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URBAN-projektet sommaren 1999 och vintern 1999/00

FÖRORD
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LUFTKVALITETEN I SVERIGE SOMMAREN 1999 OCH VINTERN 1999/00
Resultat från mätningar inom URBAN-projektet
Sammanfattning/Summary

Förutom en redovisning av resultaten från mätningarna under vintern 1999/00, den 14:de mätsäsongen i rad
inom URBAN-projektet, redovisas också resultaten från den fjärde mätningen i rad under en sommarperiod, april -
september 1999.

Mätningarna under sommaren 1999 omfattade månadsvisa bestämningar av O3 och utfördes i centrum av 14
tätorter samt vid 28 regionala mätplatser i anslutning till tätorterna. I 10 av tätorterna respektive 20 av de regionala
mätplatserna genomfördes också månadsvisa bestämningar av NO2. Under vintersäsongen, oktober 1999- mars 2000,
genomfördes mätningar i totalt 42 tätorter. Mätningarna de sex senaste säsongerna avviker något från tidigare år, genom
att kommunerna kunde välja att delta med ett alternativt basprogram. Detta har medfört att den dygnsvisa provtagningen
av svaveldioxid (SO2) ersatts med månadsvisa, diffusiva mätningar av SO2 samt diffusiva veckomätningar av VOC i 28
av årets medverkande kommuner. Det totala antalet kommuner som genomförde VOC-mätningar var 39. Analysen
omfattade bestämning av 8 komponenter, bensen, toluen, m+p-xylen, o-xylen, etylbensen, butylacetat, oktan och nonan.
Vidare genomfördes månadsvisa diffusionsmätningar av O3 i 11 tätorter och diffusionsmätning för bestämning av
månadsvisa NOx i 3. I 22 kommuner genomfördes dessutom månadsvisa diffusionsmätningar av SO2 och NO2 vid totalt
44 platser på landsbygden i anslutning till tätorterna. Vid 22 av dessa regional mätplatser genomfördes också månadsvisa
mätningar av O3.

Resultaten har sammanställts med meteorologiska uppgifter och i rapporten redovisas även resultat från
mätningar i bakgrundsluft vid de svenska mätpunkterna inom EMEP-nätet. För så kallade episoder har mätdata även
hämtats från EMEP-stationer i Danmark, Finland och Norge. Förutom traditionell redovisning av resultat och jämförelser
med gränsvärden, presenteras linjära sambandstester mellan de uppmätta parametrarna, meteorologiskt data samt
kommundata. Den regionala och storskaliga (långdistanstransporterad) bakgrundsbelastningens betydelse för
luftkvaliteten i tätorter, liksom haltvariationer inom tätorterna, diskuteras utifrån de resultat som framtagits inom
projektet. Beräkningar har också genomförts i syfte att undersöka om alternativa metoder att analysera bidraget av
långdistanstransporterade föroreningar ger annorlunda resultat än de metoder som hittills använts Betydelsen av olika
emissionsbegränsande åtgärder diskuteras i relation till trender för luftkvaliteten i tätorterna.

I årets rapport redovisas också resultat från en extra sotmätning, som genomförts i syfte att utröna betydelsen av
provpunktens placering i relation till störkällor av tillfällig natur, t ex marschaller. Arbetet med utvärdering,
sammanställning och rapportering av URBAN-projektet har från säsongen 1990/91 erhållit ekonomiskt bidrag från
Naturvårdsverket.
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AIR QUALITY IN SWEDEN SUMMER 1999 AND WINTER 1999/00
Results from measurements in the URBAN network project

Sammanfattning/Summary
In addition to the results from winter 1999/00 (the 14th consecutive campaign within the URBAN project),
results from the forth successive summer measurement season, April - September 1999, are presented.
The measurements during summer 1999 included O3 measurements as monthly averages at 14 urban sites and
at 28 rural sites neighbouring the urban centres. In addition, NO2 measurements as monthly averages were
undertaken at 10 of the urban sites and 20 of the rural sites.
During the winter season, October 1999 - March 2000, measurements were carried out at 42 urban towns and
cities. The measurements from the six last seasons have differed somewhat from previous years in that the
municipalities can now choose an alternative base program. This has meant that the 24-hour sampling of
sulphur dioxide (SO2) was replaced by monthly diffusive measurements of SO2 together with weekly
diffusive measurements of VOC at 28 of this year’s participating municipalities. In total, 39 of the
municipalities undertook VOC measurements. 8 VOC components were determined in the analysis: benzene,
toluene, m + p-xylene, o-xylene, ethylbenzene, butylacetate, octane and nonane. In addition, monthly
diffusive measurements of O3 were performed at 11 urban sites and monthly diffusive measurements of NOx

at 3 urban sites. In 20 municipalities monthly diffusive measurements of SO2 and NO2 were undertaken at 44
rural sites neighbouring the urban centres. Furthermore, at 22 of these rural sites monthly diffusive
measurements of O3 were also carried out.
The results have been compiled together with corresponding meteorological data. In addition, the results from
background air measurements at the Swedish sites within the EMEP network are presented. For so called
episodes, data were provided from EMEP stations in Denmark, Finland and Norway.
Besides the conventional presentation of results and comparisons with the national air quality standards, linear
correlation tests between the measured parameters, meteorological data and even other general data supplied
by the municipalities concerning population, traffic work etc. are also reported. The regional and large-scale
(long distance transport) background contributions for air quality in the urban areas, as well as the level
variation within the urban areas have been discussed on the basis of the obtained results. In addition,
calculations have been carried out to compare alternative methods with those methods currently employed for
analysing the contribution of long distance pollutants. The significance of reductions in emissions is assessed
in terms of air quality trends in the urban centres.
An additional soot campaign was performed to study the significance of the location of the sampling site in
relation to temporary sources, e.g. out-door tin candles. The results are discussed in the report.
Economical support from the Swedish Environmental Protection Agency has financed result evaluation,
compilation and reporting of the project since the 1990/91 season.
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SAMMANFATTNING

De föroreningsbidrag som påverkar den urbana luftkvaliteten kan ha flera olika
ursprung. Föroreningar kan ha lokalt eller regionalt ursprung men också transporteras
in från andra länder eller från avlägsna källor i Sverige. Kunskap om de olika
bidragens betydelse är en nödvändig förutsättning för att ett åtgärdsarbete skall få
önskad effekt. I rapporten har beräkningar genomförts i syfte att undersöka om
alternativa metoder att analysera bidraget av långdistanstransporterade föroreningar
ger annorlunda resultat än de metoder som hittills använts. Resultaten tyder på att så
kan vara fallet och sannolikt har källor inom landets gränser (såväl lokala som
regionala) en större betydelse än vad som hittills antagits. Antalet urbaniserade
områden och närheten mellan dem har, tillsammans med graden av utbyggd
infrastruktur, sannolikt större betydelse för luftkvaliteten i ett område än intransporten
av föroreningar från kontinenten, också för flertalet platser i södra delen av Sverige.

Under sommaren 1999 genomfördes månadsvisa diffusionesmätningar av ozon (O3) i
14 tätorter och vid 28 regionala mätplatser. I 10 av tätorterna samt vid 20 av de
regionala mätplatserna genomfördes också månadsvisa mätningar av kvävedioxid
(NO2). Mätningar under vinterhalvåret 1999/00 genomfördes i 42 tätorter.
Mätningarna under vintern omfattade dygnsvisa mätningar av svaveldioxid (SO2), sot
och NO2 samt veckovisa mätningar av 8 flyktiga organiska ämnen (VOC), bensen,
toluen, etylbensen, m+p-xylen, o-xylen, butylacetat, oktan och nonan. VOC-
mätningar genomfördes i 39 av tätorterna. Månadsvisa diffusionsmätningar av SO2

genomfördes i 28 av tätorterna. Vidare genomfördes månadsvisa diffusionsmätningar
av O3 i 11 tätorter. Mätningar av NOx enligt det koncept som introducerades förra
vinterhalvåret genomfördes i tre tätorter. Månadsvisa, regionala mätningar av SO2 och
NO2 genomfördes på 44 mätplatser i anslutning till 22 av tätorterna. Vid 22 av de
regionala mätplatserna bestämdes också månadsvisa medelvärden av O3. Dessutom
ingår i rapporten resultat från de nordiska mätplatserna i bakgrundsluft inom det så
kallade EMEP-nätet. Till alla mätvärden har kopplats meteorologisk information från
närliggande synoptisk/automatisk observationsplats.

Vinterhalvåret var som helhet 1.5 – 3 grader mildare än normalt. Medelvindstyrkan
och ventilationsförhållandena kan betraktas som normala, medan nederbördsmängden
var större än normalt. Ändå var vädersituationen stundtals kaotisk. Vintern började
milt och blött under oktober och fortsatte med höga vinstyrkor i november och storm i
december. I norra Sverige uppmättes mycket låga temperaturer i december, medan
milt och ostadigt väder rådde i söder. Januari var fortsatt mild i södra Sverige och i
gränsen mot en något kallare luft i norr parkerade en front, vilket medförde att stora
nederbördsmängder drabbade västra delarna av mellersta Götaland

Samtliga vinterhalvårsmedelvärden av SO2 underskrider gällande gränsvärde
respektive miljökvalitetsnorm med god marginal. Även vinterhalvårsmedelvärdena
för sot underskrider gränsvärdet. Ett enstaka värde över gränsvärdet för dygn
uppmättes i tre orter. Både vinterhalvårsmedelvärden och dygnsmedelvärden för NO2

underskred motsvarande gränsvärden och miljökvalitetsnorm. Schablon-beräknade
98%-iler för timma, baserade på uppmätta dygnsmedelvärden, visar att också
normvärdet för timma innehålls vid mätplatserna inom Urbanmätnätet. Däremot gäller
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för alla tätorter utom 3, baserat på skattade värden för den ” mest belastade platsen” ,
att mätkravsnivån enligt miljökvalitetsnormen överskrids. Vinterhalvårsmedelvärdet
av bensen i urban bakgrund är i nivå med eller över den föreslagna
miljökvalitetsnormen i 9 orter. Däremot hamnar alla årsmedelväden framräknade för
gaturum betydligt över denna nivå. Miljöhälsoutredningens långsiktiga mål överskrids
i samtliga orter, även i urban bakgrund. Baserat på resultaten från O3 -mätningarna
kan man dra slutsatsen att halter >80 µg/m3 förekommit i alla delar av landet under ett
flertal timmar och att nivån sannolikt också kan överskridas i tätorter vintertid. Det är
också troligt att riktvärdet överskridits.

” Traditionella”  episoder förekommer fortfarande, men tycks generellt ha allt mindre
betydelse för föroreningsbelastningen i tätorterna. Det minskade antalet orter som
genomför dygnsmätningar av SO2, gör det svårare att upptäcka episoder. För ett antal
orter i södra Sverige erhölls dock några av de 4 högsta sothalterna i samband med en
episod i början av november. I januari inträffade en NO2 –episod, som påverkade
tätorter och bakgrundsstationer i södra Sverige.

Ett antal sambandstester och andra typer av beräkningar genomförs varje år för att
studera eventuella samvariationer mellan olika parametrar och för att belysa
kommunala särdrag. Det mest förvånande resultatet gäller i år dygnsmedelvärdenas
veckodagsberoende, där kvoten för sot uppvisar en oförklarligt stor variation mellan
orterna.

För VOC gäller att flertalet av förhöjda veckomedelvärden uppmättes i ett fåtal orter.
I en av dessa, Orsa, uppmättes också förhöjda halter av butylacetat, vilket tyder på
förekomst av lokala lösningsmedelsutsläpp.

De åtgärder som vidtagits i Sverige och andra länder för att minska utsläppen av
luftföroreningar har haft effekt. Luftkvaliteten i svenska tätorter har allt blivit bättre
under de 14 vintersäsonger mätningar utförts inom URBAN-projektet. För att kunna
uppskatta förändringen i belastning på en nationell nivå har ett årligt medelvärde
beräknats på vinterhalvårsmedelvärdena för de 15 av årets deltagande orter, vilka
medverkat sedan vintern 1986/87.

Den stora förändringen av SO2 -halterna ägde rum under de första åren av projektet.
Under senare år har förändringen varit liten och med små mellanårsvariationer, och
skillnaden i belastning mellan ”medeltätorten” och bakgrundsstationerna är nu
marginell.

Vinterhalvårsmedelvärdena för sot har däremot under hela projektet uppvisat stora
mellanårsvariationer, vilket försvårat trendanalysen. Det var dock möjligt att redan för
några år sedan visa att halterna vid Rörvik, Vavihill och Hoburg minskat signifikant.
Resultaten under de senaste åren har visat att sotbelastningen minskat även i de flesta
av tätorterna. Belastningen i ”medeltätorten” är betydligt större än i bakgrunden.

Även NO2 –halterna fortsätter att minska i de svenska tätorterna. Den linjära
regressionsanalysen visar att trenden för den ”nationella” tidserien är en årlig
minskning med i genomsnitt 0.77 µg/m3 (3%). Halterna i bakgrundsluft har under
hela den period mätningar pågått varit betydligt lägre än i tätorterna. Den
samvariation som föreligger för SO2 och sot mellan bakgrundstationerna inbördes och
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mellan bakgrundsstationer och de ”nationella” medelvärdena saknas för NO2. Den
årliga haltminskningen är mindre vid bakgrundsstationerna jämfört med tätorterna.
För Aspvreten är den 0.19 µg/m3, för de övriga 0.27 – 0.32 µg/m3. Även 98%-ilerna
har blivit lägre under 14-årsperioden.

Mätningar av VOC inom URBAN-projektet har nu genomförts under 8
vintersäsonger. I alla kommuner har VOC-halten minskat sedan mätningarna började,
även om skillnaderna mellan kommunerna är stor.

NOX-emissionen från hela trafiksektorn kan ha minskat med ca 40 % och emissionen
från personbilar med ca 52 % under de år URBAN-projektet funnits. För övriga källor
saknas årliga uppgifter för motsvarande period. Minskningen av den totala NOX-
emissionen i Sverige har uppskattats till 34 % mellan åren 1980 och 1998. Den största
förändringen i ton räknat tillskrivs mobila källor. Den ”nationella trenden” i NO2 –
belastning, med en minskning på 39% under 14 år, följer således ganska väl den
beräknade emissionsminskningen på trafiksidan totalt.

Kolväteemissionerna i Sverige har minskat med knappt 17% sedan år 1992  Uppgifter
om enskilda komponenter saknas. Minskningen av HC-emissioner från trafiksektorn
har beräknats vara 38% sedan 1992. Inte heller här finns någon uppgift om hur stor
andelen av t ex bensen eller andra aromater är. Uppgifterna är därför inte direkt
jämförbara med resultaten från de mätningar som genomförs inom URBAN-projektet.
Minskning för bensen och summa aromater, i de orter där VOC-mätningar genomförts
under 8 säsonger, kan uppskattas till 60%.



URBAN project summer 1999 and winter 1999/00

SUMMARY

The air pollution, which affects the urban air quality, can have several sources.
Besides local or regional sources, air pollutants can also be transported from other
countries or from remote areas in Sweden. An understanding of the significance of the
different sources is necessary in order to succeed with abatement strategies. In the
report, calculations have been carried out to compare alternative methods with those
methods currently employed for analysing the contribution of long distance pollutants.
The results show that differing results can be obtained and it is probable that local and
regional sources within Sweden have previously been underestimated. The number of
urban areas and proximity between them, together with the degree of built infra-
structure are likely to give a greater impact for air quality in an area than long distance
pollutants from the continent. This is the case for several sites in southern Sweden.

During the summer of 1999 monthly diffusive measurements of ozone (O3) were
carried out at 14 urban municipalities and at 28 regional measurement sites. At 10 of
the urban sites and 20 of the regional sites, monthly measurements of nitrogen dioxide
(NO2) were also undertaken. During the winter half-year of 1999/00, the
measurements covered 42 urban areas. The winter measurements comprised of 24-
hour measurements of sulphur dioxide (SO2), soot (black smoke) and NO2, together
with weekly measurements of 8 volatile organic compounds (VOC); benzene, toluene,
ethyl benzene, m- + p-xylene, o-xylene, butyl acetate, octane and nonane.  VOC
measurements were carried out at 39 of the urban sites. Monthly diffusive
measurements of SO2 and O3 were carried out at 28 and 11 of the urban sites
respectively. Measurements of NOx following the concept introduced last year were
performed at 3 urban sites. Monthly, regional measurements of SO2 and NO2 were
undertaken at 44 measurement sites neighbouring 22 of the urban municipalities. At
22 of the regional measurement sites monthly averages of O3 were also determined. In
addition, the report includes background air data from the Nordic measurement sites
within the so-called EMEP measurement network. All the presented data has been
related to relevant meteorological information provided by appropriate synoptic
and/or automatic observation stations.

The winter half-year was in general 1.5 – 3 degrees milder than normal. The average
wind strength and ventilation conditions can be assumed as normal while the
precipitation quantities were greater than normal. Despite this, the weather situation
could be described as being chaotic on occasions. The winter started out mild and wet
during October, and continued with strong winds in November with storms in
December. In northern Sweden very low temperatures were measured in December
while mild and unstable weather prevailed in the south. January continued to be mild
in the south and at the boundary with colder air in the north, a front system was
established which caused large quantities of precipitation in western parts of central
Götaland.

All winter half-year averages of SO2 were well below current air quality standards and
air quality directives. Even the winter half-year averages of soot were under the air
quality standard. A few soot measurement values exceeded however the 24-hour
standard at 3 urban sites. Both winter half-year and 24-hour average values for NO2
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were below the corresponding air quality standard and air quality directives. Based on
measured 24-hour averages, modelled 98%-ile hour averages were calculated and
shown to be within the air quality directive for all the urban network measurement
sites. For all urban sites except three however, the estimated value for ” the most
polluted place”  meant that the measurement requirement level according to the air
quality directive was exceeded. The winter half-year average for benzene in urban
background air equalled or just exceeded the proposed air quality directive in 9 urban
municipalities. This implies however that the yearly averages at traffic-busy streets
easily exceed the directive at all urban sites. In addition, the national Environmental
and Health investigation’s long term target is exceeded in all urban centres and the
urban background air. Based on the results from the O3 measurements, concentration
levels > 80 µg/m3 occur in all parts of the country for several hours and even in winter
this level is likely to be exceeded in urban areas. It is also probable that the O3

guideline value is exceeded.

