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Förord 

Tillståndet och förändringar i miljön dokumenteras av den svenska miljöövervakningen. 

Naturvårdsverket samordnar den nationella övervakningen och länsstyrelserna ansvarar för att den 

regionala miljöövervakningen täcker de regionala behov som finns. I de miljöövervakningsprogram 

som länsstyrelserna tog fram inför programperioden 2009-2014 var programområdet hälsorelaterad 

övervakning i de allra flesta fall blygsamma. På nationell nivå bedrivs avancerade och kostsamma 

projekt, huvudsakligen inriktade på storstadens miljöproblem, inom områden där man bedömer att 

det inte är några regionala skillnader. 

De regionala data som finns om hälsotillståndet kommer huvudsakligen ifrån förtätningar av de 

nationella hälsoenkäter som har genomförts (miljöhälsoenkät 1999, 2007 och barnhälsoenkäten 

2003, 2011). Data från dessa enkäter bidrar med underlag till hälsoindikatorerna på 

Miljömålsportalen. Varje region (flera län) beställer oftast en rapport med regionala resultat från sin 

Arbets- och miljömedicinska resurs. Resultaten från den senaste enkäten, barnhälsoenkät 2011, 

presenteras i sin helhet i nationell Miljöhälsorapport 2013 (Institutet för miljömedicin, IMM, 2013) 

samt kortfattat i rapporten Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 (Socialstyrelsen, 2013). 

Regionala resultat från deltagande län presenteras i Barn, miljö och hälsa – en rapport från Skåne, 

Blekinge och Kronobergs län 2013 (Arbets- och miljömedicin i Lund, 2014) och Regional 

barnmiljöhälsorapport 2013 - Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län (Arbets- och miljömedicin i 

Linköping, 2013). 

Sammanställning av hälsorisker 

För att utreda behoven av en regional hälsoövervakning inom ramen för länsstyrelsernas 

miljöövervakning startades ett utvecklingsprojekt under 2009 av Länsstyrelserna i Jönköpings, 

Kronobergs och Östergötlands län, och som Länsstyrelsen i Blekinge län anslöt sig till några år senare. 

Projektet var planerat i två delar.  

Den första delen innebar att sammanställa ett underlag för att kartlägga miljörelaterade hälsorisker i 

de ingående länen. Syftet var att identifiera särskilt utsatta områden där åtgärder ska prioriteras och 

områden med mindre behov av övervakning och åtgärder.  Arbets- och Miljömedicin skulle därefter 

göra en hälsoriskbedömning för respektive län och koppla samman detta med kända 

sjukdomar/hälsoeffekter i länen.  

Del två i projektet avsåg en hälsoriskbedömning som skulle göras med utgångspunkt från 

kartläggningen. Del två i projektet kunde aldrig finansieras, men efter dialog med det Regionala rådet 

för landstingen i de fyra sydligaste länen (Skåne, Halland, Blekinge och Kronoberg) beställde dessa en 

inledande förstudie som resulterade i en kartläggning av lämpliga indikatorer för att få mått på den 

regionala hälsan hos befolkningen. Kartläggningen redovisas i rapporten Miljöhälsoindikatorer i 

miljömålsarbetet med förslag till ett regionalt perspektiv för Blekinge och Kronobergs län (Arbets- 

och miljömedicin i Lund, 2012). Idén med en hälsoriskbedömning var inte möjlig att genomföra, då 

olika hälsorisker kan ge samma hälsopåverkan och det är inte möjligt att ta fram entydiga 

indikatorer. Den sammanställning som har gjorts kan ändå vara till nytta för dem som i sin vardag 

fattar beslut som påverkar människors hälsa.  

All data som tas fram inom miljöövervakningen lagras och tillhandahålls av nationella datavärdar. På 

Naturvårdsverkets webbplats finns länkar till de datavärdar som på Naturvårdsverket eller Havs- och 

vattenmyndigheten har avtal med. 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/
http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/Labmedicin/Verksamhetsområden/AMM/Publikationer/ÖMiljöhälsa_Kronoberg_och_Blekinge_120905.pdf
http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/Labmedicin/Verksamhetsområden/AMM/Publikationer/ÖMiljöhälsa_Kronoberg_och_Blekinge_120905.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljoovervakning/Miljodata/


  

Alla miljökvalitetsmålen berör på något sätt människors hälsa, direkt eller indirekt. I denna rapport 

har hälsoriskerna organiserats inom ramen för de fem miljökvalitetsmål som behandlar direkta 

hälsoaspekter, eftersom den miljöövervakning som finansieras av Naturvårdsverket i första hand 

fokuserar på de risker människors hälsa utsätts för i utomhusmiljön. Många gånger är det svårt för 

enskilda att påverka sin exponering för dessa miljörisker. 

I Sverige finns det även folkhälsomål, för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för 

hela befolkningen. Folkhälsoarbetet berör miljöhälsorisker för människor, men har inriktning mot 

livsstilsval. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om folkhälsomålen. 

I denna sammanställning har många personer medverkat, till exempel de kommuner och landsting 

som bidrog med synpunkter och idéer i samband med remissen av rapporten under våren 2011. Ett 

stort tack till alla som bidragit! 

  

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/
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Sammanfattning 

Hälsa och hälsorisker är diffusa begrepp. Vad som är ohälsa för en person behöver inte vara ohälsa 

för någon annan. Många av de hälsorelaterade miljöriskerna som har identifierats i Östergötlands, 

Jönköpings, Kronobergs och Blekinge län är kopplade till livsstilsval eller är svåra att påverka på 

regional och lokal nivå. Det är viktigt att övervaka och arbeta med åtgärder kring riskerna, men det 

bör samordnas nationellt.  

De miljöfaktorer som människor (18-80 år) utsätts för enligt Miljöhälsorapport 2009 presenteras i 

tabell 1. 

Tabell 1. Sammanställning av miljöfaktorer som människor (18-80 år) utsätts för enligt Miljöhälsorapport 2009. 

Miljöfaktor Exponering Antal fall årligen i 
Sverige 

Trend 

UV-strålning 61 % bränner sig varje år. 40 000 personer/år får 
basalcellscancer, 
skivepitelcancer eller 
malignt melanom 

ökar 

Luftföroreningar  46 % bor i områden med lufthalter över 
rekommendationerna för PM2,5. 

3 000 förtida dödsfall oförändrad 

Buller 20-25 % exponeras för trafikbuller över 
gällande riktvärde. 

okänt ökar 

Fukt/mögel i 
inomhusmiljö 

18 % bor i bostäder med synliga fukt- eller 
mögelskador, eller mögellukt. 

Tusentals astmatiker har 
symptom från fukt/mögel i 
bostaden. 

minskar 

Höga halter av 
metaller i 
enskilda 
vattentäkter 

I 3-20 % av brunnarna överstigs riktvärdet för 
arsenik, fluorid, nitrat, mangan, uran eller 
radon. 

2 får cancer av arsenik varje 
år. 

oklar 

Dioxiner och 
dioxinlika PCB 

10-15 % exponeras över det högsta tolerabla 
intaget. 

okänt Halterna i 
bröstmjölk 
minskar 

Radon 10 % bor i bostäder över gränsvärdet. 500 får lungcancer oklar 

Miljötobaksrök 6,8 % exponeras dagligen för andras 
tobaksrök. 

10-15 icke-rökare får 
lungcancer 
400 personer får hjärtinfarkt. 

minskar 

Kadmium 5 % exponeras så att det ökar risken för 
njurpåverkan. 

okänt oförändrad 

Metylkvicksilver 1 % exponeras över WHO:s riktvärde. okänt minskar 

Kraftfrekventa 
fält 

 Färre än ett barn per år får 
leukemi. 

oförändrad 

Radiofrekventa 
fält från 
mobiltelefoner 

  ökar 

Bly Befolkningens blodvärden av bly under högsta 
tolerabla nivå. 

  

 

  



 Hälsorisker i miljön  

Daniel Albertsson, miljöansvarig läkare på Landstinget Kronoberg, har sammanställt ohälsotal utifrån 

Miljöhälsorapport 2009, och gjort en grov skattning av mätbara ohälsofaktorers betydelse för 

sjukdom, dödsfall och förlorade levnadsår:  

 Luftföroreningar (partiklar, ozon, NO-halter mm) beräknas förkorta svenskarnas medellivslängd 

med 6-8 månader (Socialstyrelsen 2009), vilket motsvarar cirka 70 000 förlorade levnadsår i 

Sverige varje år. Medellivslängden beräknas minska mer i södra Sverige än i norra, och mer i 

tätorter än på landsbygden. 

 Fysiskt inaktiva levnadsvanor kan förkorta livet med upp mot fem år, vilket nationellt beräknas 

medföra runt 35 000 förlorade levnadsår varje år.  

 Värmeböljor skattas medföra 12 000 förlorade levnadsår, framförallt hos äldre människor. 

 Hudcancer medför i Sverige 8 000 förlorade levnadsår. 

 Radonexponering av rökare orsakar 5 000 förlorade levnadsår årligen.  

 Miljöeffekterna av miljögifter och buller är svåra att kvantifiera, men det betyder inte att de kan 

lämnas obevakade och utan åtgärder. Bullerexponering och luftföroreningar förekommer ofta 

samtidigt. 

Samhället kan med riktade insatser minska dessa ohälsofaktorer, hälsoeffekt har i grova tal beräknats 

i form av ”förebyggbara förlorade levnadsår”: 

 Av luftföroreningsorsakad ohälsa bedöms runt hälften kunna förebyggas långsiktigt, d.v.s. cirka 

35 000 levnadsår.  

 Ett fysiskt inaktivt liv går, till skillnad från andra aspekter (miljögifter, UV-strålning, radon, 

värmeböljor) lättare att förändra för den enskilde. Men samhället kan ändå underlätta daglig 

fysisk aktivitet, genom motionsslingor och grönområden, cykelvägar, skolgymnastik mm. Minst 

3 000 -10 000 av dessa levnadsår bedöms kunna förebyggas.  

 För hudcancer, radon och värmeböljor var för sig bör runt 2 000-3 000 levnadsår kunna 

förebyggas årligen nationellt.  Negativa hälsoeffekter av radon är nära kopplat till rökning. 

Åtgärder som t.ex. antirökkampanjer genomförs inom folkhälsoarbetet. Enskilda hushåll bör 

mäta radon och vid behov genomföra radonsanering. 

Det har utkristalliserat sig tre områden med stor påverkan på befolkningens hälsa och där det också 

finns goda möjligheter att påverka exponeringen; buller, luftföroreningar och radon. Dessa tre 

områden är viktigast att övervaka och att genomföra åtgärder för på regional och lokal nivå. 
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Inledning 

En förutsättning för ett gott liv och en hållbar utveckling är att människor mår bra och har god hälsa. 

Frisk luft, rena sjöar och hav samt en natur i balans är en förutsättning för detta. Med hjälp av 

information, framsynt samhällsplanering och lagstiftning kan detta bli möjligt om miljömålen får det 

genomslag som det är tänkt i allt miljöarbete. 

Den här rapporten ska ses som ett underlag som beskriver miljötillståndet i Jönköpings, Kronobergs, 

Östergötlands och Blekinge län med utgångspunkt från de fem miljökvalitetsmål som är särskilt 

viktiga ur hälsosynpunkt: 

 Frisk luft 

 Giftfri miljö 

 Säker strålmiljö 

 Grundvatten av god kvalitet 

 God bebyggd miljö 

 

Framtida klimatförändringar kommer att ge upphov till ett flertal konsekvenser för människors hälsa. 

Detta belyses bl.a. i rapporten Hälsoeffekter av ett förändrat klimat - risker och åtgärder i Stockholms 

län (Länsstyrelsen Stockholms län, 2012). 

Underlaget utgör en kartläggning av risker för miljörelaterad ohälsa i länen, med syfte att tydliggöra 

vad som bör övervakas och följas upp ytterligare, men även att fungera som ett underlag för dem 

som beslutar om miljöpåverkan i våra län. Kartläggningen har inspirerats av rapporten Program för 

hälsorelaterad miljöövervakning i Västra Götalands län (Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2005). 

Sammanställningen gör inte anspråk på att vara komplett. 

Kartläggningen omfattar Blekinge, Jönköping, Kronoberg och Östergötland 

Blekinge län är Sveriges till ytan minsta län med cirka 152 000 invånare fördelat på 5 kommuner. 

Befolkningstätheten är den 5:e tätaste i Sverige näst efter storstadslänen och Halland. I länet finns 

ingen större stad, men kommunernas huvudorter brukar räknas som ”större tätorter”, där Olofström 

och Sölvesborg med ca 7 000-8 000 invånare är minst och Karlskrona med ca 33 000 invånare är 

störst, Mellan 40-60 % av kommunernas befolkning bor i huvudtätorterna och mellan 13-21 % av 

befolkningen bor utanför tätort och småort, d.v.s. i samhällen med färre än 70 invånare. Blekinge är 

ett utpräglat industrilän som fortfarande domineras av storföretag. I Blekinge finns landets sydligaste 

större skärgård, liksom stora arealer av kustnära ädellövskogar och odlingsmarker. De inre delarna av 

länet domineras av barr- och blandskogar med inslag av sjöar.  

Jönköpings län är Sveriges femte största län med cirka 339 000 invånare fördelat på 13 kommuner. I 

länet finns en större stad (Jönköping), fyra medelstora tätorter med mer än 20 000 invånare 

(Värnamo, Gislaved, Nässjö och Vetlanda) samt åtta landsbygdstätorter (Gnosjö, Eksjö, Aneby, 

Tranås, Habo, Mullsjö, Sävsjö och Vaggeryd). Länet har en lång företagstradition med många mindre 

industrier framförallt inom metall, trä och ytbehandling. Länets natur domineras av stora 

skogsarealer och en riklig förekomst av sjöar. 

Kronobergs län har cirka 186 000 invånare fördelat på åtta kommuner. I länet finns en större stad 

(Växjö), en medelstor tätort (Ljungby) samt två landsbygdstätorter (Alvesta och Älmhult). Markaryd, 

Tingsryd, Lessebo och Hovmantorp är mindre tätorter med 3 000-4 000 invånare. Industrin präglas av 

tyngre verkstadsindustri med inriktning på maskin och transportmedel. Träindustrin är en 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/halsoeffekter-av-ett-forandrat-klimat.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/halsoeffekter-av-ett-forandrat-klimat.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/2005/rapport200518.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/2005/rapport200518.pdf
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profilbransch för länet. Även Kronobergs län har stora skogsarealer, ett livskraftigt jordbruk och en 

riklig förekomst av sjöar. 

Östergötland är Sveriges fjärde största län med cirka 435 000 invånare fördelat på 13 kommuner. I 

länet finns två större städer (Linköping och Norrköping), tre medelstora tätorter med mer än 20 000 

invånare (Motala, Mjölby och Finspång). Boxholm, Kinda, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, 

Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög är landsbygdstätorter med 3 000-14 000 invånare. Länet har en lång 

historia inom gruv-, skogs-, textil och verkstadsindustrin. Östergötland tillhör den södra 

barrskogsregionen, i norr och söder finns sjörika skogsbygder och östgötaslätten sträcker sig som ett 

bälte genom länet. 
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Miljömålsstrukturen  

Miljömålen har satts upp för att utvärdera och bedöma om miljöpolitiken får förväntad effekt i 

samhället, naturen och utvecklingen. Syftet är att nå en miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt. 

Miljömålssystemet består av:  

 Ett övergripande generationsmål  

 Miljökvalitetsmål med preciseringar  

 Etappmål  

Ett viktigt syfte med miljökvalitetsmålen med preciseringar och etappmål är att de ska vara väg- 

ledande för allas miljöarbete.  

Generationsmål 

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 

stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 

gränser.  

Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljöpolitiken och ska ge vägledning om de värden som 

ska skyddas och den samhällsomställning som krävs för att den önskade miljökvaliteten ska kunna 

nås. Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Generationsmålet 

innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara uppfyllda inom en generation och 

att miljöpolitiken ska inriktas mot att:  

 Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att 

återhämta sig, och att deras förmåga att långsiktigt 

generera ekosystemtjänster är säkrad.  

 Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön 

bevaras, främjas och nyttjas hållbart.  

 Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljö-

påverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på 

människors hälsa främjas.  

 Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt 

fria från farliga ämnen.  

 En god hushållning sker med naturresurserna.  

 Andelen förnybar energi ökar och att energi- 

användningen är effektiv med minimal påverkan på 

miljön.  

 Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så 

små miljö- och hälsoproblem som möjligt. 
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Miljökvalitetsmål 

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till och följs 

upp varje år. Genom preciseringarna förtydligas innebörden av miljökvalitetsmålen och det 

miljötillstånd som ska nås. Preciseringarna ska även utgöra grunden för att tolka miljökvalitetsmålens 

innebörd, vara kriterier vid bedömningen av möjligheterna att nå målen och vara vägledande för 

miljöarbetet. 

Etappmål  

Etappmålen identifierar en önskad samhällsomställning. De är steg på vägen för att nå generations-

målet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör 

sättas in. Etappmålen anger inte önskade tillstånd för miljön eftersom de läggs fast i miljökvalitets-

målen med preciseringar.  

Regionala mål och åtgärdsprogram 

Länsstyrelsen har en övergripande och samordnande roll som regional miljömyndighet. Detta 

innebär att länsstyrelsen tillsammans med andra regionala myndigheter och organ och i dialog med 

kommuner, näringsliv och frivilliga organisationer verkar för att de av riksdagen fastställda 

miljökvalitetsmålen och generationsmålet uppnås.  

Länsstyrelsen svarar för det regionala mål- och uppföljningsarbetet, stödjer kommunerna med 

underlag för deras miljömålsarbete samt verkar för att målen får genomslag i den lokala och 

regionala samhällsplaneringen och att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet. Länsstyrelsen har 

även i uppdrag att utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram i bred förankring för 

att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.  

 

  

HÄR FINNS MILJÖMÅLEN!  

Miljömålsportalen  
Miljömålsportalen är Sveriges officiella portal för de sexton nationella miljökvalitetsmålen. Här 
hittar du alla nationella miljömål med preciseringar, etappmål, liksom bakgrundsfakta, data för 
uppföljningsindikatorer och bedömningar om målen kommer att nås. På portalens länssidor kan 
du följa utvecklingen på regional nivå och hitta uppgifter för samtliga län.  

Via Miljömålsportalen kan du även hitta rapporter och informationsmaterial. 
http://www.Miljömål.se 

Länsstyrelsernas webbplats  
Information om miljömålen och länens miljöarbete finner du även på respektive 
Länsstyrelsewebbplats.  
www.lansstyrelsen.se 

http://www.miljömål.se/
http://www.lansstyrelsen.se/
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Uppföljning  

För att följa upp miljökvalitetsmålen genomförs årliga bedömningar. Som underlag används bl.a. data 

från den regionala miljöövervakningen som, åtminstone en del av den, leverarar data till indikatorer 

på Miljömålsportalen.  

I uppföljningen av miljökvalitetsmålen bedöms om dagens styrmedel och de åtgärder som görs före 

år 2020 är tillräckliga för att nå målen. Hänsyn ska tas till att effekterna av åtgärder kan ske med för-

dröjning, bland annat för att naturen har lång återhämtningstid, och att vissa miljökvalitetsmål är 

helt beroende av internationella insatser för att nås. Bedömningen sammanfattas i betyget ja, nära 

eller nej. 

 

 

 

 

 

 

 

 
SYMBOLER VID BEDÖMNING AV MILJÖKVALITETSMÅLEN 

 

    
 

 
Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020 

 

 

 

 
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före 2020 

 

 

 
Det är inte möjligt att nå målet med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder  

 

 

    
 

 

Utvecklingen i miljön är positiv. Under de senaste åren har betydelsefulla insatser i 
samhället skett som bedöms gynna miljötillståndet och/eller det går att se en positiv 
utveckling i miljötillståndet nu och framåt de närmaste åren 

 

 

 

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Under de senaste åren har 
inget av betydelse skett och/eller det går inte att se någon tydlig utveckling för 
miljötillståndet nu eller framåt de närmaste åren; alternativt positiva och negativa 
utvecklingsriktningar inom målet tar ut varandra. 

 

 

 

Utvecklingen i miljön är negativ. Under de senaste åren har insatser i samhället skett som 
motverkar miljökvalitetsmålet och/eller det går att se en negativ utveckling i miljötillståndet 
nu och för de närmaste åren. 

 

 

 

Tillräckliga underlag för utvecklingen i miljön saknas, det är inte möjligt att ange 
utvecklingsriktning. 

 

    



   

 

  

 

 

 

 

 

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas. 

 Preciseringar 

 Bensen 

Halterna av luftföroreningar överskrider inte 
lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd 
mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, 
material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med 
hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten 
av bensen inte överstiger 1 mikrogram per 
kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde. 

Bensapyren 

Halterna av luftföroreningar överskrider inte 
lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd 
mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, 
material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med 
hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten 
av bens(a)pyren inte överstiger 0,0001 mikrogram 
per kubikmeter luft (0,1 nanogram per kubikmeter 
luft) beräknat som ett årsmedelvärde. 

Butadien 

Halterna av luftföroreningar överskrider inte 
lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd 
mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, 
material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med 
hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten 
av butadien inte överstiger 0,2 mikrogram per 
kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde. 

Formaldehyd 

Halterna av luftföroreningar överskrider inte 
lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd 
mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, 
material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med 
hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten 
av formaldehyd inte överstiger 10 mikrogram per 
kubikmeter luft beräknat som ett timmedelvärde.

 

Partiklar (PM2,5) 

Halterna av luftföroreningar överskrider inte 
lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd 
mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, 
material och kulturföremål. Riktvärdena sätts 
med hänsyn till känsliga grupper och innebär att 
halten av partiklar (PM2.5) inte överstiger 
10 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som 
ett årsmedelvärde eller 25 mikrogram per 
kubikmeter luft beräknat som ett 
dygnsmedelvärde. 

Partiklar (PM10) 

Halterna av luftföroreningar överskrider inte 
lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd 
mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, 
material och kulturföremål. Riktvärdena sätts 
med hänsyn till känsliga grupper och innebär att 
halten av partiklar (PM10) inte överstiger 
15 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som 
ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubik-
meter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde. 

Marknära ozon 

Halten av marknära ozon inte överstiger 
70 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som 
ett åttatimmarsmedelvärde eller 80 mikrogram 
per kubikmeter luft räknat som ett 
timmedelvärde. 
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Ozonindex 

Halterna av luftföroreningar överskrider inte 
lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd 
mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, 
material och klturföremål. Riktvärdena sätts med 
hänsyn till känsliga grupper och innebär att 
ozonindex inte överstiger 10 000 mikrogram per 
kubikmeter luft under en timme beräknat som ett 
AOT40-värde under perioden april-september. 

Kvävedioxid  

Halterna av luftföroreningar inte överskrider 
lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd 
mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, 
material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med 
hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten 
av kvävedioxid inte överstiger 20 mikrogram per 
kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde 
eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat 
som ett timmedelvärde (98-percentil). 

 

 

 

Korrosion 

Halterna av luftföroreningar överskrider inte 
lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd 
mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, 
material och kulturföremål. Riktvärdena sätts 
med hänsyn till känsliga grupper och innebär att 
korrosion på kalksten understiger 6,5 mikrometer 
per år. 
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Miljötillståndet i Sverige – Frisk luft 

I svenska tätorter har det tidigare varit en period med en stark trend mot en bättre luftkvalitet, 

men trenden har för de flesta luftföroreningarna blivit svagare under 2000-talet 

(Naturvårdsverket, 2012). De successiva minskningarna från avgaser från nya fordon har till viss 

del ätits upp av att trafiken generellt ökar. För att nå miljökvalitetsmålet Frisk luft är det framför 

allt viktigt med ytterligare åtgärder för att minska utsläppen från trafik, vedeldning, 

energiproduktion och industrisektorn. Vissa luftföroreningar, exempelvis ozon och partiklar 

(PM2,5), kommer till stor del från andra länder och det krävs därför beslut om åtgärder på 

internationell nivå. Under FN:s Luftvårdskonvention samarbetar många länder med att minska 

utsläppen av långväga transporterade luftföroreningar. Till konventionen hör åtta protokoll som 

specificerar mål och åtgärder för att minska utsläppen av olika typer av luftföroreningar, mer 

information finns på Naturvårdsverkets hemsida. Inom EU är luftföroreningar ett av de största 

miljöproblemen eftersom upp till 49 % av befolkningen bor i områden som ännu inte uppfyller 

EU:s luftkvalitetsmål. Det nya åtgärdspaketet för renare luft som EU antog under 2013 ska 

ytterligare minska skadliga utsläpp från bland annat industrin och trafiken och förbättra 

luftkvaliteten i städer. Paketet skärper bland annat utsläppstaken till 2030 för sex av de 

viktigaste luftföroreningarna.  

Miljökvalitetsmålet Frisk luft är avgränsat till luftkvalitet utomhus. Övervakning av tätortsluft 

ingår huvudsakligen i kommunernas verksamhet. Brist på mätdata är ett problem i stora delar av 

Sverige. Ofta görs bedömningar på relativt osäkra grunder eftersom förhållandevis få mätningar 

har gjorts och de mätningar som finns innehåller inte all nödvändig information. 

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning, Luftguiden, för att stödja kommunerna i arbetet 

med kontroll och tillämpning av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Om MKN överskrids 

ställs direkta krav på åtgärder. Miljökvalitetsnormerna är ett steg på vägen mot att nå det oftast 

betydligt strängare miljökvalitetsmålet Frisk luft. För uppföljning av miljömålet behövs kunskap 

både om fler ämnen och lägre halter än vad som täcks av MKN, samtidigt som det inte 

uppenbart finns möjlighet att kräva kommunala insatser.  

  Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med i dag 
beslutade eller planerade styrmedel. Utvecklingen i miljön är positiv. 

Tillståndet i miljön går i huvudsak åt rätt håll, men trenderna för olika utsläpp och halter i miljön är 

olika. För de flesta luftföroreningar minskar problemen, medan de kvarstår för andra. Internationella 

insatser behövs för att ytterligare minska halterna av partiklar och marknära ozon. Nationellt krävs 

åtgärder för att minska utsläppen av kväveoxider samt partiklar från användning av dubbdäck. 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/miljokonventioner/FNs-luftvardskonvention/
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Vedeldning med omoderna pannor skapar betydande miljöproblem genom utsläpp av organiska 

kolföreningar och partiklar. Enligt etappmålet för småskalig vedeldning ska nya pannor för 

småskalig vedeldning ha låga utsläpp av luftföroreningar och hög verkningsgrad. Boverkets 

översyn av byggreglerna, kom fram till att det är möjligt att skärpa gränsvärdena för utsläpp från 

småskalig vedeldning. Boverket avvaktar EU-kommissionens förslag om ekodesign och 

energimärkning av fastbränslepannor för centralvärmesystem. Om det genomförs får det stor 

betydelse för att minska de svenska utsläppen av bland annat kolmonoxid, metan, sot och 

polycykliska organiska ämnen. Förslagets krav på maximala utsläppsnivåer skulle uppfylla 

etappmålets krav. 

Luftföroreningar kan bidra till både kortsiktiga akuta effekter såsom hjärtsvikt, arytmi, 

hjärtinfarkt m.fl., men även till mer långsiktiga effekter såsom cancer, lungsjukdomar som kol 

samt diverse hjärtsjukdomar. Individer som löper störst risk att drabbas av de negativa 

hälsoeffekterna till följd av exponering för luftföroreningar är främst äldre personer, rökare, 

barn samt personer som redan lider av kroniska luftvägssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Luftkvaliteten har stor betydelse för barns hälsa. Ett 6 månader gammalt barn andas exempelvis 

cirka 0,5 m3 luft per kg kroppsvikt och dag, medan en vuxens andningsbehov är mindre än 

hälften så stort. Vid 14 års ålder har ett barn andats in omkring 50 000 m3 luft. (IMM, 2013) 

Luftföroreningars hälsoeffekter är påtagliga även vid dagens halter, det finns inte några säkra 

nivåer. Hälsorelaterade studier visar att livslängden hos den svenska befolkningen beräknas bli 

minst sex månader kortare på grund av exponeringen för olika luftföroreningar. Barn med astma 

och allergisjukdom är en särskilt utsatt grupp. Enligt Miljöhälsorapport 2009 är det cirka 600 

ungdomar per år som växer upp med sänkt lungfunktion på grund av olika luftföroreningar och 

dessa riskerar att drabbas av diverse luftvägssjukdomar senare i livet. I Sverige är det framförallt 

inandningsbara partiklar, kväveoxider, ozon samt vissa organiska kolväten som orsakar 

hälsoproblem (IMM, 2013)  

Ett antal kortlivade luftföroreningar, som marknära ozon och sotpartiklar, har förutom 

hälsopåverkan stor påverkan på klimatet. Åtgärder för att minska utsläppen av dessa 

klimatpåverkande luftföroreningar ökar därför också möjligheten att nå miljömålet Begränsad 

klimatpåverkan. 

Svaveldioxid 

Halterna av svaveldioxid har sjunkit kontinuerlig sedan 1960-talet på grund av minskade utsläpp. 

Flera regleringar har bland annat lett till minskat svavelinnehåll i fordonsbränsle och 

eldningsoljor. Idag är de största utsläppskällorna för svaveldioxid främst utsläpp från omgivande 

länder samt internationell sjöfart. De främsta inhemska utsläppskällorna är från diverse 

industriproduktion samt förbränningsprocesser för energiproduktion. För att minska utsläppen 

ytterligare har den internationella sjöfarten en viktig roll. FN-organet International Maritime 

Organization, IMO, har fattat beslut om att sjöfartens utsläpp av luftföroreningar ska minskas. 

Beslutet innebär bl.a. att maximalt tillåtna svavelhalt i bränsle sänks i flera steg och med 

ytterligare skärpta krav i Östersjön och Nordsjön. Detta kommer att leda till att sjöfartens 

utsläpp av svavel i svenskt närområde minskar med drygt 90 %. (Naturvårdsverket.se, 2013) 

Sedan år 2000 har halterna i genomsnitt varit strax under 2 μg/m3, figur 1b. Halterna i svenska 

tätorter är numera så låga att troligen ingen eller högst några få kommuner har problem att 

klara miljökvalitetsnormen. Kuststäder i södra Sverige har de högsta halterna av svaveldioxid i 

landet främst beroende på lufttransport från kontinenten och utsläpp från sjöfarten 

(Miljömål.se, 2013).  
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Figur 1a. Utsläpp av svaveldioxider till luft, 
(Miljömål.se, 2014). 

Figur 1b. Svaveldioxidhalt i luft, (Miljömål.se, 2013). 

Hälsorisker  

Extrema halter av svaveldioxid vid punktutsläpp kan bidra till irriterade luftvägar samt förhöjd 

risk för luftvägsinfektioner. Lungfunktionen påverkas vid förhöjda svaveldioxidhalter hos vuxna 

och barn med astma. 

Riktvärden 

Hälsobaserade rekommendationer har tagits fram av WHO. Institutet för Miljömedicin (IMM) 

har satt upp hälsobaserade riktvärden (lågrisknivåer) för skydd mot sjukdomar för olika 

luftföroreningar med hänsyn till personer inom riskgrupper (astmatiker och överkänsliga 

individer), dock inte för svaveldioxid. Beslutade EU-normer samt miljökvalitetsnormer (MKN) är 

juridiskt bindande. I tabell 2 framgår riktvärden/målvärden samt målvärde för 

miljökvalitetsmålet Frisk luft. 

Tabell 2. Riktvärden för svaveldioxid i utomhusluft. Hälsobaserade rekommendationer, IMM:s lågrisknivåer, 
miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och beslutade EU-normer för luftföroreningar. Inom parantes anges vilket år värdet 
ska ha uppnåtts 
(för WHO och lågrisknivå är det publikationsåret som anges). 

Medelvärdestid 
svaveldioxid 
(µg/m3) 

WHO 
(2005

) 

Lågriskniv
å 

Miljökvalitet
s- 

mål (för 
2020) 

Miljökvalitetsnor
m 

Beslutad  
EU-norm 

10 minuter 500     

Timme    2001 (2001) 3503 
(2005) 

Dygn 20   1002 (2001) 1254 

(2005) 

År   5,0 (2005) 205 (2001)  

      1. Får överskridas högst 175 timmar per år (98-percentil). 
2. Får överskridas högst 3 dygn per år (99-percentil). 
3. Får överskridas högst 24 timmar per år. 

4. Får överskridas högst 3 dygn per år. 
5. Till skydd för ekosystemen. 
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Det tidigare delmålet (5 μg/m3) för svaveldioxid är uppnått i Sverige och inget nytt mål är 

specificerat med precisering. Det finns däremot etappmål som berör minskning av 

svaveldioxidutsläpp från internationell sjöfart och begränsade utsläpp av gränsöverskridande 

luftföroreningar i Europa.  

Kväveoxider 

Kväveoxider (NOX) bildas vid all typer av förbränning och därför finns det många utsläppskällor 

(figur 2a). De dominerande källorna är transporter samt el- och värmeproduktion (Miljömål.se, 

2014).  

En stor del av kvävedioxidutsläppen sker inom tätortsområden, dvs. där många människor vistas. 

Den svenska befolkningens exponering för kväveoxider var år 1990 cirka 10 μg/m3 och år 2005 

låg årsmedelvärdet på 6 μg/m3. Den minskande trenden har dock upphört och årsmedelvärdet i 

urban bakgrundsluft1 ligger nu på cirka 13-16 μg/m3, medan den genomsnittliga exponeringen 

för kvävedioxid är 6 μg/m3 (Socialstyrelsen, 2009). För andra året i rad ligger utsläppen av 

kväveoxider i Sverige under EU:s takdirektiv för utsläpp av luftföroreningar (figur 2a). 

Vägtrafiken står för mer än 40 procent av de totala utsläppen av kväveoxider i Sverige. Mellan 

1990 och 2012 har utsläppen halverats och mellan 2011 och 2012 minskade utsläppen med fem 

procent. De minskade utsläppen av kväveoxider beror främst på åtgärder för vägtransporter, 

framför allt successivt strängare avgaskrav för personbilar och tunga fordon. Detta motverkas av 

fler fordon på vägarna. 

  
 

Figur 2a. Svenska utsläpp av kväveoxider till  
luft. (Miljömål.se, 2014) 

Figur 2b. Kvävedioxidhalter i luft.  
(Miljömål.se, 2014) 

I de större och medelstora städerna överskrids de långsiktiga målvärdena för miljökvalitetsmålet 

Frisk luft (både års- och timmedelvärden) frekvent i gatumiljön. Även i urban bakgrund 

överskrids halterna, främst i storstäderna, men det finns risk för att målvärden överskrids även i 

flera medelstora städer (Naturvårdsverket, 2012).  

                                                           

1  Urban bakgrund är en mätplats som är representativ för ett större område i en tätort.  
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Hälsorisker 

Kvävedioxid är hälsoskadligt vid höga halter, det kan bidra till förhöjd risk för luftvägsinfektioner 

och förvärra för dem som redan har astma eller lungproblem.  Nya uppgifter pekar på effekter 

på hälsan vid längre tids exponering av kvävedioxidhalter som ofta förekommer i våra tätorter 

(Miljömål.se, 2014). Det finns en hel del studier där halter av kvävedioxid som indikator för 

förbränning relateras till förtida dödsfall. Studierna visar på att en ökning av kvävedioxidhalten i 

luften med 10 µg/m3 ger en ökad förtida dödlighet på 12–14 %. För svenska förhållanden 

innebär det cirka 3 000 förtida dödsfall varje år (Sjöberg K. et al, 2007). Studierna visar även på 

att kväveoxider, som markör för luftföroreningar, ger hälsoeffekter på barns luftvägar vid cirka 

20 µg/m3. 

Riktvärden 

Institutet för Miljömedicin (IMM) har satt upp hälsobaserade riktvärden (lågrisknivåer) för skydd 

mot sjukdomar för de olika luftföroreningarna med hänsyn till personer inom riskgrupper 

(astmatiker och överkänsliga individer). Utöver de av IMM uppsatta lågrisknivåerna finns det 

även hälsobaserade rekommendationer framtagna av WHO, beslutande EU-normer samt 

miljökvalitetsnormer (MKN) som är juridiskt bindande. I tabell 3 framgår dessa 

riktvärden/målvärden samt målvärde för miljökvalitetsmålet Frisk luft. 

Tabell 3. Riktvärden för kvävedioxid i utomhusluft. Hälsobaserade rekommendationer, IMM:s lågrisknivåer, 
miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och beslutade EU-normer för luftföroreningar. Inom parantes anges vilket år värdet 
ska ha uppnåtts  
(för WHO och lågrisknivå är det publikationsåret som anges). 

Medelvärdestid 
kvävedioxid 
(µg/m3) 

WHO 
(2005) 

Lågrisknivå Miljökvalitets-
mål (för 2020) 

Miljökvalitetsnorm Beslutad  
EU-norm 

Timme 2001 1002 (1993) 603 903 (2006) 2004 
(2010) 

Dygn    605 (2006)  

År 406 407 (1993) 20 40 (2006) 40 (2010) 

      1. Ingen acceptabel frekvens av överskridande angiven. 
2. Får överskridas högst 88 timmar per år (99-percentil). 
3. Får överskridas högst 175 timmar per år (98-

percentil). 
4. Får överskridas högst 18 timmar per år. 

 

5. Får överskridas högst 7 dygn per år (98-percentil). 
6. Till skydd mot hälsoeffekter av NO2 enbart. Om NO2 används 

som indikator på avgaser skall ett lägre värde användas. 
7. Per halvår. 

Förutsättningarna för att nå det långsiktiga målvärdet har förbättrats, eftersom det under 2012 

tillkommit ett utsläppstak för PM2,5 till Göteborgs-protokollet som ingår i FN:s konvention om 

långväga transporterade luftföroreningar.  

Marknära ozon 

Marknära ozon bildas genom kemiska reaktioner mellan flyktiga organiska ämnen2 och 

kväveoxider (NOx) i närvaro av solljus. Utsläppen av ozonbildande ämnen härrör till stor del från 

vägtrafik, industriprocesser och användning av lösningsmedel. Bildandet av ozon påskyndas vid 

höga temperaturer, därför varierar förekomsten beroende på årstid, tid på dygnet, temperatur 

                                                           

2  Flyktiga organiska ämnen frigörs vid ofullständig förbränning av bl.a. bensin och trä samt dunstar från lösningsmedel 
och bensin. 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/miljokonventioner/FNs-luftvardskonvention/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/miljokonventioner/FNs-luftvardskonvention/
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och geografisk plats. Exempelvis bildas det mycket ozon under våren och sommaren samt högre 

halter under den varmaste tiden på dygnet. Inom den nationella miljöövervakningen genomförs 

timvisa ozonmätningar i bakgrundsluft på nio lokaler. Resultat från dessa mätningar finns att 

tillgå på webbplatsen Ozonjouren. Dessutom sker månadsvisa mätningar i bakgrundsmiljö 

sommartid inom det gemensamma delprogrammet ozonmätnätet i södra Sverige. Resultaten 

presenteras i årliga rapporter som publiceras på webbplatsen Ozonmätnätet. 

Bildat ozon är långlivat i luften, vilket innebär att det hinner färdas långa sträckor innan det bryts 

ned. Detta gör att en stor mängd ozon, men även ozonbildande ämnen, importeras med vindar 

över gränserna till Sverige från kontinentens mer tätbefolkade områden. När högtrycksområden 

blir kvar över centrala Europa under en längre tid kan det bildas höga halter av marknära ozon. 

Om dessa luftmassor sedan förflyttas till Sverige resulterar detta i att ozonhalterna blir två-tre 

gånger högre än normalt under några dygn, en s.k. ozonepisod. Eftersom ozon snabbt bryts ned 

av kvävemonoxid (NO) är halterna av marknära ozon lägre där NO-halterna är höga, t.ex. på 

trafikbelastade platser. Halterna av marknära ozon är därför i många fall högre på landsbygden 

än i tätorterna. 

Att marknära ozon är långlivat innebär även att ozonbildande ämnen som uppkommer i Sverige 

kan bidra till bildandet av marknära ozon hundratals mil bort. Marknära ozon är ett problem 

som sträcker sig över landsgränserna. För att nå målet måste åtgärder genomföras både i 

Sverige och i övriga länder för att minska utsläppen av kväveoxider och flyktiga organiska ämnen 

från bl.a. trafik, vedeldning, energiproduktion och industrisektorn. I Sverige är hushållssektorn 

en av de större utsläppskällorna bl.a. genom användning av lösningsmedel och 

utombordsmotorer. 

Halterna av marknära ozon har stabiliserats i hela Europa under 1990-talet. De minskade 

utsläppen av ozonbildande ämnen har resulterat i minskat antal episoder med höga halter av 

marknära ozon. Medelhalten minskar också, men i långsammare takt. På grund av den 

varierande förekomsten av ozon och den obefintliga halten i inomhusmiljö är det svårt att 

bedöma befolkningens exakta exponeringsfrekvens, men den genomsnittliga exponeringen 

beräknas ligga på 60 μg/m3 per år (Socialstyrelsen, 2009).  

Enligt Trafikverket (2010) överskrids miljökvalitetsnormen (120 μg/m3) i flera sydsvenska 

tätorter. Antalet överskridanden av MKN har dock minskat.  

Hälsorisker 

Efter partiklar är marknära ozon den luftförorening som har störst påverkan på människors 

hälsa. Marknära ozon bidrar uppskattningsvis till över tusen förtidiga dödsfall i Sverige årligen. 

