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1 Inledning
Införandet av Miljöbalken och tillhörande förordning om miljökvalitetsnormer (MKN)
för luft slår fast att varje kommun ska kunna beskriva luftkvaliteten samt kontrollera att
MKN uppfylls inom kommunen.
Föreliggande rapport beskriver åtta olika kommuners i arbete att genomföra en första
värdering av sin luftkvalitet. Projektet har utförts i samarbete med kommunerna;
Arvika, Burlöv, Karlshamn, Karlskoga, Katrineholm, Strömsund, Tranås och Östersund
samt Naturvårdsverket och IVL. Utifrån dessa kommuners haltmätningar har en inledande värdering av luftkvaliteten jämfört med miljökvalitetsnormer (MKN) gjorts.
Erfarenheter vid inventeringarna av uppmätta halter och emissioner ligger till grund för
de rekommendationer och slutsatser som återfinns i denna rapport.
Rapporten kan således ge andra kommuner vägledning i deras inledande värdering av
luftkvaliteten.

2 Syfte
Syftet med projektet har varit att stödja medverkande kommuner i deras arbete med en
inledande värdering av luftkvaliteten i respektive kommun. Föreliggande rapport är
upplagd så att även andra kommuner ska kunna använda den som en vägledning för att
göra en inledande luftkvalitetsvärdering. I arbetet har ingått att identifiera:
-

kunskapsbehovet inom respektive kommun

-

vilket underlag som saknas i problemområden respektive områden där
luftkvaliteten är god

-

framtida övervaknings- och åtgärdsbehov med hänsyn till MKN.

3 Bakgrund
Förordningen om miljökvalitetsnormer och övervakning av luftkvaliteten i relation till
dessa pekar ut kommunerna som de som har huvudansvaret dels för själva övervakningen, dels för att utarbeta åtgärdsprogram. I många kommuner känner de ansvariga tjänstemännen osäkerheter kring de krav som ligger på kommunen och på vilket
sätt de ska utföra övervakningen så att de uppfyller kraven.
Anledningarna till att utföra luftkvalitetsövervakning är flera. Främst ställs krav genom
en rad olika regelverk, såväl EU-lagstiftning som nationella miljökvalitetsnormer.
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Vidare ställer de nationella miljömålen krav på en viss - om än mindre omfattande övervakning av luftkvaliteten. Till följd av åtgärder som vidtagits sedan 1990-talet både
i Sverige och i andra europeiska länder sker en förbättring av luftkvaliteten i många
avseenden, och detta behöver också följas upp. Likaså krävs kontroll av att luftkvaliteten inte försämras.
Eftersom luftkvalitetsövervakning är resurskrävande är det viktigt att anpassa aktiviteterna till de krav som ställs och för de ändamål man är ute efter.

3.1 Miljökvalitetsnormer
Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft och därmed introducerades ett nytt verktyg i det svenska miljöarbetet. Miljökvalitetsnormer (MKN) har fastställts inom svensk
lagstiftning bland annat som en anpassning av EUs ramdirektiv för luftkvalitet och vidhängande dotterdirektiv till svenska förhållanden och med avsikten att skydda människors hälsa. Miljöbalken ställer krav på åtgärder i de fall MKN överskrids. Viktigt är
också att inga nya utsläppstillstånd kan ges då MKN överskrids, och de gällande tillstånden för anläggningar vars utsläpp i betydande grad bidrar till överskridandet kan bli
föremål för omprövningar.
Varje kommun ska kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls inom kommunen..
Kontrollen kan ske genom mätning, beräkning eller annan objektiv bedömning. Mätning
ska utföras i kommuner med fler än 250 000 invånare samt i områden där det kan antas
att MKN kan komma att överskridas. Utvärderingströsklar har införts där den övre utvärderingströskeln (ÖUT) indikerar om man behöver mäta (halter > övre utvärderingströskeln), se Figur 1. Om mätningar visar att halterna ligger mellan övre och nedre utvärderingströskeln (NUT) räcker det med en kombination av mätningar och modellberäkningar. För kommuner som uppvisar halter under den nedre utvärderingströskeln
är det tillåtet att enbart använda modellberäkningar. I tätorter med färre än 50 000 invånare behöver inte kontroll ske av timmedelvärden, förutsatt att ÖUT ej överskrids.
Toleransmarginaler, d.v.s. den halt som utöver MKN kan tolereras för tiden innan
normen ska vara uppfylld, finns också definierade i MKN, se Figur 1.
Om kontrollen av halter visar att värdet av MKN med tillägg av toleransmarginaler
överskrids i en kommun så ska kommunen underrätta Naturvårdsverket och berörd
Länsstyrelse. Naturvårdsverket undersöker sedan behovet av att ett åtgärdsprogram upprättas enligt miljöbalken 5 kap. 5 §. Om Naturvårdsverket finner att ett åtgärdsprogram
ska upprättas föreslår de till regeringen vem som ska upprätta åtgärdsprogrammet. En
myndighet eller kommun som upprättat ett åtgärdsprogram skall sända en kopia till
Naturvårdsverket och andra myndigheter som berörs.
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För att avgöra vilket behov av övervakning som föreligger bör en inledande utvärdering
av luftkvaliteten genomföras. Nivån i förhållande till gränsvärden och utvärderingströsklar bestämmer kraven. I ett inledande skede kommer därför mätbehovet sannolikt
att vara större än när haltnivåerna fastlagts och ett kontinuerligt mätprogram implementeras.
Miljökvalitetsnormer har införts för svaveldioxid (SO2 ), kvävedioxid (NO2), bly (Pb)
och partiklar (PM10) (SFS 2001:527), se Bilaga 1. Förslag på MKN finns avseende kolmonoxid (CO) och bensen (Naturvårdsverket, 2002). I föreskrifter från Naturvårdsverket (NFS 2000:12) regleras användningen av mätmetoder och beräkningsmodeller för
övervakning av miljökvalitetsnormer samt redovisning av mätresultat.
För ozon finns inga miljökvalitetsnormer fastlagda, men däremot finns ett EU-direktiv
(2002/3/EC), se Bilaga 1. Kommande dotterdirektiv för PAH (bens(a)pyren) och
metaller kommer att innebära införande av miljökvalitetsnormer även för dessa komponenter. Övriga ämnen som diskuteras är eten, butadien och aldehyder, och i Miljömålspropositionen (Prop. 2000/01:130) anges långsiktiga miljömål för bl. a. eten och
formaldehyd.
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Figur 1

Schematiskt bild över utformningen av miljökvalitetsnormer (= MKN) (exemplet gäller för
MKN för NO2 som årsmedelvärde). ÖUT= övre utvärderingströskel, NUT= nedre utvärderingströskel
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3.2 Krav på övervakning till följd av utvecklingen av föroreningshalterna
Luftkvaliteten har de senaste 20–30 åren stadigt förbättrats i svenska tätorter. Åtgärder
på stationära källor under 1970- och 1980-talen har lett till kraftigt minskade halter av
SO2 och sot, medan åtgärder inom transportsektorn under de senaste tio åren nu ger
tydliga utslag i minskade halter av NO2, CO och lättflyktiga kolväten (VOC). För närvarande är det endast risk för överskridande av MKN för SO2 på ett fåtal platser i Sverige.
Tillkommande åtgärder inom hela EU-området, främst inom transport- respektive
energisektorn, kommer sannolikt att leda till ytterligare minskade utsläpp och därmed
förbättrad luftkvalitet med avseende på en rad parametrar. Detta kommer att medföra
såväl lägre tätortshalter (p.g.a. minskade svenska utsläpp) som lägre regionala bakgrundshalter i Sverige (till följd av emissionsminskningarna i EU-länderna).
Genom beslutade och planerade åtgärder bedöms riskerna för överskridande av MKN
för flera ämnen, främst CO, NO2, partiklar och bensen, minska under den kommande
tioårsperioden. Vissa överskridande kan dock fortfarande komma att ske i hårt trafikbelastade och dåligt ventilerade gaturum ännu de år då normerna ska vara uppfyllda och
därmed kommer mätningar i viss utsträckning vara nödvändiga.

3.3 Olika aktörers ansvar
Det är Naturvårdsverket som ansvarar för den nationella rapporteringen av luftkvalitetssituationen i landet gentemot EU-kommissionen. Beskrivningen skall omfatta både
överskridanden av gränsvärden, inklusive övre utvärderingströskel, i olika zoner och
områden med god luftkvalitet samt eventuella åtgärdsplaner.
Enligt Miljöbalken är det regeringen som bestämmer regler för mätning och utförare för
att kontrollera att en miljökvalitetsnorm uppfylls. Ansvaret för utförandet kan t.ex. läggas på den nationella eller regionala miljövervakningen eller på kommunen. Vidare är
det regeringen som beslutar om vem eller vilka - en eller flera myndigheter, kommuner
eller kommunalförbund - som skall upprätta åtgärdsplaner.
I förslaget till MKN för CO och bensen (Naturvårdsverket, 2002) anges att kostnaderna
för mätningarna kan täckas eller delvis finansieras genom att kommunerna tar ut
avgifter från de aktörer som står för utsläppen av CO respektive bensen, dvs. i praktiken
främst väghållarna.
Enskilda kommuner anges i förordningen om miljökvalitetsnormer (SFS 2001:527) ha
ansvar för att normerna uppfylls inom kommunen. Kontrollen skall ske genom mätningar, beräkningar eller annan uppföljning enligt miljökvalitetsnormernas övre och
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nedre utvärderingströsklar, se kapitel 3.1. Kraven på uppföljning specificeras i de av
Naturvårdsverket framtagna, mätföreskrifter (NFS 2000:12). Där beskrivs vilka referensmetoder som gäller för olika luftföroreningsmätningar, vilka krav som gäller för val
av mätplats, kvalitetsmål för mätosäkerhet, tidstäckning mm samt vad som ska rapporteras till Naturvårdsverket i fall av överskridande av MKN.
Vid tillståndsprövning ska kommunen väga in i sin bedömning huruvida verksamheten
som prövas påverkar luftkvaliteten negativt eller inte. Tillstånd ska ej ges för verksamhet i områden där MKN/toleransmarginaler överskrids om verksamheten kan leda till
sämre luftkvalitet.
Länsstyrelsen har ett övergripande samordningsansvar för uppföljningen av miljökvalitetsmålen på den regionala nivån. Enligt Plan- och bygglagen skall Länsstyrelsen
också pröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller
områdesbestämmelser, bl.a. om det kan befaras att beslutet innebär att en miljökvalitetsnorm inte iakttas.
Luftvårdsförbund finns i många olika varianter, men vanligen skall de inom sitt verksamhetsområde utgöra kontaktyta för samråd och samarbete i luftvårdsfrågor mellan
kommuner och företag, där deltagande i forskning och utveckling är en viktig del av
förbundets verksamhet. Naturvårdsverket ser luftvårdsförbunden som viktiga sammanslutningar som kan öka möjligheterna till samarbete vid luftövervakning i framtiden.
Vägverkets sektorsansvar innebär bland annat ett övergripande ansvar för säkerhet,
framkomlighet och miljö som omfattar hela vägtransportsektorn (Vägverket, 1995). För
Vägverket centralt kan sektorsansvaret på luftområdet bland annat innebära att i samråd
med Naturvårdsverket och kommunerna utarbeta program för mätning, beräkning och
redovisning av luftkvalitetstillståndet och dess utveckling i såväl tätorter generellt som
längs det statliga vägnätet, avseende de ämnen för vilka vägtrafiksektorn utgör huvudutsläppskälla. Vägverkets ansvar beträffande luftkvaliteten och luftkvalitetsövervakningen i tätorter kan därför i många fall betraktas som ett delat ansvar med kommunala
myndigheter.
Beträffande Boverkets sektorsansvar regleras i miljöbalken (5 kap. 3 §) även att gällande miljökvalitetsnormer ska iakttas vid planering och planläggning. I Plan- och bygglagen (2 kap. 2 §) (SFS 1998:10) kompletteras denna bestämmelse med att planläggning
inte får medverka till att en meddelad miljökvalitetsnorm överträds eftersom det är ett
allmänt intresse att uppfylla en miljökvalitetsnorm. Detta innebär att kommuner och
myndigheter ska tillämpa Plan- och bygglagen på ett sådant sätt att möjligheterna att
uppfylla miljökvalitetsnormer underlättas. En detaljplan får exempelvis inte antas om
det får till följd att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.
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Enskilda verksamhetsutövare ska utöva sin verksamhet så att befintliga normer ej överskrids.

4 Behov av underlag och verktyg vid en inledande värdering av luftkvalitetssituationen
I kapitel 4.1 – 4.5 redovisas det underlag som kan behövas vid en första utvärdering av
luftkvalitetssituationen i en kommun samt var och hur man kan finna det underlag man
söker.
I Bilaga 2 återfinns de i föreliggande projekt ingående kommunernas pågående aktiviteter med avseende på utvärderingen av luftkvaliteten.

4.1 Krav på en inledande utvärdering av luftkvalitet
I den första utvärderingen av luftkvaliteten i ett medlemsland, i enlighet med EU-direktiven, ska kunskapsbehovet identifieras och det underlag som saknas bör tas fram.
Vidare ska problemområden identifieras liksom områden där luftkvaliteten är god. Detta
kan göras med generaliseringar från alla typer av tillgängliga mätdata i olika miljöer. I
ett första skede bör detaljeringsgraden i beskrivningarna vara hög för att kunna antingen
uppmärksamma och ta hänsyn till problem eller att avfärda dem. I uppföljande utvärderingar kan man sedan utnyttja mycket av resultaten från den första mer genomgripande
genomgången.
I Sverige har, via miljökvalitetsnormerna, ovanstående krav på en första utvärdering av
luftkvaliteten lagts på kommunerna. Värdering av luftkvaliteten skall göras för alla
områden, och inte bara i enskilda mätpunkter eller särskilt utsatta platser. I ett inledande
skede kommer därför mätbehovet sannolikt att vara större än när haltnivåerna fastlagts
och ett kontinuerligt mätprogram implementerats.
En första värdering bör därmed innehålla uppskattningar av belastningen i alla områden
utifrån:
-

befintliga mätdata från såväl långa mätserier som kampanjvisa mätningar

-

uppskattningar utifrån mätningar i jämförbara kommuner

-

emissionsuppskattningar

-

modellberäkningar
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4.2 Övervakning i bakgrundsluft
Nedan redovisas de mätprogram som finns m.a.p. bakgrundsluft. Om kommunen inte
utför egna bakgrundsmätningar kan det vara lämpligt att titta på uppmätta halter i närheten av sin kommun. Man bör då även beakta hur bakgrundsstationen är belägen i förhållande till kust, stora sjöar, större städer etc för att kunna välja den station som bäst
överensstämmer med kommunens geografiska läge. Även angränsande länders bakgrundsstationer kan beaktas.
I den nationella övervakningens regi sker idag mätningar inom EMEP och Luft- och
nederbördskemiska nätet.
EMEP
EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) är ett internationellt program
inom UN-ECE:s konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. EMEP
omfattar övervakning av luftkvalitet och nederbördskemi, inventering av utsläpp och
modellering för att kartlägga och utvärdera den långväga gränsöverskridande transporten och depositionen av föroreningar i Europa.
I Sverige består övervakningen inom EMEP av fyra stationer, Vavihill, Rörvik,
Hoburgen och Bredkälen, där bakgrundshalter i luft och nederbörd mäts på dygnsalternativt veckobas. Mätningar av ozon med direktvisande instrument sker på 7 platser,
Vavihill, Norra Kvill, Rörvik, Aspvreten, Grimsö, Vindeln och Esrange. På uppdrag av
Miljöövervakningsenheten vid Naturvårdsverket driver IVL merparten av mätningarna.
ITM (Institutet för tillämpad miljöforskning, Stockholms universitet) ansvarar för O3–
mätningarna vid Aspvreten.
Resultaten från det svenska EMEP-programmet publiceras på svenska i IVL:s rapportserie tillsammans med resultat från Luft- och nederbördskemiska nätet. Resultaten
rapporteras också till EMEP:s databas hos NILU i Norge för att ingå i modelleringar
och utvärderingar på Europeisk skala (www.nilu.no) .
Luft- och nederbördskemiska nätet.
Mätprogrammet omfattar SO2-, NO2- och O3-halter i luft på 10-12 stationer, svavel- och
kvävekomponenter, tungmetaller samt baskatjoner i nederbörd på 25 stationer och
tungmetaller i nederbörd på 3 stationer.
Krondroppsnätet
På uppdrag av luftvårdsförbund, länsstyrelser, skogsvårdsstyrelse och kommuner mäter
IVL deposition (i skog) av försurande luftföroreningar; svavel och kväve, på 120 lokaler
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i Sverige. Utöver nedfallsmätningarna utförs även markvattenkemiska provtagningar
och analyser av lufthalter på lokalerna. De första mätningarna startade i södra Sverige
1985. Syftet är att beskriva tillstånd, regionala skillnader, utveckling i tiden samt effekter av surt nedfall. Metodiken följer nationell och internationell standard.
Undersökningarna genomförs huvudsakligen i Skogsvårdsstyrelsernas observationsytor,
vilket ger tillgång till övrig information, exempelvis kronutglesning, tillväxt samt markkemiska data. Femtio av lokalerna ingår i ett europeiskt nät. Data från dessa redovisas
årligen till EU.
Inom Urbanmätnätet (se vidare kapitel 4.3) genomförs även månadsvisa luftmätningar
av NO2 och O3 på landsbygden i anslutning till vissa av tätorterna. Antalet deltagande
kommuner har varierat mellan åren. Under sommaren 2001 utfördes regionala bakgrundsmätningar utanför 13 tätorter och under det senaste vinterhalvåret (2001/2002)
övervakades den regionala bakgrundsluften utanför 21 tätorter.
Datavärdskap
IVL ansvarar, på uppdrag av Naturvårdsverket, för datavärdskapet för mätningar i bakgrundsluft, där EMEP ingår. På IVLs hemsida (www.ivl.se) kan man söka fram de data
man behöver t ex med hjälp av en klickbar karta eller genom att söka på län eller
station. Även data från krondroppsnätet kan hämtas här.

4.3 Övervakning i tätortsluft
Urbanmätnätet
Urbanmätnätet är ett samarbetsprojekt mellan en rad av landets kommuner och IVL,
med syfte att övervaka luftkvaliteten i svenska tätorter bl. a. för att klarlägga om gränsvärden och miljökvalitetsnormer innehålls samt studera långsiktiga förändringar.
När projektet startade vinterhalvåret 1986/87 omfattade mätningarna dygnsprovtagning
av NO2, SO2 och sot. Under hand har mätprogrammet utökats med veckoprovtagning av
flyktiga organiska kolväten (VOC) och månadsprovtagning av kväveoxider (NOx) i
tätorten samt månadsprovtagning av SO2, NO2 och O3 i regional bakgrund. Från och
med vinterhalvåret 2000/2001 har kommunerna även erbjudits att mäta
dygnsmedelvärden av PM10.
Varje vinterhalvår deltar ett fyrtiotal kommuner och sedan projektstart har ca 1/3 av
landets kommuner deltagit under minst ett vinterhalvår.

10

Åtta kommuners inledande värdering av luftkvaliteten i förhållande
till miljökvalitetsnormer

IVL Rapport B1479

Datavärdsskap
IVL har sedan hösten 2001 i uppdrag av Naturvårdsverket att vara datavärd för luftkvalitetsdata i tätorter. Datavärdskapet innebär att i huvudsak samla in och kvalitetsgranska
data från enskilda kommuner, såväl långsiktig övervakning som kampanjvisa mätningar, hålla en databas samt tillgängliggöra data, t ex genom presentationer via IVLs
hemsida (www.ivl.se). Data presentationen via hemsidan beräknas vara färdig under
våren 2003.
Datavärdskapet omfattar samtliga de data som ingår i de årliga sammanställningar som
SCB gett ut i sin rapportserie ”Luftkvalitet i tätorter”.

4.4 Övrig övervakning och kampanjvisa mätningar
Kommuner
En tjugotal av våra större kommuner, såsom Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås,
Umeå, Växjö m.fl. bedriver mätningar i egen regi. Många av kommunerna har resultat
och rapporter utlagda på sina hemsidor.
Ett flertal av kommunerna inom Urbanmätnätet utför även kampanjvisa mätningar
parallellt med URBAN-projektet i t ex gaturum.
Vägverket
Några av de regionala Vägverkskontoren har också kartlagt luftkvaliteten i närheten av
de statliga vägarna. Ibland är mätningarna samfinansierade mellan Vägverket och Luftvårdsförbundet. Ett exempel är Vägverket Sydöst och Östergötlands luftvårdsförbund
som under tre vinterhalvår kartlagt luftkvaliteten i länets kommuner med diffusionsprovtagare i såväl urban bakgrund som gaturum (Boström, Persson 2000).
Luftvårdsförbund
Inom luftvårdsförbunden samordnas vanligen mätningar i länets kommuner. Sannolikt
kommer denna form av samordnade mätningar öka till följd av införandet av MKN.

4.5 Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll
Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll utgör en mycket viktig del av ett mätprogram. De
olika aktiviteter som ingår i ett övervakningsprogram bör omfattas av ett system som
möjliggör att man erhåller data med önskad kvalitet.
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I föreskrifterna till kontroll av miljökvalitetsnormer anges referensmetoder för mätning
av respektive komponent. För att uppnå jämförbarhet mellan olika pågående aktiviteter
bör man specificera uppgifter om datakvalitet (noggrannhet, precision), datatillgänglighet, långsiktig jämförbarhet och spårbarhet till referensmetoder.
I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2000:12) krävs även en kvalitetsredovisning av
resultaten från de modeller som används för miljöövervakningsändamål, i form av krav
på modellernas prestanda. För denna kvalitetsgranskning kan det komma att krävas
såväl validering mot mätdata som jämförelse mellan olika modeller.

4.6 Emissionsdata
I de fall där inga luftmätningar finns kan en inledande värdering av luftkvaliteten utgå
från en upprättad emissionsdatabas (EDB). Vanligen är trafiken den största utsläppskällan i tätorter. Med hjälp av trafikbelastning och emissionsfaktorer (utifrån bl a
fordonssammansättning) finns t ex enkla nomogram för NO2 och PM10, med vilka man
kan uppskatta de halter en specifik väg ger upphov till, se Bilaga 3 (Foltescu m.fl.
2001).
EMIR är länsstyrelsernas emissionsregister och omfattar emissionsuppgifter främst avseende NOX, SO2, VOC och CO2 från tillståndspliktig verksamhet i länen.
SMED (Svenska MiljöEmissionsData) är ett konsortium där IVL, SCB och SMHI
ingår, med syfte att utveckla och tillhandahålla en bra svensk emissionsstatistik kopplad
till åtgärdsarbetet. SMED bildades i december 2000 på uppdrag av Naturvårdsverket.
Arbetet har inledningsvis fokuserats på luftemissionsdata och det internationella och
nationella behovet av bra utsläppsstatistik. För närvarande pågår bland annat en uppbyggnad av en nationell EDB.