Although “ traditional”  episodes still occur they are generally considered to have a
reduced significance for the air pollution load in urban areas. Since the number of
urban areas measuring 24-hr SO2 has declined, it has become increasingly difficult to
detect episodes. For a number of urban centres in southern Sweden however, the 4
highest soot concentrations were observed in connection with an episode in
November. In January an NO2 episode occurred which affected urban and background
stations in southern Sweden.

A number of correlation tests and other calculations are undertaken each year to study
possible co-variations between different parameters and to enlighten characteristic
features for different municipalities. The most surprising result this year is the daily
average value dependence on weekday, where the ratio for soot shows an
unexplainably large variation between urban sites.

For VOC several high weekly average values were measured at a few urban sites. At
one of these, Orsa, elevated levels of butylacetate were measured which indicates the
presence of a local emission source of organic solvents.

The measures taken in Sweden and in other countries to reduce emissions of air
pollutants have had an effect. The air quality in Swedish urban centres has become
increasingly improved over the 14 winter seasons where measurements have been
undertaken within the URBAN project. In order to estimate the change in air pollution
load at a national level, a yearly average has been calculated from the winter half-year
averages for the 15 participating urban sites, which have been a part of the project
since winter 1986/87.

The large change in SO2 concentrations occurred during the first years of the URBAN
project. During recent years the change has been less dramatic and with small yearly
variations. The difference in the SO2 load between the “average urban centre” and the
background stations is now only slight.

 The winter half-year averages for soot have however shown large yearly variations
during the entire project period. This has hindered the soot trend analysis. Despite
this, it was possible, already several years ago, to conclude that the levels at Rörvik,
Vavihill and Hoburg have decreased significantly. Results from recent years have
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shown that the soot loads have even decreased in most of the urban sites. The load at
the “average urban centre” is significantly higher than at background stations.

Even the NO2 concentrations continue to decrease in the Swedish urban centres. The
linear regression analysis shows that the trend for the national time series is an annual
reduction of 0.77 µg/m3 (3%) as an average. Since the start of the measurements,
concentrations in background air have always been significantly less than at the urban
sites. The co-variation which exists for SO2 and soot, within and between the
background stations and the “national” averages, is absent for NO2. The yearly
concentration reduction is less at the background stations that in the urban centres. For
Aspvreten the reduction is 0.19 µg/m3, and at other sites 0.27 – 0.32 µg/m3. Even the
98%-iles have become less over the 14-year period.

Measurements of VOC within the URBAN project have now been undertaken during
8 winter seasons. In all of the urban centres the VOC levels have been decreasing
since the measurements started, even though the differences between the urban sites is
large.

The NOx emission from the entire traffic sector is estimated to have been reduced by
ca 40% and the emission from cars by ca 52% during the years of the URBAN
project. Data for other emission sources over this period is however lacking. The
reduction of the total NOx emissions in Sweden has been estimated as 34% between
the years 1980 and 1998. The greatest change in tons has been ascribed to mobile
sources. The “national trend” for NO2 load with a decrease of 39% over 14 years thus
follows rather well the calculated emission reduction from traffic.

Hydrocarbon (HC) emissions in Sweden have decreased by almost 17% since 1992.
Data on individual components however is lacking. The HC emission reduction from
the traffic sector has been calculated as 38% since 1992, but no data is available on
how great the fractions of e.g. benzene or other aromatics, are. Consequently no direct
comparison can be made with the results from the URBAN project measurements.
The reduction for benzene and “the sum of aromatics” at the urban sites where VOC
measurements have been carried out during the 8 seasons can be estimated to 60%.
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1. INLEDNING

Under senare delen av arbetet med föreliggande rapport publicerades
Miljömålskommitténs slutbetänkade ” Framtidens miljö – allas vårt ansvar” . Detta
mycket omfattande arbete har sammanfattats i en mer gripbar publikation, ur vilken vi
tagit oss friheten att kopiera och bilägga en mindre del. Härefter publicerades
” Naturmiljön i siffror 2000” , som också tar upp de 15 svenska miljökvalitetsmålen.
Vi har ännu inte hunnit studera dessa rapporter mer ingående, men kan konstatera att i
båda ingår resultat från URBAN-projektet. Tyvärr kan det dock i vissa fall vara svårt
att se kopplingen till projektet, på grund av bristfälliga referenser. I
miljömålskommitténs betänkandehar resultat från URBAN-projektet ingått i de
underlag som man arbetat med, inte minst i försök till framskrivningar av olika
åtgärders betydelse för luftkvaliteten.

I år kan vi även säga ett dubbelt ” äntligen” . Först för att vi till slut lyckats överföra
allt beräknings-och presentationsarbete från vårt gamla SMIL-system till ett nytt
system. Fördelarna med detta är många och inte minst kommer underlaget till
kommunerna att kunna överföras snabbare, bli snyggare och på sikt kanske framtaget
av mottagaren själv. Det andra gäller provtagning och bestämning av partikelhalter.
Utvecklingsarbetet har nu nått så långt att kommunerna till nästa säsong kan inkludera
dygnsvisa mätningar av PM2.5 och/eller PM10 i mätprogrammen. Genom
stoftmätningar ges också möjlighet att t ex analysera partikelbunden PAH. På
kolvätesidan kan det kanske bli aktuellt att återuppta arbetet med lätta VOC, t ex 1,3-
butadien.

För fortsättningen får vi hoppas att det snabbt kan bli en uppdatering och förbättring
av kvaliteten på uppgifterna om olika emissioner i Sverige. Förhoppningen är att vi
skall få ett källdata av god kvalitet med uppdelning på helst tätortsnivå eller
åtminstone på kommunnivå.

Hittills har mätstrategin inom URBAN-projektet i huvudsak anpassats efter
gränsvärden satta för vinterhalvår. Visserligen genomför något mer än ett 10-tal
kommuner mätningar också under sommaren, men då med väsentligt minskad
omfattning. Inför den 31 december 2005 bör en modifierad mätstrategi utformas.
Kanske kan man från myndighetssidan komma med rekommendationer och förslag. I
kraven för en kostnadseffektiv strategi bör man dock beakta de skillnader i luftkvalitet
mellan vinter och sommar som föreligger i Sverige.
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2. MÅLSÄTTNING

URBAN-projektet bygger på samordnade, långsiktiga mätningar av luftkvaliteten i ett
stort antal kommuner, uförda på ett sådant sätt att resultaten blir jämförbara mellan
tätorter och år. Målsättningen med projektet är att besvara följande frågor:

• Hur är luftkvaliteten i svenska tätorter i förhållande till gällande gränsvärden och
miljökvalitetsnormer för utomhusluft?

• Vilken betydelse har utsläpp från lokala, regionala och utländska källor?

• Förbättras luftkvaliteten långsiktigt som resultat av emissionsbegränsande
åtgärder?

• Vilken betydelse har olika kommunala särdrag som t. ex. storlek, läge i landet,
invånarantal?

• Vilken betydelse har luftföroreningarna för människors hälsa i form av tidiga
effekter, bl. a. besvärsreaktioner och symtom i luftvägarna?

Genom projektets utformning fungerar det som en kvalitetskontroll vid ett parallellt
mätande med annan teknik och ökar därmed jämförbarheten med resultat från andra
mätningar. Det metodutvecklingsarbete som bedrivs inom eller i anslutning till
projektet syftar till att:

• aktivt medverka till att kostnadseffektiva mätmetoder och strategier utvecklas;

• successivt möjliggöra en anpassning av omfattningen och val av parametrar så att
mätningarna kan genomföras på ett så rationellt sätt som möjligt.

Projektet ger också underlag för nationellt och internationellt miljövårdsarbete.
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3. EMISSIONSFÖRÄNDRINGAR SOM FÖLJD AV 
ÅTGÄRDER.

I Europa fortsätter arbetet med att leva upp till de internationella avtal om minskade
utsläpp av luftföroreningar som man förbundit sig genomföra. I Sverige har man satt
upp 15 nationella miljömål, som finns listade i Regeringsproposition 1997/98:145 och
som beskrivs närmare i en rapportserie utgiven av Naturvårdsverket. Rapportserien
utgör underlag för två parlamentariska beredningar, Miljömålskommittén och
Klimatkommittén. Den förra skall lämna ett samlat förslag till regeringen i juni 2000.
Miljökvalitetsmål 1, Frisk luft (NV rapport 4995), behandlar utsläpp till luft. I
rapporten lämnas förslag till delmål gällande bland annat halten av NO2, marknära O3,
flyktiga organiska ämnen, partiklar och cancerframkallande ämnen. Utsläppsdata på
nationell nivå kan hämtas från Statistiska meddelanden, som sammanställts av
Naturvårdsverket och Statistiska centralbyrån (Na 18 SM 9801, 1998; Mi 18 SM
9901). Under senare år har en anpassning av den svenska officiella statistiken till
internationella krav på rapportering gjorts. Således har de industriella utsläppen nu
delats upp på processutsläpp respektive utsläpp från energianvändning, vilket innebär
att uppgifterna för 1980 inte är jämförbara med uppgifterna för senare år. Nya
beräkningsrutiner, t ex för utsläpp från vägtrafik, medför också att tidigare uppgifter
kan ha reviderats även på andra områden. I tabell 3.1 redovisas utsläppsdata för åren
1980, 1996, 1997 och 1998. Av tabellen framgår att vidtagna åtgärder medfört att
utsläppen från både stationära och mobila källor fortsätter att minska.

Tabell 3.1 Totala utsläpp till luft i Sverige 1980,1996,1997 och 1998 av SO2 och
NOx (NO2) från olika utsläppskällor, 1000 ton.

SO2 NO2

1980 1996 1997 1998 1980 1996 1997 1998

Total förbränning 327 40 33 33 97 46 41 40

      Oljeprodukter och gas 318 26 18 18 86 22 17 17

      Kol/koks 6 2 2 2 3 6 6 5

      Inhemska bränslen 4 12 11 13 7 17 18 18

Industriprocesser 137* 34 16 13 38* 28 13 12

Mobila källor 44 25 24 19 313 284 273 243

      Vägtrafik 12 1 1 1 177 128 118 111

      Övriga mobila källor 32 23 23 18 136 156 156 133

               därav bunkring 22 17 53 56 40

Totalt, inkl. bunkring 508 100 72 65 448 358 327 297
* Ej jämförbart med senare år p.g.a. skillnad i beräkningsmetodik.

Utsläpp av flyktiga organiska ämnen utom metan (NMVOC) redovisas enligt en
internationell mall, IPCC (Interngovermental Panel on Climate Change), som skiljer
sig något från ovanstående. Data för 1996, 1997 och 1998 visas i tabell 3.2. Värden
för utsläpp 1997 har reviderats något från förra årets rapport. Mer än hälften av
utsläppen kommer från trafik och bostadsuppvärmning. I Figur 3.1 visas förändringen
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från 1992, då VOC-mätningarna startades inom URBAN-projektet, till 1998 (Claes
Bernes, 2000).

Tabell 3.2 Utsläpp till Sverige 1996, 1997 och 1998 av NMVOC från olika källor,
enligt IPCC-metodik, 1000 ton.

1996 1997 1998

Energi 338 303 291

       Förbränning 323 288 277

       Diffusa utsläpp 15 15 15

Industriprocesser 36 22 20

Lösningsmedel och produktanvändning 83 95 96

Totalt 457 420 406

De största luftföroreningskällorna i svenska tätorter utgörs av vägtrafik,
arbetsmaskiner och förbränning av biobränslen, där framför allt småskalig vedeldning
kan ha stor betydelse i vissa kommuner. Den förbättring av luftkvaliteten som
åstadkommits under det senaste decenniet kan tillskrivas införandet av katalytisk
avgasrening på personbilar från och med 1989 års modell. På frivillig basis infördes
katalytisk avgasrening redan 1987. I figur 3.2 visas hur den andel av trafikarbetet som
utförs av bilar med katalytisk avgasrening ökat under den period mätningar
genomförts inom URBAN-projektet (Mattsson, 2000).
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Figur 3.1 Årliga totala utsläpp av
NMVOC till luft i Sverige
under åren 1992-1998.
Observera skalan på värde-
axeln.

Figur 3.2 Procentuell andel av
trafikarbetet som utförs av
bilar med katalytisk
avgasrening.
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Förutom införandet av katalytisk avgasrening bidrar också utvecklingen av nya,
effektivare fordonsmotorer och bränslen till att förbättra luftkvaliteten. I väntan på den
om- och tillbyggnad av svenska raffinaderier som krävs för produktionen av den nya
miljöklass 1-bensinen, såldes från våren 1999 en ny övergångskvalitet av miljöklass 1-
bensin i Sverige, med en bensenhalt på 2%. Mk1 började levereras i slutet av 1999
(Olsson, 2000). I tabell 3.3 visas en del av kraven för miljöklassad bensin (SPI, 2000).
Under 1999 var 82 % av den försålda bensinen av Miljöklass 2a och 18 % av
Miljöklass 2b. Uppgift om andelen övergångsbensin saknas.

Tabell 3.3 Miljöklassade motorbränslen. Maximalt tillåtna halter av vissa ämnen.

Mk2a Mk2b Mk1,
motorbensin

Mk1,
alkylatbensin

Svavel, ppm (vikt) max 100 300 50 50

Bensen, volym-% max 3 3 1 0.1
Aromatindex, max 5.5 6 - -
Aromathalt,volym-% max - - 42 0.5

Även dieselbrännolja miljöklassas. I tabell 3.4 visas en del av kraven. Under 1999 var
94 % av den försålda dieselbrännoljan av Miljöklass 1 och 6 % av Miljöklass 3.
Svavelhalterna regleras i lagstiftningen. Den 1 januari 1995 sattes den tillåtna halten
till max 0.2 %. Redan 1990 infördes en svavelskatt på brännslen där svavelhalten
översteg 0.1 %, vilket medförde att halten i levererade produkter i praktiken
reducerades till max 0.1 %. Från 1 januari 2000 gäller för diesel till motorfordon en
lagstadgad maxhalt på 0.035 %.

Tabell 3.4 Gällande krav för klassificering av dieselbrännolja.

Mk1 Mk2 Mk3
Svavel (masshalt), % max 0.001 0.005 0.035
Aromater (volymhalt), % max 5 20 -
PAH (volymhalt), % max 0.02 0.1 -

Den totala emissionen påverkas också av vilken omfattning trafikarbetet har och hur
stor bränsleförbrukningen är. I figur 3.3 visas den årliga förändringen av trafikarbetet
sedan 1987. De senaste 6 åren har trafikarbetet ökat något varje år. I figur 3.4 visas
den årliga bränsleförbrukningen under samma tid. Bensinförbrukningen under 1999
var något högre än 1998 och därmed bryts den trend med minskande
bensinförbrukning vi haft under de senaste 3 åren. Dieselförbrukningen fortsätter att
öka. Ca 2/3 av dieselförbrukningen kan tillskrivas vägtrafiken. Andelen dieseldrivna
personbilar fortsätter att öka i Sverige och var den 1 januari 2000 4.6 % jämfört med
4.2% året innan. Andelen dieseldrivna lätta lastbilar är 29%, vilket är samma som
föregående år (Inge Karlsson, 2000).
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Figur 3.3 Årlig förändring (i %) av
trafikarbetet i Sverige.

Figur 3.4 Årlig bränsleförbrukning (i
1000 m3) i Sverige

Med hjälp av modellberäkningar har man uppskattat den årliga emissionen från trafik
i Sverige. Utvecklingen sedan 1986, baserad på beräkningar utförda med EMV-
modellen till Vägverket, Miljörapport 1998, visas i figur 3.5 (NOx) och figur 3.6
(VOC).

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Personbil Lb 16t- Lätt lastbil

Buss Lb 3,5-16t

0

50000

100000

150000

200000

250000

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

Personbil Lätt lastbil Buss

Lb 3,5-16t Lb 16t-
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Figur 3.6 Uppskattade emissioner av
VOC (ton/år) från trafik i
Sverige. Värdena för
personbilar anges på den
vänstra värdeaxeln, övriga
på den högra.
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Emissonerna från trafik är också i högsta grad beroende av körmönster.
Hastighetsberoende emissionsfaktorer för bensen, toluen, C2-bensener och NO har
tagits fram för en bil (1995 års modell, 1.4 l) med och utan trevägskatalysator (Heeb et
al., 2000). Studien omfattar 7 olika körcykler. Den använda bensinen innehöll 36.5 %
(volym) aromater inkluderande 1.6 % bensen. Kallstarter ingick inte i studien. I figur
3.7 visas medelvärden och standardavvikelser för emissionsfaktorerna för bensen och
NO vid olika hastigheter samt med eller utan katalysator. Vid hastigheter <80 km/tim
är spridningen i resultaten stor, vilket i huvudsak kan förklaras av olikheter i
acceleration, ökad växlingsfrekvens samt, i förekommende fall, varierande
förhållanden i katalysatorn.
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Figur 3.7 Medelvärden (heldragna linjer) och standardavvikelse (streckade linjer)
av emissionsfaktorer för bensen, med (�) respektive utan (�)
katalysator, och NO, med (�) respektive utan (�) katalysator (data
från Heeb et al. 2000).

Resultaten visar att katalysatorns effektivitet varierar med hastigheten. Optimal
reduktion av bensen (>90%) erhölls vid hastighetsintervallet 60-120 km/tim. Vid lägre
hastigheter minskade katalysatorns effektivitet och reduktionen var <80%. Vid
hastigheter över 130 km/tim var emissionen av bensen och toluen större än för bilen
utan katalysator vilket innebär att bensen och toluen bildas i katalysatorn om motorn
under en längre tid får arbeta vid ett lambda <1.

