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Förord 
 
Länsstyrelsens regionala miljöövervakning har under lång tid följt utvecklingen när det gäller 
halter av luftföroreningar och nedfall av miljöfarliga ämnen av olika slag. Till detta kommer 
den nationella övervakningen av luftkvalitet, i första hand via de omfattande mätningar som 
görs vid mätstationen i Bredkälen i Strömsunds kommun. Sammantaget har en stor mängd 
data insamlats. På uppdrag av Länsstyrelsen har IVL Svenska miljöinstitutet AB sammanställt 
och utvärderat den information som finns tillgänglig. I rapporten redovisas situationen i länet 
när det gäller luftkvalitet och deposition av luftföroreningar. Sammanställningen har gjorts i 
anslutning till den revision av det regionala miljöövervakningsprogrammet som genomförts 
under året. Rapporten innehåller därför också ett förslag på utformningen av den framtida 
övervakningen av länets luftmiljö.   
 
 
 
Östersund september 2009 
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Sammanfattning 

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län har IVL Svenska Miljöinstitutet AB tagit fram förslag 
till revision av Miljöövervakningsprogram för Jämtlands län vad gäller de delar som omfattar 
övervakning av deposition av svavel, kväve och tungmetaller samt halter av luftföroreningar i 
bakgrundsmiljö och tätort. En genomgång har gjorts av nuläge och tidsutveckling vad gäller halter 
och deposition. Två olika förslag till förändringar av luftövervakningsprogrammet har utformats för 
vardera tätortsmiljö och bakgrundsmiljö i enlighet med ”Riktlinjer för regionala 
miljöövervakningsprogram 2009-2014” samt med utgångspunkt från de krav som ställs i 
miljökvalitetsnormerna (MKN) och i Naturvårdsverkets MIKSA-utredning.  
 
Klimatet förändras i Jämtlands län. Modelleringar förutsäger att nederbördsmängderna i länet 
kommer att öka med den största ökningen i länets fjälltrakter. Observationerna för de senaste 15 
åren visar en nederbördsökning främst för sommaren, medan det för övriga årstider varit 
oförändrat eller minskat. Totalt för året har dock nederbörden ökat i större delen av länet. 
Lufttemperaturerna kommer att öka i länets alla delar och under alla årstider. Resultaten av dessa 
klimatförändringar syns redan i länet i form av en tidigare start av växtsäsongen samt att 
trädgränsen i fjällen förflyttas mot högre höjder.  
 
Lufthalterna av svavel, nitrat- och ammoniumkväve samt sot i länet har sedan 1990 legat under 0,5 
µg/m3, vilket är lågt jämfört med södra Sverige. Halterna har dessutom för de flesta av 
komponenterna minskat över tiden. Undantag är sot och partikelbundet ammonium, som under 
perioden legat relativt konstant eller i fallet sot möjligen ökat på senare tid. Ozonförekomsten inom 
länet är bland de lägsta i landet. Trots detta har det målvärde som enligt MKN inte bör överskridas 
till 2010, överskridits under två av de totalt tre år som mätningar med ozoninstrument pågått inom 
länet. De målvärden som anges i generations-perspektivet inom miljökvalitetsmålet Frisk Luft 
överskrids varje år inom länet, i likhet med alla övriga mätplatser inom landet. Halterna av 
tungmetaller har inom länet mätts i luft under endast ett år. Dock är lufthalterna av tungmetaller i 
luften över Jämtland sannolikt långt under de nedre tröskelvärden som anges inom MKN. 
 
Nedfallet av svavel till skogsekosystemen uppmätt under trädens kronor (krondropp) eller över 
öppet fält, är i länet avsevärt lägre jämfört med södra Sverige. Svavelnedfallet över Jämtland 
minskar över tiden, i synnerhet vid platser i skogslandet och vid trädgränsen vid fjällnära platser. 
Nedfallet av kväve som krondropp och över öppet fält i länet är i storleksordning 5-10 gånger lägre 
jämfört med södra Sverige. Nedfallet av nitratkväve över Jämtland minskar över tiden i skogslandet 
och medelhöga fjällnära platser, medan nedfallet av ammoniumkväve ökar. Det årliga sammanlagda 
nedfallet av oorganiskt kväve i nederbörden på hög höjd uppgår till över 2 kg N per hektar, vilket 
skulle kunna ha en viktig växtekologisk betydelse i kombination med klimatförändringarna. Det kan 
inte uteslutas att kvävenedfallet på nuvarande nivå kan påverka känsliga växtsamhällen på hög höjd. 
 
Ovanligt höga lufthalter av sot och ammoniumkväve och ovanligt hög deposition av 
ammoniumkväve uppmättes vid olika platser runt om i Jämtlands län under senvåren och 
sommaren 2006. En analys visar att detta till mycket stor del orsakades av omfattande bränder i 
Ryssland och kringliggande länder under april och maj 2006. Långväga transporterade 
luftföroreningar kan således på ett betydande sätt påverka luftkvaliteten i Jämtlands län. 
 
Den nuvarande luftövervakningen i bakgrundsluften i Jämtlands län får i stort anses vara relativt väl 
utformad i relation till luftföroreningsproblematiken inom länet. Det regionala delmålet för 
Jämtlands län anger att minst 99 % av antalet sjöar och 95 % av sträckan i vattendragen skall vara 
opåverkade av försurning. Tillsammans med det faktum att det sura nedfallet överskrider kritisk 
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belastning vid en viss andel av skogsmarken i Jämtland, motiverar detta en fortsatt övervakning av 
nedfallet av försurande ämnen i nederbörd och krondropp på nuvarande nivå. Även om nedfallet 
av kväve till växtekosystemen för närvarande ligger på låga nivåer, motiverar kvävets potentiellt 
stora betydelse för växtsamhällenas sammansättning en fortsatt övervakning av kvävenedfallet.  
Förekomsten av partiklar, PM10, i bakgrundsluften i länet är dock dåligt känd. Från och med 1 
januari, 2009 kommer Naturvårdsverket att starta upp mätningar av såväl PM2,5 och PM10 vid 
Bredkälen, vilket kommer att förbättra kännedomen om partiklarna i länets bakgrundsluft avsevärt. 
 
De längsta mätserierna avseende tätortsluft i länet är från mätningarna i Östersunds urbana 
bakgrund. Haltutvecklingen har, liksom i övriga landet, varit nedåtgående för såväl NO2, SO2 som 
bensen. Under 2007/08 var halten av NO2 10 µg/m3. För bensen var halten ca 1 µg/m3. 
Vinterhalvårsmedelvärdena för SO2 ligger under 1 µg/m3. Uppmätta halter av SO2 och NO2 i 
tätorter indikerar att det inte föreligger någon risk för överskridande av vare sig MKN eller övre 
utvärderingströskel (ÖUT) för årsmedelvärdet för dessa ämnen. Halter av PM10 i urban bakgrund 
under vinterhalvår har mätts i tre av länets kommuner under 2000-talet. Mätningarna indikerar att 
man på dessa platser ligger långt ifrån antalet tillåtna dygn som överskrider MKN, maximalt 10 
jämfört med tillåtna 35.  ÖUT överskrids dock i Östersund redan under en sexmånaders period i 
urban bakgrund. Sannolikheten att Ragunda och Strömsund också överskrider ÖUT i urban 
bakgrund är stor.  
 
Den nuvarande luftövervakningen i tätorter i Jämtlands län är begränsad till mätningar under 
vinterhalvår i Östersunds urbana bakgrund. Mätningar i gaturum samt under helt kalenderår, vilket 
föreskrivs enligt MKN, saknas helt. Enligt MIKSA-förslaget krävs i ett län med Jämtlands 
invånarantal endast en kontinuerlig mätstation. Om man endast har en mätstation ska denna vara 
placerad i gaturum enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft. För att få en så heltäckande bild som möjligt över luftkvaliteten i tätorter i Jämtlands 
län föreslås utökade mätningar i de i länet förekommande typorterna ”större stad” och 
”landsbygdstätort” såväl i gaturum som i urban bakgrund av främst NO2, PM10 och bensen.  
 
Vi redovisar två olika förslag till luftövervakningsprogram för bakgrundsluft samt två förslag till 
luftövervakningsprogram för tätorter. Programmen är i huvudsak avsedda att pågå under perioden 
2009-2014, men vissa delar kan behöva utvärderas under perioden. I rapporten redovisas två olika 
förslag på omfattningen av en regional luftövervakning i Jämtlands län vad gäller bakgrundsmiljö, 
en med ökad och en med minskad ambition jämfört med de mätningar som för närvarande bedrivs 
inom länet. Båda förslagen förutsätter att Naturvårdsverket under perioden fortsätter med sin 
luftövervakning i länet i sin nuvarande omfattning, inklusive utökade mätningar vid Bredkälen vad  
gäller partiklar och metaller. I förslaget med en ökad ambition för mätningar i bakgrundsmiljö 
föreslår vi att de kontinuerliga mätningarna av ozon med instrument utökas med ytterligare en plats 
som kan ge representativa mätningar för hög höjd i fjällvärlden. Vidare föreslår vi en utökning med 
depositionsmätningar över öppet fält i skogslandet inom Krondroppsnätet. För att förstå 
mekanismerna för kvävedeposition bl.a. med avseende på våt- och torrdeposition är det av stort 
värde att ha parallella mätningar av krondropp och mätningar över öppet fält vid samma plats. I 
förslaget med minskad ambition föreslår vi att mätningarna av krondropp och över öppet fält vid 
fjällnära platser inom Krondroppsnätet dras ner. För närvarande mäts krondropp på medelhög höjd 
vid tre platser medan mätningar över öppet fält bedrivs på två höjder vid vardera två platser. Vi 
föreslår att detta dras ner till mätningar av krondropp vid två platser på medelhög höjd samt en 
mätning över öppet fält på hög höjd. Att behålla en mätning av depositionen på hög höjd motiverar 
vi med att växtekosystemen på dessa höjder kan vara mycket känsliga för förändringar i 
kvävetillgången.  
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När det gäller tätortsmiljö så redovisas förslag till luftmätningar inom de två tätortsklassificeringarna 
större stad och landsbygdstätort i Jämtlands län. I mätprogrammet anges antal mätstationer per 
föroreningsparameter samt rekommenderad tidsupplösning för mätningar i olika typer av tätorter. 
Två alternativ har angetts som bygger på det absolut lägsta antalet mätningar som krävs enligt 
MKN samt ett rekommenderat antal utifrån andra mervärden med mätningarna såsom att ha en 
mätstation i varje klassificeringsområde. Generellt gäller att det krävs en kontinuerlig mätstation, av 
de luftföroreningar som riskerar att överskrida ÖUT, i gaturum i länet, vilken förslagsvis läggs i den 
största tätorten, Östersund. 
 
Den huvudsakliga luftövervakningen i bakgrunds- och tätortsmiljön i länet bedrivs inom ramen för 
olika nationella nätverk såsom Krondroppsnätet, URBAN-nätet samt Nederbördskemiska nätet. 
Detta medför en god kvalitetssäkring av mätmetodik och datauppföljning samt att mätvärden lagras 
hos datavärdar.  
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1. Inledning 

IVL Svenska miljöinstitutet har på uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län tagit fram förslag till 
revision av Miljöövervakningsprogrammet för Jämtlands län vad gäller övervakning av deposition 
av svavel, kväve och tungmetaller samt halter av luftföroreningar i bakgrundsmiljö och tätort. Två 
olika förslag till förändringar av luftövervakningsprogrammet har utformats för vardera 
tätortsmiljön och bakgrundsmiljö i enlighet med ”Riktlinjer för regionala miljöövervaknings-
program 2009-2014” (NV, 2007a) samt med utgångspunkt från de krav som ställs genom 
miljökvalitetsnormerna (MKN) för utomhusluft och i Naturvårdsverkets MIKSA-utredning (NV, 
2004). 

2. Syfte 

Uppdraget syftar till: 

• Att göra en sammanställning över befintlig information vad gäller deposition av försurande 
ämnen, kväve samt tungmetaller, en analys av tidstrender, en analys av situationen samt en 
bedömning av framtida behov 

• Att göra en sammanställning och sammanfattning av läget och en analys av trender vad 
gäller lufthalter i bakgrundsmiljö i ett nationellt perspektiv 

• Att göra en sammanställning av befintlig information gällande lufthalter i tätort och ge ett 
förslag på framtida mätprogram 

• Alla förslag ges med utgångspunkt från Naturvårdsverkets ”Riktlinjer för regionala 
miljöövervakningsprogram 2009-2014” samt utgående från kraven avseende 
miljökvalitetsnormerna. 

3. Riktlinjer för regionala 
miljöövervakningsprogram 2009-2014 

I det följande görs utdrag från Naturvårdsverkets ”Riktlinjer för regionala miljöövervaknings-
program 2009-2014”, med särskild inriktning på det som är tillämpligt för övervakning av 
deposition, lufthalter i bakgrundsmiljö samt lufthalter i tätort för Jämtlands län. 
 
Avsikten med riktlinjerna är att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv få en så effektiv miljö-
övervakning som möjligt och att vara ett underlag för länen vid framtagandet av nya miljö-
övervakningsprogram. Ett övergripande syfte med den regionala miljöövervakningen är att följa 
upp de 16 nationella miljökvalitetsmålen inklusive de för miljöövervakningen relevanta delmålen 
och deras regionalisering. Den regionala övervakningen, i synnerhet den delen som finansieras via 
Miljömålsrådet, skall fånga in storskalig regional påverkan och effekter, så att resultaten kan vara 
underlag för regional och kommunal planering samt uppföljning av de regionala miljömålen. Ett 
ytterligare syfte är att förtäta den nationella miljöövervakningen när så behövs för att t.ex. tillgodose 
rapporteringskraven till EU.  
 
Nyheter i riktlinjerna för 2009-2014, jämfört med förra översynen av regional miljöövervakning, är 
bl.a. ett förslag på nya arbetsformer för regional och nationell samordning i form av att utveckla 
gemensamma delprogram för miljöövervakning inom vissa områden (till att börja med biologisk 
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mångfald, luft och miljögifter). De gemensamma delprogrammen ska bidra till en gemensam 
plattform för regional miljöövervakning, nationell miljöövervakning samt miljömålsuppföljning. 
Programmen ska tydligt beskriva syftet, beskriva den regionala övervakningens roll, andra aktörers 
roll och medel samt innehålla aktiviteter som t ex planering av undersökningar, seminarier, 
gemensam utvärdering, förslag på förbättringar och slutrapportering. Ett exempel på gemensamt 
delprogram inom luftområdet är Krondroppsnätet (Pihl Karlsson m.fl., 2008a, b). 
 
Naturvårdsverkets riktlinjer tar även upp behoven utifrån ramdirektivet för vatten. Alla s.k. vatten-
förekomster; sjöar, vattendrag kustvatten och grundvatten ska bedömas och i viss bemärkelse 
övervakas. Påverkansinventering, modellering och miljöövervakning ger underlag för såväl 
bedömning som uppföljning. Vattenförvaltningsförordningen ställer således nya krav på miljö-
övervakning, både lokalt, regionalt och nationellt. En central uppgift för den regionala miljö-
övervakningen är att bidra till ett så bra bedömningsunderlag som möjligt för de vattenförekomst-
typer som finns inom respektive län. Nedfallet av svavel och kväve till skogsekosystemen inom 
avrinningsområdet utgör viktiga bedömningsunderlag för sjöar och vattendrag. 
 
Den statligt finansierade övervakningen innehåller en nationell och en regional del. Den nationella 
delen drivs med Naturvårdsverket som huvudman, medan den regionala delen består av ett antal 
regionala program för vilka länsstyrelserna är ansvariga. Länsstyrelsernas uppgift är att samordna 
regional miljöövervakning, som utförs av en rad olika aktörer, så att den blir effektiv. 
Naturvårdsverket har ett övergripande samordningsansvar för miljöövervakning både på nationell 
och på regional nivå. Denna samordningsroll innefattar bland annat att ge bakgrundsvärden samt 
utveckla gemensamma metoder för övervakningen. Samordningen inbegriper även överblick av vad 
som görs av andra, samordning av programupplägg (metoder, stationsval, parametrar, frekvens), 
genomförande (utförare, analyser etc.) datakvalitet, datalagring samt eftersträvar gemensamma 
utvärderingar. För Jämtlands län innebär detta i första hand samordning med övriga Norrlandslän, 
men även med nationella mätprogram.  
 
För att ett regionalt miljöövervakningsprogram, länsprogram, ska godkännas ställs ett antal krav 
varav följande kan vara relevanta för luftövervakningen: 
 
• All relevant samordnad miljöövervakning i länet ska finnas med i länsprogrammet (dvs. ej bara 
övervakning gjord för de riktade MÖ-medlen).  
• Direkt samordning med miljömål ska anges (d.v.s. ingår som regional eller nationell indikator) 
• Gemensamma programsatsningar mellan län eller mellan län och Naturvårdsverk/ 
sektorsmyndighet väljs i första hand (gäller rambeloppet).  
• All data som kan rapporteras till datavärdar ska inrapporteras till dem. 

4. Målvärden för lufthalter och deposition  

I det följande görs utdrag av de miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål som är av relevans för 
ett regionalt luftmiljöövervakningsprogram för Jämtlands län. 

4.1 Miljökvalitetsmål 

För att kunna styra utvecklingen på längre sikt har riksdagen infört miljömål (www.miljomal.nu) för 
flera luftföroreningar. Miljömålen innebär mer långtgående krav än MKN. Miljömålen är, till 
skillnad från MKN, inte kopplade till lagstiftningen och innebär inte heller juridiska krav på att 
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kommunerna skall övervaka. Eftersom Naturvårdsverkets riktlinjer för regionala 
miljöövervakningsprogram är starkt fokuserade på miljökvalitetsmålen: Frisk Luft, Bara Naturlig 
Försurning, Ingen Övergödning samt Giftfri Miljö, redovisas dessa i detalj nedan. 

4.1.1 Frisk Luft 
 
Miljökvalitetsmål enligt riksdagen: 
Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 

Delmål 1, 2005. Svaveldioxid  
Halten 5 mikrogram/m³ för svaveldioxid som årsmedelvärde skall vara uppnådd i samtliga 
kommuner år 2005.  

Delmål 2, 2010. Kvävedioxid 
Halten 60 mikrogram/m³ som timmedelvärde och 20 mikrogram/m³ som årsmedelvärde för 
kvävedioxid skall i huvudsak underskridas år 2010. Timmedelvärdet får överskridas högst 175 
timmar per år.  

Delmål 3, 2010. Marknära ozon 
Halten marknära ozon skall inte överskrida 120 mikrogram/m³ som åtta timmars medelvärde år 
2010.  

Delmål 4, 2010. Lättflyktiga organiska ämnen  
År 2010 skall utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) i Sverige, exklusive metan, ha minskat 
till 241 000 ton. 

