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Sammanfattning 
Denna rapport har utvärderat huruvida kommunernas kontinuerliga mätningar av de ämnen 
som ingår i delprogrammet ”Exponering via luft” inom HÄMI (Hälsorelaterad 
miljöövervakning) kan ersätta motsvarande HÄMI-mätningar i urban bakgrund och gaturum 
för att på detta sätt kunna lösgöra resurser till att t.ex. utöka antalet mätningar eller mäta på 
fler substanser. 

Inventeringen av tillgänglig kommunal mätdata visade att det enbart finns heltäckande 
mätdata för den utvärderade perioden (2000-2009) för NO2 i urban bakgrund samt gaturum 
och att motsvarande heltäckande kommunala mätningar för samtliga övriga ämnen och orter 
saknas. Kommunala mätningar av PM2.5 i urban bakgrund har sedan 2006 börjat mätas i 
Malmö, Göteborg och Stockholm och sporadiska mätningar av bensen i gaturum förekommer 
i Malmö och Stockholm. De kommunala mätningar som genomförs för alla ämnen skiljer sig 
dock åt metodmässigt från de provtagare som används inom HÄMI-projekten.  

Vid jämförelse av de olika mätserierna är överenstämmelsen överlag mycket hög. Dessa 
jämförelser måste dock sättas i relation till syftet med dessa mätningar inom HÄMI vilket 
främst är att utvärdera allmänbefolkningens exponering för cancerframkallande 
luftföroreningar i tätortsmiljö och där bakgrundsmätningar används till att ge information om 
den allmänna urbana exponeringen. Baserat på detta kan de HÄMI-finansierade 
gaturumsmätningarna överlag diskuteras då dessa är svåra att relatera till personburna 
exponeringsstudier. Uppmätta halter i ett gaturum kan markant skilja sig åt både mellan olika 
gaturum (beroende på trafiksituation och gaturummens utformning) samt inom samma 
gaturum (beroende på mätarens placering, vindriktning etc.). Det är därför svårt att överföra 
mätvärden för luftföroreningar inom ett enskilt gaturum till allmän individuell exponering.  
Även utomhusmätningar av formaldehyd kan ifrågasättas då den främsta exponeringskällan 
för detta är inomhusmaterial varför allmänbefolkningens exponering kan vara svår att relatera 
till rådande utomhushalter. 
Rörande urbana bakgrundsmätningar av NO2, som finns tillgängliga i kompletta mätserier för 
samtliga orter, så gör de skillnader i provtagningsmetodik som används samt det 
beroendeförhållande som ett kommunalt datavärdskap skulle medföra att rekommendationen 
är att bibehålla HÄMI-mätningar av NO2 i urban bakgrund. Den bristfälliga täckningen av 
kommunal mätdata för övriga cancerframkallande ämnen gör att HÄMI-mätningar av dessa 
ändå bör fortgå för att säkerställa kontinuerlig övervakning av dessa i tätortsluft. Kostnaden 
för att parallellt fortsätta med mätningar av NO2 är därmed försumbar. 
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Bakgrund 
Inom Naturvårdsverkets programområde för Hälsorelaterad miljöövervakning (HÄMI), 
delprogrammet Exponering via luft, ingår personburen mätning av vissa cancerframkallande 
och luftvägsretande ämnen i tätortsluft. Detta görs för att spegla allmänbefolkningens 
exponering för hälsoskadliga ämnen. Parallellt med de personburna mätningarna görs 
stationära mätningar i gatunivå och urban bakgrund. 

Mätningar ska genomföras ungefär vart femte år på samma ort. Meningen är dels att följa 
tidstrender för respektive ort, dels bedöma skillnader i exponering mellan olika orter. 
Mätningar inom projektet har utförts i Göteborg 2000 (Sällsten et al 2001) samt 2006 
(Johannesson et al 2008), Umeå 2001 (Modig et al 2002) samt 2007 (Hagenbjörk-Gustafsson 
et al 2008), Stockholm 2003 (Kruså et al 2003) samt 2009 (Yazar et al 2009), Malmö 2003 
(Friman et al 2004) samt 2008 (Bergendorf et al 2010), Lindesberg 2005/2006 (Andersson et 
al 2006) samt 2010 (ännu ingen rapport).  