Man har också räknat ut medelemissionsfaktorer för en hypotetisk bilpark där 70%
utgörs av bilar med katalysator, dvs motsvarande det förhållande som gäller i Sverige.
Resultatet visas i figur 3.8.
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Figur 3.8 Medelemissionsfaktorer för bensen, toluen, C2-bensener och NO,
beräknade för en bilpark där 70% av bilarna är försedda med
trevägskatalysator (data från Heeb et al. 2000).
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4. GRÄNSVÄRDEN, MILJÖKVALITETSNORMER 
OCH RIKTVÄRDEN FÖR UTOMHUSLUFT

4.1 Gränsvärden för SO2, sot och NO2

I Sverige föreligger gränsvärden för tre av de komponenter som ingår i projektet, SO2,
sot och NO2 (Boström och Annerberg, 1993a;b;c). Gränsvärdena har sammanfattats i
tabell 4.1.

Tabell 4.1 Svenska gränsvärden för luftkvalitet i tätorter

Gränsvärde
µg/m3

Medelvärdestid Anmärkning

Kvävedioxid 110 1 timma 98-percentil för vinterhalvår
 75 1 dygn 98-percentil för vinterhalvår
 50 vinterhalvår aritmetiskt medelvärde

Svaveldioxid 200 1 timma 98-percentil för vinterhalvår
100 1 dygn 98-percentil för vinterhalvår
 50 vinterhalvår aritmetiskt medelvärde

Sot  90 1 dygn 98-percentil för vinterhalvår
 40 vinterhalvår aritmetiskt medelvärde

Utformningen av gränsvärden som 98%-iler innebär att de uppmätta värdena tillåts
överskrida de angivna nivåerna i upp till 2 % av mätperioden.

4.2 Miljökvalitetsnormer för SO2, NO2 och bly

Ett medlemskap i den Europeiska unionen påverkar det nationella luftkvalitetsarbetet.
Representanter för deltagarländerna ingår i en styrgrupp, National Experts on
Ambient Air Quality Steering Group, som hjälper till att bereda olika direktivförslag
och beslutar om riktlinjer för t. ex. rapportering. Arbete med att ta fram
rekommendationer för hur medlemsländerna skall uppskatta och rapportera
luftkvaliteten i enlighet med direktiven pågår. Viktiga frågor som behandlas är bl.a.
begreppet toleransmarginal, zonindelning och metodik.

Regeringens förordning om miljökvalitetsnormer för luft (Dahlöf och Ulvskog, 1998)
trädde i kraft den 1 januari 1999, som en följd av Sveriges medverkan i EU.
Förordningen omfattar bestämmelser kring förekomst och halt av NO2, SO2 och bly
(Pb). Förordningen slår fast att de angivna värdena ” inte får överskridas efter den 31
december 2005”  och att de skall innehållas ” i orter i hela landet med fler än 200
invånare och där avståndet mellan husen vanligtvis inte överstiger 200 m” . Detta
innebär ett krav på kommunerna att, i förekommande fall, vidta åtgärder under
mellantiden fram till 31 december 2005.

Av förordningen framgår att kommunerna skall kontrollera att miljökvalitetsnormerna
uppfylls och att kontrollen kan ske genom mätningar, beräkningar eller annan
uppföljning. I orter med >50,000 invånare skall värdena för samtliga medelvärdestider
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övervakas och för orter med ett lägre invånarantal gäller kravet med undantag för
timmedelvärden.

Vidare skall mätningar utföras 1) i tätorter med fler än 250,000 invånare, samt 2) i
andra områden när det kan antas att en miljökvalitetsnorm kan komma att överskridas.
Likaså föreligger krav på mätningar när uppmätta eller beräknade värden utgör mer än
80% av normvärdet för timma eller dygn, eller om årsmedelvärdet utgör mer än 70%
av motsvarande normvärde.

Normen för Pb, 0.5 µg/m3 som årsmedelvärde, kommer sannolikt inte att vålla några
problem för de svenska kommunerna, med tanke på erfarenheter från tidigare
mätningar och det (from mars 1995) gällande förbudet mot användning av bly i
bensin. Vidare överensstämmer de nivåer som redovisas för SO2 relativt väl med de
som för närvarande gäller som svenska gränsvärden. Vinterhalvårsmedelvärdet
kompletteras med ett årsmedelvärde (samma nivå som vinterhalvårsmedelvärdet, se
tabell 4.1 ovan) och värden för skydd av ekosystemen utanför tätorter tillkommer. I
det senare fallet gäller 20 µg/m3 som både års- och vinterhalvårsvärde. Sammantaget
är det vår bedömning att de nuvarande SO2- nivåerna i förordningen inte kommer att
medföra någon ytterligare skärpning av de svenska miljökraven. Med enstaka
undantag kommer således normen att innehållas.

Värdena för NO2 i utomhusluft i miljökvalitetsnormen redovisas i tabell 4.2.

Tabell 4.2 Miljökvalitetsnorm för NO2 i utomhusluft, värden som inte får
 överskridas efter den 31 december 2005.

Medelvärdestid Värde Anmärkning
1 timme 90 µg/m3 Värdet får inte överskridas

mer än 175 timmar per år
1 dygn 60 µg/m3 Värdet får inte överskridas

mer än 7 dygn per år
1 år 40 µg/m3 Aritmetiskt medelvärde
Värde för skydd av vegetation utanför orter som avses ovan
1 år 30 µg/m3 Aritmetiskt medelvärde

Som framgår baseras värdena i tabellen uteslutande på år och man har således inte
behållit den tidigare basen med gränsvärden för vinterhalvår. För svenska tätorter
gäller att belastningen av NO2 under vintern genomgående är högre än under
sommarperioden (Svanberg och Grennfelt, 1985; IVL B-1272, 1997). Frågan är då
om övergången från vinterhalvår till år kompenseras av att värdena skärpts och/eller
att den tillåtna överskridandefrekvensen ändrats. Vi har tidigare visat (IVL B-1302,
1998) att miljökvalitetsnormen för år, dvs 40 µg/m3, motsvarar en skärpning
varierande mellan 1 och 4 µg beroende på vilken del av landet man befinner sig i.
Motsvarande beräkningar för dygn och timma gav 98%-ilvärden mellan 63 och 68
µg/m3 respektive 103 och 107 µg/m3 att jämföra med gränsvärdena 75 och 110
µg/m3. Slutsatsen blir att den nya miljökvalitetsnormen för NO2 genomgående medför
något skärpta krav.
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4.3 Förslag till miljökvalitetsnorm för bensen

För budgetåret 1998 gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att utreda och föreslå
ytterligare miljökvalitetsnormer. Arbetet skulle även omfatta förslag till föreskrifter
och konsekvensbedömningar ur miljömässigt, ekonomiskt och internationellt
hänseende. Arbetet rapporterades under december 1998 (Askman m. fl., 1998). Här
redovisas bland annat ett förslag till miljökvalitetsnorm för bensen och en arbetsplan
för att på sikt också kunna ange förslag till miljökvalitetsnormer för partiklar.

För bensen föreslår man 2.5 µg/m3 som årsmedelvärde för skydd av människors hälsa
i hela landet. Halten får inte överskridas på någon plats efter den 31 december 2009. I
rapporten visas också vilka toleransnivåer som kan accepteras under tiden för
åtgärdsarbetet från 1 januari 2000 till 1 januari 2010. Eftersom normvärdet för bensen
skall gälla även de mest belastade områdena, vanligtvis hårt trafikerade gaturum,
uppskattar man att värdet motsvarar den tidigare av Institutet för miljö-medicin
(IMM) rekommenderade lågrisknivån (Hogstedt m. fl., 1996) 1.3 µg/m3 som urban
bakgrundsbelastning. Det föreslagna normvärdet är väsentligt strängare än det förslag
till gränsvärde på 5 µg/m3 som EU-kommissionen antagit och EU-rådet förväntas
acceptera i slutet av innevarande år. Överslagberäkningar baserade på mätdata,
huvudsakligen från URBAN-projektet, och förväntad utveckling på usläppssidan
(Persson m. fl., 1998) visar att normvärdet sannolikt kommer att underskridas i stort
sett i alla kommuner år 2010, utan att extra åtgärder vidtas. Här förutsätts dock att
planerade och föreslagna åtgärder genomförs och får önskad effekt.

I tabell 4.3 har den föreslagna miljökvalitetsnormen sammanställts med IMM’s
lågrisknivå och några utländska gräns- och riktvärden för bensen.

Tabell 4.3 Föreslagen miljökvalitetsnorm samt rekommenderade gräns- och
riktvärden för bensen i omgivningsluft.

Land Bensen Medelvärdestid Kommentar
Sverige 1.3 µg/m3 medelexp. livstid IMM’s lågrisknivå
Sverige 2.5 µg/m3 årsmedelvärde miljökvalitetsnorm, förslag
Tyskland 10 µg/m3 årsmedelvärde gränsvärde (98-07-01)
Tyskland   2.5 µg/m3 årsmedelvärde riktvärde, planeringsmål
England   5 ppb (16 µg/m3) flytande årsmedelvärde gränsvärde
England   1 ppb (3.2 µg/m3) flytande årsmedelvärde planeringsmål
Holland 10 µg/m3 årsmedelvärde gränsvärde
Holland   2.5 µg/m3 årsmedelvärde riktvärde
Holland   1 µg/m3 årsmedelvärde planeringsmål
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4.4 Riktvärden för partiklar och O3

Något förslag till ny miljökvalitetsnorm för partiklar föreligger inte ännu (Askman m.
fl., 1998). I slutet av september 1999 förelåg dock en rapport, ” Particles in ambient
air – a health risk assessment”  (Pershagen, 1999), där förslag till hälsobaserade
riktlinjer för PM10 och PM2.5 diskuteras. För PM10 föreslås ett riktvärde på 30 µg/m3

som dygnsmedelvärde, vilket är betydligt lägre än de 100 µg/m3 som föreslagits
tidigare (Camner m. fl., 1992) och som redovisas i tabell 4.4.

För PM2.5 är informationen om hälsoeffekter kopplade till långtidsexponering ännu
begränsad, men i epidemiologiska studier finns det indikationer på att denna fraktion
är ännu skadligare och att hälsoeffekter uppträder på nivåer långt under gällande
gränsvärden. Den undre gränsen av haltintervallet i de städer som ingår i de
epidemiologiska studierna är 10 µg/m3. I rapporten (Pershagen, 1999) föreslås därför
detta värde som en rimlig bas för ett riktvärde. Detta värde anses motsvara en PM10-
nivå på 15 µg/m3.

Tabell 4.4 Föreslagna svenska riktvärden för partiklar i omgivningsluften
som skydd för hälsoeffekter.

PM10 Svavelsyrapartiklar
(starkt sura partiklar)

24-timmars medelvärde   30 µg/m3 (1)

24-timmars medelvärde 100 µg/m3 (2) 10 µg/m3 (2)

Halvårsmedelvärde (oktober-mars)   20 µg/m3 (2)

1) Pershagen, 1999
2) Camner m. fl., 1992

För O3 finns inga gränsvärden inom Sverige eller EU, trots att alla är medvetna om att
ozonbelastningen bör minskas. Vi kan inte heller förvänta något förslag till svensk
miljökvalitetsnorm för ämnet. Förklaringen är naturligtvis det komplicerade
bildnings- och spridningsförhållande som gäller för O3. Åtgärdsarbetet bedrivs
företrädesvis på EU/internationell nivå genom formulering av olika miljömål och inte
minst genom åtgärder för att begränsa utsläppen av de ämnen, kväveoxider (NOx) och
VOC, som ingår i de atmosfärskemiska reaktioner där O3 bildas.

I tabell 4.5 återfinns två olika rekommenderade riktvärden, ett miljömål formulerat av
Naturvårdsverket och en lågrisknivå föreslagen av IMM (Bylin et al., 1996). Det
senare föreslås gälla som åtgärdsmål i syfte att undvika allvarliga hälsoeffekter också
hos den mest känsligaste delen av befolkningen.
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Tabell 4.5 Rekommenderade svenska riktvärden för O3 i omgivningsluften
som skydd för hälsoeffekter.

Ozon (O3 )
Timmedelvärde, 99%-il 120 µg/m3

Timmedelvärde (IMM, lågrisk) 80 µg/m3

Gränsvärden gällande inom EU har sammanställts i tabell 4.6.

Tabell 4.6 Gränsvärden inom EU

Gränsvärde
µg/m3

Medelvärdestid Övre och undre
utvärderings-
tröskel  %*

Datum när
gränsvärdet

måste uppfyllas
Kvävedioxid 200 (1) 1 timma 60 50 1 januari 2010

40 kalenderår 70 65 1 januari 2010
NO+ NO2 (för att
skydda vegetation)

30 kalenderår 70 65

Svaveldioxid 350 (2) 1 timme 1 januari 2005
125 (3) 1 dygn 60 40 1 januari 2005

Partiklar som PM10 50 (4) 1 dygn 60 40 1 januari 2005
30 kalenderår 70 50 1 januari 2005

50 (5) 1 dygn 1 januari 2010
30 kalenderår 1 januari 2010

Bly 0.5 Kalenderår 70 50 1 januari 2005
(1) får inte överskridas mer än 8 ggr/år; (2) får inte överskridas mer än 24 ggr/år;
(3) får inte överskridas mer än 3 ggr/år; (4) får inte överskridas mer än 25 ggr/år
(5) får inte överskridas mer än 7 ggr/år

Under utarbetandet av denna rapport publicerades ” Framtidens miljö – allas vårt
ansvar” , slutbetänkade från Miljömålskommittén. Ett utdrag ur sammanfattningen
återfinns i bilaga 6.
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5. UNDERSÖKNINGSMETODIK

De analys- och provtagningsmetoder som används inom URBAN-projektet är
ackrediterade. I och med att också provtagningsdelen ackrediterades (1997) har bland
annat kraven på olika kontroller i samband med mätstart ökat (IVL). Likaså har det
inneburit en ökad formalisering och standardisering av rutinerna vid mätstationerna
(MHK). De nya rutinerna introducerades i samband med mätstarten hösten 1997.
Målsättningen är en ökad kvalitetssäkring och en ytterligare förbättrad
mätdatatillgänglighet.

5.1 Val av mätpunkter inom tätorterna

Undersökningen har gjorts med utgångspunkten att mätningarna i de olika tätorterna
ska vara jämförbara. Detta ställer särskilda krav på placeringen av mätpunkten.

Vi har därför eftersträvat:

• centralt läge (innerstadskärnan)

• hög persontäthet, dvs platsen skall representera expositionen för många personer

• fritt från närliggande störkällor, såsom lokaluppvärmning, fordonstrafik,
ventilationssystem och liknande

• möjlighet att placera provluftsintaget 4-8 m över marknivå utan alltför lång
slangdragning till provtagaren.

Kommunernas egen bedömning av den slutgiltiga placeringen framgår av bilaga 4,
tabell 4:4, där en skala 1-5 har använts. Även provluftsintagens läge på respektive
plats framgår. Varje kommun har dessutom dokumenterat uppgifter om förhållandena
kring mätplatsen och säsongsvist noterat betydelsefulla förändringar i mätpunktens
närområde.

5.2 Dygnsprovtagning av SO2, sot och NO2 samt analys och 
mätdatavalidering

Provtagnings- och analysmetoder, liksom rutiner för provbyten, tillsyn och validering
av mätdata, har tidigare beskrivits i rapporten för 1:a mätsäsongen inom URBAN-
projektet (IVL B-879, 1987). En uppdaterad version återfinns i bilaga 5. Gemensamt
för hela prov- och mätdatahanteringen är att allt provmaterial och alla analyser
iordningställs, kontrolleras och hanteras på samma sätt enligt fastlagda rutiner vid ett
och samma laboratorium, i syfte att ytterligare förstärka jämförbarheten mellan
resultaten.
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5.3 Veckovisa mätningar av lätta kolväten (VOC) i tätorterna

Provtagningen av VOC genomfördes med specialutrustade diffusionsprovtagare i
rostfritt stål (Mower, et al., 1996) vidareutvecklad vid IVL. Mättekniken beskrivs
kortfattat i bilaga 5.

5.4 Månadsmedelvärden av NOX i tätorter

För att bestämma NOx– värden med hjälp av diffusionsprovtagare krävs fortfarande
samtidig mätning av NO2 (Ferm, et al., 1993). Vidare gäller för ” NO/NOx” -delen av
mätningen att det föreligger en risk för mätfel vid långa exponeringstider. Till förra
årets mätningar komponerades därför en speciell mätinsats för bestämning av
månadsmedelvärden av NOx genom att exponera ” NO/NOx” -provtagarna under 2-
veckorsperioder och parallellt mäta månadsmedelvärden av NO2. I övrigt gäller den
kortfattade beskrivning som redovisas i bilaga 5.

5.5 Månadsvisa mätningar på landsbygd och i tätorter

Månadsvisa mätningar av SO2, NO2 och O3 genomfördes på landsbygden i anslutning
till tätorterna med diffusionsprovtagare utvecklade vid IVL (Ferm, et al., 1994, 1998
och Ferm, 1998). Provtagnings- och analysmetoder samt principer för val av
mätpunkter återfinns i bilaga 5. Samma mätmetod användes vid de månadsvisa
bestämningarna inne i tätorterna. Provtagarna placerades under regnskydd (spislock)
på sonden och i omedelbar anslutning till övriga provluftsintag vid mätpunkten i
centrum.

5.6 Dygnsmätningar av SO2, sot och NO2 vid EMEP-stationerna

Inledningsvis utfördes mätningarna vid EMEP-stationerna i stor utsträckning på
samma sätt som inom URBAN-projektet. Från och med årsskiftet 92/93 genomfördes
dock förändringar vid stationerna vad gäller provtagningen av ett antal komponenter,
däribland SO2. Numer sker uppsamlingen med hjälp av en filterpack, som ersätter
impingerflaskan på provtagaren. En kortfattad beskrivning återfinns i bilaga 5.