4.7 Spridningsmodeller
För att effektivisera övervakningen av aktuella haltnivåer i luften i relation till fastställda gränsvärden och normer rekommenderas användning av såväl mätningar som
spridningsmodeller. Modeller kan användas som ”indikativa” verktyg, dels för att identifiera de mest belastade områdena och vilka föroreningsnivåer som förekommer, dels
som underlag för beskrivning av föroreningssituationen i områden där haltnivåerna
underskrider den så kallade nedre utvärderingströskeln. Vidare kan spridningsmodeller
ge en mer fullständig bild av den geografiska fördelningen av lufthalter och är användbara som planeringsverktyg i åtgärdsarbetet. En presentation av ett urval av nordiska
spridningsmodeller finns samlade i Vägverkets ”Handbok för trafikrelaterade luftföroreningar” (www.vv.se). I Tabell 1 presenteras också några av de modellerna.
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Generellt gäller att om en spridningsberäkning skall göras över ett mindre område (t.ex.
industriområde) med en eller ett fåtal källor kan oftast en enklare Gaussisk modell användas om det inte råder komplicerad topografi eller speciella lokala vindsystem inom
området.
Skall en simulering göras för luftföroreningssituationen över ett större område (yta > 1
km2) bör en mer avancerad modell användas där olika beräkningsmetodik för spridning
kombineras (kombinationsmodell) för att återge spridningen så korrekt som möjligt. Om
t.ex. spridningen ska beräknas över en större stad/industriområde eller i ett kustområde
med många olika typer av källor bör lokala/mesoskaliga vindsystem (så som landsjöbris eller omlandsbris) kunna simuleras.
För att kunna modellera halter i gaturum krävs beräkningsmetodik där mikrometeorologiska processer används, d.v.s. en gaturumsmodell, exempel se Tabell 2. Utgångspunkten för dessa är oftast slutna gaturum med symmetriskt utformade hus på var sida.
Tabell 1 Exempel på olika regionala spridningsmodeller
Namn

Skala

Typ av modell

Återförsäljare

AirViro

lokal

Gaussisk

SMHI (Sverige)

ALARM

lokal/regional

Kombination

Enger (Sverige)

Dispersion

lokal

Gaussisk

SMHI (Sverige)

EMEP

Regional (Europa)

Kombination

DNMI (Norge)

Gassprid

lokal

Gaussisk (enkel)

Frennemo (Sverige)

MATCH

Regional
Sverige/Europa

Eulersk

SMHI (Sverige)

lokal/regional
lokal/regional

Kombinations
Kombinations

SMHI (Sverige)
CSIRO (Australien)

MODEL-3
TAPM

Tabell 2

Exempel på gaturumsmodeller (www.vv.se)

Namn

Utdata

Återförsäljare

AIG

98%-iler av NO2 och CO

Trivektor (Sverige)

Airviro/Street

percentiler, medelvärden och timvisa halter av valfritt
inert ämne

SMHI (Sverige)

Dispersion/Street

timvisa halter av NOx, NO2 , CO och valfritt inert ämne
percentiler och medelvärden

SMHI (Sverige)

MISCAM

percentiler, max- och medelvärden för halter av valfritt
inert ämne. deposition

SP (Sverige)

OSPM

Timvisa halter av NOx , NO2, CO och bensen

DMU (Danmark)
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5 Resultat och tillvägagångssätt för en första
analys av luftkvalitetssituationen
I detta kapitel presenteras slutsatser utifrån de deltagande kommunernas inledande värderingar. Deras egna sammanställningar av haltnivåer och emissioner återfinns i Bilaga 2.
En första inledande värdering av luftkvaliteten i en kommun är en bra utgångspunkt för
fortsatta strategier beträffande uppföljning av miljökvalitetsnormer, framtagande av
mätprogram och eventuella åtgärdsprogram. Tillvägagångssättet, inom ramen för detta
samarbetsprojekt mellan åtta små och medelstora kommuner, IVL och Naturvårdsverket, har baserats på inventering av halter utifrån redan utförda mätningar samt upprättande av emissionsdatabaser. Saknas underlag från haltmätningar för en kommun bör
utgångspunkten för en värdering istället vara att utifrån emissionsinventering och utifrån
modeller eller enkla nomogram, se exempel i Bilaga 3, uppskatta halter i olika miljöer.

5.1 Mätningar
Samtliga 8 kommuner har under flera år deltagit i Urbanmätnätet och har därmed
mätunderlag för NO2 och bensen i åtminstone en punkt i tätorten. Vanligen är denna
punkt belägen i den urbana bakgrunden; en plats i tätorten där många människor vistas,
med hög luftföroreningsbelastning, men på avstånd (vanligen 4-8 m ovan mark) från
närliggande utsläppskällor.
Enligt förordningen om miljökvalitetsnormer (MKN) ska dessa vara uppfyllda på alla
platser där människor vistas. För att kontrollera huruvida MKN innehålls eller inte,
krävs därmed också kompletterande uppgifter om den ”mest belastade punkten”, vanligtvis en mindre yta i ett gaturum. I vissa fall har därför de uppmätta värdena i urban
bakgrund kompletterats med uppskattade halter för en tänkt ”mest belastad punkt” i
denna värdering.
MKN baseras, till skillnad mot tidigare gränsvärden, på år och inte vinterhalvår. En
förlängning av mätperioden från vinterhalvår till helår, alternativt en fördelning över
året, kan bli nödvändig framöver inom Urbanmätnätet till följd av utformningen av EUdirektiv och MKN. Halterna under vinterhalvår har omräknats till årsmedelvärden för
att kunna jämföras med miljökvalitetsnormer utifrån mätningar under sommar och
vinterhalvår (Sjödin, Å., m fl 1995, Broughton et al. 1995, Svanberg m fl 1997).
Empiriska samband ligger till grund för de omvandlingsfaktorer, med vilka gaturumsnivåer utifrån uppmätta halter i urban bakgrund, 98-percentil per timme från 98percentil per dygn och årsmedelvärden utifrån vinterhalvårsmedelvärden har beräknats
(Persson, 1999), se Tabell 4. Faktorerna grundar sig på tidigare mätningar, studier och
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bör användas med försiktighet framöver eftersom de successivt förändras till följd av
förändrade förhållanden och ökad kunskap. En viss geografisk variabilitet förekommer
vanligen, men den har bortsetts från i denna schablonisering.
Kommunerna har samlat sina mätdata, se Bilaga 2, samt gjort egna bedömningar av hur
väl de uppfyller MKN och övre/nedre utvärderingströsklar. I Bilagan presenteras också
de antagande som gjorts samt vilken tidstäckning alla data har. För att andra kommuner
på ett enkelt sätt ska kunna jämföra sina förhållanden med någon av dessa kommuner
har även en klassificering och beskrivning gjorts av kommunerna beträffande invånarantal, se Tabell 5, i kommun och tätort, topografi, landareal, andel skogsmark, sjöar,
jordbruk och vilka industrier som är mest belastande ur luftföroreningssynpunkt.
Insamling av data har i stor utsträckning skett utifrån de underlag som presenteras i
kapitel 4.
Tabell 4

Omvandlingsfaktorer uppskattade bl.a. utifrån mätningar inom Urbanmätnätet (s.k.
URBAN-modellen).

komponent

omräkning

bensen

vinterhalvårsmv *0.8= årsmedelvärde
”mest belastade gaturum”= 2-3*urban bakgrund

NO2

”mest belastade gaturum”=1.5* urban bakgrund
årsmv=0.9 * vinterhalvårsmv (södra Sverige)
årsmv=0.8 * vinterhalvårsmv (norra Sverige)

PM10

Tabell 5

vinterhalvårsmv PM10 = 2*vinterhalvårsmv sot

Förslag på klassificering av tätort som delvis används i denna rapport

Klassificering
Tätbebyggelse enligt EU

Göteborg, Stockholm och Malmö

Förort

närliggande orter till Göteborg, Malmö och Stockholm

Större tätort

vanligen invånarantal > 30 000, Invånare/km2: >50

Medelstor tätort

Invånarantal 20-30 000, Invånare/km2: 20-50

Industritätort

En ort där industrin spelar en avgörande roll för luftkvaliteten.
Exv:Stenungsund

Landsbygd huvudsakligen

Invånarantal < 30 000 och i regel < 20 inv/km2

5.1.1 Sammanfattande resultat
Med utgångspunkt från de deltagande kommunerna i denna analys kan vi konstatera att
MKN för NO2 som årsmedelvärde uppskattas uppfyllas av dessa kommuner redan i
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dagsläget. MKN som 98%-il för dygn och timme uppfylls såväl i gaturum som urban
bakgrund i samtliga kommuner undantaget Östersund. Däremot har flera av kommunerna svårigheter att klara den övre utvärderingströskeln för NO2, vilket innebär att uppföljning av luftkvaliteten med mätningar är ett krav. I Figur 2 presenteras uppskattade
halter i ett ”värsta gaturum” beräknade med URBAN-modellen utifrån uppmätta halter i
urban bakgrund.
Τg/m3
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60
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30

30

20

20
10

Figur 2
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0
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Jämförelse av uppskattade halter av NO2 i gaturum med motsvarande MKN, ÖUT och NUT

För PM10 gäller i dagsläget att den övre utvärderingströskeln överskrids för som
dygnsmedelvärden på de flesta platser i urban bakgrund och i flera av kommunerna
även för årsmedelvärdet. Eftersom mätningar av PM10 inte har utförts i samma omfattning som NO2 är det svårare att uttala sig om förhållanden mellan vinter- och sommarhalvår samt mellan urban bakgrund och gaturum. Det mesta tyder dock på att mätkrav
för PM10 föreligger enligt ÖUT för de flesta kommuner, se Figur 3.
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PM10, vinterhalvårsmv
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15
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Figur 3

Jämförelse av uppmätta halter av PM10 och MKN, ÖUT och NUT (i vänstra figuren är röd
stapel = 90-percentil, blå stapel=98-percentil).

En miljökvalitetsnorm för bensen är under utarbetande. Det förslaget som föreligger är
en MKN som årsmedelvärde på 2.5 µg/m3. Det EU-direktiv som gäller för bensen som
årsmedelvärde är 5 µg/m3. Mätningarna av bensen, som utförts i urban bakgrund, tyder
på att samtliga kommuner i denna utvärdering sannolikt överskrider den föreslagna övre
utvärderingströskeln i gaturum tillföljd av att flertalet överskrider ÖUT redan i urban
bakgrund. Detta innebär att mätningar är ett krav enligt MKN.
För NO2 och PM10 föreligger även sk toleransmarginaler för varje år fram till det år då
normen ska vara uppfylld. Överskrids dessa är kommunerna skyldiga att underrätta
Naturvårdsverket och berörd länsstyrelse. För de deltagande kommunerna i denna
analys överskrider sannolikt ingen kommun toleransmarginalen för 2002 för NO2, se
Figur 5. För PM10 görs jämförelsen för urban bakgrund, se Figur 6. Inga kommuner
överskrider toleransnivån för 2002 i urban bakgrund, men risk kan finnas att den överskrids i gaturum.
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Årsmedelvärde av bensen i urban bakgrund (stapel) och ett fiktivt gaturum (2.3*urban bakgrund) jämfört med föreslagen MKN och dess utvärderingströsklar.
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Uppskattade halter av NO2 i gaturum (98-percentil, dygn, vinterhalvår) i jämförelse med
MKN + toleransmarginaler för 2002.
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Uppmätta halter av PM10 (90-percentil, dygn, vinterhalvår) i urban bakgrund i jämförelse
med MKN + toleransmarginaler för 2002.

5.1.2 Ytterligare mätbehov
Krav på mätningar föreligger om kommunen tidigare inte kartlagt luftkvaliteten för
någon av de parametrar som föreskrivs i MKN eller om den övre utvärderingströskeln
(ÖUT) överskrids. Nedan följer en tabell med en sammanfattning av de mätningar som
bedömts nödvändiga att komplettera med i de 8 medverkande kommunerna.
Det föreligger störst mätbehov för partiklar och bensen samt för NO2 i gaturum.
Tabell 6

Antal kommuner, av de 8 medverkande, där mätbehov föreligger

Luftförorening

Gaturum

Urban bakgrund

Svaveldioxid, SO2

0

0

Kvävedioxid, NO2

4

0

Partiklar, PM10

8

7

Bensen

8

5

Kolmonoxid, CO

0

0
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5.2 Emissionsinventering
För vissa kommuner finns redan emissionsdatabaser. Andra kommuner har utifrån
industriers miljörapporter och tillståndsansökningar under projektets gång sammanfattat
sina data. I de fall utsläppsuppgifter saknats har de utifrån förbrukad mängd bränsle och
emissionsfaktorer kunnat beräknas.
En emissionsinventering är ganska tidskrävande. Det kan därför vara bra att ha exempel
från tidigare inventeringar och tips om varifrån man kan erhålla olika uppgifter. Nedan
har vi därför sammanfattat tänkbara källor att vända sig till, schabloniseringar, emissionsfaktorer mm.
Genom att samla sina uppgifter i någon form av databas blir de lättare att använda samt
uppdatera och komplettera efter hand.
Energianläggningar / Industriella processer / industriell uppvärmning / småskalig
förbränning
Uppgifter om utsläpp kan vanligen erhållas från energileverantörers och industriers
miljörapporter.
Av industrierna är det främst de anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheterna som
har betydande utsläpp. Uppgifter kan därmed hämtas ur företagens tillståndsansökningar, anmälningshandlingar, miljörapporter och kontrollprogram.
Från industriers miljörapporter kan man också erhålla uppgifter om vilken typ av uppvärmning som används.
SCB kan tillhandahålla utdrag kommunvis gällande näringsverksamhet som betalar
punktskatt för diesel och eldningsolja. För mer ingående tillvägagångssätt se gärna
vidare i Tranås kommuns emissionsinventering i Bilaga 2.7, där en omfattande kartläggning gjorts.
Beträffande den småskaliga förbränningen kan man vanligen erhålla underlag från oljeleverantörer, energilevarantörer och sotarfejarmästare. För schabloniseringar med avseende på bland annat förbrukning se vidare i Bilaga 2.6 och 2.7 för Strömsunds och
Tranås kommun.
Om inte utsläppsuppgifter går att få tag på kan man istället erhålla tillförd energi i form
av olika bränslen. Användbara emissionsfaktorer finns att hämta i Miljöfaktabok för
bränslen (Uppenberg m.fl., IVL B1344-2, 2001). För att beräkna utsläppen kan formeln
nedan användas.
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förbrukning/år (m3/år) x densitet (kg/m3) x energiinnehåll (MJ/kg) x emissionsfaktor
(g/MJ)
Vägtrafik:
Utsläpp från vägtrafik beräknas vanligen som:
Emission (kg/år)= [emissionsfaktor (g/fordonskm) x antal fordon/år x vägsträcka (km)]
/ 1000 g/kg
Emissionfaktorer för en samlad svensk fordonsflotta enligt Vägverkets beräkningar med
EMV-modellen finns att hämta i Handbok för vägtrafikens luftföroreningar,
www.vv.se. Emissionsfaktorerna inbegriper bl a körning med varm motor, kallstarter,
avdunstning, försämring p g a åldring, andel dieselbilar, andel bensinbilar.
Från Vägverkens regionkontor kan man erhålla utsläppsberäkningar och trafikräkningar
på riks- och länsvägar om sådana har gjorts.
För kommunala vägar kan det vara svårare att erhålla uppgifter på trafikarbetet. Kommunens trafikkontor har vanligen uppgifter på var och när den senaste trafikräkningen
har utförts.
Tranås kommun använde en schablon från Vägverket Region Sydöst, där man kopplar
antal invånare i en tätort och medelkörsträcka, för att uppskatta tätortens trafikarbete, se
vidare Bilaga 2.7.
Övriga transportslag
Sjöfart
Emissionsfaktorer i g/kWh för fartygsmotorer kan hämtas från KFB rapport1994:6.
Beräkning av emissionerna kan ske enligt nedan:
emission= emissionsf (g/kWh) x motoreff (kW)xbelastngr(0.40)xh/år
Uppgifter man bör ta fram är:
-

Systemgränsen: vanligen är det för en kommun in och ut ur hamn, vilket motsvarar
sträckan i km, antalet rutter ger km/år.

-

hastigheten i km/h. Detta tillsammans med antalet km/år ger antal h/år

-

Belastning multiplicerat med motoreffekten ger den faktiska effekten i kW.

-

Bränsleförbrukning i kg/år
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Emissionsfaktorer (g/kWh)
Motortyp

NOx

HC

CO

CO2

Part

långsamtgående

17.7

0,8

0,2

600

0,9

medelvarv

14

0,2

1,0

620

0,4

med katalysator (SCR)

2

Fritidsbåtar
Ca 70-80 % av landets fritidsbåtar är 2-taktare. Bränsleförbrukning för 2-taktare är 400500 g/kWh. Emissionsfaktorer är här hämtade ur Naturvårdsverks rapporten 3993.

NOx
g/kWh

Hc
g/kWh

CO
g/kWh

PM
g/kWh

CO2
g/kWh

4-taktare

5

15

150

0,5

1200

Tvåtakt < 10kW

3

150

250

5

1100

Tvåtakt > 10kW

1

100

250

4

1100

Se vidare i Bilagan från Tranås-, Östersunds- och Karlshamns kommun.
Flygtrafik
Emissioner vid en flygplats kan erhållas bland annat från miljörapporter och tillståndsansökningar.
Tågtrafik
Avser här diesellinjelok och växellok. Utsläpp från eldrift har här bortsetts ifrån. För
linjeloken, där bränsleförbrukningen är känd kan emissioner av NOx, CO, NMVOC och
partiklar beräknas enligt:
E = N x bj,l x EF
E= emission (g/år), N= antalet fordon, bj,l=årlig bränsleförbrukning (l), EF= emissionsfaktor (g/l)

Beräkningar för växellok där antalet drifttimmar vanligen är känt kan emissionsberäkningar ske enligt följande för NOx, CO och NMVOC (Andrias, A. Samaras, Z, 1994):
E = N x HRS x HP x LF x EFi
E= emission (g/år), N= antalet fordon, HRS= antal drifttimmar/år, HP= motoreffekten (kW), LF=
belastningsgrad (%), EFi= emissionsfaktor (g/kWh)
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Emissionsfaktorer kan t ex hämtas i Corinairs Emission Inventory Hanbook (Andrias,
A. Samaras, Z, 1994). Motortestcenter har utfört en rad mätningar på diesellok, se
nedanstående tabell.
En grov geografisk uppskattning av diesellokens utsläpp har utförts av IVL och MTC på
uppdrag av Banverket (Persson, Laveskog 2001).

Emissionsfaktorer (g/kWh)
loktyp

motortyp

NOx

CO

VOC

PM

V5,V4

DeutzBF12M716

4.51

1.44

0.12

0.31

T44

V12EMD

22.5

1.82

0.93

0.64

Y1

Fiat

18

1

2

Y1

Volvo

8.5

0.5

1

Y2

KDH(CP)

12.3

0.4

1.2

Y2

KDH(LC)

9

0.4

1

Y2

medel

10.65

0.4

1.1

Arbetsmaskiner
I Naturvårdsverkets senaste kartläggning av arbetsmaskiner (arbetsfordon + arbetsredskap) (Persson o Kindbom, 2000) erhålls generella emissionsfaktorer för de flesta
arbetsmaskiner enligt Corinair Emission Inventory Book (Andrias, A. Samaras, Z, 1994).
För diesel delas de upp på olika kravnivåer (bas, steg 1, steg 2) beroende på tillverkningsår, tillverkade innan 1999 = bas, 1999-2004 steg 1, efter 2004 steg 2.
Att uppskatta hur många arbetsmaskiner som är i drift i kommunen under ett år är
sannolikt ett mycket tidskrävande moment. En väldigt grov skattning kan dock vara att
utgå från de nationella utsläppen och fördela per capita. I Strömsunds kommun valde
man istället att koncentrera sig på de största och kända arbetsmaskinerna såsom snöröjning och snöskotrar för att uppskatta ungefärliga utsläpp för arbetsmaskiner i kommunen, se vidare i Bilaga 2.6 för Strömsunds kommun.
Östersunds kommun har istället använt sig av en metodik från Stockholms Luft- och
Bulleranalys – Emissionsdatabas – struktur, innehåll och kvalitet 1999 samt statistik för
regionala oljeleverenser från SCB.

23

Åtta kommuners inledande värdering av luftkvaliteten i förhållande
till miljökvalitetsnormer

IVL Rapport B1479

Bensinstationer
Årlig försäljning av bensin kan erhållas från försäljningsställena. Beräkningsförfarandet
och procentsatserna är hämtade från de pågående arbetet inom SMED (Svenska MiljöEmissionsData) och berör endast bensin. Antalet m3 bensin/bensinstation och år behövs
för att beräkna det totala VOC-utsläppet. Beräkningarna sker enligt
∑ NMVOC (utan metan) = tankning + tankställe + spill, enligt följande:
∑ NMVOC (m3) = 0.054% x antal m3 + 0.016% x antal m3 + 0.01% x antal m3
Procentsatserna förutsätter att åtgärder i form av muffar finns på samtliga bensinstationer. För att erhålla antal ton NMVOC får man multiplicera den erhållna m3 med densiteten 0.75 (ton/m3).
Djurhållning
Antal djur i en kommun kan erhållas från Länsstyrelsens Lantbruksregister.
Emissionsfaktorer är hämtade ur “Atmospheric ammonia and ammonium transport in
Europe and critical loads” (Nutrient Cycling in Agroecosystems 51:5-7, 1998). Siffrorna
nedan är beräknade från ECETOC 1994.
Boskap< 1år: 0.01tonN-NH3 /år, djur = 0.01*1.21 ton NH3/år, djur
Boskap 1-2 år: 0.02 ton N-NH3 /år, djur
Boskap>2år: 0.03 ton N-NH3 /år, djur
Grisar: 0.005 ton N-NH3 /år, djur
Får: 0.0017 tonN-NH3 /år, djur
Hästar: 0.0087 ton N-NH3 /år, djur
Hönor:0.0003 ton N-NH3 /år, djur
Utsläppsfaktorerna avser kväveandelen NH3-N. Omvandling till NH3 sker m h a molvikter:17/14=1.21

Hushållens utsläpp från konsumentprodukter
Enligt Stockholms Luft- och Bulleranalys Emissionsdatabas från1999 var hushållens
utsläpp av flyktiga organiska kolväten från konsumentillgängliga produkter ( färg, lack,
kosmetika, rengörings- och avfettningsmedel, båt- och bilvårdsprodukter mm) ca 5 kg/
person i Stockholms och Uppsala län. Motsvarande för Jönköpings län uppskattades till
4 kg/person ( Länsstyrelsen i Jönköping 1994).
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Bilaga 1
Sammanställning av MKN
Miljökvalitetsnormer för NO2
För skydd av människors hälsa:
Medelvärdestid

Värde

Anmärkning

Toleransmarginal

1 timme

90 µg/m3

Värdet får inte överskridas mer 50% den 1/1 år 2000 reducerat den
än 175 timmar per år (98- 1/1 år 2001 och därefter med lika
percentil)
årlig procentandel för att ej överskrida 90 µg/m3 den 1/1 år 2006.