Eftersom ozon är mindre vattenlösligt än svaveldioxid och kvävedioxid tar den sig längre ner i 

luftvägarna. De vanligaste hälsoeffekterna som kan uppstå vid högre koncentrationer och 

långtidsexponering är nedsatt lungfunktion, diverse luftvägsinflammationer samt ökad 

känslighet för irriterande ämnen (Trafikverket, 2010). Känsliga personer eller astmatiker kan få 

andningsbesvär under ozonepisoder. Det har framkommit bevis på att långsiktig exponering för 

ozon kan bidra till uppkomst av astma samt bidra till tidigarelagd dödlighet (WHO Europe, 2013). 

Det finns väldokumenterade samband mellan exponering för ozon och dagligt antal dödsfall och 

sjukhusinläggningar, även i områden där ozonhalterna inte är särskilt höga (Naturvårdsverket, 

2012).  

  

http://www.ivl.se/tjanster/datavardskap/ozonjour/aktuellahalteravmarknaraozon.4.7df4c4e812d2da6a416800087408.html
http://ozonmatnatet.ivl.se/
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Riktvärden 

Institutet för Miljömedicin (IMM) har satt upp hälsobaserade riktvärden (lågrisknivåer) för skydd 

mot sjukdomar för de olika luftföroreningarna med hänsyn till personer inom riskgrupper 

(astmatiker och överkänsliga individer). Utöver de av IMM uppsatta lågrisknivåerna finns det 

även hälsobaserade rekommendationer framtagna av WHO, beslutande EU-normer samt 

miljökvalitetsnormer (MKN) som är juridiskt bindande. I tabell 4 framgår dessa 

riktvärden/målvärden samt målvärde för miljökvalitetsmålet Frisk luft. 

Tabell 4. Riktvärden för marknära ozon i utomhusluft. Hälsobaserade rekommendationer, IMM:s lågrisknivåer, 
miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och beslutade EU-normer för luftföroreningar. Inom parantes anges vilket år värdet 
ska ha uppnåtts  
(för WHO och lågrisknivå är det publikationsåret som anges). 

Medelvärdestid 
kvävedioxid 
(µg/m3) 

WHO 
(2005
) 

Lågriskniv
å 

Miljökvalitets- 
mål (för 2020) 

Miljökvalitetsnor
m 

Beslutad  
EU-norm 

1-timmesmedel  80 (1996) 80   

8-timmarsmedel 100  70 120 (2010; målvärde) 1201 

(2010) 

      1. Får överskridas högst 25 dagar per år.  

Bensen 

Bensen är det enklaste aromatiska kolväte som förekommer naturligt i atmosfären. Främsta 

källorna för bensen är vägtrafik, vedeldning, cigarrettrökning, petrokemisk industri m.fl. Halterna 

av bensen har minskat avsevärt i Sverige till följd av flera åtgärder som exempelvis högre 

avgaskrav på personbilar och minskad bensenhalt i bensin (Naturvårdsverket, 2007). 

Bensenhalten i tätorter i Sverige har minskat med 75 % från vintern 1992/1993 till 2011. 

Prognoserna pekar på minskade bensenhalter överlag i Sverige.  

  

Figur 3a. Utsläpp av flyktiga organiska ämnen i 
Sverige fördelat på sektorer. (Miljömål.se, 2013) 

Figur 3b. Bensenhalt (mikrogram/kubikmeter) som 
årsmedelvärde i bakgrundsluft i en svensk 
medeltätort jämfört med preciseringen för bensen. 
(Miljömål.se, 2014) 
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I genomsnitt ligger uppmätta bensenhalter (urban bakgrundsluft) i svenska tätorter runt 1 

μg/m3, se figur 3b. I starkt trafikerade gator kan dock halterna vara omkring dubbelt så höga. 

Även enskild vedeldning påverkar bensenhalten. Inga halter över miljökvalitetsnormen (5 μg/m3) 

har noterats de senaste åren. Beräkningar visar att miljökvalitetsmålet förmodligen överskrids i 

flera tätorters gaturum idag och även år 2020, men bedömningen är osäker. Om nuvarande 

minskning fortsätter finns det goda förutsättningar för att det flesta tätorter (urban 

bakgrundsluft) klarar målvärdet för bensen i tid (Miljömål.se, 2014).  

Enligt exponeringsstudier inom den nationella miljöövervakningen rapporteras halter på 1,5- 

3,0 μg/m3 i tätorternas gaturum för åren 2006-2009, vilket överstiger målvärdet för 

miljökvalitetsmålet Frisk luft. I urban bakgrund är halterna något lägre, 0,5-2,0 μg/m3. 

Hälsorisker 

Exponering för bensen är starkt kopplat till cancer och då främst leukemi. Även om trenden är 

sjunkande när det gäller ämnet i utomhusluft så finns idag ingen känd nivå under vilken inga 

hälsoeffekter uppstår på människor. Studier visar att några enstaka fall av cancer per år i Sverige 

kan direkt kopplas till exponering för bensen i utomhusluften (Naturvårdsverket, 2007).  

Riktvärden 

Institutet för Miljömedicin (IMM) har satt upp hälsobaserade riktvärden (lågrisknivåer) för skydd 

mot sjukdomar för de olika luftföroreningarna med hänsyn till personer inom riskgrupper 

(astmatiker och överkänsliga individer). Utöver de av IMM uppsatta lågrisknivåerna finns det 

även hälsobaserade rekommendationer framtagna av WHO, beslutande EU-normer samt 

miljökvalitetsnormer (MKN) som är juridiskt bindande. I tabell 5 framgår dessa 

riktvärden/målvärden samt målvärde för miljökvalitetsmålet Frisk luft. 

Tabell 5. Riktvärden för bensen i utomhusluft. Hälsobaserade rekommendationer, IMM:s lågrisknivåer, miljökvalitetsmål, 
miljökvalitetsnormer och beslutade EU-normer för luftföroreningar. Inom parantes anges vilket år värdet ska ha uppnåtts  
(för WHO och lågrisknivå är det publikationsåret som anges). 

Medelvärdestid 
bensen (µg/m3) 

WHO 
(2005) 

Lågriskniv
å 

Miljökvalitets-
mål (för 2020) 

Miljökvalitetsnor
m 

Beslutad  
EU-norm 

  1,3 (1994) 1 5 (2010) 5 (2010) 

Partiklar 

Partiklar delas in i PM10, PM2,5 och PM0,1 (sot) där siffran anger partikelns diameter i mikrometer. 

Partiklarna kommer från många olika källor (figur 4a) både framställda och naturliga. Partiklar 

bildas när bromsar, däck, vägbeläggning, avgaser och vägsand slits och blandas. Partiklar bildas 

även av stoft som släpps ut av diverse industri- och förbränningsprocesser, sjöfart och 

arbetsmaskiner samt långväga lufttransport från andra europeiska länder (Naturvårdsverket, 

2007). De mindre partiklarna PM0,1 och PM2,5 består främst av långdistanstransporterade 

partiklar medan PM10 oftast bildas lokalt, främst på grund av slitage från dubbdäck. Generellt 

sett kan mindre partiklar transporteras längre.  



Hälsorisker i miljön 

 Frisk luft             Sida 24 

 
 

Figur 4a. Utsläpp av PM2,5 i landet fördelat på 
sektorer, exkl. internationell sjöfart på svenska vatten. 
(Miljömål.se, 2014) 

Figur 4b. Partikelhalt PM10 i bakgrundsluft i en 
svensk medeltätort. (Miljömål.se, 2014) 

Partikelhalterna i luften har minskat jämfört med 1990, men inte tillräckligt mycket. Utsläppen 

av PM2,5 har legat relativt stabilt sedan 2000, se figur 4a. Ökningen i utsläpp på senare år beror 

främst på industriutsläpp och egen uppvärmning inom hushållen. Den största utsläppskällan är 

energi och transportsektorn. Inom energisektorn dominerar el- och värmeproduktion samt egen 

uppvärmning i hushållen, som t.ex. vedeldning. Slitagepartiklar dominerar utsläppen 

trafiksektorns utsläpp.  

Trenden för partikelhalten i luft visar på att det uppsatta målet för PM2,5 kan nås, under 

förutsättning att nya utsläppskrav på partiklar införs. Få mätningar av PM2,5 finns att tillgå. De 

uppmätta halterna av PM2,5 överskrider de långsiktiga målvärdena för miljömålet i södra Sverige, 

förmodligen p.g.a. intransport av förorenad luft från övriga Europa. I övriga landet är halterna av 

PM2,5 låga, även om årsmedelvärdet överskrids i gaturum i några städer. Det finns en minskande 

trend för PM2,5 i regional bakgrund, bortsett från 2011 då halten ökade (Naturvårdsverket, 

2013). Minskningen kan observeras även i södra delen av landet. 

De långsiktiga målvärdena för PM10 överskrids generellt i gatumiljön och även i urban bakgrund 

på vissa platser i södra Sverige. Av de kommuner som genomförde helårsmätningar av PM10 i 

gaturumsmiljö år 2009 klarade ett flertal inte miljömålets dygnsvärde. Några kommuner klarar 

inte heller miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet för partiklar. Höga halter av PM10 beror i 

första hand på användning av dubbdäck. Flera styrmedel (exempelvis dubbdäcksförbud på vissa 

gator i Stockholm och Göteborg) har införts för att åtgärda höga partikelhalter men ytterligare 

styrmedel är nödvändiga för att klara målet.  

Hälsorisker 

Partiklar är den luftföroreningen som har starkast koppling till hälsoproblem i Sverige. 

Partiklarnas hälsofarlighet beror på att de kan tränga långt ner i lungorna. PM10 stannar ofta i 

den övre delen av lungorna medan PM2,5 och PM0,1 kan tränga längre ned och eventuellt passera 

lung-blodbarriären och därigenom orsaka hjärt- kärlsjukdomar. De mindre partiklarna, sot 

(PM0,1) som framför allt bildas vid förbränning, har under lång tid kopplats till farliga 

hälsoeffekter såsom diverse former av cancer samt luft- och kärlsjukdomar. Forskningen kring 
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partiklars hälsoeffekter har visat att även de grövre partiklarna (PM10, PM2,5), som främst bildas 

vid slitage, ger upphov till flera sjukdomar och bidrar till försämrad livskvalitet. Enligt svenska 

studier bedöms partiklarna orsaka mellan 3 000 och 5 000  för tidiga dödsfall per år i Sverige, 

vilket motsvarar en förkortad medellivslängd på ca 6-12 månader (Miljömål.se, 2014). Partiklar 

har allvarliga effekter på människors hälsa även vid låga nivåer och det är därför viktigt att vidta 

åtgärder för att minska halterna även vid förhållandevis god luftkvalitet. 

Riktvärden 

Institutet för Miljömedicin (IMM) har satt upp hälsobaserade riktvärden (lågrisknivåer) för skydd 

mot sjukdomar för de olika luftföroreningarna med hänsyn till personer inom riskgrupper 

(astmatiker och överkänsliga individer). Utöver de av IMM uppsatta lågrisknivåerna finns det 

även hälsobaserade rekommendationer framtagna av WHO, beslutande EU-normer samt 

miljökvalitetsnormer (MKN) som är juridiskt bindande. I tabell 6 framgår dessa 

riktvärden/målvärden samt målvärde för miljökvalitetsmålet Frisk luft. 

Tabell 6. Riktvärden för partiklar (PM10 och PM2,5) i utomhusluft. Hälsobaserade rekommendationer, IMM:s 
lågrisknivåer, miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och beslutade EU-normer för luftföroreningar. Inom parantes anges 
vilket år värdet ska ha uppnåtts (för WHO och lågrisknivå är det publikationsåret som anges). 

Medelvärdestid 
PM10 och PM2,5 
(µg/m3) 

WHO 
(2005

) 

Lågriskniv
å 

Miljökvalitets- 
mål (för 2020) 

Miljökvalitets-
norm 

Beslutad  
EU-norm 

Dygn (PM10) 502 301 (2000) 303 503 (2005) 503 (2005) 

Dygn (PM2,5) 252  253   

År (PM10) 204 15 (2000) 15 40 (2005) 40 (2005) 

År (PM2,5) 10 10 (2000) 10 25 (2015) 25 (2015) 

      1. Ingen acceptabel frekvens av överskridande angiven 
2. Får överskridas högst 3 dygn per år (99-percentil) 

 

3. Får överskridas högst 35 dygn per år (90-percentil) 
4. Årsmedel ska om möjligt utvärderas som PM2,5 

Polyaromatiska kolväten 

Polyaromatiska kolväten (PAH) är en stor grupp av hundratals enskilda kemiska ämnen med 

liknande egenskaper. Ämnena består av kolväten och återfinns i olika typer av kol- och 

oljeprodukter. Ämnena är svårlösliga och i vissa fall bioackumulerbara vilket innebär att de 

lagras i kroppen, är svårned-brytbara och kan sprida sig långt i miljön innan nedbrytningen sker 

(Kemikalieinspektionen, 2003).  

Spridningen och utsläpp av PAH sker till största del via enskild vedeldning, bränsleförbränning, 

samt metallproduktion. I de mest trafikbelastade miljöerna är idag långtidsmedelvärdet ca 0,3 

ng/m3. Småskalig vedeldning är en kvantitativt viktigare källa än trafik. I orter med mycket 

vedeldning, kombinerat med kallt klimat och stillastående luft kan medelvärdet under 

vinterperioden för bens(a)pyren vara ca 0,3–1,0 ng/m3. (Naturvårdsverket, 2011)  

Utsläppen från enskild vedeldning sker främst vintertid. Sett över hela året bedöms halterna 

generellt vara låga. I tätorter överstiger halterna av bens(a)pyren målvärdet. Trenden är tydligt 

minskande i de större tätorternas gaturum. Ingen tydlig trend kan utläsas i den urbana 

bakgrundsmiljön i mindre och medelstora tätorter, p.g.a. brister i statistikunderlaget, men 

utsläppen har ökat ca 40 % under de senaste åren. Ökningen beror främst på vedeldning. Det 

finns därför risk att föreslagna målvärden överskrids. (Naturvårdsverket, 2012) 
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Hälsorisker 

PAH är den största grupp av cancerogena ämnen som man känner till idag. Många PAH-

föreningar är cancerogena, men den som har starkast koppling till negativa hälsoeffekter och 

samtidigt den mest studerade är bens(a)pyren. Denna förening står för en stor del av de 

samlade PAH-utsläppen (Socialstyrelsen, 2009). Även andra PAH-föreningar kan förorsaka cancer 

vid överexponering, dock återfinns de inte i högre halter i Sveriges utomhusluft.  

Riktvärden 

Institutet för Miljömedicin (IMM) har satt upp hälsobaserade riktvärden (lågrisknivåer) för skydd 

mot sjukdomar för de olika luftföroreningarna med hänsyn till personer inom riskgrupper 

(astmatiker och överkänsliga individer). Utöver de av IMM uppsatta lågrisknivåerna finns det 

även hälsobaserade rekommendationer framtagna av WHO, beslutande EU-normer samt 

miljökvalitetsnormer (MKN) som är juridiskt bindande. I tabell 7 framgår dessa 

riktvärden/målvärden samt målvärde för miljökvalitetsmålet Frisk luft. 

Tabell 7. Riktvärden för bens(a)pyren i utomhusluft. Hälsobaserade rekommendationer, IMM:s lågrisknivåer, 
miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och beslutade EU-normer för luftföroreningar. Inom parantes anges vilket år värdet 
ska ha uppnåtts  
(för WHO och lågrisknivå är det publikationsåret som anges). 

Medelvärdestid 
bens(a)pyren (ng/m3) 

WHO 
(2005) 

Lågrisknivå Miljökvalitets- 
mål (för 2020) 

Miljökvalitet-
snorm 

Beslutad  
EU-norm 

  0,11 (2002) 0,1 1 (2012) 1 (2012) 

      1. Personlig livstidsexponering  

Butadien 

1,3-Butadien är en kemikalie som används industriellt vid framställning av gummi och plaster 

och därför kan förekomma i omgivningen runt sådana industrier. Det bildas också vid 

förbränning, varför viktiga källor är bilavgaser och vedförbränning. 

Personburna mätningar av butadien, under kortare tidsperioder, har genomförts inom den 

nationella hälsorelaterade miljöövervakningen. Dessa visar att exponeringen är störst i större 

städer samt under vinterhalvåret i samhällen där höga halter kan byggas upp på grund av 

klimatfaktorer (Naturvårdsverket, 2004). Mätningar med personburen utrustning visar också att 

halterna är högre inomhus än utomhus och klart högre i hem med rökare. Mätningar visar också 

att vedeldning i bostaden kan orsaka förhöjda nivåer av 1,3-butadien. En grov skattning av den 

genomsnittliga halten av butadien i inandningsluft för allmänbefolkningen kan sättas till 0,4 

μg/m3 i Sverige. ( ki.se, 2013)  

Enligt de exponeringsstudier som genomförts understiger halterna av butadien i utomhusluften 

målvärdet, men marginalen är liten på vissa platser. Den långsiktiga trenden är minskande, men 

dataunderlaget är begränsat. Det finns behov av ett bredare dataunderlag med data från orter 

med utbredd vedeldning. Det långsiktiga målvärdet bedöms, baserat på nuvarande 

dataunderlag, som möjligt att nå med redan beslutade styrmedel. (Naturvårdsverket, 2012) 

Hälsoeffekter 

Butadien är cancerframkallande (främst leukemi men även andra cancerformer) men det är 

okänt vid vilken nivå människors hälsa påverkas.  
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Riktvärden  

Institutet för Miljömedicin (IMM) har satt upp hälsobaserade riktvärden (lågrisknivåer) för skydd 

mot sjukdomar för de olika luftföroreningarna med hänsyn till personer inom riskgrupper 

(astmatiker och överkänsliga individer). Utöver de av IMM uppsatta lågrisknivåerna finns det 

även hälsobaserade rekommendationer framtagna av WHO, beslutande EU-normer samt 

miljökvalitetsnormer (MKN) som är juridiskt bindande. I tabell 8 framgår dessa 

riktvärden/målvärden samt målvärde för miljökvalitetsmålet Frisk luft. 

Tabell 8. Riktvärden för butadien utomhusluft. Hälsobaserade rekommendationer, IMM:s lågrisknivåer, miljökvalitetsmål, 
miljökvalitetsnormer och beslutade EU-normer för luftföroreningar. Inom parantes anges vilket år värdet ska ha uppnåtts  
(för WHO och lågrisknivå är det publikationsåret som anges). 

Medelvärdestid 
butadien (µg/m3) 

WHO 
(2005

) 

Lågriskniv
å 

Miljökvalitets- 
mål (för 2020) 

Miljökvalitetsnor
m 

Beslutad  
EU-norm 

  0,2-1 (2004) 0,2   

Formaldehyd 

Formaldehyd är ett flyktigt organiskt ämne som är vanligt förekommande i vår omgivning. 

Människor exponeras bl.a. genom cigarettrök, emissioner från byggnadsmaterial, möbler, 

vattenbaserade färger och textilier. Formaldehyd bildas vid förbränning och bilavgaser är en 

viktig källa utomhus. Etanolbilar har större utsläpp av formaldehyd än bensin- eller dieselbilar.  

Halterna av formaldehyd är i allmänhet högre inomhus än utomhus till följd av avdunstning från 

byggmaterial. Få exponeringsmätningar har gjorts i allmänbefolkningens hemmiljöer. Inom den 

nationella miljöövervakningen har allmänbefolkningens exponering för ett antal 

cancerframkallande ämnen undersökts under 2009 inom projektet ”Cancerframkallande ämnen i 

tätortsluft”. Den personliga exponeringen av formaldehyd varierade mellan 0,9-30 µg/m3. 

Resultaten visar att den personliga exponeringen för formaldehyd är väsentligt högre än de 

uppmätta halterna vid de båda referensplatserna (luftmätningar i gatumiljö och urbanmiljö) 

(Naturvårdsverket, 2010). Detta antyder att den personliga exponeringen i stor grad påverkas av 

individuella faktorer. Inomhusmiljöns kvalitet förefaller ha stor betydelse för hur människors 

hälsa påverkas. 

Inom projektet Cancerframkallande ämnen i tätortsluft uppmättes halter upp till 25 µg/m3 i 

gaturum. Andra uppgifter anger att halter upp till 100 μg/m3 kan nås vid starkt trafikerade 

platser. På sådana platser utsätts ett stort antal människor för halter över det långsiktiga 

målvärdet för miljömålet, men under kortare perioder. Påverkan från inomhusmiljön anses 

dominera. Naturvårdsverket bedömer att halterna av formaldehyd i miljön understiger det 

långsiktiga målvärdet för miljömålet Frisk luft. En god luftkvalitet, med avseende på 

formaldehyd, kan nås med nuvarande trend även om antalet diesel- och etanolbilar ökar 

(Naturvårdsverket, 2012). 

Hälsorisker 

Formaldehyd är kraftigt irriterande för luftvägar och ögon. Vid högre halter än de som normalt 

förekommer i utomhusluften kan det vara cancerframkallande (Naturvårdsverket, 2012). Vid 

inandning av formaldehyd absorberas huvuddelen i de övre luftvägarna. Den effekt som 

uppträder vid lägst koncentration är ögonirritation. Irritation i näsa och hals har rapporterats vid 

halter från 100 μg/m3 och tydligare symtom på irritation från 300 μg/m3. 
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Riktvärden  

Det finns inga miljökvalitetsnormer för formaldehyd. WHO rekommenderar riktvärdet 100 μg/m3
 

som 30-minuters medelvärde för den allmänna befolkningen, men man säger samtidigt att 

halten bör vara så låg som möjligt och inte överskrida 10 μg/m3 för att skydda känsliga grupper, 

(WHO, 2000). WHO anger 1-20 μg/m3 som långtidsmedelvärde. Institutet för miljömedicin har 

angivit 12-60 μg/m3 som lågrisknivå (Victorin, 1998).  

Miljötillståndet i Blekinge  

Blekinge har genom sitt läge stor intransport av luftföroreningar från kontinenten och från 

internationell sjöfart. Inhemska utsläpp av luftföroreningar kommer till stor del från vägtrafik, 

energiproduktion och industriprocesser. Det sker även omfattande utsläpp från 

hamnverksamhet och sjöfart. Luftkvaliteten är förhållandevis god men luftföroreningar orsakar 

ändå en betydande ohälsa. Enligt beräkningar förkortar luftföroreningar livet i genomsnitt med 

tio månader för stadsbor och sju månader för landsbygdsbefolkning i Blekinge (Arbets- och 

miljömedicin i Lund, 2009).   

Utsläppen av svaveldioxid minskade kraftigt under 1990-talet. Under år 2011 uppgick utsläppen i 

Blekinge län till drygt 530 ton, figur 5a. Nya mål som utgår från FN:s konvention om långväga 

transporterade luftföroreningar innebär att svaveldioxidutsläppen från Sverige ska minska med 

22 % mellan åren 2005 och 2020. Omräknat för länet skulle det innebära att utsläppen år 2020 

högst får uppgå till 580 ton, vilket länet redan klarar. 

Utsläppen av svaveldioxid från internationell sjöfart är betydligt större än landutsläppen från 

Blekinge. Det finns internationell reglering som begränsar svavelhalten i fartygsbränslen stegvis 

och därmed har utsläppen inom länets farvatten minskat kraftigt, år 2011 uppgick de till cirka 

710 ton. Svaveldioxidmätningar som genomförts under 2000-talet visar på halter långt under 

miljökvalitetsnormen. 

  

Figur 5a. Utsläpp av svaveldioxid i länet fördelat på 
sektorer, exkl. internationell sjöfart på svenska vatten. 
(Miljömål.se, 2014) 

Figur 5b. Utsläpp av kväveoxider i länet fördelat på 
sektorer, exkl. internationell sjöfart på svenska vatten. 
(Miljömål.se, 2014) 
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Utsläppen av kväveoxider har minskat sedan 1990, främst till följd av skärpta avgaskrav på 

personbilar och tunga fordon. Under år 2011 uppgick utsläppen av kväveoxider i Blekinge län till 

knappt 2 700 ton, se figur 5b. Målet till 2010, som var satt till 3 000 ton, är uppnått. Nya mål som 

utgår från FN:s konvention om långväga transporterade luftföroreningar innebär, omräknat för 

Blekinge, att utsläppen år 2020 högst får uppgå till 2 000 ton. I redovisade 2 700 ton ingår inte 

utsläpp från den internationella sjöfarten inom Blekinge län, dessa uppgick år 2011 till 3 000 ton. 

Det syns inga tydliga förändringar i mängden kvävenedfall över åren. I Blekinge har mätningar av 

kvävedioxidhalt i luft har genomförts på olika orter under olika år och dessutom inte under hela 

kalenderår. Det bidrar till att det är svårt att utläsa någon tydlig trend i länet. Resultaten från 

kväveoxidmätningar i Karlskrona (timvis), Ronneby (månadsvis) och Olofström (månadsvis) 

under 2012/2013 visar på periodmedelvärden i gaturum som är lägre än miljökvalitetsmålet 

(Gustafsson et. al., 2013.). Resultaten indikerar att miljökvalitetsmålets målvärde 20 µg/m3 som 

årsmedelvärde inte överskrids. Ingen tätort bedöms heller ha några problem med att uppfylla 

miljökvalitetsnormerna.  

Småskalig vedeldning är något vanligare i Blekinge än i övriga landet och bidrar till en 

klimatneutral energiförsörjning. Cirka 19 % av barnen bor i ett hus som värms med ved eller 

andra fastbränslen, jämfört med 15 % av barnen i landet. Utsläpp från småskalig vedeldning har 

förhållandevis liten betydelse för det totala utsläppet från Blekinge, men kan lokalt ha påtaglig 

betydelse. I Blekinge år 2007 angav 5 % av de vuxna att de besväras av vedeldningsrök, jämfört 

med riksgenomsnittet på 2,3 % (Arbets- och miljömedicin i Lund, 2009). En av tio 12-åringar 

besväras ibland av vedeldningsrök (Arbets- och miljömedicin i Lund, 2014), jämfört med 8,5 % i 

riket (IMM, 2013).  

I Blekinge är besvär från trafikavgaser inte lika vanligt som i storstadsregioner. Cirka 12 % av 

länsinvånarna besväras av bilavgaser i närheten av bostaden, jämfört med 18 % i övriga riket 

(Arbets- och miljömedicin i Lund, 2009). Av länets tolvåringar uppgav 11 % att de känt sig 

besvärade av trafikavgaser, vilket är färre än i landet i övrigt (15 %) (Arbets- och miljömedicin i 

Lund, 2014). 

Trafik och småskalig vedeldning med omodern utrustning samt ett felaktigt handhavande 

orsakar miljöproblem genom utsläpp av organiska kolföreningar. Sedan år 2000 ligger utsläppen 

av flyktiga organiska ämnen (VOC) i Blekinge på en jämn nivå på kring 3 000 ton/år, figur 6a. Nya 

mål som utgår från FN:s konvention om långväga transporterade luftföroreningar innebär att 

utsläppen av flyktiga organiska ämnen från Sverige ska minska med 25 % mellan åren 2005 och 

2020. Omräknat för länet innebär det att utsläppen år 2020 högst får uppgå till 2 400 ton. Halten 

av det flyktiga organiska ämnet bensen har minskat i luft i hela Sverige sedan 1990-talet. De på 

senare år uppmätta halterna i Blekinge visar på en relativt jämn halt, något över målvärdet för 

miljökvalitetsmålet Frisk luft. Periodmedelvärdet av det cancerframkallande ämnet bensen var i 

de tre kommunerna Karlskrona (gaturum), Olofström (gaturum) och Ronneby (urban bakgrund) 

lägre än såväl MKN som utvärderingströsklar för årsmedelvärde. Periodmedelvärdet i Olofström 

var i nivå med preciseringen för miljökvalitetsmålet för bensen (1 µg/m3 som årsmedelvärde). 
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Figur 6a. Utsläpp av flyktiga organiska i länet fördelat 
på sektorer. (Miljömål.se, 2014) 

Figur 6b. Utsläpp av PM2,5 i länet fördelat på 
sektorer, exkl. internationell sjöfart på svenska vatten. 
(Miljömål.se, 2014) 

Utsläppen av det cancerframkallande ämnet bens(a)pyren (PAH-förening) har ökat nationellt 

främst på grund av ökad vedeldning. Mätningar visar att medelvärdet i Blekinge överskrider 

miljökvalitetsmålet något. 

Utsläppen av partiklar PM2,5 domineras av utsläpp från energiförsörjning, industriprocesser och 

transporter. De totala utsläppen av PM2,5 från Blekinge uppgick 2011 till 480 ton, men varierar en 

del mellan olika år, figur 6b. Utsläppen av PM2,5 från den internationella sjöfarten ingår inte i de 

utsläpp som redovisas för Blekinge. Inom Blekinges farvatten var utsläppen cirka 660 ton år 

2011. Sedan flera år tillbaka genomförs kontinuerliga partikelmätningar av PM10 i Karlskrona, 

Rödeby och Karlshamn. Dessa resultat presenteras tyvärr inte på Miljömålsportalen. 

Mätningarna i Karlskrona och Karlshamn går att följa via respektive webbplats. Tillfällen då 

dygnsmedelvärdet (30 µg/m3) överskrids förekommer på båda orterna. Under 2012/13 har PM10 

och PM2.5 mätts veckovis alternativt månadsvis på några lokaler för att komplettera mätningarna 

de timvisa mätningarna i Karlskrona och Ronneby. De uppmätta medelvärdena för såväl PM10 

som PM2.5 låg under miljökvalitetsnormerna, men nära miljökvalitetsmålet (figur 7 och 8). 

Eftersom allvarliga hälsoeffekter kan uppstå även vid låga partikelhalter är det viktigt att vidta 

åtgärder, även vid förhållandevis god luftkvalitet. Resultaten visade på likartade partikelhalter i 

regional bakgrund som i gaturum, vilket indikerar att intransporten av partiklar i länet är 

betydande.  

 

http://europaenvironmental.com/karlskrona
http://europaenvironmental.com/karlshamn_pm10
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Figur 7. Månadsmedelvärden av PM10 i Karlskrona, Olofström och Ronneby under perioden april 2012-mars 2013. 
Figuren är hämtad från rapporten Luftmätningar i Blekinge län april 2012-mars 2013 (Gustafsson et al., 2013.) 

 

 

Figur 8. Månadsmedelvärden av PM2,5 i Karlskrona, Olofström och Ronneby under perioden april 2012-mars 2013. 
Figuren är hämtad från rapporten Luftmätningar i Blekinge län april 2012-mars 2013 (Gustafsson et al., 2013.) 

 

I Rödeby har en nationell station för mätning av marknära ozon startats under 2013. Mätningar 

sker kontinuerligt och rapporteras timme för timme mellan april och oktober. Resultat från 

dessa mätningar finns att hämta på IVL:s hemsida med aktuella halter av marknära ozon.  

För att förstärka dataunderlaget i södra Sverige startades 2009 ett länsgemensamt mätprogram 

med månadsmätningar av marknära ozon Ozonmätnätet i södra Sverige. Målet är få en bättre 

bild av ozonbelastningen i bakgrundsmiljö samt kartlägga eventuella överskridanden av olika 

målvärden för ozon, både miljökvalitetsnormerna och för miljökvalitetsmålet Frisk Luft. I 

Blekinge mäts marknära ozon vid sjön Sännen. Resultaten visar att det långsiktiga målvärdet för 

växtlighet överskreds i hela Blekinge under 2013. Däremot överskreds inte den nu gällande 

miljökvalitetsnormen för ozon och växtlighet (AOT40, maj-juli) under 2011. Från 2020 sänks 

miljökvalitetsnormen till 6 000 µg/m3 timmar. Om den strängare normen hade gällt hade den 

överskridits i hela Blekinge (Pihl et al., 2014).  

http://www3.ivl.se/miljo/projekt/ozon/ozon_online_manad_34657.asp
http://www.ivl.se/publikationer/publikationer/ozonmatnatetisodrasverigemarknaraozonibakgrundsmiljonisodrasverigemedhansyntillozonetsvariationilandskapetresultatfor2011.5.5c577972135ee95b5638000823.html
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Under 2012/13 genomfördes månadsmätningar i kustnära landsbygdsluft i Trolleboda 

(Ronneby), periodmedelvärdet var 55 µg/m3. Mätningarna från Trolleboda visar förhöjda halter 

under sommarmånaderna men även delvis under vintermånaderna, framförallt i februari 2013 

(76 µg/m3). Resultaten från Sännen visar på en likartad situation med förhöjda halter under 

februari (54 µg/m3), men här fortsatte halterna att öka även under mars (80 µg/m3). 

Medelvärdet under april till september 2013 uppgick till 57 µg/m3. 

Kunskapsunderlaget avseende luftkvaliteten i Blekinge är fortfarande begränsat. Med undantag 

för svaveldioxid och flyktiga organiska ämnen görs bedömningar för Blekinge på osäkra grunder 

eftersom relativt få mätningar har gjorts. En kartläggning av tidigare genomförda luftmätningar i 

Blekinge (Ferm och Person, 2011) genomfördes 2011 och under 2012/13 bedrevs gemensam 

luftövervakning av länets kommuner. Resultat redovisas i rapporten Luftmätningar i Blekinge län 

april 2012-mars 2013 (Gustafsson et al, 2013). För att öka kunskapen om 

luftföroreningsproblematiken och vilka åtgärder som är viktigast att vidta behövs ytterligare 

mätningar. Det pågår arbete för att få till samordnade luftmätningar i länet inom ett så kallat 

samverkansområde. För uppföljning av miljömålen behövs kunskap både om fler ämnen och 

lägre halter än vad som täcks av MKN, samtidigt som det inte uppenbart finns möjlighet att 

kräva kommunala insatser.  

Hur når vi målet? 

Den tidigare positiva trenden med generellt förbättrad luftkvalitet har avtagit och det går inte 

längre att se någon tydlig trend. För att uppnå miljökvalitetsmålet Frisk luft behövs åtgärder 

vidtas inom transport-, energi- och industrisektorn. Åtgärder behöver vidtas inom länet och i 

resten av Sverige men också internationellt eftersom luftföroreningar i många fall transporteras 

till Blekinge från sydligare delar av Europa. Här följer några exempel på åtgärder som genomförts 

i länet:  

 Ett kraftvärmeverk har tagits i drift i Karlskrona. Det levererar fjärrvärme samt lokalt 

producerad miljöel. Produktionen innebär att utsläppen av bl.a. koldioxid minskar i Blekinge.  

 En biogasanläggning har invigts i Mörrum. Anläggningen kommer att producera fordonsgas 

motsvarade cirka 1,6 miljoner liter bensin, vilket innebär minskade koldioxidutsläpp i 

Sverige. 

 Upprustning av järnväg, exempelvis Verköbanan och sträckan Karlskrona-Emmaboda.  

 Flera kommuner har introducerat elcyklar i kommunens verksamhet. 

 Sölvesborgs, Olofströms och Ronneby kommun har köpt in elbilar. I Karlskrona, Ronneby och 

Olofström finns laddstolpar som är tillgängliga för allmänheten.  

 I Olofström och Karlshamn domineras kommunbilsflottorna av biogasbilar. 

 

För att förbättra luftkvaliteten är det nödvändigt att minska vägtrafiken. Den genomsnittliga 

körsträckan med bil minskade under 2012 för fjärde året i rad. År 2008 var den 715 mil per 

person i Blekinge, medan den hade sjunkit till 689 mil per person år 2012. Sölvesborgs kommun 

hade den längsta genomsnittliga körsträckan: 742 mil per invånare och Karlskrona kommun den 

kortaste: 666 mil per invånare. Riksgenomsnittet låg på 658 mil per invånare år 2012. Antalet 

bilägare, kollektivtrafikens utbyggnad och olika storlek på arbetspendlingen är viktiga 

förklaringar till att körsträckor varierar mellan kommuner. 

Den genomsnittliga körsträckan per bil har minskat i länet från 1 265 mil år 2008 till 1 176 mil år 

2012, samtidigt som antalet bilar per 1 000 invånare har ökat vilket innebär att vi har fler bilar 

http://www.affarsverken.se/Privat/Fjarrvarme/Sa-fungerar-fjarrvarme/Kraftvarmeverk-Karlskrona/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Blekinge/Jarnvag-sydost/Verkobanan/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Blekinge/Jarnvag-sydost/Emmaboda-Karlskrona/
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men kör kortare sträckor. Resandet med bil har sammantaget en positiv trend, men behöver 

fortsätta att minska. För att minska biltrafiken är det viktigt att tillgång och underhåll av gång- 

och cykelvägar förbättras. Alla kommuner behöver därför satsa på att ta fram cykelstrategier. 

En förutsättning för att vi ska nå miljökvalitetsmålet är en väl utvecklad kollektivtrafik. Andelen 

kollektiva resor var 10 % procent i Blekinge under 2013, vilket är en minskning från tidigare år. 

Från halvårsskiftet 2014 kommer busstrafiken att köras med ett fossilfritt bränsle 

(Rapsmetylester) och de bussar som kör renodlad stadstrafik kommer att vara elhybridbussar, 

vilket innebär mindre utsläpp av luftföroreningar.  

Miljötillståndet i Jönköping 

En förbättring av luftkvaliteten i länet har skett de senaste 20 åren. Förbättringen av luftkvalitet 

verkar nu ha avstannat. Miljökvalitetsmålet är särskilt svårt att nå vid hårt trafikerade gator i 

tätorterna.  Mätningar av luftkvalitet genomfördes 2012 i Jönköping tätort och i bakgrundsmiljö 

på tre olika håll i länet. Samtliga uppmätta luftföroreningar som mäts i länet överskrider 

miljömålets gränsvärden. Problemen är störst vid hårt trafikerade gator, i bakgrundsmiljöer är 

situationen bättre. Den regionala bedömningen är att miljökvalitetsmålet Frisk luft inte kommer 

att nås till 2020. En åtgärd för att förbättra luftkvaliteten är att minska biltrafiken. Den 

genomsnittliga körsträckan med bil i Jönköpings län var 720 mil per person (2012). Detta är det 

lägsta genomsnittet sedan år 2000 (689 mil per person), men körsträckan har legat relativt 

konstant under 2000-talet. Genomsnittet i landet låg på 645 mil per år (2011). Tranås och 

Jönköpings kommuner hade den kortaste körsträckan i länet hade Tranås och Jönköping, den 

längsta genomsnittliga körsträckan per person hade Aneby kommun. En förutsättning för 

minskad biltrafik är en välutvecklad kollektivtrafik. I Jönköpings län har den genomsnittliga 

körsträckan per invånare med kollektivtrafik ökat under perioden 2003-2012, från 5 mil till 6 mil. 

Jönköpings kommun hade 2012 den längsta genomsnittliga transportsträckan med kollektivtrafik 

per invånare, 7,5 mil, kortaste transportträckan noteras för Mullsjö kommun (3,2 mil/invånare) 

(Miljömål.se, 2014).   

I Jönköpings län har besvär av luktande utsläpp lyfts fram som ett länseget mål eftersom 

besvären med vedeldningsrök är större i länet än genomsnittligt i landet. Knappt 4 % av 

invånarna i Jönköpings län uppger att de besväras av vedeldningsrök jämfört med 

riksgenomsnittet på 2,3 % (Socialstyrelsen 2009). I den nationella barnmiljöhälsoenkäten 2013 

svarade drygt 2,1 % av tolvåringarna att de hade besvär från ögon, näsa eller andningsvägar till 

följd av att de inandats vedeldningsrök, detta är något fler än riksgenomsnittet. Drygt 5 % av 

länsinvånarna besväras av bilavgaser i närheten av bostaden och cirka 2 % anger att de är 

besvärade av lukt från industri. Av länets tolvåringar har ungefär en femtedel uppgett att de känt 

sig besvärade av trafikavgaser, detta är något lägre än landet i övrigt (Miljömål.se, 2014).   

Flyktiga organiska ämnen frigörs vid ofullständig förbränning och härrör till stor del från biltrafik 

och lösningsmedel. Jönköpings län följer trenden i landet med en kraftig minskning av flyktiga 

organiska ämnen i luften sen 1990-talet (figur 9). En bidragande orsak till nedgången av dessa 

ämnen i luften kan vara att fler hushåll numera använder andra uppvärmningskällor än 

vedeldning. Minskning av VOC har avstannat sedan 2006. Det släpptes ut knappt 7000 ton 

flyktiga organiska ämnen i länet 2011. Bensenhalten i urban bakgrund i Jönköpings län ligger på 

ungefär 0,9 μg/m3 (2010), vilket är mer än en halvering sen 1990-talet och är i nivå med 

preciseringen för bensen. Mätningar av bensen i gatumiljö gjordes i centrala Jönköping 2012. 

Årsmedelvärdet var 3,5 μg/m3. Detta överskrider miljömålet på 1 μg/m3, men ligger en bra bit 

under miljökvalitetsnormen. 
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Figur 9. Utsläpp av flyktiga organiska ämnen i Jönköpings 
län fördelat på sektorer (Miljömål.se, 2014). 

Luftmätningar av kväveföreningar (NO, NO2) och svaveldioxid (SO2) i bakgrundsmiljö i länet 

utförs inom Krondroppsnätet, Urbanmätnätet samt i enskilda kommuner. Under perioden från 

2000 till 2007 har NO2 mätts vid sex mätplatser i fyra kommuner, SO2 vid fyra platser i tre 

kommuner och ozon i femkommuner på landsbygd. Varken bensen eller partiklar, PM10, har 

mätts i bakgrundsluft på landsbygd i länet. IVL mäter på uppdrag från Jönköpings läns 

luftvårdsförbund lufthalter av SO2, NO2, NH3 och O3 vid Fagerhult, vilket representerar landsbygd 

i östra delen av länet. Resultat från 2008/2009 visar på mycket låga halter av SO2, NO2 och O3. I 

Vetlanda kommun har det genomförts ozonmätningar under sommarhalvåren 1997-2008. 