Delmål 5, 2010. Partiklar  
Halterna 35 mikrogram/m³ som dygnsmedelvärde och 20 mikrogram/m³ som årsmedelvärde för 
partiklar (PM10) skall underskridas år 2010. Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 37 dygn per år. 
Halterna 20 mikrogram/m³ som dygnsmedelvärde och 12 mikrogram/m³ som årsmedelvärde för 
partiklar (PM 2,5) skall underskridas år 2010. Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 37 dygn per 
år. 

Delmål 6, 2015. Benso[a]pyren  
Halten 0,3 nanogram/m³ som årsmedelvärde för benso[a]pyren skall i huvudsak underskridas år 
2015. 

Generationsperspektivet enligt prop. 2000/01:130  
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 personer med överkänslighet och astma, Tabell 1.  
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Tabell 1 Riktvärden som anges för halter av luftföroreningar inom generationsperspektivet 
inom miljömålet Frisk Luft 

Förorening   Halt som inte bör    Medelvärdestid  
   överskridas (mikrogram/m³) 
 
Bensen    1      År  

Bens[a]pyren   0,0001      År  

Eten    1      År  

Formaldehyd   10      Timme  

Partiklar  
<10 mikrometer  30      Dygn  

PM10     15      År  

Sot    10      År  

Ozon    80      Timme  
     50      Sommarhalvåret (april-okt)  
     70      Åttatimmarsmedelvärde  

4.1.2 Bara naturlig försurning 
 
Miljökvalitetsmål enligt riksdagen: 
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen för vad mark 
och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska 
material eller kulturföremål och byggnader. 

Delmål 1, 2010. Försurning av sjöar och vattendrag 
År 2010 skall högst 5 % av antalet sjöar och högst 15 % av sträckan rinnande vatten i landet vara 
drabbade av försurning som orsakats av människan. 

Delmål 2, före 2010. Försurning av skogsmark 
Före år 2010 skall trenden mot ökad försurning av skogsmarken vara bruten i områden som 
försurats av människan och en återhämtning skall ha påbörjats.  

Generationsperspektivet enligt prop. 2004/05:150  
• Depositionen av försurande ämnen överskrider inte den kritiska belastningen för mark och 

vatten.  
• Onaturlig försurning av marken motverkas så att den naturgivna produktionsförmågan, 

arkeologiska föremål och den biologiska mångfalden bevaras.  
• Markanvändningens bidrag till försurning av mark och vatten motverkas genom att 

skogsbruket anpassas till växtplatsens försurningskänslighet. 

4.1.3 Giftfri miljö 
 
Miljökvalitetsmål enligt riksdagen: 
Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan 
hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
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Delmål 1, före 2010/2020. Kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper  
Senast år 2010 skall det finnas uppgifter om egenskaperna hos alla avsiktligt framställda eller 
utvunna kemiska ämnen som hanteras på marknaden. För ämnen som hanteras i större volymer 
och för övriga ämnen som t ex efter inledande översiktliga tester bedöms som särskilt farliga skall 
uppgifter om egenskaperna finnas tillgängliga tidigare än 2010. Samma krav på uppgifter skall då 
gälla för såväl nya som existerande ämnen. Senast år 2020 skall det även finnas uppgifter om 
egenskaperna hos de mest betydande oavsiktligt bildade och utvunna kemiska ämnena.  

Delmål 3, 2007/2010. Utfasning av farliga ämnen  
Spridning via luft och vatten till Sverige av ämnen som omfattas av delmålet skall minska 
fortlöpande.  

Delmål 9, 2015. Om kadmium 
År 2015 skall exponeringen av kadmium till befolkningen via föda och arbete vara på en sådan nivå 
att den är säker ur ett långsiktigt folkhälsoperspektiv. 

Generationsperspektivet enligt prop. 2004/05:150 
Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö bör i ett generationsperspektiv enligt regeringens bedömning 
innebära bl.a. följande: 

• Halterna av ämnen som förekommer naturligt i miljön är nära bakgrundsnivåerna.  
• Halterna av naturfrämmande ämnen i miljön är nära noll och deras påverkan på 

ekosystemen försumbar.  
• All fisk i Sveriges hav, sjöar och vattendrag är tjänlig som människoföda med avseende på 

innehållet av naturfrämmande ämnen.  
• Den sammanlagda exponeringen i arbetsmiljö, yttre miljö och inomhusmiljö för särskilt 

farliga ämnen är nära noll och för övriga kemiska ämnen inte skadliga för människor.  

4.1.4 Ingen övergödning 
 
Miljökvalitetsmål enligt riksdagen: 
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors 
hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och 
vatten. 

Generationsperspektivet enligt prop. 2004/05:150  
• Belastningen av näringsämnen får inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller 

försämra förutsättningarna för biologisk mångfald.  
• Nedfallet av luftburna kväveföreningar överskrider inte den kritiska belastningen för 

övergödning av mark och vatten någonstans i Sverige.  
• Grundvatten bidrar inte till ökad övergödning av ytvatten.  
• Sjöar och vattendrag uppfyller när det gäller närsaltshalter kraven God ekologisk status 

enligt definitionen i EG:s ramdirektiv för vatten. För sjöar i odlingslandskapet innebär det 
att halten av totalfosfor inte bör överskrida 25 mikrogram per liter.  

• Skogsmark har ett näringstillstånd som bidrar till att bevara den naturliga 
artsammansättningen.  
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4.2 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer, MKN, för luft har införts i svensk lagstiftning för att åstadkomma en 
godtagbar luftkvalitetssituation. Regeringens förordning om MKN för utomhusluft (SFS 2001:527) 
inbegriper halter i luft av kväveoxider (NO2, NOx), svaveldioxid (SO2), bly (Pb), kolmonoxid (CO), 
bensen, partiklar (PM10= partiklar med en aerodymanisk diameter på 10 µm eller mindre), ozon 
(O3), tungmetallerna arsenik (As), kadmium (Cd) och nickel (Ni) samt polycykliska aromatiska 
kolväten (med bens(a)pyren (B(a)P) som indikator).  
 
Förordningen om MKN för luft slår fast att varje kommun ska kontrollera att 
miljökvalitetsnormerna uppfylls inom kommunen. Dock ges en möjlighet att bedriva kontrollen 
genom samverkan mellan flera kommuner förutsatt att MKN inte överskrids i en kommun. Ett län 
kan ses som ett naturligt samverkansområde och i MIKSA-förslaget (Naturvårdsverket, 2004) 
föreslås Länsstyrelser (exempelvis i form av luftvårdsförbund) får ansvaret för samordningen av 
kontrollen av luftkvaliteten i länet, inklusive tätorter, samt att upprätta ett länsvis 
luftövervakningsprogram. 
 
I Tabell 2 presenteras de luftföroreningar som inbegrips i MKN och från vilket år de ej får/bör 
överträdas. I Bilaga 1 presenteras samtliga MKN mer ingående.  
 
Tabell 2 Luftföroreningar som omfattas av miljökvalitetsnormerna.  

Luftförorening Tidsupplösning År för uppfyllelse 
av MKN 

Svaveldioxid Timme, dygn, år, 
vinterhalvår 

1999 

Kvävedioxid Timme, dygn, år 2006 
Kväveoxider År 2006 
Ozon* Timme, 8-

timmarsmedelvärde, 
sommarhalvår 

2010/2020 

Partiklar (PM10) Dygn, år 2005 
Bensen År 2010 
Kolmonoxid Rullande 8-

timmarsmedelvärde 
2005 

Tungmetaller** (As, Cd, Ni , Pb) År 2013 
Polycykliska kolväten (B(a)P) År 2013 
* Börnorm, ** på PM10-fraktionen 

4.3 Länets regionala miljömål 

4.3.1 Frisk luft   

• Luftkvaliteten i våra tätorter ska vara bättre än vad som krävs i gällande lagstiftning. Målet 
ska vara uppfyllt 2010. 
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4.3.2 Bara naturlig försurning   

• I alla kommuner ska minst 99 % av antalet sjöar och 95 % av sträckan i vattendragen ha 
sådana vattenkemiska förutsättningar att den naturligt förekommande faunan kan fortleva, 
alternativt återetableras. Målet ska vara uppfyllt 2010.  

• I länets fjällvärld ska minst 95 % av antalet sjöar och 90 % av sträckan i vattendragen ha 
sådana vattenkemiska förutsättningar att den naturligt förekommande faunan kan fortleva, 
alternativt återetableras. Målet ska vara uppfyllt 2010.  

• Före år 2010 ska trenden mot ökad försurning av skogsmarken vara bruten i områden som 
försurats av människan, och en återhämtning ska ha påbörjats. Målet ska vara uppfyllt 
2010.  

4.3.3 Ingen övergödning  

• Utveckla kunskapen om läckage av fosfor och kväve från mänsklig verksamhet – avlopp, 
vatten-, jord- och skogsbruk, vägtrafik, atmosfäriskt nedfall – samt påverkan på och 
konsekvenser av detta för vattenmiljön. Målet ska vara uppfyllt 2010.  

• Utveckla kunskaperna om övergödning i fjällområden. Målet ska vara uppfyllt 2010.  
• Utveckla kunskaperna om näringsläckage från skogsmark till sjöar och vattendrag. Målet 

ska vara uppfyllt 2010. 
 
Vad gäller Giftfri miljö finns inga regionala miljömål av relevans för luftövervakningen 

5. Det framtida klimatet i Jämtland 

Vädret spelar en stor roll för lufthalter och deposition av föroreningar. Framtida klimatförändringar 
av betydelse för Jämtland bör därför beaktas vid en utformning av ett framtida 
miljöövervakningsprogram. De klimatförändringar som sannolikt kommer att få störst betydelse för 
luftkvalitet och deposition i Jämtlands län är lufttemperaturer, nederbörd samt förändringar av 
storskaliga vindförhållanden och därmed den långväga transporten av luftföroreningar. 
 
Framtida klimatförändringar kan bedömas dels utifrån extrapoleringar av trender för observationer, 
dels genom modeller. I första fallet antas att klimatförändringarna redan påbörjats. SMHI har 
publicerat en analys av förändringar av meteorologin vid en jämförelse av perioderna 1961-1990 
och 1991-2005 (SMHI, 2006). Man visar att både lufttemperaturer och nederbörd har ökat mellan 
dessa båda perioder, men i olika utsträckning i olika delar av landet och vid olika årstider.  
Nederbörden har för olika delar av Jämtlands län på helårsbasis ökat mellan 0 och 15 % mellan 
tidsperioderna. Ökningen är som störst på sommaren medan det vintertid även har skett en viss 
minskning (Figur 1). SMHI anger att vintrarna har blivit nederbördsfattigare i hela sydöstra 
Norrland och att det eventuellt beror på annorlunda lågtrycksbanor under de senaste åren jämfört 
med 1961-1990.  
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Figur 1. Nederbördsförändringar i procent (100= ingen förändring) från perioden 1961-1990 till 
perioden 1991-2005 för vinter och sommar. Källa: SMHI, 2006. 
 
Förutsägelser för det framtida klimatet i olika delar av Sverige har gjorts av SMHI Rossby Centre, 
baserat på modeller. En utförlig beskrivning av dessa modeller finns på SMHI´s hemsida 
(www.smhi.se).  Prognoser för lufttemperaturer och nederbörd för olika årstider för södra 
Norrlands fjälltrakter och inland visas i Figur 2. Nederbörden förutsägs öka för alla säsonger utom 
för sommaren. Nederbörden på våren och hösten beräknas öka med drygt 40 % till år 2100. 
Vinternederbörden beräknas öka med drygt 60 %.  
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Södra Norrlands fjälltrakter. Nederbörd 

 

Södra Norrlands fjälltrakter. Lufttemperatur 

 

Södra Norrlands inland. Nederbörd 
 

 

Södra Norrlands inland. Lufttemperatur 

 
 

 
Figur 2. Modellerade scenarier för ett framtida klimat för södra Norrlands fjälltrakter. 
Förutsägelserna baserar sig på IPCC A2 emissionsscenarie. Prognoserna visas för olika årstider, 
vinter (blå), vår (grön), sommar (röd), höst (svart). Källa: Rossby Centre, SMHI.  
 
Sammantaget visar extrapoleringar från observationer och framtida klimatsimuleringar 
något olika framtidsscenarier. Modelleringarna förutsäger att nederbördsmängderna 
sannolikt kommer att öka, med undantag för sommaren och med den största ökningen i 
länets fjälltrakter. Observationerna för de senaste 15 åren visar dock en nederbördsökning 
främst för sommaren, medan det för övriga årstider varit oförändrat eller minskat. 
Summerat över året har dock nederbörden ökat i större delen av länet. Skillnaderna kan 
förklaras med att extrapoleringar från observationer och framtida klimatsimuleringar täcker 
olika långa tidsperioder. Lufttemperaturerna kommer sannolikt att öka i länets alla delar 
och under alla årstider. 
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6. Samordning av miljöövervakningen i 
Jämtland med övrig nationell övervakning 

Ett av de övergripande syftena med den regionala miljöövervakningen är att följa upp 
miljökvalitetsmålen. Generellt bör man beakta följande när man väljer vilken övervakning som ska 
ingå i de nya miljöövervakningsprogrammen: 
 
• Hur kan undersökningarna bidra till miljömålsuppföljningen? 
• Är detta väl samordnat med vad som görs på nationell nivå och i andra län, så att man kan 
jämföra och dra mer generella slutsatser? 
• Kan detta ge underlag för en indikator – befintlig eller ny? 
 
Den överväldigande delen av den nuvarande luftövervakningen i Jämtlands län bedrivs inom 
nationella nätverk, såsom Krondroppsnätet, URBAN-mätnätet samt Nederbördskemiska nätet. En 
stor fördel med detta är att det inom dessa nätverk finns väl utarbetade rutiner för mätmetodik, 
kvalitetsgranskning, sammanställningar samt lagring av data hos datavärdar. Nätverken beskrivs i 
detalj nedan.   

6.1 Krondroppsnätet 

Länsstyrelsen i Jämtland deltar i det s.k. Krondroppsnätet med depositionsmätningar (krondropp) 
vid två platser i länet, Sör-Digertjärnen (Z 04) samt Nymyran (Z 05). Dessutom mäts depositionen 
vid tre s.k. fjällnära platser i länet, Sånfjället, Hundshögen och Fiskåfjället. Vid två av platserna mäts 
depositionen över öppet fält på två höjder. Vid alla tre platserna mäts deposition i krondropp vid 
den lägre höjden. Inom Krondroppsnätet, på uppdrag av luftvårdsförbund, länsstyrelser, 
skogsstyrelsen och kommuner, mäter IVL deposition och markvatten på över 85 lokaler i Sverige 
(Pihl Karlsson m.fl., 2008a, b). Syftet är att kvantifiera belastning och beskriva effekter i marken. På 
vissa lokaler mäts även lufthalter av olika föroreningar. Inga luftmätningar inom Krondroppsnätet 
förekommer dock i Jämtlands län. 
 
Inom Krondroppsmätningarna mäts i depositionen, förutom SO4, NO3 och NH4, även klorid, 
baskatjoner samt organiskt kväve (Kjeldahl-kväve). Depositionen av klorid och baskatjoner har, när 
de förekommer i större mängder, betydelse för försurningen av markvattnet. Vi har gjort 
bedömningen att detta inte är fallet för mätplatserna inom Jämtlands län, varför de inte redovisas i 
denna rapport. 

6.2 Nederbördskemiska nätet 

Luft- och nederbördskemiska nätet är en del av det nationella miljöövervakningsprogram som 
finansieras av Naturvårdsverket och utförs av IVL. Inom Luft- och nederbördskemiska nätet utförs 
mätningar av bland annat svavel- och kväveföreningar och baskatjoner i nederbörd samt 
svaveldioxid, kvävedioxid och marknära ozon i luft på månadsbasis.  Resultat från övervakningen 
har flera olika syften, däribland att: 
• ge en bild av hur halterna av svavel, kväve och baskatjoner i nederbörden samt föroreningshalter i 
luft varierar dels geografiskt, dels i tiden; 
• fungera som långsiktig övervakning av miljön för att visa på storskaliga förändringar, som kan 
kräva åtgärder eller vidare forskningsinsatser; 
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• ge underlag för studier av storskaliga föroreningstransporter; 
• övervaka luftkvaliteten i områden med bakgrundshalter, till exempel som komplement till 
mätningar med större tidsupplösning eller mätningar av korttidsvärden på mer föroreningsbelastade 
stationer inom samma områden och att  
• ge underlag för validering av beräkningsmodeller.  
 
Mätningarna av halter i nederbörd har pågått sedan 1983 och av halter i luft sedan 1994 på stationer 
över hela landet. För närvarande mäts halter i nederbörd på sexton stationer och halter i luft på åtta 
stationer.  

6.3 EMEP 

EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) är ett internationellt program inom 
UN-ECE:s Konvention om Långväga Gränsöverskridande Luftföroreningar. Verksamheten inom 
EMEP omfattar övervakning av luftkvalitet och nederbördskemi, inventering av utsläpp till luft och 
spridningsmodellering för att kartlägga och utvärdera den långväga gränsöverskridande transporten 
och depositionen av föroreningar i Europa. Inom detta internationella luftvårdsarbete används 
också modeller för att ta fram kostnadseffektiva åtgärdsförslag och strategier.  
  
IVL ansvarar, på uppdrag av Miljöövervakningsenheten vid Naturvårdsverket, för merparten av 
övervakningen inom EMEP i Sverige. Bakgrundshalter i luft och nederbörd mäts för närvarande 
vid totalt nio platser i landet, men mätprogrammets omfattning varierar mellan mätstationerna. 
I såväl luft som nederbörd övervakas svavel- och kväveföreningar, kvicksilver och andra 
tungmetaller samt persistenta organiska ämnen. Dessutom mäts ozon och partiklar i luft samt 
baskatjoner i nederbörd. 
 
I Jämtlands län finns en EMEP-station: Bredkälen. 

6.4 Urbanmätnätet 

IVL har sedan 1986, i samarbete med en rad av landets kommuner, bedrivit ett långsiktigt 
mätprogram för luftkvalitetsövervakning i tätorter, Urbanmätnätet. Varje år har 30-40 kommuner 
deltagit. Syfte är bland annat att kartlägga luftkvaliteten i tätorter för att möjliggöra jämförelse av 
uppmätta halter med gränsvärden och miljökvalitetsnormer. Mätningarna sker antingen i en tätorts 
så kallade urbana bakgrund, för att spegla den generella luftföroreningsbelastningen, eller i ett 
gaturum. IVL erbjuder inom Urbanmätnätet kostnadseffektiva mätstrategier, där mätprogrammen 
anpassas kontinuerligt för att kunna erbjuda kommunerna och relevant uppföljning av 
luftkvaliteten. Mätmetoderna, framtagna av IVL, är jämförbara med EU:s referensmetoder och är 
ackrediterade av SWEDAC. Sedan start har dygnsvisa mätningar tillhandahållits för kvävedioxid 
(NO2), svaveldioxid (SO2) och sot. I början av 1990-talet startade mätningar av lättflyktiga kolväten 
(VOC), däribland bensen och sedan år 2000 har kommunerna erbjudits att mäta partiklar i form av 
PM10, PM2.5 och PM1 med IVL:s partikelprovtagare samt analys av PAH och tungmetaller.  
 