1 dygn

60 µg/m3

Värdet får inte överskridas mer 50% den 1/1 år 2000 reducerat den
än 7 dygn per år (98-percentil) 1/1 år 2001 och därefter med lika
årlig procentandel för att ej överskrida 60 µg/m3 den 1/1 år 2006.

1 år

40 µg/m3

aritmetiskt medelvärde

50% den 1/1 år 2000 reducerat den
1/1 år 2001 och därefter med lika
årlig procentandel för att ej överskrida 40 µg/m3 den 1/1 år 2006.

aritmetiskt medelvärde

Ingen

För skydd av vegetation
1 år

30 µg/m3

Miljökvalitetsnormer för SO2
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)

1 vinterhalvår

50 µg/m3

aritmetiskt medelvärde april - oktober

1 år

3

aritmetiskt medelvärde

20 µg/m3

Arimetiskt medelvärde

3

Arimetiskt medelvärde

50 µg/m

För skydd av ekosystem:
1 vinterhalvår
1 år

20 µg/m
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Miljökvalitetsnorm för bly
För skydd av människors hälsa
Medelvärdestid
1 år

Värde

Anmärkning
3

0.5 µg/m

aritmetiskt medelvärde

Miljökvalitetsnormer för PM10
För skydd av människors hälsa
Medelvärdestid

Värde

Anmärkning
3

Toleransmarginal

1 dygn

50 µg/m

Värdet får inte över- 75 µg/m3 1/1 år 2001 reducerat därskridas mer än 35 dygn efter med lika årlig procentandel för
att ej överskrida 50 µg/m3 den 1/1 år
per år (90-percentil)
2005.

1 år

40 µg/m3

aritmetiskt medelvärde

48 µg/m3 den 1/1 år 2001 reducerat
därefter med lika årlig procentandel
för att ej överskrida 40 µg/m3 den 1/1
år 2005.

Förslag till miljökvalitetsnormer för bensen och kolmonoxid
Medelvärdestid

Värde

Anmärkning

Toleransmarginal

2.5 µg/m3

aritmetiskt medelvärde

År 2000 7.5 µg/m3, reduceras därefter med 0.5 µg/m3per år för att ej
överskrida 2.5 µg/m3 2010.

10 mg/m3

glidande
medelvärde 16 mg/m3 den 1/1 2002 reduceras
som inte får överskridas därefter med 2 mg/m3 för att ej
överskrida 10 mg/m3 den 1/1 år
(max-värde)
2005

Bensen
1 år

Kolmonoxid
8 timmar
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Utvärderingströsklar
Period

Utvärderingströsklar
Nedre
Övre

NO2

1 timme
1 dygn
1 år
1 år (vegetation)

60% (54 µg/m3)
60% (36 " )
70% (26 " )
70% (19.5µg/m3)

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

SO2

1 dygn
1 år (ekosystem)

50% (50 µg/m3)
40% (8 µg/m3)

75% (75 µg/m3)
60% (12 µg/m3)

Bly

1 år

50% (0.25 µg/m3)

70% (0.35 µg/m3)

PM10

1 dygn
1 år

40% (20 µg/m3)
25% (10 µg/m3)

60% (30 µg/m3)
35% (14 µg/m3)

Bensen

1 år

1 µg/m3

2 µg/m3

CO

8-timmar

5 mg/m3

7 mg/m3

EU-direktiv för ozon
Medelvärdestid

Värde

högsta glidande 8-h 120 µg/m3
medelvärde

Anmärkning

Målår

värdet får ej överskridas 2010
mer än 25 dagar per år i
medeltal under 3 år
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Bilaga 2.
Deltagande kommuners inventering av haltmätningar och emissioner
2.1

Arvika kommun

2.2

Burlöv kommun

2.3

Karlshamns kommun

2.4

Karlskoga komun

2.5

Katrineholms kommun

2.6

Strömsunds kommun

2.7

Tranås kommun

2.8

Östersunds kommun
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Kommun: Arvika.
Välkommen till
Arvika kommun

Gunnarskog

SulvikJössefors

Arvika
Edane

Glava
Klässbol

Arvika kommun har 26 183 invånare och är till ytan.1659 km2; 68 % skog, 19 % sjöar,
6 % åker och 6 % annan mark.. I Arvika tätort bor det ca 13 500 invånare.
Övrigt:
Arvika har ett utpräglat inlandsklimat. Arvika hade de lägsta och näst lägsta vindhastigheterna av Urban-kommunerna 1999/00 samt 2000/01. Sammantaget medför detta att
inversion ofta bildas vintertid vid låga temperaturer och låga vindhastigheter. Vid dessa
tillfällen blir luftföroreningarna påtagligare.
Jämförelse med MKN för NO2
Gaturum
uppmätt
98%-il timme, (90µg/m3 )
ÖUT (72 µg/m3 )

Urban bakgrund
beräknat uppmätt beräknat

Bakgrund
regional

nationell

74

NUT (54 µg/m3 )
98%-il dygn (60 µg/m3 )
ÖUT (48 µg/m3 )

* 65

* 44

** 51

** 34

* 26

* 17

** 22

** 15

NUT (36 µg/m3 )
årsmedelvärde (40 µg/m3 )
3

ÖUT (32 µg/m )
NUT (28 µg/m3 )

2,3

*= 1999/2000, **= 2000/2001.

Kommentarer : Två års mätningar visa att NO2 halterna är relativt höga. Troligen
hamnar vi under MKN, men över ÖUT i gaturum.
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Behov av mätningar: Fortsatt mätning i minst 5 års tid. Även gaturumsmätningar
behövs.
Jämförelse med MKN för PM10 och EUs etapp 2 mål
gaturum
MKN (uppfyllt 2005)
90%-il dygn (50µg/m3)

uppmätt

urban bakgrund
beräknat

uppmätt

beräknat

bakgrund
regional

nationell

51

ÖUT 98%-il dygn (30µg/m3)
NUT 98%-il dygn (20 µg/m3)

75

Årsmedelvärde (40 µg/m3)
ÖUT (14 µg/m3)

20

* 18
** 13

NUT (10 µg/m3)
EU-dir, etapp 2 uppfyllt 2010
98%-il dygn (50 µ g/m3)

75

* 75

ÖUT 98%-il dygn (30 µg/m3)
NUT 98%-il dygn (20 µg/m3)

** 40

Årsmedelvärde (20 µg/m3)
ÖUT (14 µg/m3)

* 18
** 13

NUT (10 µg/m3)
Sot 98%-il dygn

* 37

1,4

** 20

*= 1999/2000, **= 2000/2001.

Kommentarer: Mätningarna av PM 10 påbörjades under vinterhalvår2001/02. Beräknade PM 10 halter grundar sig på två års sotmätningar, samt uppskattning med hjälp av
URBAN-modellen. Såväl mätningarna som uppskattningarna visar på att partikelhalterna är höga. ÖUT för 98%-il dygn överskrids.
Behov av mätningar: Mätning av PM
ske i minst fem å

10

påbörjades 2001/2002. Mätning kommer att
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Jämförelse med föreslagen MKN för bensen och CO
Gaturum
bensen

uppmätt

Urban bakgrund

Bakgrund

beräknat

uppmätt

beräknat

7**

4*

3

4*

3

EU-dir årsmv (5 µg/m3 )
ÖUT (3.5 µg/m3)

regional

nationell

NUT (2 µg/m3 )
MKN-årsm.värde(2.5 µg/m3)
ÖUT (2 µg/m3)
NUT (1.5 µg/m3)
CO
EU: max 8-h medelvärde (10
mg/m3)
MKN-98%-il av glidande 8timmars mv (10 mg/m3 )
ÖUT (7 mg/m3 )
NUT (5 mg/m3)

* omräkning från vinterhalvår till år med faktorn 0.8 ** omräkning av årsmedelvärde i
urban bakgrund till gaturum med faktorn 2,3
Kommentarer:. Mätningarna av VOC (2001/02) visar att bensenhalten är hög. Den
föreslagna MKN för bensen överskrids i urban bakgrund.
Behov av mätningar: Mätning av bensen och sju andra flyktiga kolväten påbörjades
2001/2002. Mätning kommer att ske i minst fem år.
Mätning av CO är inte aktuellt för tillfället.
Jämförelse med MKN för SO2
Gaturum
uppmätt

Urban bakgrund
beräknat

98%-il timme, (200µg/m3 )
98%-il dygn (100 µg/m3)

uppmätt

beräknat

Bakgrund
regional

nationell

*4
** 3

ÖUT (60 µg/m3)
årsm.värde/vinterhalvårmv
(50 µ g/m3)

*2

0,5

** 1

*= 1999/2000, **= 2000/2001.

Kommentarer: Mätningarna av SO2 under två år visar på låga värden.
Behov av mätningar: Några fortsätta mätningar av SO2 är inte aktuella för tillfället.
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Jämförelse med MKN för bly
Gaturum
Pb

uppmätt

beräknat

Urban bakgrund

Bakgrund

uppmätt

regional

beräknat

nationell

MKN/EU årsmv (0.5µg/m3)
ÖUT (0.35 µg/m3)
NUT (0.25 µg/m3)

Kommentarer: Inga mätningar har utförts
Behov av mätningar: Osäkert om mätbehov föreligger.
Mätningar av ozon
Gaturum
O3

uppmätt

Urban bakgrund
beräknat

uppmätt

beräknat

Bakgrund
regional

nationell

60

Generationsmål för:
timmv 80 µg/m3
sommarhalvår 50 µg/m3
8-h medelv 70 µg/m3

Kommentar: Värmlands läns lutfvårdsförbund mäter sedan 1995 ozon på två platser.
Säsongsmedelvärdet ligger på ca 60 µg/ m3.
Behov av mätningar: Någon mätning av ozon behövs inte.

Emissionsinventering
Största emissionskällorna i kommunen: Trafiken är troligen den största emissionskällan i Arvika tätort.
Källor till underlag: Emissionsdatabas för Värmland från 1997, miljörapporter mm.
Tillgängliga modeller: Dispersion 2.1.
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402

Totalt

30
36
20

75
10

0.3
0.05

32

226
0.5
3

9
97
120

NOx

1.1
0.003
0.006

7
17
7

1.9

0.2
0.4
0.5

SOx

Utsläpp (ton/år)
Fjärrvärmeverk
Ind. Process/förbränning
Småskalig förbränning
Personbil-katalysator
Personbil-ej katalysator
Tung trafik
Vägtrafik-totalt
Tågtrafik
Sjöfart
Hushåll
Arb. fordon
Arb. redsk.
Bensinst.
Djurhållning

Arvika tätort ca 13 500 invånare

18
124
14

Total-VOC

1060

156
0.05
28
70
22
11
10

283
480
6 935
8 025
6 817

CO2

63522

3 995
896

21 777
71
462

18 240
18 081

NO3

35

2.3

2.3

Åtta kommuners inledande värdering av luftkvaliteten i förhållande
till miljökvalitetsnormer
IVL Rapport B1479

Åtta kommuners inledande värdering av luftkvaliteten i förhållande
till miljökvalitetsnormer

IVL Rapport B1479

Burlövs kommun

Burlövs kommun gränsar till Malmö kommun och innefattar tre mindre samhällen
Arlöv, Åkarp och Burlövs Egnahem. Luftmätningar har i kommunen skett huvudsakligen i och omkring orten Arlöv som angränsar till Malmö. Burlövs kommun definieras
som förort.
Burlövs kommun har en befolkningstäthet på 803 personer per km2 (kommunfakta
december 2001). Den ligger, ur luftföroreningssynpunkt, placerad i ett utsatt läge.
Kommunen är omgärdad och genomskuren av hårt trafikerade motorvägar, dessutom
finns stora emissionskällor till luft i hamnområdet i Malmö, som gränsar till kommunen
i väst. Södra Sverige påverkas av luftföroreningar från kontinenten i högre grad än i
norra Sverige, vilket ger sig till känna i form av förhöjda bakgrundshalter och enstaka
episoder med höga halter.

Burlövs kommun

Förort

Antal invånare

15 264

2

Areal (km )

19
2

Antal (inv/km )

803

Andel av hela kommunens inv.antal

Alla

Andel skog

0,2 %

Andel odlad mark

47 %

Andel uppvärmning med ved

0,2 %
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Meteorologiska mätstationer finns i Malmö. Mätdata har utnyttjats vid spridningsberäkningar med hjälp av den gaussiska spridningsmodellen i miljöövervakningsprogrammet
AIRVIRO. Redovisad emissionsinventering bygger på trafikstatistik, miljörapporter,
emissionsschabloner, mm. Svårigheter vid inventeringen har bl.a. varit att underlagsmaterial kan saknas och ibland vara gammalt.
Jämförelse med MKN för NO2
Gaturum
uppmätt
3

98%-il timme, (90µg/m )

Urban bakgrund
beräknat

uppmätt

Bakgrund

beräknat

regional

nationell

22a

15,2c

5,6e

70d
3

Övre utv tröskel (72 µg/m )
Nedre utv.tröskel (54µg/m3 )
98%-il dygn (60 µg/m3 )

44d

33

28d

16,8b

Övre utv.tröskel (48 µg/m3 )
nedre utv.tröskel (36 µg/m3 )
årsmedelvärde (40 µg/m3 )
övre utv. tröskel (32 ug/m3
nedre utv. töskel (28 µg/m3 )

a) Beräkningar av Malmö Stad med Airviro-modellen för Burlöv, vinterhalvårsmedelvärden.
b) Medelvärde av det senaste rapporterade årets (2000) mätningar från Medborgarhuset.
c) Medelvärde av det senaste rapporterade årets (2000) mätningar från Burlövs kyrkby
och Bernstorpsmosse.
d) Mätning med mätvagn från Malmö stad under perioden 02-02-16 till 02-04-04 vid
Sockerbitstorget i Arlöv. Observera att värdet är medelvärde av fem mätpunkter.
e) bakgrundsstaionen är Vavihill år 2000
Kommentarer: Observera att för 98-percentil dygn i gaturumsmiljö är det statistiska
underlaget (48 dygn) för litet för att en rättvis jämförelse mot normen skall kunna
genomföras.
Behov av mätningar: I gatumiljö överskrides nedre utvärderingströskeln för 98%-il
tim, 98%-il dygn och årsmedelvärde, vilket innebär att kampanjvisa mätningar i kombination med modeller krävs.
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Jämförelse med MKN för PM10 och EU:s etapp 2 mål
gaturum
uppmätt

MKN (uppfyllt 2005)
3

90%-il dygn (50µg/m )

urban bakgrund
beräknat

uppmätt

beräknat

bakgrund
regional

nationell

38b

44a

Vavihill

22b

23a

Vavihill

44a

Vavihill

23a

Vavihill

5,8a

2.36c

ÖUT 98%-il dygn (30 µg/m3 )
NUT 98%-il dygn (20 µg/m3 )
årsmedelvärde (40 µg/m3 )
3

ÖUT (14 µg/m )
NUT (10 µg/m3 )
EU-dir, etapp 2 uppfyllt 2010
98%-il dygn (50µg/m3 )
3

ÖUT 98%-il dygn (30 µg/m )
NUT 98%-il dygn (20 µg/m3 )
årsmedelvärde (20 µg/m3 )

22b

3

ÖUT (14 µg/m )
NUT (10 µg/m3)
Sot (vinterhalvårsmedelvärde)

a) Uppmätta PM10-halter under perioden 2000-10-01-2001-03-30 vid Medborgarhuset.
b) Mätning med mätvagn från Malmö stad under perioden 02-02-16 till 02-04-04 vid
Sockerbitstorget i Arlöv.
c) bakgrundsstationen är Vavihill år 2000
Kommentarer: Mätningarna vid Sockerbitstorget har skett med s.k. TEOM-instrument.
Vissa undersökningar tyder på att uppmätta värden med TEOM-instrument kan vara
något för låga.
Behov av mätningar: I gatumiljö överskrides övre utvärderingströskeln för 90%-il
dygn och årsmedelvärde, vilket innebär att mätningar krävs.
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Jämförelse med föreslagen MKN för bensen och CO
Gaturum
bensen
3

EU-dir årsmv (5 µg/m )

Urban bakgrund

uppmätt

beräknat

2,1c

-

uppmätt

Bakgrund

beräknat

regional

nationell

1,7a

ÖUT (3.5 µg/m3 )

1,4b

NUT (2 µg/m3)
MKN-årsmedelvärde (2.5µg/m3 )

2,1c

-

1,7a

3

1,4b

ÖUT (2 µg/m )
NUT (1.5µg/m3 )
CO
EU: max 8-h medelvärde (10

1,1d

-

1,1d

-

mg/m3)
MKN-98%il

av

glidande

8-

3

timmars mv (10 mg/m )
ÖUT (7 mg/m3 )
NUT (5 mg/m3)

a) Uppmätta bensenhalter under perioden 2000-10-01-2001-03-30 vid Medborgarhuset.
b) Omräknat från vinterhalvårsmedelvärde till årsmedelvärde enligt IVLs omvandlingsfaktor (2-4 mellan gaturum och urban bakgrund).
c)

Mätning med IVLs passiva provtagare under perioden 02-02-16 till 02-04-04 vid
Sockerbitstorget i Arlöv.

d) Mätning med mätvagn från Malmö stad under perioden 02-02-16 till 02-04-04 vid
Sockerbitstorget i Arlöv. Observera att värdet är medelvärde av fem mätpunkter.
Kommentarer: Behov av mätningar: Något mätbehov av CO föreligger inte. Bensenhalterna överskrider
över utvärderingströskeln för föreslagen norm och därför bör mätningar ske.
Jämförelse med MKN för SO2
Gaturum
uppmätt

Urban bakgrund
beräknat

Bakgrund

uppmätt

beräknat

regional

nationell

2,9a

4b

2,1

0.9c

3

98%-il timme, (200µg/m )
98%-il dygn (100 µg/m3 )
ÖUT (60 µg/m3)
årsmedelvärde/vinterhalvårsmv (50 µg/m3 )
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a) Uppmätta svaveldioxidhalter under perioden 2000-10-01-2001-03-30 vid Medborgarhuset.
b) Beräkningar av Malmö Stad med Airviro-modellen för Burlöv, vinterhalvårsmedelvärden.
c) Årsmedelvärde för bakgrundsstationen i Vavihill
Kommentarer: Behov av mätningar: Det finns inget behov av mätningar.

Jämförelse med MKN för bly
Gaturum
uppmätt

Pb
3

MKN (EU) årsmv (0.5 µg/m )

beräknat

Urban bakgrund

Bakgrund

uppmätt

regional

beräknat

nationell

<0,03a

ÖUT (0.35 µg/m3 )
NUT (0.25 µg/m3 )

a) Uppmätta årsmedelhalter i Köpenhamn år 2000 vid Rådhusplatsen.
Kommentarer: Behov av mätningar: Med tanke på de låga uppmätta värdena i Köpenhamn är det inte
aktuellt med några mätningar i Burlöv.
Mätningar av ozon
O3
Generationsmål för:
timmv 80 µg/m3
sommarhalvår 50 µg/m3
8-h medelv 70 µg/m3

Gaturum
uppmätt

beräknat

Urban bakgrund
uppmätt
beräknat
Finns i
Malmö
59a
Finns i
Malmö

Bakgrund
regional

nationell

57b
68.6c

a) Uppmätta ozonhalter under perioden 2000-04-01-2000-09-30 vid Medborgarhuset.
b) Medelvärde av det senaste rapporterade årets (2000) mätningar från Burlövs kyrkby
och Bernstorpsmosse.
c) Sommarhalvårsmedelvärde från bakgrundsstationen i Vavihill
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Kommentar: Halterna är högre än generationsmålen. Mätbehovet finns endast i urban
bakgrund där halterna är som högst, eftersom föroreningen är sekundär och uppkommer
genom kemisk reaktion.
Behov av mätningar: Kontinuerlig uppföljning av halterna behövs.

Emissionsinventering
Största emissionskällan
Trafiken bedöms vara den enskilt största emissionskällan i kommunen. I nedanstående
tabell redovisas de största vägarna och deras trafikflöde. Förutom vägtrafiken har även
dieselloktrafiken genom kommunen en viss betydelse. Genom kommunen passerar
totalt ca 280 tåg/dygn varav ca 60 st är dieseldrivna godståg.

Vägtrafik

antal fordon/dygn

andel tung trafik

E22

45 000

3 000

E6

30 000

4 000

Västkustvägen

12 000

1 500

Lundavägen

10 000

500

Yttre Ringvägen (fortsättn. av E6)

18 000

2 500

Staffanstorpsvägen

5 000

250

Kronetorpsvägen

9 000

450

Lommavägen

5 000

400

Större vägar

Väg- och järnväg är exempel på linjekällor och den geografiska fördelningen av dessa
redovisas i bilden nedan.
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Linjekällor i Burlövs kommun 1995-2000.