Vid diskussioner hösten 2010 påpekades att flera av de deltagande kommunerna har samtida 
kontinuerliga mätningar för flertalet av dessa ämnen och frågan var då om man kunde utnyttja 
dessa mätningar istället, för att på detta sätt kunna lösgöra en del resurser till att eventuellt 
utöka antalet mätningar eller mäta på fler substanser.  

Syftet med denna rapport är därför att utvärdera de mätningar som hittills har genomförts 
inom HÄMI-programmet och utvärdera om de stationära mätningarna som har genomförts i 
kommunal regi är ett fullgott alternativ. 

Arbetet med rapporten har bekostats av Naturvårdsverket, överenskommelse 215 1106 
”Utvärderingsuppdrag – jämförelse av personburen exponering med stationära mätningar”. 
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Material och metod  
Inom HÄMI har det totalt genomförts 10 mätkampanjer mellan 2000 och 2010. Dessa har 
varit fördelade så att mätningarna skall ske ungefär vart fjärde/femte år på fem orter i landet 
(Malmö, Göteborg, Lindesberg, Stockholm och Umeå). Då Lindesbergs kommun inte 
kontinuerligt mäter luftföroreningar så finns det för Lindesberg inga data att jämföra med, 
vilket gör att det kvarstår åtta olika mätkampanjer, två i respektive deltagande stad; Malmö, 
Göteborg, Stockholm och Umeå.  

På respektive ort har det inom HÄMI gjorts stationära mätningar för fyra substanser med 
passiva provtagare: bensen, butadien, formaldehyd och kvävedioxid (NO2) samt för 
partikelfraktioner ≤2,5µm (PM2.5) med pumpade provtagare. Antalet genomförda mätningar 
och typ av mätningar (urban bakgrund och/eller gaturumsmätningar) har varierat något med 
det finns minst fem genomförda mätningar på varje ort.  

Kommunal mätdata för respektive mätperiod och ort varierar. Ingen av de aktuella 
kommunerna mätte butadien eller formaldehyd och i varierande utsträckning NO2, PM2.5 och 
bensen (se tabell 1 för detaljer).  
 

 Tabell 1: Bakgrundsdata för tillgängliga mätserier (HÄMI- och kommunaldata) 

 Urban bakgrund Gaturum 

Ämne Stad Mätperiod  HÄMI-data N* Kommunaldata HÄMI-data N* Kommunaldata 

Malmö 2003  Xa 5 Xa X 2 X 

Malmö 2008  X 15 X X 13 X 

Göteborg 2000  X 5 X Xb 5 Xb 

Göteborg 2006 X 3 X   X 

Stockholm 2002/2003 X 16 X X 15 X 

Stockholm 2009 X 9 X X 9 X 

Umeå 2001 X 7   X 5   

NO2 

Umeå 2007 X 9 Xc X 11 X 

Malmö 2003   

Malmö 2008 X 6 X  

Göteborg 2000   

Göteborg 2006 Xa 11 Xa  

PM2.5 

Stockholm 2002/2003   X  
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Stockholm 2009 X 12 X  

Umeå 2001   

Umeå 2007 X 8   

Malmö 2003 Xa 5 Xa X 5   

Malmö 2008 X 11  X 14 X 

Göteborg 2000 X 5  X 5  

Göteborg 2006 X 5    

Stockholm 2002/2003 X 7  X 14 X 

Stockholm 2009   X 10  

Umeå 2001 X 10  X 8  

Bensen 

Umeå 2007 X 9  X 9  

* Antalet veckomätningar för NO2 och Bensen och antalet 2-dygnsmätningar för PM2.5 inom HÄMI 

a Ej uppmätt på samma plats, men jämförbara värden 
b Ej uppmätt på samma plats, ej jämförbara värden  
c Felaktig kommunal mätserie – ej jämförbara värden  
 

Exkluderad mätdata 
Viss befintlig mätdata har exkluderats i denna utvärdering. Detta gäller: 

1. Gaturumsmätningar av NO2 i Göteborg 2000 (markering b i tabell 1) då dessa 
mätningar inte var utförda på samma plats och då halter i gaturum markant kan skilja 
sig åt beroende på gaturummets utformning och mätarens placering.  