I Jämtlands län har kommunerna Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund deltagit i 
Urbanmätnätet. Östersund är den av kommunerna som fortfarande är delaktig och har så varit 
samtliga år sedan 1989. 
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6.5 Lufthalter och deposition på hög höjd i svenska 
fjällen  

På uppdrag av Naturvårdsverket (nationella mijöövervakningen: programområde: Luft, delprogram: 
Deposition på hög höjd, http://www.ivl.se/vanstermeny/miljodatadatavardskap/datavardskapluft/ 
hoghojdsmatningar.106.360a0d56117c51a2d30800064346.html) genomför IVL särskilda mätningar 
av lufthalter och deposition på hög höjd i de svenska fjällen, det s.k. ”Hög Höjd-projektet”. De 
flesta mätningar av lufthalter och deposition i norra Sverige görs av praktiska skäl på låg höjd (lägre 
vindstyrkor och lättare att få tillgång till elektricitet). Det har dock visat sig att depositionen till 
fjälltrakter är betydligt högre än depositionen på lägre höjd. Detta beror dels på att molnen oftare 
når marknivå på högre höjd. Molndropparna har en högre koncentration av föroreningar än 
nederbörden och avsätter sig effektivt på vindexponerade ytor såsom skog. Den högre depositionen 
på hög höjd beror även på att vindstyrkorna där är högre vilket leder till en större torrdeposition av 
partiklar och gaser. Dessutom kan orografiska effekter göra att det faller mer nederbörd på högre 
höjd.  
 
Lufthalter av försurande och eutrofierande ämnen mäts sedan november 2002 på fyra platser i 
fjällen månadsvis med "filterpack"-teknik. Krondropp och nederbörd mäts i närheten på högt 
belägna skogsbeklädda ytor.  
 
Av mätningarna inom Hög Höjd-projektet är det endast mätningar av lufthalter vid Prästbodarna 
(beläget inom fjällområdet Hundshögen) som bedrivs inom Jämtlands län. Som nämnts ovan 
bedrivs depositionsmätningar på hög höjd över öppet fält inom Krondroppsnätet vid Sånfjället och 
Hundshögen men dessa mätningar finansieras av Länsstyrelsen i Jämtlands län. 
 
Efter beslut från Naturvårdsverket kommer mätningarna inom Hög Höjd-projektet att upphöra 
från och med 1 januari 2009.  

7. Befintliga provtagningsplatser för lufthalter 
och deposition inom Jämtlands län  

 
Platser där lufthalter och deposition mäts i Jämtlands län visas i Figur 3. 
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Figur 3. Platser där lufthalter och deposition mäts, eller har mätts under senaste åren, inom 
Jämtlands län.  
 
Detaljerade kartor för varje mätplats samt koordinater och ytterligare information redovisas i Bilaga 
2. 

8. Lufthalter i bakgrundsmiljö och tätorter 
samt deposition i Jämtlands län 

I det följande visas figurer med resultat från olika luftrelaterade mätningar inom Jämtlands län som 
har särskild betydelse för diskussionen av luftövervakningen i Jämtlands län. För att underlätta 
läsbarheten för huvudrapporten redovisas övriga figurer med resultat i Bilaga 3. 
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8.1 Lufthalter i bakgrundsmiljön 

8.1.1 Svavel, kväve och sot 
 
Inom Luft och Nederbördskemiska nätet och EMEP finns mätningar av lufthalter vid Bredkälen 
och Djursvallen nedre. Dessutom mäts lufthalter vid den fjällnära mätplatsen Prästbodarna. 
Årsmedelhalter (kalenderår) baserade på dessa mätningar visas i Figur 4 och 5.  
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Figur 4. Årsmedelhalter (kalenderår) av olika luftföroreningar vid Bredkälen och Djursvallen nedre. 
Mätningarna har skett månadsvis med den metodik som används inom EMEP (Bredkälen) och 
Luft och Nederbördskemiska nätet (Djursvallen).  
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Halterna av SO2-S vid Bredkälen har varit generellt låga, jämfört med de halter som förekommer i 
stora delar av södra Sverige. Halterna av SO2-S vid Bredkälen minskade dessutom kraftigt i början 
av 1990-talet för att därefter ligga ganska konstant. För Djursvallen nedre finns mätningar endast 
från 1996 och dessa ligger relativt konstant, något högre än Bredkälen. Som medelvärde för 10 
platser i Götaland låg halterna av SO2–S under 2000-talet runt ca 0,3 µg/m3 (Pihl-Karlsson m.fl., 
2008b). Halterna av SO2 i bakgrundsluften i Jämtlands län ligger således på en nivå som är hälften 
så hög jämfört med halterna i Götaland. Lufthalterna av SO4-S kommer främst av partikulärt 
bundet svavel och dessa halter låg vid Bredkälen i början av 1990-talet i samma nivå som 
gasformigt SO2-S, men har sedan dess minskat i mindre utsträckning. Halterna av SO4-S ligger nu 
mer än dubbelt högre än SO2. 
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Figur 5. Årsmedelhalter (kalenderår) av olika 
luftföroreningar vid Prästbodarna beläget inom 
fjällområdet Hundshögen, x m.ö.h. Mätningarna har 
skett månadsvis med den metodik som används 
inom EMEP. 

Halterna av SO2-S vid den fjällnära mätplatsen Prästbodarna har sedan 2003 varit mycket låga 
(Figur 5).   
 
Lufthalterna av gasformig svaveldioxid och partikulärt sulfat är låga inom länet. Halterna 
av svaveldioxid är hälften så höga jämfört med södra Sverige och har dessutom minskat 
kraftigt sedan 1990.  
 
Även halterna av NO2-N i Jämtland har minskat något sedan början av 1990-talet (Figur 4), men i 
mindre utsträckning jämfört med SO2. NO2-halterna är nu relativt lika vid Bredkälen och 
Djursvallen nedre och har på senare år legat mellan 0,1 och 0,2 µg/m3 som årsmedelvärde. Även 
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vid Prästbodarna är halterna av NO2 mycket låga (Figur 5). Halterna av NO2 har för Götaland 
under senare år legat runt 1 µg/m3. Lufthalterna av NO2 har således legat mellan 5 och 10 gånger 
lägre i Jämtland jämfört med ett medelvärde för Götaland. Halterna av NO3-N har sitt ursprung 
från både gasformigt och partikelbundet kväve. Dessa halter har hela tiden varit låga vid Bredkälen, 
men har möjligen tenderat till att öka något under 2000-talet. Anmärkningsvärt är att lufthalterna av 
gasformigt och partikulärt NH4-N vid Bredkälen har legat relativt konstant sedan början av 1990-
talet och NH4-N är nu den form av luftburet kväve som uppvisar de högsta halterna vid Bredkälen. 
Även vid Prästbodarna är halterna av partikelbundet NH4-N relativt höga (Figur 5).  
 
Halterna av gasformig kvävedioxid är låga inom länet, 5-10 gånger lägre jämfört med södra 
Sverige. Halterna har minskat något sedan 1990. Totalhalterna av gasformigt och 
partikelbundet nitrat har hela tiden varit låga inom länet. Summerade halterna av 
gasformigt och partikelbundet ammonium har legat relativt konstant sedan 1990 och är nu 
den kväveform som förekommer i högst halter över länet, räknat som kväve. 
 
Lufthalterna av sot har vid Bredkälen legat relativt konstant eller tenderar till och med att öka. I en 
fördjupad analys, kapitel 8.3, diskuteras att både NH4-N och sot vid Bredkälen till en stor del är 
långväga transporterat. 
 
Lufthalterna av sot har legat konstant men visar en antydan till att öka under 2000-talet. 

8.1.2 Ozon 
 
Ozonförekomsten i landet övervakas med instrumentmätningar vid ett antal mätstationer belägna 
på olika platser i landet (Figur B2-3, Bilaga 2). Sedan tre år mäts ozonhalterna med instrument med 
timupplösning vid Bredkälen i Jämtlands län. 
 
Ozonförekomsten vid Bredkälen visas i Figur 6, beräknad enligt den metodik som anges för 
miljökvalitetsnormerna. För att få en jämförelse med ozonförekomsten i övriga delar av landet visas 
även värden från fem andra mätstationer runt om i Sverige. 
 
Miljökvalitetsnormen för ozon till skydd för människors hälsa som bör uppnås till år 2010 säger att 
ett medelvärde under 8 timmar inte bör överskrida 120 µg/m3. Detta har vid Bredkälen överskridits 
vid ett tillfälle vardera under åren 2005 och 2006. Vid en jämförelse med andra mätplatser är antalet 
överskridanden dock lågt. Ozonförekomsten vid Bredkälen är den lägsta jämfört med alla andra 
förekommande mätningar i landet. Miljökvalitetsnormen för ozon till skydd för växtligheten som 
bör uppnås till år 2010 säger att AOT40 under maj-juli inte bör överskrida 18000 µg/m3 timmar 
som ett medelvärde under fem år. Även om det ännu inte finns fem års mätningar vid Bredkälen är 
det uppenbart att detta målvärde är långt ifrån att överskridas. Målvärdet överskrids inte heller i 
södra Sverige även om det inte är långt ifrån för vissa sydliga mätplatser såsom Vavihill och Norra 
Kvill. Miljökvalitetsnormen för ozon till skydd för växtligheten som bör uppnås till år 2020 säger att 
AOT40 under maj-juli inte något år bör överskrida 6000 µg/m3 timmar. Detta målvärde överskrids 
inte heller det vid något av de tre åren med mätningar vid Bredkälen. Vid alla övriga nationella 
mätplatser överskrids detta målvärde något år, även i nordligaste delarna av landet.  
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Figur 6. Årliga värden för ozonförekomst, beräknade 
enligt den metodik som anges för 
Miljökvalitetsnormerna, för Bredkälen i Jämtlands län 
samt för fem andra nationella mätstationer. 
Positionerna för mätstationerna visas i Figur B2-3, 
Bilaga 2. De horisontella streckade linjerna indikerar 
de olika gränsvärden som används inom 
miljökvalitetsnormerna, 8-timmars 
medelkoncentration 120 µg/m3 och AOT40 6000 
µg/m3*timma.  

Miljökvalitetsmålets delmål för ozon till skydd för människors hälsa till 2010 är det samma som för 
miljökvalitetsnormerna.  Miljökvalitetsmålet generationsperspektiv (generationsmålen) för ozon till 
2020 säger att ett medelvärde för ozonhalter under perioden 1 april – 30 september inte bör 
överskrida 50 µg/m3. Vidare bör ett medelvärde under 8 timmar inte överskrida 70 µg/m3 och ett 
medelvärde under en timma inte överskrida 80 µg/m3. Som framgår av Figur 6 samt Figur B3-1 i 
Bilaga 3 överskrids generationsmålen kraftigt vid Bredkälen i likhet med vad som är fallet för alla 
mätplatser i landet. Målvärdena för ozon inom miljömålet Frisk Luft är föremål för revidering inom 
den fördjupade utvärderingen av miljömålen. 
 
Ozonförekomsten inom länet är bland de lägsta i landet. Trots detta har det målvärde som 
inte bör överskridas enligt Miljökvalitetsnormerna till 2010, överskridits under två av de 
totalt tre år som mätningar av ozon på timbasis pågått inom länet. De målvärden som 
anges inom generationsperspektivet inom miljökvalitetsmålet Frisk Luft överskrids årligen 
inom länet, i likhet med alla övriga mätplatser inom landet. 
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8.1.3 Tungmetaller 
 
Halterna av tungmetaller i luft har mätts vid Bredkälen under året 2002 med relativt hög 
tidsupplösning (Figur B3-2, Bilaga 3). Halterna var under detta år som högst under våren och 
försommaren.  
 
Halterna av tungmetaller i luft mäts regelbundet vid få platser i Sverige såväl som i de övriga 
nordiska länderna. För att bedöma halterna av tungmetaller i luften över Jämtland över en längre 
tidsperiod används mätningar vid Råö, beläget vid västkusten strax söder om Göteborg samt vid 
Pallas i norra Finland (Figur 7). Mätningarna från Bredkälen 2002 har också lagts in i figuren för 
jämförelse. Man kan konstatera att förekommande lufthalter av de fyra tungmetallerna vid 
mätplatserna ligger långt under de nedre utvärderingströsklarna som finns inom MKN  
 
Halterna av tungmetaller har inom länet mätts i luft under endast ett år. Dock är 
lufthalterna av tungmetaller i luften över Jämtland sannolikt långt under de nedre 
tröskelvärden som anges inom miljökvalitetsnormerna. 
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Figur 7. Halterna av tungmetaller i luften vid Råö, beläget vid västkusten strax söder om Göteborg 
samt vid Pallas i norra Finland. Mätningarna från Bredkälen 2002 har även lagts in i figuren för 
jämförelse. A, Bly; B, kadmium; C, Nickel; D, Arsenik. 
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8.2 Deposition av svavel och kväve 

Nedfallet av sulfat, nitrat samt ammonium provtas och analyseras i form av krondropp inom 
Krondroppsnätet vid fem platser i länet. Mätplatserna vid Sör-digertjärnen och Nymyran ligger i det 
lägre belägna skogslandet (se Figur 3 samt Bilaga 2) medan mätplatserna Fiskåfjället, Sånfjället och 
Hundshögen ligger vid trädgränsen för granskog (620-780 m.ö.h.). Vid Sånfjället och Hundshögen 
finns dessutom mätstationer för nederbördsinsamling på öppen mark på ”hög” höjd (1170 
respektive 1250 m.ö.h) och en på ”låg” höjd (635 respektive 670 m.ö.h). Mätningar över öppet fält 
bedrevs tidigare även vid Sör-digertjärnen och Nymyran, men dessa mätningar avslutades 2001. 

8.2.1 Nedfall av svavel 
 
Nedfallet av sulfatsvavel i form av krondropp vid de fem mätplatserna inom Krondroppsnätet i 
Jämtlands län visas i Figur 8. Svavelnedfallet i skogslandet tenderar till att minska något under 
perioden 1997-2007. Nivåerna ligger runt 1-2 kg S/ha/år, vilket kan jämföras med de mest 
förorenade platserna i Skåne där svavelnedfallet under 2000-talet legat runt 3-10 kg S/ha/år. Vid de 
högre belägna fjällnära mätplatserna i länet förefaller svavelnedfallet i krondropp ha minskat kraftigt 
i slutet av 1990-talet.  
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Figur 8. Årsmedelvärden (hydrologiskt år) för nedfallet av sulfatsvavel uppmätt som krondropp till 
låga och medelhöga mätlokaler i Jämtlands län. Trendlinjer har beräknats med linjär regression men 
indikerar nödvändigtvis inte statistisk signifikans. Observera att depositionen beräknats som SO4-S 
exklusive havssalt.  
 
Nedfallet av sulfatsvavel över öppet fält mäts vid Bredkälen, Djursvallen nedre samt Sandnäset. 
Resultaten från dessa mätningar visas i Figur B3-3 i Bilaga 3. Svaveldepositionen i nederbörden har 
minskat kraftigt vid alla tre platserna, i synnerhet vid Bredkälen där nedfallet under de sista åren 
varit lågt. 
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Nedfallet av sulfatsvavel över öppet fält på hög höjd visas i Figur 9. Mätningarna över öppet fält på 
samma höjd som krondroppsmätningarna (600-700 m.ö.h.) visar liknande värden och tidsutveckling 
som värdena för svavelnedfall i krondroppet. Mätningarna på högre höjder (1100-1200 m.ö.h.) visar 
mycket variabla värden, sannolikt på grund av att problematiken med provtagningen är stor vid 
höga vindstyrkor (Ferm, 2003, Akselsson & Westling, 2000).  Det finns inga tydliga tecken på en 
nedgång av svaveldepositionen vid dessa höga höjder, särskilt inte vad gäller Hundshögen.  
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Figur 9. Årsmedelvärden (hydrologiskt år) för nedfallet av sulfatsvavel (exklusive havssalt) uppmätt 
över öppet fält vid högt belägna mätlokaler i Jämtlands län. Trendlinjer har beräknats med linjär 
regression. 
 
Sammanfattningsvis är nedfallet av svavel som krondropp och över öppet fält avsevärt lägre 
jämfört med de mest förorenade platserna i södra Sverige. Nedfallet över Jämtland 
förefaller vara minskande, i synnerhet vid platser i skogslandet och medelhöga fjällnära 
platser. 

8.2.2 Nedfall av kväve 
 
Nedfallet av nitratkväve (NO3-N) i form av krondropp vid de fem mätplatserna inom 
Krondroppsnätet i Jämtlands län visas i Figur 10. Nitratnedfallet i skogslandet har minskat under 
perioden 1997-2007, i synnerhet vid Sör-digertjärnen. Det är ett generellt större nedfall av 



  

  28 

nitratkväve vid Sör-digertjärnen jämfört med Nymyran. Nivåerna ligger som medelvärde för 
perioden 2000-2007 på 0,5 och 0,2 kg NO3-N/ha/år för respektive Sör-digertjärnen och Nymyran, 
vilket kan jämföras med de mest förorenade platserna i Skåne där det under 2000-talet legat runt 4-
10 kg NO3-N/ha/år. Vid de högre belägna mätplatserna i länet förefaller nedfallet av NO3-N i 
krondropp legat konstant lågt under perioden.  
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Figur 10. Årsmedelvärden (hydrologiskt år) för nedfallet av nitratkväve uppmätt som krondropp vid 
låga och medelhögt belägna mätlokaler i Jämtlands län. Trendlinjer har beräknats med linjär 
regression. 
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Nedfallet av ammoniumkväve (NH4-N) i krondropp visas i Figur 11. Ammoniumnedfallet i 
skogslandet har tenderat till att öka under perioden 1997-2007 vid Sör-digertjärnen. Nivåerna ligger 
som medelvärde under perioden 2000-2007 på 0,3 och 0,2 kg NH4-N/ha/år för respektive Sör-
digertjärnen och Nymyran, vilket kan jämföras med de mest förorenade platserna i Skåne där det 
under 2000-talet legat runt 3-10 kg NH4-N/ha/år. Vid de högre belägna mätplatserna i länet är 
nedfallet av NH4-N i krondropp mycket variabelt under perioden. De höga värdena för NH4 
depositionen vid flera platser för året 2006 hänger sannolikt samman med Ryska skogsbränder, se 
vidare kapitel 8.3. 
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Figur 11. Årsmedelvärden (hydrologiskt år) för nedfallet av ammoniumkväve uppmätt som 
krondropp vid låga och medelhögt belägna mätlokaler i Jämtlands län. Trendlinjer har beräknats 
med linjär regression. 
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Nedfallet av nitrat- och ammoniumkväve över öppet fält vid Bredkälen, Djursvallen nedre samt 
Sandnäset visas i Figur B3-3 i Bilaga 3. Kvävedepositionen i nederbörden har minskat vid 
Bredkälen och Djursvallen nedre, men inte i samma utsträckning som svavelnedfallet. Vid 
Sandnäset har kvävedepositionen inte minskat alls. 
 
