerade atmosfäriska och ekologiska
mätplatser inom svenska ICOS (http://www.icos-sweden.se/sites.html).
Mätningarna sker på olika höjder från en 150 m hög mast, mitt inne i en cirka 36 år gammal
granskog som är en dryg km i diameter (nästan rund). Helst ska skogen röras så lite som
möjligt, och man kan därför inte hugga en glänta i skogen. Mindre byggnader har uppförts
under krontaket i närheten av masten för att husera mätutrustning och personalutrymmen.
Anders Lindroth, vid institutionen för Naturgeografi och ekosystemvetenskaper, Lunds
universitet, är samordnare för den svenska delen av ICOS (www.icos-sweden.se) och har
finansiering från Vetenskapsrådet för att upprätta denna och andra ICOS-mätplatser. Detta
stöd kommer troligtvis att fortgå under mycket lång tid framöver. Två heltidsanställda
(disputerade forskare) är permanent stationerade (40 timmar/vecka vardera) vid
Hyltemossa för att handha utrustningen.
I masten vid Hyltemossa utförs även detaljerade mikrometeorologiska mätningar (vertikal
stabilitet, turbulens, strålningsbalans, flöden av latent och sensibel värme och vattenånga)
som är nödvändiga för att modellera den lägre atmosfären och utbyte med mark, se Figur
4. ICOS kommer även att bekosta inköp av en avancerad LIDAR för att få information om
atmosfärens vertikala struktur och aerosolhalter. Alla dessa data är fritt tillgängliga via
ICOS utan kostnad.
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Figur 4

2.3

ICOS-mätningar som utförs i Hyltemossa.

Mätningar inom ACTRIS
Erik Swietlicki, Lunds universitet

ACTRIS (Aerosols, Clouds and Trace gases Research InfraStructure Network;
www.actris.net) är ett europeiskt infrastruktur-projekt som syftar till att integrera
europeiska markbaserade mätstationer, utrustade med avancerad instrumentering för
atmosfärsmätningar avseende aerosoler, moln och kortlivade gasformiga föreningar.
ACTRIS ska stödja såväl vetenskaplig kunskapsuppbyggnad som policy-frågor kring
klimatförändringar, luftkvalitet och långdistanstransport av luftföroreningar. Inom ACTRIS
koordineras befintliga markbaserade forskningsinfrastrukturer (bl.a. EUSAAR,
EARLINET och CLOUDNET), och projektet finansieras under perioden 2011-2015 inom
EU:s sjunde ramprogram under ”Forskningsinfrastruktur för atmosfärsforskning”.
ACTRIS är ett viktigt stöd även för EMEP:s mätprogram, eftersom ACTRIS utvecklar och
standardiserar nästa generations mätteknik för kortlivade klimatpåverkande
luftföroreningar. Flera ACTRIS-stationer ingår i WMO:s GAW-program (Global
Atmosphere Watch).
Aerosolforskningen vid avdelningen för kärnfysik vid Lunds universitet (LU), kommer
under 2014-15 att flytta nuvarande mätningar av aerosolpartiklar från Vavihill till
Hyltemossa.
Samlokaliseringen av ICOS och ACTRIS mätprogram på Hyltemossa görs av flera skäl.
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En samlokalisering gör att Lunds universitet kan samla sina resurser för långtidsmätningar
av klimatrelevanta atmosfärsparametrar på en plats. Detta möjliggör ett bättre utnyttjande
av teknisk personal och infrastruktur (mast, byggnader, el, internet etc). ICOS har stöd
även från Lunds universitet centralt.
Den största vinsten med en samlokalisering är trots allt vetenskaplig. De avancerade
mätningar som görs inom ramen för ICOS och ACTRIS gör att man kan i detalj kan
studera samspelet mellan atmosfär och ekosystem. Torrdeposition av ozon är ett exempel.
Sådana process-studier, som dessutom pågår under mycket lång tid, är helt nödvändiga för
att kunna bygga och utvärdera modeller som beskriver detta samspel. EMEP utvecklar för
närvarande en sådan modell (ESX: Eclaire/Ecosystem Surface eXchange; David Simpson,
Chalmers och EMEP).
Inom Europa och EU är inriktningen tydlig mot mer integration och samlokalisering av
infrastrukturer för atmosfärsstudier. Både kostnadsskäl och vetenskapliga argument anförs.
De mätningar som kommer att flyttas till Hyltemossa innefattar:







