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Förord  

Medlemsstaterna i EU har kommit överens om regler för att förbättra luftkvaliteten inom 
unionen för att skydda människors hälsa och naturen. I Sverige har dessa regler bl a införlivats i 
svensk lagstiftning genom styrmedlet miljökvalitetsnormer som infördes i miljöbalken 1999. I 
Sverige antogs en ny Luftkvalitetsförordning i juni 2010 (2010:477) som reglerar vilka ämnen som 
omfattas samt hur detta styrmedel ska tillämpas. Enligt denna förordning ansvarar kommunerna 
för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna, i samverkan eller på egen 
hand. De ansvarar även för att tillhandahålla aktuell information om föroreningsnivåerna. Om 
miljökvalitetsnormerna överskrids behöver enligt förordningen ett åtgärdsprogram upprättas. 
Ansvariga för detta är länsstyrelse och/eller berörd(a) kommun(er).  

I Dalarna har övervakning av luftkvaliteten i länet samordnats av Dalarnas Luftvårdsförbund. 
Sedan 2001 har mätningar av kvävedioxid och VOC (bensen) genomförts med ungefär tre års 
intervall i alla tätorter i länet. Dessutom har vissa mätningar och modelleringar genomförts för 
andra ämnen som berörs av förordningen. Den nya förordningen ställer dock mer långtgående 
krav på den övervakning av luftkvaliteten som ska ske för uppföljning av miljökvalitetsnormerna. 
Inom Dalarnas Luftvårdsförbund pågår för närvarande ett arbete med att utforma ett nytt 
program. Ett sådant program ska baseras på den kunskap som finns om luftkvaliteten i 
samverkansområdet. Syftet med denna rapport är därför att beskriva resultaten från den 
övervakning som skett samt utifrån detta diskutera vad ett nytt program behöver innehålla för 
övervakning. Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av projektledaren från 
länsstyrelsen och tjänstemän från länets största kommuner, Falun och Borlänge.  

I arbetsgruppen har ingått: 

Lena Nerhagen, Länsstyrelsen Dalarna 

Andreas Jansson, Falu kommun 

Anna-Karin Jansson, Falu kommun 

Anna Åberg, Borlänge kommun 

Länsstyrelsen har sammanställt rapporten på uppdrag av Dalarnas luftvårdförbund 

Länsstyrelsen i Dalarnas län, vintern 2011 

Lena Nerhagen 
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Förkortningar  

EU Europeiska Unionen 

LVF Luftvårdsförbund 

MKN Miljökvalitetsnorm 

ÖUT Övre utvärderingströskel 

NUT Nedre utvärderingströskel 

NFS Naturvårdsverkets författningssamling 

As Arsenik 

B(a)P Bens(a)pyren är indikator för PAH 

Cd Kadmium 

CO Kolmonoxid   

Ni Nickel 

NO2 Kvävedioxid 

PAH Polycykliska aromatiska kolväten 

Pb Bly 

PM10 Partiklar som är max 10 mikrometer stora (från förbränning och vägslitage) 

PM2,5 Partiklar som är max 2,5 mikrometer stora (framförallt från förbränning) 

PM10-2,5 Partiklar mindre än 10 men större än 2,5 mikrometer (framförallt från vägslitage) 

SO2 Svaveldioxid 

VOC Kolväten (bensen är ett av flera ämnen) 
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Sammanfattning 

I Sverige antogs en ny Luftkvalitetsförordning i juni 2010 (2010:477).  Den reglerar vilka ämnen 
som omfattas av miljökvalitetsnormer för luftkvalitet samt hur detta styrmedel ska tillämpas. 
Enligt denna förordning ansvarar kommunerna för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta 
miljökvalitetsnormerna, i samverkan eller på egen hand. Dalarnas Luftvårdsförbund samordnar 
detta arbete i Dalarna och de arbetar nu med att utforma ett nytt program. Ett sådant program 
ska baseras på den kunskap som finns om luftkvaliteten i samverkansområdet. I denna rapport 
beskrivs resultaten från den övervakning som skett fram till nu och utifrån detta diskuteras vad 
ett nytt program för övervakning av luftkvalitet behöver innehålla.  

I Dalarna är det risk för överskridande av nedre utvärderingströskeln (NUT) för partiklar och 
kvävedioxid på vissa gator i Borlänge respektive Falun. Det finns även risk för överskridande av 
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (det svenska gränsvärdet för dag och timme) i Falun. Detta 
innebär att Falun åtminstone måste ha en mätstation för kvävedioxid. Eftersom övre 
utvärderingströskeln (ÖUT) överskrids måste denna kompletteras med ytterligare en mätstation 
alternativt modellering på någon plats i samverkansområdet. För partiklar gäller att NUT 
överskrids och därmed måste det finnas två mätstationer i samverkansområdet. Risk för 
överskridande av NUT finns inte för övriga ämnen och därmed kan enklare mätning alternativt 
modellering användas för dessa. 

Programmet bör utformas för att både övervaka långsiktiga förändringar och ge underlag för att 
bedöma om behov finns för genomförande av åtgärder. Detta sker genom fasta mätpunkter som 
är strategiskt placerade på platser där det kan förmodas vara för länet högsta halter. Om 
miljökvalitetsnormer eller den övre eller nedre utvärderingströskeln inte överskrids på dessa 
platser är sannolikheten liten att halter av aktuella föroreningar överskrids på andra platser i länet. 
Vid dessa mätstationer samlas även information om aktiviteter som bidrar till halter av 
luftföroreningar för att mätningarna ska kunna användas för att kalibrera modeller för 
förhållanden i Dalarna. 

Eftersom Falun och Borlänge är tätorterna med högst halter bör de fasta mätstationer som lagen 
kräver ska finnas i samverkansområdet placeras där. I Falun måste mätning av kvävedioxid 
genomföras medan Borlänge har störst problem med partiklar. Det är därför lämpligt att mätning 
av kvävedioxid sker i Falun (gärna två platser som representerar gatunivå och urban bakgrund) 
medan mätningar av partiklar på motsvarande sätt sker i Borlänge (gatunivå för PM 10 och urban 
bakgrund för PM2,5). Givet att annan relevant information som trafikarbete samlas in vid 
mätpunkterna kommer denna information kunna användas för att både använda och kalibrera 
modeller. 

Utöver dessa fasta mätstationer behöver kontroll av luftkvalitet genomföras med jämna 
mellanrum i andra kommuner i länet. Detta kan ske genom ambulerande mätningar, alternativ 
modelleringar, på olika platser i länet som utformas utifrån lokala behov. Exempel på sådana 
lokala behov är att kommunerna bedriver tillsyn och de har exempelvis skyldighet att övervaka 
betydelsen av småskalig vedeldning för luftkvaliteten. Eftersom detta är en källa med begränsad 
lokal påverkan är det svårt att fånga dess inverkan genom centralt placerade mätstationer. Det 
finns även variationer över tid i trafikarbetet som kan leda till förhöjda halter på vissa platser 
periodvis. Även bidraget från olika industrier kan vara intressant att kartlägga mer i detalj för att 
ge underlag för arbetet med tillsyn. 
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Miljökvalitetsnormer och övervakning av luftkvalitet  

Bakgrund och syfte med rapporten 

Medlemsstaterna i EU har kommit överens om regler för att förbättra luftkvaliteten inom 
unionen. Varje land har genom sitt medlemskap förbundit sig att genomföra den lagstiftning som 
beslutas. Det handlar om direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa samt 
direktiv 2004/107/EG om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska 
kolväten i luften. Dessa har i Sverige genomförts genom Miljöbalken (1998:808), 
Luftkvalitetsförordning (2010:477) och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet 
(NFS 2010:8). Det är kommunerna och Naturvårdsverket som enligt förordningen har i uppgift 
att kontrollera luftkvaliteten i förhållande till miljökvalitetsnormerna1. 

