LÄGET I LUFTEN
OCH 7 TIPS FÖR ATT
FÖRBÄTTRA DEN
En kommun som aktivt arbetar med luftkvalitet kan göra sina invånare
både friskare och lyckligare. Här har vi samlat information och kunskap
om luftkvalitet i Sverige, vilka lagar som gäller och hur nuläget ser
ut. Du som jobbar i en kommun får också 7 tips för att förbättra både
luftkvaliteten och kunskapen om den i din kommun.
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Supersmå
partiklar som skadar
våra lungor

I luften vi andas finns supersmå,
hälsofarliga partiklar som svävar
fritt. De kommer framför allt
från vägtrafiken. Ju mindre de
är desto längre ner i lungornas
innersta delar tränger de och
orsakar potentiella skador.
Partiklarna mäts i två klasser,
den ena mindre än 10 mikrometer
i diameter (PM10) och den andra
mindre än 2,5 mikrometer i
diameter (PM2,5). Det innebär
att när PM10 redovisas omfattas
även PM2,5. Jämför med ett
mänskligt hår som är cirka
70 mikrometer i diameter!

Även om betydande förbättringar av luftkvalitén har skett
under de senaste decennierna återstår fortfarande stora
problem. Generellt är utsläppen av vissa luftföroreningar
oförändrade medan det för andra har skett en minskning.
Problem med luftkvalité påverkar människors hälsa,
växtligheten, klimatet och kulturföremål och är idag
märkbara för hela jordens befolkning.
Luften vi andas är bra, internationellt
sett. Ändå orsakar luftföroreningar
7 600 förtida dödsfall i Sverige varje
år och kostar oss 56 miljarder (baserat
på statistik från 2015). Så luftförore
ningar syns kanske inte i nuet, men
sätter djupa spår över tid. Världs
hälsoorganisationen WHO har utsett
luftföroreningar till det största hotet
mot mänsklig hälsa.
Luftföroreningar orsakar luftvägs
sjukdomar och hjärt- och kärlsjuk
domar. Även hjärnan påverkas, med
inlärningssvårigheter, alzheimer och
demens som resultat. Barn med sin
snabbare andning och mindre organ
som är under utveckling är särskilt
utsatta. Forskningsstudier har visat
att även den mentala hälsan påverkas
– dålig luft kan helt enkelt göra oss
mindre lyckliga.

Kommuner har ett stort ansvar
Kommunerna kontrollerar att miljökvalitetsnormerna i luftkvalitets
förordningen (baserad på EUs
luftkvalitetsdirektiv) följs. Reglerna
består av gränsvärdesnormer som
ska följas och målsättningsnormer
som ska eftersträvas.
Om normerna överskrids eller riskerar
att överskridas ska kommunen
underrätta Naturvårdsverket och
länsstyrelserna. Naturvårdsverket
beslutar om kommunen måste ta
fram ett åtgärdsprogram, rapporterar
till regeringen och EU och kontrol
lerar luftkvaliteten på landsbygden.
Förutom lagstiftningens miljö
kvalitetsnormer finns också miljö
kvalitetsmålet Frisk luft. Det är ett av
de Sveriges 16 miljökvalitetsmål som
riksdagen har beslutat om. De har
högre ambitioner än lagstiftningen
och ska bidra till att Sverige ska
uppnå den ekologiska dimensionen
av FNs globala mål, Agenda 2030.
Läs mer i faktarutan i slutet.

PM10

Hårstrå

PM2,5

Vi andas cirka
20 000 andetag per dygn
och det innebär i snitt
10 000 liter luft.