Aerosolpartiklars storleksfördelningar (AIS: 0.5–20 nm; DMPS: 3–850 nm; APS: 0.5-15
µm)
Koncentrationen av molnkondensationskärnor, dvs potentiella molndroppar (CCNräknare)
Partiklars ljusspridning (3-λ nephelometer)
Partiklars ljusabsorption (7-λ Aethalometer, MAAP)
OC/EC-filterprovtagning och analys enligt EUSAAR-ACTRIS standard
NO/NO2 (kemiluminiscens)

Av dessa erhåller LU stöd från miljöövervakningen för mätningar av storleksfördelningar
(DMPS), ljusabsorption och OC/EC filterprovtaging och analys.
Aerosolmätinstrumenten kommer att placeras i en av mätbodarna i närheten av den höga
masten. En mindre mast kommer att uppföras i direkt anslutning till denna mätbod för att
leda upp ett insug till en höjd strax över trädtopparna. Detta insug kommer att konstrueras
enligt rekommendationer från ACTRIS. Förluster förväntas endast för de allra minsta
partiklarna (<10 nm) respektive största (>10 µm) partiklarna. Förlusterna kan mätas upp
och kvantifieras. I storleksintervallet 0.05 - 5 µm är förlusten av partiklar troligtvis helt
försumbara.
Filterproven analyseras även för en rad organiska “tracers” och 14C för att bestämma vilka
källor till organiskt och elementärt kol (sot) som påverkar mätplatsen.
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Beskrivning av nuvarande mätplats

Den nuvarande mätstationen Vavihill ligger, som nämnts ovan, på Söderåsen i Skåne, se
Figur 5. Stationen har koordinaterna: X:6214236/Y:1334440. Mätningar inom den
nationella miljöövervakningen (EMEP) har bedrivits där sedan 1984, då stationen flyttades
från Arup. Mätningar av pesticider (växtskyddsmedel) har pågått där sedan 2002. Stationen
är placerad på en södersluttning, 163 meter över havsnivån.
Marken i området är gräsbevuxen, och utgör betesmark för kor, vilket sannolikt har en
påverkan på de haltnivåer av framför allt ammoniak/ammonium som uppmäts, och
därmed ger en överskattning av bakgrundshalten av dessa ämnen i området. Dessutom är
stationen i dagsläget placerad alltför nära ett skogsbryn. Bilder på stationen visas i Figur 6.
Inom en radie av 10 km finns, förutom för ammoniak (NH3), inga större emissionskällor.
Den närmaste större vägen, Riksväg 21, ligger cirka 10 km norr om mätstationen, se vidare
avsnitt 5.
Fördelar
 etablerad station med långa mätserier avseende luft- och nederbördskemi
 någorlunda fritt och öppet läge relativt högt i landskapet, med gräsbevuxen ängsmark
Nackdelar
 arrendet uppsagt (se skäl i inledningen)
 lokal påverkan av NH3 från boskap
 nära ett skogsbryn

Vavihill *

Figur 5

Lokalisering av den befintliga mätstationen Vavihill på Söderåsen i Skåne.
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Figur 6

4

Mätstationen i Vavhill på Söderåsen i Skåne.

Förslag till alternativa mätplatser

Nedan beskrivs görs en beskrivning av fem platser som studerats som möjliga alternativ till
den befintliga mätlokalen i Vavihill.
Gustafsborgs Säteri, som äger marken vid Vavihill, har erbjudit möjligheten att lokalisera en
ny station på annan plats inom deras ägor. IVL och berörda personer på Lunds universitet
(Erik Swietlicki och Anders Lindroth) har besökt området och tillsammans med personal
från säteriet tittat på alternativa placeringar av en mätstation.
Vidare diskuteras ytterligare tre möjliga alternativ, två platser strax intill den nuvarande
stationen och en plats cirka 50 km söderut.