I Dalarna har övervakning av luftkvaliteten i länet samordnats av Dalarnas Luftvårdsförbund. 
Förbundet bildades 1991 och har som syfte att ”verka för en bättre luftmiljö i länet genom att 
insamla, bearbeta, sammanställa och förmedla luftvårdskunskap”. Medlemmar är kommuner, 
företag, myndigheter och övriga som påverkar luftkvaliteten i länet. Med anledning av 
Luftkvalitetsförordning 2010/477 initierade styrelsen ett arbete med att ta fram ett nytt program 
för övervakning av luftkvalitet. En arbetsgrupp tillsattes med representanter från länsstyrelsen 
och kommunerna. Denna rapport är ett resultat av arbetsgruppens arbete. Syftet med rapporten 
är att beskriva resultaten från den övervakning som skett sedan år 2000 och att utifrån denna 
kunskap diskutera vad ett nytt program behöver innehålla för övervakning. 

Denna rapport innehåller en beskrivning av de ämnen som omfattas av miljökvalitetsnormer och 
en diskussion om den övervakning som behöver ske för att kontrollera att dessa inte överskrids. 
Det finns dock andra luftburna föroreningar som kan behöva övervakas. I preciseringarna till 
miljömålet Frisk luft anges exempelvis ämnen som inte omfattas av miljökvalitetsnormerna. 
Denna rapport beskriver inte dessa ämnen eftersom de inte beskrivs i Luftkvalitetsförordningen2.  

För kommunerna och deras arbete med tillsyn kan det dock vara relevant att kontrollera fler 
ämnen än de som diskuteras i denna rapport. För att kunna påverka halterna lokalt behövs också 
kunskap om hur halterna påverkas av olika lokala utsläppskällor. Denna rapport beskriver endast 
översiktligt sådana samband eftersom det saknas mer detaljerad information om vad som 
påverkat halterna i Dalarna3.  

Miljökvalitetsnorm för utomhusluft och utformning av övervakning 

Miljökvalitetsnormer är utformade till skydd för människors hälsa4. Utformningen av normerna, 
och vad som ska mätas, utgår ifrån den påverkan olika föroreningar förväntas ha på människors 
hälsa. Vissa, såsom kvävedioxid (NO2) och grova partiklar (PM10-2,5), antas ha en akut inverkan 
vilket medfört normer för dygn och timme. Andra, såsom finare partiklar (PM2,5), antas ge 
upphov till försämrad hälsa vid långvarig exponering (d v s under flera år). Ambitionen är i detta 
fall att arbeta för att den genomsnittliga exponeringen som människor utsätts för, och därmed 
halten i luften, ska vara låg.  

De flesta svenska gränsvärden är fastställda utifrån de som anges i EU direktiv. För NO2 har 
dock Sverige lagt fast en högre nivå än EU. Det är framförallt miljökvalitetsnormen för NO2 som 

                                                 
1 För mer information se Luftguiden. Handbok 2011:1. Utgåva 1. Januari 2011. Naturvårdsverket 
2 Länsstyrelsens har ett pågående program för regional miljöövervakning och där ingår även en del övervakning 
av luftkvalitet, framförallt sådan som är till nytta för att förstå påverkan på naturmiljön. 
3 För mer detaljerad information om varför det bedrivs övervakning av luftkvalitet, hur den genomförs och vad 
som påverkar halterna hänvisar vi till Naturvårdsverkets rapport Luften i Sverige 2009. 
4 Även naturen påverkas av förändringar i luftkvalitet. Övervakning inom detta område sker inom ramen för det 
regionala miljöövervakningsprogrammet som samordnas av Länsstyrelsen. 
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riskerar att överskridas i Dalarna. För andra ämnen finns en risk att den nedre 
utvärderingströskeln (NUT) överskrids. Detta har betydelse för behovet av mätning. I bilaga 1 
finns en översikt över ämnen och gällande gränsvärden. Till miljömålet Frisk luft finns 
preciseringar som gäller ämnen som även omfattas av systemet med miljökvalitetsnormer. Ibland 
gäller samma gränsvärden men ibland skiljer de sig åt. I det senare fallet kan miljömålet ses som 
det långsiktiga målet. 

Möjligheten att påverka halterna med lokala åtgärder varierar eftersom halterna påverkas både av 
utsläpp lokalt och regionalt. För Sverige gäller att halterna för flera ämnen har en s k nord- sydlig 
gradient, d v s halterna avtar längre norrut i landet5. Detta gäller exempelvis för PM10, PM2,5 
samt NO2 som är de ämnen där risken för överskridande av miljökvalitetsnormerna är störst. 
Orsaken till att halterna avtar längre norrut är att avståndet till de stora utsläppsområdena i 
Centraleuropa ökar. 

Halterna i tätorter varierar både p g a utsläppskällor och andra förutsättningar som meteorologi 
och topografi6. Betydelsen av lokala källor är också olika för olika ämnen. För NO2 gäller att 
merparten härrör från den egna tätorten, exempelvis från trafik eller olika typer av förbränning, 
medan halterna av fina partiklar (PM2,5) till stor del påverkas av intransport från andra områden 
av s k sekundära partiklar. Totalhalterna av partiklar (PM10) kan däremot bli väldigt höga längs 
vissa gator under episoder på våren då vägdamm virvlar upp från vägbanan. 

Mätningar genomförs på olika platser som representerar olika typer av exponering. Vissa 
mätningar sker nära marken på platser där halterna förväntas vara höga. Detta kallas ibland i 
gaturum. Detta är för att få ett mått på halter av de ämnen som kan ha en akut effekt på 
människors hälsa. Mätningar genomförs även i s k regional bakgrund, d v s vid mätstationer som 
ligger på landsbygden. Dessa mätningar genomförs för att kunna avgöra hur lokala utsläppskällor 
i en tätort bidrar till totalhalten. 

Ett bra mått på genomsnittlig exponering i befolkningen ges av halterna i urban bakgrund, vilka 
är på allmänna platser i en tätort (t ex parker), eller ovan tak, eftersom detta är halter som speglar 
luftkvaliteten över större områden. De flesta människor tillbringar mycket av tiden inomhus, eller 
utanför de centrala delarna av en tätort, och där är halterna för många föroreningar lägre än i de 
centrala delarna av en tätort. Förutom i Falun och Borlänge, där mätningar genomförts på olika 
platser, har de mätningar i Dalarnas tätorter som redovisas i denna rapport genomförts i urban 
bakgrund7.  

Olika utrustning används för att genomföra mätningar. Vilken utrustning som används beror 
exempelvis på detaljeringsnivån på de resultat som önskas, om det är medelvärden för längre eller 
kortare tidsintervall. För NO2 och bensen har s k passiva provtagare använts i Dalarna medan 
partikelmätningarna ställt krav på en mer avancerad mätutrustning. Även vid Falu kommuns 
kontinuerliga mätning av NO2 används mer avancerad mätutrustning. Som komplement till 
mätningar används även modelleringar, exempelvis för att kunna uppskatta haltbidraget från en 
viss utsläppskälla på en viss plats.  