5.7 Kontinuerliga mätningar av O3 vid EMEP-stationerna

Mätningarna genomförs med kontinuerligt registrerande instrument baserade på UV-
absorbtion vid våglängden 254 nm (10-9 m). Instrumentsignalerna medelvärdesbildas
och lagras som 10-minutersmedelvärden som med hjälp av logger och modem
överförs kontinuerligt till IVLs centrala dator. Alla stationer kalibreras 3 ggr per år på
samma sätt och med samma ” transfer standard”  (Dasibi 1008 PC) som i sin tur
kalibreras en gång per år mot en National Bureau Standard vid Institutet för Tillämpad
Miljöforskning. Mätförfarandet är ackrediterat och följer internationell standard
(ISO/DIS 13964; EMEP/CCC-report 1/95).
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6. PROJEKTETS OMFATTNING
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Årets medverkande kommuner och tätorternas läge i landet visas i figur 6.1. Det
totala antalet mätvärden (från de olika mätdelarna) fördelat på de medverkande
kommunerna framgår av URBAN-projektets databas, som redovisas i bilaga 1. Nedan
sammanfattas de huvudsakliga omfattningarna av årets mätningar inom projektet.
Likaså redovisas uppgifter om årets mätdatatillgänglighet. Utöver vad som framgår
här, förekommer mätresultat från andra mindre mätinsatser genomförda helt eller
delvis i de medverkande kommunernas egna regi. Omfattning, syfte mm för dessa
mätningar redovisas i anslutning till att delar av mätdatat behandlas.

Några mindre omfattande extramätningar genomfördes inom projektets ram under
sommaren/vintern. I huvudsak var avsikten att kontrollera representativiteten hos de
ingående mätplatserna, i tätorterna och/eller regionalt, genom samtidiga mätningar på
angränsande platser. Fortsättningsvis berörs extramätningarna endast om de resulterat
i någon form av förändring av mätningarna inom projektet.

6.1 Mätningar sommaren 1999

Månadsvisa diffusionsmätningar av O3 genomfördes i totalt 14 tätorter vid de
ordinarie mätplatserna inom projektet, samt vid ytterligare totalt 28 mätplatser på
landsbygd i anslutning till tätorterna. De senare mätplatserna valdes så långt möjligt
till desamma som tidigare använts vid de regionala mätningarna inom projektet. I 10
av tätorterna samt vid 20 av mätplatserna på landsbygd genomfördes också
månadsvisa diffusionsmätningar av NO2. Mätningarna startades den 1 april och
avslutades 30 september. Observera att i sommarens mätnät ingick Mariehamn,
Åland, som därefter avslutade sin medverkan i projektet och således inte ingår i figur
6.1 eller någon annan redovisning här.

Mätdatatillgängligheten för sommaren 1999 blev i genomsnitt 93%. Undantas
bortfallet i en kommun, med omfattande mätstörningar, blir tillgängligheten 99%.

6.2 Mätningar i centrum av tätorterna vintern 1999/00

Dygnsmedelvärden av sot och NO2 bestämdes i totalt 42 tätorter och i 14 av dessa
bestämdes också dygnsmedelvärden av SO2. I de 28 tätorter som inte genomförde
dygnsvisa bestämningar av SO2, kompletterades mätningarna med månadsvisa
diffusionsmätningar. I 39 av tätorterna genomfördes veckovisa diffusionsmätningar av
flyktiga organiska ämnen (VOC), omfattande åtta komponenter, bensen, toluen,
oktan, butylacetat, etylbensen, (m+p)-xylen, o-xylen och nonan. Vidare genomfördes
månadsvisa diffusionsmätningar av O3 i 11 tätorter samt en relativt nykonstruerad (2st
2-veckors NOx + 1 st månadsvist NO2) diffusionsmätning för bestämning av
månadsmedelvärden av NOx (NO och NO2) i två.

Mätdatatillgängligheten för den aktiva dygnsmätningen blev genomgående något
bättre än 95%. Motsvarande värden för VOC-mätningen och för de månadsvisa
mätningarna av NOx, SO2 och O3 i tätorter blev ca 99%.
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6.3 Mätningar i bakgrundsluft vintern 1999/00

Mätplatser regionalt

Bestämning av månadsmedelvärden av SO2 och NO2 genomfördes på totalt 44
mätplatser på landsbygden, i anslutning till 22 av tätorterna, med
diffusionsprovtagare. Vid 24 av mätplatserna bestämdes också månadsvisa
medelvärden av O3.

Undantas bortfallet vid de regionala stationerna i en kommun, med omfattande
mätstörningar, blir mätdatatillgängligheten 100%, annars mellan 93 och 97%.

Resultat från EMEP-nätet

Dygnsmedelvärden av SO2, sot och NO2 från Naturvårdsverkets mätplatser inom
EMEP-nätet under vinterhalvåret har kompletterats med meteorologisk information
och ingår i sammanställningen. De fem svenska stationerna drivs av IVL på uppdrag
av Naturvårdsverket (EMEP, IVL 1999). För episodtillfällen har dygnsmedelvärden
av i första hand SO2 och NO2 också erhållits från EMEP-stationer i Danmark, Norge
och Finland. Här gäller att resultaten har erhållits genom direktkontakt med de
ansvariga institutionerna och att en del är preliminära och ännu inte publicerade.
Detta gäller speciellt för perioden januari - mars 2000. Vi vill här hänvisa till de
årliga rapporter som sammanställs vid Danmarks Miljöundersögelser (EMEP, DMU
1999/2000), Finska Meteorologiska Institutet (EMEP, FMI 1999/2000) och Norsk
Institutt for Luftforskning (EMEP, NILU 1999/2000). Mätstationernas placering visas
i bilaga 2.

Mätdatatillgängligheten blev i genomsnitt något bättre än 95%.

Resultaten från de kontinuerliga O3- mätningarna i bakgrundsluft, som genomförs på
uppdrag av Naturvårdsverket, har utvärderats och sammanställts med de sommar- och
vintermätningar som utförts inom URBAN-projektet. Med ett par undantag är
bakgrundsstationerna desamma som de svenska stationerna inom EMEP-nätet, se
separat karta i bilaga 2.

Mätdatatillgängligheten blev 100%.

6.4 Fasta kontrollmätningar

Parallella dubbelmätningar med diffusionsprovtagare för VOC har utförts under
vinterperioden vid mätplatsen i Göteborg. För kontroll och metodtest har också
veckovisa trippelmätningar av VOC utförts vid Jagtvej i Köpenhamn. Mätningen
genomförs i anslutning till kontinuerliga mätningar med BTX- instrument och pågår
året runt. Under sommaren och vintern har också parallella diffusionsmätningar av O3
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genomförts i anslutning till delar av det svenska mätnätet för kontinuerlig registrering
av O3 i bakgrundsluft.

6.5 Kommun- och tätortsdata

Uppgifter om kommunernas och tätorternas storlek vad gäller yta och antal invånare,
andel fjärrvärme, läge i landet tillsammans med emissionsuppgifter och specificering
av mätpunkternas placering mm har i huvudsak tillhandahållits av de medverkande
kommunerna. Kompletterande information har i första hand hämtats från SCBs
statistiska meddelanden. Huvuddelen av underlaget redovisas i bilaga 4.

6.6 Meteorologisk information vintern 1999/00

Årets meteorologiska information har begränsats till uppgifter om
dygnsmedeltemperaturer samt vindens hastighet och riktning från 42 av de
observationsplatser som ingår i SMHIs övervakningsnät. Stationerna har valts av
SMHI och kopplingarna till de aktuella mätplatserna inom Urbanmätnätet redovisas i
bilaga 3. Det tidigare beräkningsarbetet vid IVL, i samband med införandet av de
meteorologiska uppgifterna i mätdatabasen, kunde i år uteslutas, eftersom all
information erhölls som medelvärden för dygn. I rapporten ingår även en separat
beskrivning av vädret och ventilationsförhållandet under vintern.
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7. Vädret under vinterhalvåret 1999/00

Som framgått av kapitel 3 kan föroreningskällorna variera i rum och tid. De halter
man exponeras för bestäms således till en del av när man uppehåller sig i vissa
områden. För exponeringen i tätorter gäller t ex att den mest betydelsefulla källan,
trafiken, oftast samvarierar med personrörelserna, dvs när trafiken är tät är också ett
stort antal människor i rörelse i dess närhet. Förutom källstyrkan bestäms den halt vi
exponeras för av den spädning som skett mellan utsläppspunkten och
inandningsplatsen. Således har avståndet och riktningen till källan men också det
meteorologiska spridningsförhållandet stor betydelse för halten. Ur
spridningssynpunkt är vindstyrkan den väsentligaste faktorn medan t ex temperaturen
direkt kan påverka källstyrkan genom ökat behov av uppvärmning, försämrade
förbränningsbetingelser och minskad effektivitet hos bilarnas katalysatorer
(kallstarter). Ofta föreligger också en samverkan mellan låg temperatur och
långsamma luftrörelser. Sambanden mellan de meteorologiska parametrarna och de
uppmätta halterna visas i senare avsnitt av rapporten. Dessutom redovisas en mer
översiktlig beskrivning av vintersäsongens väder och spridningsförhållande i Sverige
1999/00 i bilaga 7.

Som framgår av väderbeskrivningen var vinterhalvåret som helhet 1.5 - 3 grader
mildare än normalt. Nederbördsmängden var större än normalt, medan
medelvindstyrkan betraktas som normal och ventilationsförhållandena i genomsnitt
som nära de normala.

Av vädersammanfattningen månad för månad framgår bland annat att vintern inleddes
milt och blött under oktober och fortsatte med höga vindstyrkor under november och
storm i början av december. Mellan den 5 och 17 december uppmättes genomgående
låg temperatur, -30 oC eller lägre, i någon del av Norrland. I södra Sverige var det
samtidigt övervägande milt och ostadigt väder. Under januari strömmade mild luft in
över södra Sverige och i gränsen mot en något kallare luft i norr parkerade en front
och stora nederbördsmängder drabbade västra delarna av mellersta Götaland. Effekten
av det stundtals kaotiska vädret och olika meteorologiska ytterligheter framgår
emellertid oftast inte när man betraktar medelvärdena för en hel säsong. I bilagan
redovisas även, i diagramform, omfattande säsongsvisa temperatur-, vindstyrke- och
nederbördsuppgifter från tiden för projektstart, vintern 1986/87, till och med årets
mätsäsong. Här har vi valt att redovisa de meteorologiska resultaten från de 14
säsongerna för 7 av de tätorter som medverkat från start, figur 7.1 och 7.2. I bilaga 3
visas medelvindstyrkan och medeltemperaturen under vinterhalvåret 1999/00 för alla
medverkande tätorter.
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Figur 7.1 Vinterhalvårsmedelvärden av temperatur i oC för 7 tätorter inom
Urbanmätnätet som medverkat hela projektperioden.
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Figur 7.2 Vinterhalvårsmedelvärden av vindstyrkor i m/s för 7 tätorter inom
Urbanmätnätet som medverkat hela projektperioden.
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8. MÄTDATAREDOVISNING

Löpande under mätsäsongen har de medverkande kommunerna fått sina preliminära
resultat presenterade i tabeller tillsammans med månadsmedelvärden, på Nordenkarta,
från alla medverkande platser. Resultaten har likaså gjorts tillgängliga via IVLs
hemsida. Också årets validerade och slutliga resultat, kompletterade med
meteorologiska uppgifter samt beräknade värden, kan hämtas på ” nätet” .

Inför årets rapporteringsarbete har vårt gamla datorsystem för utvärderingsarbetet
eratts med ett modernare system. Inledningsvis har vi valt att utforma de nya
programmen på sådant sätt att vi kunnat  sammanställa och bearbeta de enskilda
resultaten i stort som tidigare. Således har alla deltagande kommuner under sommaren
erhållit basdata både i form av enkla tabeller och diagram och i mer bearbetad form,
som t ex sambandstester. Därmed har de flesta bearbetningar som återfinns i
föreliggande rapport även utförts på det enskilda kommundatat. Här kommer
resultaten till övervägande del att presenteras i extraherad och/eller bearbetad form.

Det fortsatta arbetet med att förbättra redovisningen av mätdata inriktas mot att
ytterligare rationalisera och utöka kommunernas möjligheter att hämta informationen
direkt via ” webben” , där också delar av de program som nu konstruerats planeras bli
tillgängliga. Den självklara målsättningen med arbetet måste vara att alla kommuner
sjäva, på ett enkelt sätt, skall kunna överta utvärderings- och bearbetningsarbetet av
det egna underlaget.

I kapitel 8 med tillhörande bilagor presenteras resultaten från de olika mätinsatserna,
så långt möjligt, var för sig.

8.1 Anmärkningar rörande resultatredovisningen, kompletterande data, 
beräknade och uppmätta långtidsmedelvärden

Från och med förra årets rapportering presenteras alla mätvärden inom projektet som
gällandes för STP, standard temperature (20 oC) and pressure (1013 mbar).
Förändringen berörde uteslutande resultat från de månadsvisa diffusionsmätningarna,
dock ej ozon. Som framgått av delar av årets redovisning (preliminära resultat), som
ju omfattat både det faktiska mätvärdet (aktuell temperatur) och det omräknade värdet
(STP), är skillnaden vanligtvis liten. Största avvikelsen gäller självklart de platser där
man uppmätt mycket låga månadsmedeltemperaturer. Den procentuella förändringen,
om utetemperaturen fastställts till –10 oC, blir ca 11% och vid 10 oC ca 3.5%. Så länge
temperaturen ute är < 20 oC medför omräkningen till STP att dessa värden blir lägre
än för aktuell temperatur.

I utvärderingen ingår vidare jämförelser mellan uppmätta långtidsmedelvärden
(vecko- månadsmedelvärden) och från de dygnsvisa uppgifterna beräknade
motsvarigheter. De beräknade medelvärdena gäller för kalenderperioden medan t ex
de regionala månadsvisa mätningar byts dagtid i så nära anslutning som möjligt till
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månadsskiftet. De veckovisa VOC- och NOX- mätningarna byts genomgående
måndagar mellan kl 1000 och 1300.

Resultaten från de svenska EMEP- stationerna har, som nämnts ovan, sammanställts
och redovisas på samma sätt som resultaten från Urbanmätnätet. Mätningarna utförs
på dygnsbas, men observera att provbytet sker kl. 0600 GMT (Greenwich Mean
Time). För Sverige, Norge och Danmark medför detta att växlingstiden blir 0700

svensk normaltid och för Finland ytterligare en timma senare, dvs 0800. Resultaten är
således 7-8 timmar förskjutna i förhållande till resultaten från Urbanmätnätet, som har
växlingstid 2400, dvs kalenderdygn.

De meteorologiska uppgifter som använts vid resultatutvärderingen har inhämtats från
SMHIs synoptiska/automatiska observationsstationer. Platserna har valts av SMHI för
att så långt som möjligt vara representativa för de deltagande kommunerna. Det
svenska meteorologiska mätnätet har förändrats under den tid mätningarna pågått
inom URBAN-projektet. Under säsongen 1995/96 övergick man från det manuella
synoptiska stationsnätet till ett mer automatiserat övervakningssystem, vilket bland
annat medförde att de meteorologiska uppgifterna i vissa fall hämtades från helt nya
platser. I bilaga 3 visas vilka meteorologiska observationsplatser som kopplats till
respektive tätort för årets utvärderingsarbete.

Dygnsmedeltemperaturen har erhållits direkt från SMHI och har beräknats enligt en
meteorologisk formel där man tar hänsyn till max- och min-temperaturer under
dygnet, månad, läge i landet samt vilka klockslag som observationerna gäller. I år har
även de dygnsvisa uppgifterna om medelvindriktningen beräknats vid SMHI och
gäller som medelvindväg för den eller de uppgifter om både vindens hastighet och
riktning som föreligger. Således har perioder med vindstilla inte beaktats vid
beräkningarna. Dygnsmedelvärdena för vindhastighet utgör aritmetiska medelvärden
för det antal registreringar som erhållits från respektive observationsplats.

Uppdateringen och revideringen av kommundata sker fortlöpande i den mån ny
information kommer endera direkt från kommunerna eller via SCBs statistiska
meddelanden. Kvaliteten på uppgifterna varierar och underlag för uppdatering av
emissioner från trafik på tätorts- respektive kommunnivå saknas fortfarande.

8.2 Dygnsmätningar av SO2, sot och NO2

Vinterhalvårsmedelvärden av SO2, sot och NO2 tillsammans med de beräknade 98-
percentilerna för de uppmätta dygnsmedelvärdena, mätperiodens högsta enskilda
dygns- och månadsmedelvärden, antal värden samt resultatens förhållande till nu
gällande gränsvärden visas i tabellerna 8.1, 8.2 och 8.3. Vinterhalvårsmedel-värdena
åskådliggörs också av figur 8.1 och för båda redovisningarna gäller att även
bakgrundsresultaten medtagits, dvs dygnsresultaten vid de svenska EMEP-stationerna.