4.1

Förutsättningar inför flytt av mätstation

De tekniska behov som måste uppfyllas för en mätplats anges ovan. Om man väljer en
plats där infrastruktur saknas helt tillkommer kostnader för nyanläggning. I Tabell 2 nedan
redovisas en grov uppskattning av kostnader för detta i form av investeringar och
anläggningsarbete. Arbetskostnad för planering/projektledning och flytt ingår ej.
Vidare krävs vid etablering av en ny mätplats att möjligheten att långsiktigt disponera ett
tillräckligt markområde säkerställs. Det är vidare av stor betydelse att det inom en rimlig
tidshorisont inte planeras för några förändringar i markanvändning eller projektering av
verksamhet som kan ge upphov till luftemissioner inom området.
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Eftersom det finns långa mätserier av ett flertal ämnen i luft och nederbörd bör parallella
mätningar genomföras, helst under ett år, för att möjliggöra trendutvärderingar avseende
utvecklingen av luftföroreningsbelastningen i bakgrundsmiljön i Skåne.
Tabell 2

Uppskattning av kostnader för nyetablering av mätstation (exkl.
instrumentering).

Behov
Mätbod
 komplett med elkontakter, bänkskivor,
slanggenomförningar, värme, klimataggregat etc
 separat pumprum (avdelad yta med ventilationsfläkt,
väggskivor, etc.)
 utvändigt; gaveltrappa, trätrall på tak, träräcke runt om
Anslutning av ström (inkl. kabelelskåp, markkabel, grävning)
Datakommunikation (mobilt system finns idag)
Väderstation (vindgivare, temperatur, luftfuktighet)1)
Markarbeten
Arbetstid på plats vid flytt (IVL/SLU)
Parallella mätningar
Oförutsett
Summa

Uppskattad kostnad
(SEK exkl. moms)
150 000

100 000
0
50 0002)
100 000
50 000
25 0002)
50 000
475 000 – 525 000

1) Önskvärt, saknas på den befintliga stationen.
2) Bör ses som ett minimi-belopp. Ambitionsnivån får anpassas till tillgängliga medel.

4.2
4.2.1

Alternativa mätplatser
Hallahus, nära Vavihill

På Söderåsen, cirka 1 km norr om den nuvarande mätstationen, Vavihill, ligger Hallahus, se
Figur 7. Marken ägs av Krooks donation och förvaltas av Skogssällskapet. Koordinaterna
för platsen är X:6215898/Y:1334411, belägen cirka 190 meter över havet (nästan 30 meter
högre än Vavihill). I Figur 8 visas en bild på den aktuella platsen.
Fördelar





närhet till den etablerade mätstationen Vavihill, vilket medför att luftmassan bör vara
jämförbar och att en flytt dämed inte bör påverka trenden i de långa mätserierna
relativt fritt och öppet läge, högt i landskapet samt med gräsbevuxen ängsmark
långsiktig etablering möjlig, då marken ägs av Krooks donation. Platsen kommer inte
att användas för andra ändamål och muntligt löfte om möjligheten att inrätta en
mätstation finns.
ingen lokal påverkan från boskap (inom 1 km)
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Nackdelar



saknas i dagsläget infrastruktur (mätbod, tillgång till elektricitet etc.), men el finns ca.
500 meter från tänkbar stationsplacering
viss risk för trendbrott avseende mätningarna av pesticider

Figur 7

Lokalisering av en av de föreslagna alternativa mätplatserna, Hallahus, ca 1 km
norr om Vavihill.

Figur 8

Vy över en av de möjliga föreslagna mätplatserna, Hallahus.
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4.2.2

Klåverödsgården, nära Vavihill

Några hundra meter från den nuvarande mätstationen, Vavihill, ligger Klåverödsgården.
Marken (4 fält) ägs av Krooks donation och förvaltas av Skogssällskapet. Koordinaterna
för platsen är X:6214637/Y:1335400, höjden över havet är 187 meter.
Fördelar




närhet till den etablerade mätstationen Vavihill, vilket medför att luftmassan bör vara
jämförbar och att en flytt därmed inte bör påverka trenden i de långa mätserierna
någorlunda fritt och öppet läge relativt högt i landskapet, med gräsbevuxen ängsmark
långsiktig etablering möjlig, då marken ägs av Krooks donation

Nackdelar




lokal påverkan från boskap (inom 1 km).
saknas i dagsläget infrastruktur (mätbod, tillgång till elektricitet etc.)
viss risk för trendbrott avseende mätningarna av pesticider