2. Urban bakgrund för NO2 i Umeå 2007 (markering c i tabell 1) då det kommunala 
kemiluminiscensinstrumentet uppmätte negativa halter. För de tio mätveckorna fanns 
därför enbart två med ”rimliga” värden. Dessa var däremot utspridda under 
mätperioden och bedömdes vara både för få och för otillförlitliga för att kunna 
användas.  

Provtagare 

De provtagare som har använts vid de olika mätningarna skiljer sig inte bara åt beroende på 
ämne utan även vad det gäller mätkampanj (HÄMI- eller kommunalmätning) samt mätperiod. 
För att mäta halter av NO2 samt bensen har passiva provtagare använts och för mätningar av 
PM2.5 har pumpad provtagning tillämpats (se tabell 2 för detaljer). Samtliga kommunala 
mätningar av NO2 har använt sig av kemiluminiscensinstrument medan motsvarande HÄMI-
mätningar har använt olika typer av diffusionsprovtagare. För mätning av PM2.5 användes 
filterprovtagare och pumpar inom HÄMI-mätningarna medan samtliga kommunala mätningar 
har nyttjat TEOM1. Bensenmätningarna inom HÄMI-projektet utfördes med 

                                                 
1 Tapered Element Oscillating Microbalance 
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diffusionsprovtagare av typen Perkin-Elmer rör medan de kommunala mätningarna använde 
sig av DOAS2-, PID3 och BTX-instrument (en form av FID4). 

 
Tabell 2: Mätutrustning 

 Urban bakgrund Gaturum 

Ämne Stad Mätperiod HÄMI Kommunal HÄMI Kommunal 

Malmö 2003 Willems badge Kemiluminiscens Willems badge Kemiluminiscens 

Malmö 2008 Ogawa Kemiluminiscens Ogawa Kemiluminiscens 

Göteborg 2000 IVL-provtagaren Kemiluminiscens   

Göteborg 2006 Willems badge Kemiluminiscens   

Stockhol
m 

2002/2003 Willems badge Kemiluminiscens Willems badge Kemiluminiscens 

Stockhol
m 

2009 Ogawa Kemiluminiscens Ogawa Kemiluminiscens 

NO2 

Umeå 2007 Ogawa Kemiluminiscens Ogawa Kemiluminiscens 

Malmö 2008 Pump: BGI (4l/min) 
Teflonfilter 

TEOM   

Göteborg 2006 Pump: 
WINS(16,7l/min) 

Teflonfilter 

TEOM    

PM2.5 

Stockhol
m 

2009 Pump: WINS 
(16,7l/min) 
Teflonfilter 

TEOM   

Malmö 2003 Perkin-Elmer rör DOAS   

Malmö 2008   Perkin-Elmer rör PID 

Bense
n 

Stockhol
m 

2002/2003   Perkin-Elmer rör BTX 

                                                 
2 Differential Optical Absorption Spectroscopy 
3 Fotojoniseringsdetektor (Photo Ionization Detector) 
4 Flamjoniseringsdetektor (Flame Ionization Detector) 
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Mätplatser 

De urbana bakgrundsmätningarna har alla utförts på taknivå men höjden har varierat mellan 
de olika städerna (mellan 10-30m över mark). Bortsett från mätningar av PM2.5 i Göteborg 
(2006) samt bensen och NO2 i Malmö (2003) har samtliga bakgrundsmätningar utförts 
parallellt på samma plats (i Stockholms fall på närliggande hustak). Då de urbana 
bakgrundsvärdena i dessa fall skall representera en övergripande urban 
bakgrundskoncentration har samtliga tillgängliga mätvärden inkluderats i utvärderingen. 