Nedfallet i nederbörden över öppet fält på högre höjder visas i Figur B3-4 för nitrat och i Figur B3-
5 för NH4, båda i Bilaga 3. För nitratkväve finns en nedåtgående tendens för mätningarna i öppet 
fält på den lägre höjden medan det omvända gäller ammoniumkväve med en ökande tendens. Det 
summerade, årliga nedfallet av oorganiskt kväve blir betydande och ligger som medelvärde för 
perioden 2000-2007 på 2,2 och 2,3 kg N/ha/år för de högt belägna platserna vid respektive 
Sånfjället och Hundshögen, medan det ligger på 1,5 och 1,4 kg N/ha/år vid de lägre belägna 
platserna vid respektive Sånfjället och Hundshögen. Mätningarna på högre höjder (1100-1200 
m.ö.h.) visar mycket variabla värden (Figur B3-4 och B3-5), sannolikt på grund av att 
problematiken med provtagningen av nederbörden är stora där (Ferm, 2003, Akselsson & Westling, 
2000). Vad gäller nitrat och ammonium framträder höga värden för 2006 på den högre höjden, 
vilket återigen kan ha samband med Ryska skogsbränder, se vidare kapitel 8.3. 
 
Sammanfattningsvis är nedfallet av kväve som krondropp och över öppet fält i 
storleksordning en faktor 5-10 lägre jämfört med de mest förorenade platserna i södra 
Sverige. Nedfallet av nitratkväve över Jämtland förefaller vara minskande, i synnerhet vid 
platser som inte ligger belägna mycket högt, medan det omvända gäller ammoniumkväve. 
Nedfallet av oorganiskt kväve i nederbörden på hög höjd kan vara betydande. 
 

8.3 Inverkan av omfattande skogsbränder i Ryssland 
2006 på bakgrundsluften över Jämtland  

8.3.1 Omfattande bränder i Ryssland 2006  
 
Under senvåren 2006 förekom omfattande bränder i Ryssland, i de baltiska länderna, Vitryssland 
och Ukraina (Stohl m.fl., 2007). Mellan 25 april och 6 maj noterades med hjälp av satellitdata mer 
än 300 bränder per dag inom detta område, med en kulmen av 800 noterade bränder under 2 maj. 
Totalt beräknas 2 millioner hektar brunnit inom detta område under april och maj 2006. Den 
geografiska fördelningen av dessa bränder för perioden 21 april – 5 maj visas i Figur B3-6, Bilaga 3. 
Effekterna av dessa bränder på luftföroreningssituationen i norra Europa och Arktis har 
dokumenterats ingående. Höga halter av partiklar (PM10) noterades i norra Storbritannien, 
Danmark, Tyskland samt Finland (Whitham & Manning, 2007). På Island och på Svalbard 
noterades de högsta halterna av marknära ozon som någonsin uppmätts vid dessa platser (Stohl 
m.fl., 2007) och snön på Svalbard färgades på sina platser svart av sot. Även höga halter av 
ammonium uppmättes i snön på Svalbard. Trajektorierna, d.v.s. luftmassans väg, för luften som 
orsakade ovanstående effekter vid Svalbard visas i Figur 12. Man kan se att luften gick rakt över 
Jämtland.  
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Figur 12. Uppehållstiden under de senaste 20 dagarna hos den luftmassa som anlände till Mount 
Zeppelin, Svalbard 2 Maj 2006. Färgen visar hur länge luften har uppehållit sig vid en viss position, 
med röda färger som visar längst tid. Svarta punkter visar platser där bränder detekteras under den 
tid som luften passerat. Extra röda punkter visar att branden varit en skogsbrand. Siffrorna inom 
området för plymen visar för just den positionen antalet dagar som återstår innan luften anländer 
till Svalbard. Från Stohl m.fl., 2007. 
 
Vädret i norra Sverige i början av maj 2006 var högtrycksbetonat (Väder och Vatten, 2006). Ett 
högtryck över västra Ryssland rörde sig västerut vilket resulterade i ett osedvanligt högt lufttryck 
över norra Sverige, 1042 hPa. Vädret i norra Sverige i början av maj var därför varmt och soligt. 
Det anges att vädret i norra Sverige blev soligt och varmare från 3 maj. 
Ursprunget för den luft som förekom över Jämtland indikeras av s.k. trajektorier, som publiceras av 
EMEP för var 6:e timmar för alla EMEPs mätstationer (http://www.nilu.no/trajectories/ 
index.cfm). Tyvärr finns detta ännu inte för Bredkälen, utan trajektorierna för Jämtland får 
representeras av fyra kringliggande mätstationer, Tustervatn, Kårvatn samt Osen i Norge samt 
Vindeln i Västerbottens län (www.emep.int). Exempel på trajektorier visas i Figur B3-7, Bilaga 3, 
för perioden 2006-05-02 kl 12-18. Trajektorierna visar att de luftmassor som anlände till 
mätstationerna närmast marken (0-500 m, trianglar) under eftermiddagen 2 maj, 2006 alla hade sitt 
ursprung från öster, i huvudsak från Ryssland. Den röda färgen indikerar att luftmassorna hela 
vägen har transporterats på relativt låg höjd, under 1000 m, och därmed kunnat plocka upp 
luftföroreningar på vägen. Mycket tyder således på att den förorenade luft som anlände över 
Jämtland i början av maj 2006 hade sitt ursprung från Ryssland och kringliggande länder.  

8.3.2 Luftföroreningar över Jämtland i maj 2006  
 
Månadsvisa lufthalter av NH4 och sot vid Bredkälen visas för 2000-talet (Figur 13).  Halterna av sot 
vid Bredkälen uppvisade höga värden i början av 1990-talet men visade sedan låga värden under 
andra halvan av 1990-talet (data visas ej). Under 2000-talet uppträdde igen periodvisa förhöjda 
värden för sot. Det högsta värdet för sot vid Bredkälen inträffade för maj 2006. För samma månad 
uppmättes även ett av de tre högsta värdena för NH4 som förekommit vid Bredkälen under 2000-
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talet. Dygnsvisa lufthalter av NH4-N och sot visas för året 2006 i Figur 14. Halterna började öka 26 
april och efter en tillfällig nedgång nådde de maximum 2 maj vad gäller sot och 3 maj vad gäller 
NH4.  
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Figur 13. Halter månadsvis av olika luftföroreningar vid Bredkälen. Mätningarna har skett med den 
metodik som används inom EMEP.  
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Figur 14. Halter dygnsvis av olika luftföroreningar vid Bredkälen. Mätningarna har skett med den 
metodik som används inom EMEP.  
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Även mätningarna av nedfallet av NH4-N inom Krondroppsnätet visar på ovanligt höga värden 
under våren och sommaren 2006 (Figur 15). Höga värden uppstår dock under olika månader för 
olika mätplatser. Vid Nymyran uppmättes värden för NH4-N under juni månad som var ca 6 gånger 
högre än vad som tidigare uppmätts. Vid Sör-Digertjärnen uppmättes dock inga särskilt höga 
värden under sommaren 2006. Vid de högre belägna mätplatserna uppmättes höga halter av NH4-N 
i krondropp under juli för Fiskåfjället och under augusti för Sånfjället, medan det för Hundshögen 
inte uppmättes några höga värden. Dessa tidsmässiga och rumsliga skillnader kan bero på att NH4 i 
huvudsak deponeras som torrdeposition och att detektionen i krondropp därför sammanfaller med 
frekvensen nederbörd. De uppmätta volymerna av krondropp var mycket låga fram till och med 
juni för Fiskåfjället och fram till och med juli för Sånfjället, medan det vid Hundshögen var låga 
provtagningsvolymer hela sommaren. 
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Figur 15. Månadsvisa värden för depositionen av NH4-N uppmätt som krondropp för olika platser 
inom Jämtlands län. Tidpunkten för de högsta topparna anges i figuren.  
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Ovanligt höga lufthalter av sot och ammoniumkväve och ovanligt hög deposition av 
ammoniumkväve uppmättes vid olika tillfällen och olika platser runt om i Jämtlands län 
under senvåren och sommaren 2006. Sannolikt orsakades detta till mycket stor del av 
omfattande bränder i Ryssland och kringliggande länder under april och maj 2006. 
 
Långväga transporterade luftföroreningar kan på ett betydande sätt påverka luftkvaliteten i 
Jämtlands län. 

8.4 Analyser av markvatten 

Kvaliteten på markvattnet i skogsekosystemen beror till stor del på nedfallet av försurande- och 
övergödande ämnen. Provtagning och analyser av markvattnet är därför av relevans även för 
luftövervakningen i synnerhet vad gäller skogsekosystemen. Markvattnet på 50 cm djup provtas och 
analyseras inom Krondroppsnätet sedan 1998 vid två platser i länet, Sör-digertjärnen och Nymyran. 
Båda dessa platser ligger i skogslandet (Figur 3).  Resultaten av månadsvisa provtagningar vad gäller 
halterna av SO4-S, NO3-N samt NH4-N visas i Figur B3-8 i Bilaga 3. Halterna av sulfatsvavel i 
markvattnet är högre vid Nymyran, runt 1 mg/liter, jämfört med Sör-digertjärnen, <0.5 mg/liter. I 
båda fallen är halterna dock låga jämfört med de mest förorenade skogsytorna i Skåne, där halterna 
av sulfatsvavel ofta ligger runt 5-10 mg/liter. Halterna av sulfatsvavel vid Nymyran förefaller 
dessutom vara minskande. Vad gäller halterna av NO3-N och NH4-N i markvattnet så är de 
synnerligen låga både vid Sör-digertjärnen och vid Nymyran. Det är dock intressant att det 
förekommer något högre halter av NH4 under 2000-talet jämfört med tidigare. Detta skulle kunna 
hänga samman med tendensen till förhöjd deposition av ammonium i krondropp vid Sör-
digertjärnen och Nymyran (Figur 11). 

8.5 Lufthalter i tätort 

8.5.1 Förekommande mätningar  
 
Samtliga tätortsmätningar i länet har skett under vinterhalvår i urban bakgrund (ub), d.v.s. en 
mätplats som ska spegla den generella luftkvaliteten i en tätort.  En sammanställning av vad som 
mätts i respektive kommun har gjorts i Tabell 3 tillsammans med invånarantal samt klassning av 
respektive kommun. För att klassificera olika områden kan kommunerna inom ett län delas in i 
olika grupper beroende på storlek och vilka typer av källor som huvudsakligen påverkar luften. IVL 
har här valt att utgå från den kommungruppsindelning som Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) har tagit fram för år 2005. Utifrån detta har de åtta kommunerna i Jämtlands län indelats i 
olika grupper beroende på storlek och invånarantal, enligt den klassificering som presenterats i en 
tidigare liknande utredning på nationell nivå (Persson, m.fl. 2007). Enligt denna klassificering är 
endast Östersund att betrakta som en ”större stad”.  Övriga kommuner har klassats som i första 
hand ”landsbygdstätort”. 
 
För PM10 och NO2 har under 2000-talet mätningar utförts i tre kommuner i länet; Ragunda, 
Strömsund och Östersund. En fjärdedel av mätningarna av NO2 har utförts med 
diffusionsprovtagare på månadsbas. Resterande mätningar har utförts med dygnsprovtagning. På 
samtliga 4 mätplatser (3 kommuner) för SO2, under 2000-talet har mätningarna skett med 
diffusionsprovtagare på månadsbas. Samtliga mätningar av bensen har skett med veckovis 
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diffusionsprovtagning. För bensen gäller att diffusionsprovtagning är att betrakta som en 
kontinuerlig mätning enligt mätföreskrifterna (NFS 2007:7).  Ozon har mätts med 
diffusionsprovtagare i Östersunds urbana bakgrund.  
 
För övriga ämnen (CO, PM2.5, metaller och PAH) har inga mätningar skett i regional/lokal regi. 
Inom ramen för den nationella miljöövervakningen har analys av PAH på PM10-fraktionen skett 
som månadsmedelvärden under 2005/06 i Östersund. 
 
Tabell 3 Sammanställning över antalet mätpunkter i tätorter i respektive kommun mellan år 

2000 och 2007. Mätningar som pågår 2008/09 har markerats med fetstil. 
(Parantesen för NO2 indikerar att en av mätningarna är med diffusionsprovtagare). 

 
Kommun invånar- PM10 NO2 bensen ozon SO2 Bens(a)pyren

 antal gata ub gata ub gata
 

ub
 

gata ub gata ub gata ub 
Landsbygdstätort             
Berg 8 400             
Bräcke 8 000             
Härjedalen 11 800             
Krokom 14 500             
Ragunda 6 500  1  3(1*)  2*    2*   
Strömsund 14 800  1  2(1*)  1*    1*   
Åre 10 000            1 
Större stad             
Östersund 59 000  1  1  1*  1*  1*   

Summa 133 000 0 3 0 6 0 
 
4 

 
1  4  1 

* mätningar med diffusiva provtagare.  

8.5.2 Haltutvecklingen  

De längsta mätserierna avseende tätortsluft i länet är från mätningarna inom 
Urbanmätnätet i Östersunds urbana bakgrund (89/90 - 07/08, Persson, 2008). 
Haltutvecklingen har, liksom i övriga landet, varit nedåtgående för såväl NO2, SO2 och 
bensen, se Figur 16. I Östersund har halterna av NO2 under denna period minskat med 0,6 
µg/m3 per år. 1989/90 låg halten av NO2 på 22 µg/m3 och 2007/08 uppmättes halten till 
10 µg/m3. Halten har under 18 år minskar med ca 50 %, vilket också motsvarar det 
nationella snittet från 1986/87 till 2007/08 baserat på 13 kommuner som mätt NO2 under 
minst 20 av de 22 vinterhalvåren, se Figur 17. För bensen gäller motsvarande att halten i 
Östersund har minskat med 0,4 µg/m3 per år sedan 1993/94, från ca 6 µg/m3 till 1 µg/m3, 
vilket ger en haltminskning med drygt 80 %. 

För PM10 kan man inte direkt se någon trend utifrån de sju års mätningarna i Östersund. 
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Figur 16. Halttrender för vinterhalvårsmedelvärden av NO2 och SO2 1989-2007, PM10 från 2001 
– 2007 och bensen 1991 – 2007. 
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Figur 17. Halterna av NO2 i Östersund jämfört med ett nationellt medelvärde beräknat baserat på 
13 kommuner som mätt NO2 under minst 20 av de 22 vinterhalvåren. 
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8.5.3 Uppmätta halter i förhållande till MKN 
 
Enligt MKN gäller att kontinuerliga mätningar ska ske under kalenderår och merparten av 
mätstationerna ska vara placerade i gaturum. De mätningar som utförts i tätorter i Jämtlands län har 
utförts i urban bakgrund, vanligen centralt, men på avstånd från direktpåverkan av utsläppskällor, 
t.ex. i en park eller på en gågata ca 5-8 m ovan mark samt under vinterhalvår.  
 
Ett kriterium för att avgöra om en norm är överträdd eller ej är att bedöma om halterna överskrids 
under ett normalt år (Naturvårdsverket, 2006). För att kunna veta vilka halterna är under ett 
normalt år krävs fleråriga mätningar på samma plats, alternativt kan andra underlag användas för att 
bedöma om uppmätta halter kan representera halterna under ett normalt år, enligt nedan: 
 
- i första hand uppmätta halter under kalenderår vid aktuell plats under en femårsperiod; 
- uppmätta halter under kalenderår vid närbelägna jämförbara platser; 
- mätdata från tidigare år vid aktuell plats och vid närbelägna platser: 
- slutligen underlag från modellberäknade halter. 
 
I detta kapitel görs en sammanställning av uppmätta halter under perioden 2000-2007 i tätorter i 
länet för respektive komponent. 

8.5.3.1 Svaveldioxid 
 
Uppmätta halter av SO2 under 2000-talet i Jämtlands läns tätorter presenteras i Tabell 4.  
Redan i början av 1990-talet var halterna av SO2 på de flesta håll i Sverige så låga att mätningar för 
kontroll av miljökvalitetsnormer ej är nödvändigt. I de flesta kommuner har man därför övergått till 
kontroll genom att mäta med en lägre tidsupplösning (månad) med diffusionsprovtagare. Så är fallet 
även för länets mätningar i urban bakgrund under 2000-talet. Vinterhalvårsmedelvärdena för dessa 
mätningar ligger under 1 µg/m3. Halterna indikerar att det inte föreligger någon risk för 
överskridande av vare sig för MKN eller för ÖUT för årsmedelvärde. Inte heller miljömålet 
överskrids i länet. Tidigare mätningar under 1990-talet av dygnsmedelvärden under vinterhalvår i 
urban bakgrund i Östersund och Åre indikerar inte heller någon risk för överskridanden av MKN 
som dygnsmedelvärde. 98-percentil för dygn utgjorde som max 60 % av ÖUT (1993 i Östersund). 
Resultat från mätningar på timbas har ej rapporterats till datavärden. 

Tabell 4 Sammanställning av uppmätta halter av SO2 som ett medelvärde från samtliga 
mätningar under 2000-talet i tätorter i Jämtlands län jämfört med MKN. 

 
 
Kommun Mätplats Vinterhalvår Medelvärde
 

  
µg/m3 

 
Ragunda Urban 

bakgrund (99/00-03/04) 0.8* 
Strömsund Urban 

bakgrund (99/00-01/02) 0.6* 
Östersund Urban 

bakgrund (99/00, 03/04) 0.4* 
 MKN år 20 
 ÖUT år 12 
*diffusionsprovtagare 
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8.5.3.2 Kvävedioxid 
 
Uppmätta halter av NO2 under 2000-talet i Jämtlands län presenteras i Tabell 5. Inga resultat från 
timvisa mätningar finns rapporterade till datavärden. Mätningar av NO2 i urban bakgrund i länet 
indikerar att det inte föreligger någon risk för överskridande av MKN eller ÖUT som 
årsmedelvärde eller 98-percentil för dygn i urban bakgrund. Mätningarna är utförda under 
vinterhalvåret, då halterna är som högst för NO2, vilket innebär att ett uppskattat årsmedelvärde 
därmed sannolikt ej är underskattat. Ett generellt förhållandet mellan gaturum och urban bakgrund 
har visat sig vara en faktor 1.5 (Persson, K. m.fl. 2006).  Utifrån detta förhållande kan man 
konstatera att viss risk kan föreligga för att ÖUT överskrids i Östersunds gaturum.  
Miljökvalitetsmålet, som ska vara uppfyllt 2010, 20 µg/m3 som årsmedelvärde, överskrids inte i 
urban bakgrund eller gaturum. 
 
Tabell 5 Sammanställning av uppmätta halter av NO2 som ett medelvärde från samtliga 

mätningar under 2000-talet i Jämtlands län jämfört med MKN och miljömål. För 
antalet dygns överskridande av MKN respektive ÖUT anges ett intervall för de 
olika åren. 