Punktkällor
Viktiga punktkällor i kommunen är större industrier med industriell förbränning eller
industriella processer t.ex. Akzo Nobel (två fabriker), Danisco Suger, Reny (tvättbolag)
och Air-liquide (gastillverkning). I nedanstående bild redovisas de större punktkällorna i
kommunen.
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Punktkällor i Burlövskommun 1995-2000

Areakällor
Övriga emissionskällor i kommunen är t.ex. småskalig förbränning i bostadsområden
(ca 800 st oljepannor, < 10 st eldar kont. med ved), mindre industrier (ca 200st), bensinstationer (7st) och större djurhållningsenheter (Bangs fjäderfä slakteri AB). För utbredning av dessa källor i kommunen se bilden nedan.
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Areakällor i Burlövs kommun 1995-2000

Sammanställning av utsläpp och luftföroreningar i kommunen
En sammanställning av utsläpp och olika luftföroreningar fördelat på olika källtyper i
Burlövs kommun redovisas i tabell på nästa sida.
Svårigheter vid inventering
Underlagsmaterial saknas och kan ibland vara gammalt.
Källor till underlag
I huvudsak emissionsinventeringar, trafikstatistik, miljörapporter, emissionsschabloner,
mm.
Tillgängliga modeller
Den Gaussiska spridningsmodellen i AIRVIRO för luftföroreningar.
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3,6
0

Ind. Förbränning

Ind. process

45
0
15,6

Djurhållning

Totalt

547,3

0

0

74

0

5

Arb. fordon

6

Bensinst.

3,4

Hushåll

0,3

0

194

242

15,5

5,5

0

NOx

10

0

Sjöfart, endast fritidssjöfart

NO2

Arb. redsk.

0

0,6

- tung trafik +bussar

Flygtrafik

3

- personbil diesel +bensin

Småskalig förbränning (ingår helt eller delvis i
hushåll)
Vägtrafik

0

SO2

Utsläpp
(ton/år)
Energianläggning
bensen

VOC
toluen
Xylen andra VOC

817,4

0

5,5

10

20

68

4,2

0

12

650

47

0,7

0

Total CH

11,5

0

0

0,2

0

3,8

7,5

PM10
(PM2.5)
0

3243

0

0

0,8

11

0

33

3198

0,05

0

0

CO

0

0

0

Pb

PAH
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Karlshamns kommun
Karlshamn är en kustkommun i Blekinge län. Centralorten har 19000 invånare, vilket
innebär att Karlshamn utgör en större tätort. Inom kommunen finns ett antal mindre
landsbygdsorter. Till centralorten räknas Karlshamns stad och Asarum. Urbana luftmätningar har främst skett i Karlshamns stad.

Karlshamn

Större tätort

Antal invånare i kommunen

30645

Areal (km2)

491,2

Antal inv/km2

62

Andel boende i centralorten av
kommunens befolkning

61%

Andel skog

61%

Andel odlad mark

34%

Andel uppvärmning med ved av
den småskaliga förbränningen
(ved+olja)

69%

Uppvärmning med
inom kommunen

fjärrvärme

23%

Uppvärmning med
inom centralorten

fjärrvärme

55%

Karlshamn som kuststad ligger vid Östersjön och sjöbriseffekter förekommer. Närmsta
meteorologiska station ligger i Bredåkra ca tre mil från Karlshamn. Den förhärskade
vindriktningen är sydvästlig.
Bland de större punktkällorna kan nämnas Karlshamns AB som är placerat mitt i
centralorten. De är Nordens största tillverkare av vegetabiliska oljor och fetter.
Carlshamns mejeri ligger inom samma industriområde och tillverkar olika livsmedelsprodukter såsom margarin och glass. Karlshamn Kraft AB är ett oljeeldat kondenskraftverk som främst används som reservkraftverk när inte vattenkraft och kärnkraft är tillräckligt för elproduktion. Den totala effekten på cirka 1 000 MW motsvarar ungefär två
små kärnkraftaggregat eller ett stort. Södra Cell AB, Mörrums bruk, tillverkar ca
419.000 ton blekt sulfatmassa. Karlshamns kommuns hamn, är den sjunde största hamnen i Sverige.
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Jämförelse med MKN för NO2
98%-il timme, (90µg/m3)
ÖUT (72 µg/m3)
NUT (54µg/m3 )
98%-il dygn (60 µg/m3)
ÖUT (48 µg/m3 )
NUT (36 µg/m3 )
årsmedelvärde (40µg/m3)
ÖUT (32 µg/m3 )
NUT (28 µg/m3 )
a, c)
b)

beräknat

35k)

Urban bakgrund
Uppmätt
beräknat
32 c)
53,1 f)

Bakgrund
regional

nationell

6,6g)

7,3 j)

24a)
35,9 d)
14 b)
18,9 e)

Rådhusbalkongen 2000/2001

Rådhusbalkongen vinterhalvårsmedelvärde 2000/2001

d, f)
e)

Gaturum
Uppmätt

Torgpaviljongen 1998/1999

Torgpaviljongen vinterhalvårsmedelvärde 1998/1999

g)

medelvärde från mätstationerna Matvik och Elleholm 1998/1999, 1999/2000,
2000/2001
j)

Vinterhalvårsmedelvärde Vavihill 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001

k) beräknat med hjälp av URBSn-modellen
Kommentarer: Uppmätta dygns- och vinterhalvårsmedelvärden av kvävedioxid ligger
strax under gällande utvärderingströsklarna. IVL har i rapport Urbanmätnätet
2000/2001gjort riskuppskattningen att Karlshamn ligger i lågrisknivå.
Behov av mätningar: Fortsatta mätningar torde kunna inriktas på passiva mätningar,
eftersom det finns långa mätserier, som följer de allmänna trenderna. Mätningar bör
kunna ske kampanjvis under vissa år.
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Jämförelse med MKN för PM10 och EUs etapp 2 mål
MKN (uppfyllt 2005)
90%-il dygn (50µg/m3 )
ÖUT 98%-il dygn (30µg/m3)
NUT 98%-il dygn (20µg/m3 )
årsmedelvärde (40µg/m3)
ÖUT (14 µg/m3)
NUT (10 µg/m3 )
EU-dir, etapp 2 uppfyllt 2010
98%-il dygn (50µg/m3 )
ÖUT 98%-il dygn (30µg/m3)
NUT 98%-il dygn (20µg/m3)

Gaturum
Uppmätt

Beräknat

urban bakgrund
uppmätt
beräknat
33a)
56b)

Bakgrund
Regional nationell

19

årsmedelvärde (20µg/m3)
ÖUT (14 µg/m3)
NUT (10 µg/m3)
Sot

5,4 c)
8,5 d)

a)

Rådhusbalkongen, 90-percentil. 20001/02

b)

Rådhusbalkongen, 98-percentil. 20001/02

c)

Torgpaviljongen och rådhusbalkongen, november 1998- mars 2001

d)

Torgpaviljongen och bakgården Rådhuset, oktober 1986- mars 1992

e)

1,59 e)
2,36 f)

Vavihill 1999 f) Vavihill 2000

Kommentarer: Karlshamns kommun mäter PM10 för första gången under mätsäsong
2001/2002. Mätresultaten är endast preliminära.
Behov av mätningar: Mätning av partiklar är inte gjord i ett större sammanhang i
Blekinge län. Fortsatta mätningar är nödvändiga eftersom det inte finns mätdata tillgängligt. Eventuellt kan mätningar ske i samverkan med övriga Blekinge kommuner.
Sot är mätt under en lång period, men värdena har varierat över tiden. Vid beräkning av
PM10 från sot hamnar vi under nedre utvärderingströskeln. Preliminära PM10 mätresultat
visar dock att det förekommer höga dygnsvärden.
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Jämförelse med föreslagen MKN för bensen och CO
Bensen
EU-dir årsmv (5µg/m3)
ÖUT (3.5 µg/m3 )
NUT (2 µg/m3 )
MKN-årsmedelvärde (2.5
µg/m3)
ÖUT (2 µg/m3 )
NUT (1.5 µg/m3 )

Gaturum
Uppmätt
2,5-5,4a)

beräknat

Urban bakgrund
uppmätt
Beräknat
3,4 b)

Bakgrund
regional

Nationell

0,7 c)

CO
EU: max 8-h medelvärde
(10mg/m3)
MKN-98%il av glidande 8timmars mv (10 mg/m3 )
ÖUT (7 mg/m3 )
NUT (5 mg/m3)
a)

Medelvärdet ligger inom dessa gränser för olika gaturumsmätstationer inom stadskärnan

b)

Medelvärde för två vintersäsonger, 99/00 och 00/01

c)

Fyra kampanjveckor vid Hemsjö mätstation

d) Beräknat med en faktor 2-4 mellan gaturum och urban bakgrund
Kommentarer: Inga mätningar finns avseende kolmonoxid.
VOC-veckovärde i urban bakgrundsluft har varit uppe i 13,4 µg/m3
Behov av mätningar: Om förslagen miljökvalitetsnorm för bensen antas så kommer
Karlshamns kommun att överskrida densamma. Dessutom ligger Karlshamn över övre
utvärderingströskeln på förslaget EU-direktiv. Bensenfrågan bör belysas ytterligare
genom kampanjmätningar för att leta vidare efter fler och eventuellt mer belastade gaturum.

Jämförelse med MKN för SO2
98%-il timme, (200µg/m3)
98%-il dygn (100µg/m3 )
ÖUT (60 µg/m3 )
Årsmedelvärde/vinterhalvårsmv (50 µg/m3)
a)

Gaturum
uppmätt

beräknat

Urban bakgrund
uppmätt
Beräknat

Bakgrund
regional

5,7a)
2,4b)

2,4c)

vinterhalvårsmedelvärden Torgpaviljongen säsong 1990/1991, 1991/1992
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vinterhalvårsmedelvärden säsong 1999/2000, 2000/2001, Rådhusbalkongen

c)

vinterhalvårsmedelvärden säsong 2000/2001 från passiv månadsprovtagning från mätstationerna Klaven och Sternö
Kommentarer: Mätvärden finns från 1986-1992. Tredkurvan följer väl den allmänna
nedåtgående trenden.
Behov av mätningar: Värden ligger långt under miljökvalitetsnormen. Mätbehov anses
inte föreligga för tillfället, utan kan intriktas på att följa de nationella bakgrundstationernas värden. Mätning kan ske som uppföljning efter ett lämpligt tidsintervall med
t.ex. passiva provtagare i tätort såväl som i regional bakgrund. Mätningar bör då kunna
ske i samverkan med övriga Blekinge kommunerna.
Jämförelse med MKN för bly
Gaturum

Pb
MKN (EU) årsmv
(0.5µg/m3 )
ÖUT (0.35 µg/m3 )
NUT (0.25 µg/m3 )

uppmätt

beräknat

Urban bakgrund

Bakgrund

uppmätt

regional

Beräknat

nationell

Kommentarer: Inga mätningar finns avseende bly.
Behov av mätningar: Uppmätta värden i Köpenhamn ligger under gränsvärdena.
Karlshamns kommun gör den bedömningen att mätning inte är nödvändig.
Mätningar av ozon
O3
Generationsmål för:
timmv 80 µg/m3
sommarhalvår 50µg/m3
8-h medelv 70 µg/m3

Gaturum
uppmätt

beräknat

Urban bakgrund
uppmätt
Beräknat

60

a)

Bakgrund
Regional
42b)
64c)

a)

2000 sommarhalvårsmedelvärde

b)

1999/2000 och 2000/2001, vinterhalvårsmedelvärde för de båda mätsäsongerna

c)

2000 och 2001 sommarhalvårsmedelvärde för de båda åren

d)

1999-2000 helårsmedelvärde Vavihill

nationell
58,5d)
68.6e

e) sommarhalvårsmedelvärde år 2000 i Vavihill
Kommentar: Under maj månad 2000 var halten 89 µg/m3 i regional bakgrundsluft.
Detta väcker en tanke om hur timmedelvärdet hade sett ut under samma period.
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Behov av mätningar: Halterna är högre än det angivna generationsmålet. Det finns ett
behov av kontunuerlig uppföljning hela året. Mätbehov finns, trots att ozon inte uppkommer genom lokala utsläppskällor. Eventuellt kan mätningar ske i samverkan med
övriga Blekinge kommuner.

Emissionsinventering
Småskalig förbränning
Listor från sotare, emissionsfaktorer från Miljöfaktabok för bränslen IVL rapport B
1334-2B.
Förbrukning av bränsle är antagen.
Vägtrafik
Riks- och länsvägar
Kartor och antal bilar från vägverket, samtliga vägar med >1000 bilar/dygn är medräknade.
Emissioner från IVL där emissionsfaktor total har använts.
Vägverket Konsult – Poul Holmgren 0243-75573.
Tätortstrafik
Kartor och fordonsräkning från kommunens trafikingenjör.
Emissioner från IVL där emissionsfaktor total har använts.
Arbetsfordon
Totala emissioner i Sverige från IVL rapport Kartläggning av emissioner från arbetsfordon och arbetsredskap i Sverige IVL rapport B 1342, tabell arbetsfordon 1997. Järnoch stålindustri, luftfartsverket, försvaret och gruvor är borträknade, finns ej i kommunen. Uträknat med Karlshamns kommuns befolkning i förhållande till hela Sveriges
enligt SCB.
Arbetsredskap
Totala emissioner i Sverige från IVL rapport Kartläggning av emissioner från arbetsfordon och arbetsredskap i Sverige IVL rapport B 1342, tabell arbetsredskap 1997.
Uträknat med Karlshamns kommuns befolkning i förhållande till hela Sveriges enligt
SCB.
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Hushåll – lösningsmedel i konsumentprodukter
Emissioner från IVL, antal invånare från SCB.
Djurhållning
Antal djur från lantbruksregister hos länsstyrelsen, emissioner från IVL.
Fritidsbåtar
Antal båtar och antal gästnätter är uppskattade av kommunens hamnfogde och telefonkontakt med olika båtklubbar.
Effekt är uträknat med hjälp av lista med antal levererade utombordsmotorer från
Svenska marinmotorleverantörsföreningen 1990-2000. Uppskattat är 75% av motorerna
är 2-takt, 12,5% 4-takt och 12,5% diesel. Emissionsfaktorer från IVL. Gångtid är från
utredning i Stockholm.
Gästnätter: Effekt är uträknat med hjälp av lista med antal levererade utombordsmotorer
från Svenska marinmotorleverantörsföreningen 1990-2000. Räknat på 750 st 2-taktsmotorer. Emissionsfaktorer från IVL. Gångtid är uppskattad.
Bensinstationer
Antal och försäljningsvolym från ECOS – miljöbokföringsregister. Emissioner från
IVL.
Fartygstrafik
Trafiklistor från hamnpersonal, effekt på fartyg och hjälpmotorer från Lloyd`s registerbooks of ships. Gångtid och tid i hamn uppskattat av hamnpersonal. Emissionsfaktorer
från IVL, räknat på medelvarv och 40% belastningsgrad.
Redarföreningen – Bertil Arvidsson 031-629545
Sjöfartsforum – 031-7712650
Sjöfartsverket – Stefan Lemisevski 011-191377
Lloyd´s – Håkan Lundberg 031-7754800
Bogserbåtar
Antal, effekt och gångtid från hamnpersonal. Emissionsfaktorer från IVL, räknat på
medelvarv.
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Tågtrafik
Kustpilen
Antal tåg från tidtabell, tid i kommunen är uppskattad. Effekt från www.artech.se/
Emissioner från IVL.
Godståg
Antal tåg från stationspersonal, tid i kommunen är uppskattad. Effekt från
www.artech.se/
Emissioner från IVL.
Industrier
Från miljörapporter i miljöenhetens arkiv. I de fall ämnen har uppgivits i volym har omräkning med densitet gjorts och emissionsvärden från Miljöfaktabok för bränslen IVL
rapport B 1334-2B använts.
Svårigheter vid inventering:
Det svåraste med projektet var att få tiden att räcka till och att jobba koncentrerat med
framtagandet av underlagsmaterial. Underlagsmaterial har i många fall saknats och
ibland varit gammalt. Vid beräkningar av luftdata har schablonvärden använts på vissa
emissionskategorier, tex arbetsfordon, sjöfart. Det har ibland varit svårt att hitta jämförelser som passar in på den egna kommunens förhållanden. Det känns snarare som vi
har beräknat för lågt än för högt vid framtagandet av emissionsuppgifter.
Tillgängliga modeller
Inga modeller finns tillgängliga inom kommunen.
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Energianläggning
Ind. Föbränning
Ind. Process
Småskalig förbränning
Vägtrafik
Sjöfart
Hushåll
Arb. Fordon
Arb. redsk.
Bensinst.
Djurhållning
Totalt

Utsläpp
(ton/år)

123

0.3

CO

188.5

26.9

642

497

91

30

154

13
1836.2

147.0

376.9

233.9

2

18

PM10
(PM2.5)

77

6

59

0.8

Total CH

1078.1

0.4

0.1

andra VOC

274

45

24

1

5

0.1

11

11

NOx VOC
bensen Xylen

0.4

2

477

18

SO2 NO2

234

233

0

0

0.4

0

0

NH3

198

197

0.5

Stoft

502

502

21

21

NO Klor

86930

1912

10129

3231

42155

28214

1290

CO2

17

17

0.2

Sox

431

14

83

119

214

27

2

12

6

7

HC Partiklar

6

0.8

5

0

N2O

3

0.6

2

0

CH4
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KARLSKOGA KOMMUN
Karlskoga kommun är en kommun med gamla anor inom metallframställning och bearbetning, som under 1890-talet kompletterades med explosivämnestillverkning.
Kommunen har i dag ca. 31 000 invånare, varav ca. 28 500 bor i tätorten. Av kommunens areal på 472 km2 är 70 % skog, 8% odlad mark, 7% våtmark och 9% sjöar. Dominerande industri är fortfarande verkstadsindustrin och tillverkning av organiska kemikalier, främst aromatiska ämnen i form av explosivämnen och läkemedelsråvaror. En
förskjutning av näringslivet mot större andel verksamma inom informations- och servicesektorerna har skett de senaste tio åren. Kommunen klassas som medelstor industritätort. Då Karlskoga blev stad sent saknar centrum gamla städers slutna gaturum varför
det mesta av trafikmiljön är väl ventilerad.
Mätning av luftkvalitet har skett i tätorten årligen sedan 1985. Innehållet i undersökningarna har varierat något men har alla vinterhalvår innehållit svaveldioxid, kvävedioxid och sot. Mätning har påbörjats senare eller gjorts under enstaka säsonger också
av åtta olika kolväten, kvävemonoxid, ozon och partiklar, i form av PM10. I regional
bakgrund ett stycke ut från staden har kommunen under olika perioder sedan 1990 mätt
svaveldioxid, kvävedioxid och ozon. Variation i undersökningarna såväl mellan år som
mellan vinter och sommar finns för alla mätningar.
medelstor industritätort
Antal invånare
areal (km2)
antal inv/km2
andel av hela kommunens inv.antal
Andel skog
Andel odlad mark
Andel våtmark
Andel sjöar

tätort
28 600
29
986
91 %

kommunen
31 400
472
67
70 %
8%
7%
9%
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Jämförelse med MKN för NO2
Gaturum
uppmätt

beräknat

Urban bakgrund
uppmätt
beräknat

Bakgrund
regional

nationell

3

98%-il timme, (90µg/m )
ÖUT (72 µg/m3)
NUT (54µg/m3)
98%-il dygn (60 µg/m3)
ÖUT (48 µg/m3)
NUT (36 µg/m3)
årsmedelvärde (40µg/m3)
ÖUT (32 µg/m3)
NUT (28 µg/m3)

39

31

17

13

3,7

Kommentarer: Årsmedelvärde för gaturum är beräknat som 0,8*medelvärde för fem vintermånader (november-mars).
Årsmedelvärde i urban bakgrund är medelvärde av två kalenderår, 1998 och
1999.
98%-il dygn i urban bakgrund medelvärde av tre senaste vintersäsonger.
Halt i gaturum beräknat med URBAN-modellen för 2000/01.
Behov av fortsatta kontinuerliga mätningar med dygnsupplösning finns inte.

Jämförelse med MKN för PM10 och EU:s etapp 2 mål
MKN (uppfyllt 2005)
90%-il dygn (50µg/m3 )
ÖUT 98%-il dygn (30µg/m3 )
NUT 98%-il dygn (20µg/m3 )
årsmedelvärde (40 µg/m3 )
ÖUT (14 µg/m3)
NUT (10 µg/m3 )
EU-dir, etapp 2 uppfyllt 2010
98%-il dygn (50µg/m3 )
ÖUT 98%-il dygn (30µg/m3 )
NUT 98%-il dygn (20µg/m3 )
årsmedelvärde (20 µg/m3 )
ÖUT (14 µg/m3)
NUT (10 µg/m3)
sot

Kommentarer:

gaturum
uppmätt

beräknat

urban bakgrund
uppmätt
beräknat
25
43

bakgrund
regional

nationell

14

64

17

5,5

PM10-värdena utgår från mätning vinterhalvår 2001/02 då dygnsvärdena steg
under mars är de högsta värdena troligen under april-maj, detta kan medföra
att alla värden som redovisas är lägre än de skulle vara om man mätt ett helt
år, om inga åtgärder vidtas kommer toleransmarginalen för dygnsmedelvärde
av PM10 sannolikt att överskridas år 2003.
Sot är medelvärde för de tre senaste vinterhalvåren,
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Behov av PM10-mätningar finns för sommarhalvår för att få jämförvärden för helt år.
Därefter kommer med största sannolikhet ett behov av mätningar att finnas på grund av
överskridanden av övre utvärderingströsklar.
Jämförelse med föreslagen MKN för bensen och CO
bensen
EU-dir årsmv (5 µg/m3 )
ÖUT (3.5 µg/m3 )
NUT (2 µg/m3 )
MKN-årsmedelvärde
(2.5
µg/m3 )
ÖUT (2 µg/m3 )
NUT (1.5 µg/m3 )

Gaturum
uppmätt
vhmv
4.5

beräknat
3,62)

Urban bakgrund
uppmätt
beräknat
vhmv
1,91)
2.4

Bakgrund
regional

nationell

CO
EU: max 8-h medelvärde (10
mg/m3)
MKN-98%il av glidande 8timmars mv (10 mg/m3 )
ÖUT (7 mg/m3)
NUT (5 mg/m3)

Kommentarer: 1) 0,8 x medelvärdet av tre vinterhalvår 97/98-99/00 som är 2,4
2) 0,8 x medelvärdet vinterhalvår gata 99/00 som är 4,5 vid Bergsmansgatan 4
Behov av fler bensenmätningar finns, dels sommarhalvår för att få ett årsmedelvärde i
urban bakgrund, och dels helår i gaturum på olika platser i tätorten.
Jämförelse med MKN för SO2
Gaturum
uppmätt

beräknat

Urban bakgrund
uppmätt
beräknat

Bakgrund
regional

nationell

3

98%-il timme, (200µg/m )
98%-il dygn (100µg/m3 )
ÖUT (60 µg/m3 )
årsmedelvärde/vinter
halvårsmv (50µg/m3)

Kommentarer:

7,5
- / 1,2

-/0,6

Medelvärden
för
tre
senaste
vinterhalvår.
98%-il avser vinterhalvåret 1995/96 då halvårsmedelvärdet var 2,6
Behov av fortsatta mätningar finns inte.
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Jämförelse med MKN för bly
Pb
MKN (EU) årsmv
(0.5µg/m3 )
ÖUT (0.35 µg/m3)
NUT (0.25 µg/m3 )

Gaturum
uppmätt

beräknat

Urban bakgrund
uppmätt
beräknat

Bakgrund
regional

nationell

Kommentarer: Inga mätningar har ansetts nödvändiga.
Mätningar av ozon
Gaturum
uppmätt

O3
Generationsmål för:
timmv 80 µg/m3

beräknat

Urban bakgrund
uppmätt
beräknat

sommarhalvår 50µg/m3
8-h medelv 70 µg/m3

Kommentar:

55,2

Bakgrund
regional

nationell

54,9

Medelvärde av månadsvis uppmätta värden för de senaste tre sommarhalvåren.