4.2.3

Liahuskorset, sydost om Perstorp

ICOS-mätningarna (se avsnitt 2.3) kommer att ske på en plats cirka 5 km syd-sydost om
Perstorp, ca 18.5 km ost-nordost om Vavihill (ungefärliga koordinater 56° 5'49.55"N;
13°25'12.26"E), se Figur 9. Marken ägs av Gustafsborgs säteri.
Platsen ligger mitt inne i en 36 år gammal granskog som är en dryg km i diameter (nästan
rund). Om man ska samordna med ICOS-mätningarna (se avsnitt 2.3) måste man mäta från
masten, eller sätta upp egna insug ovan skogstaket. Detta är dock inte förenligt med de krav
på mätpunktplacering som anges för mätningarna inom EMEP.
Det finns däremot en yta (Liahuskorset/Fyrvägskorset) 2 kilometer sydost om denna plats
där man skulle kunna etablera en mätstation för mätningarna inom den nationella
miljöövervakningen. I Figur 10 visas bilder på denna plats som har koordinaterna
X:6220150/Y:1354890 och ligger på cirka 120 meters höjd över havet.
Fördelar




fritt och öppet läge, med gräsbevuxen ängsmark
långsiktig etablering möjlig, då marken ägs av Gustafsborgs säteri
närhet till platsen för ICOS/ACTRIS-mätningarna vid Hyltemossa och därmed
möjlighet till samordning av infrastruktur och personalresurser

Nackdelar





ligger topografiskt lågt i landskapet, vilket sannolikt gör platsen till mindre representativ
för luftkvalitetssituationen över ett större område
stor risk för trendbrott avseende mätningarna av pesticider
saknas i dagsläget infrastruktur (mätbod, tillgång till elektricitet etc.)
sannolikt påverkad av emissionskällor inom en 10 km:s radie (se vidare avsnitt 5)
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* ICOS
*
Fyrvägskorset

Vavihill *

Figur 9

Den befintliga mätstationen Vavihill samt lokalisering av ICOS-mätningarna
och en av de föreslagna alternativa mätplatserna, Liahuskorset/Fyrvägskorset.

Figur 10

Vy över en av de föreslagna alternativa mätplatserna,
Liahuskorset/Fyrvägskorset.
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4.2.4

Söndrahult, nordväst om Perstorp

Gustafsborgs Säteri har även erbjudit en annan mätplats inom sina ägor, Söndrahult, cirka 6
km nordväst om Perstorp, se Figur 11. Jämfört med de övriga platserna i området kring
Vavihill/Perstorp ligger denna plats norr om Riksväg 21. Eftersom sydväst är den
förhärskande vindriktningen över Skåne, medför detta en större risk för att denna
lokalisering är påverkad av emissionskällor söderifrån. Söndrahult är därför sannolikt en
sämre placering än de övriga föreslagna platserna.
Fördelar



fritt och öppet läge, med gräsbevuxen ängsmark.
långsiktig etablering möjlig, då marken ägs av Gustafsborgs säteri

Nackdelar





ligger topografiskt mycket lågt i landskapet, vilket sannolikt gör platsen till mindre
representativ för luftkvalitetssituationen över ett större område
stor risk för trendbrott avseende mätningarna av pesticider
saknas i dagsläget infrastruktur (mätbod, tillgång till elektricitet etc.)
sannolikt påverkad av emissionskällor inom en 10 km:s radie (se vidare avsnitt 5)

Figur 11 Lokalisering av en av de föreslagna alternativa mätplatserna, Söndrahult.
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4.2.5

Klintaskogen, Romeleåsen

Klintaskogen är belägen på Romeleåsen, på den topp som kallas Jävan, strax nordost om
Genarp, se Figur 12. På toppen finns ett observatorium, tillhörande Lunds Universitet, som
förvaltas av Statens Fastighetsverk. Platsen ligger cirka 50 km söder om den nuvarande
mätstationen, Vavihill. Bilder från platsen visas i Figur 13.
Fördelar




tillgång till byggnader och ström;
ligger mycket högt och fritt;
ingen bor i området, mycket skyddat från andra aktiviteter.

Nackdelar





förekommer sannolikt inte så mycket verksamhet där just nu;
sannolikt en alltför utsatt plats för att vara representativ för Skåneregionen med
avseende på luftföroreningsbelastningen;
sannolikt påverkad av emissionskällor inom en 10 km:s radie (se vidare avsnitt 5)
långt avstånd till verksamheten inom ICOS.

x

x

Figur 12

Lokalisering av en av de föreslagna alternativa mätplatserna, Klintaskogen,
Romeleåsen.