 
 

 
Vinter-
halvår 

Medel 
värde 

Antal dygn Antal dygn 98-perc 
dygn 

 
Kommun 

Mät-
plats  µg/ m3

>60µg/ m3 >48 µg/ m3 µg/ m3 

 
 
Ragunda 

Urban 
bak-
grund 

(99/00-
00/01, 
03/04) 

8 0 0 13 

Ström-
sund 

Urban 
bak-
grund 

(00/01-
02/03) 

8 0 0 27 

Öster-
sund 

Urban 
bak-
grund 

(00/01 
-06/07) 

13 0-1 0-1 37 

 MKN år 40 7 7 60 
 ÖUT år 32 7 7 48 

8.5.3.3 Partiklar (PM10 och sot) 
 
Halter av PM10 i urban bakgrund har uppmätts i 3 av länets kommuner under vinterhalvår under 
2000-talet. I Tabell 6 har mätningarna under vinterhalvår (oktober-mars) sammanställts för de 
kommuner som mätt under 2000-talet. Mätningarna i urban bakgrund under 6 månader indikerar 
att man på dessa platser ligger långt ifrån antalet tillåtna dygn som överskrider MKN, max 10 
jämfört med tillåtna 35.  ÖUT överskrids dock i Östersund redan under 6 månader i urban 
bakgrund. Sannolikheten att Ragunda och Strömsund också överskrider ÖUT i urban bakgrund är 
stor med tanke på att de uppmätta halvårsmedelvärdena ej inkluderar april och maj, vilka vanligtvis 
uppvisar de högsta halterna. Man har heller inte mätt i gaturum utan endast i urban bakgrund, som 
generellt har 50 % lägre halter (Persson, K. m.fl. 2006).  
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Tabell 6 Sammanställning av uppmätta halter av PM10 som ett vinterhalvårsmedelvärde från 
samtliga vinterhalvårs mätningar jämfört med MKN.  För antalet dygns 
överskridande av MKN respektive ÖUT anges ett intervall för de olika åren. 

  
Vinter-
halvår 

Medel-
värde 

Antal dygn Antal 
dygn 

90-perc 
dygn 

98-perc 
dygn 

  µg/m3
>50 µg/m3 >30 

µg/m3 
  

Ragunda Urban 
bakgrund 

(03/04) 10 2 3 17 25 

Strömsund Urban 
bakgrund 

(01/02-
02/03) 

11 0 2-4 19 29 

Östersund Urban 
bakgrund 

(00/01-
06/07) 

13 2-10 6-19 26 83 

MKN år  40 35  60 90 
ÖUT år  26  7 48 72 
Miljömål   20   35  

8.5.3.4 Bensen 
 
Mätningar av bensen i länet har utförts veckovis under vinterhalvår med hjälp av 
diffusionsprovtagare. Halten underskrider MKN och ÖUT, men överskrider miljömålet (Tabell 7). 
Mätningarna har dock utförts i urban bakgrund och ej gaturum samt under vinterhalvår och inte 
kalenderår. Som generell faktor mellan urban bakgrund och gaturum för bensen brukar man 
använda en faktor 2 (Persson m.fl., 2006). Dock är halterna under sommaren vanligen är ca 10-20 
% lägre än under vintern. Därmed kan man anta att halterna i ett gaturum i Strömsund möjligen 
under ett kalenderår skulle kunna överskrida MKN och ÖUT. Dock har halterna av bensen 
generellt avtagit något sedan Strömsunds senaste mätning 2002/03. 

Tabell 7 Sammanställning av uppmätta halter, som vinterhalvårsmedelvärde från samtliga 
vinterhalvårs mätningar, av bensen jämfört med MKN och ÖUT samt miljömål.  

 

 

vinterhalvår 

 
medelvärde 

µg/m3 

Ragunda 
Urban 
bakgrund 

99/00-00/01, 
03/04 1.8 

Strömsund 
Urban 
bakgrund 00/01-02/03 2.9 

Östersund 
Urban 
bakgrund 01/02-05/06 1.5 

MKN  år 5 
ÖUT  år 3.5 
Miljömål  år 1.0 

8.5.3.5 Ozon 
 
MKN för O3 är en s.k. börnorm, d.v.s. man ska sträva efter att värdet 120 μg/m3 som glidande 8-
timmars medelvärde ej överskrids under ett kalenderår samt att AOT40 ej överskrids med mer än 
18000 µg/m3*h som ett medelvärde över en femårsperiod. I tätorter i Jämtlands län har endast 
rapporterats ozondata från mätningar med diffusionsprovtagare i Östersunds kommun under 
perioden 1999 - 2002, se Tabell 8. Dessa data möjliggör ej jämförelse med MKN. 
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Tabell 8 Uppmätta halter av O3 jämfört med MKN 
 

   Medelvärde 
µg/m3 

 
Östersund Urban bakgrund 

Sommar-
halvårsmv 57 

 
 

Östersund Urban bakgrund Årsmv* 50 
Miljökvalitetsmål, 
generationsperspektiv 

  50 

* från och med 1/5 till och med 31/7 varje år. 
 

8.5.3.6 Metaller (Pb, As, Cd, Ni)  
 
Mätningar av metaller har ej utförts i tätortsluft i Jämtlands län. Halterna av bly är låga i Sverige och 
mätningar är troligen inte nödvändiga. Information om halter av övriga metaller som förekommer i 
Sverige är relativt begränsat. Sannolikt är dock halterna generellt låga jämfört med gällande 
miljökvalitetsnormer. 

8.5.3.7 Kolmonoxid (CO) 
 
Mätningar av CO har ej utförts i utomhusluft i Jämtlands län. Halterna av CO bedöms vara 
betydligt lägre än MKN i Sverige och mätningar är troligen inte nödvändiga. 

8.5.3.8 Bens(a)pyren (B(a)P) 
 
Mätningar av B(a)P för Jämtlands län har i Östersunds urbana bakgrund utförts inom ramen för 
den nationella miljöövervakningen under vinterhalvåret 2005/06. Den genomsnittliga halten var ca 
0.06 ng/m3. De högsta halterna har generellt visat sig förekomma under den kallare årstiden, 
december – februari (Potter m.fl., 2006), vilket innebär att man genom att jämföra med ett 
vinterhalvårsmedelvärde sannolikt inte underskattar ett årsmedelvärde. Halterna i gaturum har dock 
visat sig kunna vara åtminstone ca 50 % högre än i urban bakgrund, vilket skulle kunna innebära att 
halterna i Östersunds gaturum kan uppgå till ca 0,1 ng/m3. Därmed ligger halterna av B(a)P 
sannolikt betydligt under MKN och ÖUT i Östersund, men i nivå med miljömålet, 0,3 ng/m3, som 
ska vara uppfyllt år 2015. 
 

• Det föreligger sannolikt ingen risk för överskridanden av MKN och ÖUT i 
Jämtlands län för SO2 och PAH.  

• Risk för överskridanden av ÖUT föreligger för bensen, NO2 och PM10 
• Inga mätningar av metallerna Cd, As, Ni och Pb samt CO och O3 på timbas finns i 

någon av länets tätorter. 
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9. Luftrelaterade miljöhot i Jämtlands län  

I det följande belyses några miljöhot som kan vara relevanta för luftövervakningen över Jämtlands 
län. Utdragen kommer från miljömålsportalen samt från den fördjupade utvärderingen av 
miljökvalitetsmålet Bara Naturlig Försurning. Utdrag görs också från den senaste 
Krondroppsrapporten för Norrland (Pihl Karlsson m.fl., 2008a). 

9.1 Försurade sjöar  

9.1.1 Information från Miljömålsportalen 
 
I Jämtlands län finns få kraftigt försurade sjöar (Figur 18). Länsmålen inom Bara naturlig försurning är 
inriktade på att säkerställa att den naturliga floran och faunan i länets sjösystem inte skadas av 
antropogen försurning. I delar av länet är det nödvändigt att fortsätta kalkningsinsatser för att 
uppnå detta. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Andel opåverkat 
 Andel försurat okalkat 
 Andel kalkpåverkat 

Figur 18. Andel (%) opåverkade, försurat okalkade och kalkpåverkade sjöar större än 4 hektar enligt 
sjöundersökningarna år 2005. Källa: Miljömålsportalen 
(http://miljomal.nu/Pub/Indikator.php?MmID=3&InkID=For-34-
NV&LocType=Lan&LocID=23). 

9.1.2 Information från Krondroppsnätet 
 

Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder är sjöar antropogent försurade om deras pH-värde 
minskat med minst 0,4 enheter sedan förindustriell tid. Detta kan bedömas med hjälp av MAGIC-
modellen eller med MAGIC-biblioteket (www.ivl.se/magicbibliotek) som baseras på befintliga 
modelleringar med MAGIC-modellen på några hundra sjöar i Sverige. För detta krävs sjökemidata 
från någon tidpunkt, t.ex. från en Riksinventering. Bedömningar har gjorts för 2007 samt för ett 
scenario för 2020. Resultatet för Sverige och norra Sverige län visas i Figur 19. Andelen 
antropogent försurade sjöar år 2007 totalt för hela landet beräknades till mellan 3,4 och 4,2 %. 
Motsvarande andelar år 2020 bedöms bli något lägre, mellan 2,9 och 3,8 %.  

I norra Sverige finns 38 sjöar som är modellerade med MAGIC-modellen, 1464 som är bedömda 
med MAGIC-biblioteket enligt Riksinventeringen 2000 och 876 enligt Riksinventeringen 2005. 
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Andelen antropogent försurade sjöar i norra Sverige år 2007 beräknades till mellan 0 och 2 % 
baserat på Riksinventeringen 2000 och Riksinventeringen 2005, med högst andel i Västerbottens län 
och lägst i Norrbottens län. I Figur 19 framgår att en av dessa försurade sjöar ligger i Jämtlands län. 
Ingen förändring av andelen förutspåddes till år 2020.  

 

Det regionala delmålet inom Bara naturlig försurning för Jämtlands län anger att ”minst 99 
% av antalet sjöar och 95 % av sträckan i vattendragen skall ha sådana vattenkemiska 
förutsättningar att den naturligt förekommande faunan kan fortleva, alternativt 
återetableras". Om risken för att detta mål inte uppnås betraktas som ett miljöhot, 
motiverar detta fortsatt övervakning av nedfallet av försurande ämnen i nederbörd och 
krondropp inom länet.  

 

 

 

Figur 19. pH-förändring sedan förindustriell tid (dpH) i sjöar 2007 och 2020 (enligt CLE-scenariet), 
baserat på MAGIC. Fyrkanterna är sjöar modellerade med MAGIC-modellen, medan cirklarna är 
sjöar inom Riksinventeringarna som är bedömda enligt MAGIC-biblioteket, d.v.s. sjöar som inte är 
modellerade, utan jämförda med liknande modellerade sjöar. I de fall där en sjö är bedömd både 
baserat på Riksinventeringen 2000 och Riksinventeringen 2005 är det den senare som använts i 
kartan. 
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9.2 Försurad skogsmark  

9.2.1 Information från Miljömålsportalen 
 
En beräkning av surhetstillståndet i skogsmarken inom länet visas i Figur 20. Skogsmarken i 
Jämtland har av naturgivna förutsättningar skilda försurningskänsligheter. Delar av de norra och 
sydvästra länsdelarna är känsligast för försurning. Anledningen är att jordarternas modermaterial 
består av svårvittrade bergarter. Runt Storsjöbygden är surhetsgraderna mycket låga. Under 1900-
talet har försurning orsakats av luftföroreningar. När påverkan på marken medför en utarmning av 
markens förråd av mineralnäringsämnen (kalcium och magnesium) kan det på längre sikt utgöra ett 
hot mot skogens virkesproduktion. Nedsläppen av försurande ämnen har under de senaste 
decennierna minskat påtagligt, och en långsam återhämtning av surhetsgraderna förväntas. 
 

A 

 
 

 Låg surhetsgrad, klass 1-2 
 Måttlig surhetsgrad, klass 3 

 Hög surhetsgrad, klass 4 
 Mycket hög surhetsgrad, klass 5 

 

B 

 
 
 
 

 Andel i klass 1-3 
 Andel i klass 4-5 

Figur 20. A. Dominanskarta över surhetstillståndet i B-horisonten. Dataunderlaget till kartan är från 
åren 1993-2002. Färgskalan visar vilken klass som är vanligast förekommande i respektive ruta. I 
rutor som markerats med ljusare färgintensitet tillhör mindre än 50 % av provytorna den dominanta 
klassen. Där det är svag dominans kan fördelningen mellan klasserna i princip vara helt jämn. B. 
Surhetstillstånd i B-horisonten. Klassindelning enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. 
Årtalen representerar perioderna 1985-1987, 1993-1998 och 1999-2003. Hämtat från 
miljömålsportalen. 

9.2.2 Information från Krondroppsnätet 
 
Överskridande av kritisk belastning för aciditet (försurning) i skogsmark har beräknats i nationell 
skala med PROFILE-modellen (Pihl Karlson m.fl., 2008a). PROFILE-modellen är en statisk 
modell, vilket innebär att kritisk belastning beräknas utifrån nuvarande nedfall. Den säger inget om 
när negativa effekter kommer att uppstå om den kritiska belastningen överskrids, eller om markerna 
återhämtar sig helt och hur lång tid det i så fall tar i områden där den kritiska belastningen inte 
överskrids. Beräkningarna med PROFILE har gjorts med antagandet att enbart stammar skördas, 
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inte grenar och toppar. Resultaten visar (Figur 20) att nationellt överskrids den kritiska belastningen 
på 13 % av skogmarken baserat på medeldepositionen för 2003-2005. År 2020 enligt CLE-scenariet 
(inkluderande redan beslutade åtgärder) överskrids den kritiska belastningen enbart på 1 % av 
skogsmarken. I de fyra nordligaste länen, där 5318 ytor modellerats, överskrids den kritiska 
belastningen på endast 3 % av skogsmarken, främst längs norrlandskusten. År 2020, överskrids den 
kritiska belastningen på mindre än 0,5 % av skogsmarken i länet, enligt CLE-scenariet. Figur 21 
visar att överskridande av kritisk belastning förekommer vid några platser i länet. 
 
Det regionala delmålet inom Bara naturlig försurning för Jämtlands län anger att trenden 
för försurning av skogsmarken skall brytas, vilket måste sägas vara uppnått. Det sura 
nedfallet överskrider dock fortfarande kritisk belastning vid en viss andel av skogsmarken i 
Jämtland, vilket motiverar en viss fortsatt övervakning av nedfallet av försurande ämnen i 
nederbörd och krondropp inom länet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 21. Överskridande av 
kritisk belastning i skogsmark i 
Sverige på ytor inom 
Riksinventeringen för skog (RIS), 
beräknat utifrån nuvarande 
belastning. Från Pihl Karlsson 
m.fl., 2008a. 
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9.3 Övergödning  

Risken med förhöjd kvävebelastning kan delas upp i två delar, risken för förändringar i 
markvegetatationens sammansättning och biodiversitet samt risken för förhöjd utlakning av kväve 
till yt- och grundvatten. Påverkan på markvegetationen sker vid en lägre deposition jämfört med 
risken för förhöjd utlakning. I delar av Sverige där nedfallet varit förhållandevis låg är kväveriskerna 
främst kopplade till markvegetationens sammansättning och biodiversitet, medan fokus i de 
sydvästliga delarna av Sverige är på risken för utlakning, eftersom dessa delar under en lång tid har 
haft en hög deposition och förändringar av markvegetationen har därför i många fall redan skett. 
 
Kväveupplagringen i skogsmarken i länet är mycket begränsad (Pihl Karlsson m.fl., 2008a) och 
därmed är också riskerna små för förhöjd utlakning av kväve till yt- och grundvatten inom länet. 
 
Enligt miljökvalitetsmålens generationsperspektiv får belastningen av näringsämnen inte ha någon 
negativ inverkan på förutsättningarna för biologisk mångfald. Vidare anges att skogsmark skall ha 
ett näringstillstånd som bidrar till att bevara den naturliga artsammansättningen. Skogsekosystemen 
i norra Sverige utgör en betydande andel av de kvarvarande växtliga ekosystem i Europa som ännu 
inte är kroniskt påverkade av kvävenedfall från luften. En omfattande experimentell forskning av 
Annika Nordin med medarbetare vid Umeå universitet har visat att ett kvävenedfall under 6 kg N 
per hektar och år är acceptabelt för att bevara artsammansättningen i de nordliga skogsekosystemen 
(Nordin m.fl., 2005).  
 
Det totala nedfallet av oorganiskt kväve till skogsekosystemen inom länet, mätt som krondropp och 
beräknat som årligt medelvärde för perioden 2000-2007 ligger mellan 0,4 och 0,9 kg N/ha/år. 
Detta ligger klart under målvärdet 6 kg N/ha/år. Det totala nedfallet av oorganiskt kväve till 
fjällnära platser inom länet, mätt i nederbörd över öppet fält och beräknat som årligt medelvärde 
för perioden 2000-2007 ligger dock betydligt högre, mellan 1,4 och 2,3 kg N/ha/år. Det kan inte 
uteslutas att detta kan påverka känsliga växtsamhällen på hög höjd.  
 
Även om nedfallet av kväve till växtekosystemen för närvarande ligger på acceptabla nivåer 
motiverar den stora betydelsen som kvävetillgången har för växtsamhällenas 
sammansättning en fortsatt övervakning av kvävenedfallet inom länet på nuvarande nivå. 

9.4 Marknära ozon  

Halterna av ozon nära marken vid Bredkälen är bland de lägsta i landet. Det förefaller således som 
att problematiken med marknära ozon är liten i Jämtlands län. Det finns emellertid en miljö där 
potentialen för inverkan av ozon, framför allt på växtligheten, eventuellt kan vara betydande och 
det är den alpina miljön på hög höjd. Ozonhalterna mättes vid Åreskutans topp med kontinuerligt 
registrerande instrument under en serie år i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet (Bazhanov 
& Rodhe, 1996). Dygnsvariationen i ozonhalt är mycket liten vid Åreskutans topp, till skillnad mot 
andra nordliga mätplatser såsom Esrange och Vindeln, Figur 22. Eftersom det i nordligaste Sverige 
är ljust stora delar av dygnet kan växtligheten genom sina klyvöppningar ta upp ozon även på 
natten, vilket gör att nattliga ozonhalter kan ha stor betydelse. Dessutom medför 
klimatförändringarna att växtsäsongen startar allt tidigare på våren. Ozonhalterna i norra Sverige är 
särskilt höga under mars och april, en period som hittills legat före växtsäsongen start. Slutligen är 
det klart visat att trädgränsen flyttar sig mot allt högre höjder (Kullman, 2007). Så vitt vi känner till, 
finns inga studier av ozonkänsligheten hos fjällväxter. Det kan därför vara betydelsefullt att bevaka 
förändringar av ozonbelastningen vad gäller alpina ekosystem.  
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Figur 22. Medelhalter för ozonkoncentration 
per dygnstimma beräknat för 1 april – 30 
september, 1993 för Åreskutans topp (1400 
m. ö. h) samt för Esrange och Vindeln 
(Karlsson m.fl., 2007). 