Då sommarhalvårsmedelvärdet överskrider generationsmålet och endast är 10 µg/m3
lägre än EU:s dygnströskelvärde för växtskydd finns det behov av kampanjvisa kontinuerliga mätningar för att kunna göra jämförelser med de tim- och 8-timmarsvärden
som finns som generationsmål och tröskelvärden.

Emissionsinventering
Svårigheter vid inventering: Då vi har haft tillgång till emissionsdatabas från
länsstyrelsen har vi inte upplevt några problem. Länsstyrelsen har dock haft problem
med att få uppgifter om småskalig eldning på grund av att rapportering från sotaren
saknades.
Kommunen har inte tillgång till någon modell för spridnings- eller haltberäkning.
Källor till underlag:
Luftutsläpp år 2000 i Örebro län
Emissionsdatabas - Luft
Länsstyrelsen Örebro län Publ.nr. 2002:3
Länsstyrelsen har i arbetet med emissionsdatabasen använt sig av underlag som återfinns i flera av de referenser som anges i denna rapports huvuddel.
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60
1369

PAH

NH3

71

874

Pb

Totalt

13

2

CO

71

89

16

3

PM10
(PM2.5)

Djurhållning

Bensinst.

Skogsmaskiner/-redskap

22

15

Jordbrukets arb.maskiner

12

348

281

Total HC
/VOC
292

28

andra VOC

Arb. redsk

xylen

79

toluen

102

VOC
bensen

Arb. fordon

1

23

486

18

178

NOx

324

NO2

Hushåll

1

3

Flygtrafik

Sjöfart

2

12

71

SO2

Vägtrafik

- oljeeldning

- vedeldning

Småskalig förbränning

- avfallsdeponier

- Ind. process

- Ind. förbränning

- Energianläggning

Utsläpp
(ton/år)
Fasta anläggningar

52

1

1

1

3

9

37

N2O

440

153

1

2

59

9

215

1

CH4
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Katrineholms kommun

Katrineholms kommun har totalt ca 32 500 invånare och kan klassificeras som en
medelstor tätort Av dessa bor 21 300 i huvudtätorten Katrineholm. Dessutom finns sju
mindre tätorter; Valla med 1660 invånare, Sköldinge 610 inv, Bie 580 inv, Forssjö 550
inv, Björkvik 470 inv, Äsköping 410 inv samt Strångsjö 360 inv. 6 500 invånare bor i
glesbygd.
Eftersom det är måttliga höjdskillnader inom och omkring kring Katrineholms tätort
underlättas luftomblandningen. Inlandsklimatet medför relativt låga vindhastigheter.
Vid låga temperaturer och svag vind vintertid kan inversion bildas. I några mindre samhällen, t ex Valla och Bie, kan topografin vid vissa vädersituationer ha stor betydelse för
den lokala luftsituationen.
Tätorten Katrineholm präglas av industri, handel och kommunikationer. Här möts västra
och södra stambanan. Andelen små och medelstora företag i tätorten är hög, framför allt
inom verkstadssektorn. Det finns några få större företag som SKF Mekan AB – kullagertillverkning med gjuteri, Scania Buses & Coaches – fordonstillverkning med lackering, Ericsson Radio Systems – elektroniktillverkning och Sörmlands Grafiska
Quebecor AB - ett av landets största offsettryckerier. Dessa företag utgör tillsammans
med fjärrvärmeverket Katrineholm Energi AB (KEAB) och Mellanskog Industri AB
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(Katrineholms Träförädling) de mest betydande punktkällorna för utsläpp till luft.
Fjärrvärmenätet är väl utbyggt i centrala delen av tätorten.
Vägtrafiken får anses vara den totalt sett dominerande luftföroreningskällan i tätorten.
Genomfartstrafiken på riksvägarna 52, 55 och 57 går genom Katrineholms centrala
delar. På den mest belastade gatusträckan passerar 20 500 fordon per dygn. Utsläpp av
organiska lösningsmedel förekommer bl. a. från grafisk industri, elektronikindustri,
verkstäder och lackering. I Katrineholms tätort finns två trävaruindustrier med egna
fastbränslepannor samt två betongindustrier, vilket tillsammans med KEAB´s värmeverk bidrar till stoftutsläppen.
Jordbruket och djurhållningen i kommunen är relativt omfattande. Ammoniakavgången
till luft är därför betydande. Det fanns 333 jordbruksföretag 1999. Medelarealen var 62
ha (Källa: SCB). Även skogsbruket är omfattande. I Forssjö Bruk finns ett medelstort
sågverk med en fastbränslepanna samt pelletstillverkning. I Sköldinge tillverkar
Wienerberger AB byggelement av tegel och betong. I Vallaområdet finns två kycklingslakterier. Luktstörningar förekommer där tidvis. Vedeldningsandelen för uppvärmning av småhus är högre i småtätorterna än i Katrineholm.
Katrineholm
Antal invånare*
areal (km2)
antal inv/km2

huvudtätort/totalt
21 300/32 500
12,7 / 1 120
1677 / 29

Andel skog

56% skog
7,8% myr, berg etc.
18,5% åkermark, 2,9% betesmark
9%
110 vedpannor
431 braskaminer
624 oljepannor
Avser småhus i huvudtätorten 1999. (källa: skorstensfejarmästaren i Katrineholm)
Totalt i kommunen enligt energiplan 1994:
Fjärrvärme ca 7000 lgh.
Oljeeldning ca 1850 lgh, varav småhus ca 1600.
Vedpannor ca 950 anl. (exkl. braskaminer) varav 110 i
huvudtätorten
Eluppvärmning
4 100 st.
Värmepumpar ca 1000 st.

Andel odlad mark
Andel vattenyta
Andel uppvärmning med ved
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Jämförelse med MKN för NO2
98%-il timme, (90µg/m3)
ÖUT (72 µg/m3 )
NUT (54µg/m3 )
98%-il dygn (60 µg/m3)
ÖUT (48 µg/m3 )
NUT (36 µg/m3 )
årsmedelvärde(40µg/m)
ÖUT (32 ug/m3
NUT (28 µg/m3 )

Gaturum
uppmätt

beräknat
40

Urban bakgrund
uppmätt
beräknat

28,5

vhmv
19

18
(20vhm)

vhmv
11

Bakgrund
regional

nationell

10

Kommentarer: Mätningar utförda under vinterhalvåret 2000/2001 ligger till grund för
beräkningarna. Passiva provtagare har använts i gaturum. Dygnsvisa mätningar har utförts i urban bakgrund. MKN klaras i gaturum och klaras med god marginal i urban
bakgrund.
Behov av mätningar: Uppföljande mätningar under minst ett vinterhalvår till. Eventuellt mätning av dygnsmedelvärden även i gaturum. Kan också kompletteras med
beräkningar.
Jämförelse med MKN för PM10 och EUs etapp 2 mål
MKN (uppfyllt 2005)
90%-il dygn (50µg/m3 )
ÖUT 98%-il dygn (30µg/m3)
NUT 98%-il dygn (20µg/m3)
årsmedelvärde (40 µg/m3 )
ÖUT (14 µg/m3)
NUT (10 µg/m3 )
EU-dir, etapp 2 uppfyllt 2010
98%-il dygn (50µg/m3 )
ÖUT 98%-il dygn (30µg/m3)
NUT 98%-il dygn (20µg/m3)
årsmedelvärde (20 µg/m3 )
ÖUT (14 µg/m3)
NUT (10 µg/m3)
sot

gaturum
uppmätt

beräknat

urban bakgrund
uppmätt
beräknat
23 (90%)
47 (98%)

bakgrund
regional

nationell

13 (vhmv)

Kommentarer: Mätningar utförda dygnsvis under vinterhalvåret 2001/2002. Den övre
utvärderingströskeln överskrids. Det är osäkert om MKN för PM10 klaras i gaturum.
Behov av mätningar: Det behövs mätunderlag från flera mätsäsonger för en säkrare
utvärdering. Även sommarmätning kan vara lämpligt. Behov kan finnas att mäta PM10
även i någon mindre tätort (>200 inv.) med stor andel vedeldning för bostadsuppvärmning.
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Jämförelse med föreslagen MKN för bensen och CO
bensen
EU-dir årsmv (5 µg/m3 )
ÖUT (3.5 µg/m3 )
NUT (2 µg/m3 )
MKN-årsmedelvärde (2.5
µg/m3 )
ÖUT (2 µg/m3 )
NUT (1.5 µg/m3 )
CO
EU: max 8-h medelvärde (10
mg/m3)
MKN-98%il av glidande 8timmars mv (10 mg/m3)
ÖUT (7 mg/m3 )
NUT (5 mg/m3)

Gaturum
uppmätt

beräknat
2.6

Urban bakgrund
uppmätt
beräknat
1.4

Bakgrund
regional

nationell

Kommentarer: Mätningar utförda veckovis under vinterhalvåret 2000/2001 med diffusionsprovtagare. Föreslagen MKN för bensen klaras i urban bakgrund. Hög beräknad
(faktor 2.3 mellan urban bakgrund och gaturum samt 0.8*vinterhalvårsmv=årsmedelv)
bensenhalt i gaturum.
Behov av mätningar: Uppföljande mätningar under minst ett vinterhalvår till. Kompletterande mätningar av VOC (inkl. bensen) med diffusionsprovtagare behövs i gaturum.
Behov kan också finnas att mäta VOC i någon mindre tätort med stor andel vedeldning
för bostadsuppvärmning.
Jämförelse med MKN för SO2
98%-il timme, (200µg/m3 )
98%-il dygn (100µg/m3)
ÖUT (60 µg/m3 )
årsmedelvärde/vinterhalvårsmv (50 µg/m3 )

Gaturum
uppmätt

beräknat

Urban bakgrund
uppmätt
beräknat

Bakgrund
regional

nationell

0,9

Kommentarer: Mätningar utförda månadsvis med diffusionsprovtagare under vinterhalvåret 2000/2001. MKN uppfylls med stor marginal. Det är inga problem med SO2.
Behov av mätningar: Inget ytterligare mätbehov föreligger.
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Jämförelse med MKN för bly
Pb
MKN
(EU)
årsmv
(0.5µg/m3 )
ÖUT (0.35 µg/m3 )
NUT (0.25 µg/m3 )

Gaturum
uppmätt

beräknat

Urban bakgrund
uppmätt
beräknat

Bakgrund
regional

nationell

Bakgrund
regional

nationell

Kommentarer: Inga mätningar utförda.
Behov av mätningar: Sannolikt finns inget mätbehov.
Mätningar av ozon
O3
Generationsmål för:
timmv 80 µg/m3
sommarhalvår 50 µg/m3
8-h medelv 70 µg/m3

Gaturum
uppmätt

beräknat

Urban bakgrund
uppmätt
beräknat

Kommentar: Inga mätningar utförda
Behov av mätningar: Inget behov av egna mätningar. Följer upp resultat från bakgrundsmätningar och regionala mätningar.

Emissionsinventering
Största emissionskällorna i kommunen:
Vägtrafiken bedöms vara den dominerande enmissionskällan i Katrineholms tätort. I
tabellen nedan återfinns de största vägarna och deras fordonsflöde.
Vägtrafik

antal fordon/dygn andel tung trafik

Större vägar:
Vasavägen Nämndhuset (2000)

13600

8

Vasabron (2000)

20500

8

Eriksbergsvägen, N Talltullen (2000) 11000

8

Stockholmsvägen/Vallavägen (2000)

17800

9

Vingåkersvägen jv-bron (1998)

11000

10

Oppundavägen/Västgötag (1996)

6100

-
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Andra utsläppskällor är:
-

Förbränning för uppvärmning av lokaler samt för industriella processer.

-

Industriella utsläpp av lösningsmedel från grafisk industri, elektronikindustri, lackering och avfettning/rengöring.

-

Stoftutsläpp från industrier, främst verkstadsindustri.

-

Ammoniakemission från djurhållning.

-

S k ”diffus” damning från gator, vägar, ”körytor”, planer, industrier, jordbruk m m

Några punktkällor av betydelse för luftkvaliteten inom huvudtätorten:
Fjärrvärmeverket Katrineholm Energi AB (KEAB)
SKF Mekan AB
Scania Buses & Coaches
Ericsson Radio Systems
Sörmlands Grafiska Quebecor AB
Mellanskog Industri AB, Katrineholms Träförädling
Krematoriet
KC Betong AB
AB Färdig Betong
Nio bensinstationer
Ytterligare ett tiotal tillstånds- eller anmälningspliktiga
enligt miljöbalkens definition - med utsläpp till luft.

verksamheter

-

Svårigheter vid inventering:
Det har tagit mycket mer tid än förväntat att samla in och sammanställa alla fakta.
Många handlingar har gåtts igenom. Arbetet har krävt ett flertal utåtriktade kontakter.
Ibland har det varit svårt att få fram någorlunda aktuella data eller att få några upplysningar alls.
Källor till underlag:
Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen, Skorstensfejarmästaren, SCB (gårdar och djurantal), Tekniska förvaltningen (trafikmängder), energibolaget KEAB, Södermanlands
läns emissionsdatabas. Katrineholms kommunens energiplan, miljöförvaltningens egna
företagsregister (miljörapporter, anmälningsärenden etc.). Uppgifter har även hämtats in
direkt från företag.
Tillgängliga modeller: Inga
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5.7

Uppvärmning

67

Totalt

Djurhållning

Bensinst.

(Arb. redsk.)

48

28

1212

329

47

0.17

429

506

26

101

1305

58

0.28

Xylen

Arb. Fordon + arb. redsk

toluen

Total
CH
Total
VOC

137

bensen

VOC

Hushåll

2.8

Sjöfart

777

20.4

1.5

82

0.02

0.01

28

NO2 NOx

Flygtrafik

Vägtrafik

2.3

0.52

Ind. C

Småskalig förbränning

35

4

SO2

Ind. A+B

Ind. process

Ind. Föbränning

Energianläggning

(ton/år)

Utsläpp

3

3

(PM2.5)

PM10

CO Pb

PAH
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Strömsunds kommun
Strömsunds kommun har en yta på 10 545 km2 vilket är något större än Skåne Län. Av
kommunens yta är huvuddelen skogsmark Mer än 1 270 km2 (12%) är sjöar och i kommunens nordvästra hörn finns kalfjäll och fjällbjörkskog. Den odlade marken utgör ca
53 km2 (0,5 %). I hela kommunen finns 13 600 invånare vilket ger en befolkningstäthet
på 1,3 inv/km2. Ungefär en tredjedel av kommunens invånare bor i Strömsunds tätort. I
kommunen finns också 5 mindre tätorter med 500-1400 invånare. I projektet har en avgränsning av Strömsunds tätort gjorts som ger en areal på 8,7 km2. Inom detta område
finns ca 4000 invånare, vilket ger tätorten en befolkningstäthet på ca 460 inv/km2.
Inom den avgränsade delen av tätorten finns 1155 bostadshus, dvs hus som är helt eller
delvis avsedda för bostadsändamål. Den kommunala fjärrvärmeanläggningen har 122
byggnader anslutna, huvudsakligen större byggnader som hyreshus, skolor och affärer.
Många enfamiljshus, 223 st, värms upp med ved. Av dessa har endast sex stycken
miljögodkända vedpannor. Pelletseldning finns i 7 villor medan 162 har oljeeldning.
Därutöver finns 15 större oljepannor som värmer affärshus eller små hyreshus.
Strömsund
Antal invånare
areal (km2)
antal inv/km2
Andel odlad mark
Antal bostadshus

Tätorten/hela kommunen
4 000/13 600
8,7 /10 545
460/1,3
0,5 % av kommunens yta
1155 i tätorten

Småhus i tätorten som
värms med ved/pellets

223 vedpannor
121 braskaminer
5 vedspisar
7 pelletspannor

I Strömsunds kommun har en bedömning av luftkvaliteten endast gjorts i kommunens
tätort. Den allmänt förekommande vedeldningen i villapannor där endast ett fåtal är
miljögodkända, gör att man inte kan utesluta att luftkvaliteten lokalt i de mindre orterna
tidvis kan vara ett problem.
Mätstationen för urban bakgrund ligger på Vattudalstorget mitt i samhället, inte i närheten av genomfartstrafiken, men relativt nära ICAs och Konsums parkeringsplatser.
Under vintern 2001/02 påbörjades även mätningar av PM10 i ett bostadsområde.
Mätstationen för nationell bakgrund är belägen i utkanten av byn Bredkälen ca 13 km
väster om centralorten.
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Jämförelse med MKN för NO2
98%-il timme, (90µg/m3)
ÖUT (72 µg/m3 )
NUT(54µg/m3 )
98%-il dygn (60 µg/m3 )
ÖUT (48 µg/m3 )
NUT (36 µg/m3 )
årsmedelvärde(40 µg/m3)
ÖUT (32 µg/m3 )
NUT (28 µg/m3 )

Gaturum
uppmätt

beräknat

39

Urban bakgrund
uppmätt
beräknat

28

22

10

8

Bakgrund
regional

nationell

0.66

Kommentarer : De uppmätta värdena är baserat på de två vinterhalvåren 99/00 och
00/01 medan de beräknade är uppskattade årsmedelvärden utifrån vinterhalvårsmedelvärden mha URBAN-modellen.
Behov av mätningar: Ytterligare mätningar bedöms inte vara nödvändigt, men kan
eventuellt ske i samband med andra luftkvalitetsmätningar för att erhålla den långsiktiga
trenden.
Jämförelse med MKN för PM10 och EUs etapp 2 mål
MKN (uppfyllt 2005)
90%-il dygn (50µg/m3 )
ÖUT 98%-il dygn
(30 µg/m3 )
NUT 98%-il dygn (20µg/m3)
årsmedelvärde (40 µg/m3 )
ÖUT (14 µg/m3)
NUT (10 µg/m3 )
EU-dir, etapp 2 uppfyllt
2010
98%-il dygn (50µg/m3 )
ÖUT 98%-il dygn (30µg/m3)
NUT 98%-il dygn (20 µg/m3)
årsmedelvärde (20 µg/m3 )
ÖUT (14 µg/m3)
NUT (10 µg/m3)
MKN (uppfyllt 2005)
sot
vinterhalvårsmedelvärde

gaturum
uppmätt

beräknat

urban bakgrund
uppmätt
beräknat
16 (90%-ill)
28 (98%-il)

bakgrund
regional

nationell

bakgrund
regional

nationell

10 (vhmv)

28

gaturum
uppmätt

beräknat

urban bakgrund
uppmätt
beräknat
7

98%-il dygn

30
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Kommentarer: De uppmätta värdena för sot är medelvärdet av de två vinterhalvåren
99/00 och 00/01 i urban bakgrund.
De uppmätta halterna av PM10 är från vinterhalvåret 2001/02.
Behov av mätningar: Mätningar av PM10 pågår även under vinterhalvår 2002/03.
Jämförelse med föreslagen MKN för bensen och CO
bensen
EU-dir årsmv (5µg/m3)
ÖUT (3.5 µg/m3 )
NUT (2 µg/m3 )
MKN-årsmedelvärde (2.5
µg/m3 )
ÖUT (2 µg/m3 )
NUT (1.5 µg/m3 )
CO
EU: max 8-h medelvärde (10
mg/m3)
MKN-98%il av glidande 8timmars mv (10 mg/m3)
ÖUT (7 mg/m3 )
NUT (5 mg/m3)

Gaturum
uppmätt

beräknat
4.8

4.8

Urban bakgrund
uppmätt
beräknat
2.6

Bakgrund
regional

nationell

2.6

Kommentarer: Mätningar från vinterhalvåret 2000/01 i Urbanmätnätet. Uppskattad
halt i gaturum utifrån en faktor 2.3 mellan gaturum och urban bakgrund samt 0.8 mellan
vhmv och årsmv.
Behov av mätningar: Den övre utvärderings tröskeln för bensen överskrids i urban
bakgrund och därmed behövs ytterligare mätningar. Mätningar i gaturum behövs. Då de
huvudsakliga källorna till utsläpp av bensen bedöms vara vägtrafik och småskalig fastebränsleeldning bör fortsatta mätningar ske i högt belastade gaturum samt i villaområden
med hög andel fastbränsleeldning.
Jämförelse med MKN för SO2
Gaturum
uppmätt
98%-il
timme,
(200µg/m3 )
98%-il dygn
(100 µg/m3 )
ÖUT (60µg/m3)
årsmedelvärde/vint
erhalvårsmv
(50
µg/m3 )

beräknat

Urban bakgrund
uppmätt
beräknat

0.6
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Bakgrund
regional

nationell
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Kommentarer: Det uppmätta värdet är medelvärdet från de två vinterhalvårsmätningarna 99/00 och 00/01 .
Behov av mätningar: Behov av ytterligare mätningar anses inte föreligga
Jämförelse med MKN för bly
Pb
MKN (EU) årsmv (0.5
µg/m3 )
ÖUT (0.35 µg/m3 )
NUT (0.25 µg/m3 )