URBAN-projektet sommaren 1999 och vintern 1999/00 24

Tabell 8.1 Resultat från mätningarna av SO2 i tätorter vintern 1999/00

KOMMUN Medel- % av
gräns-

98%-il % av
gräns-

Max 24h- Max
mån.-

Antal 24h Antal

SO2 ug/m3 värde värdet
(50)

uppmätt värdet
(100)

medelv. medelv. >grv.
(100)

värden

Huddinge 0.6 1 2.0 2 2.6 1.1 - 181
Stockholm 1.7 3 5.1 5 6.7 2.0 - 175
Södertälje 1.1 2 * * * * * *
Uppsala 0.5 1 * * * * * *
Linköping 1.0 2 * * * * * *
Motala 0.9 2 * * * * * *
Jönköping 0.8 2 * * * * * *
Värnamo 1.4 3 4.6 5 10.2 2.0 - 179
Älmhult 1.0 2 * * * * * *
Västervik 1.9 4 5.6 6 7.1 4.0 - 169
Karlshamn 2.1 4 * * * * * *
Burlöv 3.4 7 8.6 9 14.2 3.5 - 168
Landskrona 1.8 4 4.4 4 6.2 2.2 - 141
Trelleborg 8.9 18 30.5 31 34.1 11.5 - 172
Kristianstad 1.8 4 * * * * * *
Hässleholm 1.7 3 * * * * * *
Falkenberg 1.7 3 5.2 5 11.9 3.7 - 164
Göteborg 1.9 4 5.7 6 9.8 2.3 - 181
Kungälv 1.5 3 4.1 4 7.7 1.9 - 168
Mariestad 1.3 3 * * * * * *
Skövde 1.1 2 3.3 3 6.9 1.4 - 183
Tidaholm 1.1 2 * * * * * *
Årjäng 1.0 2 * * * * * *
Karlstad 1.1 2 * * * * * *
Arvika 1.9 4 4.1 4 4.7 2.1 - 183
Örebro 1.1 2 * * * * * *
Karlskoga 1.0 2 * * * * * *
Lindesberg 0.9 2 * * * * * *
Fagersta 0.8 2 * * * * * *
Köping 0.6 1 * * * * * *
Orsa 1.4 3 * * * * * *
Sandviken 1.0 2 3.8 4 6.2 1.2 - 179
Hudiksvall 1.0 2 * * * * * *
Timrå 0.7 1 1.9 2 2.8 1.0 - 183
Kramfors 1.3 3 * * * * * *
Örnsköldsvik 1.4 3 * * * * * *
Bispgården 1.3 3 * * * * * *
Strömsund 0.6 1 * * * * * *
Östersund 0.5 1 * * * * * *
Lycksele 0.8 2 * * * * * *
Övertorneå 0.9 2 * * * * * *
Piteå 0.9 2 * * * * * *
Aspvreten 0.5 1 1.9 2 5.6 0.8 - 176
Bredkälen 0.1 0 0.5 1 0.9 0.1 - 183
Hoburgen 0.8 2 4.6 5 5.7 1.4 - 181
Rörvik 0.8 2 2.6 3 4.3 1.1 - 169
Vavihill 0.9 2 4.3 4 6.2 1.3 - 169
* Resultat från månadvisa diffusionsmätningar
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Tabell 8.2 Resultat från mätningarna av sot i tätorter vintern 1999/00

KOMMUN Medel- % av
gräns-

98%-il % av
gräns-

Max
24h-

Max
mån.-

Antal 24h Antal

Sot ug/m3 värde värdet (40) uppmätt värdet (90) medelv. medelv. >grv. (90) värden
Huddinge 3.4 9 17.0 17 20.2 4.7 - 181
Stockholm 7.0 17 17.9 18 23.4 7.5 - 174
Södertälje 7.1 18 29.0 29 42.1 10.3 - 180
Uppsala 5.0 13 15.3 15 37.0 6.7 - 179
Linköping 2.9 7 14.7 15 16.6 5.0 - 178
Motala 2.1 5 13.2 13 13.7 3.2 - 182
Jönköping 3.8 10 14.8 15 20.8 6.6 - 170
Värnamo 2.6 7 14.5 15 21.0 3.5 - 177
Älmhult 3.0 7 12.6 13 27.5 4.6 - 175
Västervik 5.2 13 28.6 29 71.3 8.7 - 166
Karlshamn 4.4 11 22.1 22 31.8 9.0 - 179
Burlöv 4.6 11 15.7 16 19.5 8.3 - 164
Landskrona 2.4 6 9.1 9 12.5 3.2 - 132
Trelleborg 6.1 15 18.1 18 24.3 9.9 - 173
Kristianstad 4.5 11 18.2 18 26.9 8.5 - 167
Hässleholm 3.8 10 17.5 18 25.5 7.7 - 181
Falkenberg 3.6 9 15.5 16 21.3 4.8 - 159
Göteborg 8.2 20 27.4 27 52.5 10.3 - 178
Kungälv 5.4 13 26.3 26 36.4 8.5 - 166
Mariestad 3.5 9 28.1 28 81.1 8.6 - 183
Skövde 3.0 7 12.1 12 49.7 5.0 - 180
Tidaholm 3.5 9 13.2 13 44.3 5.9 - 179
Årjäng 5.7 14 23.8 24 36.5 7.9 - 157
Karlstad 5.8 14 22.6 23 44.6 9.3 - 183
Arvika 9.1 23 37.4 37 54.7 12.0 - 181
Örebro 4.3 11 18.7 19 27.5 7.4 - 182
Karlskoga 5.6 14 32.9 33 64.2 11.2 - 183
Lindesberg 3.8 9 13.3 13 24.7 5.4 - 179
Fagersta 5.1 13 21.4 21 47.2 8.8 - 175
Köping 4.1 10 12.9 13 149.0 10.2 1 160
Orsa 6.2 15 27.8 28 35.3 9.5 - 180
Sandviken 3.4 9 13.0 13 58.7 5.7 - 178
Hudiksvall 6.1 15 44.3 44 70.3 9.1 - 179
Timrå 4.8 12 20.8 21 45.1 8.4 - 181
Kramfors 5.5 14 31.5 32 66.1 8.5 - 180
Örnsköldsvik 6.5 16 32.0 32 36.4 10.3 - 180
Bispgården 7.5 19 49.5 50 108.3 13.6 1 183
Strömsund 7.4 18 33.6 34 47.3 12.4 - 179
Östersund 3.8 9 22.1 22 32.3 6.9 - 167
Lycksele 7.8 20 57.1 57 103.1 23.4 1 179
Övertorneå 5.5 14 35.8 36 45.1 9.5 - 166
Piteå 4.9 12 29.1 29 64.2 10.6 - 176
Aspvreten - 0
Bredkälen 0.7 2 0.7 1 0.7 0.7 - 182
Hoburgen 1.6 4 9.5 10 14.9 3.1 - 181
Rörvik 1.2 3 5.4 5 10.0 1.7 - 162
Vavihill 1.0 3 4.1 4 8.4 1.2 - 165

Tabell 8.3 Resultat från mätningarna av NO2 i tätorter vintern 1999/00
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KOMMUN Medel- % av gräns- 98%-il % av gräns- Max 24h- Max
mån.-

Antal 24h Antal

NO2 ug/m3 värde värdet (50) uppmätt värdet (75) medelv. medelv. >grv. (75) värden
Huddinge 9.3 19 18.7 19 22.3 11.4 - 179
Stockholm 22.7 45 39.0 39 43.3 23.8 - 173
Södertälje 19.8 40 41.8 42 43.4 22.4 - 181
Uppsala 13.7 27 28.3 28 39.7 15.1 - 182
Linköping 12.4 25 28.1 28 31.3 13.1 - 178
Motala 6.9 14 24.2 24 26.1 8.0 - 182
Jönköping 15.0 30 39.2 39 50.0 16.1 - 172
Värnamo 9.7 19 28.4 28 42.3 12.1 - 176
Älmhult 10.9 22 30.4 30 42.5 12.5 - 181
Västervik 10.0 20 20.8 21 23.9 11.5 - 167
Karlshamn 17.0 34 38.3 38 47.9 21.1 - 182
Burlöv 18.8 38 37.6 38 39.6 22.2 - 167
Landskrona 15.2 30 30.6 31 31.6 19.0 - 141
Trelleborg 20.6 41 39.1 39 44.2 23.2 - 173
Kristianstad 12.9 26 28.5 29 30.0 16.6 - 167
Hässleholm 12.1 24 29.1 29 34.3 14.2 - 182
Falkenberg 14.4 29 33.1 33 37.9 16.8 - 163
Göteborg 25.1 50 53.5 54 66.3 25.8 - 181
Kungälv 14.8 30 35.4 35 47.1 16.8 - 168
Mariestad 9.1 18 23.8 24 36.6 11.5 - 174
Skövde 11.5 23 26.9 27 34.4 13.8 - 183
Tidaholm 10.0 20 25.6 26 32.1 12.9 - 181
Årjäng 14.1 28 32.2 32 34.2 17.0 - 170
Karlstad 20.2 40 47.4 47 67.5 24.4 - 183
Arvika 17.1 34 46.1 46 59.9 22.2 - 182
Örebro 16.9 34 33.3 33 41.1 19.9 - 181
Karlskoga 12.9 26 33.3 33 44.6 15.6 - 183
Lindesberg 8.7 17 22.9 23 38.6 12.8 - 181
Fagersta 12.8 26 30.8 31 37.4 16.0 - 175
Köping 11.9 24 31.3 31 38.6 15.2 - 163
Orsa 13.2 26 39.9 40 46.1 18.3 - 181
Sandviken 11.9 24 29.4 29 34.0 15.0 - 177
Hudiksvall 19.9 40 43.5 44 67.4 23.8 - 182
Timrå 18.2 36 44.3 44 51.5 23.4 - 182
Kramfors 13.1 26 33.9 34 40.9 17.1 - 179
Örnsköldsvik 17.4 35 36.2 36 43.1 20.3 - 179
Bispgården 9.2 18 27.7 28 36.2 12.8 - 183
Strömsund 11.6 23 31.1 31 42.5 16.0 - 182
Östersund 14.4 29 40.4 40 51.8 19.4 - 168
Lycksele 15.5 31 43.6 44 49.5 21.3 - 180
Övertorneå 9.8 20 34.3 34 56.7 15.8 - 171
Piteå 14.5 29 35.5 36 45.0 19.0 - 176
Aspvreten 3.1 6 12.0 12 17.3 4.3 - 180
Bredkälen 0.6 1 2.7 3 4.2 0.8 - 183
Hoburgen 3.6 7 12.5 13 19.3 4.8 - 183
Rörvik 5.8 12 19.6 20 29.2 8.0 - 169
Vavihill 6.6 13 20.5 21 32.4 9.9 - 169
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URBANMÄTNÄTET
Vinterhalvårsmedelvärden av SO2 (gul),
sot (grå) och NO2 (röd) i centrum av
tätorterna, samt vid de svenska 
stationerna inom EMEP,
vintern 1999/00. 

10 µg/m3

Tätort

EMEP

Figur 8.1 Vinterhalvårsmedelvärden av SO2, sot och NO2 1999/00.
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I bilaga 8 har resultaten från dygnsmätningarna sammanställts månadsvist i sex
tabeller. Även här ingår resultaten från bakgrundsstationerna.

Tillfällen med förhöjda dygnsmedelhalter av sot och NO2 har sammanställts med
meteorologiskt data i tabeller i bilaga 9. I överensstämmelse med de närmast
föregående säsongerna, har vi valt att lägga nivåerna för vad som här betraktas som
förhöjd belastning till de värden som respektive gränsvärde för vinterhalvår har, dvs
halter av sot >40 och NO2 >50 µgm-3. För SO2 gäller att alla uppmätta halter var lägre
än gränsvärdesnivån 50 µgm-3. I bilaga 9 har vi därför i år valt att redovisa uppmätta
halter > 20 µgm-3.

8.3 Månadsvisa diffusionsmätningar av SO2 och NO2

Månadsmedelvärden av SO2 i tätorter

För de orter som utfört månadsvisa diffusionsmätningar av SO2 inne i centrum av
tätorten (alternativa basprogrammet) har vinterhalvårsmedelvärden beräknats och
sammanställts med datat från dygnsmätningarna enligt ovan i tabell och figur 8.1.
Resultaten ingår likaså i den månadsvisa redovisningen av SO2- halter i tätorter i
bilaga 8.

Månadsmedelvärden av SO2 och NO2 på landsbygd
Månadsmedelvärden av SO2 och NO2 från de regionala mätningarna har
sammanställts i bilaga 10. I figur 8.2 och 8.3 visas vinterhalvårsmedelvärdena från de
regionala mätningarna vid station A och B tillsammans med medelvärdet från
mätningarna inne i centrum av tätorten. Redovisningen innefattar också resultaten från
bakgrundsmätningarna vid de svenska EMEP- stationerna. Resultaten redovisas även i
tabell 8.4.

8.4 Veckovisa diffussionsmätningar av VOC i tätorter

Resultaten, i form av vinterhalvårsmedelvärden, har sammanställts i tabell 8.5. De
aromatiska komponenterna visas även i stapeldiagram på Skandinavienkarta i figur
8.4. Observera att det är summa xylener, dvs m+p+o-xylen som visas i figuren. De
redovisade värdena för etylbensen har beräknats på basis av antagandet att ämnet har
samma diffusionskonstant som xylenerna.
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Tabell 8.4 Vinterhalvårsmedelvärden (µg/m3) av SO2 och NO2 regionalt
 (Stn. A, B), i tätorter samt i bakgrundsluft vintern 1999/00.

Kommun SO2 SO2 SO2 NO2 NO2 NO2

Stn. A Tätort Stn. B Stn. A Tätort Stn. B
Uppsala 0.6 0.5 0.6 4.5 13.7 5.3
Linköping 0.5 1.0 0.6 3.2 12.4 3.5
Motala 0.6 0.9 0.6 4.0 6.9 4.5
Värnamo 0.6 1.4 0.6 4.4 9.7 4.2
Västervik 0.6 1.9 0.6 3.3 10.0 3.0
Karlshamn 1.9 2.1 0.9 4.9 17.0 6.2
Burlöv 2.0 3.4 2.0 18.7 18.8 17.9
Trelleborg 1.8 8.9 2.1 10.2 20.6 10.6
Kristianstad 0.9 1.8 1.1 8.7 12.9 6.7
Hässleholm 1.1 1.7 1.0 6.6 12.1 7.8
Falkenberg 1.1 1.7 1.3 6.3 14.4 7.6
Skövde 0.7 1.1 0.6 4.3 11.5 5.6
Årjäng 0.6 1.0 0.5 3.1 14.1 2.9
Karlstad 0.7 1.1 0.6 4.9 20.2 4.6
Karlskoga 0.5 1.0 0.5 3.4 12.9 3.9
Köping 0.5 0.6 0.5 4.3 11.9 5.1
Sandviken 0.5 1.0 0.4 2.6 11.9 2.8
Hudiksvall 0.5 1.0 0.5 2.1 19.9 1.9
Timrå 0.5 0.7 0.5 2.0 18.2 2.4
Östersund 0.2 0.5 0.4 1.3 14.4 1.0
Piteå 0.7 0.9 0.9 5.8 14.5 4.3
Aspvreten 0.5 3.1
Bredkälen 0.1 0.6
Hoburgen 0.8 3.6
Rörvik 0.8 5.8
Vavihill 0.9 6.6

Observera att stora skillnader mellan A och B behöver inte nödvändigtvis bero på en skillnad i faktisk
belastning. Enstaka förluster av mätvärden kan, som en följd av den månadsvisa exponeringen, i vissa
fall ha stor betydelse för ett beräknat vinterhalvårsmedelvärde. Det regionala vinterhalvårsmedelvärdet
för respektive ort beräknas däremot på medelvärdet av månadsmedelvärdet från A och B, eller på
endera om något värde skulle saknas. Uppskattningarna av den regionala belastning för området är
således mindre beroende av enstaka mätdatabortfall.
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Tabell 8.5 Vinterhalvårsmedelvärden av VOC i tätorter inom URBAN-projektet 
vintern 1999/00

Namn Bensen Toluen Oktan Butylac. Etylben. mp-xylen o-xylen Nonan
ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3

Stockholm 2.3 4.8 0.2 0.1 0.7 2.1 0.8 0.2
Södertälje 2.2 4.8 0.2 0.1 0.7 2.3 0.8 0.2
Uppsala 2.0 3.4 0.1 0.1 0.5 1.5 0.6 0.1
Linköping 1.5 2.8 0.1 0.1 0.4 1.2 0.4 0.1
Motala 1.4 2.0 0.1 0.1 0.3 0.8 0.3 0.1
Jönköping 1.7 3.0 0.1 0.4 0.5 1.4 0.5 0.2
Värnamo 1.6 2.5 0.1 0.2 0.4 1.1 0.4 0.1
Älmhult 2.1 3.7 0.2 0.7 0.6 1.8 0.7 0.2
Västervik 1.9 4.0 0.1 0.1 0.6 1.7 0.7 0.1
Karlshamn 2.8 6.3 0.2 0.1 1.0 3.1 1.2 0.2
Burlöv 1.6 3.0 0.1 0.3 0.5 1.5 0.5 0.2
Trelleborg 1.6 2.8 0.1 0.2 0.4 1.3 0.5 0.2
Kristianstad 1.9 3.5 0.1 0.1 0.4 1.4 0.5 0.2
Hässleholm 1.7 2.7 0.1 0.1 0.4 1.3 0.5 0.2
Falkenberg 1.9 3.9 0.2 0.2 0.7 2.1 0.8 0.1
Göteborg 2.4 5.6 0.2 0.2 0.9 2.8 1.0 0.3
Kungälv 2.4 6.1 0.2 0.3 0.8 2.6 1.0 0.2
Mariestad 2.2 5.5 0.2 0.1 0.8 2.4 0.9 0.2
Skövde 1.9 4.3 0.1 0.1 0.6 1.8 0.6 0.1
Tidaholm 1.8 3.5 0.1 0.4 0.5 1.7 0.6 0.1
Årjäng 3.2 7.7 0.3 0.2 1.3 3.9 1.5 0.3
Karlstad 2.0 4.2 0.2 0.1 0.7 2.0 0.8 0.2
Örebro 1.8 3.5 0.1 0.1 0.5 1.6 0.6 0.1
Karlskoga 2.2 5.2 0.2 0.1 0.7 2.2 0.8 0.3
Lindesberg 2.0 3.7 0.1 0.1 0.5 1.6 0.6 0.1
Fagersta 2.0 3.9 0.1 0.1 0.6 2.0 0.8 0.1
Köping 1.8 3.8 0.1 0.1 0.6 1.8 0.7 0.1
Orsa 3.0 6.6 0.2 1.5 1.0 3.0 1.2 0.2
Sandviken 1.9 4.1 0.2 0.2 0.6 1.9 0.7 0.2
Hudiksvall 3.4 8.7 0.3 0.1 1.4 4.4 1.7 0.2
Timrå 2.0 4.3 0.1 0.1 0.6 1.9 0.7 0.1
Kramfors 2.7 6.0 0.1 0.1 0.8 2.6 1.0 0.1
Örnsköldsvik 2.6 6.0 0.2 0.2 0.8 2.7 1.0 0.2
Bispgården 2.4 4.0 0.2 0.1 0.6 2.0 0.7 0.1
Strömsund 3.5 9.5 0.2 0.1 1.2 3.6 1.4 0.2
Östersund 2.2 5.4 0.2 0.1 0.8 2.4 0.9 0.2
Lycksele 4.2 10.3 0.2 0.1 1.5 4.8 1.8 0.2
Övertorneå 2.0 3.2 0.1 0.1 0.4 1.4 0.5 0.1
Piteå 2.5 5.1 0.3 0.1 0.9 2.7 1.0 0.1
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URBANMÄTNÄTET
Vinterhalvårsmedelvärden av SO2 vid de 
regionala mätplatserna A och B (gul)
samt i centrum av tätorterna (röd), 
vintern 1999/00. Även resultaten 
vid de svenska EMEP-stationerna
redovisas.