Mätningarna gjordes på två platser i Vetlanda tätort och vid en landsbygdslokal. De uppmätta 

halterna låg mellan 51-70 μg/m3 och de skilde sig inte nämnvärt varken mellan år eller mellan 

lokaler (Information från Vetlanda kommun, 2011). 

I Jönköping och Värnamo har svaveldioxidhalterna minskat med ungefär 80 % sen 1990-talet. 

Svaveldioxidhalten i länet är i cirka 0,5 µg/m3 vilket ligger långt under den nivå som fastställdes i 

det tidigare delmålet (figur 10a). Detta delmål anses därför vara uppfyllt och är inte längre ett 

regionalt delmål för länet. Halterna av svaveldioxid mättes i gatumiljö 2011 i Jönköping. 

Årsmedelvärdet (2010) på 2,1 µg/m3, är högre än föregående år. Utsläppen av svaveldioxid har 

minskat inom alla sektorer, till exempel släpps det bara ut en tredjedel så mycket föroreningar 

från energiförsörjningen år 2010 som det gjorde år 1990 (figur 10b). I länet var utsläppet av 

svaveldioxid år 2010 cirka 400 ton (Miljömål.se, 2014).  
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Figur 10a. Årsmedelvärde av svaveldioxidhalt i 
mikrogram per kubikmeter i bakgrundsluft i tätorter i 
länet och i hela landet. (Miljömål.se, 2014). 

Figur 10b. Utsläpp av svaveldioxid i Jönköpings län 
fördelat på sektorer. (Miljömål.se, 2014). 

Kvävedioxidhalterna har i Jönköpings län minskat sen 1987 fram till 2006-2007 (figur 11a). 

Resultat från 2010 visar på en kvävedioxidhalt i urban miljö på cirka 15,1 μg/m3, vilket är mindre 

än riksgenomsnittet, men en ökning gentemot tidigare år. I Vetlanda och Värnamo ligger 

kvävedioxidhalten 2010 på cirka 9 μg/m3. Den regionala bakgrundsnivån i länet är 1,8 μg 

kvävedioxid/m3 (2008), men på enstaka platser vid hårt trafikerade gaturum i Jönköping 

överskrider halterna målet för kvävedioxid. Årsmedelvärdet på Kungsgatan i Jönköping var 25 

μg/m3 (2012). Miljömålet för kvävedioxid är på 20 mikrogram. Utsläppen av kväveoxider i 

Jönköpings län har nästan halverats sedan år 1990 (figur 11b). Skärpta avgaskrav på personbilar 

och tunga fordon uppges som orsak till minskningen. De senaste åren har utsläppen av 

kväveoxider i Jönköpings län stabiliserats på cirka 4 800 ton (2011). Målet för 2010 var 5 400 ton. 

(Miljömål.se, 2014).  

  

Figur 11a. Kvävedioxidhalt (mikrogram per 
kubikmeter) som årsmedelvärde i bakgrundsluft i 
tätorter i länet och i hela landet (Miljömål.se, 2014). 

Figur 11b. Utsläpp av kväveoxid i Jönköpings län 
fördelat på sektorer. (Miljömål.se, 2014). 
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Partiklar är den luftförorening som ger störst hälsoproblem i urban miljö. En källa är 

kontaminerade luftmassor från övriga Europa, men den lokala vägtrafiken har en betydande 

påverkan på partikelhalten. I Jönköpings län har partikelhalten PM10 mätts i de större tätorterna i 

varierande omfattning. I länet ligger årsmedelvärdet (2010) av PM10 omkring 10 μg/m3, vilket är 

något lägre än det nationella årsmedelvärdet. På Barnarpsgatan i Jönköping har 

miljökvalitetsnormen överskridits frekvent. Även på vissa sträckor av E4:an genom Jönköping 

ligger nivåerna tidvis nära miljökvalitetsnormen. De höga halterna av PM10 har föranlett till att 

Jönköpings kommun har upprättat ett åtgärdsprogram för att minska partikelhalten i luft. 

Mätningar av PM10 i gaturum visar att även halterna i Gnosjö och Nässjö kommun ligger över 

målnivån. Utsläppen av PM2,5 var 1 000 ton i Jönköpings län år 2010, en svag ökning sedan 

tidigare år. De största utsläppskällorna av PM2,5 i Jönköpings län är småhusens egen 

uppvärmning samt övrig energiförsörjning (figur 12). I tätorterna är det dock främst vägtrafikens 

utsläpp av partiklar (slitage från däck och vägbana) som ger hälsoproblem (Miljömål.se, 2014). 

En mätstation för ozon (Fagerhult) införlivades ozonmätnätet i Södra Sverige 2009, men långa 

mätserier av ozon saknas i länet. Mätstationer i angränsande län anses vara representativa även 

för Jönköpings län. Vid dessa mätpunkter har timmedelvärdet för ozonhalter överskridits. 

 

 

Figur 12. Utsläpp av PM2,5 i Jönköpings län fördelat på sektorer (Miljömål.se, 2014). 

Höga halter av bens(a)pyren kan återfinnas i tätorter med omfattande vedeldning. Bens(a)pyren 

har uppmätts i två tätorter i Jönköpings län 2007-2008, och på dessa platser överskreds inte 

miljökvalitetsmålet. 

Miljötillståndet i Kronoberg 

Kronobergs län har antagit ett Regionalt miljömål till år 2020 för miljökvalitetsmålet Frisk luft om 

att 90 % av den småskaliga vedeldningen ska ske i miljögodkända pannor år 2020. I övrigt görs 

miljömålsuppföljningen mot de nationella preciseringarna. Bedömningen är att stor osäkerhet 

råder kring några av preciseringarna medan vissa av utsläppsmålen kommer att vara svåra att 

uppnå under de bestämda tidsramarna.  

Halten av svaveldioxid ingår inte som en precisering sedan 2012. Mätningar av halterna av 

svaveldioxid i länet pekar på måttliga halter som har minskat det senaste decenniet. Det tidigare 

nationella delmålet på 5 μg/m3 är sedan länge uppnått (figur 13a). Minskande 

svaveldioxidutsläpp i länet beror främst på lägre svavelhalt i olja, utbyggd fjärrvärme, ökad 
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biobränsleandel samt minskad påverkan från omgivande länder. Energisektorn stod för 79 % av 

svaveldioxidutsläpp i länet under år 2008. Statistiken efter år 2000 visar att minskningen har 

avstannat inom länet. Mätningar i länet upphörde år 2007 men fram till dess var halterna låga 

(figur 13a). 

 
 

Figur 13a. Årsmedelvärde av svaveldioxidhalt i 
mikrogram per kubikmeter i bakgrundsluft i tätorter i 
länet och i hela landet. (Miljömål.se, 2014).  

Figur 13b. Utsläpp av svaveldioxid i Kronobergs län 
fördelat på sektorer. (Miljömål.se, 2014). 

Kronobergs luftvårdsförbunds mätningar, i förbundets regi sedan 2007, visar att halterna av NO2 

hittills nått mål och normer för NO2. Även utsläppen av kväveoxider (NOx) minskar i länet 

(figur 14b).  

 
 

Figur 14a. Kvävedioxidhalt (mikrogram per kubikmeter) 
som årsmedelvärde i bakgrundsluft i tätorter i länet och i 
hela landet jämfört med målet (Miljömål.se, 2014). 

Figur 14b. Utsläpp av kväveoxid i Kronobergs län 
fördelat på sektorer. (Miljömål.se, 2014). 
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Mellan åren 1990 och 2010 har utsläppen minskat från 6 480 ton till 2 948 ton, det vill säga med 

55 %, figur 14b. Minskningen bedöms bero på lägre utsläpp från vägtrafik och arbetsmaskiner. 

Resultaten visar även att en stor utsläppskälla inom länet idag är fjärrtransporter på lastbil. Dock 

råder vissa osäkerheter i det statistiska underlaget. Vägtrafiken är den största utsläppskällan till 

luftföroreningar nationellt och så även i Kronoberg.  

I Kronobergs län anser 4 % av befolkningen att de besväras av trafikens utsläpp. Andelen 

besvärade i länet är något lägre än i resten av landet (drygt 6 %).  

Det verkar ha skett en betydande minskning mellan 1999 och 2007 av andelen personer som 

upplever besvär av vedeldningsrök, figur 15a. Förbättringen kan ha sin grund i att fjärrvärme har 

byggts ut kraftigt i flera av länets tätorter och att gamla pannor har bytts ut med bidrag i vissa 

kommuner, bl.a. genom de lokala investeringsprogrammen och klimatinvesteringsprogrammen. 

Viss utbildning av vedeldare har också genomförts. Trots att luftföroreningssituationen på flera 

sätt förbättrats är det sannolikt att dagens nivåer på många ställen fortfarande är förknippade 

med negativa hälsoeffekter, eftersom cirka fyra procent av länets befolkning fortfarande har 

besvär av vedeldningsrök. Andelen besvärade invånare i länet är högre än riksgenomsnittet på 

2,3 %, vilket är gemensamt för Kronoberg, Jönköping och Kalmar län, figur 15b. Sannolikt ökar 

trivsel- och komplementeldning med ved även om andelen hushåll som eldar med ved som 

huvudsaklig uppvärmningskälla minskar.  

 

  

Figur 15a. Besvär av vedeldningsrök i Kronobergs 
län (Miljömål.se, 2014). 

Figur 15b. Regional fördelning av andelen vuxna  
(19–81 år) som minst en gång per vecka under en 
tremånadersperiod 2007 kände sig besvärade av 
vedeldningsrök i eller i närheten av sin bostad. 

Miljökvalitetsnormen på 5 μg/m3 bensen från år 2010 bedöms vara uppfylld i Kronobergs län då 

halter inom tre orter vid de senaste mätningarna (2007-2012) är 0,7-0,9 μg/m3 som 

årsmedelvärde även i belastad trafikmiljö, figur 16. Även preciseringen om att halten av bensen 

inte ska överstiga 1 μg/m3 har sannolikt nåtts i länets urbana bakgrund.  
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Figur 16. Bensen i luft i Kronobergs län fördelat på sektorer (Miljömål.se, 2013). Bensenhalt (mikrogram per 
kubikmeter) som årsmedelvärde i bakgrundsluft i Älmhult och i hela landet jämfört med generationsmålet.  

Kontaminerade luftmassor från kontinenten är en stor utsläppskälla av partiklar i Kronobergs län 

liksom i hela södra Sverige. Årsmedelvärdet för PM10 är inom länet 13-18 μg/m3 enligt den 

senaste tätortsrapporten, Kronobergs luftvårdsförbunds resultatredovisning för tätortsluft 

(Hallgren Larsson, 2014), vilket är högre än preciseringen för Partiklar PM10, miljökvalitetsmålet 

Frisk luft, som är 15 μg/m3 beräknat som årsmedelvärde som ska vara nått till år 2020. 

Utsläppen av PM2,5 uppgick till 621 ton/år 2011, figur 17.  

 

 

Figur 17. Utsläpp av PM2,5 i Kronobergs län fördelat på sektorer (Miljömål.se, 2014). 

Anmärkningsvärt för Kronobergs län är att vedeldning i småhus står för nästan en tredjedel av 

beräknade PM2,5 utsläppet (figur 17), vilket är en betydligt högre andel än riksgenomsnittet 

(Miljömål.se, 2014). 

De mätningar som görs kompletteras med beräkningar med spridningsmodellen SIMAIRväg. Bland 

annat beräknade SMHI halter i 17 tätorter i länet innan mätningarna startade (SMHI, 2006) och 

dessa har sedan uppdaterats årligen. 
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Miljötillståndet i Östergötland 

Att uppnå miljökvalitetsmålet Frisk luft i Östergötlands län bedöms vara svårt till 2020. Precis 

som i resten av Sverige så har en stor del av länets luftföroreningar sitt ursprung i andra länder. 

Tätortstrafiken och trafiken på europa- och riksvägarna inom länet har en stor inverkan på 

luftmiljön i länet och då är det framför allt utsläpp av partiklar (PM10) och kväveoxider i de större 

tätorterna som utgör ett stort problem. Marknära ozon (O3) är den mest problematiska 

luftföroreningen på landsbygden. Utsläppen från industrin är relativt måttliga överlag i länet 

med undantag av den tunga processindustrin i Norrköping. Tunga transporter är bidragande 

orsak till utsläpp av kväveoxider, växthusgaser, kolväten samt partiklar och prognoserna visar 

bland annat att tunga transporter från Norrköpings hamn på sikt kommer att öka ytterligare 

(Länsstyrelsen Östergötland, 2010). 

Övervakningen av luftmiljön sker genom att kartlägga utsläpp, mäta och beräkna halter och att 

undersöka nedfall av föroreningar. I länets större tätorter mäts halter i luften av kväveoxider, 

svaveldioxid, VOC (flyktiga organiska kolväteföreningar) och partiklar. Vid några platser på 

landsbygden mäts svaveldioxid, kvävedioxid, ammoniak och marknära ozon. I länet finns två 

observationsytor på skogsmark där mängden föroreningar som belastar miljön i form av nedfall 

mäts. Vart femte år undersöks också nedfallet av metaller genom undersökning av husmossa 

från 88 platser utspridda i länet. 

De senaste uppmätta halterna av svaveldioxid är från 2010 och då endast mätt i Linköping, figur 

18a. Ett av Östergötlands tidigare delmål var att svaveldioxidhalten i utomhusluft skulle vara 

högst 5 μg/m3 som årsmedelvärde. I de tätorter där mätningar har gjorts tidigare (Linköping, 

Norrköping och Motala) låg halterna under målet redan 1990 och ligger fortsatt lågt 

(Miljömål.se, 2014). 

 
 

Figur 18a. Årsmedelvärde av svaveldioxidhalt i 
mikrogram per kubikmeter i bakgrundsluft i tätorter i 
länet och i hela landet. (Miljömål.se, 2014). 

Figur 18b. Utsläpp av svaveldioxid i Östergötlands 
län fördelat på sektorer. (Miljömål.se, 2014). 

I Östergötland har utsläppen av kväveoxider (NOX) nästan halverats från 1990 till 2012, figur 19a, 

men de senaste åren har utsläppen stabiliserats och uppgick till knappt 6 600 ton 2011, figur 

19b. Det tidigare regionala delmålet som innebar en minskning med 45 % från 1990 till 2010 

uppnåddes inte. Inom länet är det framförallt trafiksektorn som bidrar till utsläpp av NOx. 
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Figur 19a. Kvävedioxidhalt (mikrogram per 
kubikmeter) som årsmedelvärde i bakgrundsluft i 
tätorter i länet och i hela landet jämfört med delmålet 
(Miljömål.se, 2014). 

Figur 19b. Utsläpp av kväveoxid i Östergötlands län 
fördelat på sektorer (Miljömål.se, 2014). 

För kvävedioxid tyder mätvärden på att preciseringen med högst 20 μg/m3 som ett 

årsmedelvärde kvävedioxider i urban bakgrundsluft uppnås med god marginal och ligger enligt 

mätningar från 2011 på 8,2 μg/m3 i Norrköpings kommun och 10,8 μg/m3 i Linköpings kommun. 

Dock kommer preciseringen vara svår att uppnå vid starkt trafikerade gator (Länsstyrelsen 

Östergötland, 2010) (Miljömål.se, 2013). Inom Samverkansområde Luft Östergötland har man 

mätt kvävedioxid under februari månad i alla kommuner utom Ydre under åren 2010-2013. 

I Östergötland har mätningar under 2012 endast skett i Linköping. Då underlaget är begränsat 

bör diagrammet tolkas med viss försiktighet. Årsmedelvärdet för kvävedioxid i Linköping år 2012 

var 7,6 µg/m3 luft. Värdena ligger alltså under preciseringens 20 mikrogram per kubikmeter som 

gäller för miljökvalitetsmålet. Dessa värden representerar bakgrundsmiljön i tätorter och 

återspeglar därmed vad boende normalt utsätts för. Målet kan dock bli svårt att nå vid starkt 

trafikerade gator. 

Målnivån av marknära ozon har överskridits inom länet vid flertal tillfällen och mätningar gjorda 

på landsbygden uppvisar halter som överstiger miljökvalitetsnormen (120 μg/m3) vid flertal 

tillfällen per år. Årsmedelvärdet av marknära ozon i Östergötland är 50 μg/m3 

(medelexponeringen i Sverige är 60 μg/m3). Under sommaren 2009 överskreds generationsmålet 

(50 μg/m3) i hela södra Sverige inklusive Östergötland, dock överskreds inga gällande 

miljökvalitetsnormer för marknära ozon. Inga tydliga minsknings- eller ökningstrender har 

kunnat fastställas. Tolkningen är att halterna har stabiliserats både inom länet, men även i 

Sverige och i övriga Europa. Under varma sommarmånader förekommer dock så kallade 

episoder då delmålets halter överskrids i både urban- och ruralmiljö (Länsstyrelsen Östergötland, 

2010) (Miljömål.se, 2013). 

Det senaste årets mätningar visar på generellt låga halter koldioxid i hela södra Sverige inklusive 

Östergötland, dock är den minskade trenden avtagande främst på grund av ökande halter av 

marknära ozon samt att andel dieselfordon ökar. 
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Bedömningen är att bensenhalterna minskar kontinuerligt i Sverige och att Östergötland följer 

samma trend. Det finns få mätningar gjorda i länet, under 2012 var det endast Linköpings 

kommun som hade så omfattande mätningar att det finns ett årsmedelvärde. Årsmedelvärdet 

2012 var i Linköping 0,5 μg/m3, vilket kan jämföras med preciseringen som innebär att halten ska 

ligga under 1,0 μg /m3. Norrköpings kommun mäter bensen kontinuerligt med passiva 

provtagare sedan 2004 på Kungsgatan som är ett väl trafikerat gaturum. Månadsmedel för 

februari har varierat mellan 1,6 och 2,3 µg/m3. De genomförda mätningarna representerar 

bakgrundsmiljö i tätorter och det återspeglar halterna som boende i tätorten normalt exponeras 

för. Eftersom mätningen endast är genomförd i de två större städerna innebär det att den inte är 

representativ för utvecklingen i alla länets tätorter varför det inte går att dra några säkra 

slutsatser. Det är högst sannolikt att målet uppnås i Östergötlands bakgrundsmiljö dock inte i 

alla gatumiljöer (Miljömål.se, 2013). 

De högsta uppmätta partikelhalterna (PM10) i Östergötland noteras i Linköpings och Norrköpings 

gaturumsmiljö på vissa starkt trafikerade gator (Länsstyrelsen Östergötland, 2010). 

Miljökvalitetsnormen för PM10 har överskridits i Norrköping 2006, men tack vare åtgärdsprogram 

är numera halterna under kontroll. I Östergötland finns årsmedelvärden från två städer för år 

2009, men efter 2009 saknas mätningar, se figur 20. 

 

 

Figur 20. Halt (mikrogram per kubikmeter) av partiklar med en diameter upp till 10 mikrometer som årsmedelvärde i 
bakgrundsluft i tätorter i Östergötlands län och i hela landet. I de fall mätningar inte gjorts under hela året har 
korrigering till årsmedelvärde gjorts, se Metod. (Begränsat antal orter och ej samma orter alla år innebär att trender i 
länet bör tolkas med försiktighet.) (Miljömål.se, 2014). 

I Linköping har miljökvalitetsnormen för PM10 överskridits under 2011, och kommunen har tagit 

fram ett förslag till åtgärdsprogram. Mätningarna har visat att partikelhalterna på starkt 

trafikerade gator kunde vara dubbelt så höga som genomsnittet för tätorten. Precis som i resten 

av Sverige är förekomsten av partiklar högst mellan februari och april. Under år 2007 

genomförde flertal kommuner i Östergötland beräkningar av PM10 i gatumiljö och då klarade 

majoriteten inte delmålets dygnsvärde (35 μg/m3). Partikelhalterna i urban bakgrundsmiljö i 

Östergötland är jämförbara med bakgrundsnivåerna i mellersta Sverige. PM2,5 har inte mätts i 

Östergötland. På grund av relativt få mätningar och begränsad datatillgång om partiklar i länet 

kan inga klara trender fastställas (Länsstyrelsen Östergötland, 2010) (Miljömål.se, 2013). 
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Vad gäller PAH (polycykliska aromatiska kolföreningar) och VOC (lättflyktiga organiska 

föreningar) så har de totala utsläppen i Östergötland stadigt minskat mellan åren 1990 och 2006. 

Men sedan 2006 har de upphört att minska och ligger omkring 8 500 ton. Det tidigare delmålet 

att minska utsläppen med 45 % mellan 1998 och 2010 uppnåddes inte. 

Förbättringspotential i övervakningen 

 Brist på kontroll av luftföroreningar är ett vanligt problem. Med undantag för svaveldioxid 

och flyktiga organiska ämnen görs bedömningar på osäkra grunder eftersom relativt få 

mätningar har gjorts och de mätningar som finns ofta inte innehåller all nödvändig 

information. Luftkvalitetsövervakningen i tätorter sker huvudsakligen utifrån behovet att 

klargöra om MKN och utvärderingströsklar klaras eller inte. För uppföljning av miljömålen 

behövs kunskap både om fler ämnen och lägre halter än vad som täcks av MKN, samtidigt 

som det inte uppenbart finns möjlighet att kräva kommunala insatser. 

Åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Frisk luft 

 Informera om luftkvaliteten i länet till allmänhet, företag och kommuner, för att 

medvetandegöra luftkvalitetens betydelse för hälsan.  

 Minska vägtrafiken, som står för det största lokala bidraget till luftföroreningar.  

 Ökad andel biogasbilar och elbilar och förbättrad service, fler tankställen och stationer för 

elladdning. 

 Erbjuda anställda kurser i sparsam körning. Bränsleförbrukningen kan minska med cirka 10 % 

för personbilar och med cirka 20 % för arbetsmaskiner. 

 Sänkta hastigheter för motorfordon. 

 Minskad användning av dubbdäck. 

 Tidig och upprepad rengöring av gator minskar halterna av partiklar från vägbanorna. PM10-

vertifierade städmaskiner används vad gaturengöring i de större städerna, d.v.s. i 

partikelutsatta områden. 

 Utveckla och förbättra servicen och bekvämligheten för att få fler att åka kollektivt. 

 Bygg ut gång- och cykelvägar, särskilt i områden där barnen rör sig.  

 Möjlighet till elanslutning för större fartyg för att undvika tomgång i hamn. 

 Öka andelen miljögodkända vedpannor. Småskalig vedeldning kan vara en stor källa till 

luftföroreningar. Det är viktigt att fler byter ut gamla vedpannor till moderna vedpannor 

som eldas mot ackumulatortank. 

 Öka andelen solceller på bostäder och offentliga byggnader – solceller ger el till liten 

miljöbelastning. 
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Hälsoindikatorer på Miljömålsportalen 

Översikt över hälsorelaterade indikatorer på Miljömålsportalen samt för vilka år data 

presenteras nationellt och för respektive län.  

Tabell 9. Hälsorelaterade indikatorer på Miljömålsportalen.  

Hälsoindikatorer Nationellt Blekinge Jönköping Kronoberg Östergötland 

Allergiker 
/Astmatiker och 
luftföroreningar 

1999, 2007 Data saknas1 1999, 2007 1999, 2007 1999, 2007 

Besvär av 
bilavgaser 

1999, 2007 1999, 2007 1999, 2007 1999, 2007 1999, 2007 

Besvär av 
vedeldningsrök 

1999, 2007 19992 1999, 2007 1999, 2007 1999, 2007 

Bensen i luft 1993 och 
framåt 

1999─2007 1993─2012 1993─2011 1993─2011 

Kvävedioxid i luft 1987 och 
framåt 

1987─1993, 
1996,  

1999─2009 

1987─2010 1987 och 
framåt 

1987─2009, 
2011 och 

framåt 

Marknära ozon i 
Luft 

1985 och 
framåt 

Data saknas3 Data saknas3 Data saknas3 Data saknas3 

Partiklar PM10 i 
luft 

2000 och 
framåt 

2002─2007 2001─2010 2003─2011 2005, 2007, 
2009 

Utsläpp av PM2,5 1990, 2000, 
2005─2010 

1990, 2000, 
2005 och 

framåt 

1990, 2000, 
2005 och 

framåt 

1990, 2000, 
2005 och 

framåt 

1990, 2000, 
2005 och 

framåt 

Utsläpp av 
flyktiga 
organiska ämnen 

1990 och 
framåt 

1990, 2000 
2005 och 

framåt 

1990, 2000, 
2005─2010 

1990, 2000, 
2005─2010 

1990, 2000 
2005 och 

framåt 

Svaveldioxid i 
luft 

1990─2011 1990─1992, 
1996, 

2000─2001, 
2003─2004, 
2006, 2008 

1990─2010 1990─1994, 
2000─2005 

1990─1996, 
2000─2010 

Utsläpp av 
svaveldioxid 

1990 och 
framåt 

1990, 2000, 
2005 och 

framåt 

1990, 2000, 
2005 och 

framåt 

1990, 2000, 
2005 och 

framåt 

1990, 2000, 
2005 och 

framåt 

Utsläpp av 
kvävedioxid 

1990─2012 1990, 2000 
2005─2011 

1990, 2000, 
2005─2011 

1990, 2000, 
2005─2011 

1990, 2000 
2005─2011 

      1. Dataunderlaget för 1999 och 2007 är för litet i Blekinge. 
2. Dataunderlaget för 2007 är för litet i Blekinge. 
3. Regionala data finns på Ozonmätnätets webbplats men används inte för indikatorn på Miljömålsportalen. 

 

 

      

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Alla-indikatorer/
http://ozonmatnatet.ivl.se/


 

 

 

 

 

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är 
nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. 
Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 

Preciseringar 

Den sammanlagda exponeringen för kemiska 
ämnen  

Den sammanlagda exponeringen för kemiska 
ämnen via alla exponeringsvägar inte är skadlig för 
människor eller den biologiska mångfalden,  

Användningen av särskilt farliga ämnen  

Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt 
som möjligt upphört, 

Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper  

Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med 
farliga egenskaper är mycket liten och uppgifter om 
bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest 
betydande av dessa ämnen och deras 
nedbrytningsprodukter är tillgängliga,

 

Förorenade områden 

Förorenade områden är åtgärdade i så stor 
utsträckning att de inte utgör något hot mot 
människors hälsa eller miljön,  

Kunskap om kemiska ämnen miljö- och 
hälsoegenskaper  

Kunskap om kemiska ämnens miljö- och 
hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig för 
riskbedömning, och  

Information om farliga ämnen i material och 
produkter  

Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i 
material, kemiska produkter och varor är 
tillgänglig. 

 

 

 

Giftfri miljö 
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Miljötillståndet i Sverige – Giftfri miljö 

Arbetet med att begränsa utsläpp av kemikalier, och deras skadliga verkningar på miljö och 

hälsa, har de senaste åren intensifierats och utvecklats på ett positivt sätt. Trots det kommer 

miljökvalitets-målet inte att nås. Farliga ämnen skapar betydande problem för människors hälsa 

och för miljön. Många ämnen finns kvar i mark och vattendrag under en lång tid efter att 

utsläppen har skett. Farliga ämnen finns också lagrade i till exempel infrastruktur, byggnader och 

varor. Därifrån kan de spridas i samband med användning, återvinning eller avfallshantering. Det 

är därför angeläget att förhindra både nya utsläpp av farliga ämnen och att nya farliga ämnen 

byggs in i till exempel infrastruktur. Samtidigt måste riskerna minimeras från de ämnen som 

redan finns i miljön. (Miljömål.se, 2013) 

Enligt miljökvalitetsmålet ska förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av 

samhället inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Fortfarande saknas 

mycket kunskap om vilka egenskaper hos kemikalier och föroreningar som påverkar människors 

hälsa och miljön, vilket innebär att riskerna är svåra att begränsa. Vissa kemiska ämnen har dock 

välkända negativa effekter på både vår hälsa och miljön. Många ämnen lagras i djur och 

människor och kommer att orsaka cancer, missbildningar och försvårad fortplantning flera 

generationer framöver. (Miljömål.se, 2013) 

Miljökvalitetsmålet berör områden som styrs av allt från lokala beslut till internationell 

lagstiftning. De styrmedel som finns är i hög utsträckning nationell och internationell lagstiftning 

och konventioner. Den EU-gemensamma kemikalielagstiftningen REACH kommer på sikt att 

bidra till ökad kunskap och medvetenhet om kemikaliers användning och risker. REACH innebär 

att företagen har ett tydligt ansvar att redovisa och riskbedöma kemiska ämnen. Utöver REACH 

finns ytterligare konventioner och förordningar som kommer att bidra till en Giftfri miljö, t.ex. 

regler om klassificering och märkning (CLP-förordningen), nya förordningar om växtskyddsmedel 

och biocider samt regler om begränsning av kemikalier i leksaker. Trots dessa positiva 

förändringar i lagstiftningen är förutsättningarna dåliga eftersom kemikalieanvändningen är stor 

och ökar kontinuerligt. Flera sektorer är beroende av kemikalier för att upprätthålla sin 

produktion. Farliga och långlivade ämnen fortsätter att produceras och användas och kommer 

att finnas kvar i olika material och konstruktioner och i miljön under lång tid. Kontrollen av 

kemiska ämnen i varor är fortfarande bristfällig. För att minska riskerna krävs ytterligare 

  Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med i dag beslutade 
eller planerade styrmedel. Tillräckliga underlag saknas för att bedöma utvecklingen i miljön. 

Vissa miljögifter minskar, men långlivade ämnen är ett svårt problem. För många ämnen saknas 

underlag att bedöma hur halter har förändrats. Ökad global konsumtion leder till allt större kemikalie- 

och varuproduktion och ökad diffus spridning av farliga ämnen. EU har påbörjat en begränsning av 

användningen av särskilt farliga ämnen. Styrmedel utvecklas positivt, men fler åtgärder behövs. 

http://www.kemi.se/sv/Start/Reach-forordningen
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åtgärder, även på internationell nivå, eftersom varor som konsumeras i Sverige ofta är 

tillverkade i länder som inte har så höga miljökrav i lagstiftningen. (Miljömål.se, 2013)  

När kemiska produkter, varor och byggnader med mera tillverkas, används och skrotas, kan de 

kemiska ämnena komma ut i miljön och människor riskerar att utsättas för dem. Några procent 

av befolkningen har till exempel höga halter av kadmium i njurarna. PCB och bromerade 

flamskyddsmedel förekommer i bröstmjölk. På vissa platser, till exempel där industrier och 

bensinstationer har legat, finns det särskilt stora mängder föroreningar i marken. Sådana 

förorenade områden är risker för människors hälsa och miljön. Länsstyrelserna beräknar att det 

finns cirka 82 000 sådana förorenade områden. En miljon svenskar har besvär som hänger 

samman med kemiska ämnen i inomhusmiljön. (Miljömål.se, 2014) 

Kunskapen om kemiska ämnens egenskaper och förekomst i miljön behöver förbättras för att ett 

framgångsrikt utfasnings- och riskminskningsarbete ska kunna bedrivas. Kunskap om halter i 

miljön, och de effekter dessa kan orsaka, hänger intimt ihop med vattenförvaltningens mål om 

god kemisk status i ytvatten och grundvatten. Mer information om vattenförvaltning och kemisk 

status finns i databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS). För vissa ämnen finns en god 

teoretisk kunskap om hur ämnena uppträder i miljön, var de tenderar att anrikas och på vilket 

sätt de påverkar olika organismer. Men utan faktiska mätningar är det inte möjligt att få en 

detaljerad bild av halter och påverkan. Ett positivt exempel, där mätningar av halter och effekter 

på djur lett till åtgärder, är tributyltenn. Höga halter i sediment i hamnar och marinor, och kraftig 

påverkan på marina snäckors möjlighet till reproduktion, har lett till användningsförbud och att 

giftfria färger har utvecklats som kan hålla båtskrovet fritt från påväxt. (Miljömål.se, 2013)  

Etappmålet Särskilt farliga ämnen syftar till att minska användningen av och fasa ut särskilt 

farliga ämnen på sikt. Särskilt farliga ämnen finns upptagna inom vattendirektivet, PRIO-

databasen, REACH (kandidatlistan, begränsningslistan och tillståndslistan).  

Bly 

Bly (Pb) förekommer i ett flertal produktgrupper som t.ex. leksaker, smycken och kosmetika. Det 

vanligaste sättet för människan att exponeras för bly är via kosten då livsmedel kontamineras via 

diverse utsläppskällor. Dricksvatten är en viktig exponeringskälla eftersom det kan förekomma 

bly i dricksvattensystem och kranar, samt i kaffeautomater. Ett flertal åtgärder har genomförts 

det senaste decenniet på nationell nivå för att minska användningen och spridningen av bly. 

Blymängden har därefter minskat i elektroniska varor, färgpigment, plast, kristall samt 

hagelammunition (Kemikalieinspektionen, 2007). Avvecklingen av bly i bensin har lett till en 

kraftig exponerings-nedgång för befolkningen.  

I Sverige har trenden för blyhalt i blod (figur 21), luft och livsmedel varit nedåtgående sedan 

slutet av 1970-talet. En granskning av blodblyhalt hos sydsvenska barn genomfördes 1978 och 

resultaten visade på en genomsnittlig halt på 50-70 μg/l. År 2011 låg blodblyhalten hos barn i 

Sverige i genomsnitt på 11 μg/l. Det är viktigt att blyexponeringen fortsätter att minska eftersom 

den genomsnittliga blodblyhalten hos barn är nära den nivå där risken för neurologiska effekter 

börjar öka. Enligt beräkningar exponeras barn (3-10 år) i genomsnitt för cirka 1 μg/kg kroppsvikt 

och dag medan en mindre andel exponeras för det dubbla (IMM, 2013).  

http://www.viss.lst.se/
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Figur 21. Bly i blod hos barn (3-12 år) i relation till bly i bensin. Hämtad från Miljöhälsorapport 2013 (IMM, 2013).   

Hälsoeffekter 

De vanligaste hälsoeffekterna som kopplas till blyexponering är skador på nervsystemet som kan 

uppstå redan vid mycket låga doser. Barn i låg ålder och framförallt foster är känsligast för 

blyexponering. Undersökningar visar på kopplingar mellan höga blyhalter i blodet på barn och 

nedsatt intellektuell kapacitet, beteendestörningar samt fördröjd utveckling. Höga blyhalter kan 

ha negativ påverkan på njurfunktionen, hjärt- och kärlsystem samt blodbildning. Det har inte 

kunnat fastställas vid vilken lägsta nivå som neurotoxiska effekter börjar uppträda (IMM, 2013).  

Riktvärden 

Gräns- och riktvärde för bly är 10 μg/l i dricksvatten samt 0,05-2 mg/kg i livsmedel (LIVSFS 

1993:36). Redan ett intag av 0,5 μg/kg kroppsvikt (motsvarande en blodblyhalt på 12 μg/l) hos 

barn riskerar att försämra den intellektuella kapaciteten (IMM, 2013).  

Miljökvalitetsnormen för blyinnehållet i partiklar i luft (PM10) är 500 ng/m3 luft, och för ytvatten 

enligt vattendirektivet 1,2 μg/l. 

Kadmium 

Kadmium (Cd) anses vara en av de giftigaste tungmetallerna med en förmåga att sprida sig långa 

sträckor, då främst via luften. Metallen har spridits i miljön via gruv- och metallindustrin samt via 

gödsling (konstgödsel, rötslam) men idag kopplas spridningen av kadmium i Sverige främst till 

metallsmältverk, sopförbränning samt förbränning av fossila bränslen (Kemikalieinspektionen, 

2007).  

Det är främst via födan som människan tar upp kadmium och då framförallt via odlade grödor. 

Spannmålsprodukter, rotfrukter samt grönsaker bidrar i genomsnitt med 75 % av den totala 

intaget av kadmium hos människan (Kemikalieinspektionen, 2004). Kadmium tillförs åkermark 

via konst/mineralgödsel samt via luftspridning. I marken tas den upp via växternas rötter.  

Undersökningar visar att rökare i genomsnitt har fördubblade kadmiumhalter i njurarna jämfört 

med icke rökare vilket beror på ökad tillförsel via tobaksrök. Kvinnor tar upp mer kadmium via 

födan än män vilket är kopplat till lägre järndepåer i kroppen till följd av t.ex. barnafödande och 
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menstruation. Trenderna pekar på oförändrad exponering, dvs. ingenting tyder på sjunkande 

kadmiumhalterna hos befolkningen (Socialstyrelsen, 2009). Undersökningar inom den nationella 

miljöövervakningen visar att delar av befolkningen har så höga halter av kadmium i urin att det 

kan indikera nedsatt funktion i skelett och njurar. 

Hälsoeffekter 

Kadmium kan orsaka njur- och skelettskador. Störst koncentration av kadmium finns i njurarna. 

Undersökningar visar att även vid låggradig exponering så kan negativa hälsoeffekter uppstå. 

Den kanske vanligaste hälsoeffekten i Sverige som uppstår vid låggradig exponering är tubulär 

njurskada3 som inte i sig är en symptomgivande sjukdom, men den kan på lång sikt leda till 

flertalet andra sjukdomar som t.ex. diabetes. Denna skada finns uppskattningsvis hos en 

fjärdedel av kvinnor i övre medelåldern, dvs. en betydande del av befolkningen påverkas vid 

redan låga exponeringsdoser (Naturvårdsverket, 2008). 

Barn kan eventuellt vara extra känsliga för kadmium. Ny forskning visar på påverkan på 

fostertillväxt och tillväxt under småbarnsåren samt effekter på nervsystemets utveckling (IMM, 

2013) 

Kadmium har av IARC (International Agency for Research on Cancer) klassats som 

cancerframkallande för människor. Enligt Miljöhälsorapport 2009 har samband hittats mellan 

kadmium och hormonrelaterade tumörer (bröstcancer, livmodercancer). Samband finns mellan 

skelettskador i form av benskörhet och exponering för kadmium. Studier från ett flertal länder 

visar att låg och varaktig exponering hänger samman med minskad bentäthet vilket i sin tur ökar 

risken för frakturer (Socialstyrelsen, 2009). Studier visar på att risken för benskörhet ökar vid 

lägre urinnivåer än 1 μg/g kreatinin (Naturvårdsverket, 2013). 

Kemikalieinspektionen har beräknat samhällskostnaden för benskörhet och frakturer orsakade 

av höga kadmiumhalter i maten till nästan 4 miljarder kronor om året. 

Riktvärden 

Kadmium är klassat som ett särskilt farligt ämne. Användningen av kadmium ska minska och 

ämnet fasas ut.  

EU:s livsmedelsmyndighet (EFSA) har fastställt det högsta tolerabla veckointaget till 2,5 μg/kg 

kroppsvikt och vecka. I Sverige ligger veckointaget på 1,5 μg/kg kroppsvikt (Socialstyrelsen, 

2009). För enskilda livsmedel finns gränsvärden på EU-nivå.  

Miljökvalitetsnormen för kadmiuminnehållet i partiklar (PM10) i luft är 5 ng/m3 luft. För ytvatten 

enligt Vattendirektivet är miljökvalitetsnormen mellan 0,08 och 0,15 μg/l beroende på vattnets 

hårdhet. 

  

                                                           

3  Tubulär njurskada innebär att en del proteiner och andra viktiga ämnen inte återabsorberas i njuren efter blodfiltrationen 
utan utsöndras i urin. (Naturvårdsverket, 2008)  

http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:226:0001:0017:SV:PDF
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Kvicksilver 

Kvicksilver (Hg) anses vara en särskilt farlig tungmetall och det finns ett generellt förbud mot 

varor som innehåller kvicksilver (med vissa undantag). Användningen av kvicksilver ska minska 

och ämnet fasas ut. Smältverk, gruvor, tillverkning och demontering av elektriska komponenter 

samt krematorier är verksamheter som idag bidrar till utsläpp av kvicksilver (Naturvårdsverket, 

2008).  

Det vanligaste sättet att få i sig kvicksilver är vid förtäring av fisk. I fisk förekommer kvicksilver till 

största delen i form av metylkvicksilver, som från början är oorganiskt kvicksilver som omvandlas 

och tas upp av vattenorganismer. Det är främst vid förtäring av större rovfiskar som är högre 

upp i den akvatiska näringskedjan samt insjöfisk som t.ex. gädda, abborre och gös, som man får i 

sig kvicksilver. Livsmedelsverkets kostråd beskriver vilka fisksorter som inte bör ätas alltför ofta. I 

fisk från havet är halterna generellt mycket lägre än i insjöfisk. Kvicksilverhalterna i sill från 

Östersjön är mycket lägre än EU:s gränsvärde för matfisk. Däremot överskrids i de flesta 

områden EU:s gränsvärde för kvicksilver och dess föreningar som är satt för att skydda fåglar och 

däggdjur som lever på fisk och andra vattenlevande organismer (Naturvårdsverket.se, 2013). 

Kvicksilver har använts medicinskt som konserveringsmedel i vissa vaccin och i amalgam. 1995 

upphörde användningen av kvicksilveramalgam inom barn- och ungdomstandvården (Karolinska 

institutet 2013). 

Hälsoeffekter 

Organiskt kvicksilver (metylkvicksilver) kommer människor i kontakt med främst via förtäring av 

fisk. Studier visar att kvicksilver kan skada det centrala nervsystemet. Småbarn och foster är 

särskilt exponeringskänsliga. Epidemiologiska studier har visat att foster som har exponerats för 

höga doser kvicksilver löper en stor risk att födas med grava hjärnskador. Barn som har utsatts 

för lägre exponering under fosterstadiet kan uppvisa symptom som försämrad intellektuell 

kapacitet samt inlärningssvårigheter. Studier av vuxna som utsätts för hög exponering för 

metylkvicksilver visar en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2009). 