                                                 
5 Se Luften i Sverige 2009 som är utgiven av Naturvårdsverket. 
6 Se Luftguiden sid 112.. Handbok 2011:1. Januari 2011. Naturvårdsverket 
7 Mätningar och modelleringar har även genomförts på andra platser för att klarlägga hur halterna varierar 
mellan olika miljöer inom olika tätorter och i länet. Information om dessa finns i tidigare rapport. I 
Länsstyrelsens rapport 2007:06 finns resultat från olika mätningar och i SMHI rapport 2009-9 finns detaljerade 
beskrivningar av de gatumiljöer där modellberäkningar genomförs i länet. Dessa resultat har inte rapporterats i 
detalj i denna sammanställning av flera skäl. De mätningar som redovisas har genomförts på liknande platser och 
med samma metod vilket krävs för att resultaten ska kunna jämföras och slutsatser dras. Vidare så stödjer 
resultaten i övriga studier slutsatsen att det är de större tätorterna i länet som eventuellt kan ha problem med 
överskridande av miljökvalitetsnormerna på vissa platser. Därför redovisas i denna rapport fler resultat från olika 
undersökningar för dessa tätorter, d v s Falun och Borlänge. 
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Övervakning genom samverkan – krav och fördelar 

Enligt Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2010:8 ska samverkan mellan kommuner 
bedrivas i enlighet med ett program för samordnad kontroll. Programmet ska tas fram i samråd 
mellan de samverkande kommunerna samt med andra berörda parter. Programmet ska 
åtminstone innehålla: 

1. organisation 

2. kontrollstrategi för en tidsperiod om minst två år 

3. kartor med markerade provtagningsplatser, områden där eventuell modellberäkning ska 
utföras samt annan relevant information 

4. information om samt analys av tidigare kontrollresultat inför kommande kontrollstrategi 

5. rutiner för rapportering och information, och 

6. långsiktig mät- och modellberäkningsstrategi 

En nyhet med den nya luftkvalitetsförordningen är att mätning kan kombineras med modellering. 
I föreskrifterna anges utförligt vilka kraven är för mätning och beräkning vid kontroll av 
normerna. Det som regleras är hur många kontroller som måste genomföras i ett visst område, 
hur ofta kontroller ska genomföras och vilka metoder som får användas. Vidare beskrivs vilka 
krav som ställs på den utrustning som ska användas och hur den ska genomföras, exempelvis var 
mätutrustning ska placeras. Det anges även hur resultatrapporteringen ska ske. En mer utförlig 
vägledning av innebörden i dessa föreskrifter finns i handboken Luftguiden. 

I Luftguiden beskrivs även vilka motiv det kan finnas för samverkan samt hur en sådan kan 
organiseras och finansieras. Anledningarna till samverkan är det finns ett antal fördelar för 
kommunerna: 

- det ger möjlighet till att koncentrerar kompetensen om dessa komplexa frågor 

- det är ekonomiskt fördelaktigt bl a genom att minska kraven på antalet mätstationer 

- det underlättar information och kunskapsspridning 

- det kan bidra till helhetssyn och underlätta samordning med annat miljöarbete.  

Men samverkan kan även vara av intresse för andra aktörer, exempelvis företag som kan ha nytta 
av den övervakning som sker som underlag för egenkontroll av utsläppen från den egna 
verksamheten. Även länsstyrelsen kan ha nytta av arbetet vid uppföljningen av miljömålen. 

Samverkan uppstår när två eller fler kommuner samordnar sitt arbete och luftvårdsförbund ses 
som en bra organisationsform. När det gäller finansiering konstateras det att det kan vara lämpligt 
att diskutera finansiering utifrån ett ”rättviseperspektiv”, d v s att deltagarna betalar utifrån den 
nytta de får av samverkan. Detta innebär att kommuner med större problem och där mätningar 
genomförs oftare bidrar med mer än kommuner med mindre problem. 
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Resultat från mätningar och modelleringar i Dalarna 

Introduktion 

Under 2000 talet har det både genomförts mätningar och modelleringar i Dalarna (se bilaga 3). 
En utförlig beskrivning av de mätningar som genomförts t o m 2006 finns i Länsstyrelsens 
rapport 2007:06. Till detta tillkommer modelleringar och mätningar som genomförts t o m 2010 
samt de mätningar som genomförts av Faluns och Borlänges kommuner. En översiktlig 
sammanställning redovisas i detta avsnitt (se även fotnot 6). För mer detaljerad information om 
mätningar och resultat för enskilda kommuner hänvisas till respektive kommuns miljökontor. 

Resultaten från de modelleringar som genomförts beskrivs kortfattat. För mer utförliga 
beskrivningar hänvisas till SMHIs rapporter. I rapport 2009-9 redovisas modelleringar för fyra 
gator i fyra tätorter för ämnena PM10, NO2, bensen och CO. I SMHI rapport 2010-7 redovisas 
resultat från flera tätorter i Sverige för PM10, NO2, Bensen och CO. I den studien har 
modellberäkningar genomförts för Stationsgatan i Borlänge och Gruvgatan i Falun. 

Problemen med luftkvalitet och överskridande av miljökvalitetsnormer uppstår framförallt i 
tätorter. Detta beskrivs i det inledande avsnittet genom en översiktlig beskrivning av hur halterna 
varierar geografiskt inom länet, från glesbygd till de största tätorterna. Därefter följer en 
redovisning av tillståndet för tätorterna. Presentationen inleds med de största kommunerna och 
därefter redovisas de för kommunerna efter deras befolkningsstorlek. Resultat från mätningar 
och modelleringar redovisas. Mätningarna som redovisas, förutom för Falun och Borlänge, är 
gjorda i den största tätorten i kommunen på en plats som representerar urban bakgrund. 

Variationer i halter i länet - översikt 

Ett sätt att klarlägga vilka källor 
som bidrar till luftföroreningar 
är att genomföra mätningar på 
olika geografiska platser.  

I Dalarna har mätningar 
genomförts i tätorter men också 
på två platser som ligger på 
landsbygden på längre avstånd 
från större utsläppskällor, se 
kartan samt tabellen i bilaga 2.  

Referensstationer i regional 
bakgrund finns på Fulufjället 
och på en plats utanför 
Sundborn, ungefär en mil från 
Falu tätort. Den förra ligger i ett 
fjällområde långt från större 
utsläppskällor medan den andra 
är mer påverkad av utsläpp i 
Falun och Sundborn men också 
av trafiken som sker i 
närområdet. Även i vissa andra 
tätorter som Borlänge, Mora och 
Malung är utsläppen från 
trafiken periodvis extra stora p g 
a närhet till flera större vägar. 
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Resultat för referensstationerna för NO2 redovisas i figur 1. Av resultaten framgår att halterna är 
långt under både miljömål och miljökvalitetsnormer. Vintermedelvärdet i Fulufjället är strax över 
1 μg/m3medan det för Sundborn ligger mellan 3 och 4 μg/m3. Årsmedelvärdet förväntas vara 
något lägre eftersom halterna av NO2 är högre på vintern än på sommaren8.  
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Figur 1: Vintermedelvärden för kvävedioxid för referensstationerna på Fulufjället och utanför 

Sundborn. 
 

I Figur 2 redovisas resultaten från referensstationerna för bensen. Halterna ligger under 
miljökvalitetsnormen men däremot ligger de nära miljömålet. Även i detta fall väntas dock 
halterna vintertid vara högre än sommartid så årsmedelvärdet är lägre än vad resultaten i figuren 
visar.  
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Figur 2: Vintermedelvärden för bensen för referensstationerna på Fulufjället och utanför 

Sundborn. 
 

I Figur 3 har vi samlat resultaten från de tätorter i Dalarna där mätningar genomförts. Som 
framgår av diagrammen finns det en betydande variation mellan olika tätorter och i vissa fall 
mellan olika år för samma tätort. De högsta vintermedelvärdena när det gäller NO2 har Falun och 
Borlänge medan halten av bensen ligger på liknande nivå för alla tätorter9.  

Att halterna av NO2 är högre i de större tätorterna är bl a orsakat av ett större trafikarbete. För 
bensen spelar lokala utsläppskällor stor roll. Enligt Luften i Sverige 2009 så hade mindre och 
medelstora norrländska och värmländska orter bland de högsta uppmätta halterna under 2009 

                                                 
8 Naturvårdsverket genomför övervakning i regional bakgrund. Den stationen som ligger närmast Dalarna är 
Jädraås i Gästrikland. Halterna i Fulufjället är i nivå med de i Jädraås medan de i Sundborn är i samma nivå som 
t ex Aspvreten på östkusten. Se Luften i Sverige 2009, Naturvårdsverket. 
9 Detta är mätningar genomförda i urban bakgrund i respektive tätort. IVL deltog i utformningen av 
mätprogrammet och har bl a gett kommunerna vägledning när det gäller var mätningarna ska genomföras. 
Länsstyrelsen, kommunerna men även IVL (Institutet för vatten och luftvårdsforskning) har tillgång till de 
mätdata som ligger till grund för diagrammen. 
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och även under tidigare vintrar under 2000-talet. Omfattande vedeldning och kallare klimat, och 
därmed sämre omblandningsförhållanden, är orsakerna enligt rapporten. Att halterna för bensen 
är relativt sett låga i större tätorter i Dalarna kan bl a förklaras av att fler hushåll är anslutna till 
fjärrvärme.  
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Figur 3: Vintermedelvärden under tre år för Kvävedioxid och Bensen i Dalarnas 15 kommuner. 
 