Gällande gaturumsmätningar har enbart de gaturumsmätningar som skett i samma gaturum 
inkluderats i utvärderingen (se underrubrik ”Exkluderad mätdata”) då halterna i olika gaturum 
markant kan skilja sig åt beroende på gaturummets utformning och trafiksituation. Även 
placeringen av mätutrustningen inom samma gaturum kan påverka jämförbarheten. 
Utförande 

Mätdata för aktuella ämnen och orter från både HÄMI- och kommunala mätningar samlades 
in i mitten på januari 2011. Tillsammans med relevant information rörande mätningar och 
provtagare utformades en databas, med alla relevanta variabler. Därefter genomfördes 
adekvata statistiska analyser för att utvärdera om de kommunala mätningarna kan ersätta de 
mätningar som genomförs i projektet. 14 mars 2011 genomfördes ett möte i Lund där 
resultaten diskuterades med representanter från respektive deltagande utförare. Närvarande 
vid mötet var Anne-Sophie Merritt (KI, Stockholm), Annika Hagenbjörk-Gustafsson (Yrkes-
och miljömedicin, Umeå Universitet), Håkan Tinnerberg (AMM, Lund), Emilie Stroh (AMM, 
Lund) samt Sandra Johannesson (VMC, Göteborg). Baserat på de synpunkter och förslag som 
kom fram vid detta möte bearbetades materialet ytterligare innan sammanställning. 
Statistiska metoder  

Den statistiska bearbetningen av data gjordes i statistikprogrammet PASW Statistics 18 
(SPSS Inc.). För differensen mellan mätningarna utförda inom HÄMI-projekten och de 
kommunala mätningarna beräknades aritmetiskt medelvärde (m), standardavvikelse (std) samt 
max- och minimivärden. Även den procentuella avvikelsen mellan HÄMI-mätningarna och de 
kommunala mätningarna för motsvarande värden beräknades. Detta presenteras för all data 
sammanslaget samt separat för de olika städerna. För differensen användes även Wilcoxons 
rangsummetest vilket anger om mediandifferensen skiljer sig från noll, det vill säga om det 
föreligger en systematisk skillnad mellan de båda mätserierna. 

Korrelationen mellan de två mätserierna presenteras med både parametriskt (pearsons 
korrelationskoefficient) samt icke-parametriskt (spearmans korrelationskoefficient) värde. För 
beräkning av regressionslinjens ekvation utfördes en enkel linjärregression. Som gräns för 
statistisk signifikans sattes p≤0,05.  
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Resultat 
Resultaten bygger på jämförelser mellan uppmätta mätvärden inom HÄMI‐projektet och 
motsvarande kommunala mätningar. Differensen som presenteras är beräknad utifrån att de 
kommunala mätvärdena har subtraherats från motsvarande HÄMI‐mätvärden.  

Urbana bakgrundsmätningar 
Halter för urbana bakgrundsmätningar, uppmätt inom både HÄMI och i kommunal regi, finns 
för ämnena NO2, PM2.5 samt bensen (den sistnämnda dock enbart för Malmö). Samtliga halter 
är uppmätta vid taknivå i urban miljö. 

NO2 
Det sammanlagda antalet jämförbara mätningar av NO2 i urban bakgrund var 51 stycken 
veckomätningar (fördelat enligt: 39% i Malmö, 16% i Göteborg och 45% i Stockholm). 
Samtliga HÄMI-mätningar är utförda med diffusionsprovtagare och samtliga kommunala 
mätningar med kemiluminiscensinstrument (se underrubrik ”Provtagare” för detaljer).  
För sammanställning av jämförelserna se figur 1 och tabell 3. 
 

 
 

 Figur 1: Korrelation mellan NO2-mätserier (kommunal vs. HÄMI). 
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Tabell 3: Jämförelse av NO2-mätningar 
Differens µg/m3 

 (%) Korrelation 

STAD N m std min max Pearson Spearman 

51 1,4 
(7,5%) 

3,3 
(16,8%) 

-5,9  
(-26,2%) 

9,2 
(57,1%)

0,9  
(p<0,01) 

0,8  
(p<0,01) 

Regressionslinjens ekvation: y=0,8x+3,4 
Samtliga 

orter 
(N=3) 

Wilcoxon: p = 0,004 

20 1,3  
(7,2%) 

3,6  
(20,0%) 

-5,9 
(-26,2%) 

9,2 
(57,1%)

0,8  
(p<0,01) 

0,7  
(p<0,01) 

Regressionslinjens ekvation: y=0,8x+4,6 

 
Malmöa 

Wilcoxon: p = 0,09 

8 -1,8 
(-7,7%) 