10 µg/m3

tätort
EMEP

Figur 8.2 Vinterhalvårsmedelvärden av SO2 regionalt och i tätortsluft 1999/00
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Vinterhalvårsmedelvärden av NO2 vid de 
regionala mätplatserna A och B (gul)
samt i centrum av tätorterna (röd), 
vintern 1999/00. Även resultaten 
vid de svenska EMEP-stationerna
redovisas.

URBANMÄTNÄTET

tätort
EMEP

10 µg/m3

Figur 8.3 Vinterhalvårsmedelvärden av NO2 regionalt och i tätortsluft 1999/00
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URBANMÄTNÄTET
Vinterhalvårsmedelvärden av bensen (röd),
toluen (blå), etylbensen (lila) och 
summa xylener (gul) i centrum av
tätorterna, vintern 1999/00. 

10 µg/m3

tätort

Figur 8.4 Medelvärden av enkla aromater vintern 1999/00
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8.5 2-veckors/månadsvisa diffusionsmätningar av NOx i tätorter

I tabell 8.6 redovisas resultaten från bestämningen av månadsmedelvärden av NOx i
Hammarstrand (” Ragunda/Bispgården” ), Skövde och Tidaholm under vintern
1999/00. Resultaten baseras på att två stycken 2-veckors dubbelprover av ” NOx”
slagits ihop och analyserats. Parallellt under de båda 2-veckorsperioderna
exponerades också ett månadsvist dubbelprov av NO2 och fördelningen mellan NO
och NO2 har därefter beräknats som tidigare, se bilaga 5.

Halterna anges i µg/m3 och resultaten för NOx redovisas på traditionellt sätt, dvs som
om allt vore NO2. För omräkning mellan ppb (10-9 volymsdelar) och µg/m3 gäller vid
1013 mbar (1 atmosfär) och 20 oC att 1 ppb NO2 (eller NOx) = 1.91 µg NO2/m

3 och 1
ppb NO = 1.25 µg NO/m3. Eftersom NOx- värdena här utgör summan av volymdelarna
NO och NO2 kan sambandet mellan resultaten i tabell 8.6 sammanfattas: [NO] / 1.25
+[NO2] / 1.91 = [NOx] / 1.91

Tabell 8.6 Resultat från diffusionsmätningar av NOx (µg/m3 ) i *Hammarstrand, 
Skövde och Tidaholm vintern 1999/00

Månad Hammarstrand Skövde Tidaholm
NO2 NO NOx NO2 NO NOx NO2 NO NOx

1999-10 6.2 11.7 24.1 10.0 8.8 23.4 8.1 8.4 20.9
1999-10 6.3 11.7 24.2 10.3 8.6 23.4 8.2 8.4 21.0
1999-11 9.1 8.6 22.2 14.4 9.6 29.1 12.0 8.6 25.1
1999-11 9.2 8.5 22.2 13.6 10.0 28.9 12.1 8.5 25.1
1999-12 13.2 11.5 30.8 17.7 12.8 37.3 13.2 11.9 31.4
1999-12 12.3 12.0 30.6 16.0 13.6 36.8 12.9 12.0 31.2
2000-01 15.3 17.7 42.3 11.3 10.0 26.6 11.0 8.8 24.4
2000-01 14.9 17.9 42.3 11.1 10.1 26.5 11.1 8.7 24.4
2000-02 15.3 11.9 33.5 12.7 10.3 28.4 9.8 7.7 21.6
2000-02 14.8 12.2 33.4 11.9 10.7 28.2 9.6 7.8 21.5
2000-03 5.7 11.2 22.8 8.6 10.9 25.3 8.0 8.8 21.4
2000-03 6.4 10.8 22.9 7.4 11.5 25.0 8.4 8.6 21.5
medelv. 10.7 12.1 29.3 12.1 10.6 28.2 10.4 9.0 24.1

* Hammarstrand, tätort i Ragunda kommun där årets övriga mätningar har genomförts i Bispgården.

8.6 Månadsvisa diffusionsmätningar av O3 och NO2 på landsbygd och i
tätort under sommaren 1999 samt O3 mätningar under vintern 1999/00

Resultaten från mätningarna av O3 och NO2 under sommaren 1999 vid de regionala
mätplatserna A och B samt inne i tätorten redovisas som månadsmedelvärden i bilaga
10 och som sommarhalvårsvärden nedan i tabell 8.7. För O3 - mätningarna gäller att
de beräknade sommarmedelvärdena också sammanställts på karta, figur 8.5,
tillsammans med motsvarande resultat från mätningarna inom EMEP- nätet.
Observera att de regionala mätplatserna i något fall kan skilja mellan sommar och
vinter medan lokaliseringen i tätorten alltid är den samma. Även de månadsvisa
resultaten från vinterns O3- mätningar visas i bilaga 10 samt som
vinterhalvårsmedelvärden i tabell 8.8 och på karta tillsammans med resultaten från
EMEP- nätet i figur 8.6.
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Tabell 8.7 Sommarhalvårsmedelvärden (µg/m3) av O3 och NO2 regionalt och i 
tätorter 1999.

Kommun NO2 NO2 NO2 O3 O3 O3

Stn. A Tätort Stn. B Stn. A Tätort Stn. B
Uppsala 70.2 65.8 63.5
Linköping 1.5 10.9 1.7 56.8 65.6 65.6
Värnamo 1.7 7.1 1.5 63.7 61.4 60.0
Västervik 1.7 8.9 1.3 69.7 69.8 69.7
Burlöv 12.9 14.1 11.2 62.2 68.0 64.1
*Landskrona 10.3 13.7 8.3 69.7 66.5 61.8
Kristianstad 55.7 66.7 66.2
Tidaholm 2.2 6.9 2.3 60.5 62.7 60.9
Karlstad 2.4 13.1 2.3 68.1 60.9 57.0
Karlskoga 1.3 10.3 3.0 55.0 61.8 62.2
Orsa 63.1 61.9 71.8
Östersund 65.4 62.6 66.5
Piteå 2.5 8.6 2.0 63.8 59.5 66.0
Mariehamn 3.7 11.6 2.4 86.8 71.1 84.5

* Underlaget ofullständigt

Tabell 8.8 Vintermedelvärden
(µg/m3) av O3 regionalt och i tätorter
1999/00.

Kommun O3 O3 O3

Stn. A Tätort Stn. B
Uppsala 58.2 47.2 56.2
Linköping 53.3 51.4 57.6
Motala 60.2 58.8 57.0
Karlshamn 45.9 50.6 50.7
Falkenberg 53.7 52.8 58.2
Årjäng 47.1 44.8 56.2
Karlstad 54.5 42.9 47.5
Karlskoga 48.2 45.9 55.4
Hudiksvall 60.1 46.2 64.5
Östersund 71.3 59.1 69.3
Piteå 61.6 53.2 60.3

Tabell 8.9 Periodmedelvärden av O3

vid de svenska bakgrundsstationerna
(EMEP), sommaren 1999 och vintern
1999/00.

*EMEP Sommar-mv Vinter-mv
O3 (µg/m3 ) O  (µg/m3 )

Esrange 69.8 66.5
Rörvik 70.0 55.7
Vindeln 59.0 58.9
Vavihill 69.7 49.6
Norra Kvill 76.7 55.5
Aspvreten 72.3 54.3

* Resultaten ej slutligt validerade, främst gäller det perioden
jan.-mars 2000.

Som i viss mån framgår av figurerna 8.5 och 8.6 genomförs Naturvårdsverkets O3-
mätningar i renluftsområden vid mätplatser som inte alltid är de samma som de
EMEP-stationer från vilka vi inhämtat de dygnsvisa SO2-, sot- och NO2- resultaten (se
även bilaga 2). I tabell 8.9 presenteras sommar- och vintermedelvärden för O3 vid
bakgrundsstationerna för perioden 1999-04-01—2000-03-31.
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URBANMÄTNÄTET

50 µg/m3

EMEP

Sommarmedelvärden av O3 vid de 
regionala mätplatserna A och B (blå)
samt i centrum av tätorterna (röd), 
sommaren 1999. Även resultaten 
vid de svenska EMEP-stationerna
redovisas.

tätort

Figur 8.5 Sommarmedelvärden (april – september) 1999 av O3.
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URBANMÄTNÄTET

50 µg/m3

EMEP

Vinterhalvårsmedelvärden av O3 vid de 
regionala mätplatserna A och B (blå)
samt i centrum av tätorterna (röd), 
vintern 1999/00. Även resultaten 
vid de svenska EMEP-stationerna
redovisas.

tätort

Figur 8.6 Vinterhalvårtsmedelvärden av O3, 1999/00.
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9. JÄMFÖRELSER MED GRÄNSVÄRDEN, MILJÖ-
KVALITETSNORMER OCH RIKTVÄRDEN FÖR
UTOMHUSLUFT

I kapitel 4 redovisas de svenska gränsvärdena och miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft. Gränsvärdena trädde i kraft 2 veckor efter det att kungörelserna utkom
från tryck (1993-12-22), dvs i början av januari 1994. Normerna trädde i kraft den 1
januari 1999. Formellt juridiskt gäller gränsvärdena tills dess att miljökvalitets-
normerna skall vara uppfyllda, dvs 31 december 2005 (Boström, 1999). Som framgått
ovan har övergången till miljökvalitetsnormer endast inneburit en marginell skärpning
av gränsvärdena. Övergången från vinterhalvårsgränsvärden till årsbaserade
miljökvalitetsnormer kan dock komma att påverka de framtida upplägget och
utformningen av mätningarna inom URBAN-projektet.

9.1 Jämförelser med gällande svenska gränsvärden

För de dygnsvisa mätningarna av SO2, sot och NO2 gäller att gränsvärdena redovisas,
för direkt jämförelse, i resultattabellerna 8.1, 8.2 respektive 8.3 ovan (kapitel 8).
Tillfällen med förhöjda halter redovisas i bilaga 9.

Av redovisningen i tabell 8.1 framgår att samtliga vinterhalvårsmedelvärden av SO2

underskrider gällande gränsvärde med god marginal. Detsamma gäller för de
uppmätta dygnsmedelvärdena och de beräknade 98%-ilvärdena. Av bilaga 9 framgår
att totalt 17 dygnsvärden > 20 µg/m3 uppmättes, samtliga i Trelleborg.

Även sotresultaten i tabell 8.2 visar att vinterhalvårsmedelvärdena underskrider
gällande gränsvärde och som mest utgör 20-23% av gränsvärdet (Göteborg, Lycksele,
Arvika). Motsvarande jämförelse mellan uppmätta halter och gällande gränsvärde för
dygnsmedelvärden, ansatt som 98%-il för vinterhalvåret, visar att den högsta
belastningen (Lycksele) motsvarar 57% av gränsvärdet. Ett enstaka värde över
gränsvärdesnivån uppmättes i tre orter (Köping, Bispgården, Lycksele). Totalt
uppmättes 40 sotvärden > 40 µg/m3, varav drygt hälften under december månad,
bilaga 9.

Vinterhalvårsmedelvärden av NO2 motsvarande mellan 50 och 40% av gränsvärdet
för vinterhalvår redovisas för 6 tätorter (Göteborg, Stockholm, Trelleborg, Södertälje,
Karlstad och Hudiksvall), tabell 8.3. 98%-ilerna för dygnsmedelbelastningen i
tätorterna utgör som mest mellan 67 och 57% av gränsvärdet (Karlstad, Hudiksvall,
Göteborg, Arvika och Övertorneå). Inte något dygnsmedelvärde > 75 µgm-3

uppmättes under vinterhalvåret. I bilaga 9 redovisas totalt 17 dygnsmedelvärden > 50
µg/m3. Av dessa uppmättes 8 i Göteborg.

9.2 Jämförelser med svensk miljökvalitetsnorm för utomhusluft

Av redovisningen ovan framgår att också miljökvalitetsnormen för år och dygn
underskrids i mätpunkterna, som här kan anses representera den urbana bakgrunden.
Generellt gäller att ett årsmedelvärde för NO2 alltid är något lägre än
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vinterhalvårsmedelvärdet, vilket också framgår av tabell 9.1, där vinter-
halvårsmedelvärdena av NO2 för vintrarna 1998/99 och 1999/00 sammanställts med
sommarmedelvärdet för 1999. I tabellen visas också några aktuella
vinter/sommarkvoter. Dessa varierar väsentligt mellan orterna, men jämförelsen med
tidigare resultat tyder dock på att de enskilda orternas kvotförhållande tycks vara
relativt stabilt.

Tabell 9.1 Halvårsmedelvärden av NO2 i tätorter vintern 1999/00, sommaren
1999 och vintern 1998/99, samt aktuella vinter/sommarkvoter.

Tätort Vinter Sommar Vinter Kvot Kvot Kvot Kvot
1999/00 1999 1998/99 9900/99 9899/99 9899/98 9798/98

Linköping 12.4 10.9 12.3 1.14 1.13 1.29 1.35
Värnamo 9.7 7.1 9.8 1.37 1.38
Västervik 10.0 8.9 11.1 1.12 1.25 1.18 1.23
Burlöv 18.8 14.1 20.4 1.33 1.45 1.29 1.18
Tidaholm 10.0 6.9 10.7 1.45 1.55
Karlstad 20.2 17.1 19.7 1.18 1.15
Karlskoga 12.9 10.3 13.8 1.25 1.34 1.53 1.62
Piteå 14.5 8.6 16.9 1.69 1.96 1.86 1.77

I miljökvalitetsnormen finns också speciella SO2- och NO2- värden för skydd av
ekosystemen utanför tätorter. För SO2 gäller normen 20 µg/m3 både som års- och
vinterhalvårsmedelvärde. Av resultaten från de regionala mätningarna i tabell 8.4
framgår att denna normnivå innehålls med god marginal. Detsamma gäller för NO2-
resultaten och det årsbaserade normvärdet 30 µg/m3. Påståendet styrks av jämförelsen
nedan i tabell 9.2, där resultat från de kommuner som genomfört regionala NO2-
mätningar också under sommaren sammanställts.

Tabell 9.2 Sommar- och vinterhalvårsmedelvärden vid de regionala mätplatserna 
A och B i anslutning till tätorter.

Kommun Sommaren 1999 Vintern 1999/00
NO2 (A) NO2 (B) NO2 (A) NO2 (B)

Linköping 1.5 1.7 3.2 3.5
Värnamo 1.7 1.5 4.4 4.2
Västervik 1.7 1.3 3.3 3.0
Burlöv 12.9 11.2 18.7 17.9
Karlstad 2.4 2.3 4.9 4.6
Karlskoga 1.3 3.0 3.4 3.9
Piteå 2.5 2.0 5.8 4.3
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9.3 Schablonberäknade NO2-halter

Både gräns- och normvärdena omfattar bestämmelser för timmedelbelastningen av
NO2. Därför har vi försökt att via olika antaganden och extrapoleringar uppskatta
risken för överskridande av gällande timvärden vid mätplatsen inom Urbanmätnätet.
Vidare skall den nya miljökvalitetsnormen uppfyllas i alla tätorter med fler än 200
invånare och omfattar, på samma sätt som nu gällande svenska gränsvärden, en
skyldighet för kommunerna att genomföra mätningar om det finns skäl att tro att
något av värdena överskrids i någon del av tätorten. Därför ingår också en
uppskattning av 98%- ilvärdet för den dygns- och timvisa belastningen i vad som kan
kallas ”den mest belastade punkten”.

Tillvägagångssättet för uppskattning av 98%-ilen för timmedelvärden vid
Urbanstationen beskrivs i bilaga 9. Metoden baseras på att NO2-halterna i svenska
tätorter ganska väl följer en log-normalfördelning och att vi därmed kan utgå från ett
känt statistiskt samband (JAPCA, 1965) mellan percentilerna i ett sådant
mätdataunderlag för en given mätsituation. Beräkningarna har utförts för alla
medverkande tätorter och resultaten redovisas i tabell 9.3.

Som bekant är trafiken, direkt eller indirekt, den huvudsakliga källan till kvävedioxid
i tätortsluft. Med tanke på premisserna för val av mätplats inom projektet kan vi
således förvänta att mindre områden, företrädesvis i starkt trafikerade gaturum,
periodvis har väsentligt högre belastning. Tidigare mätningar (Sjödin, 1993 och
Jonasson, m fl, 1998) tyder på att NO2- värdena för ett högbelastat gaturum kan vara
1.5-2.7 gånger högre än vid mätplatserna inom Urbanmätnätet. I tabell 9.3 redovisas
skattade värden för två fall, där belastningen vid den”mest belastade” platsen antagits
vara 1.5 respektive 2.0 ggr högre än vid Urbanstationen.

Som framgått ovan överensstämmer relationen mellan sommar- och vinterresultat
relativt väl med de tidigare beskrivningarna och därmed kan den årsbaserade
miljökvalitetsnormen ”vinterhalvårsanpassas” (IVL B-1272, IVL B-1302), se även
sidan 10, kapitel 4. I de fortsatta jämförelserna används dessa  ”vinterhalvårs-
anpassade” normvärden, dvs 98%-ilvärdena för dygns- och timmedelvärden av NO2

sätts till 65.5 (63-68) respektive 105 (103-107) µg/m3. På motsvarande sätt har
gränsen för normens mätkrav beräknats till att gälla 80% av de anpassade
normnivåerna.