En jämförelse mellan resultaten för NO2 i figur 1 och 3 visar att halterna är minst dubbelt eller tre 
gånger så höga, i genomsnitt, i tätorter som på den befolkade landsbygden i Sundborn. Det 
innebär att lokala utsläppskällor ger ett bidrag till totalhalten på mellan 8 och 16 μg/m3. Detta 
bekräftas av resultat som räknats fram i modeller för olika tätorter i Dalarna.  

I SMHI rapport 2009-9 redovisas resultat för Falun, Borlänge, Malung och Leksand. Enligt 
modellberäkningarna är det lokala bidraget för NO2 i Malung och Leksand runt 12 μg/m3 medan 
det för Falun och Borlänge är runt 16 μg/m3. Detta motsvarar mellan 30 och 50 % av den totala 
halten för enskilda gator. Motsvarande beräkningar för övriga ämnen visar att för PM10 är det 
lokala bidraget mellan 20 och 50 % av den totala halten vid olika gator medan det för bensen är 
mellan 50 och 70 %. 

Halterna kan alltså lokalt, och under speciella förhållanden, bli betydligt högre än de medelhalter 
som redovisats ovan. Det sker exempelvis om det är ett stort trafikflöde längs en gata med tät 
och hög bebyggelse, och speciellt under vissa meteorologiska förutsättningar som klara och kalla 
vinterdagar (för NO2), eller torra och varma dagar på våren (för PM 10). Det är under sådana 
förhållanden som miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas i de större tätorterna i Dalarna. 

En lärdom av ovanstående genomgång är att risken för överskridande ökar om de lokala 
utsläppen är stora och där är trafiken inom tätorten ofta är en stor bidragande orsak. Att minska 
utsläppen från lokala källor, inklusive trafiken, är därför ett viktigt bidrag för att minska risken för 
överskridande av miljökvalitetsnormer, men det är också viktigt därför att det minska den 
genomsnittliga exponeringen i en tätort vilken antas bidra till försämrad hälsa i befolkningen på 
längre sikt. 

Halter i Falun 

Det är ungefär 56 000 invånare i kommunen. Detta är den tätort i länet som har störst problem 
med luftkvaliteten. Detta beror på att det är en tätort med koncentrerad stadskärna där mycket av 
trafiken passerar. De centrala delarna av staden ligger också i en ”gryta” och under vissa 
meteorologiska förhållanden, som inversion vintertid, kan föroreningarna ligga kvar under det 
lock som bildas och då kan halterna periodvis bli höga. 

Resultat kvävedioxid och bensen 
De mätningar som genomförts i Luftvårdsförbundets program, se figur 4 visar att MKN’s 
årsmedelvärde, och troligtvis även NUT inte överskrids mätt som vinterårsmedelvärde. Det 
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verkar också ha varit en nedåtgående trend när det gäller halterna men det är oklart om denna 
fortsätter. Under 2010 visar kommunens egna mätningar att halterna periodvis var höga vilket bl 
a kan förklaras av den förhållandevis kalla vintern.  
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Figur 4: Veckomedelvärden under tre år för Kvävedioxid och Bensen i Falun. 
 

Falun kommun genomför även egna mätningar för NO2, se figur 5, 6 och 7. Mätningarna sker 
ovan tak och har skett på samma sträcka mellan Folkets hus och Kårhuset sedan 1993. 
Mätningarna sker med en optisk mätteknik kallad DOAS som innebär att en ljusstråle sänds mot 
en mottagare som registrerar halterna.  

Även dessa resultat visar att årsmedelvärdet inte överskrids och inte heller NUT. Årsmedelvärdet 
har varit ungefär detsamma under de senaste 15 åren. Däremot överskrids ibland 
dygnsmedelvärdet för NO2 och timmedelvärdet har tangerats vissa år. Detta gäller dock de 
svenska gränsvärdena. Om de gränsvärden som fastställts av EU hade använts hade MKN inte 
överskridits. 
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Dygnsmedelvärde för kvävedioxid
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Figur 6: Dygnsmedelvärden (98 percentil10) för kvävedioxid från mätsträckan Östra Falan. År
 2004 saknas i diagrammet. Prickad linje visar NUT. 
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Figur 7:  Timmedelvärden (98 percentil) för kvävedioxid från mätsträckan Östra Falan.        
 År 2004 saknas i diagrammet.  
 

Resultaten rapporterade i figur 4 och de i figur 5-7 är inte jämförbara eftersom både mätmetod 
och mätplats skiljer sig åt. Resultaten i figur 5-7 är från mätningar gjorda ovan tak i centrala 
Falun. Halterna är uppmätta som ett genomsnitt av halterna på en längre sträcka som passerar 
både den mest trafikerade delen i centrala stan liksom områden med promenadstråk och torg. 

                                                 
10 98 percentil visar ett medelvärde för höga dygnsmedelvärden, i detta fall visas dygnsmedelvärdet för det 7:e 
högsta dygnet under respektive år. 
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Resultaten från figur 4 däremot representerar en punkt i centrala staden som inte ligger i direkt 
närhet till mer trafikerade gator. Det är dessutom endast mätvärden för vinterhalvåret. Enligt 
Gunnar Omstedt på SMHI11 går mätningar i gatunivå och ovan tak inte att jämföra eftersom 
”Det finns kraftiga gradienter inom staden som inte ett DOAS instrument kan fånga”.  

Enligt föreskriften (NFS 2010:8) ska kontinuerlig mätning genomföras i gaturum (dock inte 
mikromiljöer) om de endast sker på en plats i en tätort. För Faluns del innebär detta att resultaten 
i figur 5-7 inte kan användas för att avgöra om miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid överskrids 
eller ej. För att få klarhet i detta behöver DOAS mätningen, som pågått under flera 
år, kompletteras med ytterligare en mätstation för att mätningen ska leva upp till lagens krav. 
Detta ställer dock frågor om mätningarnas representativitet för mer allmänna trender i 
föroreningshalten i en tätort och befolkningens genomsnittliga exponering för luftföroreningar, 
speciellt i en tätort som Falun med dess episoder med inversion. I det fortsatta arbetet med att ta 
fram ett program för utvärdering av luftkvalitet behöver denna fråga utforskas närmare innan 
beslut fattas om antalet mätstationer, deras placering och om modellering eventuellt ska användas 
som komplement. 

Resultat partiklar 
Mätningar av partiklar har skett i gaturum på Gruvgatan och Engelbrektsgatan under 2010, se 
figur 8 och 912. Enligt resultaten överskrider inte halterna MKN eller NUT varken på Gruvgatan 
eller på Engelbrektsgatan13. På Engelbrektsgatan ligger halterna dock nära NUT. Tillfällen med 
relativt sett höga halter inträffar framförallt under våren vilket kan förklaras av uppvirvling av 
vägdamm när gatorna torkar upp.  

Årsmedelvärdet på Gruvgatan är 14,2 μg/m3 för PM10 och på Engelbrektsgatan 14,6 μg/m3
. 

Årsmedelvärdet för PM2,5 på Gruvgatan är 10,7 μg/m3. Det väldig höga värdet i figur 8 och 9 
inträffade den 24 juni vilket var torsdagen innan midsommarafton. Både halterna av PM10 och 
PM2,5 var höga men det är svårt att avgöra vilka utsläpp som bidragit till dessa höga halter. En 
bidragande orsak var säkert ökad trafik till följd av intensiv handel inför midsommarhelgen. Men 
sådana episoder kan också förklaras av att fina partiklar (PM2,5) förts in över tätorten från större 
utsläpp i övriga Sverige eller Europa. En annan möjlighet är mätfel men det är mindre troligt 
eftersom både halterna av PM10 och PM2,5 var förhöjda.  