Riktvärden 

Flera åtgärder både nationellt och internationellt har vidtagits för att begränsa användningen 

samt spridningen av kvicksilver. Bland annat har den svenska riksdagen beslutat att 

kvicksilverhaltigt avfall skall förvaras i djupt bergförvar senast år 2015 (Naturvårdsverket, 2008). 

Minamatakonventionen om kvicksilver beslutades i januari 2013 och antogs formellt i den 

japanska staden Minamata i oktober 2013. Minamatakonventionen reglerar samtliga delar av 

kvicksilvers livscykel, från utvinning, handel och användning till avfallshantering och utsläpp från 

punktkällor. Konventionen träder i kraft när 50 länder har ratificerat och det beräknas ske 

tidigast år 2017. 

WHO har fastställt ett gränsvärde på 0,5 mg kvicksilver/kg fisk eller fiskprodukter. För att skydda 

känsliga grupper som foster och småbarn har ett tolerabelt veckointag på 1,3 μg/kg kroppsvikt 

fastställts (EFSA 2012). Kvicksilverexponeringen hos svenska gravida kvinnor är generellt lägre än 

de nivåer som förknippas med utvecklingseffekter hos barn (IMM, 2013). Enligt 

Livsmedelsverkets data är svenskens genomsnittliga intag av kvicksilver (metylkvicksilver) 0,1-0,2 

μg/kg kroppsvikt och vecka, medan intaget för storkonsumenter är 0,3-0,8 μg/kg kroppsvikt och 

vecka. Kvicksilverexponeringen varierar mycket beroende på fisksort, mängd och fångstplats 

(Socialstyrelsen, 2009).  

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kostrad/Rad-om-fisk/#barn
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Inom vattendirektivet har det tagits fram EU-gemensamma gränsvärden (miljökvalitetsnormer) 

för ett antal prioriterade ämnen. Kvicksilver tillhör de prioriterade ämnena och gränsvärdet för 

kvicksilver i fisk är 0,02 mg/kg våtvikt och för kustvatten är gränsvärdet satt till 0,07 µg/l. 

Nickel 

Nickel (Ni) är en vanlig förekommande metall i närmiljön. Nickel förekommer i många 

metallföremål som människor kommer i daglig kontakt med, t.ex. smycken, klockor, knappar. I 

samband med piercing kan allergi utvecklas. 

Halterna av nickel i utomhusluft ligger i storleksordningen 1-2 ng/m3, halterna är något högre i 

direkt anslutning till punktutsläpp vid förbränning och diverse industriverksamhet. Det dagliga 

upptaget av nickelföreningar via luften för en icke-rökande vuxen är cirka 10-20 ng, medan en 

rökare kan få en dos på cirka 500 ng (Naturvårdsverket, 2008).  

Hälsoeffekter 

Nickel är den vanligaste orsaken till kontaktallergier i den industrialiserade världen. Enligt 

Miljöhälsorapport 2009 är 13 % av befolkningen allergiska eller överkänsliga mot nickel. Fler 

kvinnor (23 %) än män (4 %) är överkänsliga och/eller allergiska mot nickel (Miljömål.se, 2013). 

Cirka 30–40 % av dem som har nickelallergi får handeksem. Eksem blir ofta kroniskt, 

svårbehandlat och orsakar sjukskrivning, arbetsbyte och stora samhällskostnader (Miljömål.se, 

2013). 

Nickelföreningar (utom metallisk nickel) förekommer i allmän utomhusluft. Enligt IARC finns det 

ett samband mellan höga halter nickelföreningar i luft och cancer, och således har 

nickelföreningar klassats som cancerframkallande. 

Riktvärden 

Begränsningen av nickel ingår i EU:s kemikalielagstiftning (REACH). Reglerna begränsar hur 

mycket nickel som får läcka ut från produkter som kommer i direkt och varaktig kontakt med 

huden, t.ex. örhängen, klockarmband och blixtlås. Gränsen är satt till 0,5 µg/cm2 och vecka. För 

smycken som är avsedda att användas i hål efter håltagning (piercing) gäller det lägre 

gränsvärdet 0,2 µg/cm2 (Kemi.se, 2013). 

Miljökvalitetsnorm för nickelinnehåll i luftpartiklar (PM10) är 20 ng/m3 luft. 

Arsenik 

Arsenik (As) är ett mycket giftigt halvmetalliskt grundämne. Huvuddelen av arsenikexponeringen 

hos befolkningen sker via kost, tobaksrökning och dricksvatten. Vissa livsmedel, framförallt ris 

och grönsaker kan innehålla arsenik. Höga halter av arsenik i dricksvatten förekommer på vissa 

platser i Sverige, även om arsenikhalterna generellt är låga i dricksvatten. Halterna av arsenik i 

utomhusluft anses vara försumbara, även om högre halter förekommer vid diverse punktkällor 

såsom vid brytning och hantering av arsenikhaltig malm (Naturvårdsverket, 2008). 

Hälsoeffekter 

Arsenik delas upp i organiskt bunden och oorganisk. Oorganisk arsenik är mycket giftig. 

Oorganisk arsenik sprids via luften och förekommer i mineraler och vissa malmer, och i högre 

halter i närheten av metallindustrier och gruvdrift. Varaktig exponering för arsenik (oorganisk) 

kan leda till diverse hudsjukdomar, skador på blodkärl, nervskador, blodbrist samt i vissa fall 

förhöjd blodtryck. Organiskt bunden arsenik anses vara mindre toxisk än oorganisk arsenik. 

Människan exponeras för organiskt bunden arsenik via havsfisk och skaldjur. 
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WHO bedömer att arsenik är cancerframkallande hos människa, då forskning visar att 

överexponering, exempelvis via dricksvatten, ökar risken för cancer i urinblåsan, lungorna samt i 

huden. Risken för tumörer ökar troligen även i lever, njure och prostata (IMM, 2013).  

Riktvärden 

Naturvårdsverket har angivit ett riktvärde för arsenik i mark till 15 mg/kg jord. Gränsvärdet för 

arsenik i dricksvatten är 0,01 mg/l. Miljökvalitetsnormen för arsenikinnehållet i partiklar (PM10) i 

luft är 6 ng/m3 luft. 

WHO har fastställt det högsta tolerabla veckointaget av oorganisk arsenik till 15 μg/kg kroppsvikt 

för en vuxen person. Karolinska institutet bedömer att nivån för det högsta tolerabla 

veckointaget av oorganisk arsenik bör sänkas avsevärt med bakgrund i senare års 

riskbedömningar (Karolinska institutet, 2010). 

Dioxin och dioxinlika PCB 

Dioxiner och dioxinlika ämnen är en grupp långlivade florerande miljöföroreningar med liknande 

toxikologiska och kemiska egenskaper. Gruppen består av bland andra; polyklorerade 

dibensofuraner (PCDF), polyklorerade dibenso-dioxiner (PCDD) samt ett antal polyklorerade 

bifenyler (dioxinlika PCB). TCDD (2,3,7,8-tetrakloridbenso-p-dioxin) är den mest toxiska samt den 

mest studerade dioxinen (Karolinska institutet, 2010).  

Dioxiner och dioxinlika ämnen bildas oavsiktligt vid olika förbränningsprocesser som t.ex. 

sopförbränning, järn- och stålproduktion, motoravgaser, smältverk m.fl. Vid tillverkning och 

användning av vissa klororganiska föreningar (t.ex. klorfenoler, fenoxisyror och PCB) bildas 

spårmängder av dioxinlika ämnen. Pappers- och träindustriområden är särskilt förorenade på 

grund av tidigare användning av klor och klorfenol vid pappersblekning samt träimpregnering. I 

Sverige har utsläppen av dioxiner minskat sedan mitten av 1970-talet, men minskningen har 

avstannat. Oavsiktligt bildade organiska ämnen transporteras också till Sverige via luften från 

andra länder.  

Dioxinekvivalenter (TEQ) används för att gemensamt bedöma effekten av alla dioxinlika ämnen 

som förekommer i miljön. På grund av att det finns ett så stort antal olika dioxiner och dioxinlika 

PCB:er så exponeras människan oftast för en kombination av dessa. För att mäta de olika 

dioxinerna enskilt brukar man summera och sedan multiplicera koncentrationen av varje enskild 

förening med sin TEQ. 

Det vanligaste sättet för människor att exponeras för dioxinlika ämnen är via kosten. Eftersom 

ämnena är fettlösliga ansamlas de i näringskedjan, framför allt i akvatisk miljö. Högst halter 

hittas därför hos rovdjur som lax, säl och örn. Hos vuxna är intaget av fisk den dominerande 

dioxinkällan. Även feta animaliska produkter som kött, mjölk och ägg är en vanlig dioxinkälla.  

Dioxinhalten i sill/strömming från Östersjön visar inte på någon tydlig förändring sedan 1989, då 

dioxin började mätas även i fisk. Sill och lax från Östersjön överskrider i många fall EU:s 

gränsvärde för dioxinlika ämnen i matfisk. Sedan år 2012 har Sverige ett permanent undantag 

från gränsvärden i fisk.  

Barn exponeras i högre grad än vuxna. De grupper som får i sig mest dioxiner och dioxinlika 

ämnen är ammade spädbarn samt personer som ofta konsumerar fet fisk från Östersjön, 

Bottenhavet samt Vänern och Vättern (Socialstyrelsen, 2009).  

http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Kemiska-amnen/Dioxiner-och-PCB/Utredning-om-dioxinundantaget/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Kemiska-amnen/Dioxiner-och-PCB/Utredning-om-dioxinundantaget/
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Dagens utsläpp är ofta diffusa och kvarvarande källor är många och små, vilket är svårare att 

åtgärda. Detta kan förklara att dioxinhalterna ligger på en relativt stabil nivå i fisk 

(Naturvårdsverket.se, 2013). Enligt Miljöhälsorapport 2013 minskar halterna i livsmedel, blod 

och modersmjölk långsamt (IMM, 2013) 

Hälsoeffekter 

Hälsoeffekter av dioxinlika ämnen är relativt väl kända. Dioxinlika ämnens skadliga hälsoeffekter 

har studerats på försöksdjur. Dioxiner och dioxinlika PCB kan orsaka påverkan på framförallt 

fortplantnings- och utvecklingsstörningar samt försämra immunförsvaret. Exponering under 

foster- och nyföddhetsperioden kan leda till låg födelsevikt, ökad infektionskänslighet och 

negativa effekter på tandutvecklingen. Vissa studier visar att en tidig exponering (fostertiden) för 

höga doser av dioxin och dioxinlika ämnen kan ha samband med hjärt- och kärlsjukdomar, 

benskörhet samt diabetes senare i livet (Karolinska institutet, 2010). Hos äldre finns det 

samband mellan exponering för dioxinlika ämnen och PCB och ökad risk för åderförkalkning, 

högt blodtryck och förhöjda kolesterolnivåer samt insjuknande i hjärt-kärlsjukdom (IMM, 2013). 

Dioxiner är cancerframkallande för människan enligt IARC. Dioxiner i sig anses inte vara 

genotoxiska, d.v.s. de skadar inte arvsmassan i sig, men de kan påverka flera hormonsystem i 

kroppen som kan leda till vidareutveckling samt spridning av befintliga cancertumörer 

(Socialstyrelsen, 2009). 

Riktvärden 

EU:s vetenskapliga kommitté har fastställt att tolerabelt dagligt intag är 2 pg TEQ/kg kroppsvikt 

(EU 2001). Det genomsnittliga intaget för vuxna är 0,6 pg TEQ/kg kroppsvikt och dag. 

Huvuddelen av den svenska befolkningen exponeras för mängder under TDI och därför bedöms 

risken för huvuddelen av befolkningen som liten. Det finns dock ingen säkerhetsmarginal. 5-10 % 

av Sveriges kvinnor i fertil ålder har ett intag som ligger över TDI (IMM, 2013). Hos småbarn är 

exponeringen betydligt över riktvärdet, samtidigt som de är mest känsliga. 

Det finns gränsvärden inom EU för maximalt tillåtna halter i olika livsmedel. Sverige har ett 

permanent undantag för dioxinlika ämnen i fisk. Eftersom fet fisk hör till gruppen nyttiga 

livsmedel så har Livsmedelsverket sammanställt kostråd. Gränsvärde för barnmat är 0,2 pg 

TEQ/g.  

Polyklorerade bifenyler (PCB) 

PCB är ett samlingsnamn för ett antal ämnen med likartade egenskaper som innehåller olika 

mycket klor. All nyanvändning av PCB förbjöds i Sverige 1978 (Kemikalieinspektionen, 2006). 

Innan förbudet användes PCB kommersiellt sedan 1930-talet som komponent bland annat i 

transformator- och hydrauloljor, fogmassa och byggnadsmaterial. År 1995 kom ett totalförbud 

av PCB, men det förekommer fortfarande utsläpp från förorenade områden och byggnader samt 

vid avfallshantering. Kontroll över förekomst och hantering samt inventering och sanering av 

PCB-produkter i till exempel fastigheter regleras i förordning 2007:19.  

PCB är precis som de flesta POP:ar (Persistenta organiska miljöföroreningar) bioackumulerbara, 

d.v.s. de ansamlas i levande organismer. Största källan för PCB-exponering är kost och då främst 

fett från livsmedel som mjölk, kött, fet fisk, ägg med mera. Förhöjda PCB-halter har uppmätts i 

blodet hos människor som vistas i byggnader där PCB förekommer i byggmaterialet. Precis som 

med dioxinlika ämnen så är det ammade spädbarn samt personer som ofta konsumerar fet fisk 

från Östersjön, Bottenhavet samt Vänern och Vättern som får i sig mest PCB. Trenden i Sverige 

visar att halterna av PCB i livsmedel, modersmjölk och miljö sjunker (Socialstyrelsen, 2009). 

http://www.slv.se/grupp1/Mat-och-naring/Kostrad/Rad-om-fisk/
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Hälsoeffekter 

Det finns få studier av hälsoeffekter av icke dioxinlika PCB och majoriteten är genomförda på 

försöksdjur. Studierna visar att effekter vid låg exponering är cancer, försämrat immunförsvar, 

beteendeförändringar (överaktivitet och försämrad inlärningsförmåga) samt störningar av 

hormonsystem. Känsliga grupper för exponering är foster och barn (Socialstyrelsen, 2009). Hos 

äldre finns det samband mellan exponering för dioxinlika ämnen och PCB och ökad risk för 

åderförkalkning, högt blodtryck och förhöjda kolesterolnivåer samt insjuknande i hjärt- och 

kärlsjukdom (IMM, 2013) 

Riktvärden 

Det finns inga riktlinjer för vad som kan vara ett tolerabelt intag av icke dioxinlika PCB. De få 

studier som genomförts tyder på att PCB-halterna i människor än cirka en tiondedel av de nivåer 

där effekter börjar synas i djurförsök. Intaget av PCB är i genomsnitt 6 ng PCB/kg och dag. (IMM, 

2013) 

Det finns gränsvärden inom EU för maximalt tillåtna halter i olika livsmedel. Gränsvärdet för 

barnmat är 1,0 ng/g. 

Bromerade flamskyddsmedel  

Flamskyddsmedel används för att minska brandspridning och försvåra antändning av ett 

material. Det finns två sorter flamskyddsmedel, löst samt kemiskt bundet till material (additiv 

samt reaktiv4).  Löst bundet flamskyddsmedel (t.ex. PBDE och HBCDD) har lättare för att läcka ut 

och spridas än det som är kemiskt bundet (t.ex. TBBPA). Det vanligaste spridningssättet för 

bromerade flamskyddsmedel är via diffusa utsläpp från bl.a. elektroniska produkter och möbler. 

Bromerade flamskyddsmedel är ett samlingsnamn för cirka 70-talet organiska ämnen med 

skiftande kemiska egenskaper. Eftersom det krävs relativt små mängder för fullgott brandskydd 

av material är de bromerade flamskyddsmedlen vanliga. Till Sverige importerades bara under 

2005 cirka 200 ton bromerade flamskyddsmedel (Kemikalieinspektionen, 2008). De bromerade 

flamskyddsmedel som används mest är: polybromerade difenyletrar (PBDE), tetrabrombisfenol 

A (TBBPA) samt hexabromcyklododekan (HBCDD). På senare år har användningen ökat av 

dekabromdifenyletan (DBDPE) och bistribromfenoxyetan (BTBPE).  

Människor exponeras för bromerade flamskyddsmedel främst via mat (bl.a. fisk, skaldjur, kött, 

modersmjölk). Människor kan också få i sig bromerade flamskyddsmedel via inandning (damm) 

och frekvent hudkontakt. Bland vuxna är dessa exponeringsvägar vanligast bland personer som 

jobbar med elektronikdemontering. För yngre barn kan damm vara en betydande 

exponeringskälla för PBDE (IMM, 2013). 

De högexponerade grupperna är ammade spädbarn samt personer som ofta konsumerar fet fisk 

från Östersjön, Bottenhavet samt Vänern och Vättern (Socialstyrelsen, 2009). Sedan 2001 har 

halterna av PBDE i modersmjölk minskat. Den ökade användningen av HBCDD har resulterat i att 

halten i modersmjölk har blivit nästan 10 gånger så hög de senaste 30 åren.  

                                                           

4  Additiv flamskyddsmedel är löst bundet till materialet, medan reaktivt flamskyddsmedel är kemiskt bundet till materialet.  
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Hälsoeffekter 

Det finns begränsad kunskap om negativa hälsoeffekter till följd av exponering för bromerade 

flamskyddsmedel. Studier på djur visar på förändrade hormonnivåer, negativ inverkan på 

reproduktion samt beteendeförändringar. Studier har också visat att PBDE kan påverkan minne 

och inlärning hos ungar till exponerade möss. Det finns tydliga likheter mellan bromerade 

flamskyddsmedel och andra miljögifter när det gäller bioackumulation samt toxicitet. 

Högbromerade PBDE:er tas inte upp i kroppen i samma utsträckning som lågbromerade och är 

därför mindre skadliga. Foster och spädbarn anses vara extra känsliga för exponering 

(Socialstyrelsen, 2009). 

Riktvärden 

Det saknas riktvärden för rekommenderat tolerabelt intag för bromerade flamskyddsmedel.  

I Sverige beräknas det dagliga intaget av PBDE vara 0,39 ng/kg kroppsvikt och dag från livsmedel 

(IMM, 2013). Dagens exponering innebär inte någon nämnvärd risk. För ämnet BDE-99 är dock 

exponeringen nära de nivåer som kan ge effekter på små barn (1-3 år) (IMM, 2013). 

Det dagliga intaget av HBCDD är 0,16 ng/kg kroppsvikt och dag från livsmedel (IMM, 2013). 

Exponeringen är lägre än de nivåer där effekter antas kunna uppkomma. 

Ftalater 

Ftalater är en grupp kemiska ämnen som alla innehåller ftalsyra. Ftalater är additiva (tillsatser) 

och används som mjukgörare i plast. Eftersom de är additiva så är de inte kemiskt bundna till 

plastprodukterna vilket innebär att de kan läcka ut och spridas i miljön. Den vanligast 

förekommande ftalaten var dietylhexylftalat (DEHP), men är sedan år 2007 totalförbjudet att 

använda i leksaker och barnavårdsartiklar.  

Ftalater förekommer i stort sett överallt. De sprids via avfall, diverse varor samt nedfall från 

lufttransporter. Eftersom ftalater är så vanligt förekommande exponeras människan för dem i 

låga doser hela livet. Exponeringen för ftalater sker via föda, vatten, plastprodukter, hudkontakt 

samt inandning. För att minimera exponeringen för känsliga grupper, som småbarn, har förbud 

av vissa särskilt farliga ftalater införts. Ett exempel är totalförbud av användningen i bitleksaker 

samt andra plastleksaker. Högexponerade grupper är vissa sjukhuspatienter som frekvent 

exponeras för ftalater via plastslangar, exempelvis dialyspatienter. Exponeringstrender saknas 

eftersom inga studier har genomförts (Socialstyrelsen, 2009).  

Hälsoeffekter 

Ftalater bryts ned relativt snabbt i kroppen, men eftersom vi dagligen exponeras för dem finns 

de ständigt i våra kroppar. Tillgänglig kunskap om negativa hälsoeffekter bygger på djurförsök. 

Studier har visat att den vanligast förekommande ftalaten DEHP påverkar försöksdjurens 

fortplantningsförmåga, har negativ inverkan på levern samt diverse hormonstörande effekter. 

Andra ftalater har också visat sig påverka fortplantningen. Det har genomförts ett fåtal 

epidemiologiska studier, bland annat en svensk studie som har visat att det kan finnas ett visst 

samband mellan ftalater i damm i bostäder samt astma och allergi hos barn. Dock råder en viss 

osäkerhet kring studien och det anses vara för tidigt att avgöra om det finns något orsaks-

samband (Karolinska institutet, 2010). Även om direkta bevis för skadliga hälsoeffekter på 

människor saknas i dagsläget anses fortsatta studier vara nödvändiga eftersom negativa 

hälsoeffekter inte kan uteslutas. Foster och barn är extra känsliga exponeringsgrupper när det 

gäller ftalater och även denna kunskap baseras på djurförsök (Socialstyrelsen, 2009). 
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Riktvärden 

EU har fastställt dagligt tolerabelt intag för två av de vanligast förekommande ftalater, DEHP och 

DBP. TDI- värdet för DEHP är 37 μg/kg kroppsvikt och för DBP gäller 10 μg/kg kroppsvikt. Det 

råder osäkerhet kring vilka nivåer som är säkra ur hälsosynpunkt. Ftalater förekommer överallt i 

omgivningen och därför är det svårt att räkna ut något exakt exponeringsvärde. En svensk studie 

har dock efter mätningar i befolkningens blod, urin och modersmjölk visat att ftalat-värden i 

Sverige ligger på samma nivå som i andra industriländer (Socialstyrelsen, 2009). 

Läkemedel 

Förekomst av läkemedelssubstanser i miljön har uppmärksammats mycket under senare år. 
Studier visar att halterna av läkemedelsubstanser i vatten ökar kontinuerligt i takt med 

läkemedels-försäljningen (Helmfrid, 2006). Många av de läkemedel som vi stoppar i oss bryts 

inte ner helt av kroppen utan resterna följer med urinen ned i avloppet. Eftersom det saknas 

effektiva reningsmetoder för att avlägsna läkemedel ur avloppsvatten, går många substanser 

rakt igenom reningsverket ut till omgivande vatten.  

Förekomsten av läkemedel i vatten beror också på att överblivna läkemedel spolas ned i 

avloppen eller slängs med hushållsavfallet. Enligt Miljöhälsorapport 2009 spolar 1,2 % av den 

svenska befolkningen ner sina överblivna mediciner direkt i avloppet, medan 8,1 % slänger det i 

hushållsavfallet. 53 % angav att de lämnar sina överblivna mediciner till apoteket. Apoteken 

samlar in överblivna läkemedel och skickar dem till godkända förbränningsanläggningar. Där 

destrueras läkemedlen fullständigt, rökgaserna renas och askan läggs på läckagesäker deponi 

(Apoteket, 2012).  

Det är viktigt att öka kunskapen och engagemanget hos allmänheten för att minska spridningen 

av läkemedel i vår miljö.  

Hälsoeffekter 

Flera studier kring förekomsten av läkemedel i miljön har genomförts under senare år. 

Kommuner, avloppsreningsverk, landsting samt universitet har studerat förekomst och effekter 

av olika läke-medelssubstanser, vilket har bidragit till ökad kunskap och kompetens. I svenskt 

dricksvatten har bl.a. lugnande, blodtryckssänkande, antiinflammatoriska och smärtstillande 

medel hittats. Studier visar att läkemedelshalterna i dricks- och avloppsvatten är låga och att 

inga hälsoeffekter på människan har påvisats. Det är dock oklart vilka effekter som kan uppstå 

när olika läkemedels-substanser och ev. andra kemiska ämnen samverkar med varandra. 

Potentiella risker kan inte uteslutas. Toxikologiska studier har visat på negativa effekter på 

vattenlevande organismer till följd av exponering för enskilda läkemedelsubstanser (Helmfrid 

och Eriksson, 2010). Till exempel orsakar vissa läkemedel hormonella förändringar hos fiskar och 

groddjur. Östrogenutsläpp i vattendrag kan orsaka tvåkönade fiskar och påverka reproduktions-

förmågan. En annan stor läkemedelskategori som oroar är antibiotika, eftersom det finns risk att 

bakterier blir resistenta.  

Läkemedelsrester kan nå tillbaka till människor via bl.a. dricksvatten och fiskkonsumtion. 

Människor kan på detta sätt bli oavsiktligt exponerade under hela sin livstid med okända 

konsekvenser som följd (Daughton 2008). Det är viktigt att fortsätta dessa studier eftersom 

läkemedelsanvändningen ökar och många substanser har inte ännu analyserats i vatten.  

Riktvärden 

Det saknas gränsvärden för läkemedel i dricksvatten men enligt Livsmedelsverkets föreskrift ska 

”Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent. Det ska anses vara hälsosamt och rent om det inte 
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innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal eller sådana halter att de kan 

utgöra en fara för människors hälsa…” (LIVSFS 2013:4).   

Bekämpningsmedel 

Bekämpningsmedel definieras i miljöbalken som en kemisk eller biologisk produkt som är avsedd 

att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap. 2 § miljöbalken (1998:808)).  

För att ett bekämpningsmedel skall få säljas och användas måste det vara godkänt av Kemikalie-

inspektionen (KemI). Den största mängden bekämpningsmedel går till industrin, i första hand för 

tryck- och vakuumimpregnering av virke. Den årliga försäljningen påverkas mycket av 

efterfrågan på kreosotimpregnerat virke. Inom jordbruket används bekämpningsmedel främst 

mot ogräs, svamp och insekter. Kemisk bekämpning bedrivs också inom trädgårdsnäring, på 

golfbanor, banvallar, vägrenar och i privata trädgårdar. Mossmedel, som är ett ogräsmedel, är 

det som används mest inom enskilda hushållen. Den totala försäljningen av bekämpningsmedel 

2012 minskade något jämfört med året innan. Minskningen står främst industrin för. 

Försäljningen för användning i jordbruk och för privat bruk har ökat något, men ändå varit 

relativt stabil under de senaste 20 åren. Hushållens användning ökade mycket mellan 2010 och 

2011, och utgör ungefär 8 % av bekämpningsmedelsanvändningen i Sverige 

(Kemikalieinspektionen, 2013).  

Spridning av bekämpningsmedel på åkrar, trädgårdar, golfbanor, banvallar etc. innebär risk för 

att ämnena hamnar i vattnet. Bekämpningsmedel har uppmätts i yt- och grundvatten på flera 

platser i Sverige. I den Regionala Pesticiddatabasen finns uppgifter om vilka ämnen som har 

hittats i olika delar av Sverige, men databasen är inte alls komplett. Ett problem är att det är 

svårt att få tillgång till genomförda analysresultat. Det är få undersökningar av 

bekämpningsmedelsrester som genomförs i kommunala vattentäkter och framför allt i enskilda 

brunnar, eftersom analyserna är kostsamma. Det är dessutom svårt att täcka in alla de olika 

bekämpningsmedel som används idag eller har använts under åren. Många av de substanser 

som påträffas vid analyser av vatten är gamla ämnen som numera är förbjudna och ämnen som 

använts på gårdsplaner etc., dvs. i närheten av den enskilda brunnen. 

Livsmedel som har behandlats med växtskyddsmedel under odling, lagring eller transport kan 

innehålla rester av växtskyddsmedel. Växtskyddsmedel kan även förekomma i yt- och 

grundvatten. I en skånsk studie undersöktes förekomst av bekämpningsmedel i vattendrag som 

rinner igenom jordbruksområden. Av de totalt 52 proverna innehöll 49 prov bekämpningsmedel. 

Totalhalten för alla bekämpningsmedel var i medeltal 0,45 μg/l (Länsstyrelsen i Skåne län, 2011). 

Hälsoeffekter 

Bekämpningsmedlen är designade för att skada och när de sprids i naturen kan de påverka andra 

växter och djur än de är tänkta för.  

Exponering för bekämpningsmedel hos människor sker i huvudsak via födan, främst frukt och 

grönt. Dessa typer av livsmedel är till stor del importerade. Analys av rester av 

bekämpningsmedel i t.ex. urin ger ett mått på hela kroppsbelastningen. I en studie analyserades 

urin från olika grupper av befolkningen. Bekämpningsmedel fanns i låg halt hos i stort sett alla 

men halterna påverkades bland annat av årstid för provtagning, kön, ålder och vissa 

konsumtions- och livsstilsfaktorer (Littorin et. al, 2011). Andra studier har visat att konsumtion 

av ekologisk mat minskar mängden bekämpningsmedel i urin drastiskt jämfört med konsumtion 

av icke ekologisk mat. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K14P2
http://www.slu.se/sv/webbtjanster-miljoanalys/vaxtskyddsmedel-i-miljon/introduktion/
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Det är stor skillnad på hur giftiga bekämpningsmedelsrester är för människor, vissa kan vara 

akutgiftiga medan andra inte har någon effekt alls på människan. Hur olika substanser påverkar 

varandra och vilka effekt de kan resultera i är ännu inte känd. Det är heller inte känt hur 

människan påverkas av att under lång tid utsättas för halter av ett eller flera ämnen. Några 

exempel på hälsoeffekter som eventuellt kan uppstå är cancer och genetiska förändringar.  

Olika växtskyddsmedel skiljer sig åt i giftighet för människor beroende på dess egenskaper. I 

normala fall innebär det ingen hälsorisk att vid enstaka tillfällen äta livsmedel som innehåller ett 

ämne över gränsvärden. Riskgrupper är barn och personer som har ett ovanligt högt intag av 

vegetabilier. Enligt Livsmedelsverket finns det inget som tyder på att konsumenter har utsatts 

för skadliga halter av växtskyddsmedel via kommunalt dricksvatten. Om bekämpningsmedels-

rester hittas i halter överskridande gränsvärden vid kommunala vattenverk vidtas åtgärder.  

År 2007 gjorde livsmedelsverket en stickprovskontroll av färska eller frysta frukter och grönsaker 

analyserades med avseende på 300 olika växtskyddsmedel. I 5,5 % av proven förekom 

växtskyddsmedel över gränsvärdena, de flesta av dessa grödor kom från länder utanför EU. På 

Livsmedelsverkets hemsida finns den så kallade ”Svarta listan”. Det är en sammanställning över 

varor som innehållit resthalter av bekämpningsmedel över gällande gränsvärden. De partierna 

av varor får inte säljas utan Livsmedelsverkets medgivande.  

Riktvärden 

Enligt Livsmedelsverkets föreskrift (2013:4) ska åtgärder mot föroreningen vidtas om vattnets 

halt: 

 av ett enskilt bekämpningsmedel överstiger 0,1 µg/l,   

 för ämnena aldrin, dieldrin, heptaklor och heptaklorepoxid tillämpas gränsvärdet 0,030 μg/l, 

 den totala halten av alla uppmätta bekämpningsmedel överstiger 0,5 µg/l. 

 

Inom EU gäller samma gränsvärde för bekämpningsmedel i dricksvatten som inom Sverige. Det 

finns även EU-gemensamma gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i livsmedel, dessa finns 

publicerade i EU Pesticide database.   

Kemikalieinspektionen har tagit fram riktvärden för ett antal bekämpningsmedel. Dessa 

riktvärden är framtagna för att skydda den känsligaste organismen i ytvatten och kan således 

inte användas som ett gränsvärde för hälsopåverkan hos människa.  

Miljötillståndet i Blekinge 

Länsstyrelsen i Blekinge har identifierat 2 318 potentiellt förorenade områden. Under det mer 

djupgående inventeringsarbetet har 187 objekt bedömts tillhöra riskklass 1 och 2, vilket innebär 

mycket hög risk och hög risk. De misstänkta förorenade områdena i Blekinge som är viktigast är 

främst platser vid vattendragen där vissa av de gamla bruken finns eller har funnits, vissa 

industriområden i anslutning till tätorterna, större oljelagringsanläggningar och fristående 

deponier, både kommunala och industrideponier. I centrala Karlskrona och Sölvesborg finns 

stora utfyllnader som gjorts i syfte att binda samman öar och skapa mer land. Många utfyllnader 

har utförts med förorenade massor. Hamnarna i Blekinge bedöms vara måttligt förorenade i 

vattenområden där muddringar skett under senare tid. En karta över potentiellt förorenade 

områden i Blekinge finns på Länsstyrelsens hemsida. (Länsstyrelsen i Blekinge, 2011).  

http://www.slv.se/grupp1/livsmedelsforetag/sa_kontrolleras_din_verksamhet/Resultat-av-kontrollen/Svarta-listan/
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
http://kemi.se/templates/Page____3294.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/Pages/potentiella_fororenade_omr.aspx
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Nedbrytning kan medföra att vissa föroreningar blir mindre farliga men motsatsen kan också 

inträffa. Ingrepp i förorenade områden, t.ex. markarbeten, innebär alltid stor risk för exponering 

för föroreningar eller för att spridningen av föroreningar till miljön ökar. Få mätningar finns som 

visar att det sker läckage från förorenade områden. För ämnen som inte sprids diffust kan 

läckage från förorenade områden misstänkas utgöra en övervägande del av belastningen på 

miljön. För de ämnen som sprids diffust belastas de närmaste recipienterna förstås i större 

omfattning av spridning från objekten än övriga områden. I Blekinge har spridning till 

närliggande recipienter konstaterats i flera fall bl.a. en oljeförorening i som spridits till en 

vattentäkt, höga nivåer koppar i sediment nedströms ett f.d. kopparverk, trikloretylen på stort 

djup i en grundvattenakvifär som utgör vattentäkt för ett mindre samhälle samt konstaterade 

halter av dioxin i en anläggning för förstärkt grundvatteninfiltration vars vattenintag är placerad 

nedströms ett nedlagt sågverk. (Länsstyrelsen i Blekinge, 2011)  

Arbetet med efterbehandling av förorenade områden utgör ett positivt inslag i arbetet för en 

Giftfri miljö. För att arbetet verkligen ska få positiv inverkan på miljön krävs att områdena 

åtgärdas så att föroreningarna inte når grund- och ytvatten och på längre sikt orsakar skada på 

människors hälsa eller miljön.  

Det är även viktigt att förbättra kunskapen om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper. På 

regional nivå är det främst ämnenas förekomst i miljön som utreds, men för många ämnen 

saknas det underlag för att ange halter eller utvecklingsriktning i Blekinges miljö. Möjligheterna 

att genomföra övervakning av miljögifter inom den regionala miljöövervakningen är mycket 

begränsad, framför allt på grund av den höga kostnaden för provtagning och analys. 

Länsstyrelsen i Blekinge har vid flera tillfällen deltagit i den nationella screeningen av miljögifter. 

Screening innebär att få en översiktlig bild av olika miljögiftshalter i olika delar av miljön, t.ex. 

fisk, avloppsvatten och sediment.  Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida. Resultaten 

från screeningstudier visar att många ämnen förekommer i miljön, även om halterna för enstaka 

ämnen ofta är låga. Trots låga halter kan ändå den totala halten av miljögifter vara ett problem, 

både för människor och för djur. Det behövs ett bättre kunskapsunderlag för att veta vilka 

effekter olika ämnen har på människor, både som enskilda ämnen och när de samverkar med 

varandra.  

I hamnarna i Karlskrona, Ronneby och Sölvesborg har screening i sediment genomförts som visar 

förhöjda halter av tributyltenn (TBT). Förhöjda halter av TBT i sediment förväntas även i övriga 

hamnar i länet. TBT användes förr i båtbottenfärger men är numera förbjudet. Större 

uppläggningsplatser för småbåtar som varit i bruk under en längre tid kan vara allvarligt 

förorenade främst av bly, koppar och tennorganiska föreningar. (Länsstyrelsen i Blekinge, 2011)  

Inom den nationella miljöövervakningen genomförs biologisk effektövervakning av organiska 

tennföreningar i tre områden i Blekinge (Hälleviks hamn, Tjärö och Tosseboviken). 

Undersökningar av förändringar i fortplantningsorgan på marina snäckor, s.k. imposex startade 

år 2008. Möjligen ses en svagt nedåtgående trend för imposex (cirka en fjärdedel av honorna) 

vid referenslokalen Tosseboviken. I Hälleviks hamn är cirka hälften av alla honor påverkade av 

TBT i sådan grad att förändringar skett på fortplantningsorgan. 

Analys av metaller och organiska miljögifter i blåmusslor genomfördes inom den samordnade 

recipientkontrollen för Blekingekusten år 2011 (Liungman et. al, 2012). Jämfört med resultaten 

från år 2005 har halterna av zink, krom och nickel minskat. Vid några stationer har även 

blyhalten minskat i musslorna. De uppmätta PAH-halterna i blåmusslor är generellt låga. En 

jämförelse mellan de uppmätta TBT-halterna år 2005 och år 2011 visar på en betydlig minskning 

på senare år. Mätningar av bromerade flamskyddsmedel, ftalater och bisfenol A visar generellt 

file://miljoportal.intra.lst.se/DavWWWRoot/miljoovervakning/Gemensamma%20delprogram1/PO%20Hälsorelaterad%20öv%20Beskrivningar/Utvecklingsprojekt%202010%20om%20regional%20hälsorel.%20miljöövervakning%20(EFG)/Remissfrågor%20till%20kommunen.doc
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på ej detekterbara halter. Tånglakar fångade i Hanöbukten uppvisar inte några negativa 

hälsoeffekter jämfört med tånglakar från referenslokalerna (Liungman et. al, 2012).  

Inom den nationella miljöövervakningen av ”Kustfisk – hälsa” görs studier på indikatorarten 

abborre i vid Torhamn i Blekinge. I samma områden görs även provfisken för uppskattningar av 

bestånd. Det finns ännu inga analysresultat för metaller eller organiska miljögifter i fisk från 

området. Årligen sker insamling av abborre som läggs i provbank för att möjliggöra senare 

tidserieanalys.  

En sammanställning av resultat från undersökningarna vid Torhamn år 2002-2011 visar att:  

 Abborren vid Torhamn uppvisar för varje år ett alltmer påverkat hälsotillstånd.  

 En ständig och ökande tillförsel av kända och/eller okända kemiska ämnen till kustvattnen 

genom ökad landavrinning kan vara en bland flera möjliga förklaringar till förändringarna av 

kustfiskens hälsostatus. Det är angeläget att kartlägga bakomliggande orsaker innan 

eventuella effekter uppkommer på populationsnivå (Havs- och vattenmyndigheten, 2012). 

Halter av metaller, Hg, PCB, DDT, pesticider, dioxiner och BDE mäts i sill inom den nationella 

miljöövervakningen (Metaller och organiska miljögifter i marin biota). Sill samlas in i Karlskrona 

skärgård på våren och vid Utlängan på hösten. Data från undersökningarna finns tillgängliga hos 

IVL, som är datavärd. 

Sedan början av 1990-talet har ingen tydlig förändring i uppmätt dioxinhalt upptäckts. Halterna 

är fortfarande relativt höga (20-40 pg/g fett). Halterna i sill (mindre än 17 cm) från Blekinge 

bedöms vara lägre än gränsvärdet inom EU. Sill (större än 17 cm) klarar gränsvärdet i vissa 

områden i södra Östersjön (Havsmiljöinstitutet, 2012). Sedan användningen av PCB förbjöds i 

Sverige har halterna minskat i sillen från Utlängan. Ämnena finns fortfarande kvar i miljön 

eftersom de bryts ner långsamt. De senaste 10 åren har halten varit mellan 0,4-0,8 mikrogram 

per gram fett. Förekomsten av bly i sill från Utlängan är betydligt lägre nu än för tjugo år sedan. 

Halterna är högre i Egentliga Östersjön än de är i Bottenviken och Västerhavet. Kadmium-

halterna i sill är på samma nivå som i början av 1980-talet trots flera åtgärder för att minska 

utsläppen. Halterna är högre i Östersjön än på Västkusten. För kvicksilver går det inte att se 

någon tydlig trend i sill från Utlängan, halten varierar mellan  

9-36 ng/g våtvikt.   

Kvicksilverhalterna i insjöfisk i Blekinge ligger generellt sett i nivå med övriga sydsvenska län. 

Halterna är lägre än det gränsvärde som gäller inom EU (0,5 mg/kg för fisk med undantag för 

bl.a. gädda upp till 1,0 mg/kg) men bara med knapp marginal. Det innebär att hög konsumtion 

av insjöfisk kan innebära risker för hälsan. 

Enligt Miljöhälsorapport 2009 är fiskkonsumtionen hos vuxna i Blekinge lägre än 

riksgenomsnittet. I sydlänen äter endast 18 % av kvinnorna och 15 % av männen fisk oftare än 

en gång i veckan (Arbets- och miljömedicin i Lund, 2009). I Blekinge äter nästan 80 % av barnen 

(4 och 12 år) fisk en gång i veckan eller oftare, vilket glädjande nog är fler än 2007 (Arbets- och 

Miljömedicin i Lund, 2006 och 2014). Bland de 12-åringa flickorna i Sverige äter 8 % strömming 

från Östersjön minst en gång i månaden. Motsvarande siffra för Blekinge är 18 %, vilket är en 

markant ökning sedan BMHE 2003. Förmodligen innefattar dessa siffror även sill från 

Västerhavet. Konsumtionen av fet fisk från Östersjön är för flertalet barn lägre än 

Livsmedelsverkets kostråd, men det finns förmodligen barn i Blekinge vars intag överskrider 

rekommendationerna. 

http://www3.ivl.se/db/plsql/dvsb_meta_info$b1.actionquery?P_STAT_ID=3720
http://www3.ivl.se/db/plsql/dvsb_meta_info$b1.actionquery?P_STAT_ID=3720
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Dioxin-i-fisk/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/PCB-i-fisk/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Bly-i-fisk/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kadmium-i-fisk/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kadmium-i-fisk/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kvicksilver-i-sill/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kostrad/Rad-om-fisk/
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Inom den regionala miljöövervakningen år 2003 analyserades bekämpningsmedelsrester 

i grundvatten från 10 enskilda brunnar. I fyra av brunnarna påvisades bekämpningsmedelsrester, 

varav två ligger i Karlshamn, en i Olofström och en i Sölvesborg. De ämnen som påvisades var 

atrazin, desetylatrazin, desisopropylatrazin, BAM (2,6-diklorbensamid), simazin och terbutylazin. 