2,2 
(9,9%) 

-4,1 
(-19.0%) 

1,1 
(6,0%) 0,6 0,7  

(p<0,05) 
Regressionslinjens ekvation: y=0,6x+8,9 

 
Göteborg 

Wilcoxon: p=0,09 

23 2,5 
(13,1%) 

2,6 
(12,3%) 

-0,7 
(-5,3%) 

8,2 
(35,6%)

1,0  
(p<0,01) 

1,0  
(p<0,01) 

Regressionslinjens ekvation: y=0,8x+1,7 

 
Stockholm 

Wilcoxon: p<0,001 
Umeå Data exkluderad på grund av för få och otillförlitliga mätningar. 

a Mätningar 2003 ej utförda på samma plats(N=5) 
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PM2.5 
Det sammanlagda antalet jämförbara mätningar av PM2.5 i urban bakgrund var 29 stycken 
tvådygnsmätningar (fördelade enligt: 21% i Malmö, 38% i Göteborg och 41% i Stockholm). 
Samtliga kommunala mätningar har utförts med TEOM, mätutrustningen vid HÄMI-
mätningarna har däremot varierat (se underrubrik ”Provtagare” för detaljer). För 
sammanställning av jämförelserna se figur 2 och tabell 4. 
 

 
 Figur 2: Korrelation mellan PM2.5-mätserier (kommunal vs. HÄMI). 
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Tabell 4: Jämförelse av PM2.5-mätningar 

a Mätningar ej utförda på samma plats 

Differens µg/m3 
(%) Korrelation 

STAD 
N 

m std min max Pearson Spearman

29 -1,8 
(-24,8%) 

2,7 
(26,7%) 

-7,3 
(-

66,3%) 

4,7 
(37,4%) 

0,7  
(p<0,01) 

0,8  
(p<0,01) 

y=0,6x+4,3 

Samtliga 
orter 
(N=3) 

Wilcoxon: p=0,001 

6 -4,5 
(-43,5%) 

2,5 
(11,6%) 

-7,3 
(-

57,3%) 

-1,0 
(-25,6%) 

0,9  
(p<0,05) 

0,9  
(p<0,05) 

Regressionslinjens ekvation: y=1,8x+0,1 
Malmö 

Wilcoxon: p=0,03 

11 -0,5 
(-10,4%) 

3,1 
(33,1%) 

-5,7 
(-

66,3%) 

4,7 
(37,4%) 

0,9  
(p<0,01) 0,6 

Regressionslinjens ekvation: y=0,5x+4,4 
Göteborga 

Wilcoxon: p=0,48 

12 -1,7 
(-28,6%) 

1,0 
(18,3%) 

-3,1 
(-

66,0%) 

0,5 
(5,7%) 

0,9  
(p<0,01) 

1,0  
(p<0,05) 

Regressionslinjens ekvation: y=0,9x+2,4 
Stockholm 

Wilcoxon: p=0,003 
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Bensen 
Kommunala bensenmätningar i urban bakgrund finns enbart för Malmö (2003). De två 
mätserierna är uppmätta på olika platser: HÄMI-mätningarna i stadskärnan (Dalaplan) och de 
kommunala mätningarna i Fosie industriområde.  
För sammanställning av jämförelserna se figur 3 och tabell 5. 
 

 
Figur 3: Korrelation mellan bensenmätningar (kommunal vs. HÄMI). 

 
 
Tabell 5: Jämförelse av bensenmätningar 

Gaturumsmätningar 

Differens µg/m3 
(%) Korrelation 

STAD 
N 

m std min max Pearson Spearman

5 -0,7  
(-37,6%) 

0,3 
(11,9%) 

-1,1  
(-

53,0%) 

-0,4  
(-21,9%) 0,7 0,8  

y=0,8x+1 
Malmö 

Wilcoxon: p=0,001 

Halter för gaturumsmätningar uppmätt inom både HÄMI och i kommunalregi finns för NO2 
och bensen.  
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NO2 
Det sammanlagda antalet jämförbara mätningar av NO2 i gaturum var 50 stycken 
veckomätningar (fördelat enligt: 30% i Malmö, 48% i Stockholm och 22% i Umeå). Samtliga 
HÄMI-mätningar är utförda med diffusionsprovtagare och samtliga kommunala mätningar 
med kemiluminiscensinstrument (se underrubrik ”Provtagare” för detaljer).  
 