 

                                                 
11 Mail med svar på frågor 27 september 2011. 
12 En utvärdering kommer att göras av IVL där även jämförelser med andra städer i landet finns med. Mätning av 
partiklar (PM 10) har även skett under tidigare år och inte heller dessa har visat på ett överskridande av MKN. 
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Figur 8: Dygnsmedelvärden för PM10 på Engelbrektsgatan och Gruvgatan i Falun 2010 
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Figur 9: Dygnsmedelvärden för partiklar på Gruvgatan i Falun 2010 

Resultat modellberäkningar 
Kommunen har deltagit i en studie av luftkvalitet i gatumiljö som genomfördes av SMHI 2010 på 
uppdrag av Naturvårdsverket14. Modelleringar är gjorda för PM10, NO2 samt VOC på 
Gruvgatan. Enligt resultatet överskrids inte miljökvalitetsnormerna för dessa i Falun. När det 
gäller miljömålen överskrids dessa i vissa fall.  

I ytterligare en studie har modellberäkningar gjorts för flera gator i centrala Falun15. Den visar att 
MKN inte överskrids för PM10, bensen eller CO men tangeras när det gäller dygnsmedelvärdet 
för NO2. Detta gäller enligt studien för två gator, Gruvgatan och Falugatan. Det senare är något 

                                                 
14 Nationella beräkningar med SIMAIR av Hans Backström och Sven Kindell. SMHI rapport Nr 2010-7. 
15 En förstudie av SIMAIR i Dalarna av Gunnar Omstedt och Sven Kindell. SMHI rapport Nr 2009-9. 
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förvånande då Falugatan har en låg trafikmängd eftersom gatan passerar genom centrum och 
endast trafikeras av bussar.  

Halter i Borlänge  

Kommunen har ungefär 50 000 invånare. Det är den andra stora tätorten i Dalarna. 
Luftkvaliteten här påverkas dels av trafiken eftersom staden är en knutpunkt för två riksvägar och 
även är ett handelscentrum, och dels av den tunga industrin som finns i området. Borlänge är 
dock en gles stad varför det finns få specifika platser där koncentrationerna kan bli höga utan det 
handlar snarare om att halten av vissa föroreningar i urban bakgrund kan vara förhöjd.  

Mätningar har genomförts i urban bakgrund av NO2 och VOC genom Dalarnas 
luftvårdsförbunds mätprogram; vinterhalvåren 2001/2002, 2005/2006 och 2009/2010. 
Kommunen har också på eget initiativ genomfört mätningar av NO2, VOC och PM10. Dessa 
mätningar har skett i ett gaturum där kombinationen av bil-, gång- och cykeltrafik gör att 
luftkvaliteten är intressant att kontrollera. De genomfördes vinterhalvåret 2005/2006 och helåret 
2008. 

Resultat kvävedioxid och bensen 
Mätningarna i urban bakgrund av NO2 och bensen visar på halter som understiger MKN, se figur 
10. Däremot ligger man nära miljömålen vid alla mättillfällena. Det har inte varit någon 
nedåtgående trend utan halten NO2 har ökat i den senaste mätningen.   
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Figur 10: Vintermedelvärden under tre år för Kvävedioxid och Bensen i Borlänge. 
 

När det gäller mätningarna i gaturum av VOC och NO2 på Stationsgatan visar inte de heller på 
några överskridanden av MKN. För NO2 finns det dock risk för överskridande av NUT för 
dygnsmedelvärdet.  Detta gäller för de svenska gränsvärdena. 
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Figur 11: Dygnsmedelvärden för Kvävedioxid på Stationsgatan i Borlänge år 2008. 
 

Resultaten visar också att halterna ökat mellan de två genomförda mätningarna. En förklaring till 
ökningen är att endast busstrafik var tillåten på den aktuella gatan vid den första mätningen 
medan vid andra mätningen var all trafik tillåten. En ökning av halterna var därmed väntad. Även 
för gaturum är det miljömålen som i första hand riskerar att överskridas. 

Resultat partiklar 
Mätningarna i gaturum av PM10 på Stationsgatan visar inte på några överskridanden av 
miljökvalitetsnormerna. Däremot överskreds NUT år 2008. Resultaten visar också att halterna 
ökat mellan de två genomförda mätningarna. En förklaring till ökningen är att endast busstrafik 
var tillåten på den aktuella gatan vid den första mätningen medan vid andra mätningen var all 
trafik tillåten. En ökning av halterna var därmed väntad. Framförallt har andelen dygn med höga 
halter partiklar ökat. Även för PM10 är det miljömålen som i första hand riskerar att överskridas. 
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Figur 12: Dygnsmedelvärden för PM10 på Stationsgatan i Borlänge år 2008. 

Resultat modellberäkningar 
Kommunen har deltagit i en studie av luftkvalitet i gatumiljö som genomfördes av SMHI 2010 på 
uppdrag av Naturvårdsverket16. Studie är gjord för PM10, NO2 samt VOC på Stationsgatan. 
Enligt resultatet överskrids inte miljökvalitetsnormerna för dessa i Borlänge. Resultaten har dock 
jämförts med mätdata och det verkar som om modellen underskattar uppvirvling av vägdamm 
från busstrafik. När det gäller miljömålen uppfylls dessa för partiklar och NO2 medan det 
beräknade årsmedelvärdet för bensen ligger över delmålet för frisk luft.  

I ytterligare en studie har modellberäkningar gjorts för flera gator i centrala Borlänge17. Den visar 
att MKN inte överskrids för PM10, NO2, Bensen eller CO.   

Halter i Avesta, Ludvika och Mora  

Kommunerna har ungefär 20 000 invånare. I dessa tätorter har mätningar genomförts under 2010 
för partiklar och vissa andra föroreningar som det finns miljökvalitetsnormer för. Trots liknande 
befolkningsmängd skiljer sig luftkvaliteten åt. Både Ludvika och Mora har trafik som passerar 
genom centrum vilket verkar leda till förhöjda halter av vissa ämnen. Avesta å andra sidan har, 
liksom Hedemora, förhöjda halter av partiklar under sensommaren som inte observeras i de 
andra tätorterna. Det senare kan bero på att detta är tätorter som ligger i jordbruksområden med 
förhöjda halter under skördeperioden. 

Resultat kvävedioxid och bensen 
Halterna för alla dessa tätorter är betydligt lägre än för de större kommunerna, se figur 13, 14 och 
15. Av de tre verkar Avesta ha något lägre halterna vilket kan förklaras av att denna tätort inte har 

                                                 
16 Nationella beräkningar med SIMAIR av Hans Backström och Sven Kindell. SMHI rapport Nr 2010-7. 
17 En förstudie av SIMAIR i Dalarna av Gunnar Omstedt och Sven Kindell. SMHI rapport Nr 2009-9. 
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samma flöde av genomfartstrafik nära centrum. Vintermedelvärdena ligger under eller på gränsen 
för NUT för dessa tre tätorterna. Årsmedelvärdena förväntas därför ligga under. 
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Figur 13: Vintermedelvärden under tre år för Kvävedioxid och Bensen i Avesta. 
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Figur 14: Vintermedelvärden under tre år för Kvävedioxid och Bensen i Ludvika. 
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Figur 15: Vintermedelvärden under tre år för Kvävedioxid och Bensen i Mora. 

Resultat partiklar 
Mätning månadsmedelvärden för partiklar har genomförts i dessa tätorter under 2010, se figur 16, 
17 och 18. Alla tre tätorter har höga halter av partiklar under våren där uppvirvling av vägdamm 
är den främsta orsaken. MKN för årsmedelvärde överskrids ej. Avesta har högre halter än 
exempelvis Mora. Det är något oväntat eftersom Avesta inte har någon större genomfartstrafik 
nära centrum. Avesta har även förhöjda halter under hösten. En möjlig orsak till detta kan vara 
att det är skördetid vilket medför damm. 
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Figur 16: Månadsmedelvärden för partiklar i Avesta.  
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Figur 17: Månadsmedelvärden för partiklar i Ludvika.  
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Figur 18: Månadsmedelvärden för partiklar i Mora.  