I tabell 9.3 redovisas först vinterns medelvärde för NO2 följt av 98%-ilvärdet för de
uppmätta dygnsmedelvärdena samt det skattade, extrapolerade 98%-ilvärdet för
timmedelvärden vid Urbanstationen. Vidare visas de förväntade 98%-ilvärdena för
den ”mest belastade” platsen, dvs resultatintervallet motsvarar resultatet vid
Urbanstationen uppräknat med faktorn 1.5 respektive 2.0. De schablonberäknade
98%-ilintervallen för de ”mest belastade” platserna jämförs därefter med de
”vinterhalvårsanpassade” normvärdena (105 respektive 65.5 µg/m3) samt nivåerna för
mätkrav, dvs 80% av de ”anpassade” normvärdena (84 respektive 52.4 µg/m3). Om
dessa värden överskrids av den övre nivån i de skattade 98%-ilintervallen anges
”Hög”. Underskrids nivåerna med > 50% betecknas risken som ”Låg” och för värden
mellan ”Hög” och ”Låg” anges ”---” .
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Tabell 9.3 Medelvärde och 98%-il för uppmätta dygnsmedelvärden av NO2 samt
skattad, extrapolerad 98%-il för entimmesmedelvärden vid Urban-
stationen tillsammans med schablonberäknade 98%-ilvärden och
”riskuppskattningar” för den ”mest belastade” platsen.

Urbanstationen ”Mest belastad” ”Mest belastad”
Medel-
värde

98%-il
24h

98%-il
1h

98%-il
1h

98%-il
24h

Normv/
mätkrav

Normv/
mätkrav

Kommun uppmätt uppmätt extrapol. schablon schablon risk 1-h risk 24-h
Huddinge 9.3 18.7 28.6 43-57 28-37 ---/--- ---/---
Stockholm 22.7 39.0 54.3 81-109 59-78 Hög/Hög Hög/Hög
Södertälje 19.8 41.8 66.0 99-132 63-84 Hög/Hög Hög/Hög
Uppsala 13.7 28.3 44.1 66-88 42-57 ---/Hög ---/Hög
Linköping 12.4 28.1 46.3 69-93 42-56 ---/Hög ---/Hög
Motala 6.9 24.2 52.1 78-104 36-48 ---/Hög ---/---
Jönköping 15.0 39.2 70.5 106-141 59-78 Hög/Hög Hög/Hög
Värnamo 9.7 28.4 54.7 82-109 43-57 Hög/Hög ---/Hög
Älmhult 10.9 30.4 56.9 85-114 46-61 Hög/Hög ---/Hög
Västervik 10.0 20.8 32.5 49-65 31-42 ---/--- ---/---
Karlshamn 17.0 38.3 62.9 94-126 57-77 Hög/Hög Hög/Hög
Burlöv 18.8 37.6 57.4 86-115 56-75 Hög/Hög Hög/Hög
Landskrona 15.2 30.6 46.9 70-94 46-61 ---/Hög ---/Hög
Trelleborg 20.6 39.1 57.8 87-116 59-78 Hög/Hög Hög/Hög
Kristianstad 12.9 28.5 46.2 69-92 43-57 ---/Hög ---/Hög
Hässleholm 12.1 29.1 49.7 75-99 44-58 ---/Hög ---/Hög
Falkenberg 14.4 33.1 55.0 83-110 50-66 Hög/Hög Hög/Hög
Göteborg 25.1 53.5 84.9 127-170 80-107 Hög/Hög Hög/Hög
Kungälv 14.8 35.4 60.3 90-121 53-71 Hög/Hög Hög/Hög
Mariestad 9.1 23.8 42.8 64-86 36-48 ---/Hög ---/---
Skövde 11.5 26.9 45.2 68-90 40-54 ---/Hög ---/Hög
Tidaholm 10.0 25.6 45.5 68-91 38-51 ---/Hög ---/---
Årjäng 14.1 32.2 53.3 80-107 48-64 Hög/Hög ---/Hög
Karlstad 20.2 47.4 79.8 120-160 71-95 Hög/Hög Hög/Hög
Arvika 17.1 46.1 84.5 127-169 69-92 Hög/Hög Hög/Hög
Örebro 16.9 33.3 50.4 76-101 50-67 ---/Hög Hög/Hög
Karlskoga 12.9 33.3 59.4 89-119 50-67 Hög/Hög Hög/Hög
Lindesberg 8.7 22.9 41.4 62-83 34-46 ---/--- ---/---
Fagersta 12.8 30.8 52.7 79-105 46-62 Hög/Hög ---/Hög
Köping 11.9 31.3 56.5 85-113 47-63 Hög/Hög ---/Hög
Orsa 13.2 39.9 78.4 118-157 60-80 Hög/Hög Hög/Hög
Sandviken 11.9 29.4 51.1 77-102 44-59 ---/Hög ---/Hög
Hudiksvall 19.9 43.5 70.1 105-140 65-87 Hög/Hög Hög/Hög
Timrå 18.2 44.3 76.3 114-153 66-89 Hög/Hög Hög/Hög
Kramfors 13.1 33.9 60.6 91-121 51-68 Hög/Hög Hög/Hög
Örnsköldsvik 17.4 36.2 56.6 85-113 54-72 Hög/Hög Hög/Hög
Bispgården 9.2 27.7 54.3 81-109 42-55 Hög/Hög ---/Hög
Strömsund 11.6 31.1 56.8 85-114 47-62 Hög/Hög ---/Hög
Östersund 14.4 40.4 75.9 114-152 61-81 Hög/Hög Hög/Hög
Lycksele 15.5 43.6 82.0 123-164 65-87 Hög/Hög Hög/Hög
Övertorneå 9.8 34.3 73.7 111-147 51-69 Hög/Hög Hög/Hög
Piteå 14.5 35.5 61.3 92-123 53-71 Hög/Hög Hög/Hög
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För två platser (Göteborg, Arvika) blev det extrapolerade värdet för 98%-ilen för
entimmesmedelvärden vid Urbanstationen högre än mätkravsnivån (84 µg/m3).
Motsvarande jämförelse för de ”mest belastade” platserna tyder på att nivån
överskrids i 39 av de 42 orterna. För 28 av orterna överskreds även det
”vinterhalvårsanpassade normvärdet” (105 µg/m3). 98%-ilen för de uppmätta
dygnsmedelvärdena överskrider i ett fall (Göteborg) mätkravsnivån (52.4 µg/m3)
medan det förväntas ske i den ”mest belastade” platsen i 36 av tätorterna. I 22 av
dessa överskrids också det anpassade normvärdet (65.5 µg/m3). Inte för någon av
orterna är den uppskattade risken låg för överskridande respektive mätkrav.

9.4 Jämförelser med förslag till svensk miljökvalitetsnorm för bensen i
utomhusluft

Det föreslagna normvärdet för bensen är ett årsmedelvärde som skall gälla i alla
miljöer, således även i de mest belastade områdena (se kapitel 4). Detsamma gäller
för det gränsvärde för bensen som diskuteras inom EU. Miljöhälsoutredningen (SOU
1996:124) har som mål för bensen i utomhusluft för år 2010 angett 1µg/m3, utan att
närmare precisera om man avser gaturum eller urban bakgrund. Man kan emellertid
förvänta att ett långtidsmedelvärde för urban bakgrund bör ligga vid eller under
1µg/m3 om normen uppfylls i den mest belastade miljön. Eftersom trafiken i de flesta
fall är den dominerande källan i tätorten, återfinns sannolikt den mest belastade
miljön i ett gaturum. Man kan utgå från att haltvariationen är stor mellan olika
gaturum och mellan gaturum och urban bakgrund. De gaturumsmätningar som bl a
genomförts i Karlstad (se kapitel 11) visar hur belastningen varierar beroende på olika
trafikintensitet och spridningsförhållanden. Det är således omöjligt att ange ett
generellt gällande förhållande. Baserat på de mätningar som tidigare utförts i olika
gaturum i anslutning till URBAN-projektet samt mätningar genomförda av andra, har
vi uppskattat att halten i ett belastat gaturum kan vara en faktor 4 högre än halten i
urban bakgrund. Denna faktor har använts för att uppskatta bensenhalterna i ett
belastat gaturum utifrån årets mätresultat.

Det finns också en tydlig årstidsvariation i bensenbelastningen, även om
mellanårsvariationen kan vara betydlig. I figur 9.1. visas förhållandet vid Jagtvej i
Köpenhamn för åren 1996-1999. Av figuren framgår att skillnaden i belastning mellan
åren är betydande, framför allt under januari och februari. I mellanårsvariationen
ingår också en faktisk minskning av belastningen.

En faktor 0.8 för att uppskatta ett årsmedelvärde utifrån ett vinterhalvårsmedelvärde
har tidigare räknats fram från mätningarna vid Jagtvej och mätningar i Stockholm
(IVL B-1302, 1998). Också i år har denna faktor använts för att beräkna
årsmedelvärden utifrån mätresultaten. De framräknade värdena visas tillsammans med
årets vinterhalvårsmedelvärden i figur 9.2.
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Figur 9.2 Vinterhalvårsmedelvärden för urban bakgrund (UB, vinter),
schablonberäknade årsmedelvärden för urban bakgrund (UB, år) och
gaturum (UB ×4, år). Den heldragna linjen anger den föreslagna
miljökvalitetsnormen; den streckade linjen visar det föreslagna EU-
gränsvärdet.

Av diagrammet i figur 9.2 framgår att alla orter utom 4 uppvisar ett uppskattat
årsmedelvärde i urban bakgrund vilket underskrider den föreslagna miljökvalitets-
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normen, medan alla årsmedelvärden framräknade för gaturummen ligger över denna
nivå. Miljöhälsoutredningens långsiktiga mål överskrids i samtliga orter, även i urban
bakgrund.

9.5 Jämförelser med rekommenderade riktvärden för O3 i omgivningsluft

De mätresultat som redovisas i rapporten utgörs genomgående av
månadsmedelvärden för O3. Rekommenderade riktvärden baseras däremot på
timmedelvärden och det är därför inte möjligt att göra en direkt jämförelse. I tidigare
rapporter har mätresultat från de svenska EMEP-stationerna använts för att diskutera
relationen till hälsoeffekter, kritiska haltnivåer, gränsvärden och rekommenderade
riktvärden (IVLB-1302, IVL B-1340). I förra årets rapport konstaterades att man
sannolikt i alla delar av landet och under ett flertal timmar utsatts för O3- halter > 80
µg/m3 som timmedelvärde och att nivån sannolikt även kan överskridas i tätorter
vintertid. Eftersom det i resultaten också återfanns månadsmedelvärden som
överskred 80 µg/m3, samt med kännedom om de haltvariationer som föreligger mellan
dag och natt (Beck and Grennfelt, 1993; Aarnio et al., 1998) och mellan enskilda
dygn (data från Kiruna, IVL B-1340), ansågs det sannolikt att även riktvärdet 120
µg/m3 överskridits. Under sommaren 1999 och vintern 1999/00 var ozonhalterna
genomgående högre än närmast föregående säsonger, och i flera mätpunkter, främst i
norra Sverige, uppmättes månadsmedelvärden över 80 µg/m3. Man kan därför anta att
årets resultat inneburit ett än mer omfattande överskridande. I figur 9.3 visas
månadsmedelvärden av ozon för några bakgrundsstationer tillsammans med
månadsmedelvärden från några tätorter och tillhörande regionala mätpunkter.
Skillnaden i årscykel mellan norra och södra Sverige syns tydligt. I Norra Sverige
erhölls de högsta månadsmedelvärdena under perioden februari – april. Längre
söderut erhölls de högsta värdena i maj – juni.
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tillsammans med månadsmedelvärden från några tätorter och
tillhörande regionala mätpunkter (R representerar medelvärdet av A
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10. METODVALETS BETYDELSE VID BESTÄMNING 
AV LOKAL, REGIONAL OCH STORREGIONAL 
PÅVERKAN

10.1 Bakgrund

Resultaten från de Nordiska stationerna inom EMEP-nätet används ofta för att visa på
det storregionala (ofta synonymt med ”utländska”) bidraget till föroreningsbelast-
ningen inne i tätorter. Vi har t ex regelbundet använt underlaget i utvärderingen av
resultaten från URBAN-projektet. I första delen  av SHAPE-studien (Johannson, m fl,
1999) används på samma sätt resultat från partiklelmätningar vid Aspvreten. Inom
URBAN-projektet har vi dessutom, för flertalet kommuner, haft tillgång till resultat
från angränsande landsbygd, vilket gett oss möjlighet att även skatta vad vi kallat det
”regionala” (”infrastrukturen i området”) bidraget för i första hand SO2 och NO2.
Således har vi i flera fall skattat det ”lokala” (tätortens egna) bidraget utifrån
skillnaden mellan tätortsresultatet och det ”regionala” värdet. Det senare motsvarar i
detta fall summan av påverkan från det angränsande området och den mer
långdistanstransporterade belastningen. Kommunernas regionala mätningar initierades
av behovet att mer noggrannt försöka urskilja betydelsen av tätortens egna utsläpp i
syfte att bättre kunna styra åtgärdsarbetet lokalt och regionalt.

Det finns således skäl att granska den osäkerhet som kommer av att vi förenklat anser
att resultaten från en EMEP-station, som medelvärde, motsvarar den ”storregionala”
andelen. Visserligen skrivs vanligtvis att bidraget kan utgöra och/eller motsvarar upp
till osv, men effekten är ofta att man därefter ändå ansätter värdet från tex en
närbelägen EMEP-station som den storregionala andelen.

Ett annat sätt att belysa det storregionala bidraget är genom att presentera diagram
över speciella perioder då en intransport av föroreningar från andra länder är uppenbar
eller kan misstänkas, se t ex redovisningarna av episoder i Urbanrapporterna. När
månadsvisa diagram för dygnsmedelvärden från ett flertal tätorter presenteras samlat
tillsammans med motsvarande resultat vid närbelägen bakgrundsstation, är avsikten
att belysa den stora betydelsen av episoden vid det aktuella tillfället. En sådan
redovisning kan lätt ge uppfattningen att det ”storregionala bidraget” dominerar stort
över det lokala. Det är dock uppenbart att episoder med höga halter endast
förekommer vid ett begränsat antal tillfällen under en mätsäsong och att den vanliga
situationen är att det inte finns någon tydligt urskiljbar påverkan från avlägsna källor.

De föroreningsbidrag som påverkar den urbana luftkvaliteten kan ha flera olika
ursprung, dels kan det vara föroreningar som transporteras in över Sverige från andra
länder, dels kan det vara föroreningar från avlägsna källor i Sverige och slutligen kan
det vara föroreningar av lokalt och regionalt ursprung kring den aktuella tätorten. Det
är mycket svårt att genom mätningar och analys av mätdata entydigt hänföra halt- och
exponeringsbidrag till endera källtypen. Alla analyser inkluderar därför olika former
av antaganden och därmed osäkerheter.
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I de senaste årens rapporter har vi genomgående försökt att hålla isär benämningarna
på bidragen genom uppdelningen att storregionalt eller ”långdistans” motsvarar
bidraget från avlägsna källor (inom och) utom landet, det regionala gäller källor på
landsbygden och områden relativt nära tätorten och slutligen det lokala avser källor
främst inom eller i omedelbar anslutning till själva tätorten. Här avser vi att
åskådliggöra en del av de osäkerheter som föreligger vid skattningar av främst de
kontinentala utsläppens andel av det storregionala bidraget, här även kallat
”långdistansbidrag”.

10.2 Metodval, analys 1:

I en första analys skall vi skatta långdistansbidraget genom analys av halter i olika
vindsektorer.

Vi inleder med att anta att intransporten är avhängig den lokalt uppmätta vindens
riktning och styrka och kan omedelbart konstatera att vårt underlag, med
upplösningen i dygn, endast möjliggör en relativt grov indelning.
Väderförändringarna över ett dygn kan vara betydande och något försök att ”vikta” de
olika förhållandenas betydelse över tiden ingår inte här. Dessutom kan lokalklimatet
inverka på vindriktningarna så att de inte är representativa för den mer storskaliga
transporten. För denna transport brukar vanligen så kallade trajektorier, dvs
meteorologiskt framräknade transportvägar för luftmassan, användas. För den
storskaliga transporten beräknas vanligen trajektorierna för några hundra meter över
marken.

Mätdataunderlaget utgörs av, beräknade och/eller uppmätta, dygnsmedelvärden för
vinterperioderna, oktober – mars, 1989 till 1999, dvs upp till 1800 mätvärden per
parameter för de mätplatser som medverkat alla säsongerna. Granskningen begränsas
vidare till några av tätorterna och bakgrundsstationerna i södra Sverige.

Sorteringen av mätvärden på vindsektorer följer i stort sett den indelning som görs vid
redovisningen i vindhaltdiagrammen, dvs först undantas alla värden där vindstyrkan
anges till mindre än eller lika med 1 m/s varefter återstoden fördelas efter
medelvindriktningsuppgiften i 8 sektorer. Varje vindsektor motsvarar 45o och har
fördelats så att sektor N motsvarar vind inom sektorn 337.5 o – 22.5 o, NO motsvarar
22.5 o - 67.5 o osv. Således får vi 9 grupper med mätvärden. För varje grupp har
medelvärdet för dygnsmedelvärdena beräknats, vilket, tillsammans med antalet
värden i gruppen och totalt, gör det möjligt att beräkna sektorns procentuella
betydelse för exponeringen för luftföroreningar i den aktuella tätorten under hela
perioden (här kallat för belastningen). I figur 10.1-10.5 visas resultaten i
stapeldiagram.
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Figur 10.1 Medelbelastningens procentuella fördelning under vinterperioderna 
1989/90 - 1998/99 vid mätplatsen i Stockholm och Aspvreten.
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Figur 10.2 Medelbelastningens procentuella fördelning under vinterperioderna 
1989/90 - 1998/99 vid mätplatsen i Västervik och Hoburg.
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Figur 10.3 Medelbelastningens procentuella fördelning under vinterperioderna 
1989/90 - 1998/99 vid mätplatsen i Kristianstad och Vavihill.
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Figur 10.4 Medelbelastningens procentuella fördelning under vinterperioderna 
1989/90 - 1998/99 vid mätplatsen i Göteborg och Rörvik.
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Figur 10.5 Medelbelastningens procentuella fördelning under vinterperioderna 
1989/90 - 1998/99 vid mätplatsen i Karlstad.