I två av brunnarna uppmättes halter över 0,1 μg/l. Enligt Livsmedelsverket är ett dricksvatten 

otjänligt om halten av ett enskilt bekämpningsmedel är 0,1 μg/l eller högre. Enskilda 

brunnsägare kan dock inte åläggas att utreda orsaken till fynd eller att sluta använda vattnet. 

Livsmedelsverket har gjort en hälsomässig bedömning av analysresultaten och de aktuella 

dricksvattnen kan användas under utrednings- och åtgärdstiden. Livsmedelsverket 

rekommenderar att fortsatta analyser bör göras för att följa utvecklingen.  

Förekomst av bekämpningsmedelsrester är ett av de vanligaste kända problemen i Blekinges 

vattentäkter. Utifrån de vattenanalyser som finns inlagda i det nationella Vattentäktsarkivet har 

bekämpningsmedelsrester påträffats i 30 % av täkterna (Vattenmyndigheten i Södra Östersjön, 

2010). Generellt behövs mer kemisk data för grundvatten. Förutom fler analyser av 

bekämpningsmedel behövs även data för andra organiska ämnen som riskerar att kontaminera 

grundvattnet på olika sätt.  

Under hösten 2012 och våren 2013 genomfördes övervakning av miljögifter genom provtagning 

av vatten och användning av passiva provtagare. Detta skedde i syfte att undersöka eventuell 

förekomst av bekämpningsmedel och nya prioriterade ämnen enligt vattendirektivet, bl.a. 

läkemedelsrester. Undersökningarna genomfördes i jordbruksintensiva områden i östra och 

västra Blekinge. Bland annat hittades låga halter av läkemedlet diklofenak i Åbyån, som är 

recipient för ett avloppsreningsverk. 

Utökad provtagning av ett stort antal organiska miljögifter genomfördes 2013 i utvalda 

dricksvattentäkter och grundvattenförekomster. Syftet var att förbättra kunskapen om hur 

utbrett problemet med industrikemikalier och bekämpningsmedel i grundvattnet är i Blekinge. 

Vid den utökade provtagningen påvisades bekämpningsmedlet atrazin och dess nedbrytnings-

produkter samt BAM. Även tungmetaller, trikloreten, dikloretan, PFC m.fl. påvisades.  

En annan ämnesgrupp som analyserades var perfluorerade alkylsubstanser, där PFOS 

(perfluoroktansulfonat) är den mest kända. Ämnena ingick tidigare i brandskum som under 

många år användes vid just flygplatser. De mätningar som Länsstyrelsen genomförde i såväl 

kommunala vattentäkter som grundvattenkällor bekräftade misstankarna att grundvattnet i 

närheten av Kallinge flygfält, Bredåkradeltat, kunde vara kontaminerade med PFOS och 

närbesläktade substanser. Ytterligare provtagningar i de dricksvattentäkter som får vatten från 

Bredåkradeltat bekräftade en omfattande förorening av såväl råvatten som dricksvatten i 

området.  

Kadmiumhalterna i åkermarken i Blekinge ligger på en genomsnittlig nivå jämfört med landet i 

övrigt. Endast i de västra delarna förekommer förhöjda halter beroende på geologiska 

förhållanden. Tillförseln av kadmium via handelsgödsel och slam har fortsatt att minska. Det sker 

dock fortfarande en nettoökning av kadmiuminnehållet i åkermark. För att begränsa tillförseln är 

det viktigt att begränsa nedfallet av kadmium, vilket främst beror på utsläpp från andra länder.  

Nickelallergi är betydligt vanligare bland kvinnor än män. I Blekinge är cirka en femtedel av 

kvinnorna allergiska eller överkänsliga mot nickel (Miljömål.se, 2013). Andelen personer med 

nickelallergi är ungefär samma i Blekinge som i landet i sin helhet.  

http://www.sgu.se/sgu/sv/miljomal/vattentaktsarkiv/index.html
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Mätningar av bly, arsenik, kadmium och nickel i luft genomfördes i Blekinge under 2012/13. 

Dessa metaller analyseras på PM10-fraktionen inom de samordnade mätningarna av tätortsluft 

och bakgrundsmiljö i Blekinge. Halterna av dessa metaller var mycket lägre än miljökvalitets-

normerna (Gustafsson et al., 2013.) 

Miljötillståndet i Jönköping 

Kemikalieanvändningen i länets hushåll är liksom i landet i övrigt stor, samtidigt som kunskapen 

om kemikaliers miljöpåverkan är liten. Två broschyrer har tagits fram 2012 som handlar om hur 

hushållen kan minska sin kemikalieanvändning: ”Sommar i trädgården – med färre kemikalier” 

och ”Måla med tanke på naturen”. Dessa återfinns på miljösamverkan F:s hemsida. 

I Jönköpings län finns förhållandevis mycket förorenad mark eftersom länet har haft ett stort 

antal industrier inom metall-, plast-, gummi- och träindustri. Problemet med förorenad mark är 

störst i de västra delarna av länet. Länsstyrelsen i Jönköping bedömer att alla potentiellt 

förorenade områden i länet har identifierats. I länet har 4 670 platser identifierats där miljöfarlig 

verksamhet finns eller har funnits i länet. Efterbehandlingsåtgärder har avslutats i cirka 25 

områden medan efterbehandlings-åtgärder pågår i ett femtiotal, sanering pågår på sju platser 

2012. Landets första miljöriskområde upprättades i Jönköpings län 2012, Kniphammaren. Ett 

miljöriskområde upprättas för att skydda människor och omgivning från påverkan av det 

förorenade området. 

I Jönköpings län var andel certifierad ekologisk odling 17 procent av länets jordbruksmark 2012, 

vilket är en svag ökning sedan tidigare år. Ekologisk producerad mjölk har ökat från 6 procent 

(2007) till 13,7 procent (2013). Ökningen beror främst på en ökad produktion hos befintliga 

mjölkproducenter. 

Avfallsmängderna ökar i takt med vår konsumtion, och därmed risker att miljöfarliga ämnen kan 

läcka ut i miljön. Behandlingen av avfallet har förändrats kraftigt under 2000-talet. Tidigare var 

deponering det vanligaste sättet att ta hand om hushållsavfall. Deponering har minskat med 

99,6 % i Jönköpings län sedan år 1994. Idag går den största delen av avfallet till förbränning med 

energiutvinning. I Jönköpings län gick 68 kg förpackningar och tidningar per invånare samt 18 kg 

elavfall till materialåtervinningen (2012) samt cirka 10 kg farligt avfall per person samlades in. 

Höga metallhalter i vatten, fisk och sediment har uppmätts i vissa sjöar i främst den västra delen 

av länet. Generellt sett är tungmetallhalterna i länets vattenförekomster och fisk låga. Det är 

främst via föda (grönsaker, spannmål och insjöfisk) som invånarna i Jönköpings län riskerar att få 

i sig metaller såsom kadmium och kvicksilver. Livsmedelsverket har gett ut kostråd gällande 

konsumtion av röding, öring och lax från Vättern eftersom fisk från Vättern har visats sig 

innehålla halter av långlivade organiska miljöföroreningar (PCB och PFOS) och kvicksilver över 

WHOs gränsvärde. Halterna har dock generellt sett minskat sen 1970-talet. I Jönköpings län 

påbörjades mätning av kvicksilver i insjöfisk på 1970-talet och ett regionalt delprogram med 

syfte att bestämma halter och förändringar av kvicksilver i gädda startades 2004. En samman-

ställning av kvicksilverhalter i gädda från ett 40-tal sjöar under perioden 1999-2009 visar att två 

tredjedelar har halter som överskrider WHO:s gränsvärde. Några tydliga trender om en ökad 

eller minskad halt i dessa sjöar går inte att utläsa (Länsstyrelsen i Jönköping, 2010).  

Den främsta exponeringskällan för PCB i Jönköpings län är via kosten. Fisk från Vättern har 

förhöjda halter av PCB, men överstiger inte Livsmedelsverkets gränsvärde (0,10 mg/kg våtvikt). 

Halten av PCB i Vätternröding visar en starkt nedåtgående trend. I övriga länet visar inga studier 

halter av PCB över gränsvärdet. Halterna av dioxin i fet fisk från Vättern överstiger gränsvärdet 

http://www.miljosamverkanf.se/
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för saluföring i EU (4 pg/g våtvikt). Långa tidsstudier av koncentrationen dioxin i fisk i Vättern 

saknas men undersökningar visar på att den tidigare nedåtgående trenden nu planar ut. 

Halterna av DDT i Vättern har minskat stadigt sedan förbudet på 1970-talet (Vätternvårds-

förbundet). Halterna i röding ligger dock fortfarande högt över halterna i röding från 

referenslokaler.  

I Jönköpings län är fiskkonsumtionen lägre än i riket, speciellt låg är fiskkonsumtionen hos unga 

män. Endast 9 % av unga män (18-39 år) uppger att de äter fisk 2-3 gånger i veckan jämfört med 

16 % i riket, motsvarande siffror för unga kvinnor är 12 % i länet respektive 15 % i riket. 

Konsumtionen i länet av de fisksorter som generellt innehåller högre halter av organiska ämnen 

skiljer sig inte nämnvärt från det i riket, cirka 30 - 40 % uppger att de äter sådan fisk minst en 

gång i månaden. Konsumtionen är något lägre hos kvinnor. (Arbets- och miljömedicin i 

Linköping, 2009).  

Varje år utförs screening av miljögifter i länet. Detta innebär att ett antal utvalda ämnen mäts på 

flera lokaler i länet, både i recipientvatten från avloppsreningsverk och ute i sjöar och 

vattendrag. Generellt så har man inte hittat alarmerande höga halter av dessa kemikalier ute i 

miljön. Mätningar i länet av bromerade flamskyddsmedel i fisk har genomförts i två sjöar. I 

Vättern ligger halten över det gränsvärde som är framtaget inom arbetet med EU:s 

vattendirektiv. Detta är dock inte ett gränsvärde framtaget enbart för human hälsa. I screening-

undersökningen 2012-2013 analyserades bland annat PFOS i fisk från ett antal utvalda sjöar. De 

uppmätta halterna låg under gränsvärdet för PFOS i samtliga sjöar förutom i Vättern där halten 

låg över gränsvärdet (EU:s vattendirektiv). Mätningar av PFOS i ytvatten har inte genomförts i 

länet. Enstaka mätningar finns i länet av ftalater i ytvatten, grundvatten och luft. I grundvatten 

och ytvatten var halterna låga eller inte detekterbara. I luft förekom vissa ftalater i Gislaveds 

tätort i en något högre halt än riksgenomsnittet. Vid en screeningstudie år 2006 konstaterades 

nonylfenol på ett flertal platser i länet.  

Ytterliggare information om screeningundersökningar av miljögifter finns i rapporterna: 

Screening av miljögifter i Jönköpings län 2004-2006, Screening av miljögifter i Jönköpings län 

2007-2009 samt Miljögiftsundersökningar i Jönköpings län 2010-2013. Rapporterna återfinns på 

Länsstyrelsens webbplats. 

Andelen kvinnor med nickelallergi i länet har minskat från cirka 25 % 1999 till cirka 20 % 2007. 

Svarsfrekvensen från män var för låg för att kunna beräkna andelen män med nickelallergi 

(Socialstyrelsen, 2001 och 2009). 

Förekomst av växtskyddsmedel undersöks regelbundet i kommunala vattentäkter i Jönköpings 

län. 2,6-diklorbensamid (BAM) är det enda bekämpningsmedel som hittades i råvattnet. BAM är 

en nedbrytningsprodukt av diklobenil, som tidigare ingick i ogräsbekämpningsmedlet Totex strö. 

Halterna i fem vattentäkter överskred riktvärdet för BAM på 0,1 μg/l, dock ligger halterna långt 

under det hälsobaserade riktvärdet på 39 μg/l. I ytvatten har få studier gjorts, förekomst av 

bekämpningsmedel i dammar på fem golfbanor i länet undersöktes 2009. Halterna var 

mestadels låga. Halter av bekämpningsmedel undersöktes i ett vattendrag i ett jordbruks-

intensivt område 2012, inga bekämpningsmedel uppmättes över gränsvärden. Spår av sedan 

länge förbjudna bekämpningsmedel förekom dock i vattendraget. 

Miljötillståndet i Kronoberg 

Förekomsten av tungmetaller har stadigt minskat i Kronobergs län sedan slutet av 1980-talet. 

Detta beror delvis på restriktioner för och utfasning av ämnen som bly och kadmium, men även 

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/Publikationer/Pages/default.aspx
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nedläggningen av flera ytbehandlingsverksamheter som använde tungmetaller i sin produktion. 

Både kommunerna och Länsstyrelsen arbetar med inventering av förorenade områden. 

Metallhalterna i skogsmark och mossa har minskat kraftigt sedan 70- och 80-talet, men det 

förekommer rester av tidigare nedfall i marken. Dessa rester frigörs långsamt bland annat på 

grund av försurningen i skogsmark då tungmetaller urlakas (Länsstyrelsen i Kronobergs län, 

2006).  

Mätningar av tungmetallhalter har genomförts i stora vattenförekomster och fisk i länet och 

resultaten visar genomgående låga metallhalter i vatten. Invånarna i Kronobergs län riskerar att 

exponeras för miljögifter som metylkvicksilver främst genom daglig kost och då främst av 

insjöfisk (Länsstyrelsen Kronoberg län, 2012).  

I samband med provfiskeundersökningarna i referenssjöar genomförs provtagning av 

småabborre för analys av kvicksilver sedan 1996. Analysen genomförs på ett sammelprov per sjö 

ursprungligen bestående av 10 individer. Utvärderingen visar att problematiken är komplex. I en 

tredjedel av sjöarna (totalt 14 st.) ökar kvicksilverkoncentrationen i små abborrar, i en tredjedel 

minskar koncentrationerna. I den sista tredjedelen av sjöarna är koncentrationen oförändrad. 

Resultaten visar att trenden för kvicksilver i abborre varierar. Två sjöar skiljer sig från de övriga, 

se figur 22. I sjöarna Skärlen och Hojagöl ökar koncentrationen av kvicksilver signifikant över 

tiden (p<0.005). (Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2012b). 

  

Figur 22. I sjöarna Skärlen och Hojagöl ökar koncentrationen av kvicksilver signifikant över tiden.  

I Kronobergs län äter drygt 18 % av kvinnorna och drygt 15 % av männen fisk oftare än en gång i 

veckan vilket är lägre andel än riksgenomsnittet för båda könen. Fiskkonsumtionen i länet är 

högst i åldersgruppen 60-80 år, där cirka 25 % av äter fisk minst en gång i veckan. Endast 15 % av 

de yngre än 60 år äter fisk så ofta (Arbets- och miljömedicin i Lund, 2009). 

Länsstyrelserna i Kronobergs och Jönköpings län genomförde gemensamt provtagning av 

sediment i småbåtshamnar och recipienter under 2011 från olika delar av Ronnebyån samt i 

småbåtshamnar i Lagan, Helgeån och Mörrumsån. Prover togs i vatten, sediment och av 

kiselalger. Analyser utfördes av 13 PRIO-ämnen + metaller i vattenfas och i sediment. Sediment 

från småbåtshamnar har analyserats med avseende på TBT + metaller. Koncentration av 

tributyltenn och tungmetaller analyserades i proverna. Resultaten visar att även inlandsvatten 

kan ha relativt höga värden av mono-, di-, och tributyltenn, figur 23. (Sternbeck et al, 2012). 

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/miljoovervakning/Kvicksilver-i-fisk-2012-24.pdf
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Figur 23. Tennföreningar i sediment från hamnar och recipienter i Jönköpings och Kronobergs län. Högst värden av 
DBT uppmättes vid Oset i en recipient nedströms ett pappersbruk i Ronnebyåns avrinningsområde. 
  

PCB användes i fogmassor huvudsakligen mellan åren 1957-1972. PCB har inventerats och 

sanerats i byggnader i alla länets kommuner inom ramen för ett gemensamt projekt inom 

miljösamverkan Kronoberg mellan åren 2003-2011. Totalt har 1 413 fastigheter i Kronoberg 

berörts av inventeringen, varav 1 343 fastigheter slutligen har inventerats. I 137 fastigheter 

hittades PCB-haltigt material med en PCB-halt över 500 mg/kg. 70 fastigheter har sanerats helt 

eller delvis och 445 kg PCB har sanerats totalt (information från miljösamverkan Kronoberg-

Blekinge, Regionförbundet södra Småland, juni 2013).  

På Kronobergs läns så kallade ”30-lista” finns de förorenade områden som Länsstyrelsen anser 

utgör störst risk i länet. Mer än hälften av områdena på listan utgörs för närvarande av glasbruk, 

vilket framför allt beror på att det vid glasbruken förekommer höga halter av arsenik i ytlig jord 

men också p.g.a. att det sker ett stort läckage av metaller till yt- och grundvatten.  

I ett projekt 2006-2007 undersöktes 22 av de ca 50 glasbruk som finns i Kronoberg och Kalmar 

län.  Då uppskattades mängderna av arsenik, kadmium och bly vid de 22 glasbruken till ca 450 

ton arsenik, 30 ton kadmium och 3200 ton bly. Varje år beräknas det ske ett utläckage till 

Östersjön från Glasrikets glasbruk, via glasbruksåarna, på 900 kg arsenik, 50 kg kadmium och 

1100 kg bly. 

Under 2013 påbörjades ett nytt glasbruksprojekt, som är tänkt att vara ett flerårigt samverkans-

projekt mellan Länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar samt de fyra kommunerna i Glasriket 

(Lessebo, Uppvidinge, Nybro och Emmaboda). SGU har tagit på sig huvudmannaskapet för 

projektet att undersöka och efterbehandla de glasbruk som finns i glasriket. Under 2014 

kommer en huvudstudie att påbörjas vid Björkå glasbruk i Kronobergs län (detaljerade 

undersökningar, en fördjupad riskbedömning, en åtgärdsutredning samt åtgärdsförberedande 

undersökningar). 

I Lessebo kommun finns även ett sågverk med extremt höga halter av arsenik, där en sanering 

kommer att påbörjas under 2015, under förutsättning av bidrag beviljas av Naturvårdsverket.  
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Inom Länsstyrelsens miljöskyddstillsyn granskas verksamheters utsläpp till vatten. Inriktningen 

har varit att minska utsläpp av ämnen som påverkar sådana vattendrag som inte uppnår god 

ekologisk och/eller kemisk status.  

Avloppsslam från Sundets reningsverk i Växjö certifierades 2010 enligt REVAQ, som är ett 

certifieringssystem som har tagits fram av Svenskt Vatten i samarbete med olika intresse- och 

branschorganisationer för att åstadkomma ett så bra avloppsslam som möjligt (Vaxjo.se). 

Avloppsslammet från Sundets avloppsreningsverk sprids på åkermark. 

Nickelallergi är vanligare hos kvinnor än hos män. I Kronobergs län svarade 24,3 % av kvinnorna 

att de var känsliga för nickel eller hade nickelallergi i miljöhälsoenkäten 2007. Det finns ingen 

signifikant skillnad mellan svaren 1999 och 2007 även om det då var färre än 20 % av kvinnorna 

som svarade på samma sätt. Både 1999 och 2007 svarade under 5 % av männen att de hade 

motsvarande problem. (Miljömål.se, 2013). Andelen, som är känsliga för nickel, motsvarar det 

nationella genomsnittet (Arbets- och miljömedicin i Lund, 2009). 

Screening av växtskyddsmedel i dagvatten analyserades under år 2009 i åtta regionala 

provtagningspunkter för att undersöka den privata användningen av olika växtskyddsprodukter i 

hem och trädgårdar. Tillsammans med kommunerna samlades prover in från i respektive 

kommuns centralorter från utpräglade bostadsområden med liten eller ringa andel industri. Av 

78 analyserade substanser förekom 12 ämnen i koncentrationer över detektionsgränsen (tabell 

10). Rapporten med nationella och regionala resultat blev klar under 2011 (Fick et al, 2011). 

Tabell 10. Antal prov med fynd av växtskyddsmedel vid screeningundersökning i åtta provtagningspunkter 
i Kronobergs län år 2009. 

Substans Prov med fynd Totalt antal prov 

DMST 6 11 

2,6-Diklorbenzamid 5 11 

AMPA 4 11 

4-Nitrofenol 3 11 

Terbutylazin-2-hydroxy 3 11 

Diuron 2 11 

Glyfosfat 2 11 

DNOC 2 11 

Atrazin-desisopropyl 1 11 

Fluazinam 1 11 

Klopyralid 1 11 

Kvinmerac 1 11 

 

  

http://www.vaxjo.se/Bygga--Boende/Vatten-och-avlopp/Slam-och-biogas/Vad-hander-med-rotat-slam/
http://www.ivl.se/download/18.3175b46c133e617730d80008041/1326350361848/B2014.pdf


Hälsorisker i miljön 

Sida 67           Giftfri miljö             

Miljötillståndet i Östergötland 

Förekomsten av miljögifter i Östergötland är varierande. I de mellersta delarna av länet som 

bland annat Vikbolandet, är jordbruksnäringen dominant varför risken är högre för läckage av 

diverse bekämpningsmedel till närliggande vattendrag. Från Östergötlands skogsområden 

förekommer läckage av tungmetaller till närliggande sjöar och vattendrag, speciellt i samband 

med skogsavverkning. Miljögifterna i de större tätorterna i länet sprids oftast via industriutsläpp 

samt diverse luftutsläpp från till exempel trafik samt via dagvattenavrinningen från vägar, 

industrier och hushåll.  

Även Östergötlands industriella historia har en stor inverkan på miljögiftspridningen idag och då i 

form av förorenade områden i närheten av eller på industriernas verksamhetsområde. Några 

exempel är bland annat Norrköping som var utmärkande vad gäller textil- och elektronikindustri, 

men även flertalet pappersbruk som är verksamma än idag. I Åtvidabergstrakten förekom 

gruvdrift av sulfidmalm och spåren av tungmetallrester finns än idag i närheten av gruvhålen. 

Skogsbruk och sågverksindustri var och fortfarande är utmärkande för de sydliga kommunerna i 

länet (Kinda, Ydre, Boxholm m.fl.).  

Idag finns även ett flertal kemikalieföretag i Östergötland som bland annat tillverkar kemikalier 

och kemiska produkter, majoriteten av dessa finns i Norrköping med omnejd.  

Sammanlagt har drygt 4 000 förorenade områden identifierats i länet. Dessa kan utgöra direkt 

fara för närmiljön, men även människornas hälsa. Föroreningarna återfinns i grundvatten, 

sediment, men även inne i gamla industrianläggningar. De två mest prioriterade förorenade 

områden i Östergötland är Gusums bruk och Valdemarsviken (Länsstyrelsen Östergötland, 2010). 

Screening av miljögifter genomförs årligen av Länsstyrelsen. Extremt höga halter uppmättes av 

Bisfenol A i abborrarna från sjön Åsunden under 2003 (35 μg/g fett). Halterna var de högsta som 

uppmättes i Sverige. En uppföljande mätning från 2008 visade dock på att halterna av Bisfenol A 

hade normaliserats.  

Mätningar har genomförts på organiska miljöföroreningar (dioxin, dioxinlika PCB) i Vätterns fisk 

sedan 1972. Resultaten från 2002 visar på att halterna i fisken har minskat avsevärt även om den 

minskande trenden har avstannat. Under 2007 undersökte Länsstyrelsen abborre från Bråviken 

med fokus på metaller och långlivade organiska miljöföroreningar. Resultaten visade på förhöjda 

halter (över miljökvalitetsnormen) av kvicksilver och långlivade organiska miljöföroreningar. Vad 

gäller fiskkonsumtion i Östergötland så konsumerar cirka en femtedel av invånarna all sorts fisk 

minst två till tre gånger i veckan vilket överensstämmer med riksgenomsnittet (Arbets- och 

miljömedicin i Linköping, 2009). Även förhöjda halter av nonylfenol har uppmätts i Östergötland 

under år 2007. De högsta halterna uppmättes i Dovern (vid utloppet till Glan) där halterna var 

2,5 gånger högre än EU:s tillåtna värde. Även Roxen och Motala Ström (vid utloppet till Bråviken) 

hade förhöjda halter av nonylfenol. Förekomst av tributyltenn (TBT) kunde fastställas längst 

länets hela kuststräcka.  

Under åren 2003 och 2006 genomfördes mätningar på kvicksilver i sjöar och kustvatten i 

Östergötland. Resultaten pekade på att ingen reduktion av kvicksilverhalterna hade inträffat 

mellan åren. Halterna låg under gränsvärdet för att användas som livsmedel, däremot låg de 

över EU:s gränsvärde för bra vattenmiljö.  

Även en mätning av kadmiumhalterna i länets vattendrag och kustvatten genomfördes år 2003 

och 2006. Resultaten visade på att ingen reduktion hade skett mellan åren, dock låg halterna på 

relativt låg nivå i jämförelse med övriga Sverige (Länsstyrelsen Östergötland, 2010). 
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Enligt miljöhälsoenkäterna från 1999 och 2007 var det cirka 20 % av Östgötarna som hade någon 

form av nickelallergi. Viss ökning kan anas mellan 1999 och 2007 dock är den inte statistiskt 

signifikant. Andelen människor som lider av nickelallergi i Östergötland skiljer sig inte från resten 

av landet (Miljömål.se, 2013). 

Förbättringspotential i övervakningen 

 Det finns ett behov av att utveckla övervakning av miljögifter, eventuellt som ett gemensamt 

delprogram. 

 Det finns behov av uppgifter om bl.a. medelhalter av ämnen i slam, kadmium i åker och 

metaller i mossa. I den nationella miljöövervakningen tas prover av metaller i mossa vart 

femte år, vilket ger ett mått på belastningen via luft. Även kadmium i åkermark övervakas 

nationellt men endast vart 10:e år, en förtätning av detta är önskvärt för handläggare av 

ärenden för spridning av slam på åkermark. 

I Naturvårdsverkets riktlinjer för regionala miljöövervakningen prioriteras förutom screening 

även insamling av prover för mätningar av metaller och organiska ämnen i slam. Idag utförs 

provtagning av slam av enskilda kommuner. Det skulle vara önskvärt att sammanställa och 

utvärdera dessa data på länsnivå.  

 Kopplingen mellan miljökvalitetsmålens preciseringar och miljöövervakning behöver 

förbättras ytterligare. Det gäller även generellt kopplingen mellan miljöövervakning och 

tillsyn. Vid en ökning av miljöövervakningsbudgeten bör medel gå till en utökad screening. 

Åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 

 Vid kommunal upphandling av produkter som barn och unga kommer i kontakt med ställs 

tydliga miljö- och hälsokrav.  

 Öka inköp av ekologiska livsmedel. Ekologiska livsmedel och klimatsmart mat efterfrågas och 

köps in i större omfattning av offentlig sektor. En ökad efterfrågan stimulerar ekologisk 

produktion. Kommuner och landsting kan styra mycket vid upphandling. Insatser inom den 

privata sektorn är lika nödvändiga och strategiskt viktiga. 

 Ökat antal företag med ett systematiskt miljöarbete. Inför systematiskt miljöledningssystem, 

t.ex. miljödiplomering eller ISO-certifiering. Miljöarbetet hos företag är centralt för att nå 

miljökvalitetsmålen. Många företag driver i dag ett strukturerat miljöarbete som har stor 

betydelse för miljön. Miljömålen inarbetas ofta i företagens miljöledningssystem genom att 

betydande direkta och indirekta miljöaspekter identifieras eller när företagen sätter egna 

miljömål. 

 Minskad användning av farliga kemikalier i verksamheter. Alla som använder kemikalier 

yrkesmässigt upprättar kemikalielistor och arbetar med att byta ut till så harmlösa 

kemikalier som möjligt. 

 Kemikaliefri bekämpning av ogräs på offentlig mark.  

 Skydda kommunala vattentäkter från kemiska bekämpningsmedel. 

 Inventering av förorenade områden vid pågående verksamhet. 

 Riktat arbete med tillsynsvägledning för förorenade områden. 

 Minska användning av farliga kemikalier i hushållen. Framförallt genom informationsinsatser 

som inriktas på vardagsvaror med stor spridning i samhället och varor med potentiell 

exponering av känsliga grupper, t.ex. barn och ungdomar. Diffusa utsläpp via 
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konsumtionsvaror är en viktig spridningsväg för miljöfarliga kemikalier. Därför är det viktigt 

med miljömedvetna val vid inköp. 

 Informationsinsatser till fritidsbåtsägare om båtlivets miljöpåverkan. 

 Genomför allergironder på förskolor, skolor och fritidslokaler för att upptäcka förbättrings-

möjligheter avseende materialval, städrutiner och annat allergiförebyggande arbete.  

 Med ett ökat antal barn med astma- och allergibesvär är det viktigt att man i förskolor, 

skolor och fritidslokaler aktivt arbetar med underhåll av byggnaderna så att fukt- och 

mögelskador inte uppstår. 

 Utbilda förskole- och skolpersonal i allergiprevention, och ge ungdomar med astma och 

eksem adekvat medicinsk yrkesvägledning.  

 Minska hudkontakt med allergiframkallande ämnen genom att välja mindre 

allergiframkallande produkter. Detta är också viktigt att beakta vid upphandlingar i skola och 

förskola.  

 Informera barn, unga och föräldrar om snabbtest för att se om föremål avger nickel, så att 

hudkontakt och risk för eksem kan undvikas. 

 Informera barn, unga och föräldrar om allergirisk vid svart hennatatuering och hårfärgning. 

 Kampanj för att allmänheten ska bli bättre på att lämna in överblivna läkemedel till apotek. 

 Mot bakgrund till de regionala och sociala skillnaderna i tobaksvanor kan riktade insatser 

som vänder sig till unga kvinnor, de som vill skaffa barn, som är gravida och till 

småbarnsföräldrar vara mer betydelsefulla än generella insatser. Kommunernas arbete med 

tillsyn enligt tobakslagen bör förstärkas, i synnerhet vad gäller rökning på skolgårdar och 

försäljning av tobaksvaror nära skolor. 
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Hälsoindikatorer på Miljömålsportalen 

Översikt över hälsorelaterade indikatorer på Miljömålsportalen samt för vilka år data 

presenteras nationellt och för respektive län.  

Tabell 11. Hälsorelaterade indikatorer på Miljömålsportalen. 

Hälsoindikatorer Nationellt Blekinge Jönköping Kronoberg Östergötland 

Radon i dricksvatten 1999 1999 1999 1999 1999 

Radon i småhus 1999 1999 1999 1999 1999 

Allergiframkallande 
kemiska produkter 

1995─2010 Data 
saknas 

Data saknas Data saknas Data saknas 

CMR-ämnen i varor 1996─2010 Data 
saknas 

Data saknas Data saknas Data saknas 

Förorenade områden 2012 och 
framåt 

2012 och 
framåt 

2012 och 
framåt 

2012 och 
framåt 

2012 och 
framåt 

Hälsofarliga kemiska 
produkter 

1996─2011 Data 
saknas 

Data saknas Data saknas Data saknas 

Konsumenttillgängliga 
kemiska produkter 

1992─2012 Data 
saknas 

Data saknas Data saknas Data saknas 

Miljöföroreningar i 
modersmjölk 

1996─2010 Data 
saknas 

Data saknas Data saknas Data saknas 

Nickelallergi 1999, 2007 

 

1999, 
2007 

(enbart 
kvinnor) 

1999,  
2007 (enbart 

kvinnor) 

1999, 2007 1999 (enbart 
kvinnor), 2007 

Växtskyddsmedel 1988 och 
framåt 

Data 
saknas 

Data saknas Data saknas Data saknas 

Växtskyddsmedel i 
ytvatten 

2002─2010 Data 
saknas 

Data saknas Data saknas 2002─2010 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Alla-indikatorer/


 

  

  

 

 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

Preciseringar 

Hållbar bebyggelsestruktur 

En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har 
utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, 
anläggningar och verksamheter och vid 
användning, förvaltning och omvandling av befintlig 
bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart 
utformade. 

Hållbar samhällsplanering 

Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter 
och landsbygd är planerade utifrån ett samman-
hållet och hållbart perspektiv på sociala, 
ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor. 

Infrastruktur 

Infrastruktur för energisystem, transporter, 
avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning 
är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk 
planering samt att lokalisering och utformning av 
infrastrukturen är anpassad till människors behov, 
för att minska resurs- och energianvändning samt 
klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till 
natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet. 

Kollektivtrafik, gång och cykel 

Kollektivtrafik, gång och cykel kollektivtrafiksystem 
är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga 
och att det finns attraktiva, säkra och effektiva 
gång- och cykelvägar. 

Natur- och grönområden 

Det finns natur- och grönområden och grönstråk i 
närhet till bebyggelsen med god kvalitet och 
tillgänglighet. 

 

Kulturvärden i bebyggd miljö  

Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet 
i form av värdefulla byggnader och bebyggelse-
miljöer samt platser och landskap bevaras, 
används och utvecklas. 

God vardagsmiljö  

Den bebyggda miljön utgår från och stöder 
människans behov, ger skönhetsupplevelser och 
trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur. 

Hälsa och säkerhet  

Människor utsätts inte för skadliga 
luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och 
radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller 
säkerhetsrisker. 

Hushållning med energi och naturresurser  

Användningen av energi, mark, vatten och andra 
naturresurser sker på ett effektivt, resurs-
besparande och miljöanpassat sätt för att  
på sikt minska och att främst förnybara energi-
källor används. 

Hållbar avfallshantering 

Avfallshanteringen är effektiv för samhället, 
enkel att använda för konsumenterna och att 
avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det 
avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som 
möjligt samt att avfallets påverkan på och risker 
för hälsa och miljö minimeras. 

God bebyggd miljö 
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Miljötillståndet i Sverige – God bebyggd miljö 

Miljömålet God bebyggd miljö omfattar framförallt frågor som syftar till att lokalt och regionalt 

minska miljöbelastningen samt göra den bebyggda miljön mera hälsosam och stimulerande att leva i. 

Den bebyggda miljön ska även bidra till en god global miljö t.ex. genom att minimera de 

klimatpåverkande utsläppen. Miljömålet omfattar människors vardagsmiljö och det finns det 

kopplingar till flera av de andra miljökvalitetsmålen, t.ex. Frisk luft. 

De senaste decennierna har Sveriges större tätorter fått ökad befolkning. Städerna har brett ut sig 

och köpcentra har etablerats utanför stadskärnorna, vilket ökar behovet av transporter. Samtidigt 

sker en förtätning av städers centrala delar. En förtätning av städerna minskar transportbehovet 

vilket ger klimatvinster, men förtätningen medför även en större risk för buller. Ibland har 

förtätningen skett genom att grönområden har bebyggts, vilket minskar möjligheterna till rekreation 

utomhus nära bostaden. (Miljömål.se, 2014) 

Fördjupad utvärdering av miljömålen år 2012 (Naturvårdsverket, 2012) visar att utvecklingen är 

positiv inom ventilation, sanering av radon och energieffektivare bebyggelse. Vägtransporterna ökar, 

vilket ger mer buller och sämre luftkvalitet. Förtätning av bebyggelse leder till att grönområden i 

tätorter minskar. Människors hälsa påverkas mycket negativt av att många bostäder har fukt och 

mögelskador samt problem med inomhusbuller.  

Den svenska rådigheten för miljökvalitetsmålet är stor bl.a. genom samhällsplanering, men 

internationella direktiv kan vara pådrivande inom vissa områden. Det krävs kraftiga insatser för att 

minska den negativa påverkan på människors hälsa från buller och dålig inomhusmiljö (bl.a. radon). 

Buller  

I Sverige är buller den miljöstörning som påverkar flest människor. Buller har, liksom många andra 

miljöstörningar, negativ inverkan på människornas hälsa och livskvalitet. Hur människor påverkas av 

buller är individuellt och beror på många faktorer såsom tid på dygnet, frekvens, typ av ljud samt 

bullermiljö (Boverket, 2010a).  

De främsta bullerkällorna är: trafik, fläktar och ventilationssystem, grannar, musikspelare med 

hörlurar, konserter samt diskotek med höga ljudnivåer. För barn är även ljud från andra barn i 

  Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med idag 
beslutade eller planerade styrmedel. Det går inte att se en tydlig riktning för 

utvecklingen i miljön. 

Allt fler bostäder blir mer energieffektiva. Många åtgärdas mot radon men stora insatser krävs mot 

buller och dålig inomhusmiljö, liksom för att stärka samhällsplaneringen och skydda kulturvärden. 

Vägtransporterna ökar, vilket ger mer buller och sämre luftkvalitet. Grönområdena i tätorterna 

minskar och avfallsmängderna fortsätter att öka. Generellt behövs fler åtgärder och nya styrmedel. 
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förskola, skola och på fritids en stor bullerkälla. Allt fler människor besväras dagligen av buller och 

siffran växer i takt med den ökade trafikintensiteten inom samtliga trafikslag. Det finns även farhågor 

om att vindkraften kan bli en källa till lågintensivt buller på landsbygden. 

Enligt Miljöhälsorapport 2009 har andelen av befolkningen som störs av trafikbuller ökat från 9 till 

12 % mellan åren 1999 och 2007, vilket är en ökning med cirka 220 000 personer (tabell 11). Det är 

drygt två miljoner svenskar som exponeras för trafikbuller i sin boendemiljö. Den ökande 

urbaniseringen innebär att allt fler människor utsätts för buller. Allt fler nya bostäder i 

storstadsområden byggs i bullerutsatta lägen. 

Cirka 1,2 miljoner svenskar (18 % av befolkningen) bor i bostäder som är lokaliserade i ett 

bullerutsatt läge dvs. de har ett eller flera fönster mot en större väg, järnväg eller industri och cirka 

580 000 personer (8,6 % av befolkningen) sover i ett rum med fönster i bullerutsatt läge. Av barn som 

bor i flerfamiljshus är det ungefär 28 % som bor i bullerutsatta lägenheter och 14 % har sitt 

sovrumsfönster i bullerutsatt läge. Av barnen som bor i enfamiljshus är det 13 % som bor i 

bullerutsatt läge, 5 % har sitt sovrumsfönster i bullerutsatt läge (IMM, 2013). Det är skillnad mellan 

stora och små tätorter samt mellan småhus och flerbostadshus, där andelen boende som störs av 

buller är högre i större tätorter samt flerbostadshus (Socialstyrelsen, 2009).  

Tabell 11. Beräknat antal fall av bullerbesvär i Sverige år 2007 (Socialstyrelsen, 2009). 

Bullerbesvär, beräknat antal fall Andel av 
befolkningen (%) 

Antal fall Förändring jämfört med 1999 

Nedsatt hörsel 23 1 600 000 Ökning med 24 %  
(ca 300 000 fler personer) 

Besväras av vägtrafik buller 
varje vecka 12 810 000 Ökning med 40 %  

(ca 220 000 fler personer) 

Har ofta eller alltid 
öronsusningar (Tinnitus) 12 810 000 oförändrat 

Besväras av ljud från grannar 
varje vecka 9 610 000 oförändrat 

Har svårt för att somna på 
grund av trafikbuller 3,9 250 000 Ökning med 31 %  

(ca 60 000 fler personer) 

 

Vad gäller andra vanliga källor till buller i hemmet såsom grannar samt fläktar och ventilationssystem 

så har ingen ökning skett mellan åren 1999 och 2007, tabell 12. Enligt studier är andelen personer 

som uppger ljudet från grannar vara störande cirka 9 % och vad gäller fläktar anser cirka 3 % att 

ljudet är besvärande.  

Förutom buller i hemmet så utsätts människor utsätts för höga ljudnivåer på arbetsplatser samt skola 

och förskola. En undersökning från 2003 visade att 31 % av männen samt 16 % av kvinnorna har varit 

utsatta för så pass höga bullernivåer på arbetsplatsen att de inte kunde konversera i normal 

samtalston under minst en fjärdedel av arbetsdagen.  

Bullernivån i skolor och förskola har uppmärksammats på senare år och mätningarna visar på 

ljudnivåer över 70 dB i klassrum och skolmatsalar, vilket kan jämföras med ljudnivåer inom 

industriverksamhet där hörselskydd krävs (Socialstyrelsen, 2009). Buller i eller nära skolan (besvär av 

ljud från andra barn och ljud från fläktar i huset) har ökat mellan 2003 och 2011. Enligt 

Miljöhälsorapport 2013 besväras 31 % av 12-åringarna varje vecka av ljud från andra barn i skolan 
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eller på fritids. Motsvarande siffra från Barnens miljöhälsorapport 2005 var 18 %. Även ljudnivån i 

skolmatsalen upplevs vara störande av många, 33 % av 12-åringarna besväras av ljud i skolmatsalen 

någon gång i veckan (IMM, 2013).  

Det är en ökande trend för bullerstörningar i samhället och det gäller både vuxna och 12-åringar 

enligt Miljöhälsorapport 2013, tabell 12.  

Tabell 12. Besvär av buller. Andelen (procent) bullerstörda av olika ljudkällor i hemmet enligt miljöhälsoenkäterna från år 1999 
(vuxna), 2003 (barn och föräldrar), 2007 (vuxna) och 2011 (barn och föräldrar). Tabellen är hämtad från Miljöhälsorapport 2013 
(IMM, 2013). 