Gaturum
uppmätt

beräknat

Urban bakgrund
uppmätt
beräknat

Bakgrund
regional

nationell

Kommentarer: Inga mätningar har utförts
Behov av mätningar: Med största sannolikhet föreligger inget mätbehov.
Mätningar av ozon
Gaturum
O3

uppmätt

beräknat

Urban bakgrund

Bakgrund

uppmätt

regional

beräknat

nationell

Generationsmål för:
timmv 80 µg/m3
sommarhalvår 50µg/m3
8-h medelv 70µg/m3

Kommentar: Inga mätningar av ozon har utförts.
Behov av mätningar: Eftersom inga mätningar har gjorts finns det ingen kunskap om
ozonhalterna i kommunen. Det kunde vara intressant att genomföra en kortare mätning
på en plats och vid en tidpunkt då höga halter kan förväntas. Så länge det inte finns
någon MKN för ozon är det tveksamt om det finns ekonomiskt utrymme för någon mätning.
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Emissionsinventering
De enda kända punktutsläppen i tätorten är de två fjärrvärmeverken där det kommunala
fjärrvärmeverket med totalt 32 GWh/år i tillförd energi dominerar över det mindre
värmeverket på industriområdet däe den tillförda energin är 3 GWh/år i tillförd energi.
Fjärrvärmeverken står för de största kända utsläppen av SO2, medan vägtrafiken ger de
största utsläppen av NOx och CO. När det gäller utsläppen av NMVOC är småskaliga
förbränning och vägtrafik dominerande
Svårigheter vid inventering:
Stoftemissionen från det kommunala fjärrvärmeverket mäts regelbundet. I övrigt finns
inga anläggningar i tätorten av den storleken att regelbunden mätning av luftutsläpp
förekommer. Emissionsinventeringen har därför grundats på schablonberäkningar av
utsläppen från olika verksamheter. Då vissa uppgifter om t ex standard på enskilda vedpannor endast grundar sin på kvalificerade gissningar måste man komma ihåg att resultaten av beräkningarna endast är bedömningar av utsläppens storleksordning och inga
exakta uppgifter.
Energianläggningar och industriell förbränning
Här redovisas beräknade utsläpp från tätortens två fjärrvärmeverk samt från en fastbränslepanna på en av tätortens träindustrier. Beräkningarna grundas på verksamhetsutövarens uppgifter om tillförd energi i form av träflis/spån och olja samt emissionsfaktorer enligt kaiptel 5.2.
Industriell process:
Uppgifter om utsläpp från tätortens småindustrier saknas och utsläppen har inte bedömts
vara av sådan betydelse att de motiverar efterforskning av schablonvärden för beräkningar utifrån produktionsvolym.
Småskaliga förbränning.
Här har uppgifter om antalet småskaliga förbränningsanläggningar kunnat inhämtas från
ortens sotarmästare. Mängden tillförd energi/värmepanna har beräknats utifrån kännedom om klimatet i området, den vanligaste småhustypen i tätorten och vanligast förekommande byggnadsår. Antalet miljögodkända pannor och pelletspannor var känt och
utgjorde ca 6% av de fastbränsleeldade villapannorna.. Av återstående vedpannor har i
samråd med rörmokare hälften antagits vara försedd med någon form av ackumulatortank och hälften antagits sakna ackumulatortank. Utsläppen av NMVOC från miljögodkända vedpannor och pelletspannor har antagits vara 200 mg/MJ, från äldre vedpannor
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med ackumulatortank 900 mg/MJ och från äldre vedpannor utan ackumulatortank 1800
mg/MJ. De kaminer och vedspisar som medräknats är de som sotarmästaren angett
regelbundet används för uppvärmning. De har antagits stå för en fjärdedel av uppvärmningen av huset och ha en utsläppsnivå på NMVOC i nivå med vedpannor utan ackumulatortank.
De 15 större oljepannorna finns främst i affärshus och små flerfamiljshus. Dessa hus har
antagits kräva dubbelt så stor energitillförsel som ett enfamiljhus.
Vägtrafik:
Utsläppen från vägtrafik har beräknats utifrån Vägverkets uppgifter om trafikintensitet
på vägarna i tätorten samt emissionsfaktorer från Vägverket, se kapitel 5.2. Eftersom
endast totala antalet fordon/dygn och andelen tung trafik varit kända har utsläppsfaktorerna för vägtrafik totalt i tabellen använts. Fordonsparken i Strömsunds kommun är
enligt uppgift Sveriges äldsta och det är därför möjligt att de uträknade utsläppsmängderna är i underkant jämfört med de verkliga utsläppen.
Flygtrafik, tågtrafik, sjöfart:
Utsläppen från dessa trafikslag har bedömts vara försumbara. Ett mindre antal fritidsbåtar finns visserligen inom tätorten, men med tanke på den begränsade användningen
och den korta sträcka av Ströms Vattudal som ligger inom tätorten bedöms utsläppen
vara försumbara.
Hushåll, konsumentprodukter:
Vad gäller utsläppen av flyktiga organiska kolväten från konsumentprodukter har befolkningen i Strömsund antagits orsaka lika mycket utsläpp per person som befolkningen i Stockholm och Uppsala. Enligt Stockholms Luft- och Bulleranalys Emissionsdatabas från 1999 var hushållens utsläpp av VOC i Stockholms län och Uppsala län ca
5 kg per person och år. Det betyder för Strömsunds tätort 4000 personer x 5 kg
VOC/person och år = 20 ton/år
Arbetsfordon
De redovisade utsläppen från arbetsfordon har beräknats utifrån detaljerade uppgifter
från den kommunala snöröjningen samt mer schablonmässiga antaganden om truckar
inom industrin. De verkliga utsläppen är högre eftersom utsläpp från maskiner för
vägunderhåll utom snöröjning och från driften av det jordbruk som ligger inom tätorten
inte har räknats med.
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Snöskoter:
I Strömsunds kommun fanns i februari 2002 totalt 5028 terrängskotrar registrerade
varav 2635 var i trafik och 2393 avställda. Av de snöskotrar som är i trafik har 700
antagits tillhöra ägare bosatta inom Strömsunds tätort. Dessa snöskotrar körs huvudsakligen utanför tätorten men en viss skotertrafik kan ändå tidvis förekomma på Vattudalens is. Vi har antagit att varje skoter körs ca 80 mil per år varav 3 % av körsträckan
ligger inom tätorten. Vi har också antagit att medelskotern har en motoreffekt på 30kW
och körs med en medelfart på 25 km/h. Emissionsvärden från tabell 4 i IVL:s rapport B
1342 nettoeffekt 10-18 kW.
Arbetsredskap:
Under rubriken arbetsredskap har beräknats utsläppen från gräsklippare inom tätorten
Antalet villatomter antogs vara 700 st , medeleffekten 3 kW och klipptiden 12 timmar
per tomt och år. Utsläppsfaktorerna i tabell 5 i IVL:s rapport B 1342 har använts.
Bensinstationer:
Uppgifter om årlig försäljning av bensin och diesel har inhämtats från samtliga försäljningsställen inom tätorten. Tankmuffar finns på samtliga försäljningsställen. Utsläpp av
NMVOC vid tankning och påfyllning av bensin har räknats ut enligt formel som redovisas i kapitel 5.2. Utsläpp genom avgång av dieselångor har inte medräknats.
Djurhållning:
Inom den avgränsade delen av tätorten ligger en större gård för mjölkproduktion.
Ammoniakutsläppen från gården har beräknats med hjälp av utsläppsfaktorerna i kapitel
5.2. En lika stor gård ligger strax norr om tätorten. Eftersom den är belägen på en höjd
högt över tätortens centrum bedöms utsläpp därifrån inte påverka tätortsluften.
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Tabell: Uppskattning av utsläpp inom Strömsunds tätort. siffrorna grundar sig på beräkningar utifrån schablonvärden på utsläpp och uppgifter om antal anläggningar, effekt
mm. Beräkningarna presnteras i avsnittet “Källor till underlag”. Utsläpp flygtrafik,
båttrafik och tågtrafik bedöms vara försumbara och har därför utelämnats.
Att uppgifter saknas i tabellen kan innebära att utsläppen är försumbara, men i vissa fall
också att underlag saknas för beräkning.
Utsläpp
(ton/år)
Energianläggning

SO2

Ind. Förbränning

NO2

NOx

NMVOC

3

8

2

0,2

0,6

0,2

Småskalig förbränning

0,6

3

30

Vägtrafik totalt

0,1

15

15

Total
CH

CO

Partiklar

NH3

CO2

27

Ind. process

Hushåll

15

74

0,4

6

0,9

20

Arb. fordon

0,5

Snöskotrar

0,1

2

0,02

5

Arb. redsk.

1

Bensinst.

3

0,003

24

Djurhållning
Totalt

3

5
4

26

58

78

35

131

1

5
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Tranås kommun
Tranås kommun utgör en medelstor tätort med 17 800 invånare, varav knappt 2 000
personer bor på landsbygden. Tranås tätort, som har ett stort inslag av industrier, bebos
av 14 500 invånare. Därutöver består kommunen av ett fåtal mindre samhällen med
övervägande villabebyggelse; Sommens samhälle med 800 invånare, GripenbergsFinnanäs med 400 invånare, Linderås med 150 invånare och Adelövs samhälle med 150
invånare.
Befolkningstätheten uppgår till 44 invånare per kvadratkilometer räknat för hela kommunen. Sett enbart till tätortsytan uppgår befolkningstätheten till drygt 1.200 invånare/km2.
Kommunens totala areal uppgår till 404 km2. Därav utgör 12 km2 tätortsyta (3 %),
36 km2 sjöar och vattendrag (9 %), 55 km2 åkermark (14 %), 37 km2 betesmark (9 %),
257 km2 skogsmark (63 %).
Tranås tätort ligger längs med båda sidorna av Svartån, som rinner i syd-nordlig riktning. Svartån har sitt tillflöde till sjön Sommen som utgör en av Sveriges större inlandssjöar. På grund av topografin föreligger problem med inversion, vintertid.
Bland de större punktkällorna hör kommunens fjärrvärmeverk, Tranås Energi AB. Därutöver förekommer utsläpp av lösningsmedel från främst träbearbetande industri och
plastindustri. Industriområdena ligger nära stadskärnan och omgärdar till viss del
bostadsbebyggelsen genom dess placering i utkanten av Tranås tätort (se karta).
Sett till den enskilda uppvärmningen finns 430 hushåll med oljepanna, 851 kombipannor och vedpannor med /utan ackumulatortank, 203 miljögodkända vedpannor med
ackumulatortank, 172 kaminer (ej miljögodkända), 786 braskaminer och braskasetter i
öppna spisar, 99 kronspisar samt 540 gamla kakelugnar.
Tranås
Antal invånare
Areal (km2)
Antal invånare per km2
Andel av hela kommunens invånarantal
Andel skog
Andel odlingsmark
Andel vatten
Andel uppvärmning med fastbränsle

Andel uppvärmning med olja

Tätort / Totalt
12.000 / 17.800
12 / 404
44
Huvudtätortens andel: 67 %
63 %
14 % åker
9 % betesmark
9 % sjöar och vattendrag
851 kombipannor
203 miljögodkända pannor
172 kaminer
786 braskaminer/braskasetter i öppen spis
99 kronspisar
540 kakelugnar
430 oljepannor
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Jämförelse med MKN för NO2
Gaturum
uppmätt
98%-il timme (90µg/m3)
ÖUT (72 µg/m3 )
NUT (54µg/m3 )
98%-il dygn (60µg/m3)
ÖUT (48 µg/m3 )
NUT (36 µg/m3 )
årsmedelvärde (40µg/m3)
ÖUT (32 ug/m3
NUT (28 µg/m3 )

17*

beräknat
70

Urban bakgrund
uppmätt
beräknat
47

46

31

21

15,2**
13,8***

13,7

Bakgrund
regional

3,2**
2,2***

nationell

2,2

Kommentarer:
* Angiven halt NO2 i gaturum härrör från en kampanjmätning vintern 1996/97 som
genomfördes i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Mätningen utfördes
under sex veckor fördelade på tre månader, december 1996 till februari 1997.
** Angiven halt NO2 i Urban bakgrund utgör vinterhalvårsmedelvärden mätsäsongen
oktober 2000 till mars 2001. Mätplats Storgatan/Torget i Tranås. Regional bakgrund är
ett medelvärde av halten NO2 i bakgrundsstationerna Södra Usstorp och Hagalund och
utgör vinterhalvårsmedelvärden mätsäsongen oktober 2000 till mars 2001.
*** Angiven halt NO2 i Urban bakgrund utgör årsmedelvärden mätsäsongen oktober
2000 – september 2001, mätplats Storgatan/Torget i Tranås. Regional bakgrund är ett
medelvärde av halten NO2 i bakgrundsstationerna Södra Usstorp och Hagalund och
utgör årsmedelvärden mätsäsongen oktober 2000 – september 2001.
Den nationella bakgrundshalten utgörs av Jönköpings läns Luftvårdsförbunds skogsyta
– Bordsjö i Aneby kommun, inom vilken luftkvalitetsmätningar har utförts sedan 1996.
Redovisad halt avser årsmedelvärdet för mätsäsongerna 199810 och 199909 respektive
199910 och 200009.
Beräknade gaturumsnivåer har erhållits genom att mutiplicera halten NO2 i Urban bakgrund 13,8 ug/m3 (uppmätt årsmedelvärde) med faktorn 1,5. För Tranås vidkommande
kan denna schablonberäkning ge en felaktig bild av halten NO2 i gaturum, eftersom
Tranås Urbana bakgrundsstation ligger utmed Storgatan som trafikeras med ca 16.000
fordon per dygn. Den Urbana bakgrundsstationen är placerad ca 11 meter från gatumitt
och drygt 4 meter från marken utmed stadshotellets västra fasad.
Behov av mätningar:
Uppmätta dygns- och årsmedelvärden av kvävedioxid håller sig inom gällande gränsvärden och riktvärden i urban-bakgrund. Vid beräkning av gaturumsnivån kan konstateras att såväl tim- som dygnsmedelvärdet syns kunna överskrida den lägre utvärderingströskeln för kvävedioxid. Årsmedelvärdet för kvävedioxid uppgår till 13,8 ug/m3, en
halt som med marginal understiger den nedre utvärderingströskeln för kvävedioxid.
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Beräknande gaturumshalter bör valideras med faktiska mätningar. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kommer i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län att utföra
kampanjmätningar avseende bl a NO2 i Tranås tätort, Sommen och Gripenbergs samhällen under sex veckor fördelade på tre månader, januari till mars 2002.
Jämförelse med MKN för PM10 och EUs etapp 2 mål
MKN (uppfyllt 2005)
90%-il dygn (50µg/m3 )
ÖUT
98%-il
dygn
(30µg/m3)
NUT
98%-il
dygn
(20µg/m3)
årsmedelvärde (40µg/m3)
ÖUT (14 µg/m3)
NUT (10 µg/m3 )
EU-dir, etapp 2 uppfyllt
2010
98%-il dygn (50µg/m3 )
ÖUT
98%-il
dygn
(30µg/m3)
NUT
98%-il
dygn
(20µg/m3)
årsmedelvärde (20µg/m3)
ÖUT (14 µg/m3)
NUT (10 µg/m3)
Sot
Årsmedelvärde
98%-il dygn

gaturum
uppmätt

beräknat
92

42

urban bakgrund
uppmätt
beräknat
36(90%-il)*
47 (98%-il)

bakgrund
regional

nationell

21*

10

30

8*
17*

Kommentarer:
* Angiven halt PM10 i Urban bakgrund utgör vinterhalvårsmedelvärden mätsäsongen
oktober 2000 till mars 2001. Mätplats Storgatan/Torget i Tranås.
Den nationella bakgrundshalten utgörs av Aspvreten, som ingår i EMÉP-nätet inom vilken kartläggning av inandningbara partiklar har utförts inom det s k Kartläggningsprojektet 1999-2001. Redovisad halt avser medelvärdet av dygnsmedelvärden under
tiden 1 september 1999 till 31 augusti 2000.
Beräknade gaturumsnivåer har erhållits genom att mutiplicera halten PM10 i Urban bakgrund med faktorn 2. För Tranås vidkommande kan denna schablonberäkning ge en felaktig bild av halten PM10 i gaturum, eftersom Tranås urbana bakgrundsstation ligger
utmed Storgatan som trafikeras med ca 16.000 fordon per dygn. Den urbana bakgrundsstationen är placerad ca 11 meter från gatumitt och drygt 4 meter från marken utmed
stadshotellets västra fasad.
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Behov av mätningar:
Sett till att Tranås kommun överskrider den övre utvärderingströskeln för PM10, såväl
vad avser årsmedelvärde som 90 % - dygn, är Tranås kommun enligt gällande föreskrifter och EU-direktiv tvingade att utföra årliga mätningar av PM10. Den beräknande
gaturumshalten bör dock valideras med faktiska mätningar.
Om beräkningarna sammanfaller med faktiska mätningar är Tranås kommun skyldig att
omedelbart anmäla överskridandet till Naturvårdsverket som kan komma att besluta om
ett åtgärdsprogram.
Jämförelse med föreslagen MKN för bensen och CO
bensen
EU-dir årsmv (5µg/m3)
ÖUT (3.5 µg/m3 )
NUT (2 µg/m3 )
MKN-årsmedelvärde
(2.5µg/m3)
ÖUT (2 µg/m3 )
NUT (1.5 µg/m3 )
CO
EU: max 8-h medelvärde
(10 mg/m3)
MKN-98%il av glidande 8timmars mv (10 mg/m3)
ÖUT (7 mg/m3 )
NUT (5 mg/m3)

Gaturum
uppmätt

beräknat

6

Urban bakgrund
uppmätt
beräknat

3,3*

Bakgrund
regional

nationell

2,6

Kommentarer:
* Angiven halt bensen i urban bakgrund utgör vinterhalvårsmedelvärden mätsäsongen
oktober 2000 till mars 2001. Mätplats Storgatan/Torget i Tranås. Beräknad halt för
gaturum mha faktor 2.3 mellan urban bakgrund och gata samt 0.8 mellan vhmv och
årsmv.
Den nationella bakgrundshalten utgörs av Rörvik, som ingår i EMEP-nätet inom vilken
luft- och nederbördskemiska mätningar har utförts sedan 1977. Redovisad halt avser
årsmedelvärdet för de senaste årens mätningar.
Beräknade gaturumsnivåer har erhållits genom att mutiplicera halten bensen i Urban
bakgrund med en faktor 2- 4. För Tranås vidkommande kan denna schablonberäkning
ge en felaktig bild av halten bensen i gaturum, eftersom Tranås urbana bakgrundsstation
ligger utmed Storgatan som trafikeras med ca 16.000 fordon per dygn. Den Urbana
bakgrundsstationen är placerad ca 11 meter från gatumitt och drygt 4 meter från marken
utmed stadshotellets västra fasad.
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Behov av mätningar:
Om föreslagen miljökvalitetsnorm antas kommer Tranås kommun att överskrida densamma. Dessutom ligger Tranås kommun nära ett överskridande vad avser den övre utvärderingströskeln för bensen i gällande EU-direktiv. Sett till beräknande halter för
gaturum överskrids gällande EU-gränsvärde med råge. Det innebär att Tranås kommun
enligt gällande föreskrifter och EU-direktiv måste utföra årliga mätningar av bensen.
Vad avser CO-halten bedöms det inte föreligga något behov av mätningar.
Jämförelse med MKN för SO2
98%-il timme, (200µg/m3 )
98%-il dygn (100 µg/m3)
ÖUT (60 µg/m3 )
årsmedelvärde/vinter
halvårsmv (50 µg/m3)

Gaturum
uppmätt
beräknat

Urban bakgrund
uppmätt
beräknat

Bakgrund
regional

nationell

1,6*

0,9**

0,8**

0,55

Kommentarer:
* Angiven halt SO2 i gaturum härrör från en kampanjmätning vintern 1996/97 som
genomfördes i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Mätningen utfördes
under sex veckor fördelade på tre månader, december 1996 till februari 1997.
** Angiven halt SO2 i Urban bakgrund utgör vinterhalvårsmedelvärden mätsäsongen
oktober 2000 till mars 2001. Mätplats Storgatan/Torget i Tranås. Regional bakgrund är
ett medelvärde av halten SO2 i bakgrundsstationerna Södra Usstorp och Hagalund och
utgör vinterhalvårsmedelvärden mätsäsongen oktober 2000 till mars 2001.
Den nationella bakgrundshalten utgörs av Jönköpings läns Luftvårdsförbunds skogsyta
– Bordsjö i Aneby kommun, inom vilken luftkvalitetsmätningar har utförts sedan 1996.
Redovisad halt avser årsmedelvärdet för mätsäsongerna 199810 och 199909 respektive
199910 och 200009.
Behov av mätningar:
Ytterligare behov av mätningar anses inte föreligga.
Jämförelse med MKN för bly
Pb
MKN (EU) årsmv
(0.5µg/m3)
ÖUT (0.35µg/m3)
NUT (0.25µg/m3)

Gaturum
uppmätt
0,03*

beräknat

Urban bakgrund
uppmätt
beräknat

Bakgrund
regional

nationell

Kommentarer: * Halten bly i gaturum härrör från en mätning inne i centrala
Köpenhamn.
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Behov av mätningar:
Ytterligare behov av mätningar anses inte föreligga. Däremot bör utföras mätning av
blyhalt i bakgrundsluft på nationell eller regional nivå.
Mätningar av ozon
O3
Generationsmål för:
timmv 80 µg/m3
sommarhalvår 50µg/m3
8-h medelv 70µg/m3