Ren luft ska nästan bara
innehålla syrgas och
kvävgas i ett förhållande på
cirka 21–79 procent

21%
Syre

79%
Kväve
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Farliga ämnen i luften
Inandningsbara partiklar (PM10)
och (PM2,5) är partiklar som är
mindre än 10 respektive 2,5
mikrometer ( m) i diameter. De
är vanliga i stadsluft och är den
grupp av luftföroreningar som
har starkast negativ påverkan på
vår hälsa. Partiklarna är så små
att de inte syns. Ju mindre de
är desto längre ner i lungornas
innersta delar tränger de. Partiklar
uppstår dels från trafiken genom
slitage mot vägbanan när bilar kör,
särskilt från dubbdäck, och dels
genom förbränningen i motorn
och avgasröret.

Daniel Nilsson, luftkvalitetsexpert på Ramboll. FOTO: ROSIE ALM.

Vad är god luftkvalitet?
– Ren luft ska nästan bara innehålla
syrgas och kvävgas i ett förhållande
på cirka 21–79 procent, säger Daniel
Nilsson, luftkvalitetsexpert på
Ramboll. Han fortsätter:
– Andra ämnen i luften som upp
kommer naturligt är till exempel
koldioxid som frigörs vid bränder
eller när vi andas ut.
Vilka föroreningar i luften är
farligast?
De ämnen som är skadligast är in
andningsbara partiklar, kvävedioxid,
marknära ozon och vissa kolväten.
Läs mer i faktarutan till höger.

Hur mäter vi idag?
Varje år mäts luftkvaliteten i cirka 50
tätorter, i första hand partiklar (PM10)
och kvävedioxid, av kommunerna,
som ska känna till sin luftkvalitet
och se om miljökvalitetsnormerna
följs. Naturvårdsverket övervakar
luftkvaliteten på landsbygden och
rapporterar till bland andra EU.
Lagkraven överskrids regelbundet
De lagstadgade tröskelvärden –
miljökvalitetsnormer – som finns i
luftkvalitetsförordningen uttrycks
som medelvärden per timme, dygn
och år. De får överskridas ett visst
antal gånger under ett år, men överskrids i många fall, på flera orter,
mer och oftare än vad som är tillåtet.
Dessutom – även om vi håller oss 
under de uppsatta normerna p
 åverkas
vår hälsa negativt av befintliga luft
föroreningar.

Kväveoxider, ett samlingsnamn
för kväveoxid och kvävedioxid, är
giftiga och irriterar luftvägar och
slemhinnor. De medverkar också
till bildandet av marknära ozon.
Kväveoxider bildas vid all typ
av förbränning där luft används,
som när bränslet i bilar förbränns,
i värmeverk där man eldar med
pellets eller flis för fjärrvärme
och när man bränner sopor.
Kväveoxider kan orsaka astma
och allergier och halterna är högst
i storstäder med mycket trafik,
industrier och värmeverk. Barn
och äldre är särskilt känsliga.
Marknära ozon bildas i förorenad
luft under inverkan av solljus.
Kväveoxider bidrar till att mark
nära ozon bildas men det bildas
också när flyktiga organiska
ämnen frigörs från växtlighet
eller släpps ut vid eldning och vid
användning av lösningsmedel,
spolarvätska och tändvätska.
PAH (polycykliska aromatiska
kolväten) kan leda till problem i
andningsvägarna och hjärt-kärl
systemet. En typ av PAH som
kallas bens(a)pyren är dessutom
cancerframkallande. Det är vanligast
förekommande i områden där man
eldar mycket med kaminer och
öppna eldstäder i vanliga hem.
Medvetenheten om att vanlig små
skalig vedeldning kan orsaka cancer
är låg även om vissa kommuner har
restriktioner och informerar om detta.
Källa: Naturvårdsverket
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Under 2018 var det
totalt 30 kommuner
som inte klarade
miljökvalitetsmålet
Frisk luft för luftburna
partiklar.

Bildtext?