 
Även om ozonförekomsten i länet i stort är bland de lägsta i landet föreligger en risk för en 
betydande ozonförekomst i högalpin miljö inom länet. 

9.5 Hälsofarliga luftföroreningar i Jämtland 

När det gäller hälsofarliga luftföroreningar i tätortsmiljö hänvisas till kapitel 8.5.3. 
 
Det sker inga mätningar av PM10 i bakgrundsluften i Jämtlands län. Mätningar vid Vindeln i 
Västerbottens län visar för perioden 2002-2007 årsmedelvärden som ligger under 10 µg/m3 (data 
visas ej). Det är därför mycket sannolikt att miljökvalitetsnormen för PM10, 40 µg/m3 som 
årsmedelvärde, inte överskrids i bakgrundsluften i Jämtlands län.  
 
Naturvårdsverket har helt nyligen beslutat att mätningar av PM10 på dygnsbasis skall startas upp vid 
Bredkälen 1 januari 2009. Detta innebär en klar förbättring vad gäller övervakningen av PM10 i 
Jämtlands län. 
 
Det bör poängteras att vår analys inom detta uppdrag inte inkluderar förekomsten av t ex toxiska 
persistenta organiska ämnen i miljön. 

10. Programförslag 

10.1 Prioriteringar 

 
I Naturvårdsverkets riktlinjer anges att länsstyrelsernas fokus inom luftprogrammet främst är på att 
följa upp de berörda miljökvalitetsmålen Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Giftfri 
miljö.  
 
De områden/ gemensamma delprogram som prioriteras inom Naturvårdsverkets programområde 
Luft är följande: 
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- Permanenta observationsytor i skog och öppet fält (även benämnt Krondroppsmätningar). 
Detta gemensamma delprogram arbetar flera län redan med och de samordnas dessutom med 
nationell miljöövervakning. Delprogrammen är ett viktigt redskap för att följa upp 
miljökvalitetsmålen. 
 
- Samordning av mätningar av luftkvalitet i tätort. Huvudsakligen är det kommunerna som mäter 
inom delprogram Lufthalter i tätort då det är Miljökvalitetsnormerna (MKN) som följs upp.  
 
- Övervakning av marknära ozon. Vissa län har svårt att följa upp delmålet om marknära ozon på 
grund av brist på data. I vissa fall prioriteras kompletterande mätningar av ozon för att underlätta 
uppföljningen i framtiden. 
 
Naturvårdsverket föreslår att miljökvalitetsmålen skall följas upp med hjälp av indikatorer.   
 
Indikatorerna ska: 

• följa upp resultatet av miljömålsarbetet, 
• visa om miljöarbetet går i rätt riktning och i rätt takt, 
• visa hur miljön mår,  
• ge underlag för åtgärder och beslut 

 
Indikatorn är ett hjälpmedel som förmedlar information om miljöutvecklingen och ger hjälp i 
uppföljning och utvärdering. Den nationella och regionala miljöövervakningen skall ge 
dataunderlag, d.v.s. värden för faktorer, till många av indikatorerna. För miljökvalitetsmålet Frisk 
Luft finns flera indikatorer som baserar sig på lufthalter av t ex svaveldioxid, kvävedioxider, ozon 
samt PM 10 och som ansvarig för dessa står Naturvårdsverket. Det finns även indikatorer såsom 
andelen astmatiker/allergiker med besvär. 
 
För miljömålet Bara Naturlig Försurning används indikatorer såsom andelen försurade sjöar och 
andelen försurad skogsmark. Även nedfallet av svavel och kväve används här. 
 
För miljömålet Ingen Övergödning anges indikatorer såsom t ex tillförsel av fosfor och kväve till 
kusten samt mängden utsläpp av kväveoxider, vilka kanske inte är så direkt relevanta för 
luftövervakningen. Inom generationsperspektivet finns dock mål formulerade såsom att 
”skogsmark har ett näringstillstånd som bidrar till att bevara den naturliga artsammansättningen”. 
 
För miljömålet Giftfri Miljö anges indikatorer såsom t ex Förorenade områden mm. Inte heller dessa 
indikatorer är direkt relevanta för luftövervakningen. Inom generationsperspektivet finns dock mål 
såsom att ”halterna av naturfrämmande ämnen i miljön är nära noll och deras påverkan på 
ekosystemen försumbar”. 
 
I Naturvårdsverkets riktlinjer om regionala miljöövervakningsprogram anges nästan ingenting om 
luftövervakning i tätorter och inverkan av luftföroreningar på människors hälsa. Våra förslag 
gällande luftövervakning i tätorter grundar sig därför främst på kraven inom miljökvalitetsnormerna 
samt MIKSA-förslaget. En ny förordning håller på att tas fram bland annat till följd av EUs nya 
luftdirektiv. I denna utredning har hänsyn till den ej tagits med. 
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10.2 Behov vad gäller luft- och 
depositionsövervakning i bakgrundsmiljön 

 
Den nuvarande luftövervakningen i bakgrundsluften i Jämtlands län får i stort anses vara relativt väl 
utformad i relation till den luftföroreningsproblematik som finns inom länet. Det finns dock flera 
skäl till att inte dra ner på luftövervakningen jämfört med dagens nivå. Det finns även mycket 
kunskap att vinna med en något ökad ambition. Skäl för detta redovisas i detalj nedan.  

10.2.1 Behov baserat på Miljökvalitetsnormerna och 
miljökvalitetsmålet Frisk Luft 

 
Det har hittills inte skett några regelbundna mätningar av PM10 i bakgrundsluften i Jämtlands län. 
Mätningar vid Vindeln i Västerbottens län visar för perioden 2002-2007 årsmedelvärden som ligger 
under 10 µg/m3 (data visas ej). Det är därför troligt att miljökvalitetsnormen för PM10, 40 µg/m3 
som årsmedelvärde, inte överskrids i bakgrundsluften i Jämtlands län. De beslutade mätningarna av 
PM10 på dygnsbasis vid Bredkälen i Naturvårdsverkets regi kommer att förbättra kunskapen om 
PM10 i länets bakgrundsluft avsevärt. 
 
Den enda luftförorening som i länet med säkerhet förekommer i bakgrundsmiljön i halter som 
kräver övervakning baserat på miljökvalitetsnormerna är marknära ozon. För ozonövervakningen 
ansvarar dock Naturvårdsverket. En mätstation med kontinuerligt registrerande instrument finns 
vid Bredkälen, finansierad av Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram. 
 
Halterna av ozon i luften är även en indikator inom Frisk Luft. Delmålet för ozon är identiskt med 
delmålet inom MKN och överskrids således vissa år inom länet. Generationsmålen för ozon inom 
miljökvalitetsmålet Frisk Luft överskrids kraftigt vid Bredkälen i likhet med vad som är fallet för alla 
mätplatser i landet. Eftersom ozonförekomsten inom Jämtlands län förefaller vara bland den lägsta 
i landet, är det dock inte motiverat med ytterligare mätningar av ozon inom länet, med undantag av 
fjällmiljön vilket diskuterats i kapitel 9.4. Det finns för närvarande inga ozonmätningar med 
kontinuerligt registrerande instrument i fjällvärlden i hela norra Europa.  
 
Vi föreslår att i ett ambitiöst luftövervakningsprogram utökas mätningarna av ozon med 
kontinuerligt registrerande instrument med en plats i fjällvärlden inom länet. En lämplig 
plats kan vara Åreskutans toppstation, eftersom denna plats ligger i kontakt med fria 
troposfären och där finns även tillgång till elektricitet. 
 
Inom miljökvalitetsmålet Frisk Luft anges delmål som säger att halten 5 mikrogram/m³ för 
svaveldioxid som årsmedelvärde inte bör överskridas till 2005 och halten 20 mikrogram/m³ som 
årsmedelvärde för kvävedioxid inte bör överskridas till 2010. Förekommande halter vid Bredkälen 
ligger långt under dessa värden. Utifrån detta får mätningarna av halterna av svaveldioxid och 
kvävedioxid i bakgrundsluften inom länet anses tillfredställande.  
 
Mätningarna av halterna av svaveldioxid och kvävedioxid i bakgrundsluften inom länet 
anses vara tillfredställande. 
 
Årsmedelhalterna för sot bör enligt generationsperspektivet inte överskrida 10 µg/m3. 
Årsmedelhalterna för sot vid Bredkälen har för perioden 1990-2007 legat mellan 0.5 och 1.5 µg/m3, 
vilket tyder på att målvärdet för sot inte överskrids i länet. 
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Mätningarna av halterna av sot i bakgrundsluften inom länet anses vara tillfredställande 
 

10.2.2 Behov baserat på Miljökvalitetsmålet Bara Naturlig 
försurning 

 
I Naturvårdsverkets rapport Bara Naturlig Försurning (NV, 2007b) görs en ingående genomgång av 
det mest aktuella kunskapsunderlaget vad gäller sjö- och markförsurning. Även i det senaste årets 
Krondroppsrapport (Pihl Karlsson m.fl., 2008a) görs en genomgång vad gäller aktuellt 
försurningsläge i länet.  
 
Lufthalterna av SOx, NOx och NHx samt nedfallet av svavel och kväve är viktiga för uppföljning av 
miljömålet Bara Naturlig Försurning. Försurning av skogsmarken beror av balansen mellan nedfallet 
av försurande ämnen och den mängd nedfall som markerna tål, bl.a. grundat på vittringen i marken. 
Beräkningar från SLU som publiceras inom den fördjupade utvärderingen (NV, 2007b) tyder på att 
det fortfarande finns vissa områden inom länet med markförsurningsproblem, främst inom länets 
västra och nordöstra delar. Beräkningar av överskridande av kritisk belastning i skogsmark på ytor 
inom Riksinventeringen för skog (RIS) (Pihl Karlsson m.fl., 2008a) visar på en mindre 
försurningsproblematik vad gäller produktiv skogsmark i länet. Detta motiverar fortsatt 
övervakning av det sura nedfallet.  
 
Beräkningar inom både den fördjupade utvärderingen (NV, 2007b) och Krondroppsrapporten 2008 
tyder på att andelen försurade sjöar inom länet är mycket lågt och kommer så att vara även 2020. 
Det länsegna målet för andelen ej försurade sjöar är dock mycket högt satt, 99 %, vilket motiverar 
fortsatt övervakning av det sura nedfallet.  
 
Riskerna för ytterligare försurning av skogsmark och sjöar i skogslandet är relativt små. Det 
högt ställda länsegna målet för försurade sjöar tillsammans med att en viss andel av 
skogsmarken i länet fortfarande är försurad, motiverar fortsatta mätningar av surt nedfall 
vid de två mätplatserna i skogslandet.  

10.2.3 Behov baserat på Miljökvalitetsmålet Ingen 
övergödning  

 
Riskerna för kväveläckage från skogsmarken i länet är som slagits fast ovan (kapitel 9.3) mycket 
små. Det är därför riskerna för en förändrad artsammansättning av skogs- och fjällekosystemen 
som motiverar fortsatt övervakning av lufthalter och nedfall av oorganiskt kväve. Nedfallet av 
oorganiskt kväve mätt som krondropp ligger i skogslandet som medelvärden under 2000-talet 
mellan 0,4 och 0,9 kg N per hektar och år. Vid mera fjällnära platser ligger nedfallet som krondropp 
runt 0,5 kg oorganiskt N per hektar och år. Dessa värden ligger en bit under vad som föreslagits 
som gränsvärden för nordliga skogsekosystem, 6 kg N per hektar och år, men motiverar en fortsatt 
övervakning eftersom dessa skogsekosystem har ett särskilt värde på Europanivå samt global nivå.  
 
Ett förändrat klimat med ökande temperaturer har medfört att trädgränsen i de svenska fjällen 
kryper uppåt, även i de Jämtländska fjällen (Kullman, 2007). Lägre belägna alpina ekosystem 
förbuskas. Det är sannolikt att nedfallet av oorganiskt kväve har en inverkan på detta. Det finns 
studier och sammanställningar som pekar på att näringstillgången har en betydande inverkan på 



  

  50 

växtliga ekosystem i fjällvärlden (Moen m.fl., 2001, Olofsson & Shams, 2007, Björk & Molau, 
2007). I nuläget faller det, enligt de mätningar som bedrivs inom Krondroppsnätet, ner 1,4 – 2,3 kg 
N per hektar och år i nederbörden till platser på hög höjd inom länet. Det är troligt att detta 
kvävenedfall bidrar till förändringarna hos växtligheten i fjällekosystemen. Det är därför angeläget 
att depositionsmätningarna på hög höjd i Jämtland vidmakthålls. 
 
Riskerna för en förändrad artsammansättning av skogs- och fjällekosystemen motiverar 
fortsatt övervakning av nedfall av oorganiskt kväve till både skogs- och fjällekosystemen i 
samma omfattning som nuvarande. 

10.2.4 Behov baserat på Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö 
 
Halterna av tungmetaller i luft och nederbörd spelar roll för miljömålet Giftfri Miljö. Inga av dessa 
halter mäts för närvarande i Jämtlands län. Vid Bredkälen finns mätningar av tungmetaller i luft för 
ett enda år, 2002, och vad gäller halter av tungmetaller i nederbörd för lite varierande perioder 
mellan 1985 och 2002. Halterna av tungmetaller i såväl luft som nederbörd är mycket låga. Det 
finns således ingen anledning att etablera nya mätningar av tungmetaller i luft eller nederbörd i länet 
utöver de bakgrundsmätningar som kommer att bedrivas vid Bredkälen i Naturvårdsverkets regi. 
Det är viktigt att notera att övervakning och risker med organiska miljögifter inte ingår i denna 
analys. 
 
Eftersom halterna av tungmetaller i såväl luft som nederbörd är mycket låga finns det ingen 
anledning att mäta tungmetaller i luft eller nederbörd i länet utöver de bakgrundsmätningar 
som kommer att starta i januari 2009 i Naturvårdsverkets regi.  

10.3 Behov baserat på luftövervakning i tätort 

Den nuvarande luftövervakningen i tätorter i Jämtlands län är begränsad till mätningar under 
vinterhalvår i Östersunds urbana bakgrund. Utifrån de mätningar som utförts i tätorter i Jämtlands 
län under 2000-talet kan konstateras att mätningar i gaturum samt under helt kalenderår helt saknas.  
Jämtlands län har cirka 130 000 invånare, vilket medför att endast en kontinuerlig mätstation krävs 
för de luftföroreningar för vilka ÖUT överskrids, i enlighet med MIKSA-förslaget samt krav för 
samverkansområden enligt mätföreskrifterna till MKN.  
 
I länet förekommer främst två olika tätortsklassificeringar, nämligen främst landsbygdstätorter (7 st) 
och en som större stad (Östersund). För vissa komponenter kan det därför finnas ytterligare skäl att 
mäta och då kanske vid fler än vid en mätstation.  
 
I sammanställningen nedan belyses behovet av luftkvalitetsmätningar dels för att erhålla en bra 
uppfattning om luftkvaliteten i alla typmiljöer i länet; i större stad och i landsbygdstätort samt i 
gaturum och i urban bakgrund (alternativ 1), dels för att uppfylla det som krävs för uppföljning i av 
miljökvalitetsnormer i Jämtlands län med avseende på tätortsluft (alternativ 2), se Tabell 11.  
 
Halterna av SO2 är i länets tätorter så låga att indikativa mätningar eller objektiv skattning av 
halterna kan anses tillräckligt (alternativ 2) trots att det ej mätts i gaturum eller under ett kalenderår. 
För mer omfattande mätningar föreslås indikativa mätningar (diffusionsprovtagare) i ytterligare en 
landsbygdskommun i såväl gaturum som urban bakgrund (alternativ 1).  
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Utifrån uppmätta halter av NO2 bedöms att viss risk kan föreligga att ÖUT överskrids i gaturum i 
Östersund. Om så är fallet krävs kontinuerliga mätningar på timbas i ett gaturum i Östersund 
(alternativ 2). Komplettering med diffusiva mätningar i urban bakgrund i Östersund 
rekommenderas (alternativ 2). I det mer omfattande förslaget föreslås dessutom dygnsvisa 
mätningar av NO2 i urban bakgrund i Östersund och diffusionsprovtagning i urban bakgrund och 
gaturum i någon landsbygdstätorts.  
 
Naturvårdsverket ansvarar för övervakningen av O3. För att erhålla en bättre kännedom om 
variationen i halt mellan bakgrunds- och tätortsluft föreslås månadsprovtagning med 
diffusionsprovtagare i urban bakgrund i landsbygdstätorterna i länet.  
 
Risken för överskridande av ÖUT och miljömål är stor i de av länets tätorter som mätt PM10. 
Därför föreslås till en början ett relativt omfattande övervakningsprogram för PM10, med mätningar 
i såväl urban bakgrund som gaturum i åtminstone i Östersund samt i en landsbygdstätort i länet, 
trots att mätföreskrifterna till MKN endast kräver en kontinuerlig mätstation för PM10. Även 
haltnivåerna av PM2.5 bör sannolikt kartläggas, men förslagsvis avvaktar man resultatet från den 
nationella kartläggning som kommer att utföras på uppdrag av Naturvårdsverket. 
 
ÖUT för bensen riskerar att överskridas i Strömsund. I kommuner där mätningar ej förekommit är 
det lämpligt att kampanjvis mäta med diffusionsprovtagare för att kartlägga haltförhållanden mellan 
de olika kommunerna i länet. Ett årligt mätprogram bör inkludera minst en gaturumsmätning i 
Östersund och en landsbygdskommun (alternativ 2). I ett mer omfattande program rekommenderas 
dock mätningar i såväl gaturum som urban bakgrund i de bägge typorterna. 
 
CO bedöms inte utgöra något större problem i länet och därmed föreslås inga mätningar utan 
möjligen beräkningar över länet.  
 
För tungmetaller (Pb, As, Cd, Ni), bör det utvärderas om det finns ett reellt mätbehov. Förslagsvis 
utförs analys av de filter för PM10 som erhållits under mätningar i Östersund. Utifrån detta kan man 
dra slutsatsen om fortsatt mätkrav föreligger. 
 
PAH (B(a)P), bör analyseras på befintliga PM10-filter från Östersund för ett helt kalenderår 
eftersom endast analys av vinterhalvår finns. 
 
Eten och formaldehyd behövs sannolikt ej mätas till följd av låga haltnivåer.  
 
Enligt MKNs regler för samverkande mätningar krävs att Jämtlands län måste ha en 
kontinuerlig mätstation för de luftföroreningar som överskrider ÖUT. Förslagsvis placeras 
den i ett gaturum i Östersund, den enda av tätorterna som är att betrakta som ”större 
tätort”.  Dessa mätningar, som är det minsta som krävs enligt MKN har här kallats 
alternativ 2. Alternativ 1 består av kompletterande mätningar även i en landsbygdstätort 
samt i urban bakgrund. Detta för att få en mer heltäckande bild av luftkvalitetssituationen i 
länets tätorter. 