16

Figur 13

5

Vy över en av de föreslagna alternativa mätplatserna, Klintaskogen,
Romeleåsen.

Diskussion

Det är inte möjligt att i Skåne hitta en placering för en mätplats som uppfyller samtliga de
krav som ställs enligt de rekommendationer som ges inom EMEP. Vid samtliga de platser
som studerats i denna utredning uppfylls kravet på att det inte ska förekomma några
betydande emissioner inom 2 km, med undantag för att området i vissa fall (t.ex. vid den
befintliga stationen i Vavihill) utgör betesmark för kreatur. Inte heller finns det några större
vägar i närheten (> 500 fordon/dygn inom 500 meter).
Däremot finns det på lite större avstånd runt samtliga de befintliga/föreslagna platserna
såväl punktkällor, vägar och tätorter/städer. I Tabell 3 ges en sammanställning av
situationen. Såväl ett flertal större städer som motorvägarna E4 och/eller E6 är belägna
inom en 50 km:s radie från samtliga platser.
I området runt Söderåsen/Perstorp, där fem av platserna ligger, finns det ett antal
verksamheter som emitterar ammoniak (NH3), sammanlagt betydligt mer än > 1000 kg
inom ett avstånd på 20 km.
I Åstorp och Bjuv finns några punktkällor som emitterar större mängder kväveoxider
(NOX), partiklar och flyktiga kolväten (NMVOC), men dessa källor ligger nästan 20 km
från Vavihill, nordväst om stationen. Två av de föreslagna platserna, Liahultskorset och
Söndrahult, ligger 5 respektive 7 km från industriområdet strax söder om Perstorps tätort.
Här emitteras årligen cirka 50 ton NOX, 70 ton NMVOC och 25 ton svaveloxider (SOX).
Även runt Romeleåsen emitteras avsevärda mängder av NH3. I Lund, som ligger ungefär
20 km nordväst om platsen, finns några punktkällor vars emissioner av NOX, partiklar,
NMVOC och SOX uppgår till långt över de rekommenderade maximala utsläppsnivåerna.
Trafikarbetet på närbelägna vägar bedöms inte ha någon särskild inverkan på haltnivåerna
av föroreningar vid någon av de föreslagna mätplatserna.
Den främsta möjligheten till en bättre samlokalisering med den numera befintliga
mätplatsen för ICOS/ACTRIS-verksamheten finns vid Liahuskorset. Här görs dock
bedömningen att framför allt ozonmätningarna skulle påverkas av den låga topografin vid
den aktuella platsen. Det är dessutom inte önskvärt att flytta mätningarna av pesticider dit,
då det sannolikt i alltför stor utsträckning skulle inverka på trenden i dessa långa mätserier.
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Tabell 3

Översikt över befintlig och föreslagna mätplatser.

Plats

Koordinater

Vavihill

X: 6214236
Y: 1334440

Höjd över
havet (m)
163

Infrastruktur
på plats
Nuvarande
station

Hallahus

X: 6215898
Y: 1334411

190

Nej

Klåverödsgården
Liahuskorset
(nära ICOSmätningarna)

X: 6214637
Y: 1335400
X: 6220150
Y: 1354890

187

Nej

120

Nej

Söndrahult

Klintaskogen,
Romeleåsen

X:6230901
Y:1344067

X: 6168495
Y:1350392

100

175

Nej

Ja

Kommentar
Betesmark runt mätstationen
Perstorp ca 20 km i NO riktning
E4 ca 19 km i NV riktning
Väg 211) drygt 10 km norrut
Inom 50 km ligger Malmö, Lund,
Eslöv, Landskrona, Helsingborg,
Höganäs, Ängelholm, Hässleholm
samt Helsingör och delar av
Köpenhamn.
Öppen terräng
cirka 1 km norr om den
befintliga stationen Vavihill, se
ovan.
Ingen betesmark.
Ca 500 meter NO om Vavihill, se
ovan.
Perstorp ca 5 km i NV riktning
Hässleholm ca 19 km i NO
riktning
Väg 211) ca 5 km norrut
Inom 50 km ligger Lund, Eslöv,
Landskrona, Helsingborg,
Ängelholm, Hässleholm och
Kristianstad.
Betesmark
Perstorp ca 7 km i SO riktning
E4 ca 10 km i NV riktning
Väg 211) knappt 6 km söderut
Inom 50 km ligger Eslöv,
Landskrona, Helsingborg,
Höganäs, Ängelholm, Laholm,
Hässleholm samt Helsingör.
Lund ca 19 km i NV riktning
Väg 112) ca 3 km norrut
Väg E653) ca 14 km söderut
Inom 50 km ligger Malmö, Lund,
Eslöv, Landskrona, Ystad och
Trelleborg.