Gaturum
uppmätt
49*

Urban bakgrund
uppmätt
beräknat
37**
51,5***

beräknat

Bakgrund
regional
38**
58***

nationell
72

Kommentar:
* Angiven halt O3 i gaturum härrör från en kampanjmätning vintern 1996/97 som
genomfördes i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Mätningen utfördes
under sex veckor fördelade på tre månader, december 1996 till februari 1997.
** Angiven halt O3 i urban bakgrund utgör vinterhalvårsmedelvärden mätsäsongen
oktober 2000 till mars 2001, mätplats Storgatan/Torget i Tranås. Regional bakgrund är
ett medelvärde av halten O3 i bakgrundsstationerna Södra Usstorp och Hagalund och
utgör vinterhalvårsmedelvärden mätsäsongen oktober 2000 till mars 2001.
*** Angiven halt O3 i urban bakgrund utgör sommarhalvårsmedelvärden mätsäsongen
april – september 2001, mätplats Storgatan/Torget i Tranås. Regional bakgrund är ett
medelvärde av halten O3 i bakgrundsstationerna Södra Usstorp och Hagalund och utgör
sommarhalvårsmedelvärden mätsäsongen april – september 2001.
Den nationella bakgrundshalten utgörs av Jönköpings läns Luftvårdsförbunds skogsyta
– Bordsjö i Aneby kommun, inom vilken luftkvalitetsmätningar har utförts sedan 1996.
Redovisad halt avser sommarhalvårsmedelvärdet för mätsäsongerna 199904 och
199909 respektive 200004 och 200009.
Behov av mätningar:
Uppmätta sommarhalvårsmedelvärden för ozon inom såväl urban bakgrund som regional bakgrund överskrider gällande riktvärden. Något behov av ytterligare mätningar
lokalt i Tranås tätort eller i regional bakgrund anses för närvarande inte föreligga.
Kommunen bör istället följa utvecklingen avseende sommarhalvårsmedels-värden av
ozon i Bordsjö (Jönköpings läns Luftvårdsförbund) och 8-timmars medelvärden av ozon
inom PMK-stationen Norra Kvill.
I det fall nuvarande mätstation i Bordsjö skulle tas bort från programmet gällande luftkvalitetsmätningar i Jönköpings län är Tranås kommun skyldig att åter ta i beräkning att
utföra årliga mätningar av ozon under sommarhalvåret.
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Emissionsinventering
Vid beräkning av emissioner har följande emissionsdata använts.
Energiproduktion:
Utsläpp gällande kommunens fjärrvärmeverk är tagna ur Tranås Energi AB’s miljörapport och miljöbokslut för år 2000. Emissionen av svavel har omräknats till SO2
genom omvandlingsfaktor: (32+2x16)/32 dvs S x 2 = SO2.
Industriella processer:
Beträffande processutsläpp från industrin redovisas de emissioner som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin ordinarie tillsyn erhållit avseende företagens utsläpp av lösningsmedel (förbrukning – avfall), användning av klorerade lösningsmedel (dispens
från KEMI), utsläpp efter kolfilter / stoftavskiljning etc.
Uppgifterna härrör främst från anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter och är
hämtade ur företagens tillståndsansökningar, anmälningshandlingar, miljörapporter
samt kontrollprogram. Emissionsinventeringen ger därför ingen fullständig bild av utsläppen från industriella processer eftersom vissa branscher helt lyser med sin frånvaro i
underlagsmaterialet.
Industriell uppvärmning:
Vilka industrier som använder eldningsolja i processen (hetolja) eller för uppvärmning
har identifierats dels genom att granska inlämnade miljörapporter för år 2000 och dels
genom att jämföra verksamhetsområdet för fjärrvärme med Tranås Energi AB’s kundregister över anslutna abonnenter. Därutöver har information erhållits från Fundins Olja
AB, som är en stor oljeleverantör i Tranås.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har även beställt ett utdrag från Skattemyndigheten i Ludvika avseende de näringsverksamhet som betalar punkskatt för diesel och eldningsolja för att få en mera fullständig bild av oljeförbrukningen i kommunen.
Vid beräkning av emissioner från industriell uppvärmning har den av respektive företag
angivna förbrukningen eldningsolja (Eo1, E10 & E32) per år multiplicerats med emissionsfaktorer för eldningsolja 1 (Eo1med max 0,1 % svavel) vid förbränning i anläggning om <50 MW. Densiteten för eldningsolja 1 har angetts till 840 kg/m3 och energiinnehållet till 42,7 MJ/kg. (Källa: Internrapport, IVL, SNAPnr 030103 samt Miljöfaktabok för bränslen (del 2), IVL B 1334B-2, 2001).
Två företag använder flis och träavfall, som uppkommit inom den egen verksamheten,
för förbränning i trädbränslepanna om < 50 NM. Vid beräkning av emissioner från uppvärmningen har den av respektive företag angivna förbrukningen flis och ved (ton)
multiplicerats med energiinnehållet för trädbränslen (30 % fukthalt) som uppgår till
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12,7 MJ/kg. (Källa: Internrapport, IVL, SNAPnr 030103 samt Miljöfaktabok för
bränslen (del 2), IVL B 1334B-2, 2001).
Småskalig förbränning:
Antalet enskilda fastigheter (villor) uppvärmda med eldningsolja har erhållits av Tranås
Energi AB och Tranås Sotarfejarmästare. Vid oljeeldning har antagits att ett normalt
småhus förbrukar 3 m3 eldningsolja per år, att svavelhalten i oljan uppgår till 0,1 %, att
oljans densitet uppgår till 840 kg/m3 och att energiinnehållet är 42,7 MJ/kg (Källa:
Miljöfaktabok för bränslen (del 2), IVL B 1334B-2, 2001).
Antalet enskilda fastigheter (villor) uppvärmda med fastbränsle har erhållits av Tranås
Sotarfejarmästare. Av redovisningen framgår antalet miljögodkända pannor med ackumulatortank, antalet kombipannor / vedpannor med och utan ackumulatortank samt
antalet köksspisar, kaminer, kalkelugnar, cronspisar och braskaminer & bras-kasetter i
öppna spisar.
Emissionsberäkningar har endast gjorts avseende utsläpp från miljögodkända pannor
med ackumulatortank och utsläpp från kombipannor eller standard vedpannor med och
utan ackumulatortank. Eftersom det inte är närmare känt hur många av de senare som
har en tillräckligt stor ackumulatortank för att bidra till minskade utsläpp är emissionsberäkningen utförd efter antagandet att ingen av de senare har tillgång till ackumulatortank (Det innebär att redovisade emissioner avseende VOC, PAH och tjära är något förhöjda).
Beräkningarna utgår från att ett normalt småhus förbrukar 20 m3 trädbränsle per år om
man har en miljögodkänd panna med ackumulatortank eller 30 m3 trädbränsle per år om
man har en kombipanna eller standard vedpanna utan ackumulatortank, att fukthalten i
veden uppgår till 30 %, att trädbränslets densitet uppgår till ca 400 kg/m3 och att
energiinnehållet är 12,7 MJ/kg. (Källa: Miljöfaktabok för bränslen, IVL B 1334B-2,
2001).
Vägtrafik – riks- och länsvägar:
Uppgifter om trafikarbetet på riks- och länsvägar inom Tranås kommun har erhållits av
Vägverket, Region Sydöst. Erhållna uppgifter anger de olika vägsträckornas längd och
antal fordon som passerar på sträckan per dygn.
Utsläpp från vägtrafik beräknas enligt kapitel 5.
Fordonssammansättningen utmed kommunens riksväg och länsvägar bedöms följa landets genomsnitt. Beräkningarna är gjorda utifrån genomsnittliga emissionsfaktorer för
landsväg, som tar hänsyn till en för landet genomsnittlig fördelning av personbilar, lastbilar, bussar, mopeder och motorcyklar.
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Vägtrafik – tätortsvägar:
På grund av ett föråldrat och i stora delar ofullständigt material avseende tätortens
trafikflöden (Tranås trafikmätningar härrör från tiden 1980 – 1990 och omfattar endast
delar av Tranås tätort) har tätortens trafikarbete uppskattats utifrån invånarantalet och
lämplig medelkörsträcka, enligt följande:
Invånarantal
> 50 000 inv
10 – 50 000 inv
200 – 10 000 inv

Körsträcka
4 000 km/inv, år
2 600 km/inv, år
2 000 km/inv, år

Beräkningsmodellen användes i samband med Jönköpings läns EDB-rapport 1994.
Enligt nationella siffror sker ca 34 % av NOx-utsläppen i tätort. Utförd beräkning ger
för Tranås vidkommande ett resultat om 32,5 %. Med de osäkerheter som finns i emissionsfaktorer och andra modell-indata är det Vägverkets uppfattning (Krister Wall,
Region sydöst) att ovanstående antaganden kan användas för beräkning av tätortstrafikens utsläpp. (Källa: Utsläpp av luftföroreningar i Jönköpings län 1994, meddelande
21/95)
Fritidsbåtar:
Uppgifter om antalet fritidsbåtar samt fördelningen mellan tvåtaktare och fyrtaktare och
dieselmotorer har inhämtats från det nationella registret för fritidsbåtar, 1992 gällande
Tranås kommun. (Källa: Riksarkivet, Byrån för statliga arkiv).
Totalt fanns 975 fritidsbåtar registrerade i fritidsbåtsregistret, varav 758 motorbåtar och
217 segelbåtar. Antalet motorbåtar med en motorstyrka understigande 10 kW har uppskattats till 1.000 båtar. Beräkningar av emissioner har gjorts utifrån en modell som
Stockholms miljöförvaltning använt 1997 och som bygger på Naturvårdsverkets rapport
3993 miljöpåverkan från fritidsbåtstrafik, fiske- och arbetsfartyg. (Källa: Fritidsbåtarnas
utsläpp av luftföroreningar i Stockholms stad och län, 1997).
Tågtrafik:
Tågtrafikens utsläpp härrör från den emissionsberäkning som Länsstyrelsen i
Jönköpings län utförde 1994 i vilken tågtrafikens emissioner beräknats utifrån respektive tågsträcka och antalet turer. (Källa: Utsläpp av luftföroreningar i Jönköpings län
1994, meddelande 21/95)
Hushåll:
Hushållens utsläpp härrör från den emissionsberäkning som Länsstyrelsen i Jönköpings
län utförde 1994 i vilken hushållens konsumtion av produkter innehållande flyktiga
organiska ämnen uppskattades till 4 kg per person. De konsumentprodukter som ingår i
beräkningen är färg, lack, lim, fogmassa, kosmetika, rengörings- och avfettningsmedel,
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samt båt- och bilvårdsartiklar. (Källa: Utsläpp av luftföroreningar i Jönköpings län
1994, meddelande 21/95)
Arbetsmaskiner:
Redovisade utsläpp från arbetsmaskiner har beräknats genom att fördela total-emissionerna från arbetsfordon och arbetsmaskiner per capita. Då befolkningen i Jönköpings
län utgör 3,9 % av landets befolkning och Tranås kommun utgör 5 % av länets befolkning representerar Tranås kommun 0,195 % av den svenska befolkningen. År 1997
fanns totalt 2 539 984 arbetsmaskiner i Sverige (2 160 780 med bensin-, gasoldrift och
379.304 med dieseldrift). Det innebär att antalet arbetsmaskiner i Tranås uppgår till 4
953 maskiner. (Källa: Kartläggning av emissioner från arbetsfordon och arbetsredskap i
Sverige, IVL B1342, 1999) Kanske borde man exkludera vissa typer av fordon såsom
snöskotrar?
Bensinstationer:
Utsläpp av flyktiga organiska ämnen från bensinstationer är beräknade utifrån angiven
kvantitet försålda motorbränslen (endast bensin) per år, som erhållits från respektive
bensinbolag. Beräkningar har skett enligt kapitel 5.
Djurhållning:
Uppgifter om antalet djur kommer från SCB’s lantbruksregister (1999 & 2000). Det
totala antalet hästar har uppskattats till 2 gånger det antal som redovisas av SCB. Utsläpp från djurhållning har erhållits genom att mutiplicera antalet djur per djurslag med
de angivna emissionsfaktorer (N-NH3) i kapitel 5. Omvandling till NH3 har skett genom
att mutiplicera emissionsfaktorerna för N-NH3 med hjälp av molvikter: 17/14 = 1,21.
Källor till underlag:
Miljörapporter, sotarens fastbränsle- och oljeregister, företagsuppgifter i MiljöReda,
Jordbruksverkets djurregister, IVL rapporter, rapporter från Naturvårdsverket, SCB
miljöstatistik, Vägverkets vägdatabank samt muntligt inhämtade uppgifter från respektive företag.
Svårigheter vid inventering
De största svårigheterna vid inventeringen är att få tiden att räcka till för att sätta sig ner
och gå igenom handlingar (miljörapporter, inspektionsprotokoll etc) samt att ringa till
olika institutioner (Vägverket, SCB, Jordbruksverket, sotaren m fl) och företag avseende trafikuppgifter, djurantal, registerutdrag för fastbränsle- och oljeeldning, förbruknings- och utsläppsvärden gällande eldningsolja, bensin, diesel och lösningsmedel.
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Förhoppningsvis kommer det fortsatta arbetet att gå lättare, dels genom inköp av EQMS
och dels genom att fortsättningsvis ta in och registrera erforderliga uppgifter direkt i den
emissionsdatabas som kommer att läggas upp i EQMS.
Tillgängliga modeller
AIG från Trivector för beräkning av halten luftföroreningar i specifika gaturum. Indata
som erfordras är bl a gatubredd, antal fordon per dygn, hastighet, omgivande terräng/fastigheter, bakgrundshalter etc.
URBAN-modellen från IVL för beräkning av gaturumsnivåer utifrån URBANbakgrund samt beräkning av 98%-il per timme från uppmätt 98 %-il dygn, se kapitel 5.1
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Östersunds kommun

Östersund
Antal invånare
areal (km2)
antal inv/km2
Andel skog

tätort/kommun
44 390/58 000
26,5 km²
1676
60 %

Andel odlad mark
Andel
uppvärmning med
ved

5%
1366 vedpannor
1742 braskaminer
926 kakelugnar
25 flis/pellets

Östersunds kommun är ytmässigt relativt stor och kan klassificeras som större tätort
Ytan är ungefär 2 500 km², något mindre än hela landskapet Blekinge. Kommunens
centrum är tätorten Östersund - Frösön och ligger vid sluttningen till Storsjön som till
ytan är Sveriges femte största sjö med 450 km². I Östersund - Frösön bor huvuddelen av
befolkningen, 44 390 av kommunens totalt 58 000 invånare, och där finns länets administrativa centrum. På landsbygden finns 5 småorter där Brunflo som ligger ca 2 mil
söder om Östersund har 5000 invånare. I kommunen finns dessutom stora jordbruksbygder. Östersunds kommun är med sina nära 12 000 ha åkermark den största jordbrukskommunen i Jämtlands län. Den produktiva skogsmarken i kommunen är totalt
151 700 ha.
Östersund har ett fåtal större industrier men ett stort antal mindre företag med verkstadsindustrin som den dominerande. På Frösön ligger Östersunds flygplats med såväl
civilt som militärt flyg med flygflottiljen F 4. Avståndet till Östersunds centrum är 6
km. Fjärrvärmen är väl utbyggd i centralorten. Nära hälften av hushållen (20 700) är
anslutna till fjärrvärmenätet.
I Östersunds kommun har en bedömning av luftkvaliteten endast gjorts i kommunens
centralort. Bedömningar bör göras i småorter med mer än 200 invånare, dvs även i
Brunflo, Lit, Häggenås, Tandsbyn, Orrviken och Fåker.
När det gäller mätstationen i Östersunds tätort, så är den belägen vid Z-gränd, centralt
belägen men ej utsatt för direkt trafik. De regionala bakgrundsstationerna i Lit och
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Bränna ligger ute i oboebyggd skogsmiljö 2 mil från Östersunds tätort. Provtagarna är
placerade i älgtorn.
Jämförelse med MKN för NO2
Gaturum
Uppmätt
98%-il timme, (90µg/m3)
ÖUT (72 µg/m3 )
NUT (54µg/m3 )
98%-il dygn (60 µg/m3 )
ÖUT (48 µg/m3 )
NUT (36 µg/m3 )
årsmedelvärde
µg/m3)
ÖUT (32 µg/m3
NUT (28 µg/m3 )

(40

Urban bakgrund
Uppmätt
Beräknat
Z-gränd

Beräknat
Vinterhalvår/år
75/ 60
(00-01)**
/91(99/00)
Vinterhalvår/år
45/36
(0001)**
61/48 (99-00)**
Vinterhalvår/år
21/16,8
(00/01)**
23/18** (99/00)

Mätning
saknas

30 (00-01)
40 (99-00)

Vinterhalvår
14 (00-01)

Vinterhalvår/å
r
50/40 (00/01)*
76/61 (99/00)
baserat på
årsmedel
24 (00-01)
33
Årsmedel
11,2
(00/01)***

Bakgrund
Regional
Lit/Bränna

Nationell
Bredkälen

2,0

Vinterhalv
år
1.2 (99-00)
1,7 (98-99)

Vinterhalv
år
0,7 (00-01)
0,6 (99/00)

Uppmätta och schablonberäknade värden utifrån Urbanmätnätets mätningar under
vinterhalvåret 2000/01 samt ett medelvärde för de två tidigare vinterhalvåren (99/00,
98/99) i Östersunds kommun. I tabellen redovisas även mätningar från EMEP-station
(Bredkälen).
*Beräknade timmedelvärden som redovisas i IVL-Urbanmätnätsrapporterna beräknat
utifrån uppmätta värden och Urbanmodellen.
**Gaturumsvärden har beräknats utifrån att uppmätta värden eller extrapolerade timvärden i Urban bakgrund har multiplicerats med 1,5.
***Årsmedelsanpassning har gjorts genom att multiplicera mätvärden som uppmätts
under vinterhalvåret med en faktor 0,8.
Kommentarer :
I följande tabell görs en bedömning om miljökvalitetsnormerna för NO2 överskrids i
dagsläget
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98%-il timme/dygn/vinterhalvår
98%-il timme/dygn/vinterhalvår
98%-il timme
98%-il dygn
Årsmedelvärden
98%-il timme
98%-il dygn
Årsmedelvärden

Regional bakgrund
Nationell bakgrund
Urban bakgrund
Urban bakgrund
Urban bakgrund
Gaturum
Gaturum
Gaturum
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MKN
klaras
MKN
klaras
MKN
klaras
MKN
klaras
MKN
klaras
Risk för överskridande
MKN
klaras
MKN
klaras

Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid som ska vara uppfylld from 1/1 2006 klaras i
dagsläget i urban bakgrund. Risk för överskridande finns i gaturum för 98%-il timme.
Toleransmarginal är 112,5 µg/ m3 den 1/1 2001 reducerat därefter med lika årlig
procentandel för att ej överskrida 90 µg/ m3 den 1/1 år 2006. Om de schabloniserade
beräkningarna stämmer, se tabell ovan, så klaras toleransmarginalen år 2001. De tre
senaste vinterhalvåren har dock varit relativt varma. Kalla vintrar kan ge högre halter av
kvävedioxid.
I Östersund har halterna sjunkit mycket det senaste vinterhalvåret, mer än i andra närbelägna orter. Anledning till detta är sannolikt varmare väderlek och möjligtvis en helt
ny busspark med hög reningsteknik som trafikerar centrala Östersund i närheten till
mätplatsen. När det gäller åren fram till år 2006 så kommer troligtvis bättre rening på
personbilspark och arbetsfordon att ge lägre luftföroreningshalter. I Östersund kommer
ett nytt kraftvärmeverk att from år 2003 släppa ut större mängder kväveoxider lokalt än
i dagsläget. Sammanfattningsvis är dock en möjligtvis något optimistisk bedömningen
att det finns en chans att klara miljökvalitetsnormen för NO2 år 2006 även i gaturum.
Kommunens egna beräkningar med hjälp av AIG (avgaser i gaturum) visar på kvävedioxidhalter på 128 µg/ m3 (98%-il timme vinterhalvårsanpassat) (102,4 µg/ m3 som
årsmedelvärde) på mest belastad gata.
Behov av mätningar: Mätningar krävs i kombination med beräkningar. De beräknade
gaturumsvärdena bör valideras med mätningar i gaturum, speciellt för att kontrollera 98percentilen per timme.
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Jämförelse med MKN för PM10 och EUs etapp 2 mål
MKN (uppfyllt 2005)

gaturum
Uppmätt

Beräknat

90%-il dygn (50µg/m3 )
ÖUT 98%-il dygn (30µg/m3)
NUT 98%-il dygn (20µg/m3)
årsmedelvärde (40 µg/m3)
ÖUT (14 µg/m3)
NUT (10 µg/m3)
EU-dir, etapp 2 uppfyllt 2010
98%-il dygn (50µg/m3 )
ÖUT 98%-il dygn (30µg/m3)
NUT 98%-il dygn (20µg/m3)

PM 10 av
sot
72
(0001)**

årsmedelvärde (20 µg/m3)
ÖUT (14 µg/m3)
NUT (10 µg/m3)
Sot 98%-il dygn

urban bakgrund
Uppmätt
Beräknat
Z-gränd
90%-il
20 (01-02)
98%-il
51 (01-02)
12
(01-02)***

bakgrund
Regional Nationell

PM 10 av
sot
36 (00-01)*
44 (99-00)*
14
(00/01)***
18 (00-01)
22 (99-00)
5 (00-01)
3,8 (99-00)

Sot vinterhalvårmv

*Beräknade 98%-il dygn PM10-värden beräknade utifrån uppmätta 98%-il dygn sotvärden multiplicerade med en faktor 2.
**Gaturumsvärden har beräknats utifrån att uppmätta värden eller uppskattade värden i
urban bakgrund har multiplicerats med en faktor 2
***Obs! Vinterhalvårsmedelvärde. Osäkerhet föreligger när det gäller relationen mellan
vinterhalvårsmedelvärden och årsmedelvärden för PM 10.
Kommentarer : I följande tabell görs en bedömning av om miljökvalitetsnormvärdet
överskrids i dagsläget
90%-il dygn
årsmedelvärden

Urban bakgrund
Urban bakgrund

MKN klaras
Ej bedömt

98%-ildygn

Urban bakgrund

MKN klaras

90%-il dygn
årsmedelvärde

Gaturum
Gaturum

Risk för överskridande
Ej bedömt

98%-ildygn

Gaturum

Risk för överskridande

Det är svårt att göra bedömningar eftersom osäkerhet finns när det gäller sambandet
mellan vinterhalvårsmedelvärden och årsmedelvärden. Mätningar av PM10 har också
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endast gjorts under ett vinterhalvår. Bedömningen blir dock att risk för överskridande
föreligger när det gäller 90%-il dygn och 98%-il dygns värden i gaturum i dagsläget och
även år 2006. Mer kunskap och mätningar behövs för att kunna göra bedömningar.
Behov av mätningar: Mätkrav föreligger eftersom den övre utvärderingströskeln
överskrids redan i urban bakgrund.
Jämförelse med föreslagen MKN för bensen och CO
Gaturum
Uppmätt

bensen
EU-dir årsmv (5 µg/m3 )
ÖUT (3.5 µg/m3 )
NUT (2 µg/m3 )

MKN-årsmedelvärde
µg/m3 )
ÖUT (2 µg/m3 )
NUT (1.5 µg/m3 )

(2.5

Beräknat
Vinterhalvår
5
(99-00)*
Årsmedel
4
(99-00)**
Vinterhalvår
5
(99-00)*
Årsmedel
4
(99-00)**

Urban bakgrund
Uppmätt
Beräknat
Z-gränd
Vinterhalvår
2,2 (99-00)
3,0 (98-99)
Årsmedel
1,8
(99-00)**
Vinterhalvår
2,2 (99-00)
3,0 (98-99)
Årsmedel
1,8
(99-00)**

Bakgrund
Regional Nationell

CO
EU: max 8-h medelvärde (10
mg/m3)
MKN-98%il av glidande 8timmars mv (10 mg/m3)
ÖUT (7 mg/m3 )
NUT (5 mg/m3)