10.4 Behov baserat på andra skäl 

Problematiken med luftföroreningar tenderar till att bli mer storskalig allt eftersom de lokala 
utsläppen av luftföroreningar minskat. Framgent förutsägs luftutsläppen från kontinentala Europa 
att minska. Istället blir det luftföroreningar som transporteras över hela norra halvklotet som 
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kommer i fokus. Höga halter av ammonium och sot i luften och nederbörden över Jämtland som 
ett resultat av omfattande skogsbränder i Ryssland och angränsande länder i maj 2006, redovisat i 
kapitel 8.3, exemplifierar detta. Luftövervakningen över Jämtland måste således vara utformad så att 
den förmår upptäcka effekterna av dylika oregelbundet förekommande händelser. Det förefaller 
som om luftövervakningen i länet i sin nuvarande utformning har en god möjlighet att uppfylla 
detta syfte. Passagen av den smutsiga luften över Jämtland på sin väg från Ryssland mot Svalbard 
gav utslag i depositionsmätningarna inom Krondroppsnätet vid Nymyran, Sånfjället och 
Fiskåfjället. Vidare gav det utslag i luftmätningarna av sot och ammonium vid Bredkälen. Det är 
viktigt att notera att det inte gav utslag vid alla mätplatser, såsom vid Sör-digertjärnen och vid 
Hundshögen. Detta visar att om mätplatserna inte är tillräckligt många, riskerar man att missa 
möjligheterna att detektera passagen av särskilt förorenad luft såsom i det fall som beskrivits för 
2006. 
 
En luftövervakning av den omfattning som för närvarande bedrivs är troligen nödvändig för 
att möjliggöra detektionen av särskilt förorenade luftmassor som passerar över länet.  

10.5 Sammanfattning av programförslag 

I Tabellerna 9, 10 och 11 redovisas olika förslag på omfattningen av en regional luftövervakning i 
Jämtlands län vad gäller tätorts- och bakgrundsmiljö. Tabell 9 visar ett förslag med ökade 
ambitioner av luftövervakningen i bakgrundsmiljön och Tabell 10 ett förslag med något sänkta 
ambitioner. Tabell 11 visar två olika förslag på mätomfattning (helårsmätning) i tätortsluft i länet 
för uppföljning av miljömål och MKN. 
 
I båda fallen med förändrade mätningar i bakgrundsmiljön inkluderas att Naturvårdsverket startar 
partikelmätningar på dygnsbasis i bakgrundsluften, vid Bredkälen i januari 2009. I förslaget med en 
ökad ambition föreslår vi att de kontinuerliga mätningarna av ozon med instrument utökas med 
ytterligare en lokal som kan ge representativa mätningar för fjällvärlden på hög höjd. Dylika 
mätningar saknas helt i landet och för den delen i hela norra Europa. Vi föreslår att mätningarna 
förläggs till toppstationen vid Åreskutan eftersom denna plats redan har visats ha en god kontakt 
med den fria troposfären, är lättillgänglig samt har tillgång till elektricitet. I förslaget med en ökad 
ambition föreslår vi även en utökning med depositionsmätningar över öppet fält i skogslandet, 
inom Krondroppsnätet. Denna typ av mätningar pågick fram till 2001, men ersattes därefter med 
modellberäknade värden. För att förstå mekanismerna för kvävedeposition bl.a. med avseende på 
våt- och torrdeposition är det emellertid av stort värde att ha parallella mätningar av krondropp och 
öppet fält vid samma plats. Vi föreslår att mätningarna i öppet fält förläggs till Sör-digertjärnen, 
eftersom depositionen är större där än vid Nymyran. 
 
I förslaget med minskad ambition föreslår vi att mätningarna av krondropp och över öppet fält på 
hög höjd inom Krondroppsnätet dras ner. För närvarande mäts krondropp på medelhög höjd (ca 
700 m.ö.h.) vid tre platser medan mätningar över öppet fält försiggår på två höjder vid vardera två 
platser. Vi föreslår att detta dras ner till mätningar vid två platser av krondropp på medelhög höjd 
samt en mätning över öppet fält på hög höjd. Detta motiverar vi med att krondroppsmätningar är 
att föredra före mätningar över öppet fält eftersom torrdepositionen till bladen/barren gör att 
luftföroreningar fångas upp mer effektivt och således ger tydligare utslag i mätningarna. Att behålla 
en mätning av depositionen på mycket hög höjd motiveras av att växtekosystemen på dessa höjder 
kan vara potentiellt mycket känsliga för förändringar i kvävetillgången. Vi föreslår att dessa 
kvarvarande fjällnära mätningar förläggs till Sånfjället eftersom detta fjällmassiv är det sydligaste i 
länet och således potentiellt mest utsatt för långväga transporterade luftföroreningar från 
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kontinentala och södra Europa, samt att en mätning av krondropp behålls vid Fiskåfjället, den 
nordligast fjällnära mätplatsen i länet. 
 
I Tabell 11 redovisas ett förslag till omfattning av mätningar inom de två tätortsklassificeringarna 
(större stad och landsbygdstätort) i Jämtlands län. I mätprogrammet anges föreslaget antal 
mätstationer per föroreningsparameter samt rekommenderad tidsupplösning för mätningar i olika 
typer av tätorter. Ett intervall har angetts som bygger på det lägsta antalet mätningar som krävs 
enligt MKN (alternativ 2) samt ett rekommenderat antal utifrån andra mervärden med mätningar 
såsom att ha en mätstation i varje klassificeringsområde (alternativ 1). Genom att välja 
representativa mätplatser, i såväl urban bakgrund som gaturum, i varje typort, bör mätningar 
underlätta generaliseringar till andra orter med jämförbara lokala förhållanden. Generellt gäller att 
det krävs en kontinuerlig mätstation i gaturum för de luftföroreningar som överskrider ÖUT i länet, 
vilken förslagsvis läggs i den största tätorten, Östersund. Mätprogrammet bör utformas för 2-3 år. 
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Tabell 9. Omfattningen av en regional luftövervakning i Jämtlands län med en ökad ambition jämfört med nuvarande utformning. Värdena anger 
antalet mätplatser inom länet. Utökade mätningar markeras med fet stil samt grön bakgrund. 
Antal platser Mätsystem 
 Luftmätningar     Deposition         

 
EMEP 
(NV) 

EMEP 
(NV) 

Metaller  Luft 
&  ned. (NV) 

Hög 
höjdproj. 
(NV) 

EMEP  
(NV) PMK (NV) 

Krondropps- 
nätet 

Krondropps- 
nätet 

Krondropps- 
nätet 

Krondropps- 
nätet 

 
Bredkälen, 
Åreskutan 

Bred-
kälen Bredkälen 

ÖF hög 
höjd 

ÖF  
Bredkälen 

ÖF  
Djursvallen, 
Sandnäset 

ÖF  
Skogslandet 
Sör-
Digertjärnen 

KD  
Skogslandet 
Sör-
Digertjärnen, 
Nymyran 

KD  
hög höjd 
Hundshögen, 
Sånfjället, 
Fiskåfjället 

ÖF  
hög höjd (2 
höjder) 
Hundshögen, 
Sånfjället, 

Komponent Timma dygn månad/vecka månad vecka månad månad månad   
Ozon 1 + 1=2          
PM10  11)         
PM2,5  11)         
Sot  1         
SO2 –S gas  1  1       
SO4 –S partikel  1  1       
NO2 –N gas  1         
NO3 -N partikel  1  1       
NO3 -N gas  1  1       
NH4 -N gas  1  1       
NH4 -N partikel  1  1       
Metaller luft   11,2)        
Hg i luft   1 1,3)        
SO4 (aq)  11)   1 2 1 2 3 4 
NO3 (aq)  11)   1 2 1 2 3 4 
NH4 (aq)  11)   1 2 1 2 3 4 
Metaller (aq)   11,4)        
Hg (aq)   11,5)        
1)Mätningar startar 1 januari 2009 2) Månadsmätning, 50 % tidstäckning 3) Provtagning veckovis, 1 dag per vecka. 4) Månadsvis trippelprov 5) Månadsvis dubbelprov
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Tabell 10. Omfattningen av en regional luftövervakning i Jämtlands län med en minskad ambition jämfört med nuvarande utformning. Värdena anger 
antalet mätplatser inom länet. Minskade antal mätningar markeras med fet stil samt röd bakgrund. 

Antal platser Mätsystem 
 Luftmätningar     Deposition         

 
EMEP 
(NV) 

EMEP 
(NV) 

Metaller  Luft 
&  ned. (NV) 

Hög 
höjdproj. 
(NV) 

EMEP  
(NV) PMK (NV) 

Krondropps- 
nätet 

Krondropps- 
nätet 

Krondropps- 
nätet 

 Bredkälen 
Bred-
kälen Bredkälen 

ÖF hög 
höjd 

ÖF  
Bredkälen 

ÖF  
Djursvallen, 
Sandnäset 

KD  
Skogslandet 
Sör-Digertjärnen, 
Nymyran 

KD  
hög höjd 
Sånfjället & 
Fiskåfjället 

ÖF  
hög höjd 
Sånfjället 

Komponent Timma dygn månad/vecka månad vecka månad månad   
Ozon 1         
PM10  11)        
PM2,5  11)        
Sot  1        
SO2 –S gas  1  1      
SO4 –S partikel  1  1      
NO2 –N gas  1        
NO3 -N partikel  1  1      
NO3 -N gas  1  1      
NH4 -N gas  1  1      
NH4 -N partikel  1  1      
Metaller luft   11,2)       
Hg i luft   1 1,3)       
SO4 (aq)  11)   1 2 2 2 1 
NO3 (aq)  11)   1 2 2 2 1 
NH4 (aq)  11)   1 2 2 2 1 
Metaller (aq)   11,4)       
Hg (aq)   11,5)       
1)Mätningar startar 1 januari 2009 2) Månadsmätning, 50 % tidstäckning 3) Provtagning veckovis, 1 dag per vecka. 4) Månadsvis trippelprov 5) Månadsvis dubbelprov 
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Tabell 11 Två förslag på mätomfattning (helårsmätning) i tätortsluft i ett län för uppföljning av 
miljömål och MKN.   
Typmiljö: ub=urban bakgrund; gr=gaturum, Tidupplösning: t=timme, d=dygn, 
v=vecka, m=månad.   

 
 ALTERNATIV 1 ALTERNATIV 2 
 ÖSTERSUND  ÖSTERSUND  
PARAMETER STÖRRE 

STAD 
LANDSBYGDS

-TÄTORT 
STÖRRE 

STAD 
LANDSBYGDS-

TÄTORT 

SO2 1 gr, m 

1, ub, m  

1 gr, m  

1, ub, m 

1 ub, m - 

NO2 1 gr, t 

1 ub, d 

1 ub, m 

1 gr, m 

1 gr, t 

1 ub, m 

- 

O3 1 ub, m 1 ub, m 1 ub, m 

 

- 

PM10   1 ub, d 

1 gr, d 

1 gr, d 1 gr, d  

Bensen 1) 1 ub, v 

1 gr, v 

1 ub, v 

1 gr, v 

1 gr, v 1 gr, v 

CO - - - - 

Pb, As, Cd, Ni 1 gr, m - 1 gr, m - 

PAH (B(a)P) 1 gr, m - 1 gr, m - 

Eten2 - - - - 

Formaldehyd2 - - - - 
 

1) Mätning med diffusionsprovtagare under 20 veckor jämnt fördelade över året. 
2) Kommunernas ansvar när normen är införd, man får avvakta den nationella bedömningen av 
övervakningsbehovet  

11. Kostnadsuppskattning  

En ungefärlig kostnadsuppskattning vad gäller de olika förslagen ges i Tabell 12 för tätortsluft och 
Tabell 13 för bakgrundsluft. Man bör notera att när det gäller mätningarna i bakgrundsluft i länet 
bekostar Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning en stor del. 
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Tabell 12 Kostnadsuppskattning för förslag på mätomfattning (helårsmätning) i tätortsluft i 
Jämtlands län för uppföljning av MKN enligt alternativ 1 och 2.  
Kostnadsuppskattningen är i kkr för ett års mätningar exkl. moms. 

 
 ALTERNATIV 1 ALTERNATIV 2 
 ÖSTERSUND  ÖSTERSUND  
 STÖRRE 

STAD 
LANDSBYGDS

-TÄTORT 
STÖRRE 

STAD 
LANDSBYGDS-

TÄTORT 

Kostnadsuppskattning 650 kkr 160 kkr 450 kkr 20 kkr 

Länet 810 kkr 470 kkr 
 
 
Tabell 13 Kostnadsuppskattning för förslag på mätomfattning (helårsmätning) i bakgrundsluft i 

Jämtlands län för uppföljning av MKN enligt alternativ 1 och 2.  
Kostnadsuppskattningen gäller Länsstyrelsens kostnader i kkr. för ett års mätningar 
exkl. moms, och inkluderar inte mätningar av markvatten och andra kostnader i 
Krondroppsnätet samt Naturvårdsverkets kostnader för mätningar inom EMEP och 
Nederbördskemiska nätet.  

 
 ALTERNATIV 1 ALTERNATIV 2 

Länet 300 kkr (varav ungefärlig 
kostnad för timvis 

ozonmätning 100 kkr) 

100 kkr 

12. Kvalitetssäkring  

För övervakning av luftkvalitet med avseende på uppföljning av MKN krävs att mätningar utförs 
med referensmetoder eller med annan metod som ger likvärdiga resultat som referensmetoden, s.k. 
likvärdig metod. Referenslaboratoriet är den instans som, på uppdrag av Naturvårdsverket, 
godkänner/bedömer om en metod är likvärdig referensmetoden. På referenslaboratoriets hemsida 
kan man få en förteckning på vilka mätmetoder som hittills godkänts 
(www.itm.su.se/reflab/matmetoder). Begreppet ”annan standardiserad metod”: anges en metod 
som under angivna förutsättningar kan användas för kontroll av miljökvalitetsnormerna enligt NFS 
2007:7. Dessa är dock ej att likställa med ”likvärdiga metoder”. 
 
De analys- och provtagningsmetoder som används inom Urbanmätnätet omfattas av IVLs 
ackreditering enligt SWEDAC 17025. Detta innebär att även rutinerna vid mätstationerna är 
standardiserade. Gemensamt för hela prov- och mätdatahanteringen är att allt provmaterial och alla 
analyser iordningställs, kontrolleras och hanteras på samma sätt enligt fastlagda rutiner vid ett och 
samma laboratorium, i syfte att erhålla en hög jämförbarheten mellan resultaten.  
 
För beräkningar finns också uppställda kvalitetskrav, men ej så detaljerade som för mätningar i 
form av t.ex. referensmodeller etc. 
 
Ytterligare information beträffande val av mät- och beräkningsmetoder med avseende på 
uppföljning av MKN ges i Bilaga 4.  
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13. Beräkningsmodeller 

För att på ett kostnadseffektivt sätt kunna utvärdera luftkvalitetssituationen behöver mätningar 
kombineras med modellberäkningar. För länet är det dessutom ett krav att utföra 
spridningsberäkningar som kompensation för den s.k. mätrabatten i enlighet med MIKSA-förslaget. 
 
Redan idag används modeller på olika håll, med såväl olika syften som möjligheter. I de tre 
storstäderna finns idag väl fungerande modellsystem, vars geografiska täckning omfattar minst den 
egna kommunen. I ett samverkansområde bör man ha någon form av generell modellering av den 
regionala föroreningssituationen i hela länet. I detta fall används vanligen någon mer avancerad 
spridningsmodell, vilken lämpar sig bäst vid objektiv skattning i speciella gaturum för att identifiera 
huruvida mätningar krävs eller ej. För att kunna genomföra mer avancerade spridningberäkningar 
krävs en emissionsdatabas. Vid användning av en beräkningsmodell behöver denna också 
regelbundet valideras. För användning vid jämförelse med MKN bör den valideras mot mätningar 
med referensmetoder eller likvärdiga metoder. 

14. Samordning med kringliggande län  

Vi har gjort en förfrågan till angränsande län beträffande om de planerar några förändringar i sin 
luftövervakning och i vilket utsträckning de är intresserade av en samordning av luftövervakningen i 
norra Sverige, t ex i luftvårdsförbund. Frågor och svar framgår av Tabell 14. 
 
Övergripande verkar inga län planera några stora förändringar av luftövervakningen i 
bakgrundsmiljön. Det förefaller råda en osäkerhet vad gäller rollfördelningen för ansvaret för 
tätortsmätningar mellan länsstyrelser och kommuner. Inga länsstyrelser planerar att förändra sitt 
engagemang i Krondroppsnätet den närmaste tiden. De flesta av länen uttalar sig positivt om någon 
typ av samverkansorgan mellan länen i den nordliga delen av landet. 
 
Med tanke på de stora arealerna och den relativt glesa befolkningen vore ett 
samverkansorgan mellan de nordliga länen positivt för luftövervakningen i denna del av 
landet. Bl.a. skulle man kunna samordna sitt gemensamma ansvar för övervakningen i 
fjällvärlden. 
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Tabell 14 En översikt över svar på en enkät som ställdes förfrågan till angränsande län 
beträffande förändringar i sin luftövervakning och samordning av luftövervakningen.  

Län * Frågor och svar 

 Planerar ert län att förändra 
länets mätningar vad gäller 
deposition av försurande- och 
eutrofierande ämnen samt 
lufthalter i bakgrunds- och 
tätortsmiljöerna ? 

Planerar ni eller 
kommunerna i ert län på 
sikt att förändra ert 
engagemang i nationella 
nätverk av typen 
Krondroppsmätnätet eller 
URBAN-mätnätet ? 

Anser ni att det vore bra med 
någon typ att 
sammanslutning mellan de 
nordliga länen av typen 
Luftvårdsförbund ? 

Gävle-
borgs 
län 

Det kommer att bli förändringar 
av kommunernas mätningarna av 
lufthalter i tätortsmiljöer. 
Länsstyrelsen kommer troligen 
att göra någon form av 
kompletterande mätningar i 
mindre omfattning. 

Vet ej vad kommunerna 
planerar. Den kommande 
föreskriften/förordningen 
kommer att innebära 
förändringar. 

Det låter intressant med ett 
luftvårdsförbund, men det 
beror på hur omfattande 
verksamhet ett sådant 
luftvårdsförbund skulle ha. Vi 
har börjat bygga upp ett 
samverkansorgan med 8 av 
länets 10 kommuner. Gävle och 
Sandviken är redan med i 
Stockholm-Uppsala läns LVF. 

Dalar-
nas län 

Vi kommer att fortsätta 
mätningarna vid våra 
referensstationer, bakgrund och 
landsbygd. Även 
krondroppsmätningarna 
fortsätter enligt tidigare. Inom 
dalarnas Luftvårdsförbund 
genomförs mätningar i länets 
tätorter med 3-4 års mellanrum. 
Nästa mätning kommer att 
genomföras vintern 2009-2010 
och utformningen på 
mätningarna kommer att 
fastläggas under våren 2009. 