Resultat modellberäkningar 
Inga modellberäkningar har genomförts för dessa tätorter. 
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Halter i Hedemora och Leksand  

Kommunerna har ungefär 15 000 invånare. För Hedemora har mätningar genomförts 2010 
medan modellerberäkningar har genomförts för Leksand. Resultaten för dessa tätorter ligger på 
samma nivå förutom att partikelmätningarna i Hedemora indikerar förhöjda halter under 
sensommaren. 

Resultat kvävedioxid och bensen 
Dessa tätorter har halter i nivå med tätorterna i föregående grupp trots att de är något mindre, se 
figur 19 och 20. Vinterårsmedelvärdena underskrider NUT för NO2 men tangerar ibland för 
bensen. 
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Figur 19: Vintermedelvärden under tre år för Kvävedioxid och Bensen i Hedemora. 
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Figur 20: Vintermedelvärden under tre år för Kvävedioxid och Bensen i Leksand. 

Resultat partiklar 
Mätningar av partiklar genomfördes under 2010 i Hedemora, se figur 21. Tyvärr verkar det ha 
skett på en utsatt plats där utrustningen påverkats så endast ett fåtal mätresultat kan redovisas. 
Även för Hedemora verkar det finnas en oväntad ökning i halterna under hösten. MKN 
överskrids ej. 
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Figur 21: Månadsmedelvärden för partiklar i Hedemora.  

Resultat modellberäkningar 
I studien SMHI 2009-9 genomfördes modelleringar för Leksand. Resultaten visar att MKN inte 
överskrids för något ämne. Modelleringar av halter har inte skett i Hedemora. 

Halter i Gagnef, Malung, Rättvik, Smedjebacken och Säter  

Detta är kommuner med ungefär 10 000 invånare. Dessa ligger på gränsen för när det enligt 
lagstiftningen behövs mer omfattande analys av luftkvaliteten. Luftkvaliteten mellan dessa 
tätorter varierar vilket bl a kan förklaras av skillnader i genomfartstrafik. Gagnef, Malung, Rättvik 
och Säter har alla vägar med turisttrafik som passerar genom eller nära tätorten. Det finns dock 
även geografiska skillnader som kan innebära variationer i utsläpp. Malung, liksom Vansbro, har 
ett annat klimat vilket exempelvis kan påverka utsläppen från lokala källor som vedeldning. 

Resultat kvävedioxid och bensen 
Även i denna grupp finns det variation mellan tätorterna vilket troligtvis har att göra med avstånd 
till större väg. För alla tätorter ligger halterna för vintermedelvärdet under NUT för NO2 men på 
gränsen till eller över för bensen, se figur 22 till 26. I Malung var halterna för bensen väldigt höga 
vid den första mätomgången men är därefter lägre. Den exakta orsaken till den stora skillnaden är 
inte klarlagd. En sak som troligtvis påverkat är att den första mätomgången skedde alldeles intill 
en parkeringsplats där halterna påverkas av kallstarter. Utöver det har det skett förändringar när 
det gäller vedeldning, bl a genom att äldre pannor ersatts med nya men även i viss mån genom 
övergång till värmepumpar18. 
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Figur 22: Vintermedelvärden under tre år för Kvävedioxid och Bensen i Gagnef. 
 

                                                 
18 Enligt mail 2011-10-17 från Nils-Erik Eklund, Energistrateg i Vansbro och Malung-Sälens kommuner samt 
mail 2011-12-16 från Anna Pedersen Hägg, Miljöinspektör vid Miljökontoret i Malung. 
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Figur 23: Vintermedelvärden under tre år för Kvävedioxid och Bensen i Malung. 
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Figur 24: Vintermedelvärden under tre år för Kvävedioxid och Bensen i Rättvik. 
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Figur 25: Vintermedelvärden under tre år för Kvävedioxid och Bensen i Smedjebacken. 
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Figur 26: Vintermedelvärden under tre år för Kvävedioxid och Bensen i Säter. 
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Resultat modellberäkningar 
I studien SMHI 2009-9 genomfördes modelleringar för Malung. Resultaten visar att MKN inte 
överskrids för något ämne. Modelleringar av halter har inte skett i övriga tätorter. 

Halter i Orsa, Vansbro och Älvdalen 

Kommunerna har ungefär 7000 invånare och behöver enligt lagstiftningen endast ha en 
uppfattning om luftkvaliteten i den egna tätorten. Av dessa tätorter ligger Vansbro och Älvdalen 
nära vägar med mer omfattande turisttrafik periodvis. 

Resultat kvävedioxid och bensen 
Halterna och variationen i dessa ämnen är högre för Orsa och Älvdalen, se figur 27, 28 och 29. 
Vintermedelvärdena för NO2 underskridet NUT medan de för bensen. Ibland överskrider 
miljömålen.  
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Figur 27: Vintermedelvärden under tre år för Kvävedioxid och Bensen i Orsa. 
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Figur 28: Vintermedelvärden under tre år för Kvävedioxid och Bensen i Vansbro. 
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Figur 29: Vintermedelvärden under tre år för Kvävedioxid och Bensen i Älvdalen. 
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Resultat partiklar 
Mätning av partiklar har inte genomförts i dessa tätorter 

Resultat modellberäkningar 
Modelleringar av halter har inte genomförts i dessa tätorter. 

Halter för övriga ämnen 

I några av de större tätorterna i länet har halter beräknats år 2010 för B(a)P, Nickel, Arsenik, 
Kadmium och Bly. Denna information baseras på analys av filtren från mätningar av PM10. 
Resultaten visar att halterna underskrider NUT, se tabell. 

Årsmedelvärde (ng/m3) 

  B(a)P   Nickel  Arsenik   Kadmium  Bly 

Mora  0,125  2,347  0,163  0,009  2,048 

Avesta  0,070  0,992  0,149  0,009  2,409 

Ludvika  0,034  0,743  0,123  0,004  2,146 

Hedemora  0,242  1,297  0,144  0,005  1,714 

MKN  1  20  6  5  500 

NUT  0,4  10,0  2,4  2,0  250,0 

 

Falun har eventuellt höga halter av vissa metaller vilket hänger samman med den gruvbrytning 
som historiskt ägt rum i staden. Undersökningar pågår men inga resultat finns tillgängliga än. 

För svaveldioxid (SO2) är det generellt så i Sverige att halterna minskat kraftigt och de ligger nu 
under miljömålen. En mätning har genomförts i länet under senare år. Falun genomförde 
mätningar ovan tak under år 2010 och de visar att årsmedelvärdet är 0,9 mikrogram/m3, alltså 
långt under både MKN och miljömål. 
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Diskussion – program för övervakning av luftkvalitet   

Slutsatser från genomförda mätningar och modelleringar 

Genomförda mätningar och modelleringar visar att de flesta tätorter i Dalarna inte ens riskerar att 
överskrida den nedre utvärderingströskeln (NUT) för de flesta av de ämnen som det finns MKN 
för. Undantaget är bl a NO2 i Falun där det finns risk för överskridande av det svenska 
gränsvärdet för dygn och där timmedelvärdet tangeras. Även i Borlänge visar resultaten att det 
finns risk för överskridande av NUT för PM10 men kanske även NO2.  

Faktorer som påverkar risk för överskridanden på enskilda platser, utöver stadens 
bakgrundshalter, är dels trafikmängden och dels bebyggelsens utformning vilken påverkar 
”ventilationen” utmed gatan. Mätningar och modelleringar utmed Gruvgatan, som är mycket 
trafikerad men där det är låga hus och fria ytor utmed gatan, visar exempelvis inte risk för 
överskridanden. Ytterligare en faktor som spelar roll för om halterna ska bli höga är 
meteorologin. I Dalarna kan det finnas behov av specifika åtgärder som bidrar till att minska 
halterna i enskilda tätorter som Falun om inversion uppstår under kalla vintrar.  