* Gaturumsvärden har beräknats utifrån att uppmätta värden eller uppskattade värden i
urban bakgrund har multiplicerats med en faktor 2.3.
**Årsmedelvärdet har beräknats genom att det uppmätta eller beräknade vinterhalvårsanpassade värdet multiplicerats med en faktor 0,8.
Kommentarer: Uppmätta och schablonberäknade värden för bensen utifrån Urbanmätnätets mätningar under vinterhalvåret 98-99 och 99-00. Den föreslagna miljökvalitetsnormen för bensen överskrids i dagsläget i gaturum enligt beräkningar. Risken finns att
miljökvalitetsnormen överskrids även år 2006 i gaturum. I Östersund har gaturumsmätningar utförts på Rådhusgatan under 6 veckor under december till januari. Resultaten
visar veckovärden mellan 3,1 – 7,1 µg/m3.
När det gäller kolmonoxid visar beräkningar enligt AIG att kolmonoxidvärden överskrider miljökvalitetsnormen, se figur 1. Miljö- och stadsbyggnadskontoret (Msk) bedömer
att beräkningarna överskattar halterna eftersom mätningar på andra ställen i Sverige bl a
Malmö visar på låga kolmonoxidvärden.
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Behov av mätningar: Mätkrav föreligger eftersom den övre utvärderingströskeln sannolikt överskrids när det gäller bensen i gaturum. När det gäller kolmonoxid bedöms
inga mätkrav föreligga.
Jämförelse med MKN för SO2
Gaturum
uppmätt

beräknat

98%-il timme, (200µg/m3)
98%-il dygn (100µg/m3 )

Urban bakgrund
Uppmätt
beräkna
Z-gränd
t

Bakgrund
Regional
Lit/Bränna

Nationell
Bredkälen
3,7 (00-01)
0,5 (99-00)
2,0 (98-99)

ÖUT (60 µg/m3 )
årsmedelvärde/vinterhalvårsmv (50 µg/m3)

Vinterhalvår
0,5 (99-00)
1,0 (98-99)

Vinterhalvår
0,2/0,5 (9900)
0,4/0,4 (9899)

Vinterhalvår
0,4 (00-01)
0,1 (99-00)
0,3 (98-99)

Kommentarer: Uppmätta och schablonberäknade värden utifrån Urbanmätnätets mätningar under vinterhalvår för svaveldioxid.
När det gäller svaveldioxid underskrids miljökvalitetsnormen både i gaturum och i
urban bakgrund samt i regional bakgrund.
Behov av mätningar: Mätkrav föreligger inte.
Jämförelse med MKN för bly
Pb

Gaturum
uppmätt

beräknat

Urban bakgrund
uppmätt
beräknat

Bakgrund
regional

nationell

MKN
(EU)
årsmv
(0.5µg/m3)
ÖUT (0.35 µg/m3 )
NUT (0.25 µg/m3 )

Kommentarer: Moderna mätningar av bly saknas i Östersund. Mätningar av bly från
andra delar av Sverige visar att bly inte utgör något luftföroreningsproblem. I Östersund
finns en gammal mätning från 1979 av partikelbundet bly i gatuluft som bedöms som
inaktuell i och med att blyad bensin inte längre säljs. Den visade på dygnsvärden vid
Rådhusgatan på mellan 0,1-2,8 µg/m3 och månadsmedelvärden mellan 0,5-0,8 µg/m3.
Behov av mätningar: Bedöms inte föreligga.
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Mätningar av ozon
O3
Generationsmål för:
timmv 80 µg/m3
sommarhalvår 50 µg/m3
8-h medelv 70µg/m3

Gaturum
uppmätt

beräkna
t

Urban bakgrund
Uppmätt
beräknat
Z-gränd
Sommarhalvår
55 (2000)
62,6 (1999)

Bakgrund
Regional
Lit/Bränna
Sommarhalvår
61/60 (2000)
65,4/66,5
(1999)

Nationell
Vindeln
Sommarhalvår
59 (1999)
55,8 (1998)

Kommentar: Mätningar av marknära ozon under sommarhalvåret i Urbanmätnätet och
vid närmast belägna EMEP-station (Vindeln).
Sommarhalvårsmätningar överskrider generationsmål för marknära ozon. Enligt IVLrapporten 99-00 så överskrids 80 µg/m3 som timmedelvärde i hela landet. Observera att
vinterhalvårsmedelvärden i Östersund under mätsäsongen 99/00 var högre regionalt
(71,3 respektive 69,3) än sommarhalvårsvärdena regionalt (se tabellvärden). Sannolikt
beror detta på höga mätvärden i början av året.
Behov av mätningar: Mätkrav föreligger inte eftersom miljökvalitetsnormer saknas.
Dock bör mätningar göras under såväl sommar som vinter eftersom halterna är så höga
att hälso- och miljöeffekter inte kan uteslutas.
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Emissionsinventering
När det gäller emissioner så avser beräkningarna hela Östersunds kommun, dvs inte
bara tätorten.
Energiproduktion:
Utsläpp från Östersunds fjärrvärmeanläggningar, dvs; Önet (oljeeldat), Lugnviksverket
(fastbränsle) och Minnesgärdet (fastbränsle) och andra mindre pannor.
SO2 (svaveldioxid)
NOx (kväveoxider)

15 ton
135 ton

Utsläppen är framtagna av Jämtkraft från mätningar och beräkningar och gäller 1999.
Utsläpp från oljepannor som inte ingår i fjärrvärmen:
Länsstyrelsen inventerade 1996 oljepannor i länet över 50 kW. Inventeringen gav en
total användning av 13 369 m3 olja av miljöklass 1. Av denna mängd användes 1468 m3
olja av miljöklass 1. Av denna mängd användes 1468 m3 för fjärrvärmesystemet. Kvarvarande mängd blir 10 901 av miljöklass 1. Utifrån detta har miljö- och stadsbyggnadskontoret beräknat utsläppen till:
SO2 (svaveldioxid)
NOx (kväveoxider)
CO2 (koldioxid)

54 ton
58 ton
29 500 ton

Industriell förbränning: Krematoriet i Östersund utsläpp är enligt miljörapport 2000,
16 ton SO2 15 ton NO2 och 30 ton stoft.
Industriell process: Enligt miljö- och stadsbyggnadskontorets företagsregister släppte
13 företag inom branscherna lackering och grafisk industri ut 26 ton kolväten år 2000.
Två st spånskivefabriker släpper ut c:a 100 ton NOx per år.
Hushållens utsläpp från uppvärmning
Ett försök till uppskattning av de utsläpp till luft som enskilda uppvärmningsanläggningar i villor, radhus och liknande, inom kommunen orsakar, har gjorts. Beräkningarna
utgår från uppgifter från Sotningsväsendet år 2000 om att 1366 st vedpannor, 624 st
oljepannor, 1742 st braskaminer, 926 st kakelugnar och 25 st flis- och pelletspannor
finns i Östersunds kommun. Flera antaganden har använts och därmed är osäkerheten
stor.
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Den två. viktigaste osäkerheterna är:
1. Uppskattningen av hur stor del av husets energibehov som täcks av den värmekälla
som studeras. Exempelvis har det antagits att en vedpanna står för 75 % av husets
energibehov. Vidare har en braskamin antagits ge 15 % av energibehovet.
2. Vilka typer av vedpannor som används inom kommunen. Det har antagits att 10 % av
vedpannorna är både miljögodkända och anslutna till en ackumulatortank. Vidare att 15
% är anslutna till ackumulatortank utan att vara miljögodkända. De övriga vedpannorna
utgör då 75 %.
Utsläpp till luft för en villa som totalt behöver tillförsel av 25 000kWh.
Värmekälla
Oljepanna
Vedpanna 1 *)
Vedpanna 2 *)
Vedpanna 3 *)
Braskamin
Kakelugn
Flis/pellets anl

Stoft (kg)
1
3
8
180
2
2,5
3

SO2 (kg)
6
3
5
5
3

VOC (kg)
0,5
30
150
550
17,5
24
6

NOx (kg)
8
12
9
8
7

CO2 (ton)
10
0
0
0
0
0
0

*) Vedpanna 1 är miljögodkänd vedpanna med ackumulatortank, vedpanna 2 är icke
miljögodkänd vedpanna med ackumulatortank och vedpanna 3 är övriga vedpannor.
Inga uppgifter på utsläpp av svaveldioxid och NOx från braskaminer samt kakelugnar
har kunnat hittas. Därför kan ej uppskattade totalutsläpp av dessa föroreningar presenteras.
I tabellen nedan redovisas resultatet. Slutsatserna är tydliga och bör vara giltiga trots de
uppskattningar och antaganden som gjorts. Vad det gäller utsläpp av koldioxid är det
endast oljepannor som inte använder biobränsle. En oljepanna har däremot de lägsta utsläppen av stoft och VOC. För utsläppen av stoft och VOC är det icke miljögodkända
vedpannor utan ackumulatortank som helt dominerar utsläppen.
Vad det gäller utsläppen av svaveldioxid och NOx är utsläppen per värmekälla av
samma storleksordning oavsett typ. Därför bör det vara vedpannor och oljepannor som
står för den större delen av dessa utsläpp.
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Utsläpp från enskilda anläggningar i Östersunds kommun 2000.
Värmekälla
Oljepannor *)
Vedpannor
Braskaminer
Kakelugnar
Flis/pellets pannor
Totalt

Stoft (ton)
0,5
140
0,5
0,2
0,1
141

VOC (ton)
0,2
450
4,6
2,2
0,1
460

CO2 (ton)
4700
0
0
0
0
4700

*) Antalet oljepannor från inventering gjord Länsstyrelsen Jämtlands län 1997.
Vägtrafik:
Det är inte problemfritt att beräkna utsläppsförändringar för trafiken mellan enskilda år
på kommunnivå. Speciellt besvärligt blir det i Jämtland där tätortsstrukturen och glesbygdsförhållandena skiljer sig så pass mycket från riksgenomsnittet och generella metoder därför blir osäkra. Det finns inget riktigt bra statistiskt underlag att utgå ifrån.
Enklaste sättet är att utgå från att utvecklingen i Östersund är densamma som i övriga
landet. Fortfarande har man kvar problemet med att bestämma utsläppen för ett visst år
men har man väl gjort det är det ju lätt gjort att räkna ut förändringen. Enligt Vägverkets
beräkningar på nationell nivå ökade koldioxidutsläppen med 8 % mellan 1997 och
2000. Kväveoxidutsläppen minskade med 19 % under samma period. Vägverket har
även låtit VTI göra utsläppsberäkningar för Vägverkets regioner med en ny och ganska
avancerad modell som bl a tar hänsyn till kallstarter, motorvärmaranvändning mm.
Beräkningarna innehåller även en prognos fram till 2020. Det här är resultatet för
Region Mitt:

År

HC

CO

NOx

CO2

Partiklar

1995 20345

95021

19979

2078

538

1996 20597

101066

18979

2152

526

1997 18170

87837

17797

2117

486

1998 17077

82784

17033

2133

480

1999 16439

79538

16524

2151

458

2005 11370

55406

12687

2203

297

2011 3964

21581

7255

2221

206

2020 2474

10843

4338

2306

141

Om vi ska försöka uppskatta hur stor del av dessa utsläpp som sker i Östersund är att
använda befolkningsdata för den geografiskt fördelningen.
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VM
Jämtland
Östersund
Andel Östersund

Tätort
795753
98335
48190
0,06
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Landsbygd
176586
37249
10197
0,058

Om vi applicerar Östersunds befolkningsandelar på regionens utsläpp vid dissaggregeringen får vi följande resultat (enhet ton/år).
HC
1997
Tätort
644
Landsbygd
435
Totalt
1079
1999
Tätort
568
Landsbygd
408
Totalt
976
Trendframskrivning 2000
Tätort
530
Landsbygd
394
Totalt
924

CO

NOx

CO2

Partiklar

3092
2124
5216

328
715
1043

51000
74000
125000

12
17
29

2808
1915
4723

309
660
969

51000
75000
127000

11
16
27

2666
1811
4477

299
632
931

52000
76000
128000

11
16
26

Flygets utsläpp:
Vid F4 på Frösön bedrivs både civil och militär flygverksamhet. Emissionerna är tagna
från tillståndsansökan och gäller bedömningar för år 2003 och utsläpp från c:a 24 000
respektive 15 000 flygplansrörelser från den militära respektive den civila verksamheten
inom den sk LTO cykeln. Emissionerna gäller hela flygplatsen dvs även utsläppen från
motorprovning, drivmedelshantering, fordonstrafik, verkstäder, brandövningsplats och
energiförsörjning. Summan blir: 14 982 ton CO2, 71 ton CO, 82 ton NOx, 15 ton HC,
<0,1 ton SO2, 1 ton stoft.
Sjöfart
Fritidsbåtar:
Källa: NV rapport 3993
Tvåtakts
dare
< 20 hk
>20 hk
4-65 hk

utombor-

NOx
g/kg bränsle
6 +/-4
8 +/- 3
1

Hc
g/kg bränsle
245 +/- 50
190 +/-50
170
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Bränsleförbrukning för 2-taktare: 400-500 g/kWh, vilket ger:
Tvåtakts
dare
< 20 hk
>20 hk
4-65 hk

utombor-

NOx
g/kWh
3
3
0,5

Hc
g/kWh
125
80
80

CO
g/kWh
200
250
240

I Östersund fanns enligt gamla fritidsbåtsregistret 1992,
•

213 st fritidsbåtar med mindre än 20 hk

•

375 st fritidsbåtar med motorstyrka mer än 20 hk

Vid beräkning för fritidsbåtar mindre än 20 hk har antagits en medelomvandlingsfaktor
10 hk = 7,4 kW. Medeleffektuttag 70 %. Driftstid om 20 timmar per år har valts. Detta
ger: 213 x 7,4 kW x 0,7 x 20 = 22066,8 kWh.
Utsläppen beräknas enligt uppgifter i tabell ovan till 66 kg NOx, 2758kg HC och 4413
kg CO.
Vid beräkning för fritidsbåtar större än 20 hk har antagits en medelomvandlingsfaktor
för 30 hk = 22,1 kW. Medeleffektuttag 50 %. Driftstid om 40 timmar per år har valts.
Detta ger 375 x 22,1 kW x 0,5 x 40 = 165 750 kWh.
Utsläppen beräknas enligt uppgifter i tabell ovan till 497 kg NOx, 1326kg HC och 4144
kg CO.
Totalt ger denna mycket grova beräkning där många osäkerheter föreligger tex gamla
uppgifter, dieselbåtar räknas inte, medelomvandlingsfaktor när det gäller hk och kW,
osäkerhet när det gäller användandet mm; utsläpp för fritidsbåtar totalt 563 kg NOx,
4084 kg HC och 8557 kg CO.
Hushållens utsläpp från konsumentprodukter
Enligt Stockholms Luft- och Bulleranalys Emissionsdatabas från 1999 var hushållens
utsläpp av flyktiga organiska kolväten i Stockholms län och Uppsala län c:a 5 kg VOC
per person. Det gäller flyktiga organiska kolväten från konsumenttillgängliga produkter.
Kemikalieinspektionens produktregister har använts för att beräkna utsläppen. Östersunds tätort 44390 inv x 5 kg = 222 ton VOC. Hela kommunen58 000 x 5 kg = 290 ton
VOC.
Arbetsmaskiner
En översiktlig grov uppskattning (där t ex bensindrivna arbetsmaskiner inte tas med) har
gjorts utifrån den modell som använts av Stockholms Luft- och Bulleranalys – Emissionsdatabas – struktur, innehåll, kvalitet 1999. Statistik från SCB för år 2000 för regionala oljeleveranser har använts. Leveranser av diesel till Östersund 2000 uppgick totalt
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till 22 660 m3. 20 545 m3 gick till förbrukarkategorin övrigt. För diesel ingår i denna
grupp huvudsakligen försäljning via bensinstationer. All övrig diesel antas gå till
arbetsmaskiner, dvs 2115 m3. Emissionsfaktorer från NTM (52 g NOx/l MK1) har
använts. Då blir NOx-utsläppen c:a 110 ton.
Skotrar
För beräkning av skoterutsläppen har använts uppgifter i rapport IVL B 1342 för
Sverige som sedan räknats om med SCB-siffror för Östersund. Enligt beräkningen ger
skoterutsläppen upphov till 3296 ton CO, 613 ton HC, 8 ton NOx, 15 ton partiklar, 0,08
ton N2O, 18 tonCH4, 0,015 ton NH3, 1 ton SO2 och, 11 902 ton CO2.
Arbetsredskap
Har beräknats utifrån rapport IVL B 1342. Beräknade utsläpp för Sverige 1997 har omräknats till Östersundsförhållanden genom att jämföra folkmängd i riket och Östersund.
Detta ger 282 ton CO, 27 ton HC, 52 ton Nox, 3,26 ton partiklar, 1,62 ton N2O, 0,156
ton SO2.
Bensinstationer:
Beräkningsförfarandet och procentsatserna är hämtade från Naturvårdsverket, se kapitel 5.
Beräkningarna har gjorts på basis av SCB-siffror från år 2000. Bensinvolymer från
bensinstationer som inte ligger i Östersunds tätort har tagits bort.
∑ NMVOC (m3) = 0.054% x 36 052 m3 + 0.016% x 36 052 m3 + 0.01% x 36 052 m3
vilket ger: 2884, 15 NMVOC
Åtgärder i form av muffar finns på samtliga bensinstationer.
För att erhålla antal ton NMVOC får man multiplicera den erhållna m3 med densiteten
0.75 (ton/m3). 2884,15 x 0,75 = 21,63 ton NMVOC. Om endast bensinstationer i Östersunds tätort räknas blir summan 17,47 ton NMVOC.
Djurhållning
I Östersunds kommun finns enligt Lantbruksregistrets uppgifter från 1999 följande djur:
2366 kalvar, 2941 kvigor, tjurar och stutar, 2556 kor för mjölkproduktion, 1624 svin,
1694 får, 463 hästar, 999 hönor
Djuren är i huvudsak lokaliserade till landsbygden, men relativt många hästar finns på
Frösön och i eller nära anslutning till Östersunds tätort. Beräkningar har gjorts enligt
kapitel 5.
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Boskap< 1år: 0.01tonN-NH3 /år,djur = 0.01*1.21 ton NH3/år, djur
Boskap 1-2 år: 0.02 ton N-NH3 /år,djur
Boskap>2år: 0.03 ton N-NH3 /år,djur
Grisar: 0.005 ton N-NH3 /år, djur
Får: 0.0017 tonN-NH3 /år, djur
Hästar: 0.0087 ton N-NH3 /år, djur
Hönor:0.0003 ton N-NH3 /år, djur
Summa:
Tillgängliga modeller
AIG (Avgaser i gaturum) från Trivector.
URBAN-modellen
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=
28,
6
ton
=
71
ton
=
120
ton
=
10
ton
=
3,5
ton
=
5
ton
=
0,4
ton
238, 5 ton NH3/år
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släpp
n/år)

SO2

Energianläggning,
fjärrvärme
Energianläggningar,
oljeeldade
Krematorium

NO2 NOx NH3

15

135

54

58

16
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VOC Total PM10,
CH
stoft,
partiklar
(PM2.5)

15

CO

30

0,002

Ind. Process (lösningsmedel grafisk/lack)
Småskalig förbränning
22

100

26

43

460

141

Vägtrafik

931

924

26

4477

82

15

1

71

0,5

4

- personbil diesel
- personbil bensin
- tung trafik
- bussar
Flygtrafik

< 0,1

Fritidsbåtar
Hushåll,
produkter
Arb. fordon

konsument-

8,6

290
110

Skoter

1

8

613

15

3296

Arb. redsk.

0,2

52

27

3

282

213

8650

Bensinst.

22

Djurhållning
Totalt

238,5
108

15

1367 238

105

4495
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Bilaga 3
Nomogram för uppskattning av halter av NO2 och PM10 (Foltescu mfl
2001, SMHI rapport nr 102)
Nomogram för beräkning av lokala bidrag från gaturum till årsmedelhalter av
PM10 (µg/m3).
Gata- lokalt bidrag
Bredd 20m

Emissionsfaktor
(mg/fordon km)

Bredd 40m

200

140
80

40
20

50

40

10
30
20
PM10 (µg/m3)
årsmedelvärde

Miljökvalitetsnorm: 40 µg/m3

0

10000
20000
30000
Fordonsmängd ( fordon/dygn )
Exempel:
Fordonsmängd=15 000 fordon/dygn
Emissionsfaktor= 140 mg/km
Gaturummets bredd = 40 m
Resultat : lokalt haltbidrag: 7.5 µg/m3
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Nomogram för beräkning av lokala bidrag från öppen väg till årsmedelhalter av
PM10 (µg/m3).
Väg- lokalt bidrag
Avstånd från vägmitt (m)
25 m

50 m

Emissionsfaktor
(mg/fordon km)

400

100 m

200
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80
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PM10 (µg/m3)
årsmedelvärde

0

20000
40000
60000
Fordonsmängd ( fordon/dygn )

80000

Exempel:
Fordonsmängd=30 000 fordon/dygn
Emissionsfaktor= 140 mg/km
Avstånd från vägmitt = 50 m

Miljökvalitetsnorm: 40 µg/m3

Resultat : lokalt haltbidrag: 4 µg/m3

Nomogram för beräkning av lokala bidrag från gaturum till årsmedelhalter av
NO2 (µg/m3).
Gata- lokalt bidrag

Bredd 20m

Emissionsfaktor
(g/fordon km)

2.0

Bredd 40m

1.4

1.2
0.8

0.4

50

40

10
30
20
NO2 (µg/m3)
årsmedelvärde

Miljökvalitetsnorm: 40 µg/m3

0

10000
20000
30000
Fordonsmängd ( fordon/dygn )
Exempel:
Fordonsmängd=20 000 fordon/dygn
Emissionsfaktor= 0.8 g/km
Gaturummets bredd = 40 m
Resultat : lokalt haltbidrag: 20 µg/m3
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Nomogram för beräkning av lokala bidrag från öppen väg till årsmedelhalter av
NO2 (µg/m3).
Väg- lokalt bidrag
Avstånd från vägmitt (m)
25 m

2.0

50 m 100 m

1.4

Emissionsfaktor
(g/fordon km)
1.2
0.8

0.4

50

40

10
30
20
NO2 (µg/m3)
årsmedelvärde

Miljökvalitetsnorm: 40 µg/m3

0

20000
40000
60000
Fordonsmängd ( fordon/dygn )
Exempel:
Fordonsmängd=40 000 fordon/dygn
Emissionsfaktor= 0.8g/km
Avstånd från vägmitt = 50 m
Resultat : lokalt haltbidrag: 12 µg/m3
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