 
 *Frågan om industribuller ställdes inte till 12-åringar BMHE 11 

 

Hälsoeffekter 

Buller har negativ inverkan på livskvalitet och kan kopplas samman med flera direkta och indirekta 

negativa hälsoeffekter. Hur personer påverkas av bullerexponering är individuellt. Personer med 

hörselnedsättning, barn och ungdomar samt äldre personer är särskilt känsliga för exponering. De 

vanligaste hälsoeffekterna från buller är försämrad hörsel, tinnitus, sömnstörningar, försämrad 

inlärningsförmåga samt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 

En allvarlig och direkt hälsorisk med kraftigt buller är hörselnedsättning eller permanent hörselskada 

som kan uppstå vid enstaka och kortvarig exponering vid till exempel konserter, eller vid långvarig 

exponering som på arbetsplatsen eller skolan. Statistik från 2006 visar att i Sverige orsakar buller 

nästan en tiondel av de rapporterade arbetsrelaterade sjukdomarna och 25 % av arbetsskadorna 

orsakas av kraftigt buller, vilket gör buller till den vanligaste orsaken till arbetsskador i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2009). Cirka 12 % av Sveriges befolkning lider av någon form av tinnitus. Fler män än 

kvinnor drabbas av hörselnedsättning (IMM, 2013). Andelen personer som drabbas ökar med åldern.  

Mer indirekta hälsoeffekter av buller är till exempel sömnstörning som kan leda till flera allvarliga 

hälsoeffekter, såsom förändringar i hjärtfrekvensen, minskad prestationsförmåga, förhöjt blodtryck 

med mera. Det finns även studier som tyder på fysiologiska förändringar till följd av hög 

bullerexponering. Studierna har kartlagt en koppling mellan buller och ökade nivåer av 

stresshormoner i blodet, ökad hjärtfrekvens samt immunologiska förändringar. De fysiologiska 

förändringarna uppstår inte bara i så kallade yrkesmiljöer där högre bullernivå är vanligt 

förekommande. Studierna visar att samma effekter kan uppstå vid normala bullernivåer som 

exempelvis vid exponering för trafikbuller i bostadsområden (Selander et. al, 2008). En undersökning 

(Sörensen et al., 2011) visar att det finns samband mellan trafikbuller och stroke hos personer 65 år 

och äldre. 

  



 Hälsorisker i miljön 

Sida 75            God bebyggd miljö             

Riktvärden 

Med anledning av besvär som är direkt kopplade till buller har riksdagen antagit riktvärden för 

vägtrafikbuller (tabell 13). De riktvärdena som har antagits stämmer överens med andra riktvärden 

för samhällsbuller såsom WHO:s rekommendationer. Både WHO:s rekommendationer och det 

svenska riktvärdet är uttryckta i genomsnittlig och maximal ljudnivå (Socialstyrelsen, 2009). 

Tabell 13. Svenska riktvärden för buller i boendemiljö vid nybyggnation av bostadsbebyggelse  
eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. (Naturvårdsverket, 2011) 

Riktvärde för boendemiljö  

Ekvivalentnivå* inomhus 30 dBA 

Maximalnivå inomhus nattetid (22-06) 45 dBA 

Ekvivalentnivå* utomhus (vid fasad)  55 dBA 

Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 70 dBA 

   * Medelljudnivån under en viss period 

Folkhälsomyndigheten bildades den 1 januari 2014 och har övertagit större delen av Socialstyrelsens 

arbete kring miljöns påverkan på hälsan inklusive inomhusbuller, liksom ansvaret för miljö- och 

folkhälsorapporteringen. Riktvärden som anges i allmänna råd om buller inomhus (tabell 14) gäller 

för bostadsrum i permanentbostäder, fritidshus samt lokaler för undervisning, vård eller annat 

omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende. Boverkets byggregler anger att riktvärdet för 

maximal bullernivå inomhus, 45 dBA, får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per natt. 

Tabell 14. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13). 

Riktvärde inomhus  

Maximalt ljud (LAF max*) 45 dB 

Ekvivalent ljud (LAeqT**) 30 dB 

Ljud med hörbara tonkomponenter (LAeqT) 25 dB 

Ljud från musikanläggningar (LAeqT) 25 dB 

  * Den högsta A-vägda ljudnivån. A=Uppmätt ljudnivå är filtrerad för att likna människans hörseluppfattning.  
A-vägning tillämpas för normala frekvenser och ljudstyrkor och används normalt för trafikbuller. 

** Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T). 

För att minska trafikbullret har det gjorts förbättringar, t.ex. åtgärder för de mest bullerutsatta 

människorna. Detta har lett till dämpat buller inomhus för de mest utsatta, dock är det fler 

människor som är exponerade för buller i de lägre ljudintervallerna (Naturvårdsverket, 2012).  

Radon 

Radon kommer från uran och radium, som finns naturligt i alla jord- och bergarter, men halterna 

varierar. Halterna kan variera mycket inom länets kommuner beroende på brunnens placering i 

kombination med områdets berggrund. Radon är en radioaktiv ädelgas. Gasen sprids lätt och ger 

upphov till fasta radioaktiva sönderfallsprodukter (radondöttrar). Luften som finns i jordskorpan har 

alltid hög radonhalt som kan variera från cirka 5 000 till 2 000 000 Bq/m3. 

Det vanligaste sättet att exponeras för radon är inomhus via byggmaterial samt radon i marken och 

hushållsvatten. En överexponering för höga halter radon kan i värsta fall leda till lungcancer. 

Eftersom lufttrycket oftast är lägre inomhus än utomhus kan radon tränga in från marken in i 
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bostäder. Faktorer som markens genomsläpplighet samt husgrundens täthet avgör hur stora halter 

radon som tränger in. Visst byggmaterial som till exempel blåbetong innehåller höga halter radon på 

grund av att det tillverkats av alunskiffer. Just alunskiffer innehåller betydligt högre halter uran än 

andra bergarter och den användes i tillverkning av byggmaterial mellan åren 1929-1975. Alunskiffer 

är vanligast förekommande i Skåne, Västergötland, Öland, Östergötland, Närke, Jämtland samt 

Västerbotten. Där alunskiffer finns är markradon ett vanligt problem. Vatten från berg med 

alunskiffer används inte till dricksvatten eftersom det ofta innehåller höga halter av metaller och 

svavelväte. 

Förekomsten av radon i kommunalt vatten är försumbar, men höga radonhalter kan finnas i vatten 

från enskilda borrade bergsbrunnar samt i enskilda grävda brunnar där vattnet kommer in från 

bergsprickor. Även i områden där berggrunden har låg halt av uran finns brunnar med höga 

radonhalter, eftersom det kan finnas uranförande sprickor i berget som för vatten till borrhålet.  I 

grävda brunnar är halterna betydligt lägre än i bergborrade brunnar. Radonhalten i grävda brunnar 

ligger vanligtvis inom intervallet 10–300 Bq/l (Åkerblom et al., 1990).  

Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är små eftersom radonet tas upp i magsäcken och sedan 

transporteras ut ur kroppen.  Användningen av radonhaltigt vatten bidrar dock till att halterna av 

radon höjs i inomhusluften då radon avgår från vatten till luft. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens 

tumregel ger en radonhalt i vattnet på 1 000 Bq/l ett tillskott på cirka 100 Bq/m3 radon till 

inomhusluften. I Sverige finns det cirka 250 000 privata bergborrade brunnar som används av 

permanent boende dessutom finns cirka 200 000 - 300 000 brunnar för fritidsboende. 

Strålsäkerhetsmyndigheten samt SGU (Sveriges geologiska undersökningar) har uppskattat att 

80 000-100 000 brunnar som används av permanentboende har en radonhalt som överstiger 

100 Bq/l medan cirka 10 000 antas ha högre radonhalter än 1 000 Bq/l. Vatten med radonhalter som 

överstiger 1 000 Bq/l bedöms vara otjänligt. I kommunalt vatten som renas är radonhalterna mycket 

lägre. I vatten från mindre vattenverk är den genomsnittliga radonhalten 23 Bq/l medan den 

genomsnittliga radonhalten i vatten från större kommunala vattenverk är 17 Bq/l 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2009). Figur 24 visar var det är störst risk för radon i vatten, men det 

finnas höga halter även utanför kända riskområden. 

För närvarande pågår mätningar och kartläggning av radonhalterna i Sverige på uppdrag av Boverket, 

Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Mätningen och kartläggningen har pågått sedan år 

2003 och resultaten hittills pekar på en minskad radonhalt överlag i jämförelse med mätningarna 

som genomfördes i början av 1990-talet. Radonförebyggande åtgärder och nyare byggnader tros 

ligga bakom sänkningen. I Sverige finns cirka 4,5 miljoner bostäder och det uppskattas att ungefär 

450 000 bostäder har radonhalter över riktvärdet på 200 Bq/m3. Enligt uppskattning är cirka 10 % av 

befolkningen utsatt för radonhalter över 200 Bq/m3. Förekomsten av radon är i genomsnitt högre i 

småhus än i flerfamiljehus (Socialstyrelsen, 2009). 

I barnmiljöhälsoenkäten 2011 uppgav 25 % att radonhalten mätts någon gång i bostaden. Detta är en 

ökning jämfört med svar från tidigare nationella enkäter. De regionala skillnaderna är dock stora  

– i Västmanland var andelen som mätt radon i bostaden 44 % medan på Gotland hade endast radon 

mätts i 8,5 % av bostäderna. Det var även betydligt vanligare att radon mätts i småhus (29 %) än i 

flerbostadshus (14 %). (IMM, 2013). 
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Figur 24. Risk för radon i vatten från bergborrade brunnar. SGU:s karta grundar sig på uppgifter om 
berggrundens uraninnehåll samt på resultat från radonmätningar av brunnsvatten utförda av 
Strålsäkerhetsmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning. Observera att man kan hitta höga halter 
radon i vatten även utanför kända riskområden. (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2009). 

Hälsoeffekter 

Hälsoriskerna med radon hänger samman med en långvarig exponering för så kallade radondöttrar. 

Radondöttrar är fasta radioaktiva grundämnen som bildas när radon sönderfaller. I många fall fastnar 

radondöttrarna på dammpartiklar i luften och vid inandning tar de sig in i kroppen via luftvägarna. 

När radondöttrarna har kommit in i kroppen utsöndrar de alfastrålning som har kort räckvidd, men 

hög energi. Alfastrålningen ger upphov till mutationer samt andra DNA-skador på cellerna närmast 

de radioaktiva partiklarna. En långvarig exponering för alfastrålning kan i sin tur leda till cancer och 

då främst lungcancer. Det kan ta upp till 40 år av exponering för radondöttrar innan lungcancer 

uppstår (Socialstyrelsen, 2009). Om radonexponering i barndomen påverkar risken att insjukna i 

lungcancer som vuxen är okänt. Vissa undersökningar har antytt ett samband mellan 

radonexponering och leukemi hos barn.  

Kopplingen mellan radonexponering och lungcancer har bevisats i många studier. Cirka 15 % av 

lungcancerfallen i Sverige (cirka 500 lungcancerfall/år) har en koppling till radonexponering. Rökare 

samt icke-rökare som exponeras för miljötobaksrök löper allra störst risk att drabbas av lungcancer. 

Av de 500 personer som drabbas har cirka 50 aldrig rökt medan resterande är rökare. 

I Sverige räknar man med att cirka 10 % av befolkningen har en radonhalt i bostaden som överskrider 

gränsvärdet. En beräkning av hur stor andel av lungcancerfall som orsakas av exponering över vissa 

nivåer har genomförts (IMM, 2013). Den observerade riskökningen är cirka 40 % vid en halt över 

200 Bq/m3, vilket innebär drygt 100 cancerfall årligen. 

Eftersom rökning och radonexponering är starkt sammankopplade när det gäller förekomsten av 

lungcancer, är det svårt att avgöra hur trenden kommer att se ut i framtiden. (Socialstyrelsen, 2009). 
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Riktvärden 

Den högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål ska vara 

200 Bq/m3 (Socialstyrelsen, 2004). Samma gränsvärde gäller för nya byggnader (Boverket, 2006). 

WHO kom år 2009 med rekommendationer till samtliga länder att sänka rikt/gränsvärdet för radon 

till 100 Bq/m3 luft, eftersom studier visar att radon kan vara en hälsorisk även under 200 Bq/m3 luft. 

Boverket har tillsammans med Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, 

Strålsäkerhetsmyndigheten och Sveriges Geologiska Undersökning genomfört en konsekvensanalys 

av frågan och föreslagit att nuvarande gränsvärde behålls (Boverket, 2010b). Myndigheterna 

konstaterar bland annat att det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att genomföra en skärpning 

av rikt- och gränsvärdena för radon inomhus.  

Möjligheterna att minska radonhalterna till önskvärda nivåer bedöms som goda för flerbostadshus. I 

småhus är saneringstakter för långsam (Naturvårdsverket, 2012).  

Enligt Livsmedelverkets dricksvattenföreskrifter för radon i vatten klassas vatten som innehåller mer 

än 100 Bq/l som tjänligt med anmärkning. Vatten som innehåller mer än 1 000 Bq/l anses vara 

otjänligt för användning som livsmedel. Dessa gränsvärden gäller vattenverk som tillhandahåller 

vatten till mer än 50 personer eller levererar mer än 10 m3 vatten per dygn. Samma gränsvärde gäller 

för mindre anläggningar om vattnet används i offentligt eller kommersiellt syfte. För privata brunnar 

och mindre anläggningar som inte täcks av dricksvattenföreskrifterna ger Socialstyrelsen rådet att 

åtgärda radonhalten om den överstiger 1 000 Bq/l. (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2009). 

Andra hälsorisker i inomhusmiljön 

Människor tillbringar huvuddelen av sina liv inomhus, därför är god inomhusmiljö viktig för 

människors hälsa. En hel del faktorer kan påverka inomhusmiljön och i sin tur hälsan negativt alltifrån 

hälsofarligt byggnadsmaterial till dåliga ventilationssystem som kan leda till fuktskador med mera. 

Bland annat kan tillväxt av mögel, rötsvamp, kvalster samt bakterier uppstå. Vid för hög fuktnivå kan 

även en kraftig ökning av kemiska emissioner uppstå från vissa material, vilket i sin tur kan bidra till 

att olika kemiska ämnen reagerar med varandra och bildar nya hälsoskadliga ämnen (Boverket, 

2009).  

Enligt Miljöhälsorapport 2009 har andelen personer som anger att de har tecken på mögelskada, 

mögellukt samt fuktskada i hemmet minskat från år 1999 då andelen var 25 % till 18 % år 2007. I 

dagsläget har det inte påvisats någon minskning när det gäller exponeringen, det är fortfarande cirka 

18 % (cirka 1,2 miljoner vuxna) som rapporterar att de bor i bostäder med synligt mögel, synliga 

fuktskador samt mögellukt. Samma antal rapporterar också att de har känt av hälsobesvär som kan 

kopplas till inomhusmiljön (Socialstyrelsen, 2009).  

En nationell studie, STIL2, som leddes av Energimyndigheten och egentligen inventerade 

energianvändning, visade att cirka 40 procent av skolor och förskolor inte hade en godkänd 

obligatorisk ventilationskontroll samt att ungefär lika många hade någon form av fuktskada. Inom 

ramen för STIL2 inventerades totalt cirka 1 000 lokaler mellan åren 2006 och 2010. 

I barnmiljöhälsoenkäten (BMHE11) anger drygt 8,5 % av barnens föräldrar att det funnits synliga 

fuktskador i bostaden samt att cirka 3 % har känt mögellukt de senaste 12 månaderna. Andelen 

bostäder med tecken till fuktskada har minskat från 19 % (BHME03) till 11 % (BHME11). Vad denna 

minskning beror på är inte klarlagt, men en förklaring kan vara att det är fler som äger sin bostad i 

den senare enkäten. (IMM, 2013).  
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Hälsoeffekter 

Fuktskador, mögel, kemiska emissioner samt kvalster kan förekomma i inomhusmiljön. Fukt och 

mögel är två av de främsta orsakerna till dålig inomhusmiljö. Eftersom människan spenderar det 

mesta av sin tid inomhus kan exponering för dålig inomhusmiljö bidra till flertalet negativa 

hälsoeffekter. Personer med känsliga luftvägar och astma samt barn och vuxna med anlag för allergi 

är extra känsliga för undermålig inomhusmiljö. Enligt WHO (2009) finns det vetenskapligt bevisat 

samband mellan fukt- och mögelskada i inomhusmiljö och flera respiratoriska hälsoeffekter såsom 

astma i olika stadier, infektioner, dyspné (andnöd), hud- och ögonirritationer samt en hel del andra 

mer diffusa besvär. Fukt- och mögelskador kan medföra att VOC-halten i inomhusluften ökar och 

dålig ventilation kan medföra ytterligare försämrade förhållanden. 

 I dagsläget har cirka 1,2 miljoner svenskar negativa hälsoeffekter till följd av undermålig inomhus-

miljö (Socialstyrelsen, 2009). Enligt BMHE 11 har 8,8 % av 12-åringarna besvär av inomhusmiljön i 

bostaden eller i skolan. Med besvär menas att man minst en gång i veckan är trött, har huvudvärk 

eller har ögon-, näs- eller luftvägsbesvär som kan kopplas till inomhusmiljön (Socialstyrelsen, 2013).  

I Sverige har tusentals personer luftvägsbesvär till följd av fukt- och mögelskador i sina hem 

(Socialstyrelsen, 2009). En samlad riskbedömning tyder på att astma samt andra luftvägsbesvär ökar 

med cirka 30-50 % om man är bosatt i ett hus med fukt- och mögelskador. I Miljöhälsorapport 2013 

anger knappt 11 % av barnens föräldrar att de har något tecken på fuktskador i hemmet (synlig 

fuktskada/synligt mögel/mögellukt). Data från besiktningsmän visar dock att 30 % av småhusen och 

10 % av flerbostadshusen har mögellukt eller mögelbesvär i minst en byggnadsdel (Boverket, 2009). 

Enligt Miljöhälsorapport 2013 får uppskattningsvis drygt 700 barn årligen i åldrarna upp till 4 år 

astmasymtom till följd av fukt/mögelskador i bostaden (IMM, 2013). I hem med synliga fuktskador, 

mögelväxt eller mögellukt är det något vanligare att barn har astma eller allergisnuva, jämfört med 

hem utan tecken på fuktskador (Socialstyrelsen, 2013).  

Riktvärden 

Offentliga byggnader, skolor, förskolor, flerbostadshus m.fl. omfattas av den obligatoriska 

ventilationskontrollen (OVK). En OVK är enbart en teknisk undersökning av luftflöden och 

luftomsättning, tabell 16, i förhållande till det antal personer som vistas i lokalerna, men 

luftkvaliteten undersöks inte. En godkänd OVK behöver inte innebära att ventilationen/luften är bra. 

Tabell 16. Följande riktvärden omfattar inomhusmiljön (SOSFS 1999:25).  

Luftflöden och luftomsättning  Uteluftsflöde Luftomsättning 

Bostäder 0,35 l/sek och kvadratmeter golvyta eller 4,0 
l/sek per person 

ca 0,5 rumsvolymer per timme 

Förskola/skola 7,0 l/sek och person med ett tillägg av 0,35 
l/sek per kvadratmeter golvyta   

 

 

Vintertid bör den absoluta luftfuktigheten i bostäder inte överskrida 7 g/kg motsvarande 45 % relativ 

luftfuktighet vid 21oC och fuktillskottet inomhus bör inte regelmässigt överskrida 3 g/m3  

(SOSFS 1999:21). 
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Miljötillståndet i Blekinge 

Det finns tyvärr inget samlat underlag för miljötillståndet i Blekinge beträffande buller, radon eller 

andra miljöhälsorisker i inomhusmiljö. Resultaten från genomförda miljöhälsoenkäter för vuxna är 

relativt osäkra eftersom få personer i Blekinge svarat. 

Enligt den regionala miljöhälsorapporten Miljö och Hälsa 2009, besväras 10 % av de vuxna 

Blekingeborna av trafikbuller i sin bostad. Detta är en ökning från 8 % år 1999, men andelen är ändå 

något lägre än riksgenomsnittet (14 %). Enligt undersökningen är det besvär från vägtrafiken som 

orsakat ökningen, medan besvär från flyg- och spårtrafik har minskat något. Cirka 37 % av männen i 

åldern 40-59 år uppger att de har nedsatt hörsel, vilket är en högre andel än riksgenomsnittet.  

Bara 3 % av tonåringarna i Blekinge, och i riket som helhet, rapporterade att de hemma besvärades 

av ljud (flera gånger i veckan) som gjorde det svårt att göra läxor eller somna. 69 % angav att de 

upplevt obehag av ljud från andra barn i skolan eller på fritids, vilket är klart fler jämfört med 

BMHE2003 (48 %). 

Av de vuxna, som svarade på enkäten 2007, anger 5 % att de besväras av bilavgaser minst en gång i 

veckan. I Blekinge är det fler än i övriga riket som besväras av ved- och löveldningsrök. En av fyra har 

haft svårt att fönstervädra åtminstone någon gång på grund av lukt från vedeldning. Några få procent 

besväras så mycket att det händer minst en gång i veckan året runt att de inte kan vädra. I Blekinge 

är det lika många 12-åringar (ca 11 %) som upplever obehag av eldning som av trafikavgaser (Arbets- 

och Miljömedicin i Lund, 2014).  

Barn med astma är särskilt känsliga, bl.a. för luftföroreningar. Antalet barn med astmadiagnos eller 

besvär från nedre luftvägarna som hindrar dagliga aktiviteter har ökat betydligt mellan åren 2003 och 

2011. Ungefär 10 % av 4- och 12-åringarna som deltog i enkäten 2011 har astmadiagnos, det ses 

ingen skillnad mellan Blekinge och Sverige som helhet. Förekomsten av hösnuva eller allergi var 

relativt oförändrad bland 4-åringar, medan det ökat något hos 12-åringar (Arbets- och miljömedicin i 

Lund, 2014). I Blekinge har barn i alla åldrar oftare pälsdjur i hemmet jämfört med landet som helhet.  

Det är färre vuxna i Blekinge (23 %) som uppger att de har astma, hösnuva eller eksem jämfört med 

övriga Sverige (30 %) (Arbets- och miljömedicin i Lund, 2009). 

I Blekinge rapporterade år 2007 drygt 9 % att de rökte dagligen och det var ingen skillnad mellan 

könen. Bland personer mellan 18 och 39 år uppger 3 % av männen och 4 % av kvinnorna att de röker 

dagligen. Blekinge har störst andel kvinnor som röker under graviditeten, 8,8 %, jämfört med 5 % för 

landet som helhet (IMM, 2013). Generellt gäller att kvinnor med universitetsutbildning röker 

betydligt mindre under graviditeten än kvinnor med lägre utbildning. 

Kommuner och Länsstyrelsen i Blekinge har vid några tillfällen gemensamt informerat om riskerna 

med radon, vikten av att vidta åtgärder och möjligheter till bidrag. I rapporten Miljö och hälsa 2009 

framgår att många Blekingebor inte är medvetna om det genomförts radonmätningar eller inte i 

bostaden. Enligt Miljöhälsorapport 2013 uppgav 26 % av de svarande i Blekinge att radonhalten 

mätts i bostaden, vilket är i nivå med riksgenomsnittet.  

Det finns inte någon aktuell sammanställning av uppmätta radonhalter i Blekinge. Data som finns 

tillgänglig för Blekinge är det som finns på Miljömålsportalen, dvs. mätningar fram till och med 1999. 

Dessa uppgifter är hämtade från utredningen om radon i bostäder (SOU 2001:7). Inom utredningen 

rapporterade 3 av 5 kommuner in resultat av radonmätningar i småhus, totalt 1 420 småhus. I 39 % 

av de genomförda mätningarna översteg radonhalten 200 Bq/m3, vilket är något högre än 

riksgenomsnittet. I 6 % av fallen var radonhalten högre än 400 Bq/m3.  
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I radonutredningen ingick även resultat från radonmätningar i dricksvatten från 314 brunnar fördelat 

på 4 kommuner i Blekinge. I 81 % av de mätta brunnarna översteg radonhalten 100 Bq/l. I rapporten 

Naturligt radioaktiva ämnen, arsenik och andra metaller i dricksvatten från enskilda brunnar (2008) 

redovisas radonhalter från 22 bergborrade brunnar i Blekinge. I 19 av brunnarna översteg 

radonhalten 100 Bq/l och i tre var halten högre än 1000 Bq/l.  

I den egenkontroll som ägare till flerbostadshus och bostadsrättsföreningar ansvarar för ingår att 

kontrollera radon, men kunskapen om radonhalten i länets flerbostadshus är bristfällig eftersom 

mätningarna inte sammanställs och tillgängliggörs. Inom radonutredningen 2001 rapporterade 2 av 5 

kommuner in resultat av radonmätningar i flerbostadshus i Blekinge, totalt 159 bostäder. I 9 % av de 

genomförda mätningarna i flerbostadshus översteg radonhalten 200 Bq per kubikmeter. I 5 % av 

fallen var radonhalten också högre än 400 Bq per kubikmeter.  

Inom radonutredningen rapporterade 2 av 5 kommuner in resultat av radonmätningar i skolor och 

förskolor. I 5 % av de genomförda mätningarna i dessa lokaler översteg radonhalten 200 Bq/m3, inte i 

något av fallen var radonhalten högre än 400 Bq/m3. 

Socialstyrelsen samordnade år 2006/2007 ett nationellt tillsynsprojekt om radon i skolor och 

förskolor. Endast Karlshamns kommun deltog från Blekinge. Mätningar av radon genomfördes i 11 av 

kommunens 17 skolor. Inte i någon skola uppmättes halter över 200 Bq per kubikmeter. Det 

genomfördes även mätningar i 12 av 15 förskolor. I en förskola uppmättes halter över 200 Bq per 

kubikmeter (Socialstyrelsen, 2008). Sedan dess har alla kommuner i Blekinge genomfört mätningar i 

skolor och förskolor och vidtagit åtgärder i de fall riktvärdet överskreds. 

Fler mätningar i bostäder är en förutsättning för att planera och genomföra saneringar så att 

radonhalten i enlighet med miljökvalitetsmålet inte medför några hälsorisker. Radonriskkartor 

underlättar arbetet med att prioritera var behovet av mätningar och åtgärder är störst. En översiktlig 

radonriskkarta finns för Sverige, se figur 24. Det kan finnas behov att ta fram mer detaljerat underlag 

för begränsade områden.   

Miljötillståndet i Jönköping 

I Miljöhälsorapport 2009 uppger 38 % av männen och 22 % av kvinnorna i Jönköpings län att de har 

nedsatt hörsel och ungefär 20 % av länets tolvåringar har haft öronsus. Ungefär 15 % av invånarna i 

Jönköpings län (19-81 år) uppger att de besväras av trafikbuller i sina bostäder vilket ligger i nivå med 

riksgenomsnittet (cirka 14 %). Besvären av buller har ökat markant sedan 1999. Tre till fyra procent 

uppger att de har sömnsvårigheter på grund av trafikbuller (Socialstyrelsen, 2009; IMM, 2013). 

Länets kvinnor är mer besvärade av trafikbuller än männen. Besvär av flygbuller är ovanligt, knappt 

1 % uppger att de regelbundet besväras av flygbuller. Buller är ett stort problem i skolor i länet, drygt 

30 procent av tolvåringarna uppger att de störs av buller i skolan. Ljud i matsalen är den bullerkälla 

som flest barn angivit (IMM2013).  Inomhusrelaterade hälsosymtom såsom astma, trötthet, 

huvudvärk och ögon-näsa-hals-besvär är ett utbrett problem. I Jönköpings län har drygt 16 % besvär 

orsakade av inomhusmiljön där trötthet följt av huvudvärk är de två vanligaste symptomen, främst är 

det miljön på arbetet som orsakar dessa besvär. I bostaden besväras cirka 10 % av instängd luft 

(Arbets- och miljömedicin i Linköping, 2009; Miljömål.se, 2014; Socialstyrelsen, 2009). 

Länsstyrelsen i Jönköpings län genomförde 2009-2010 en informationskampanj om radon 

(Länsstyrelsen i Jönköping, 2011). Syftet var att genom information om radon och dess hälsorisker 

öka antalet radonmätningar i bostadshus. En effekt av informationskampanjen blev att antalet till 

Länsstyrelsen inkomna bidragsansökningar till radonsanering ökat. Av Jönköpings läns tretton 

kommuner har nio kommuner genomfört radonmätningar i flerbostadshus, skolor och förskolor. I 
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40 % av de genomförda mätningarna i förskolor och skolor översteg radonhalten 200 Bq/m3. I 12 % 

av fallen var radonhalten också högre än 400 Bq/m3. I flerbostadshus översteg radonhalten 

200 Bq/m3 och 400 Bq/m3 i 38 respektive 10 % av de genomförda mätningarna. Radonmätningar har 

genomförts i 7 % av länets småhus. I 43 % av de genomförda mätningarna var radonhalten högre än 

200 Bq/m3, i 15 % av fallen var radonhalten högre än 400 Bq/m3. Andelen bostäder med en radonhalt 

över 200 Bq/m3 visade på en stor variation mellan kommunerna i länet. I Tranås var andelen 51,9 % 

medan i Sävsjö hade 11,5 % av de undersökta bostäderna en radonhalt över 200 Bq/m3.  

Radonhalten i vatten i Jönköpings län översteg gränsen för "tjänligt med anmärkning" i 54 % av de 

mätta brunnarna. Radonhalten kan variera mycket beroende på bergrundens sammansättning i 

området och brunnens placering i förhållande till sprickor där radon kan nå vattnet. 

Riskerna med radon ökar kraftigt vid rökning och passiv rökning. Andelen rökare i länet är omkring 

10-15 %, vilket är i nivå med riskgenomsnittet. Omkring 5 % av länets invånare uppger att de utsätts 

för passiv rökning varje dag i sitt hem.  (Arbets- och miljömedicin i Linköping, 2009).  

Fukt och mögel i bostaden är en viktig orak till luftvägsbesvär, enligt Miljöhälsorapport 2009 och 

barnmiljöhälsorapporten 2013 har 15-18 % av Jönköpings läns befolkning fukt och/eller mögel i sin 

bostad. 

Miljötillståndet i Kronoberg 

Cirka 11 % av den vuxna befolkningen i Kronobergs län besväras av trafikbuller i sina bostäder 

(Arbets- och miljömedicin i Lund, 2009). Andelen är något lägre än riksgenomsnittet, som är cirka 

14 %. Cirka 1,5 % av Kronobergs läns vuxna befolkning upplever sömnstörning nattetid av trafikbuller 

(Miljömål.se, 2013). Andelen skiljer sig inte från riksgenomsnittet.  

I Kronobergs län uppger en högre andel av de yngre männen öronsus jämfört med i övriga sydlän. 

Mer än 25 % av männen i åldrarna 60-80 år upplever ibland eller ständigt störande öronsus medan 

motsvarande siffra för kvinnor i samma åldersgrupp är 15 %. 

Växjö kommun har kartlagt att 1 366 personer bodde med buller överstigande 60 dBA eller mer vid 

fasaden, d.v.s. är utsatta för trafikbuller överstigande riktvärdena år 2006-2007. (Hjalmarsson A., 

2007).  

I Kronobergs län har radonmätningar i småhus och flerbostadshus genomförts i 6 av länets 

8 kommuner. Radonhalten översteg riktvärdet (200 Bq/m3) hos 24 % av små- och flerbostadshusen. 

Radonhalt över 400 Bq/m3 uppmättes i 6 % av småhusen och 1 % av flerbostadshusen. 

Radonmätningar i skolor har genomförts i 4 av länets 8 kommuner. Mätningarna visade att riktvärdet 

överskreds i 29 % av skollokalerna och i 14 % av lokalerna översteg radonhalten 400 Bq/m3. 

Radonhalten i dricksvatten har mätts i 511 brunnar i Kronobergs län (SOU 2001:7). Enligt 

mätningarna hade då 67 % av brunnarna radonhalter som översteg 100 Bq/l. Andelen genomförda 

radonmätningar i Kronobergs län är relativt liten i jämförelse med resten av Sverige, endast cirka 

12 % av bostäderna (småhus och flerbostadshus) har genomfört radonmätningar medan 

riksgenomsnittet är 17 % (Arbets- och miljömedicin i Lund, 2009). 

I Kronobergs län är andelen människor som upplever hälsosymptom av inomhusmiljön cirka 14 %, 

vilket kan jämföras med 17 % för hela Sverige. De vanligaste orsakerna till dålig inomhusmiljö är fukt 

och mögel. I Kronobergs län uppgav 16 % av befolkningen förekomst av fukt och/eller mögel i sina 

bostäder vilket är något lägre än riksgenomsnittet 18 % (Arbets- och miljömedicin i Lund, 2009).  
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Miljötillståndet i Östergötland 

I Östergötland finns flera bullerkällor som kan bidra till den totala bullerexponeringen. Den 

dominerande bullerkällan är trafikbuller, men länet har även tre flygplatser som ger sitt bidrag. Enligt 

den regionala miljöhälsorapporten (Arbets- och miljömedicin i Linköping, 2009) anser sig 15 % av 

Östergötlands invånare vara besvärade av trafikbuller i eller i närheten av sin bostad vilket i stort sätt 

motsvarar riksgenomsnittet. Drygt 3 % av östgötarna har svårt att somna till följd av trafikbuller och 

4,1 % utsätts för flygbuller (flest i Linköping). En fjärdedel av befolkningen i Linköping och Norrköping 

anser sig vara besvärade av buller i eller i närheten av bostaden. Cirka 24 % av befolkningen i 

Norrköpings kommun bor i bullerutsatt läge, vilket kan jämföras med 16 % i Motala och Linköping. 

Det mesta tyder på att andelen av befolkningen som blir störda av buller kommer att öka eftersom 

fler bostäder planeras och byggs i bullerutsatta lägen (Länsstyrelsen Östergötland, 2010). I både 

Norrköpings och Linköpings kommuner pågår arbete med bullerkartläggning enligt förordning 

(2004:675) om omgivningsbuller. 

Kartläggning av radonsituationen i Östergötland pågår, bland annat har SGU genomfört 

flygmätningar av strålning som pekade på att störst riskområden av markradon är i den sydvästra 

delen av länet väster om sjön Roxen. För närvarande har 5 av 13 kommuner genomfört omfattande 

inventeringar medan de resterande 8 kommer att genomföra inventeringar på vissa utvalda 

bostäder. Mätningar av radonhalten i vatten har genomförts i 1 312 brunnar i Östergötland. 

Resultaten visade att i 57 % av brunnarna överstegs riktvärdet på 100 Bq/l (tjänlig med anmärkning) 

och mätningar visar på att radonhalten är i hög grad varierande inom länets kommuner beroende 

bland annat på bergrundens sammansättning samt placeringen av brunnen. Vad gäller radonhalterna 

i inomhusluft genomfördes en riksomfattande radonundersökning både i småhus samt 

flerbostadshus år 1999. Resultaten visade att i 10 % av fallen överstegs gräns/riktvärdet för radon 

(200 Bq/m3). I småhus rapporterade 8 av 13 kommuner att nästan en tredjedel (29 %) hade ett värde 

som översteg gräns/riktvärdet medan närmare 8 % av dessa översteg halter på 400 Bq/m3.  

Det finns ett flertal andra faktorer i inomhusmiljö som kan påverka hälsan negativt förutom 

radonhalterna i inomhusluften. Enligt Miljöhälsorapport 2009 upplevde cirka 16 % av den vuxna 

befolkningen i Östergötland besvär av inomhusmiljön. Detta tyder på att ingen större förändring har 

skett i länet sedan 1999 då 15,5 % hade besvär av inomhusmiljön. Andelen östgötar som upplever 

problem med fukt och mögel i sin bostad har enligt miljöhälsorapporten minskat från 24,5 % år 1999 

till 17,5 % år 2007. Förändringen är statistiskt signifikant. Problemen i Östergötland motsvarar 

riksgenomsnittet och har minskat betydligt (Miljömålsportalen, 2013). Andelen östgötar som lider av 

allergi skiljer sig inte nämnvärt mellan de tre huvudorterna i länet (Linköping, Norrköping, Motala). 

Lite drygt en femtedel av männen och drygt en fjärdedel av kvinnorna är drabbade. Andelen skiljer 

sig inte nämnvärt från resten av Sverige. Hur många av dessa som lider av allergier och astma till följd 

av dålig inomhusmiljö är svårt att säga, dock tyder forskning på att dålig utomhusmiljö i kombination 

med ohälsosam inomhusmiljö och genetiska anlag är starkt bidragande faktorer (Arbets- och 

miljömedicin i Linköping, 2009). 

Förbättringspotential i övervakningen 

 Kartläggning av antal invånare som bor i närheten av starkt trafikerade vägar (buller och 

luftföroreningar). 

 Sammanställning av data från hälsodeklarationer av hus t.ex. radonhalten, fukt, mögel, 

luftkvalitet.  

 Radondata behöver sammanställas och tillgängliggöras. Ansvarsfrågan måste tydliggöras. 
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Åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 

 I samhällsplaneringen behövs en ur miljösynpunkt bättre tillämpning av de befintliga 

regelverken, framför allt av plan och bygglagen. Om kommunal översiktsplanering utvecklas kan 

den bli ett avgörande verktyg för flera delar inom God bebyggd miljö. Det behövs bland annat 

aktuella och relevanta planeringsunderlag och en samordnad planering av bebyggelse och 

infrastruktur.  

 Ta fram kunskaps- och planeringsunderlag för skydd och skötsel av tätortsnära natur- och 

rekreationsområden som stöd för tätortsutveckling. 

 Ta fram ett samlat regionalt natur- och kulturmiljöprogram samt kommunala natur- och 

kulturmiljöprogram. 

 Ta fram/uppdatera kunskaps- och planeringsunderlag för hälso- och säkerhetsaspekter. 

 Höjd medvetenheten om hälsorisker med omgivningsbuller hos planerare och 

bygglovshandläggare. Vägbuller kan minskas vid källan genom att begränsa trafik och hastighet, 

och genom att använda tystare asfaltbeläggningar.  

 Stadsplanerare och bygglovshandläggare ska ta hänsyn till barns hälsa vid förtätning i stadsmiljö. 

Förskolor, skolor och bostäder ska inte placeras nära stora vägar eller täta trafikmiljöer.  

 En satsning på säkra gång- och cykelvägar till skolor och fritidslokaler ger barn och unga möjlighet 

till vardagsmotion. Anläggningar för fritidsaktiviteter bör läggas så att barn själva kan ta sig till 

dem. 

 Den fysiska utemiljön och pedagogiken i förskolor och skolor bör utformas så att den stimulerar 

till fysisk aktivitet, inte bara för de minsta barnen utan även för äldre barn och unga.   

 Kontrollera ventilation enligt rekommendationer från Boverket, och utöka tillsynen av 

obligatorisk ventilationskontroll. 

 Fler radonmätningar i bostäder behöver göras, så att eventuella åtgärder kan ske där 

radonhalterna är förhöjda. 

 Tillsynskampanjer på förskolor har visat att bullernivåerna kan vara mycket höga. Det behövs 

tillsynskampanjer på förskolor och skolor i fler kommuner. 

 Vid ny- och ombyggnation av förskole- och skollokaler ska man bygga och inreda med god 

akustisk kompetens för att få så låga ljudnivåer som möjligt.  

 För att sänka höga bullernivåer i skolmatsalar och andra skollokaler behöver man oftast både 

göra åtgärder i den fysiska miljön genom byggnadstekniska åtgärder, och göra förändringar i 

verksamheten, eller minska antalet barn som vistas i lokalen samtidigt. 

 Risken för hörselskador vid konserter eller på diskotek och liknande evenemang som vänder sig 

till barn och unga kan minskas genom skärpt kontroll av tillåtna ljudnivåer och fri tillgång till 

öronproppar. Skolans musikundervisning kan ge goda tillfällen att informera om öronvänligt 

lyssnande. 

 Sopsortering och lättillgängligt omhändertagande av miljöfarligt avfall är viktiga lokala åtgärder 

för att minska spridning i naturen, och därmed så småningom även till människor via luft, vatten 

och föda. 

 Utforma regionala riktlinjer för hantering av farligt gods. 
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Hälsoindikatorer 

Översikt över hälsorelaterade indikatorer på Miljömålsportalen samt för vilka år data presenteras 

nationellt och för respektive län.  

Tabell 17. Hälsorelaterade indikatorer på Miljömålsportalen.  

Hälsoindikatorer Nationellt Blekinge Jönköping Kronoberg Östergötland 

Radon i 
dricksvatten 

1999 1999 1999 1999 1999 

Radon i småhus 1999 1999 1999 1999 1999 

Radon i 
flerbostadshus 

1999 1999 1999 1999 1999 

Radon i skolor 1999 1999 1999 1999 1999 

Bensen i luft 1993 och 
framåt 

1999─2007 1993─2010 1993 och 
framåt 

1993 och 
framåt 

Besvär av 
inomhusmiljön 

1999, 2007 1999, 2007 1999, 2007 1999, 2007 1999, 2007 

Besvär av 
trafikbuller 

1999, 2007 1999, 2007 1999, 2007 1999, 2007 1999, 2007 

Sömnstörda av 
trafikbuller 

1999, 2007 Data saknas1 1999, 2007 1999 1999, 2007 

Bostäder med 
fukt och mögel 

1999, 2007 1999, 2007 1999, 2007 1999, 2007 1999, 2007 

      1. Dataunderlaget från de nationella miljöhälsoenkäterna till vuxna är för litet för Blekinge län. 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Alla-indikatorer/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Preciseringar 

Grundvattnets kvalitet  

Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet 
att det inte begränsar användningen av grundvatten 
för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning. 