Slutsatsen av detta för utformning av övervakningsprogram är att det finns vissa krav som måste 
uppfyllas eftersom det finns risk för överskridande av NUT i de största tätorterna i länet. Men för 
övervakningen i stort kan det snarare vara behov av att övervaka luftkvaliteten lokalt periodvis 
där det finns källor som kan bidra till höga halter hela eller delar av året. Det kan exempelvis vara 
trafiken, lokal industri eller småskalig vedeldning som skapar lokala problem på vissa platser.  

Ett alternativ till mätning är modellering. De beräkningar som genomförts i Dalarna visar att 
modellerna fungerar väl när det gäller att beskriva halter för längre tidsperioder men inte för olika 
kortvariga episoder. En jämförelse mellan modellberäkningar och uppmätta halter för 
Stationsgatan i Borlänge visar exempelvis att bidraget från vägslitage underskattas. Om 
modellering ska användas är det viktigt att komplettera med mätning så att modellerna kan 
kalibreras utifrån de geografiska förutsättningarna i ett område.  

För modellering av lokala halter i exempelvis gaturum är det också viktigt att beskriva 
omgivningen på ett relevant sätt. En jämförelse mellan modellresultaten för Stationsgatan i 
Borlänge och Falugatan i Falun visar att halterna är lägre på Stationsgatan trots att detta är ett 
mer slutet gaturum med större trafikmängd. En förklaring till de högre halterna på Falugatan kan 
vara att den antas ha en större andel tung trafik (53% jmf med 21% för Stationsgatan)  men en 
annan orsak kan vara gjorda antaganden om husens höjd och gatans bredd. Kompletterande 
mätningar skulle kunna bidra till att validera modellens resultat. 

Detta exempel visar att för att modeller ska fungera tillfredsställande krävs bra indata gällande 
olika utsläppskällor och andra relevanta indata. Det handlar om trafikarbete i en tätort men också 
punktkällor som exempelvis vedpannor. Detta är också något kommunerna behöver information 
om för att kunna arbeta för att minska utsläpp, och därmed bidra till att uppnå miljömålen, men 
insamlingen av information bör samordnas så att den blir användbar i olika sammanhang. 

Fortsatt övervakning i Dalarna 

Enligt Luftkvalitetsförordningen är antalet mätstationer beroende av invånarantal och förväntade 
halter av olika ämnen. Antalet mätstationer kan minskas om de kompletteras med indikativa 
mätningar eller modellberäkningar. För kommuner med färre invånare än 10 000 gäller speciella 
villkor.  

Av tabellen framgår hur kraven varierar med invånarantal och halter för kommuner med 
invånarantal över 10 000 samt vad som gäller ett samverkansområde för Dalarna med ungefär 
275 000 invånare. 
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Vid halter över den övre utvärderingströskeln Vid halter under ÖUT med över NUT

Antal invånare, 
tusental

Kvävedioxid
Svaveldioxid
Kolmonoxid
Bensen
Bly

PM10
PM2,5

Arsenik
Kadmium
Nickel

Benso(a)pyren Kvävedioxid
Svaveldioxid
Kolmonoxid
Bensen
Bly

PM10
PM2,5

Arsenik
Kadmium
Nickel

Benso(a)pyren

10-249 1 2 1 1 1 1 1 1

250-499 2 3 1 1 1 2 1 1  
 

När luftkvaliteten för någon eller några av föroreningarna ligger under NUT får kontrollen av 
den föroreningen ske genom objektiv skattning eller modellberäkning För att kunna hävda 
möjligheten att tillämpa objektiv skattning gäller att luftkvaliteten med jämna mellanrum, 
exempelvis vart tredje år, kontrolleras med enklare mätningar (t ex diffusiv provtagning eller 
indikativ mätning)19.  

Mätningar kan vara kontinuerliga eller indikativa. Med indikativa mätningar menas mätningar som 
pågår på en provtagningsplats under minst 14% av ett år, exklusive avbrott för regelbunden 
kalibrering eller normalt underhåll. Påföljande år kan mätningen vid behov flyttas till annan 
provtagningsplats. Indikativa mätningar får användas som komplement till kontinuerliga 
mätningar vid halter över den övre utvärderingströskeln samt i kombination med kontinuerliga 
mätningar och modellberäkningar vid halter mellan den nedre och den övre utvärderingströskeln. 
Om de kontinuerliga mätningarna kompletteras eller kombineras med modellberäkningar 
och/eller indikativa mätningar får antalet provtagningsplatser minskas med upp till 50%. 

Detta innebär exempelvis att en kommun eller ett samverkansområde som har krav på två 
provtagningsplatser för kontinuerlig mätning av NO2 endast behöver ha en provtagningsplats om 
de även använder modellberäkningar eller indikativa mätningar enligt kriterierna ovan. Ytterligare 
ett krav är att en kommun som överskrider en miljökvalitetsnorm, men som ingår i 
samverkansområde, behöver ha minst en provtagningsplats för det aktuella ämnet, oavsett 
befolkningsmängd. 

I Dalarna är det risk för överskridande av NUT för partiklar och kvävedioxid på vissa gator i 
Borlänge respektive Falun. Det finns även risk för överskridande av miljökvalitetsnormen (det 
svenska gränsvärdet för dag och timme) i Falun. Detta innebär att Falun åtminstone måste ha en 
mätstation för kvävedioxid. Eftersom ÖUT överskrids måste denna kompletteras med ytterligare 
en mätstation alternativt modellering på någon plats i samverkansområdet. För partiklar gäller att 
NUT överskrids och därmed måste det finnas två mätstationer i samverkansområdet. Risk för 
överskridande av NUT finns inte för övriga ämnen och därmed kan enklare mätning alternativt 
modellering användas för dessa20. 

Programmet bör utformas för att både övervaka långsiktiga förändringar och ge underlag för att 
bedöma om behov finns för genomförande av åtgärder. Detta sker genom fasta mätpunkter som 
är strategiskt placerade på platser där det kan förmodas vara för länet högsta halter. Om 
miljökvalitetsnormer eller den övre eller nedre utvärderingströskeln inte överskrids på dessa 
platser är sannolikheten liten att halter av aktuella föroreningar överskrids på andra platser i länet. 

                                                 
19 För objektiv skattning kan sk empiriska modeller användas som baseras på erfarenhetsbaserade samband, t ex 
samband mellan urban bakgrund och gaturum eller relationen mellan olika luftföroreningar. 
20 Detta kan ske genom indikativa mätningar, antingen med diffusionsprovatagare eller med en ambulerande mer 
avancerad mätutrustning, Med ambulerande mätutrustning kan även kontinuerliga mätningar genomföras på 
olika platser. Diffusionsprovtagare har en lägre tidsupplösning, oftast vecka, och de fångar inte upp de toppar 
som sker med exempelvis höga halter under någon/några timmar eller dygn. 
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Vid dessa mätstationer samlas även information om aktiviteter som bidrar till halter av 
luftföroreningar för att mätningarna ska kunna användas för att för att kalibrera modeller för 
förhållanden i Dalarna. 

Eftersom Falun och Borlänge är tätorterna med högst halter bör de fasta mätstationer som lagen 
kräver ska finnas i samverkansområdet placeras där. I Falun måste mätning av kvävedioxid 
genomföras medan Borlänge har störst problem med partiklar. Det är därför lämpligt att mätning 
av kvävedioxid sker i Falun (gärna två platser som representerar gatunivå och urban bakgrund) 
medan mätningar av partiklar på motsvarande sätt sker i Borlänge (gatunivå för PM 10 och urban 
bakgrund för PM2,5). Givet att annan relevant information som trafikarbete samlas in vid 
mätpunkterna i gatunivå kommer denna information kunna användas för att både använda och 
kalibrera modeller. 

Det finns dock oklarheter om vilka mätmetoder som är tillåtna enligt lagstiftningen och det pågår 
diskussion nationellt om detta.  Eftersom övervakningsprogrammet ska vara långsiktigt är det 
lämpligt att invänta slutsatserna av dessa diskussioner innan ett program för de fasta 
mätstationerna läggs fast. 