Många städer ligger
över gränsvärdena
på morgonen och
eftermiddagen
– precis vid de tillfällen
när flest människor
vistas utomhus.
Kommuner och tätorter med
sämst luft
På de flesta håll i landet ligger nivå
erna av partiklar (PM10) och (PM2,5)
under gränsvärdena större delen
av dygnet. Men tittar man dygn
för dygn blir det tydligt att många
städer ligger över gränsvärdena
på morgonen och eftermiddagen
– precis vid de tillfällen när flest
människor vistas utomhus.

Miljökvalitetsmålen uppnås inte
Varje år lämnar Naturvårdsverket en
uppföljning till regeringen av de så
kallade miljökvalitetsmålen, där Frisk
luft ingår. De har högre ambitioner
än de lagstadgade normerna och
som läget är just nu uppnås de inte.
Enligt Naturvårdsverket kommer
de inte heller att kunna nås med de
styrmedel och åtgärder som finns på
plats och har beslutats idag.
Var kommer föroreningarna från?
Vägtrafik är en stor källa till luft
föroreningar, framför allt i tätorter.
Bilavgaser innehåller partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och
avgaserna bidrar till att marknära
ozon bildas. Dessutom orsakar
trafiken utsläpp av slitagepartiklar
som slits upp från vägbanan vid
användning av dubbdäck.
Även industriell verksamhet släpper
ut mycket kvävedioxid, men där finns
redan en hel del reningsåtgärder på
plats. I vissa områden orsakar även
utsläpp av partiklar och organiska
ämnen från vedeldning en försämring
av luften.

SMHIs statistik för luftkvalitet
i utomhusmiljö visar att
nivåerna av de hälsofarliga
luftburna partiklarna PM10
är för höga i förhållande till
miljökvalitetsmålet Frisk luft
i flera kommuner:
Alvesta, Borås, Burlöv,
Gotland, Gävle, Göteborg,
Halmstad, Helsingborg,
Jönköping, Karlskrona,
Karlstad, Kil, Landskrona,
Ljungby, Luleå, Lund, Malmö,
Olofström, Piteå, Skellefteå,
Sollentuna, Stockholm,
Sundsvall, Södertälje,
Trelleborg, Uppsala,
Umeå, Västerås, Växjö och
Örnsköldsvik.
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Hur ser utvecklingen ut?
Det som är mest positivt är att motorer
utvecklas och blir allt effektivare,
och att nya mindre miljöskadliga
bränslen utvecklas. Samtidigt ökar
trafikmängden hela tiden vilket
motverkar en del av den positiva
utvecklingen.
Vad skulle behöva göras?
Det enkla svaret på frågan är att
vi behöver ställa om till fossilfria
transporter. I Naturvårdsverkets
utvärdering av miljömålet Frisk luft
konstateras att några av de vikti
gaste faktorerna som avgör om
miljökvalitetsmålet kan uppnås till
2030 är:
• teknologisk utveckling av
bilparken
• utveckling och användning
av biodrivmedel
• utveckling av samhällets
transportsystem
Trafiksystem i omställning
En omställning till elbilar kan succes
sivt bidra till att reducera luftföro
reningarna eftersom de inte orsakar
några kväveoxidutsläpp. Däremot
kommer fordonstrafik fortsätta att
generera partiklar genom väg- och
bromsslitage. Förtätning av städer
och satsningar på bättre kollektiv
trafik och cykelvägar är en viktig
del i lösningen. Men det räcker inte
och förätning av städer kan även ge
motsatt effekt.
– För att verkligen komma tillrätta
med problemet måste antalet fordon
minska, konstaterar Daniel Nilsson.
Han fortsätter:

– Eftersom människor kommer att
behöva förflytta sig och resa även i
framtiden behöver de behoven lösas
på andra sätt. Det kan vara med
utbyggd kollektivtrafik och med nya
sätt att dela på tillgången till fordon
istället för att alla ska äga varsin bil.