Vi deltar redan i 
krondroppsmätningarna 
genom IVL. UBAN-nätverket 
har vi inte diskuterat så 
ingående. Falun och Borlänge 
har nog deltagit några 
enskilda år. 

I Dalarnas län finns redan ett 
Luftvårdsförbund som ansvarar 
för länets övergripande 
tätortsmätningar. Falun och 
Borlänge har egna mer 
detaljerade mätningar utöver de 
som sker inom 
luftvårdsförbundet. En 
diskussionsgrupp för 
Norrlandslänen vore bra där 
förslag på övervakningar, 
problemställningar med mera 
kan diskuteras. 
Problemställningarna borde 
vara relativt likartade för 
Norrlandslänen. 

Väster-
norr-
lands 
län 

Någon slags förändring är inte 
utesluten att det kommer att bli 
under programperioden vad 
beträffar delprogrammet och 
mätningarna inom 
krondroppsnätet. Dock avser vi 
inte att bryta gällande avtal. Som 
vi även förstått så är det inte 
heller klart om detta 
gemensamma delprogram 
kommer att fortlöpa efter avtalet.  
Lst Y utför ingen mätning i 
tätortsmiljö, dock gör vissa av 
våra kommuner detta. Lst Y 
inväntar kommande luftdirektiv 
för bättre se rollfördelning. 

Lst Y kommer inte att frångå 
dagens provtagning inom 
krondroppsnätet under 
avtalet. Vad kommunerna har 
för avsikter vet vi ej men ett 
försök till att upprätta ett 
Luftvårdsförbund har dragits 
igång med hjälp från vår sida. 
Förhoppningarna är att deras 
engagemang kommer att öka i 
framtiden. 

Vi tycker att det kan vara en bra 
idé att anordna ett nordligt 
nätverk och vi följer gärna 
denna process.    
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Tabell 14, forts. 

 Planerar ert län att förändra 
länets mätningar vad gäller 
deposition av försurande- och 
eutrofierande ämnen samt 
lufthalter i bakgrunds- och 
tätortsmiljöerna ? 

Planerar ni eller 
kommunerna i ert län på 
sikt att förändra ert 
engagemang i nationella 
nätverk av typen 
Krondroppsmätnätet eller 
URBAN-mätnätet ? 

Anser ni att det vore bra med 
någon typ att 
sammanslutning mellan de 
nordliga länen av typen 
Luftvårdsförbund ? 

Norr-
bottens 
län 

Vi kommer att lägga ner några av 
våra stationer: kemi i nederbörd i 
Nikkaluokta, kemi i markvatten i 
Rokliden, Tjärnberg, Myrberg, 
Gammelgården, Paalovaare och 
Nikkaluokta, kemi i luft 
(diffussionsprovtagare) i 
Rokliden, Reivo och Tjärnberg. 
Länsstyrelsen mäter endast i 
bakgrundsmiljö. Kommunerna 
mäter i tätort. Jag känner inte till 
deras planer. ** 

Möjligen. Västerbotten och Norrbotten 
har planer på att se över detta. 

* Kontaktpersoner: Gävle-borgs län, Olle Kellner; Dalar-nas län; Väster-norr-lands län, Frans 
Olofs-son;  Norr-bottens län, Rebecca Möller. 
** En kommentar från IVL: Alla aviserade nedläggningar, förutom markvatten i Gammelgården 
och Myrberg, har redan genomförts. 
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Bilaga 1 

Miljökvalitetsnormer  

Bland annat som vägledning över vilken metdo för övervakning som kan/ska användas vid 
övervakning av miljökvalitetsnormer beroende på föroreningshalt finns det en övre- och undre 
utvärderingströsklar att utgå ifrån. Överskrids övre utvärderingströskeln ska kontroll ske genom 
mätning som kan kompletteras med beräkning. Överskrids enbart den nedre utvärderingströskeln 
får kontroll ske genom kombination av mätning och beräkning.  

Med toleransnivå menas den föroreningsnivå utöver miljökvalitetsnormen som kan tolereras under 
åren innan normerna ska vara uppfyllda. Toleransnivån är en procentsats av normen. 

 
Figur B1-1 Kontrollen av miljökvalitetsnormer ska ske genom mätning, beräkning eller 

objektiv uppskattning beroende på föroreningshalt (ÖUT=övre 
utvärderingströskel, NUT=nedre utvärderingströskel). Exempel för 
årsmedelvärdet för NO2. 
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Tabell B1-1 Miljökvalitetsnorm för NO2 och NOx i utomhusluft, värden som inte får 
överskridas.  

Medelvärdestid Värde Anmärkning 

1 timme 90 µg/m3 Värdet får inte överskridas mer än 175 
timmar per år (98-percentil) 

1 dygn 60 µg/m3 Värdet får inte överskridas mer än 7 dygn 
per år (98-percentil) 

1 år 40 µg/m3 Aritmetiskt medelvärde 

För skydd av vegetation   

1 år 30 µg/m3 Aritmetiskt medelvärde av NOx   
 
 
Tabell B1-2 Miljökvalitetsnormer för bly i utomhusluft, värden som inte får 

överskridas. 

För skydd av människors hälsa 

Medelvärdestid Värde Anmärkning 

1 år 0.5 µg/m3 Aritmetiskt medelvärde 
 

Tabell B1-3 Miljökvalitetsnormer för SO2 i utomhusluft, värden som inte får överskridas.  

För skydd av människors hälsa: 

Medelvärdestid Värde Anmärkning 

1 timme 200 µg/m3 Värdet får inte överskridas mer än 175 timmar 
per år (98-percentil) 

1 dygn 100 µg/m3 Värdet får inte överskridas mer än 7 dygn per 
år (98-percentil) 

För skydd av ekosystem:  

1 vinterhalvår  20 µg/m3 Aritmetiskt medelvärde 

1 år 20 µg/m3 Aritmetiskt medelvärde 
 
 
Tabell B1-4 Miljökvalitetsnormer för PM10 i utomhusluft, värden som inte får överskridas.  

Medelvärdestid Värde Anmärkning 

1 dygn 50 µg/m3 Värdet får inte överskridas mer än 35 dygn 
per år (90-percentil) 

1 år 40 µg/m3 aritmetiskt medelvärde 
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Tabell B1-5 Miljökvalitetsnormen för bensen och kolmonoxid i utomhusluft, värden som 
inte får överskridas efter den 1 januari 2010.  

Medelvärdestid Värde Anmärkning Toleransmarginal 

Bensen    

1 år 5 µg/m3 aritmetiskt medelvärde 10 µg/m3 år 2000-2005 för 
att sedan reduceras från 
den 1/1 2006 med lika 
årlig andel fram till 5 
µg/m3 den 1/1 2010 

Kolmonoxid   

8 timmar 10 mg/m3 högsta halt som glidande 
medelvärde  

16 mg/m3 år 2002 för att 
reduceras med lika årlig 
andel till 10 mg/m3 den 
1/1 2005 

 
 
Tabell B1-6 MKN för ozon i utomhusluft till skydd för människors hälsa.  

Medelvärdestid Värde Anmärkning 

Ozon   

8 timmar 120 µg/m3 högsta halt som glidande medelvärde, bör ej 
överskridas efter 31/12 2009 

Tröskelvärde för larm  

1 timme 240 µg/m3   

Till skydd för växtlighet  

 18000 AOT 40 

 

genomsnittligt värde under en femårsperiod. Bör ej 
överskridas efter 1/1 2010 

 6000 AOT 40 genomsnittligt värde under en femårsperiod. Bör ej 
överskridas efter 1/1 2020 

 
 
 
Tabell B1-7 Miljökvalitetsnormen för arsenik, kadmium, nickel och benso(a)pyren som ska 

eftersträvas att inte överskridas efter den 31 december 2012. 
 

Föroreningsparameter Värde 
(för totalinnehållet i PM10 -fraktionen 
som medelvärde under ett år) 

Arsenik 6 ng/m3 
Kadmium 5 ng/m3 
Nickel 20 ng/m3 
Benso(a)pyren 1 ng/m3 
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Tabell B1-8 Utvärderingströsklar 

  Utvärderingströsklar 

 Period Nedre (NUT) Övre (ÖUT) 

NO2 

 

NOx 

1 timme* 
1 dygn* 
1 år 
1 år (vegetation) 

60% (54 µg/m3) 
60% (36    "     ) 
65% (26    "     ) 
65% (19.5 µg/m3) 

80% (72 µg/m3) 
80% (48    "     ) 
80% (32    "     ) 
80% (24 µg/m3) 

SO2 1 timme 
1 dygn 
1 vh, år (ekosystem) 

50% (100 µg/m3 ) 
50% (50 µg/m3) 
40% (8 µg/m3) 

75% (150 µg/m3) 
75% (75 µg/m3) 
60% (12 µg/m3) 

Bly 1 år 50% (0.25 µg/m3) 70% (0.35 µg/m3) 

PM10   dygn* 
1 år 

40% (20 µg/m3) 
25% (10 µg/m3) 

60% (30 µg/m3) 
35% (14 µg/m3)  

Bensen 1 år 40% (2 µg/m3) 70% (3.5 µg/m3) 

CO högsta 8-h genomsnitt 50% (5 µg/m3) 70% (7µg/m3) 
* som 98-percentil (motsvarande 175 timmar respektive 7 dygns överskridande per år) 
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Bilaga 2 

Detaljerade kartor  

Mätplatser inom Krondroppsnätet 
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Figur B2-1. Detaljerade kartor över de platser där 
deposition mäts inom Krondroppsnätet, samt där 
lufthalter mäts inom det s.k. Hög Höjd projektet,  
i Jämtlands län. A, Nymyran; B, Sör-Digertjärnen; 
C, Sånfjället; D, Hundshögen/Prästbodarna; E, 
Fiskåfjället. KD, krondroppsmätningar; ÖF L, 
öppetfältmätningar på låg höjd; ÖF H, 
öppetfältmätningar på hög höjd. 
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Mätplatser inom EMEP/PMK 
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Figur B2-2. Detaljerade kartor över de platser 
där deposition mäts inom EMEP/PMK i 
Jämtlands län. A, Bredkälen; B, Sandnäset; C, 
Djursvallen nedre. 
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Ozonmätplatser inom landet 
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Figur B2-3. Karta som visar platser där ozonhalterna i luften mäts med instrument  med 
timupplösning i regional bakgrundsluft. Det visas även i vems regi mätningarna bedrivs. 
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Koordinater och ytterligare information  

Tabell B2-1. Koordinater och ytterligare information om olika mätplatser inom Jämtlands län 

Plats X 
koordinat 

Y 
koordinat 

Mätsystem/ 
projekt 

Höjd 
över 
havet 

Övrig kommentar 

Nymyran KD * 6997250 1547300 KDnätet *** 300 Granskog 

Sör-digertjärnen KD 6877050 1427600 KDnätet *** 400 Tallskog 

Sånfjället KD 6905400 1383400 KDnätet *** 780 Krondropp under gran i 
trädgränsen 

Sånfjället ÖF** låg 6903970 1383400 KDnätet *** 635  

Sånfjället ÖF hög 6909050 1382580 KDnätet *** 1170  

Hundshögen KD 6977300 1398800 KDnätet *** 780 Krondropp under gran i 
trädgränsen 

Hundshögen ÖF låg 6973500 1404000 KDnätet *** 670 Belägen ca 5 km SO om 
KD ytan 

Hundshögen ÖF hög 6985200 1394550 KDnätet *** 1250  

Prästbodarna 6976371 1392884 Hög 
höjdprojektet 

680 Luftmätningar. 
Finansieras av NV. 
Mätbod med elektricitet.

Fiskåfjället KD 7152700 1444600 KDnätet *** 620 Krondropp under gran i 
trädgränsen 

Bredkälen 7082482 1476907 EMEP   

Djursvallen nedre 6880000 1380000 PMK   

Sandnäset 7078000 1334000 PMK   

Östersund 7008126 1441109 URBAN  Aktiv mätning 

Ragunda 6999791 1527892 URBAN  Avslutad 

Strömsund 7082688 1488317 URBAN  Avslutad 

      
* KD, krondroppsmätning. **, öppet fält mätning. *** KDnätet, Krondroppsnätet. 
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Bilaga 3  

Figurer med resultat från luft- och 
depositionsmätningar som ej redovisas i 
huvudrapporten. 
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Figur B3-1. Årliga värden för ozonförekomst, beräknade enligt den metodik som anges för ozon inom 
miljökvalitetsmålet FriskLuft, för Bredkälen i Jämtlands län samt för fem andra nationella mätstationer.  
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Tungmetaller 
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Figur B3-2. Lufthalter av tungmetaller vid Bredkälen i Jämtlands län.  
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Deposition 

Nedfall av svavel och kväve över öppet fält i låglandet 
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Figur B3-3. Årsmedelvärden (hydrologiskt år) för nedfallet av svavel (exkl havssalt), nitrat-kväve 
och ammonium-kväve uppmätt över öppet fält vid Bredkälen, Djursvallen nedre, samt vid 
Sandnäset.  
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Nedfall av kväve över öppet fält på hög höjd 
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Figur B3-4. Årsmedelvärden (hydrologiskt år) för nedfallet av nitrat-kväve uppmätt över öppet fält 
vid högt belägna mätlokaler i Jämtlands län. Trendlinjer har beräknats med limjär regresision.  
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Figur B3-5. Årsmedelvärden (hydrologiskt år) för nedfallet av ammonium-kväve uppmätt över 
öppet fält vid högt belägna mätlokaler i Jämtlands län. Trendlinjer har beräknats med linjär 
regresision.  
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Inverkan av omfattande skogsbränder i Ryssland 
2006 på luftkvaliteten över Jämtland  

 
 
 

 
 
Figur B3-6. Detekterade bränder från satelliten MODIS mellan 21 april och 5 maj 2006. Färgen 
indikerar den dominerande markanvändningen där branden registrerades. Från Stohl m. fl., 2007. 
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A. Tustervatn 

 

B. Vindeln 

 
C. Kårvatn 

 

D. Osen 

 

            
 
Figur B3-7. Trajektorier som visar luftens ursprung för den luft som anlände till fyra olika 
mätstationer inom EMEP systemet 2006-05-02 kl 12-18. Trianglar visar den luft som fanns mellan 
0 och 500 m över mark vid ankomsten till respektive mätplats, cirklar 500-1000 m och kvadrater 
1000-1500 m. Färgen visar höjd över mark som luftmassan färdats på väg dit, med rött 
motsvarande 500 m, violett 1500 m och blått 2500 m över marknivå. Symbol med större storlek 
indikerar luftens belägenhet en gång varje dygn. 
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Markvattenhalter  
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Figur B3-8. Månadsmedelvärden för halter i markvattnet provtaget vid 50 cm djup vid mätlokaler i 
Jämtlands län, Sör-digertjärnen och Nymyran. Halter visas för SO4-S, NO3-N samt NH4-N.  
riktningskoefficienter vad gäller trendlinjer visas för SO4-S.  
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Bilaga 4 

Val av mät- och beräkningsmetoder med 
avseende på uppföljning av MKN  

Val av mätmetoder 

Refensmetod för NO2 är automatisk mätning baserad på kemilumininescensteknik. En 
annan standardiserad metod är DOAS-instrumenten (Differential Optical Absorption 
Spectroscopy). Metoden rekommenderas för svenska förhållanden efter verifiering mot 
punktmätning. Det är också viktigt att då DOAS-instrumentet används för kontroll av 
MKN skall det valideras mot referensmetoden.  

IVLs metoder för aktiv och passiv provtagning av NO2 är ännu ej godkända för kontroll av 
MKN eftersom den ej provtar timmedelvärde utan dygn som högsta tidsupplösning. De är 
dock med som övriga standardiserademetoder. Inom det europeiska mätnätet EMEP är 
dock den aktiva metoden den rekommenderade metoden.  

Refensmetod för SO2 är automatisk mätning baserad på ultraviolett fluorescens. En annan 
standardiserad metod är DOAS-instrumenten (Differential Optical Absorption 
Spectroscopy). Metoden rekommenderas för svenska förhållanden efter verifiering mot 
punktmätning. Det är också viktigt att då DOAS-instrumentet används för kontroll av 
MKN skall det valideras mot referensmetoden.  

IVLs metoder för aktiv och passiv provtagning av SO2 är ännu ej godkända för kontroll av 
MKN eftersom den ej provtar timmedelvärde utan dygn som högsta tidsupplösning. De är 
dock med som övriga standardiserademetoder. Inom det europeiska mätnätet EMEP är 
dock den aktiva metoden den rekommenderade metoden.  

Refensmetod för ozon är automatisk mätning baserad på Ultraviolett fotometri. En annan 
standardiserad metod är DOAS-instrumenten (Differential Optical Absorption 
Spectroscopy). Metoden rekommenderas för svenska förhållanden efter verifiering mot 
punktmätning. Det är också viktigt att då DOAS-instrumentet används för kontroll av 
MKN skall det valideras mot referensmetoden.  

IVLs metod för passiv provtagning av O3 är ännu ej godkänd för kontroll av MKN 
eftersom den ej provtar timmedelvärde. Den är dock med som en övrig standardiserad 
metod. 

Referensmetod för provtagning och mätning av PM10 är en metod där partiklar uppsamlas 
på filter och massa bestäms genom vägning (SS-EN 12341:1998 "Air quality – 
Determination of the PM10 fraction of suspended particulate matter – Reference method 
and field test procedure to demonstrate reference equivalence of measurement methods"). 
Den hittills ända godkända likvärdiga metoden i Sverige är Opsis beta-instrument SM 200.  
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IVLs PM10-metod bedöms som likvärdig med referensmetoden och arbete pågår med att få 
den godkänd som en likvärdig metod. Teom PM10 FDMS har genomgått ekvivalenstest i 
Storbritannien och bedömdes där ge likvärdiga resultat som referensmetoden. TEOM 
1400a enligt standardutförande bedöms enligt nya test ej längre som likvärdig metod.  

För provtagning av bensen räcker det att ha 35 % datatäckning för att betraktas som 
kontinuerlgi mätning (NFS 2007:7), dvs cirka 20 veckor jämnt fördelat över ett år.  

Referensmetoder för provtagning och analys av bensen automatisk mätning med 
GC/FID in situ eller pumpad provtagning följd av desorption (termisk eller 
lösningsmedels) och GC/FID analys i laboratorium. 

Andra standardiserade metoder för bensen är diffusionsprovtagare samt DOAS. Båda 
metoderna för kontroll av MKN skall valideras mot referensmetod. 
 
För tungmetaller (Pb, As, Cd, Ni) och PAH (B(a)P) gäller att halten ska analyseras i  
PM10 -fraktionen av svävande partiklar. Referensmetoderna för mätning är detsamma som 
för PM10. Analys av PM10-filter med avseende på PAH ska ske på filter följt av adsorbent 
samt analys med gaskromatografi/masspektrometri/ vätskekromatografi (HPLC) och för 
metaller analys med hjälp av atomabsorptionsspektrometri eller ICP/masspektrometri. 
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