Utöver de fasta mätstationerna behöver kontroll av luftkvalitet genomföras med jämna 
mellanrum i andra kommuner i länet. Detta kan ske genom ambulerande mätningar, alternativ 
modelleringar, på olika platser i länet som utformas utifrån lokala behov. Exempel på sådana 
behov är att kommunerna bedriver tillsyn och har exempelvis skyldighet att övervaka betydelsen 
av småskalig vedeldning. Eftersom detta är en källa med begränsad lokal påverkan är det svårt att 
fånga dess inverkan genom centralt placerade mätstationer. Det finns även variationer över tid i 
trafikarbetet som kan leda till förhöjda halter på vissa platser periodvis. Även bidraget från olika 
industrier kan vara intressant att kartlägga mer i detalj för att ge underlag för tillsyn. 

När det gäller övervakning av luftkvalitet i regional bakgrund är detta numera Naturvårdsverkets 
ansvar. I Dalarnas närområde finns två mätstationer, Djursvallen, nedre i Härjedalsfjällen samt 
Jädraås i Gästrikland. En jämförelse av resultaten, se bilaga 4, visar att uppmätta halter vid 
Fulufjället ligger i nivå med halterna vid dessa stationer och det är därför lämpligt att avsluta 
denna mätserie (som endast omfattar vinterhalvåret medan övriga ger mätvärden för helår). 
Däremot kan det vara av intresse med den information om halter i tätortsnära landsbygd som fås 
från mätningarna i Sundborn. Dessa mätningar måste dock i så fall utformas så att de kan 
jämföras med resultaten från andra mätningar i övervakningsprogrammet. Att endast mäta halter 
under vinterhalvåret rekommenderas inte av Naturvårdsverket. 
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Bilaga 1: Miljökvalitetsnormer enligt Luftkvalitetsförordning 2010/477 
 
  Timme Dygn Årsmedel 

NO2 MKN 90 μg/m3 max 175 ggr 60 μg/m3 max 7 ggr 40 μg/m3  

 ÖUT 72 μg/m3 max 175 ggr 48 μg/m3 max 7 ggr 32 μg/m3  

 NUT 54 μg/m3 max 175 ggr 36 μg/m3 max 7 ggr 26 μg/m3  

Nox MKN   30 μg/m3 

 ÖUT   24 μg/m3  

 NUT   19,5 μg/m3  

SO2 MKN 200 μg/m3 max 175 ggr 100 μg/m3 max 7 ggr 20 μg/m3  

 ÖUT 150 μg/m3 max 175 ggr 75 μg/m3 max 7 ggr 12 μg/m3  

 NUT 100 μg/m3 max 175 ggr 50 μg/m3 max 7 ggr 8 μg/m3  

CO MKN  10 mg/m3 (8 timmar)  

 ÖUT  7 mg/m3   

 NUT  5 mg/m3   

Ozon MKN  120 μg/m3 (8 timmar)  

Bensen MKN   5 μg/m3 

 ÖUT   3,5 μg/m3 

 NUT   2 μg/m3 

PM10 MKN  50 μg/m3 max 35 ggr 40 μg/m3 

 ÖUT  35 μg/m3 max 35 ggr 28 μg/m3 

 NUT  25 μg/m3 max 35 ggr 20 μg/m3 

PM2,5 MKN   25 μg/m3 (20 μg/m3 2015) 

 ÖUT   17 μg/m3 

 NUT   12 μg/m3 

B(a)P MKN   1 ng/m3 

 ÖUT   0,6 ng/m3 

 NUT   0,4 ng/m3 

Arsenik MKN   6 ng/m3 

 ÖUT   3,6 ng/m3 

 NUT   2,4 ng/m3 

Kadmium MKN   5 ng/m3 

 ÖUT   3 ng/m3 

 NUT   2 ng/m3 

Nickel MKN   20 ng/m3 

 ÖUT   14 ng/m3 

 NUT   10 ng/m3 

Bly MKN   0,5 μg/m3 

 ÖUT   0,35 μg/m3 

 NUT   0,25 μg/m3 
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Bilaga 2: 
 
Mätstationer där Luftvårdsförbundet genomfört mätningar av kvävedioxid och bensen i 
urban bakgrund med passiva provtagare. 
 
Kommun Mätplats X-koordinat Y-koordinat 
Avesta Tekniska huset 6669404 1520119
Borlänge Jussi Björling muséet 6707519 1479434
Falun Stadshuset 6721150 1490360
Gagnef Stationssamhället 6720270 1460100
Hedemora Apoteksparken 6684605 1510036
Leksand Konsumtaket 6735214 1455939
Ludvika Gallerian 6670296 1465590
Malung Grönlandsparken 6731513 1385724
Mora BO Carlsson 6766198 1431536
Orsa Kulturhus 6778779 1436102
Rättvik Kommunhuset 6752229 1462693
Smedjebacken Förvaltningshuset 6669771 1478288
Säter Rådhustorget 6692102 1496873
Vansbro Triangeln 6711692 1413006
Älvdalen Gamla tingshuset 6791523 1405216
Sundborn  
Fulufjället Naturrum 
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Bilaga 3: Mätning och modellering i Dalarna år 2000 till år 2010 
 

Kommun Invånare NO2 Bensen CO PM10 PM2, 5 Arsenik
Kadmium
Nickel
B(a)P

NOx, 
SO

2
, Bly 

Avesta 21 762 LVF LVF Mätning 2010 Mätning 2010 Mätning 2010

Borlänge 48 681 LVF
Modell 2009
Modell 2010

LVF
Modell 2009
Modell 2010

Modell 2009
Modell 2010

Modell 2009
Modell 2010

Falun 55 685 Egen mätning
LVF
Modell 2009
Modell 2010

LVF
Modell 2009
Modell 2010

Modell 2009
Modell 2010

Mätning 2010
Modell 2009
Modell 2010

Egen mätning Egen 
mätning

Egen 
mätning 

SO
2
 2010 

Gagnef 10 071 LVF LVF

Hedemora 15 195 LVF LVF Mätning 2010 Mätning 2010 Mätning 2010

Leksand 15 303 LVF
Modell 2009

LVF
Modell 2009

Modell 2009 Modell 2009

Ludvika 25 650 LVF LVF Mätning 2010 Mätning 2010 Mätning 2010

Malung 10 408 LVF
Modell 2009

LVF
Modell 2009

Modell 2009 Modell 2009

Mora 20 146 LVF LVF Mätning 2010 Mätning 2010 Mätning 2010

Orsa 6 934 LVF LVF

Rättvik 10 797 LVF LVF

Smedjebacken 10 758 LVF LVF

Säter 10 900 LVF LVF

Vansbro 6 876 LVF LVF

Älvdalen 7 288 LVF LVF

Sundborn Länsstyrelsen Länsstyrelsen

Funäsdalen Länsstyrelsen Länsstyrelsen  
 
LVF = Luftvårdsförbundets mätningar under 3 vintrar från 2001 
Modell 2009= SMHI rapport 2009-9 
Modell 2010= SMHI rapport 2010-7 
Mätning 2010=LVF mätningar av övriga ämnen under 2010 
Egen mätning=mätningar som kommunen och inte Luftvårdsförbundet betalat 
Länsstyrelsen=mätningar vid referensstationer bekostade av Länsstyrelsen inom ramen för 
regional miljöövervakning 
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Bilaga 4: Halter vid olika referensstationer i regional bakgrund i Dalarna 
 (Fulufjället) och angränsande län.  

Miljömålet är 20 μg/m3 som årsmedelvärde. 
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Länsstyrelsens rapportserie  

Här listas Länsstyrelsens samtliga rapporter utgivna de senaste tio åren. Många av dessa finns som pdf-er 
på Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/dalarna/sv/publikationer.  

Många rapporter finns även på Falu Stadsbibliotek. Rapporterna kan beställas från Länsstyrelsen, tfn 
023-81 000 med reservation för att upplagan kan ha tagit slut. 
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