Åtgärder och resultat
Innan nya innovationer, tekniker och
tjänster är på plats finns det förstås
åtgärder som går att genomföra
redan idag. Ett exempel är de miljözoner som regeringen inför från
2020 med höjda utsläppskrav för
personbilar.
– Miljözonerna innebär att man kan
styra var vilka typer av fordon får
köra. Det skulle kunna vara att man
bara tillåter de absolut renaste
fordonsslagen som elbilar och andra
fordon med mycket låga utsläpp i
de centrala stadskärnorna, säger
Daniel Nilsson.
Ett annat exempel på åtgärd som
redan genomförts i flera städer är
dubbdäcksrestriktioner längs vissa
stråk och gator. Men hur mycket
bättre har då luften blivit efter åt
gärder som dubbdäcksförbud?
Den frågan är svår att ge ett exakt
svar på i dagsläget. Det beror på att
de mätpunkter som finns är relativt
få och utspridda.

För att verkligen
komma tillrätta med
problemet måste
antalet fordon minska.
Till exempel genom
utbyggd kollektivtrafik
och nya sätt att dela på
tillgången till fordon.
Daniel Nilsson
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7 sätt att
synliggöra arbetet
med luftkvalitet
i kommunen och
öka medvetenheten
bland invånarna

1.
Synliggör de löpande mätningar
som redan görs och gör resultaten
tillgängliga för medborgarna.
2.
Visa hur luftkvaliteten har
utvecklats över tid och
förklara varför vissa värden
försämras eller förbättras under
vissa perioder.
3.
Komplettera befintliga mätningar
med modellberäkningar för att
kunna visualisera luftkvaliteten
över ett större område.

Bättre mätningar en möjlighet
Om en kommun vill testa att dirigera
om trafik för att undvika allt för
hög koncentration av vissa luft
föroreningar, införa miljözoner eller
dubbdäcksförbud på vissa gator är
det med andra ord inte helt enkelt
att i dagsläget koppla åtgärderna till
resultaten.
– Om utvärderingen av åtgärder som
miljözoner eller dubbdäcksförbud
skulle göras enklare och tydligare
skulle det vara ett viktigt steg på
vägen mot att förbättra arbetet med
luftkvalitet, säger Daniel Nilsson. Han
fortsätter:

4.
Koppla mätningarna och
modellberäkningarna till insatser
som görs för att förbättra
luftkvaliteten. Visa när det lyckas
och varför.

– Går det att snabbt och enkelt se
vilka resultat en åtgärd ger behöver
man inte gissa utan kan lägga tid
och resurser på det som ger störst
effekt.

Ökad kunskap ett steg mot 
bättre luft
De luftmätningar som svenska
kommuner redan gör löpande är
offentliga. Men det är inte många
som hittar dem eller känner till dem.
Att kommunicera det som redan
görs och bjuda in till dialog kan
hjälpa såväl beslutsfattare som
medborgare att få ökad kunskap om
både utmaningar och möjligheter
för att nå målen om bättre luft i
framtiden.

5.
Bjud in lokala industri
verksamheter att delta i dialogen
så att de får visa vad de gör för
att minska sin negativa påverkan
av luftkvaliteten. (Här finns
bland annat lagkrav på så kallad
egenkontroll).
6.
Förklara vilka hindren är för
ännu bättre luft.
7.
Lyft fram dilemman som att
människors behov av snabba
resvägar och industrier som ger
arbetstillfällen ibland kolliderar
med luftkvalitetsmål. Ta tillfället
i akt att bjuda in medborgare till
öppna diskussioner om den här
stora framtidsfrågan och vilka
lösningar som finns.
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Så regleras luftkvaliteten
Lagstiftningen som reglerar svensk
luftkvalitet finns i:
• 5 kap miljöbalken
• Luftkvalitetsförordningen
(2010:477)
• Naturvårdsverkets föreskrifter om
kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9)
I luftkvalitetsförordningen finns de
svenska miljökvalitetsnormer för
utomhusluft som baseras på EUs luft
kvalitetsdirektiv. Normerna innehåller
tröskelvärden. Vissa av dem – för NO2 ,
SO2 får överskridas 175 gånger under
ett år men överskrids i praktiken mer
än så. För NO2 gäller 90 mikrogram
per kubikmeter luft beräknat som ett
timmedelvärde (90 g/m3), 60 mikro
gram per kubikmeter luft beräknat
som ett dygnsmedelvärde (60 g/m3)
och 40 mikrogram per kubikmeter
luft beräknat som ett årsmedelvärde
(40 g/m3). För partiklar (PM10)
gäller 50 g/m3 beräknat som ett
dygnsmedelvärde som får överskridas
35 dygn/år (årsvärde 40 g/m3).
I praktiken överskrids dygnsmedel
värdet i många städer betydligt fler
gånger, i enstaka fall upp till 175 ggr/år.
I EUs luftkvalitetsdirektiv finns EUs
gränsvärden enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv 2008/50/EG från
den 21 maj 2008 om luftkvalitet och
renare luft i Europa.