1)
2)
3)

Trafikarbetet på väg 21 uppgår till ca 5000 fordon/dygn (ÅDT)
Trafikarbetet på väg 11 uppgår till ca 6500 fordon/dygn (ÅDT)
Trafikarbetet på väg E65 uppgår till ca 5500 fordon/dygn (ÅDT)
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6

Slutsats

En samlokalisering av aktiviteterna inom den nationella miljöövervakningen (IVL, SLU,
ITM/LU) och forskningsverksamheten vid Lunds universitet (ICOS, ACTRIS) verkar vara
svårt att åstadkomma.
För både Liahuskorset, Söndrahult och Romeleåsen bedöms närheten till större
emissionskällor (punktkällor, större vägar) vara en stor nackdel. Vid Vavihill och
Klåverödsgården finns inte denna typ av källor på nära håll, men där är det å andra sidan
problem med att marken runt stationen utnyttjas som betesmark.
Hallahus har, jämfört med Vavihill och Klåverödsgården, fördelen av att det inte
förekommer betande djur i närheten av mätplatsen. Dessutom kommer området enligt
markförvaltaren att skötas som en viltåker, och det finns ingen risk för att området runt
den föreslagna mätplatsen kommer att utnyttjas som betesmark.
Mot bakgrund av den situation som beskrivs ovan föreslås att platsen för de mätningar
inom den nationella luftkvalitetsövervakningen som idag sker vid Vavihill flyttas till den
närliggande platsen vid Hallahus.
De mätningar som i så fall kommer att ske vid Hallahus är de som idag utförs av IVL
(försurande ämnen i luft och nederbörd, marknära ozon, sot) respektive SLU (pesticider i
luft och nederbörd). De partikelmätningar som ITM/LU ansvarar för, och som bekostas av
NV inom programområde Luft, kommer att förläggas till Hyltemossa. (Hans Areskoug,
personlig kommunikation, 2014-06-13).
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BILAGA 1
Tabell 1:1

Aktuellt mätprogram inom den nationella luftkvalitetsövervakningen
(Programområde Luft) 2014 vid Vavihill

Delprogram

Parameter

Frekvens

Utförare

Luft

Oorganiska komponenter: SO2, SO4,
NO3+HNO3, NH4+NH3, Cl, Na, K,
Ca, Mg, NO2
NH3, NH4, HCl, HNO3, NO3

Dygn

IVL

Månad

IVL

Oorganiska komponenter
SO4, NO3, NH4, pH, Na, K, Ca, Mg,
Cl, konduktivitet, nederbördsmängd

Månad

IVL

O3

Timme

IVL

PM10
PM2.5
Aerosol light absorption coefficient,
sot
OC/EC
Storleksfördelning
Sot

Timme
Timme
Timme

ITM
ITM
ITM

Vecka
Timme
Dygn

ITM
ITM
IVL

As, Cd, Ni, Pb, Co, Cr, Cu, Zn, Mn, V

Månadsvis (på PM10-filter),
50%-ig tidstäckning
1-2 dygn per vecka
Månadsvis trippelprov
Månadsvis dubbelprov

IVL

Månad
Maj - okt
Månad
Händelsestyrt, apr - okt

IVL
SLU
IVL
SLU

Frisk Luft

Gas/partikel
fördelning
Nederbörd

Marknära ozon
Luft

Partiklar och
sot

Organiska miljögifter och metaller
Metaller
Luft

Gasformigt totalkvicksilver (TGM)
As, Cd, Ni, Pb, Co, Cr, Cu, Zn, Mn, V
Totalkvicksilver (tot-Hg)
Organiska miljögifter
Luft
PAH
Pesticider
Nederbörd
PAH
Pesticider
Nederbörd
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IVL
IVL
IVL