NO2-proverna i Umeå (2007) analyserades av ett laboratorium i Utrecht. Ogawaprovtagaren 
har senare validerats för svenska klimatförhållanden vid Yrkes-och miljömedicin i Umeå 
(Hagenbjörk-Gustafsson et al 2010).  Provtagningshastigheten för provtagaren visade sig bero 
av temperaturen. Halterna justerades därför enligt den regressionslinje för temperatur och 
provtagningshastighet som blev resultat av valideringen (justeringen utförd av Annika 
Hagenbjörk-Gustafsson, Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet). Båda analysvärdena 
för Umeå presenteras i tabell 6 (den sammanlagda jämförelsen för alla orter samt figur 4 är 
däremot enbart baserat på de okorrigerade halterna, analyserade i Utrecht). 
 

 
Figur 4: Korrelation mellan NO2-mätserier i gaturum (kommunal vs. HÄMI). 
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Tabell 6: Jämförelse av NO2-mätningar i gaturum. 
Differens µg/m3 

(%) 
Korrelation 

STAD N 
m std min max Pearson Spearman 

50 -1,8 
(-2,7%) 

16,0 
(26,4%) 

-56,5 
(-

99,1%) 

27,3 
(43,4%)

0,7  
(p<0,01) 

0,8  
(p<0,01) 

Regressionslinjens ekvation: y=0,6x+21,2 

Samtliga 
orter 
(N=3) 

Wilcoxon: p=0,65 

15 -0,5 
(2,8%) 

4,0 
(13,0%) 

-6,1 
(-

24,0%) 

9,1 
(23,1%)

0,9  
(p<0,01) 

0,9  
(p<0,01) 

Regressionslinjens ekvation: y=0,5x+15,4 
Malmö 

Wilcoxon: p=0,39 

24 4,7 
(8,8%) 

16,2 
(28,6%) 

-56,5 
(-

99,1%) 

27,3 
(43,4%)

0,7  
(p<0,01) 

0,8  
(p<0,01) 

Regressionslinjens ekvation: y=0,5x+27,9 
Stockholm 

Wilcoxon: p=0,01 

11 -17,7 
(-27,7%) 

15,1 
(17,4%) 

-44,3 
(-

51,0%) 

-2,1 
(-2,9%) 

0,7  
(p<0,05) 

0,8  
(p<0,01) 

Regressionslinjens ekvation: y=1x+17,8 

Umeå 
(analyserade 

i Utrecht) 
Wilcoxon: p=0,003 

9 
-11,3 

(-
15,1%) 

17,9 
(25,2%) 

-32,0 
(-

42,6%) 

15,1 
(20,8%) 0,5 0,5 

Regressionslinjens ekvation: y=0,5x+34,8 

Umeå 
(justerade 
värden) 

Wilcoxon: p=0,17 
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Bensen 
Bensenmätningar i gaturum finns uppmätta i Malmö och Stockholm (sammanlagt 28 stycken 
veckomätningar fördelat enligt: 50% i Malmö och 50% i Stockholm). Samtliga HÄMI-
mätningar är utförda med Perkin-Elmer rör emedan de kommunala mätutrustningarna har 
varierat (se underrubrik ”Provtagare” för detaljer).  
 
För sammanställning av jämförelserna se figur 5 och tabell 7. 
 
Figur 5: Korrelation mellan bensenmätningar i gaturum (kommunal vs. HÄMI). 
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Tabell 7: Jämförelse av bensenmätningar i gaturum. 