Miljökvalitetsmålet Frisk luft är ett av
Sveriges 16 miljökvalitetsmål som har
högre ambitioner än lagstiftningen
och som syftar till att Sverige ska
uppnå den ekologiska dimensionen av
FNs globala mål för en bättre värld,
även känd som Agenda 2030. Frisk
luft har tydliga kopplingar till flera
av de 17 globala målen, särskilt mål
nr 3: God hälsa och välbefinnande,
nr 9: Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur, nr 11: Hållbara städer
och samhällen och nr 13: Bekämpa
klimatförändringarna.
I miljökvalitetsmålet Frisk luft uttrycks
till exempel att halten av fina partiklar
(PM2,5) inte ska överstiga 10 mikro
gram per kubikmeter luft beräknat
som ett årsmedelvärde eller 25 mikro
gram per kubikmeter luft beräknat
som ett dygnsmedelvärde. För halten
av de lite större partiklar (PM10)
gäller att halten inte ska överstiga
15 mikrogram per kubikmeter luft
beräknat som ett årsmedelvärde eller
30 mikrogram per kubikmeter luft
beräknat som ett dygnsmedelvärde.
För kvävedioxid är målet att inte över
skrida 20 mikrogram per kubikmeter
luft beräknat som ett årsmedelvärde
eller 60 mikrogram per kubikmeter
luft beräknat som ett timmedelvärde.

Mätning och övervakning görs framför allt av kommunerna och Natur
vårdsverket. Regeringen har gett
Naturvårdsverket i uppdrag att följa
upp arbetet med luftkvalitet eftersom
det finns systembrister. Till exempel
att miljökvalitetsnormer och gräns
värden i EUs luftkvalitetsdirektiv överskrids – och därmed att det skydd för
hälsa och miljö vi har i lagen inte följs.
Källa: Naturvårdsverket, SMHI

Att kommunicera det
som redan görs och
bjuda in till dialog kan
hjälpa såväl beslutsfattare
som medborgare att
få ökad kunskap om
både utmaningar och
möjligheter för att nå
målen om bättre luft
i framtiden.

Visualisera luftkvaliteten på kvartersnivå
Vi har tagit fram en produkt som kan hjälpa dig som är beslutsfattare
eller som har yrkesansvar för luftkvalitet att visualisera nuläge och
resultat av införda åtgärder. Shair gör det möjligt att visualisera luft
kvaliteten i realtid och mycket lokalt: kvarter för kvarter – timme för timme.
Vårt team av erfarna ingenjörer och specialister kan bidra med
rådgivning kring:
• Kartläggning av luftkvalitet i urban miljö genom mätningar eller
modellberäkningar
• Bedömning av luftkvalitet i förhållande till miljökvalitetsnormer och
miljökvalitetsmålet Frisk luft
• Spridningsberäkningar från miljöfarliga verksamheter

Kontakt
Daniel Nilsson
+46 (0) 615 32 56
daniel.h.nilsson@ramboll.se
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