God kemisk grundvattenstatus  

Grundvattenförekomster som omfattas av 
förordningen (2004:660) om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status. 

Kvaliteten på utströmmande grundvatten 

Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att 
det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i 
källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav 

God kvantitativ grundvattenstatus  

Grundvattenförekomster som omfattas av 
förordningen (2004:660) om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön har god kvantitativ status.

 

Grundvattennivåer 

Grundvattennivåerna är sådana att negativa 
konsekvenser för vattenförsörjning, markstabilitet 
eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem 
inte uppkommer.  

Bevarande av naturgrusavlagringar  

Naturgrusavlagringar av stor betydelse för 
drickvattenförsörjning, energilagring, natur- och 
kulturlandskapet är fortsatt bevarade. 
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Miljötillståndet i Sverige – Grundvatten av god kvalitet 

Dricksvatten av god kvalitet är avgörande för människors hälsa. En god tillgång på friskt vatten är inte 

självklar i framtiden, inte ens i Sverige. Ett förändrat klimat med extrema väderhändelser och ökad 

nederbörd, risk för ras och skred, kan enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) leda 

till att vi inte klarar vår dricksvattenförsörjning. Användningen av naturgrus ökar grundvattnets 

sårbarhet, utsläpp av miljöfarliga ämnen kan förorena grundvattnet, överuttag i kustnära områden 

kan ge saltvatteninträngning, byggarbeten och trafik kan påverka grundvattnet i känsliga områden 

m.m. (SGU, 2012). Generellt sett ökar påfrestningen och efterfrågan på grundvattnet, dels som en 

konsekvens av utflyttningen till kust- och fritidsområden, dels på grund av ett ökad byggande under 

mark (Miljömål.se, 2012).  

Sveriges geologiska undersökningar (SGU) är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Grundvatten 

av god kvalitet. SGU kartlägger och sammanställer grundvattnets kvalitet, men ett stort antal 

myndigheter samarbetar och jobbar direkt och indirekt med vattenfrågor. Grundvattenförekomster 

som omfattas av förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (2004:660) ska ha en god 

kemisk och kvantitativ status. Livsmedelsverket har ett centralt tillsynsansvar för dricksvatten. 

Föreskrifterna om dricksvatten (SLVFS 2001:31) innehåller gränsvärden för kemiska och mikro-

biologiska ämnen samt krav på kontroll, provtagning, skydd, beredning, kvalitet och åtgärder som 

omfattar allmänt dricksvatten. Den 1 januari 2014 flyttades informationsansvaret för enskilda 

dricksvattenanläggningar över från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket. Livsmedelsverket har gett ut 

Råd om enskild dricksvattenförsörjning.  

I ett internationellt perspektiv har Sverige en väldigt bra vattenförsörjning. Det finns ett stort antal 

sjöar och vattendrag samt relativt opåverkat grundvatten som kan användas till dricksvatten. Hälften 

av vattenförsörjningen grundas på ytvatten, en fjärdedel grundas på grundvatten där grundvatten-

bildningen förstärks genom infiltration och en fjärdedel grundas på naturligt bildat grundvatten. 

Dricksvatten omhändertas och distribueras till största del av cirka 2 000 kommunala vatten-

anläggningar samt från enskilda vattentäkter och andra små anläggningar. Av cirka 9 miljoner 

invånare i Sverige får 7,5 miljoner sitt dricksvatten från kommunala vattenverk medan cirka 

1,2 miljoner invånare får sitt dricksvatten via enskilda vattentäkter och små anläggningar. Ungefär 

lika många fritidsboende dricker vatten från enskilda brunnar. Till dricksvatten räknas utöver vatten 

som konsumeras som livsmedel även allt vatten som används inom hushållet, det vill säga tvätt-

vatten, duschvatten m.m. (Socialstyrelsen, 2009). 

   Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med i 
dag beslutade eller planerade styrmedel. Tillräckliga underlag saknas för att bedöma 
utvecklingen i miljön. 

Vissa miljögifter minskar, men långlivade ämnen är ett svårt problem. För många ämnen saknas 

underlag att bedöma hur halter har förändrats. Ökad global konsumtion leder till allt större kemikalie- 

och varuproduktion och ökad diffus spridning av farliga ämnen. EU har påbörjat en begränsning av 

användningen av särskilt farliga ämnen. Styrmedel utvecklas positivt, men fler åtgärder behövs. 

http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/dricksvatten/Rad-om-enskild-dricksvattenforsorjning.pdf
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Vid de kommunala vattentäkterna genomförs vattenanalyser och de ansvariga har goda kunskaper 

om vattenkvalitén. SGU arbetar sedan många år med att lägga in grundvattendata i 

Vattentäktsarkivet, en nationell databas med analysdata från kommunala vattentäkter. 

Vattentäktsarkivet är långt ifrån komplett, det saknas analysdata för vissa år eller vissa vattentäkter. 

SGU arbetar löpande på att förbättra rutinerna för dataöverföring från laboratorierna och med att 

komplettera med data som saknas i Vattentäktsarkivet. Utan ett bra dataunderlag är det svårt att 

bedöma påverkan på människors hälsa och behovet av åtgärder. 

Vattenkvaliteten är generellt betydligt bättre vid kommunala vattenanläggningar än i enskilda 

brunnar. Detta beror bland annat på att det finns bindande krav och regelsystem för kommunalt 

vatten som omfattar kvalitet, kontroll och åtgärder medan dessa saknas för brunnsvatten. För 

hushåll som tar sitt dricksvatten från egen brunn ligger ansvaret att kontrollera grundvattenkvalitén 

på brunnsägaren själv. Här är kunskapsbristen stor, det är vanligt att vattenkvalitén kontrolleras 

alltför sällan eller inte alls. Brunnsägare rekommenderas att analysera sitt vatten en gång var tredje 

år. Kampanjer bedrivs för att uppmuntra enskilda brunnsägare att provta sitt vatten, samt att lämna 

vattenkvalitetsdata till nationell sammanställning för analys av vanliga kvalitetsproblem i olika 

områden. För att få en bättre bild av situationen är det viktigt att uppmana enskilda brunnsägare att 

lämna tillstånd för överföring av analysresultat till SGU.  

Både yt- och grundvatten kan förorenas genom bland annat översvämningar, gödsel och 

bekämpningsmedel samt diverse läckage och avrinningar från industrier, avlopp, förorenad mark och 

deponier med mera. Vattnet kan även förorenas av ämnen som förekommer naturligt i jordskorpan 

och naturliga kretslopp, såsom arsenik, fluorid, uran och nitrat/nitrit. Dessa ämnen är betydligt 

vanligare i enskilda vattentäkter eftersom de vanligtvis renas eller reduceras bort i de kommunala 

vattenreningsverken. Under 2006 rapporterade de svenska kommunerna att cirka 86 kommunala 

anläggningar (cirka 3 % av alla anläggningar) hade otjänligt dricksvatten. Till största delen berodde 

det på höga halter av fluorid och bekämpningsmedel. Även för höga halter av nitrat, arsenik och 

radon har förekommit, dock inte i lika stor utsträckning. Vad gäller enskilda vattentäkter förekommer 

inte tester av vattenkvaliteten i lika stor utsträckning. Av cirka 5 000 dricksvattenanalyser utförda 

under 2007 visade resultatet att ungefär 20 % av dricksvattnet var otjänligt. Analyser visar att 

mikrobiologiska problem var vanligast, men det förekom även höga halter av arsenik fluorid, uran 

och mangan (Socialstyrelsen, 2009). 

Många av de kvalitetsproblem vi har idag är ett arv från verksamheter långt tillbaka i tiden. I de fall 

en vattentäkt förorenats kan det ta decennier innan en förorening försvunnit. Ett undantag är 

inträngning av salt havsvatten i grundvattnet vid alltför stora vattenuttag. Om vattenuttagen avbryts 

så minskar salthalten (kloridhalten) i grundvattnet inom några år. 

Genom att utarbeta vattenförsörjningsplaner kan man på ett bra sätt ta hänsyn till vattenförsörjning 

i samhällsplaneringen, i både kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Arbetet med att ta fram vatten-

försörjningsplaner har gått ganska långsamt i landet, mycket beroende på att det varit otydligt vad en 

vattenförsörjningsplan ska innehålla och om de bör ligga på kommunal eller regional nivå. SGU har 

tagit fram en vägledning för att underlätta arbetet där det framgår att länsstyrelsen bör ta första 

steget och utarbeta en regional vattenförsörjningsplan på översiktlig nivå. En sådan har fastställts i 

Kronobergs län, arbetet pågår i Östergötlands och i Jönköpings län och har påbörjats i Blekinge. Med 

utgångspunkt från regionala vattenförsörjningsplaner kan kommunerna ta fram mer detaljerade 

vattenförsörjningsplaner på kommunal nivå.  

Grundvattenresurser som är viktiga för vattenförsörjningen nu och i framtiden behöver ett bra skydd. 

Vattenskyddsområden skyddar mot förorening från stationära verksamheter och markanvändning. 

Skyddet fungerar sämre när det gäller akuta föroreningsutsläpp och därför behövs även 

https://www.sgu.se/produkter/geologiska-data/Ta-del-av-vara-data/Om-SGUs-data/sgus-grundvattendata/vattentaktsarkivet/
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riskinventeringar och beredskapsplaner. Frågor som rör grundvatten måste inkluderas i 

samhällsplaneringen mer än det görs idag. Alla allmänna vattentäkter och övriga större vattentäkter 

bör ha ett vattenskyddsområde. Av de 1 720 kommunala grundvattentäkterna i Sverige saknar cirka 

30 % vattenskyddsområde, figur 25a och 25b. Många av de befintliga vattenskyddsområdena är 

gamla och ger inte tillräckligt skydd.  

 
 

Figur 25a. Andel kommunala grundvattentäkter (%) med 
vattenskyddsområde. Observera att figuren är kumulativ. 
(Miljömål.se, 2014) 

Figur 25b. Andel kommunala grundvattentäkter med 
vattenskyddsområde år 2013. Gäller vattentäkter som 
rapporterats in till SGU. (Miljömål.se, 2014) 

Mikrobiologisk förorening 

Den vanligaste hälsorisken knuten till dricksvatten är smittspridning av sjukdomsframkallande 

bakterier, virus eller parasiter. I snitt är det cirka fyra utbrott som uppstår i Sverige årligen och de kan 

drabba alltifrån ett fåtal till flera tusen personer. Utbrotten orsakas oftast av inläckage av förorenat 

ytvatten eller avloppsvatten i dricksvattensystemen. De vanligaste orsakerna till vattenburna utbrott 

är campylobactbakterier och norovirus (Socialstyrelsen, 2009), men även flera fall av parasiter av 

Cryptosporidium har uppmärksammats.  

Det finns många olika slags virus, och dessutom många undertyper. Norovirus finns över hela 

världen, utsöndras i mycket stora mängder och kan infektera alla åldersgrupper. Viruset utsöndras i 

avföring eller uppkastningar från infekterade människor och kan spridas till grund- och ytvatten via 

avloppsläckage. Det finns indikationer på att vattenburna utbrott som orsakas av virus har ökat, 

bland annat som en följd av att man klorerar mindre vid vattenverken.  

Cryptosporidum och Giardia är tarmparasiter som kan infektera djur och/eller människa. Parasiter är 

ett samlingsnamn för organismer som kräver ett värddjur för sin överlevnad.  De utsöndras med 

avföringen och sprids via vatten som cystor (Giardia) och oocystor (Cryptosporidium). Ingen 

förökning sker fritt i miljön. Smitta sker framför allt via vatten som är förorenat med avloppsvatten 

eller via födoämnen (Smittskyddsinstitutet, 2011). Avloppsvatten kan sprida främst Giardia men även 

Cryptosporidium till vattentäkter. Avrinning från betesmark och gödsel medför risk för spridning av 

framför allt Cryptosporidium. Att antalet parasitutbrott ökar kan bl.a. bero på ändrade resvanor och 

ökat antal översvämningar och bräddningar p.g.a. klimatförändringar. Parasiter är förhållandevis 

resistenta mot klor. Om det finns Cryptosporidium eller Giardia i dricksvattnet måste det kokas innan 

konsumtion.  
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Legionellabakterier finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Bakterierna förökar 

sig mellan ca 20°C och 45°C, framförallt mellan 35°C - 40°C. De kan växa till i vanliga vattenledningar, 

klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler. Legionellabakterier är så små att de kan följa med i 

vattendimma (aerosol). Smitta sker genom inandning av vattendimma som innehåller 

Legionellabakterier t.ex. vid duschning. Att dricka vattnet är däremot inte farligt. 

Hälsoeffekter 

Smittspridning av sjukdomsframkallande bakterier, virus eller parasiter via förorenat vatten är den 

vanligaste hälsoeffekten knuten till dricksvatten i Sverige. Vid vattenburen smitta brukar 40-80 % av 

dem som exponeras för smittan insjukna. Insjukningsfrekvensen beror på vad det är för sorts 

bakterie eller virus. De smittämnena som är vanliga i Sverige orsakar framför allt mag- och 

tarmsymptom som till exempel kräkningar, magont, feber och diarréer. Personer med dåligt 

immunförsvar är extra känsliga och riskerar allvarliga konsekvenser till följd av vattenburen smitta. 

Den vanligast förekommande orsaken till vattenburna utbrott i Sverige är campylobactbakterien. De 

flesta smittade insjuknar akut med diarréer som ibland är blodtillblandad, magsmärtor, illamående, 

kräkningar och feber. En relativt vanlig komplikation är ledbesvär (reaktiv artrit).  

Hos människor ger infektion av parasiten Cryptosporidium upphov till diarré, buksmärtor, 

illamående, huvudvärk och feber. Vid infektion av parasiten Giardia kan man få diarré, som kan vara 

långvarig, med magkramper, trötthet och viktminskning. Man kan vara bärare utan att ha några 

symtom alls. För giardiasis (orsakad av Giardia) finns medicinsk behandling medan det saknas effektiv 

behandling för cryptosporidios (orsakad av Cryptosporidium). Personer med nedsatt immunförsvar 

kan därför bli kroniskt sjuka. 

Legionella är namnet på en bakteriefamilj som kan orsaka legionärssjuka som är en form av 

lunginflammation. Legionella kan även orsaka pontiacfeber som ger influensaliknande symtom. 

Bakterien ska generellt ses som ganska ofarlig. För att bli sjuk måste man i regel andas in den och 

samtidigt ha någon nedsättning av immunförsvaret. De flesta av oss får nog ganska ofta i sig 

Legionellabakterier utan att bli sjuka (Smittskyddsinstitutet, 2013). 

Riktvärden 

I Livsmedelsverkets  dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2013:4) anges att dricksvatten ska vara 

hälsosamt och rent. Det innebär bland annat att dricksvattnet inte ska orsaka sjukdom på grund av 

någon mikroorganism. I dricksvattenföreskrifterna anges ett antal indikatororganismer, som om de 

kan detekteras i olika grad ska leda till någon åtgärd från producenten av dricksvatten. 

Nitrat och Nitrit 

Nitrat (NO3
-) och nitrit (NO2

-) är salter som ingår i kvävets kretslopp. Förhöjda halter av nitrat är 

vanligast i enskilda grävda brunnar i anslutning till jordbruksområden på grund av användningen av 

gödselmedel inom jordbruket. Förhöjda nitrathalter som överstiger riktvärdet har även påträffats i 

enstaka kommunala vattenanläggningar. I Sverige ligger drygt 30 % av hushållen med egen brunn i 

jordbruksområden. Förekomsten av höga nitrithalter är mycket lägre. Huvudsaklig exponeringen för 

nitrit sker via konserverade charkuterivaror där nitrit används som konserveringsmedel. Cirka 2 % av 

de enskilda vattentäkterna i Sverige (17 000 personer) beräknas ha brunnsvatten med nitrathalter 

över riktvärdet (Socialstyrelsen, 2009). 

  

http://www.svensktvatten.se/Documents/Kategorier/Dricksvatten/Lagar%20och%20f%c3%b6reskrifter/F%c3%b6reskrifter%20dricksvatten%202011_3.pdf
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Hälsoeffekter 

Nitrit är, till skillnad från nitrat, kemiskt reaktiv och har dessutom potentiella toxiska effekter. Den 

vanligaste hälsorisken kopplat till nitrit är förhöjda halter av methemoglobin i blodet som bidrar till 

försämrad syretransport till kroppens vävnader. Vid höga halter av methemoglobin5 kan den 

drabbade bli svag, uppleva andnöd samt bli medvetslös. Spädbarn under 6 månader är speciellt 

känsliga för hög methemoglobinhalt. Eventuell cancerrisk p.g.a. förhöjda nitrat- och nitrithalter har 

studerats och dessa visar på att cancerrisken hänger samman med bildandet av nitrosaminer i 

magsäcken. Nitrosaminer har visats vara cancerframkallande i djurförsök, och misstanken är att 

ämnet även är cancerframkallande för människor. Inga allvarliga förgiftningsfall till följd av 

exponering för förhöjda halter av nitrat/nitrit har rapporterats i Sverige (Socialstyrelsen, 2009). 

WHO:s riktvärde för nitrat bygger på risken att methemoglobin bildas hos flaskuppfödda spädbarn. 

Socialstyrelsen rekommenderar att barn under 1 års ålder inte bör dricka vatten där riktvärdet 

överskrids.  

Riktvärden 

I tabell 18 framgår riktvärden för bedömningen otjänlig på grund av nitat och/eller nitrit i 

dricksvatten enligt Livsmedelsverkets föreskrift 2011:3 samt Råd om enskild dricksvattenförsörjning. 

Tabell 18. Riktvärden för bedömning otjänligt i dricksvatten enligt Livsmedelsverkets föreskrift 2011:3 samt Råd om 
enskild dricksvattenförsörjning. 

Parameter Riktvärde enligt Livsmedelsverkets  
Råd om enskild dricksvattenförsörjning  

Riktvärde enligt LIVSFS 2011:3 

Nitrat 50 mg/l 50 mg/l 

Nitrit 0,50 mg/l 0,50 mg/l 

 

Fluorid 

Fluorid är ett ämne som förekommer naturligt i berggrunden och som vid förhöjda halter i 

dricksvattnet kan bidra till hälsoeffekter hos människan.  Problem med fluorid är vanligt i 

bergborrade brunnar i stora delar av Sverige, cirka 30 % har halter över 1,3 mg/l (IMM, 2013).   

Hälsoeffekter 

Kroppen tar upp fluorid från dricksvatten via mag- och tarmkanalerna. Cirka 60 % av fluoriden som 

tas upp av kroppen stannar kvar, siffran är ännu högre hos barn. Det är sedan länge känt att fluorid i 

rimliga doser bidrar till positiva effekter för tänderna (förebygger karies). Dock kan förhöjt intag av 

fluorid ha en motsatt effekt på tänderna, bland annat ökar risken för fluoros6 och även karies. Halter 

högre än 1,3 mg/l ökar risken för fläckar på tandemaljen. Ett allvarligt sjukdomstillstånd som kan 

uppkomma efter lång tids exponering för förhöjda fluoridhalter (>6 mg/l) är osteofluoros. Sjukdomen 

beror på att fluoriden som tas upp av kroppen lagras i benvävnaden vilket leder till ökad bentäthet 

och benmassa som i sin tur leder till minskad rörlighet, smärta och stelhet i lederna sant ökad risk för 

frakturer. Ny forskning tyder på att höga fluoridhalter påverkar barns kognitiva utveckling (IMM, 

2013).   

                                                           

5  Den normala andelen av methemoglobin i blodet är mindre än 2 %. Vid nivåer så höga som 10 % kan allvarliga 
hälsokonsekvenser uppstå (Socialstyrelsen, 2009).  

6  Dental fluoros kan bidra till vita fläckar på tandemaljen, men vid allvarligare fall kan det uppstå mörka fläckar och gropar på 
tänderna. Barn 0-8 år är extra känslig grupp (Socialstyrelsen, 2009). 
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Riktvärden 

I tabell 19 framgår riktvärde för bedömningen otjänlig på grund av fluorid i dricksvatten enligt 

Livsmedelsverkets föreskrift 2011:3 samt Råd om enskild dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverkets 

gränsvärde överensstämmer med WHO:s riktvärde.  

Tabell 19a. Riktvärden för bedömning otjänligt i dricksvatten enligt Livsmedelsverkets föreskrift 2011:3 samt Råd om 
enskild dricksvattenförsörjning. 

Parameter Riktvärde enligt Livsmedelsverkets  
Råd om enskild dricksvattenförsörjning 

Riktvärde enligt LIVSFS 2011:3 

Fluorid 6 mg/l 1,5 mg/l 

 

Tabell 19b. Bedömning av flouridhalter. 

Fluorid Vid bedömning av fluoridhalter ska följande information angående kariesskydd,  
fluorosrisk och vattenkonsumtion alltid ges: 

< 0,8 mg/l Dricksvattnet ger ett begränsat kariesskydd.  

0,8-1,2 mg/l Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. 

1,3-1,5 mg/l Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock inte ges i större omfattning  
till barn under 1/2 års ålder. 

1,6-4,0 mg/l Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock endast i begränsad omfattning  
ges till barn under 1 1/2 års ålder. 

4,1-5,9 mg/l Dricksvattnet bör endast i begränsad omfattning ges till barn under 7 år och endast vid enstaka  
tillfällen till barn under 1 1/2 år. 

>6.0 mg/l Risk för fluorinlagring i benvävnad (osteofluoros). Vattnet bör inte användas till dryck eller 
livsmedelshantering. 

 

Arsenik 

Förhöjda halter av arsenik kan förekomma i dricksvatten, främst från bergborrade brunnar. 

Arsenikhalten i grundvatten kan vara orsakad av föroreningar från bekämpningsmedel, vid 

glastillverkning eller tryckimpregnering av virke, men den finns också naturligt i berggrunden där 

sulfid- och arsenikrika mineraler förekommer. Vanligtvis är arsenikhalten i ytvatten och luft låg i 

jämförelse med grundvatten (Socialstyrelsen, 2006). I Sverige beräknas cirka 3 % av de enskilda 

vattentäkterna (vilket försörjer cirka 28 000 personer) ha arsenikhalter som överstiger 

Livsmedelsverkets riktvärde. Förhöjda arsenikhalter förekommer främst i områden där bergrunden 

har höga halter av arsenik till exempel i Västernorrland, Västerbotten, sydöstra Skåne, Västerås och 

Enköping (Socialstyrelsen, 2009). Det finns även enstaka brunnar med förhöjda halter i andra 

områden, men generellt är arsenikhalterna låga. 
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Hälsoeffekter 

Oorganisk arsenik är mycket giftigt. Överexponering kan leda till flera allvarliga hälsoeffekter7 som 

exempelvis cancer (hud, urinblåsa, lunga), kronisk hosta, nerv- och fosterskador samt 

hudförändringar. Barn och undernärda personer är extra känsliga för överexponering 

(Socialstyrelsen, 2009).  

Oorganisk arsenik omvandlas i kroppen till ämnen som kan utsöndras med urinen. Halten av 

nedbryningsprodukter av arsenik i urin är ett sätt att uppskatta exponeringen för arsenik. Även 

arsenikhalt i hår och naglar kan användas. Hur effektivt kroppen omvandlar arsenik varierar från 

person till person. Oftast har kvinnor mer effektiv omvandling än män. 

Riktvärden 

I tabell 20 framgår riktvärde för bedömningen otjänlig på grund av arsenik i dricksvatten enligt 

Livsmedelsverkets föreskrift 2011:3 samt Råd om enskild dricksvattenförsörjning. 

Tabell 20. Riktvärden för bedömning otjänligt i dricksvatten enligt Livsmedelsverkets föreskrift 2011:3 samt Råd om 
enskild dricksvattenförsörjning. 

Parameter Riktvärde enligt Livsmedelsverkets  
Råd om enskild dricksvattenförsörjning 

Riktvärde enligt LIVSFS 2011:3 

Arsenik 0,01 mg/l 0,01 mg/l 

 

Uran 

Förhöjda uranhalter kan förekomma i grundvatten i områden med naturligt höga halter i 

berggrunden. I ytvatten och i de flesta enskilda grävda brunnar är uranhalten låg, oftast under 

0,001 mg/l. Däremot kan uranhalten vara betydligt högre i dricksvatten från bergborrade brunnar. 

Människokroppen får generellt inte i sig höga halter av uran från kosten, dock kan en kombination 

mellan föda och dricksvatten med högre uranhalter leda till att upptaget höjs med mellan 10 och 

30 %. Det uppskattas att cirka 17 % av brunnsvattnet8 i Sverige har uranhalter över riktvärdet, vilket 

innebär cirka 180 000 personer (Livsmedelsverket, 2009). 

Hälsoeffekter 

Merparten av uran som kommer in i kroppen utsöndras med urinen, dock lagras en mindre andel i 

lever, njurar och skelett. Studier visar att höga doser av ämnet kan skada njurarnas förmåga att 

återresorbera olika ämnen från urinen. Utsöndring av näringsämnen och mineraler som kalcium, 

fosfat, glukos och lågmolekylära proteiner i urinen ökar därmed (Livsmedelsverket, 2009). Under 

normala förhållanden beräknas den genomsnittliga halveringstiden i människokroppen för uran vara 

mellan ett halvt till ett år, förutom i skelettet där den är betydligt längre. Hälsoeffekter kan 

uppkomma framför allt p.g.a. uranets toxicitet, men uranets radioaktivitet kan orsaka strålskador. 

Vilken typ av skador som uppkommer beror på exponeringsväg samt i vilken form uranet 

förekommer. 

                                                           

7  Läs mer om arsenik och hälsoeffekter i kapitlet Giftfri miljö.  
8  Bergborrade och grävda brunnar inräknat. 
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Riktvärden 

I tabell 21 framgår riktvärde för bedömningen otjänlig på grund av uran i dricksvatten enligt 

Livsmedelsverkets föreskrift 2011:3 samt Råd om enskild dricksvattenförsörjning. WHO:s riktvärde är 

0,030 mg/l. 

Tabell 21. Riktvärden för bedömning otjänligt i dricksvatten enligt Livsmedelsverkets föreskrift 2011:3 samt Råd om 
enskild dricksvattenförsörjning.  

Parameter Riktvärde enligt Livsmedelsverkets  
Råd om enskild dricksvattenförsörjning 

Riktvärde enligt LIVSFS 2011:3 

Uran 0,015 mg/l 0,015 mg/l 

 

Bekämpningsmedel och läkemedel 

I kapitlet Giftfri miljö finns information om bekämpningsmedel och läkemedel. 

Miljötillståndet i Blekinge 

Kunskapsnivån om grundvattenkvaliteten i Blekinge är låg och utifrån tillgängliga data går det inte att 

uttyda några generella förändringar i grundvattenkvaliteten. Detta är inte oväntat eftersom 

grundvattenbildning är en mycket långsam process och kvalitetsförändringar i regel sker långsamt. 

Kvalitetsproblem i verkar dock vara relativt vanligt och det finns därför behov av ökad grundvatten-

provtagning. 

I Blekinge används både grundvatten och ytvatten för vattenförsörjning. Det finns drygt 50 allmänna 

grundvattentäkter d.v.s. större grundvattentäkter som används för kommunernas vattenförsörjning. 

I länet finns ca 10 000 hushåll med egen brunn för sin vattenförsörjning. Stora delar av Karlskrona, 

Karlshamn och Olofströms kommuner förses med vatten från ytvattentäkter i Lyckebyån, Långasjön 

respektive sjön Halen. Det finns även några mindre kommunala ytvattentäkter. Genom att utarbeta 

vattenförsörjningsplaner kan man ta hänsyn till vattenförsörjning i samhällsplaneringen på ett bra 

sätt. Länsstyrelsen i Blekinge län har påbörjat arbetet med att ta fram en regional vattenförsörjnings-

plan.  

För att skydda en vattentäkt mot föroreningar bör ett vattenskyddsområde inrättas. Av de 45 

grundvattentäkter som rapporterats in till Vattentäktsarkivet har bara hälften av någon form av 

vattenskydd (figur 26), endast en femtedel av täkterna har ett fullgott vattenskyddsområde med 

föreskrifter. De skyddade vattentäkterna står för cirka 70 % av vattenuttaget i Blekinge. Arbetet med 

att inrätta vattenskyddsområden och se över gamla skyddsområden måste intensifieras kraftigt i 

Blekinge för att förse alla större vattentäkter med skydd som ger förutsättningar för användning 

under ett flergenerationsperspektiv. Blekinges kommuner arbetar löpande med att utarbeta och 

föreslå vattenskyddsområden för fastställande av Länsstyrelsen. Det finns även möjlighet för 

kommunerna att själva fastställa vattenskyddsområden. Länsstyrelsen har påbörjat översyn av 

vattenskyddsområden.  

För att bedöma behovet av åtgärder krävs god kunskap om vattenkvaliteten. Vid de kommunala 

vattentäkterna utförs vattenanalyser, men analysresultatens tillgänglighet behöver förbättras. För 

Blekinges del är Vattentäktsarkivet långt ifrån komplett och det saknas analysdata för vissa 

vattentäkter och/eller för vissa år. Arbete pågår för att förbättra rutinerna för dataöverföring från 

laboratorierna och att komplettera med data som saknas. 

 

https://www.sgu.se/produkter/geologiska-data/Ta-del-av-vara-data/Om-SGUs-data/sgus-grundvattendata/vattentaktsarkivet/
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Figur 26. Antal kommunala grundvattentäkter med och utan vattenskyddsområden i  
Blekinge län. Gäller vattentäkter som rapporterats in till SGU. (Miljömål.se, 2014) 

De vanligaste kvalitetsproblemen i Blekinges kommunala grundvattentäkter är förekomst av 

bekämpningsmedelsrester, klorid och nitrat. Utifrån de vattenanalyser som finns inlagda i det 

nationella Vattentäktsarkivet finns problem med bekämpningsmedelsrester i 24 % av täkterna. I 

nästan lika många täkter förekommer förhöjda halter av klorid och nitrat. Det kan finnas fler 

kvalitetsproblem som inte framgår i det nationella vattentäktsarkivet, eftersom det fortfarande 

saknas mycket data från Blekinges vattentäkter. Det renade dricksvattnet från Blekinges kommunala 

vattentäkter uppfyller vanligtvis Livsmedelsverkets gränsvärden med ett fåtal kortvariga undantag.  

I länet finns 34 utpekade grundvattenförekomster och 18 kommunala dricksvattentäkter som ännu 

inte är utpekade som vattenförekomster. Resurserna för utredning kanaliseras till de utpekade 

vattenförekomsterna, och de dricksvattentäkter som inte utgör vattenförekomster faller därmed 

utanför arbetet med vattenförvaltning. Det är därför svårt att få en fullständig bild av situationen för 

dricksvattenförsörjningen i Blekinge.  

Undersökning av miljögifter i grundvatten undersöks bl.a. genom screening, vilket innebär att 

mätningar genomförs vid ett tillfälle för att se om ett visst ämne kan återfinnas i miljön. Genom 

screeningen av miljögifter kan vi få ett bättre grepp om vilka miljögifter som finns i länet och som kan 

komma att ställa till hälso- och miljöproblem i framtiden. Mer information om screening finns under 

kapitlet Giftfri miljö samt på Länsstyrelsens hemsida. Under 2013 genomfördes analys av ett stort 

antal organiska miljögifter i utvalda dricksvattentäkter och grundvattenförekomster. Vid den utökade 

provtagningen påvisades bekämpningsmedlet atrazin och dess nedbrytningsprodukter samt BAM. 

Även tungmetaller, trikloreten, dikloretan, PFC m.fl. påvisades. En annan ämnesgrupp som 

analyserades var perfluorerade alkylsubstanser, där PFOS (perfluoroktansulfonat) är den mest kända. 

Ämnena ingick tidigare i brandskum som användes vid flygplatser under många år. Mätningar som 

genomfördes i såväl kommunala vattentäkter som grundvattenkällor i närheten av Kallinge flygfält 

(Bredåkradeltat), bekräftade misstankarna att grundvattnet var kontaminerat med PFOS och 

närbesläktade substanser. Ytterligare provtagningar i de dricksvattentäkter som får vatten från 

Bredåkradeltat bekräftade en omfattande förorening av såväl råvatten som dricksvatten i området. 

Vattenverket stängdes av under en period, men nu används vattnet i begränsad omfattning. 

  

http://www.sgu.se/sgu/sv/miljomal/vattentaktsarkiv/index.html
https://www.havochvatten.se/funktioner/ordbok/ordbok/u---o/ordbok-u-o/2013-03-14-vattenforekomst.html
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-miljon/miljogifter/Pages/screening.aspx
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I Blekinge finns ungefär 10 000 hushåll som tar vatten från egen brunn. Kunskaperna om 

vattenkvaliteten i brunnar hos enskilda hushåll är mycket låg, men kvalitetsproblem verkar vara 

vanligt. Detta framgår bl.a. av en sammanställning från drygt 100 enskilda brunnar i länet (2007–

2009). Analyserna var olika omfattande i olika brunnar med mellan 10 och 30 undersökta ämnen. För 

brunnsvatten som analyserats på koppar hade 50 % mycket höga halter och bedömdes otjänligt som 

dricksvatten. Det var ingen skillnad mellan grävda jordbrunnar och borrade bergbrunnar. De höga 

halterna hänger troligen ihop med försurat grundvatten som kan lösa ut koppar ur rörledningarna. 

Höga bakteriehalter var vanligt särskilt i jordbrunnar där cirka 70 % av proverna fick anmärkning. I 

övrigt förekom anmärkningar på höga halter av järn och fluorid. Ofta kan man förbättra 

vattenkvalitén i enskilda brunnar med ganska enkla åtgärder. (Lansstyrelsen.se/blekinge, 2011). Som 

en del i den långsiktiga miljöövervakningen av grundvattnet i Blekinge har årliga analyser av 

grundvattenkvaliteten genomförts i 18 enskilda brunnar och ca 25 källor. Resultaten från 

genomförda analyser förs över till SGU:s miljöövervakningsdatabas. Resultaten presenteras i 

kartvisaren "miljöövervakning av grundvatten" på SGU:s hemsida. I kartvisaren kan källorna 

lokaliseras och diagram presenteras för undersökta parametrar.  

Vid några tillfällen har en utökad undersökning genomförts i enskilda brunnar. År 2003 analyserades 

efter bekämpningsmedelsrester i 10 av de enskilda brunnarna. I fyra av brunnarna påvisades 

bekämpningsmedelsrester. De ämnen som påvisades var atrazin, desetylatrazin, desisopropylatrazin, 

BAM (2,6-diklorbensamid), simazin och terbutylazin. I två av brunnarna har halter uppmätts som är 

över 0,1 μg/l. Livsmedelsverket har gjort en hälsomässig bedömning av analysresultaten och de 

aktuella dricksvattnen kan användas under utrednings- och åtgärdstiden. Livsmedelsverket 

rekommenderade att fortsatta analyser bör göras för att följa utvecklingen. Enskilda brunnsägare kan 

dock inte åläggas att utreda orsaken till fynd eller att sluta använda vattnet.  

Under 2006 och 2007 har de enskilda brunnsvattnen analyserats med avseende på uran. Den högsta 

uppmätta halten i årets undersökning i Blekinge var 1,9 µg/l, övriga låg under 1 µg/l. De uppmätta 

halterna ligger under gränsvärdet för uran. 

Överuttag av grundvatten leder till sjunkande grundvattennivåer och i vissa fall vattenbrist, vilket kan 

påverka markstabiliteten. I kustnära lägen kan det leda till saltvatteninträngning och stigande 

kloridhalter i grundvattnet. Områden med risk för överuttag finns på Listerlandet i västra Blekinge 

samt generellt i områden med grundvattenuttag i kustnära läge. På Listerlandet råder konkurrens om 

grundvattnet då det görs stora vattenuttag för kommunens vattenförsörjning, jordbruksbevattning 

och ett antal industrier. I Blekinges kustzon finns många icke-kommunala dricksvattenanläggningar 

och brunnar. Problem med ökande kloridhalter har rapporterats. Vid en vattentäkt i Karlskrona 

skärgård steg kloridhalterna mycket kraftigt, från 20 mg/l till 250 mg/l på 30 år, se figur 27. Vattnets 

kloridhalt steg i takt med att konsumtionen av vatten ökade. Täkten har tagits ur bruk.  

http://www.sgu.se/sgu/sv/samhalle/miljo/miljoovervakning/datavard-grundvatten.html
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Figur 27. Kraftigt stigande kloridhalter har rapporterats från en grundvattentäkt på Sturkö i östra Blekinge. 
(Lansstyrelsen.se/blekinge, 2011) 

I Blekinge utfördes scanning av konduktivitet inom fem utvalda områden under 2011: Tjurkö 

(Karlskrona kommun), området runt Fågelmara gård (Karlskrona kommun), Tromtö (Ronneby 

kommun), Sonekulla (Ronneby kommun), Vekerum (Karlshamn kommun). Från Sölvesborg 

utnyttjades analysdata från ett 70-tal bevattningsbrunnar som lantbrukare insamlat för 

tillståndsansökan om bevattningsuttag. Undersökningarna visade att det fanns problem med höga 

kloridhalter inom samtliga undersökta områden. Mer än 40 % av brunnarna hade förhöjda halter, 

nära 30 % av de undersökta brunnarna indikerade en stark påverkan. Drygt 15 % av de undersökta 

brunnarna indikerade mycket stark påverkan av saltvatteninträngning. Resultaten visade också att 

saltvattenpåverkan varierade mycket inom varje enskilt område. Brunnsdjupet är inte alltid en 

betydande faktor vid saltvatteninträngning. Även ytliga sprickor i berggrunden i kombination med 

dålig tätning av brunnsväggarna kan vara av betydande roll. (Lansstyrelsen.se/blekinge, 2011) 

I Blekinge bör känsliga områden för saltvatteninträngning pekas ut i kommunernas översiktsplaner. 

För att förhindra saltvattenpåverkan p.g.a. överuttag kan kommunerna införa tillstånds- eller 

anmälningsplikt för dricksvattentäkt, samt ställa villkor om undersökning av vattentillgång för 

bygglov med planerad enskild vattenförsörjning. (Lansstyrelsen.se/blekinge, 2011) 

Miljötillståndet i Jönköping 

I Jönköpings län finns 101 kommunala grundvattentäkter varav 80 stycken har fastställda 

vattenskyddsområden (figur 28). Ungefär 99 % av vattenuttaget sker från vattentäkter som har 

skyddsområde. Merparten av de grundvattentäkter som saknar vattenskyddsområden försörjer få 

personer. Alla allmänna grundvattentäkter bör dock ha vattenskyddsområde. (Miljömål.se, 2013). 

Många av de fastställda vattenskyddsområdena har gamla bestämmelser enligt vattenlagen och är 

därmed i behov av revidering. Arbete pågår i de flesta kommuner med att fastställa 

vattenskyddsområden för grundvattentäkter som saknar skydd. Vattenförsörjningsplaner skall tas 

fram av alla kommuner. I Jönköpings län har endast två kommuner i dagsläget aktuella 

vattenförsörjningsplaner. Arbete pågår för att ta fram en regional vattenförsörjningsplan. 

Kloridhaltens utveckling vid grundvattentäkt

Ronnenabbens samhällsförening, Sturkö
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Figur 28. Antal kommunala grundvattentäkter med och utan vattenskyddsområden i  
Jönköpings län. Gäller vattentäkter som rapporterats in till SGU (Miljömål.se, 2014)  

Förändrade grundvattennivåer i Jönköpings län anses vara ett litet problem eftersom att 

användningen av mark och vatten inte medför sådana ändringar i grundvattennivåer att det ger 

negativa konsekvenser för vattenförsörjningen. I länet finns ett antal förorenade 

grundvattenmagasin, i ett par av dessa pågår sanering. Ett av dessa områden där sanering pågår är 

Grimstorp. Från en impregneringsanläggning har arsenik och polyaromatiska kolväten (PAH) 

förorenat grundvattnet och via grundvattnet spridits till närliggande sjö och vattendrag. 

Uttag av naturgrus kan påverka grundvattnet. Det togs ut 705 000 ton naturgrus under år 2011, vilket 

är mer än det gamla delmålet från 2010. Grusavlagringar fungerar som naturliga filter som renar 

vattnet, om dessa tas bort minskar reningen avsevärt.  

Provtagningar av råvatten i länets kommunala grundvattentäkter visar att kloridhalterna och 

sulfathalterna minskar (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2010). Inom det statliga vägnätet har man 

börjat med en mer anpassad vägsaltning, vilket på sikt bör minska kloridhalten i grundvattnet 

ytterligare. Endast i ett fåtal vattentäkter har man påvisat bekämpningsmedel i grundvattnet och i de 

fall bekämpningsmedelsrester har förekommit har man vidtagit åtgärder. Problem med 

bekämpningsmedel i egna brunnar kan vara betydligt större än i kommunala vattentäkter men 

sammanställningar saknas för länet. Klorerade lösningsmedel har använts framallt i den västra delen 

av länet. I några förorenade områden i länet har klorerade lösningsmedel spridits till närliggande 

grundvatten, vilket i vissa fall leder till omfattande saneringar. 

Bedömning av den kemiska statusen i vårt grundvatten sker bland annat inom arbetet med 

vattenförvaltningen. I detta arbete har 210 grundvattenförekomster identifierats, av dessa så 

bedöms sju ha problem med kemiska ämnen. De kemiska ämnena är polyaromatiska kolväten (PAH), 

bekämpningsmedel, nitrat samt klorerade lösningsmedel. Den finns idag stora kunskapsluckor om 

kvaliteten på grundvattnet eftersom provtagningarna är få. Arbete pågår för att utöka provtagningar 

av grundvatten, bland annat har sex källor i länet provtagits under 2012.  