 

Differens µg/m3 
(%) Korrelation 

STAD N 
m std min max Pearso

n Spearman 

28 0,4 
(56,6%) 

0,5 
(57,3%) 

-0,8 
(-

16,7%) 

1,0 
(157,2%) 

1,0 
(p=0,01

) 

0,9  
(p=0,01) 

Regressionslinjens ekvation:  y=1,1x-0,6 

Samtliga 
 orter 
(N=2) 

Wilcoxon: p=0,001 

14 0,6 
(107,7%) 

0,1 
(31,9%) 

0,3 
(39,4%) 

0,7 
(157,2%) 

0,7 
(p<0,01) 

0,8 
(p<0,01) 

Regressionslinjens ekvation: y=0,6x-0,1 
Malmö 

 
Wilcoxon: p=0,001 

14 0,2 
(5,6%) 

0,6 
(13,7%) 

-0,8 
(-

16,7%) 

1,0 
(25,9%) 

0,8 
(p=0,01) 

0,6 
(p=0,05) 

Regressionslinjens ekvation: y=1x-0,1 

Stockholm 
 

Wilcoxon: p=0,2 
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Diskussion 
 

Syftet med denna jämförelse är att avgöra om de stationära kommunala mätningar av urbana 
bakgrundshalter och gaturum som sker kontinuerligt i de aktuella kommunerna kan ersätta de 
HÄMI-finansierade mätningarna och på detta sätt frigöra medel för andra ändamål. För att 
avgöra detta bör man ha i åtanke att HÄMI-mätningarna syftar till att ”värdera allmänhetens 
exponering för några väsentliga cancerframkallande luftföroreningar. Betydelsen av 
rökvanor, trafiksituation och andra potentiella källor ska bestämmas, och underlag för 
förbättrad riskvärdering för allmänheten tas fram”. 
 
De ämnen som regelbundet provtas inom HÄMI-programmet med stationära provtagare är 
bensen, butadien, formaldehyd, kvävedioxid samt PM2.5. För närvarande är det ingen av de 
aktuella kommunerna som mäter formaldehyd och butadien i urban bakgrund eller 
gaturumsmiljö. Gällande formaldehydexponering är den främsta emissionskällan 
byggnadsmaterial inomhus, varför man kan ifrågasätta värdet av fortsatta HÄMI-mätningar av 
formaldehyd i utomhusmiljön. 
Gällande de urbana bakgrundsmätningarna finns heltäckande kommunala NO2-mätningar för 
samtliga orter (Umeå 2001 undantaget vilket beror på att kommunal mätdata försvunnit vid 
byte av datavärd). Korrelationen mellan de olika mätningarna är hög och ligger mellan 0,8-1, 
p<0.01 (med undantag av mätningarna i Göteborg där korrelationskoefficient ligger på 0,6, 
p>0.05). Det bör poängteras att dessa mätserier är utförda med två skilda mätmetoder; 
samtliga kommunala mätningar är utförda med kemiluminiscensinstrument och mätningarna 
inom HÄMI med olika diffussionsprovtagare. Wilcoxons rangsummetest samt 
regressionernas intercept tyder däremot på att det föreligger någon form av systematisk 
skillnad mellan mät- eller analysmetoderna. Då de personburna exponeringsmätningar för 
NO2 som utförs inom HÄMI genomförs med diffusionsprovtagare bedöms det som angeläget 
att även fortsättningsvis mäta NO2 med diffusionsprovtagare i urban bakgrund. 
PM2.5 i urban bakgrund har först under de senaste mätperioderna (2006-2009) uppmätts inom 
HÄMI vilket även gäller de kommunala mätningarna. Även i detta fall är korrelationen 
mellan de olika mätningarna hög 0,7-0,9 (p<0.05) och mätutrustningen mellan de kommunala 
mätningarna och HÄMI-mätningarna  skiljer sig åt. I nästan samtliga fall i Malmö och 
Stockholm ligger de kommunala mätningarna däremot något högre än HÄMI-mätningarna 
medan detsamma är sant för ca 50% av Göteborgsmätningarna.  
Bensenmätningar i urban bakgrund har genomförts i samtliga av HÄMI:s mätomgångar 
(bortsett från Stockholm 2009) däremot finns det bara kommunala bakgrundsmätningar för 
bensen utförda i Malmö 2003 och dessa uppmättes i ett industriområde vilket gör 
jämförbarheten något tveksam. Korrelationen mellan dessa mätningar är visserligen hög men 
baseras på enbart 5 veckomätningar och är inte signifikant. Likaså är den procentuella 
differensen förhållandevis hög.  
Rörande gaturumsmätningarna så finns detta inom HÄMI för NO2 och bensen i samtliga 
städer utom Göteborg 2006. Kommunal mätdata för NO2 uppmätt i samma gaturum finns 
tillgänglig för samtliga städer utom Göteborg 2000 och Umeå 2001. I samtliga fall är 
korrelationen hög (0,7-0,9) och signifikant (p<0,05) men regressionsekvationernas intercept 
tyder på att de kommunala mätvärdena ligger över HÄMI-mätvärdena. För bensen finns 
enbart kommunal mätdata för Stockholm 2002/2003 samt Malmö 2008. Medeldifferensen är 
mycket hög (>100%) för bensenhalterna i Malmö (vilket till stor del kan förklaras av de låga 
mätvärdena). Nyttan av att mäta i gaturum inom HÄMI kan däremot diskuteras då det är svårt 
att relatera specifika gaturumshalter till personburna mätningar då halter i gaturum varierar 
beroende på trafiksituation, mätutrustningens placering, gaturummets uppbyggnad etc. 
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Slutsats 

Då kommunal mätdata saknas för butadien, till viss del för bensen, och för formaldehyd 
behöver fortsatta urbana HÄMI-mätningar av dessa ämnen fortgå. Ser man däremot till 
HÄMI:s delprogram för exponeringsstudier av luftföroreningar syfte, dvs. ”att värdera 
allmänhetens exponering för några väsentliga cancerframkallande luftföroreningar ”kan 
fortsatta mätningar av formaldehyd i utomhusmiljön ifrågasättas då större delen av denna 
exponering sker i inomhusmiljön. Likaså kan de gaturumsmätningar av NO2 och bensen som 
utförs inom HÄMI diskuteras. Luftföroreningshalter både mellan och inom gaturum kan skilja 
sig åt markant beroende på trafiksituationen i gaturummet, mätutrustningens placering, 
gaturummets utformning och väderförhållanden. Gaturumsmätningar blir därför svåra att 
relatera till personburna exponeringsstudier då man behöver mer exakt kunskap om ifall 
individerna har uppehållit sig i det aktuella gaturummet, hur länge och var. Även med denna 
kunskap är det svårt att avgöra gaturummets inverkan på den sammanlagda personliga 
exponeringen.  
Rörande urbana bakgrundsmätningar så saknas kommunal mätdata för bensen och butadien 
varför mätningar av detta bör fortsätta inom HÄMI. Gällande NO2- och PM2.5 mätningar så 
finns motsvarande kommunalmätdata att tillgå. Mätmetoderna för dessa ämnen skiljer sig 
däremot åt beroende på om de är utförda i kommunal regi eller inom HÄMI. För att lättare 
kunna relatera de urbana bakgrundsmätningarna till individuell exponering bör därför HÄMI-
mätningarna fortgå med samma mätutrustning som används inom de personburna 
exponeringsstudierna för att minska risken för mät- och analysfel baserat på de olika 
mätmetoderna. 
Ytterligare en fördel med att utföra mätningar i HÄMIs regi är att data då ägs och finns 
tillgänglig för utförarna och övriga intressenter och risken för att data går förlorad (som i 
fallet med Umeå kommuns mätdata för 2001) eller görs otillgänglig via andra datavärdar 
minskar därmed drastiskt. 
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Inom Naturvårdsverkets programområde för Hälsorelaterad 
miljöövervakning (HÄMI), delprogrammet ”Exponering via luft”, 
ingår personburen mätning av vissa cancerframkallande och 
luftvägsretande ämnen i tätortsluft. Detta görs för att spegla 
allmänbefolkningens exponering för hälsoskadliga ämnen. 
Parallellt med de personburna mätningarna görs stationära 
mätningar i gatunivå och urban bakgrund. Flera av de 
deltagande kommunerna har parallella kontinuerliga mätningar 
för flertalet av dessa ämnen. 
Denna rapport utvärderar de mätningar som hittills har 
genomförts inom HÄMI-programmet och undersöker om de 
stationära mätningarna som har genomförts i kommunal regi är 
ett fullgott alternativ. 
 

 
Arbets- och miljömedicin 
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Tel 046-17 31 85 
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Internet: www.ammlund.se 
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