Livsmedelsverket gick ut med en enkät till landets kommuner för att ta reda på vilka orter där 

dricksvattnet kan ha förorenats av perfluorerade alkylsyror. Senast den 1 april 2014 ska samtliga 

kommuner ha rapporterat sina resultat till Livsmedelsverket. I Jönköpings län ansåg de flesta 

kommuner att de inte har riskområden för perfluorerade ämnen. Få analyser av perfluorerade 



 Hälsorisker i miljön 

Sida 99         Grundvatten av god kvalitet            

ämnen har gjorts i grundvatten eller dricksvatten. I Jönköpings kommun har analyser gjorts vid 

samtliga vattenverk. Halterna ligger under 10 ng/l vilket innebär att halterna inte överskrider 

åtgärdsgränsen på 90 ng/l vatten (Livsmedelsverket, 2014).  

I Jönköpings län har halten radon mätts i 1 121 brunnar (1999). Radonhalten överskred 100 Bq/l 

(gräns för "tjänligt med anmärkning" enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten) i 54 % av 

dessa brunnar (Miljömål.se). I Jönköpings läns regionala miljöövervakningsprogram 2009-2014 ingick 

delprogrammet Dricksvatten i enskilda brunnar. Det startade upp 2010 som ett projekt under 

projektarbetsnamnet Strålande vatten. Syftet var att kartlägga vattenkvalitén i länet med avseende 

på uran, radon och tungmetaller. Efter en första utvärdering av resultaten bedöms det att någon 

fortsättning på detta delprogram i nuvarande form inte är aktuell i dagsläget. Våren 2014 kommer en 

fördjupad utvärdering och sammanställning göras. Eventuellt kommer en fortsättning av projektet, i 

omarbetad form, att genomföras. 

Ungefär 17 % av de enskilda brunnarna i länet ligger vid jordbruksmark jämfört med riksgenomsnittet 

på ungefär 31 %. De flesta (75 %) av länets enskilda brunnar ligger varken nära jordbruksmark, tätort 

eller statligt saltade vägar (SGU, 2007).  Dricksvattenkvaliteten är generellt sett bättre i kommunalt 

vatten än i vatten från enskilda grävda brunnar. I Jönköpings län har ungefär 20 % enskild brunn och 

endast hälften av dessa har utfört analyser av brunnsvattnet de senaste fem åren (Arbets- och 

miljömedicin i Linköping 2009, Miljömål.se 2014).  

Mer information om provtagningar och kvalitet i grundvattentäkter och ytvattentäkter i Jönköpings 

län återfinns i rapporterna: Övervakning av grundvatten i Jönköpings län 2005-2008 och 

Sammanställning av resultat från kommunala ytvattentäkter 2008-2010. 

Miljötillståndet i Kronoberg 

Den övervägande majoriteten av vattentäkterna i Kronobergs län är av god kvalitet. I länet finns 66 

allmänna kommunala vattentäkter och drygt 85 % (54 st.) av dem är grundvattentäkter, varav 63 % 

(34 st.) har föreskrifter för att säkerställa vattenkvaliteten, d.v.s. ett fastställt vattenskyddsområde 

(Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2013), se figur 29.  

 

 

Figur 29. Antal kommunala grundvattentäkter med och utan vattenskyddsområden i  
Kronobergs län. Gäller vattentäkter som rapporterats in till SGU (Miljömål.se, 2014)  
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Av Kronobergs läns cirka 186 000 invånare försörjs ungefär 110 000 personer med grundvatten 

(ytvatten som infiltreras är inte inräknat) från kommunala allmänna ytvattentäkter. Av dessa försörjs 

cirka 7 000 personer med grundvatten från vattentäkter utan vattenskyddsområde. Enligt 

Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län (Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2012) innebär det att cirka 

10 % av befolkningen försörjs av grundvatten från kommunala allmänna vattentäkter utan 

vattenskyddsområde. 

Jordbruk och byggandet av hus och infrastruktur bedöms ha störst påverkan på grundvattennivåerna 

i Sverige. Kronobergs län tillhör inte de jordbruksintensiva länen och därför anses inte 

jordbruksverksamhet ha stor påverkan på grundvattennivåerna. Enligt SGU:s rapport om enskild 

vattenförsörjning i Sverige (2007) ligger 31,6 % av Sveriges brunnar (enskilda borrade och grävda) vid 

jordbruksmark. I Kronobergs län ligger knappt 13 % av brunnarna vid jordbruksmark vilket är den 

lägsta andelen i Sverige.  

Inom länet får cirka 20 % av invånarna sitt vatten från enskilda vattentäkter, drygt 11 % av vattnet 

kommer från enskilda grävda brunnar vilket är en hög andel sett ur ett nationellt perspektiv. Fler än 

8 % får sitt vatten från enskilda borrade brunnar (Arbets- och miljömedicin i Lund, 2009). Generellt 

sett är den mikrobiologiska kvaliteten i vattnet sämre i grävda än i borrade brunnar. Bland annat är 

det vanligare med förhöjda nitrathalter, oftast i närheten av jordbruksområden.  

Dricksvattenprover som allmänheten har gjort i Alvesta kommun har sammanställts för åren 1985-

2006 och arbetet med att lägga in analysresultat fortsätter. Allmänheten erbjuds vattenprovtagning 

till bra pris genom samarbete med ett analysföretag.  

Miljötillståndet i Östergötland 

Av cirka 63 ordinarie vattentäkter i länet (ytvatten, grundvatten samt grundvatten med konstgjord 

infiltration) har 28 vattenskyddsområde varav flertalet av dessa är gamla och skulle behöva 

uppdatering. Värt att tillägga är att flera vattentäkter har förslag framtagna och många av dessa är på 

samråd och/eller i slutfasen av fastställande. I andra fall finns det vilja och planer på att anlägga 

vattenskyddsområden, men resurser saknas i nuläget. Av länets dryga 430 000 invånare försörjs 

majoriteten av ytvattentäkter varav den största är Vättern som försörjer 40 000-45 000 personer i 

länet och sammanlagt nästan 250 000 personer med de kringliggande länen inräknat. Glan försörjer 

cirka 115 000 personer samt Motala ström och Stångån försörjer cirka 124 000 personer. 

Sammanlagt försörjer dessa 284 000 personer med potential att försörja många fler. Ytvattentäkter 

har väldigt god uttagspotential och förmåga att försörja många personer, dock saknar utvattentäkter 

fördelar som grundvattnet har. De stora fördelarna med grundvatten som dricksvatten jämfört med 

ytvatten är att det har en jämnare temperatur, innehåller en mindre mängd organiska ämnen och 

färre bakterier, det har ett bättre skydd mot föroreningar och är normalt enklare att bereda i 

vattenverk. 

Överlag ger Östergötlands större grundvattentäkter idag ett dricksvatten av god kvalitet med fåtal 

undantag. Det existerar dock risker för en försämring av vattenkvaliteten i vattenförekomsterna till 

följd av diverse föroreningar på grund av långsam omsättning i mark- och grundvattensystemen. Det 

förekommer bland annat ämnen från förorenade områden som ännu inte har undersökts och som 

kan påverka den allmänna dricksvattenförsörjningen negativt. I Östergötland finns 52 grundvatten-

täkter och knappt hälften av dessa (20 stycken) saknar vattenskyddsområde (figur 30). Det har sedan 

år 2006 inte tillkommit något nytt skyddsområde vid en grundvattentäkt och i en nationell jämförelse 

är situationen sämre än i många andra län. Flertalet av länets befintliga vattenskyddsområden anses 

vara gamla och behöver ses över (Miljömål.se, 2014). 

http://www.alvesta.se/Bostad--Miljo/Vatten--avlopp/Egen-vattenbrunn/Vattenkvaliten-i-egna-brunnar/
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Figur 30. Grundvattentäkter med och utan vattenskyddsområden i Östergötlands län.  
Gäller vattentäkter som rapporterats in till SGU. (Miljömål.se, 2014)  

Länsstyrelsen i Östergötland genomförde under hösten 2004 och våren 2005 brunnsinventering av 

främst enskilda grävda brunnar i jordbruksområden. Resultaten från inventeringen visade att av 

45 kontrollerade brunnar bedömdes 67 % (cirka 30 stycken) ha dricksvatten som klassas som tjänligt 

med anmärkning. Bland annat förekom förhöjda halter av nitrat, kalcium och järn. Cirka 16 % av 

brunnarna (7 stycken) bedömdes som otjänliga för dricksvattenkonsumtion. Det förekom bland 

annat höga nitrathalter och i tre fall även bekämpningsmedel i dricksvattnet. Precis som i resten av 

Sverige så får majoriteten av östgötarna sitt vatten från kommunala vattenreningsverk. Av de tre 

större tätorterna är andelen av befolkningen som får sitt vatten från enskild brunn högst i Motala 

kommun, cirka 13 % (Arbets- och miljömedicin i Linköping, 2009). 

En studie kring förekomst av läkemedel i östgötskt avloppsvatten, slam, ytvatten och dricksvatten har 

genomförts av Landstinget i Östergötland i samarbete med Svenskt Vatten. Resultaten från studien 

visar på att det förekom läkemedelssubstanser till och med i dricksvatten, dock var mängderna så 

pass små att de inte bedöms utgöra någon hälsofara för människor (Helmfrid och Eriksson, 2010). 

Förbättringspotential i övervakningen 

 Ökad provtagning av råvatten i allmänna vattenverk. 

 Fler parametrar behöver undersökas i råvatten bl.a. bekämpningsmedel och PFOS. 

 Alla analysresultat från vattenverk rapporteras till Vattentäktsarkivet. 

 Ökad provtagning i enskilda brunnar t.ex. bakterier, fluorid, nitrit, nitrat och bekämpningsmedel. 

 Alla analysresultat från provtagning i enskilda brunnar rapporteras till SGU. 

 Ökad provtagning av saltpåverkat grundvatten i kustnära brunnar. 
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Åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet 

 Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter. Vattenskyddsområden, enligt Miljöbalken, syftar 

till att långsiktigt skydda dricksvattenkvaliteten i de vattentillgångar som behövs i samhället för 

nuvarande eller framtida vattenförsörjning. Av de 1 720 kommunala grundvattentäkterna i 

landet saknar cirka 30 % vattenskyddsområde. Många vattenskyddsområden är gamla, ungefär 

hälften är äldre än 25 år. 

 Det är det angeläget med en god kontroll av vattenkvalitet i kommunala vattenverk. Det kan 

behövas en utökning avseende de ämnen som analyseras, särskilt då vattentäkter finns i 

närheten av potentiellt förorenad mark. 

 Inrapportering av analysresultat från kontrollen av råvattenkvalitet i dricksvattentäkter till 

vattentäktsarkivet. 

 Utarbeta regional vattenförsörjningsplan och lokala vattenförsörjningsplaner. 

 Ta fram en regional riskanalys för skydd av värdefulla inlandsvatten och större vattentäkter vid 

olyckor. 

 Prioritera sanering av förorenade områden där det finns risk för spridning till grundvatten. 

 Den enskilde fastighetsägaren med egen brunn ansvarar för sitt dricksvatten, men genom 

informationskampanjer kan man från kommunalt håll stimulera till ökad kontroll av vattnets 

kvalitet. Ur hälsosynpunkt bör vatten från enskilda brunnar provtas minst vart tredje år. 

Beroende på lokala förutsättningar kan det finnas skäl till att utöka de analyser som rutinmässigt 

brukar göras, t.ex. med uran i områden med vissa berggrunder. Kommunerna bör uppmuntra 

brunnsägaren att godkänna överföring av analysresultaten till den nationella databasen, som 

ligger till grund för analyser av vanliga kvalitetsproblem i olika områden. 

 Planeringsunderlag över potentiella riskområden för saltvatteninträngning i grundvatten tas 

fram. Ta fram föreskrifter om tillståndsplikt eller besluta om anmälningsplikt för enskilda 

vattentäkter i områden där det råder eller riskerar uppstå brist på tillgång till grundvatten av god 

kvalitet. 

Hälsoindikatorer på Miljömålsportalen 

Översikt över hälsorelaterade indikatorer på Miljömålsportalen samt för vilka år data presenteras 

nationellt och för respektive län.  

Tabell 22. Hälsorelaterade indikatorer på Miljömålsportalen.  

Hälsoindikatorer Nationellt Blekinge Jönköping Kronoberg Östergötland 

Radon i dricksvatten 1999 1999 1999 1999 1999 

Vattenskyddsområden 1960 och 
framåt 

2004 och 
framåt 

2004, 2006 
och framåt 

2004, 2006 
och framåt 

2004, 2006 och 
framåt 

Växtskyddsmedel 1988 och 
framåt Data saknas Data saknas Data saknas Data saknas 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Alla-indikatorer/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av 
strålning.

Preciseringar 

Strålskyddsprinciper 

Individens exponering för skadlig strålning i  
arbetslivet och i övriga miljön begränsas så långt 
det är rimligt möjligt. 

Radioaktiva ämnen 

Utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön begränsas 
så att människors hälsa och den biologiska 
mångfalden skyddas.

 

Ultraviolett strålning 

Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av 
ultraviolett strålning är lägre än år 2000. 

Elektromagnetiska fält  

Exponeringen för elektromagnetiska fält i 
arbetslivet och i övriga miljön är så låg att 
människors hälsa och den biologiska mångfalden 
inte påverkas negativt.  

 

Säker strålmiljö 
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Miljötillståndet i Sverige – Säker strålmiljö 

Stora delar av miljökvalitetsmålet utvecklas positivt. Ett allvarligt undantag är antalet fall av 

hudcancer, som har ökat under lång tid. För att vända den negativa trenden måste exponeringen 

för UV-strålning minska. Det kräver förändring av människors livsstil och attityder kring utseende 

och solning. 

UV-strålning 

Ultraviolett strålning (UV) finns naturligt i solens strålning, men förekommer också artificiellt 

främst genom solariernas UV-lampor. Alltför intensiv exponering för UV-strålning kan orsaka 

skador på hud och ögon. 

UV-strålning delas in i tre grupper UVA, UVB och UVC beroende på strålningens energi-intensitet 

samt våglängd. Den kortvågiga UVC-strålningen är den mest energiintensiva och mest skadliga 

av solens UV-strålning. Den når aldrig jordytan eftersom den absorberas av jordens atmosfär. 

Stor del av den relativt energirika UVB-strålningen filtreras bort av ozonskiktet i atmosfären, 

dock förekommer den på jorden och vid intensiv exponering kan den leda till rodnad, sveda och 

även till hudcancer. UVA-strålningen är den minst energirika och den vanligast förekommande 

typen av  

UV-strålning på jorden. UVA-strålningen tränger in djupare i hudens skikt än UVB/UVC-

strålningen och överexponering kan leda till intensifierat åldrande av huden (photoaging) samt 

hudcancer. (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2011a) 

UV-strålningen mäts med ett så kallat UV-index som är ett mått på hur skadlig solens UV-

strålning är. I Sverige varierar UV-index mellan värdena 0-8, där högre värde innebär starkare 

UV-strålning. 

UV-index varierar beroende på tid på dygnet (högst värde mellan klockan 11-15), ozonskiktets 

tjocklek, breddgraden samt årstid (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2011a). 

Lokala mätningar har visat på en ökning av UV-instrålning. I Norrköping, har man mätt UV-

instrålningen sedan början av 1980-talet. Resultaten visar ökad UV-instrålningen under de 

senaste 20 åren (cirka 10 %), främst beroende på minskad molnighet (Statens strålskyddsinstitut, 

2007). Det är främst människors livsval som är avgörande för den faktiska exponeringen för UV-

  Miljökvalitetsmålet är nära att nås. Det finns i dag planerade 
styrmedel som beslutas före år 2020. Det går inte att se en tydlig riktning för 
utvecklingen i miljön. 

Stora delar av miljökvalitetsmålet utvecklas positivt. Ett allvarligt undantag är antalet fall av 

hudcancer, som har ökat under lång tid. För att vända den negativa trenden måste exponeringen för 

UV-strålning minska. Det kräver en förändring av människors livsstil och attityder kring utseende och 

solning. 
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strålning. Studier visar att UV-exponeringen är kopplad till attityd till solning och semestervanor.  

Vid solsemester utomlands kan UV-intensiteten vara avsevärt starkare än i Sverige. 

Uppskattningsvis sker 25 % av svenskarnas totala UV-exponering utomlands (Statens 

strålskyddsinstitut, 2007).  

Solarier är en stor artificiell källa till UV-strålning där UV-intensiteten är högre än vid exponering 

av solljus. Ultraviolett strålning i solarier delas in i UVA- och UVB-strålning. Solarier har oftast en 

högre andel UVA än den naturliga solen. I Sverige får solarier maximalt motsvara UV-index 12, 

det vill säga tropisk sol (Strålsäkerhetsmyndigheten 2011b). Exponering för UV-ljus till följd av 

solarieanvändning är en riskfaktor för uppkomst av hudcancer, framförallt malignt melanom 

men även skivepitelcancer (IMM, 2013). Störst risk löper de som solar solarium tidigt i livet. Det 

finns inget som talar för att solariesolande innan utlandssemester minskar risken för solskador. 

Ändå uppger 11 % av vuxna svenskar att de solar solarium som förberedelse inför solresa 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2012). 

Trots informationskampanjer om sambandet mellan solning och hudcancer ökar antalet nya fall 

från år till år i hela landet. En förklaring till detta är bland annat att det kan dröja flera decennier 

mellan överexponering för UV-strålning och det faktiska insjuknandet i diverse former av 

hudcancer (Miljömål.se, 2013; Socialstyrelsen, 2009). 

Hälsoeffekter 

Solljus och UV-strålning i lägre doser bidrar till positiva hälsoeffekter, såsom bildandet av D-

vitamin samt stärkande effekt på immunförsvaret. (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2011c) 

Intensiv exponering av UV-strålning kan orsaka akuta skador på oskyddade ögon och hud. Huden 

kan få värmeblåsor, brännskador och rodnad, medan överexponering på ögonens hornhinna kan 

leda till fotokeratit9 eller andra former av synnedsättning (Arbetsmiljöverket, 2009). Varaktig 

exponering kan leda till hudcancer, photoaging (åldrande av huden), ytliga former av starr med 

mera. Det internationella cancerinstitutet (IARC) har klassat solstrålning och UV-exponering via 

solarier som cancerframkallande för människor. Det finns huvudsakligen tre former av 

hudcancer: malignt melanom, skivepitelcancer och basalcellscancer: 

 Malignt melanom kan orsakas av överexponering för UV-strålning under barndomen som leder 

till brännskador och sveda på huden, men även den totala mängden exponering från 

barndomen till vuxenålder kan ha betydelse. Sjukdomen kan med andra ord grundläggas i unga 

år, men utvecklas i vuxen ålder.  

 Skivepitelcancer är en annan vanlig form av hudcancer (cirka 5 500 fall 2012; statistikdatabasen 

för cancer) som har en tydlig koppling till kontinuerlig exponering för UV-strålning. Denna 

hudcancerform är mindre allvarlig än malignt melanom och den drabbar oftast individer som 

arbetar utomhus och exponeras långa perioder för UV-strålning. Denna hudcancer finns oftast 

på de delar av huden som är mest utsatta för solen, det vill säga i ansiktet, på ett ytteröra, en 

handrygg eller en kal hjässa.  

 Basalcellscancer som är en godartad tumör är den vanligaste formen av hudcancer. Enligt 

statistik från 2006 så fick 40 000 personer i Sverige diagnosen. Även basalcellscancer har en 

stark koppling till UV-strålning (Socialstyrelsen, 2009). 

                                                           

9  Solbränna på hornhinnan förorsakad av UVB- och UVC-strålning. Symptomen inkluderar obehag, otydlig syn och 
ljuskänslighet. 

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer
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Hudcancer är bland de vanligaste cancerformerna i Sverige. Malignt melanom och övrig 

hudcancer (utom basalcellscancer) utgjorde nästan 16 % av alla cancerfall under 2012.  

Hudcancer är en av de cancerformer som ökar mest, se figur 31a och 31b. Den årliga 

ökningstakten av malignt melanom var 5,7 procent för kvinnor och 5,9 procent för män under 

2012. WHO bedömer att UV-strålning orsakar 80-90 % av all hudcancer (Socialstyrelsen, 2009). 

Svårigheterna med att årligen kartlägga hudcancerfall är bland annat fördröjningen mellan 

exponering för UV-strålning och eventuellt insjuknande i hudcancer. 

 

  

  Figur 31a. Insjuknande och dödlighet av malignt 

melanom i huden i Sverige 1980-2011. 
Åldersstandardiserat antal fall respektive dödsfall per 
100 000 invånare. (Socialstyrelsen, 2013) 

Figur 31b. Insjuknande och dödlighet av 
skivepitelcancer samt övrig hudcancer i Sverige 
1980-2011. Åldersstandardiserat antal fall respektive 
dödsfall per 100 000 invånare. (Socialstyrelsen, 2013) 

Under 2012 fick 2 214 kvinnor och 2 938 män en hudcancerdiagnos, varav 3 368 personer fick 

diagnosen malignt melanom (figur 32a och 32b). Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas har 

malignt melanom orsakat 450-600 dödsfall årligen i Sverige mellan åren 2005 och 2012. Under 

samma period har antalet nya fall ökat från 2 200 till cirka 3 300 fall årligen. Den ökande 

hudcancertrenden nationellt beror till stor del på befolkningens solvanor. I nuläget pekar 

prognoserna på fortsatt ökat antal hudcancerfall och förebyggande åtgärder (nationellt och 

regionalt) är nödvändiga för att miljökvalitetsmålet ska uppnås.  

En statistisk jämförelse mellan södra och norra Sverige pekar på att förekomsten av hudcancer 

är mycket vanligare i södra Sverige vilket har att göra med högre exponeringsfrekvens för starkt 

solljus (högre UV-index), se figur 33a och 33b. Drygt 21 % (730 personer) av de som drabbades 

av malignt melanom år 2012 var bosatta i de fyra sydlänen (Skåne, Blekinge, Halland och 

Kronoberg). En regional jämförelse av antalet nya fall av malignt melanom per 100 000 invånare 

år 2012 visas i tabell 23. Antalet fall varierar mycket mellan åren, men trenden är uppåtgående. 
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Figur 32a. Utveckling över tid av antalet nya fall av 
hudcancerformen malignt melanom i hela landet 
fördelat på kvinnor och män (år 1970–2012). 

Figur 32b. Antalet nya fall av tumör i huden, ej 
malignt melanom, åren 1970–2012. Med tumör i 

huden, ej malignt melanom avses huvudsakligen 
skivepitelcancer. 

 

  

Figur 33a. Antal nya fall av malignt melanom per 100 
000 invånare per län år 2012 (kvinnor). 
Riksgenomsnittet är 32,16. (Riksgenomsnittet för män 
är 36,45). (Miljömål.se, 2014) 

Figur 33b. Antal nya fall av tumör i huden, ej malignt 

melanom per 100 000 invånare per län år 2012 
(män). Riksgenomsnittet är 79,25 (Riksgenomsnittet 
för kvinnor är 41,90). (Miljömål.se, 2014) 

Tabell 23. Regional jämförelse för malignt melanom. Antal nya fall per 100 000 invånare år 2012. 

Antal nya fall  
100 000 
invånare  

Nationellt Blekinge Jönköping Kronoberg Östergötland 

Kvinnor 32,16 38,02 49,71 35,35 40,54 

Män 36,45 34,57 39,67 46,57 46,04 
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Barn och ungdomar samt personer med ljus och känslig hud tillhör riskgrupper när det gäller de 

negativa effekterna av UV-strålning. Personer som utsatts för höga doser UV-strålning i unga år 

löper större risk att utveckla hudcancer senare i livet. Dagens hudcancerfall har med stor 

säkerhet grundlagts för några decennier sen eftersom latenstiden för hudcancer är lång. Även 

utomhus-arbetare och andra personer som vistas längre perioder utomhus är 

överrepresenterade i statistiken när det gäller vissa typer av hudcancer (Socialstyrelsen, 2009). 

Nästan alla barn skyddas ibland eller ofta mot sol, enligt Miljöhälsorapport 2013. Jämfört med 

tidigare barnmiljöhälsoenkät är det betydligt fler föräldrar som svarar att de ofta vidtar åtgärder 

för att skydda barnen mot solen. Det vanligaste solskyddet är solskyddskräm.  De äldre barnen 

använder inte det bästa solskyddet, kläder och huvudbonader, i alls samma utsträckning som 

mindre barn. Det finns inte några tydliga skillnader mellan länen (Arbets- och miljömedicin i 

Lund, 2014). Förhoppningsvis kommer den ökande användningen av solskydd att leda till en 

minskning av hudcancer. 

Den utemiljö som barnen vistas i på förskolan och skolan har betydelse för hur mycket UV-ljus 

barnen exponeras för. För att minimera barns exponering av UV-ljus har broschyren Råd 

gällande utformning av barns utemiljö tagits fram  

Riktvärden 

UV-index är ett mått på styrkan av den skadliga delen av solens UV-strålning. Strålsäkerhets-

myndigheten och SMHI mäter kontinuerligt UV-strålningen i Sverige. UV-indexprognoser 

utfärdas dagligen av SMHI och dessa finns tillgängliga på deras webbplats. Riktvärden saknas 

men för att minska överexponering för UV-strålning ger Strålsäkerhetsmyndigheten solråd på sin 

webbplats. 

Elektromagnetiska fält 

I takt med den teknologiska utvecklingen har förekomsten av elektromagnetiska fält (EMF), som 

delas in i kraftfrekventa magnetfält samt radiofrekventa magnetfält (mobiltelefoni mm.), blivit 

allt vanligare i samhället. Människan exponeras för EMF dagligen via t.ex. mobiltelefoni, 

bildskärmar i skolor bostäder och arbetsplatser samt kraftledningar med mera. På grund av den 

stora andelen befolkning som exponeras dagligen har omfattande forskning med fokus på 

eventuella hälsoeffekter bedrivits. 

Exponeringen för kraftfrekventa magnetfält förekommer i samband med produktion, 

distribution och användning av elektricitet. Allmänhetens exponering sker främst i bostäder, 

skolor och arbetsplatser som ligger intill kraftledningar eller som av andra skäl har förhöjda 

nivåer inomhus (Karolinska Institutet, 2011). 

Radiofrekventa magnetfält är i allmänhet kopplade till mobiltelefoni. Utvecklingen av 

infrastrukturen för mobiltelefoni har bidragit till frågeställningar kring exponeringsnivåerna. I 

nuläget visar studier att exponeringsnivåerna från basstationer är flera gånger lägre än 

gränsvärdet, medan exponeringen från mobiltelefoni endast sker i telefonens omedelbara 

närhet och dessutom i väldigt låga doser. (Karolinska Institutet, 2011) 

Hälsoeffekter 

Under senare år har det bedrivits studier för att identifiera eventuella samband mellan 

hälsoeffekter och exponering för elektromagnetiska fält. Kroppens nervsignaler kan störas av 

starka magnetfält, men det krävs magnetfält som är hundratals gånger starkare än de som finns 

under de största kraftledningarna. Starka radiovågor och mikrovågor kan värma upp kroppen så 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Broschyr/2009/Solskyddsfaktorer---sju-tips-for-sakrare-lekplatser-och-friskare-barn/
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Broschyr/2009/Solskyddsfaktorer---sju-tips-for-sakrare-lekplatser-och-friskare-barn/
http://www.smhi.se/klimatdata/miljo/uv-stralning/uv-index-idag-1.3945
http://www.smhi.se/klimatdata/miljo/uv-stralning/1.3945
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Sol-och-solarier/
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mycket att de orsakar brännskador, men allmänheten utsätts normalt inte för så höga nivåer. 

Vid exponering för låga nivåer av elektromagnetiska fält dvs. under Strålsäkerhetsmyndighetens 

referensvärden, finns inga säkerställda hälsorisker. Detta har ett flertal sammanställningar av 

forskningsresultat konstaterat (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2013a). Trots att forskning pågått i 

många år går det idag inte att ge ett säkert svar om magnetfält kan orsaka cancer. Forskare har 

sett samband mellan exponering under barnaåren för förhöjda magnetfältsnivåer i bostaden, 

och en något förhöjd risk för barnleukemi. Därför har Världshälsoorganisationen (WHO) bedömt 

magnetfält som möjligen cancerframkallande.  

Exponeringen i hemmet är vanligtvis mycket lägre än myndighetens referensvärden även om vi 

har trådlösa telefoner, trådlösa datornätverk, babyvakter, trådlösa hörlurar, strömbrytare och 

villalarm. Dessa system skickar svaga signaler som dessutom avtar med avståndet.  

Med några enstaka undantag, visar forskningsresultaten inte något samband mellan 

mobiltelefonanvändning och ökad risk för hjärntumör. Det finns dock fortfarande viss osäkerhet 

när det gäller långtidsanvändning av mobiltelefon (längre än 15-20 år) samt effekten på barn och 

ungdomar, samtidigt som det inte finns någon biologisk grundad anledning att misstänka 

hälsoeffekter.  

Riktvärden 

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att försiktighetsprincipen tillämpas, det vill säga att 

onödig exponering bör undvikas. Ett sätt är att använda hands-free när man pratar i mobilen. 

Rekommendationerna om magnetfält från kraftledningar gäller i första hand vid 

samhällsplanering och nybyggande. 

För elektromagnetiska fält finns referensvärden vilket är en rekommenderad högsta nivå för 

exponering från elektromagnetiska fält, tabell 24. Värdet bör inte överskridas på platser där 

allmänheten vistas (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2013a). Olika referensvärden gäller för skilda 

typer av signaler, eftersom radiovågor av olika frekvens har olika inträngningsdjup i 

människokroppen. Dessutom kan resonansfenomen uppkomma vid frekvenser runt 

100 megahertz, MHz, som gör att en större del av fältet tas upp av kroppen. De allmänna råden 

har tagits fram utifrån internationella vetenskapliga forskningsresultat och bygger på vid vilka 

nivåer elektromagnetiska fält kan ge direkta hälsoeffekter. Begränsningar för allmänheten är satt 

till ungefär en femtiondedel av nivån för konstaterade hälsoeffekter. Experter är eniga om att 

referensvärdena är tillräckliga för att skydda mot akuta effekter (IMM, 2013). 

Tabell 24. Referensvärden för olika frekvenser för radio, tv och mobiltelefoni. Referensvärdena finns angivna i föreskriften 
med allmänna råd om exponering för elektromagnetiska fält (SSMFS 2008:18). Främst riktar de sig till tv- och radiobolag, 
försvarsmakten, mobilteleoperatörer och andra som ansvarar för system som använder radiovågor. (mW/m² = milliwatt per 
kvadratmeter) 

Frekvens (MHz) Referensvärde (mW/m²) Exempel på användningsområde 

10–400 2 000 Radio och kommunikationsradio 
600 3 000 Analog tv 
700 3 500 Digital tv 

900 4 500 GSM 900 
1800 9 000 GSM 1800, trådlös telefon 
2000 10 000 UMTS 3G 
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Miljötillståndet i Blekinge 

Blekinges relativt soliga läge i kombination med länets skärgård och sjöar inbjuder till bad och 

utomhusaktiviteter under sommarhalvåret, vilket orsakar stor exponering för ultraviolett 

strålning (UV-strålning).   

Den allvarligaste formen av hudcancer, malignt melanom, är en elakartad tumörsjukdom som 

lätt bildar metastaser. Trenden för antalet nya fall av malignt melanom visar på en klar ökning, 

även om antalet fall varierar kraftigt mellan åren, figur 34a. År 2012 fick 66 personer i Blekinge 

län diagnosen, varav 36 kvinnor och 30 män. Jämfört med år 2000 har antalet nya fall av malignt 

melanom mer än fördubblats! År 2012 fick 38 kvinnor per 100 000 invånare i Blekinge 

diagnosen, vilket är något högre än riksgenomsnittet (32 kvinnor). 30 män per 100 000 invånare i 

Blekinge drabbades samma år, vilket är något lägre än riksgenomsnittet (36 män). Enligt 

miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö ska antalet nya hudcancerfall, som orsakas av ultraviolett 

strålning, vara lägre år 2020 än år 2000. Det innebär att högst 31 personer drabbas av malignt 

melanom i Blekinge år 2020. Trenden pekar på att målet inte kommer att nås.  

  

Figur 34a.  Antalet nya fall av malignt melanom åren 
1970-2012 i Blekinge. (Miljömål.se, 2014) 

Figur 34b. Antalet nya fall av tumör i huden, ej 

malignt melanom, 1970 – 2012 i Blekinge. 
(Miljömål.se, 2014) 

Även andra hudcancerformer har ökat jämfört med 1970-talet, figur 34b. Med tumör i huden, ej 

malignt melanom avses framförallt skivepitelcancer, som har lägre dödlighet än malignt 

melanom. Trenden pekar på att antalet nya sjukdomsfall fortsätter att öka i Sverige, även om det 

varierar kraftigt mellan åren. Enligt Säker strålmiljö ska antalet nya fall av hudcancer vara lägre 

år 2020 än år 2000. För de tumörtyper som redovisas i denna indikator innebär det högst 69 fall i 

Blekinge. År 2012 fick 112 personer i Blekinge diagnosen tumör i huden, ej malignt melanom, 

varav 66 män och 46 kvinnor. Omräknat till antal fall per etthundratusen invånare motsvarar det 

80 för män och 42 för kvinnor, vilket är i nivå med riket. Män drabbas i högre grad än kvinnor av 

denna cancerform.  

Trenden pekar på att antalet nya sjukdomsfall både av malignt melanom och övriga tumörer i 

huden fortsätter att öka både i Sverige som helhet och i Blekinge.  Det innebär att det behövs 

ytterligare åtgärder för att målet ska nås. Levnadsvanor och attityder till solbränna spelar en 

avgörande roll, eftersom det i första hand är individens beteende som bestämmer exponeringen 

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=73&pl=2&t=Lan&l=10
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=73&pl=2&t=Lan&l=10
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för ultraviolett strålning. Nästan alla vet att solens strålar kan orsaka cancer och att solen är som 

starkast mellan klockan 11 och 15 och att kläder skyddar mot solens strålar. Trots våra 

kunskaper om riskerna är det många som bränner sig och få som skyddar sig tillräckligt bra. Det 

är viktigt att komma ihåg att hudcancer är en sjukdom med lång latenstid. Barn har känsligare 

hud än vuxna och bränner sig lättare i solen. Eftersom det finns ett samband mellan att bränna 

sig som barn och att senare i livet utveckla malignt melanom är det extra viktigt att se till att 

barnen inte bränner sig. På Länsstyrelsen i Blekinges webbplats finns information om hudcancer 

och solvanor. 

Miljötillståndet i Jönköping 

Jönköpings läns många sjöar inbjuder till bad och utomhusaktiviteter under sommarhalvåret. 

Nästan 100 % av den vuxna befolkningen uppger att de skyddar sig mot solen vid vackert väder, 

trots detta uppger drygt 60 % att de bränt sig någon gång de senaste 12 månaderna. Fem 

procent av barnen i länet (4 och 12 år) skyddas aldrig mot solen medan 70 % skyddas 

regelbundet (IMM2013). I barnmiljöhälsoenkäten 2013 uppgav cirka 50 % av tolvåringarna att de 

bränt sig minst en gång det senaste året. De flesta barn (4-åringar och 12-åringar) skyddas från 

solen med solskyddskläder och/eller solskyddskräm (IMM2013). 

År 2012 fick 159 personer, varav 90 kvinnor och 69 män (figur 35a) diagnosen malignt melanom i 

länet. Antalet fall 2012 jämfört med år 2000 är en ökning av antalet nya fall av malignt melanom 

med 152 %. Antalet fall per hundratusen invånare i Jönköping år 2012 ligger över 

riksgenomsnittet för både män och kvinnor. 

  

Figur 35a. Antalet nya fall malignt melanom åren 
1970-2012 i Jönköpings län. (Miljömål.se, 2014) 

Figur 35b. Antalet nya fall tumör i huden, ej malignt 

melanom, åren 1970-2012 i Jönköpings län  
(Miljömål.se, 2014) 

Andra hudcancerformer (skivepitelcancer och basalcellcancer) har också ökat jämfört med 1970-

talet. Diagnosen skivepitelcancer fick 254 personer i Jönköpings län 2012, 95 kvinnor och 159 

män (figur 35b). Det är en ökning sedan 2000 med 107 % för kvinnor och 64 % för män. 

Variationen i antalet fall för män är stor vilket innebär att det är svårt att uttyda någon tydlig 

trend. Antalet fall i länet ligger över riskgenomsnittet, speciellt för män (Miljömål.se, 2014). 

  

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/solvanor/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/solvanor/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/solvanor/Pages/default.aspx
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Som en åtgärd för att minska antalet hudcancer fall har Landstinget och Länsstyrelsen i 

Jönköpings län tagit fram ett skolmaterial för att sprida kunskap och diskussion om hudcancer 

och solvanor. Materialet är avsett för årskurs sex till nio och består av lärarhandledning och 

elevuppgifter. Materialet finns att tillgå på Landstingets hemsida. Sommaren 2013 genomfördes 

informationsinsatser till allmänheten genom att UV-informatörer informerade om kopplingen 

mellan solning och hudcancer. Informationskampanjen genomfördes på badstränder, 

köpcentrum och torg. 

Miljötillståndet i Kronoberg 

I Kronobergs län finns det attraktiva bad- och campingplatser som inbjuder till 

utomhusaktiviteter samt solbad, vilket i sin tur leder till UV-exponering. Av Kronoberg läns drygt 

186 000 invånare fick 79 invånare (46 män och 33 kvinnor) diagnosen malignt melanom under 

2012 (figur 36a) vilket är över riksgenomsnittet när det gäller antalet registrerade fall. De andra 

hudcancerformerna (skivepitelcancer och basalcellcancer) har också ökat betydligt sedan 1970-

talet. I Kronobergs län fick 124 invånare år 2012 (66 män och 58 kvinnor) diagnosen tumör i 

huden, ej malignt melanom vilket är en ansenlig ökning sedan år 2000 då 59 fall noterades i länet 

(figur 36b). Antal fall av tumör i huden, ej malignt melanom, i Kronobergs län låg år 2012 över 

riksgenomsnittet för tumör i huden, ej malignt melanom för kvinnor men inte för män.  

  

Figur 36a. Antalet nya fall malignt melanom åren 
1970-2012 i Kronoberg (Miljömål.se, 2014). 

Figur 36b. Antalet nya fall tumör i huden, ej malignt 

melanom, 1970-2012 i Kronoberg (Miljömål.se, 2014). 

Miljötillståndet i Östergötland 

I Östergötlands län finns det cirka 2 100 sjöar samt en skärgård med flera tusen öar. Detta 

inbjuder till sol och utomhusaktiviteter under större delen av sommaren. I länet fick 171 

personer av länets cirka 430 000 invånare diagnosen hudcancer malignt melanom under år 

2011, varav 95 män och 76 kvinnor (figur 37a). Enligt det tidigare regionala delmålet för 

hudcancer så skulle antalet nya fall inte vara fler år 2010 än de var år 2000. År 2000 var det 

totalt 81 personer som fick diagonsen malignt melanom och år 2012 fick 191 personer 

diagnosen. Antalet fall i länet år 2012 var 46,04 fall för män per 100 000  invånare och 40,54 för 

kvinnor per 100 000 invånare, vilket är över riksgenomsnittet. Under 2012 fick 273 personer 

diagnosen skivepitelcancer (figur 37b), 184 män och 89 kvinnor, vilket i antalet fall per 100 000 

invånare motsvarar 93,91 för män och 31,82 för kvinnor, vilket innebär att länet ligger 

http://www.lj.se/barndialogen
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genomsnittet i landet som helhet för kvinnor (41,90), men över genomsnittet för män (79,25). 

Vad gäller tumör i huden, ej malignt melanom (avser huvudsakligen skivepitelcancer) har antalet 

drabbade ökat väldigt mycket. 

  

Figur 37a. Antalet nya fall malignt melanom åren 
1970-2012 i Östergötland (Miljömål.se, 2014). 

Figur 37b. Antalet nya fall tumör i huden, ej malignt 

melanom, 1970-2012 i Östergötland (Miljömål.se, 
2014). 

Åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö 

 Planera för gröna ytor och tillgång till skugga på lekplatser, förskole- och skolgårdar. Detta 

kommer att få en allt större betydelse i framtiden, med tanke på klimatförändring med ökad 

förekomst av värmeböljor. 

 Bevara de grönytor och träd som finns inom stadsplanerat område. 

 Genomföra informationsinsatser för att ändra människors solvanor och uppmärksamma 

kopplingen mellan solning och hudcancer. 
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Hälsoindikatorer på Miljömålsportalen 

Översikt över hälsorelaterade indikatorer på Miljömålsportalen samt för vilka år data 

presenteras nationellt och för respektive län.  

Tabell 25. Hälsorelaterade indikatorer på Miljömålsportalen.  

Hälsoindikatorer Nationellt Blekinge Jönköping Kronoberg Östergötland 

Beteenderelaterad 
UV-exponering 

2005 och 
framåt Data saknas Data saknas Data saknas Data saknas 

Cesium-137 i 
mjölk 

1960 och 
framåt Data saknas Data saknas Data saknas Data saknas 

Hudcancerfall 
malignt melanom 

1970 och 
framåt 

1970 och 
framåt 

1970 och 
framåt 

1970 och 
framåt 

1970 och 
framåt 

Hudcancerfall 
tumör i huden, ej 
malignt melanom 

1970 och 
framåt 

1970 och 
framåt 

1970 och 
framåt 

1970 och 
framåt 

1970 och 
framåt 

Strålnivå i 
omgivningen 2002 2002 2002 2002 2002 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Alla-indikatorer/
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