För EMEP-stationen Aspvreten gäller att sotmätningar genomförts under endast en
säsong varför dessa inte redovisas ovan. För Kristianstad och Karlstad gäller att man
medverkat med det alternativa basprogrammet från och med säsongen 1994/95, dvs
dygnsvisa SO2-mätningar har inte genomförts de senaste säsongerna.

Som framgår av figurerna utgör belastningen i sektorerna SO, S och SV en stor del av
totalbelastningen vid alla mätplatserna. Antag att de kontinentala utsläppen till luft
enbart påverkar vid vind i dessa sektorer och att påverkan i den större sektorn V – O
huvudsakligen är inhemsk. Det senare antar vi gäller också för situationen vid
vindstilla. En summering av sektorresultaten enligt denna indelning visas i tabell 10.1
nedan. Resultatet tyder på att ”långdistansbidraget” i tätorterna under den aktuella
10:årsperioden kan ha utgjort mellan 40-60% av medelbelastningen för alla tre
parametrarna. Motsvarande värden för EMEP-stationerna varierar mellan 40 och 70%.

10.3 Metodval, analys 2

Ett annat sätt att försöka uppskatta ”långdistansbidragets” betydelse under perioden
kan vara att utgå från de tre sektorer där det kontinentala bidraget rimligtvis varit
marginellt, dvs resultaten för sektorerna NV, N och NO. Utgår vi vidare från att
mätplatserna i tätorterna valts för att representera en relativt stor yta i centrum av
tätortena, har vi skäl att tro att bidraget från det mest närliggande området inte skall
variera på ett sytematiskt sätt. Således skulle medelhalten vid mätplatsen, med
undantag för långdistansbidraget, vara ungefärligen densamma oavsett
vindförhållandena. Kvoten mellan medelhalten för sektorena NV – NO och
medelhalten för platsen totalt sett kan därmed sägas ge en grov uppskattning av hur
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medelbelastningen skulle ha blivit utan tillskott av långdistanstransporterade
föroreningar, se ”lokalt/regionalt” (NV-NO) i tabell 10.1. Motsvarande beräkningar
har även utförts på resultaten från EMEP-stationerna.

Tabell 10.1 Uppskattning av det kontinentala bidraget till medelbelastningen i
några tätorter och bakgrundsområden i södra Sverige, vintrarna 1989-1999.

Stockholm SO2 sot NO2 Aspvreten SO2 sot NO2
1) V-O ("lokalt") 46% 42% 50% V-O ("lokalt") 45% 59%
2) "lokalt"+lugnt 59% 57% 62% "lokalt"+lugnt 45% 60%
3) SO-SV ("långdist.") 41% 43% 38% SO-SV ("långdist.") 55% 40%

4) "lokalt/regionalt"(NV-NO) 85% 78% 92% "lokalt/regionalt"(NV-NO) 90% 113%
5) "tillskott långdist." 15% 22% 8% "tillskott långdist." 10% -13%

Västervik SO2 sot NO2 Hoburg SO2 sot NO2
1) V-O ("lokalt") 41% 41% 47% V-O ("lokalt") 35% 33% 32%
2) "lokalt"+lugnt 49% 53% 57% "lokalt"+lugnt 35% 33% 32%
3) SO-SV ("långdist.") 51% 47% 43% SO-SV ("långdist.") 65% 67% 68%

4) "lokalt/regionalt"(NV-NO) 80% 77% 87% "lokalt/regionalt"(NV-NO) 65% 53% 46%
5) "tillskott långdist." 20% 23% 13% "tillskott långdist." 35% 47% 54%

Kristianstad SO2 sot NO2 Vavihill SO2 sot NO2
1) V-O ("lokalt") 43% 44% 52% V-O ("lokalt") 33% 41% 36%
2) "lokalt"+lugnt 50% 53% 58% "lokalt"+lugnt 35% 43% 39%
3) SO-SV ("långdist.") 50% 47% 42% SO-SV ("långdist.") 65% 57% 61%

4) "lokalt/regionalt"(NV-NO) 83% 73% 91% "lokalt/regionalt"(NV-NO) 42% 47% 51%
5) "tillskott långdist." 17% 27% 9% "tillskott långdist." 58% 53% 49%

Göteborg SO2 sot NO2 Rörvik SO2 sot NO2
1) V-O ("lokalt") 38% 44% 46% V-O ("lokalt") 28% 35% 34%
2) "lokalt"+lugnt 41% 52% 51% "lokalt"+lugnt 30% 39% 39%
3) SO-SV ("långdist.") 59% 48% 49% SO-SV ("långdist.") 70% 61% 61%

4) "lokalt/regionalt"(NV-NO) 79% 114% 115% "lokalt/regionalt"(NV-NO) 51% 65% 87%
5) "tillskott långdist." 21% -14% -15% "tillskott långdist." 49% 35% 13%

Karlstad SO2 sot NO2
1) V-O ("lokalt") 45% 53% 52%
2) "lokalt"+lugnt 49% 58% 56%
3) SO-SV ("långdist.") 51% 42% 44%

4) "lokalt/regionalt"(NV-NO) 85% 94% 97%
5) "tillskott långdist." 15% 6% 3%

1) V-O ("lokalt")=summa %-del i sekt. V-O
2) som 1)+ lugnt
3) SO-SV ("långdist.")=summa %-del i sekt.

SO-SV
4) "lokalt/regionalt"(NV-NO)=allt som mv från

sekt.NV-NO
5) "tillskott långdist."=100% - 4)
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Av tabell 10.1 framgår att om vi enbart hade haft förhållanden som vid vind från
sektorerna kring nord under den aktuella 10:årsperioden, skulle belastningen i
Stockholm blivit ca 8 till 22% lägre än vad den faktiskt blev. Motsvarande värden för
Göteborg tyder på att SO2-belastningen skulle ha blivit 21% lägre, medan sot- och
NO2-belastningen skulle ha ökat med ca 15%. De senare resultaten förklaras sannolikt
av den trafiksituation som gäller för området NV-NO om Göteborgs centrum med E6,
E20, sjöfart och industriområden.

De skattade resultaten innefattar naturligtvis många osäkerheter. Inte minst bör det
vara så att t ex temperaturen har ett vindberoende, vilket kan medföra att
”källstyrkan” och därmed halterna ökar vid nordliga vindar. Vidare gäller att vinddata
från markvind inte alltid är användbart för att analysera den storskaliga transporten.
Det finns därför sannolikt en viss utjämning i vindhaltdiagrammen.

Det kan vara värt att notera att resultatet från skattningen av ”långdistansbidragets
tillskott” vid analys 2 för Aspvreten och Rörvik i viss mån illustrerar den relativa
närheten till Stockholm respektive Göteborg.

10.4 Metodval, analys 3

I den tredje analysen kallar vi helt enkelt resultaten vid EMEP-stationerna för
”långdistansbidrag” och parar ihop Aspvreten med Stockholm, Hoburg med
Västervik, Vavihill med Kristianstad och Rörvik med Göteborg. För Karlstad har vi
använt medelvärdet av resultaten vid Rörvik och Aspvreten. Resultaten visas i tabell
10.2 där också resultaten från analys 1 och 2 sammanfattats.

Tabell 10.2 Sammanfattning av ”långdistansbidragets” andel vid analys 1,2 och3

1989-99 analys 1 analys 2 analys 3
SO2 Sot NO2 SO2 Sot NO2 SO2 Sot NO2

% % % % % % % % %
Stockholm 41 43 38 15 22 8 41 49 15
Västervik 51 47 43 20 23 13 89 61 35
Kristianstad 50 47 42 17 27 9 70 64 51
Göteborg 59 48 49 21 -14 -15 69 40 32
Karlstad 51 42 44 15 6 3 66 44 29

10.5 Trendeffekt, andelsskattningar

En motsvarande sortering och beräkning som ovan har också gjorts för mätresultaten
från de tre senaste vintrarna, 1997/98 till 1999/00, och resultatet visas i tabell 10.3.
Syftet med arbetet har varit att försöka se om de positiva trenderna för luftkvaliteten i
svenska tätorter de senaste åren har medfört att andelen ”tillskott långdist” ökat i
betydelse. Även här har EMEP-stationerna medtagits och för både Kristianstad och
Karlstad gäller att de avslutat den dygnsvisa mätningen av SO2.
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Resultaten tyder nästan genomgående på en ökad betydelse för ”tillskottet” av sot och
NO2 medan betydelsen för SO2 kan ha minskat något. Underlaget är dock litet och
några mer långtgående slutsatser kan inte dras.

10.6 Sammanfattning, ”långdistansbidragets” betydelse

Syftet med de  genomförda beräkningarna har varit att undersöka om alternativa
metoder att analysera bidraget av långdistanstransporterade föroreningar ger
annorlunda resultat än de metoder som hittills använts. Resultaten tyder på att så kan
vara fallet, dvs att källor inom landets gränser (såväl lokala som regionala) kan ha en
större betydelse än vad som hittills antagits. Detta innebär bland annat att det
”regionala” bidraget (infrastrukturen i närområdet) kan vara underskattat, vilket, med
tanke på främst förändringarna på trafiksidan och det historiska åtgärdsarbetet med att
flytta utsläppspunkter högre ovan mark, inte är direkt förvånande. Det är således förr
antalet och närheten mellan urbaniserade områden, tillsammans med graden av
utbyggd infrastruktur, som bestämmer luftkvaliteten i ett område, än intransporten av
föroreningar från kontinenten, också för flertalet platser i södra delen av Sverige.

Resultaten visar också att bidragsberäkningar med utgångspunkt från halter i och
utanför städer, liksom genom analys av vind/haltdiagram, måste göras med stor
omsorg och att korrekta tolkningar kan vara svåra att göra. För mer noggranna
beräkningar krävs sannolikt resultat från väsentligt mer omfattande mätningar, inte
minst i bakgrundsluft i gräns-kustnära områden.
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Tabell 10.3 Uppskattning av det kontinentala bidraget till medelbelastningen i
några tätorter och bakgrundsområden i södra Sverige, vintrarna 1997-2000.

Stockholm SO2 sot NO2 Aspvreten SO2 NO2
1) V-O ("lokalt") 48% 44% 52% V-O ("lokalt") 49% 59%
2) "lokalt"+lugnt 56% 53% 60% "lokalt"+lugnt 50% 61%
3) SO-SV ("långdist.") 44% 47% 40% SO-SV ("långdist.") 50% 39%

4) "lokalt/regionalt"(NV-NO) 97% 68% 82% "lokalt/regionalt"(NV-NO) 102% 113%
5) "tillskott långdist." 3% 32% 18% "tillskott långdist." -2% -13%

Västervik SO2 sot NO2 Hoburg SO2 sot NO2
1) V-O ("lokalt") 41% 39% 43% V-O ("lokalt") 33% 29% 31%
2) "lokalt"+lugnt 54% 61% 55% "lokalt"+lugnt 33% 29% 31%
3) SO-SV ("långdist.") 46% 39% 45% SO-SV ("långdist.") 67% 71% 69%

4) "lokalt/regionalt"(NV-NO) 81% 54% 83% "lokalt/regionalt"(NV-NO) 63% 55% 45%
5) "tillskott långdist." 19% 46% 17% "tillskott långdist." 37% 45% 55%

Kristianstad SO2 sot NO2 Vavihill SO2 sot NO2
1) V-O ("lokalt") 39% 48% V-O ("lokalt") 32% 35% 37%
2) "lokalt"+lugnt 43% 52% "lokalt"+lugnt 36% 39% 43%
3) SO-SV ("långdist.") 57% 48% SO-SV ("långdist.") 64% 61% 57%

4) "lokalt/regionalt"(NV-NO) 52% 80% "lokalt/regionalt"(NV-NO) 36% 43% 47%
5) "tillskott långdist." 48% 20% "tillskott långdist." 64% 57% 53%

Göteborg SO2 sot NO2 Rörvik SO2 sot NO2
1) V-O ("lokalt") 47% 49% 49% V-O ("lokalt") 30% 32% 37%
2) "lokalt"+lugnt 51% 58% 54% "lokalt"+lugnt 34% 37% 41%
3) SO-SV ("långdist.") 49% 42% 46% SO-SV ("långdist.") 66% 63% 59%

4) "lokalt/regionalt"(NV-NO) 97% 110% 111% "lokalt/regionalt"(NV-NO) 60% 73% 89%
5) "tillskott långdist." 3% -10% -11% "tillskott långdist." 40% 27% 11%

Karlstad sot NO2
1) V-O ("lokalt") 51% 53%
2) "lokalt"+lugnt 54% 56%
3) SO-SV ("långdist.") 46% 44%

4) "lokalt/regionalt"(NV-NO) 82% 94%
5) "tillskott långdist." 18% 6%

1) V-O ("lokalt")=summa %-del i sekt. V-O
2) som 1)+ lugnt
3) SO-SV ("långdist.")=summa %-del i sekt. SO-SV
4) "lokalt/regionalt"(NV-NO)=allt som mv från sekt.NV-NO
5) "tillskott långdist."=100% - 4)
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11. BETYDELSEN AV KOMMUNALA SÄRDRAG OCH 
UTSLÄPP FRÅN OLIKA KÄLLOR

Ämnen som släpps ut till luft sprids över kortare eller längre avstånd, innan de
försvinner från atmosfären genom kemisk omvandling eller deposition. Hur snabbt
utspädningen sker beror på flera faktorer som dygnsvariationer i källstyrkan,
närområdets topografi, temperatur, vindriktning och vindhastighet. Hur långt
luftföroreningarna kan transporteras beror på ämnenas egenskaper, som reaktivitet
och vattenlöslighet, tillgängligheten på lämpliga reaktanter samt ljus- och
temperaturförhållandena. Kunskapen om luftföroreningars spridning, omvandling och
deposition är av stor betydelse i åtgärdsarbetet, såväl på lokal som nationell och
internationell nivå.

11.1 Höghaltstillfällen i tätorterna, dygnsmedelvärden

Både de svenska gränsvärdena och miljökvalitetsnormerna har en konstruktion som
tillåter ett visst antal överskridande av de ansatta nivåerna. Den inbördes relationen
mellan de tillåtna överskridandena har till en del diskuterats i avsnitt ovan och mer
omfattande studerats i tidigare rapport (IVL B-1302, 1998). För en vinterperiod,
omfattande lite drygt 180 enskilda dygnsmedelvärden, får t ex de 4-5 högsta
mätvärdena en avgörande betydelse för huruvida gränsvärdet för 98%-ilen för
dygnsmedelvärden innehålls eller inte. Ur åtgärdssynpunkt blir det därmed angeläget
att försöka urskilja under vilka förhållanden som höghaltstillfällena förekommer. Det
hade här varit önskvärt att kunna särskilja det lokala, regionala samt storregionala
bidraget (definition som i kapitel 10). De regionala mätningarna utförs dock
månadsvist, varför uppskattningen av det ” icke lokala”  bidraget görs utifrån
resultaten vid EMEP-stationerna. Förfarandet innefattar två svåruppskattade
osäkerheter kopplade dels till att mätnätet i bakgrundsluft är glest och dels till
skillnaden i provväxlingstid. I bilaga 11 redovisas de 4 högsta dygnsmedelhalterna
tillsammans med de meteorologiska uppgifterna samt de samtidiga halterna vid
EMEP-stationerna. Nedan i tabell 11.1 visas medelvärdet av de fyra högsta
dygnsmedelvärdena i tätorterna och av de samtidiga dygnsmedelvärdena i
bakgrundsluft. Det senare redovisas som %-andel av tätortsvärdet. För beräkningen av
bakgrundsluftens andel har kopplingen mellan tätorter och bakgrundsstationer gjorts
enligt tabell i bilaga 11.

Som framgår i avsnittet om episoder nedan, har tillfällen med markant förhöjd SO2-
belastningen i bakgrunds- och tätortsluft, som en följd av kontinental påverkan, inte
förekommit speciellt ofta. Detta speglas även av resultaten i tabell 11.1. Inte oväntat
uppvisas det högsta SO2-värdet och den lägsta bakgrundsandelen för Trelleborg.
Resultatet överensstämmer väl med vad som uppmätts de senaste säsongerna och
tyder på påverkan från en lokal källa (IVL B-1272, 1997). De fyra
dygnsmedelvärdena (bilaga 11) uppmättes alla vid vind med relativ hög vindstyrka
(7.9 – 13.3 m/s) från S-SV. För sotresultaten gäller att bakgrundsandelen
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Tabell 11.1 Medelvärdet av de fyra högsta dygnsmedelvärdena i tätorterna och av 
de *samtidiga dygnsmedelvärdena i bakgrundsluft redovisad som
%-andel av tätortsvärdet.

SO2 EMEP sot EMEP NO2 EMEP
Kommun tätort -andel tätort -andel tätort -andel
Huddinge 2.2 38% 18.7 5% 20.6 28%
Stockholm 6.0 8% 19.6 10% 41.6 8%
Södertälje 35.0 5% 42.7 9%
Uppsala 22.6 3% 31.8 15%
Linköping 16.0 21% 29.2 29%
Motala 13.5 20% 25.3 26%
Jönköping 17.1 20% 44.2 14%
Värnamo 6.3 9% 17.1 17% 35.3 30%
Älmhult 17.1 19% 33.8 51%
Västervik 6.3 39% 44.3 3% 22.6 18%
Karlshamn 25.7 7% 42.2 25%
Burlöv 10.6 18% 16.7 17% 38.5 43%
Landskrona 5.2 32% 9.9 23% 30.8 44%
Trelleborg 32.4 4% 20.3 21% 41.2 33%
Kristianstad 23.3 7% 29.3 48%
Hässleholm 19.9 16% 31.1 55%
Falkenberg 8.8 10% 18.0 11% 34.9 66%
Göteborg 6.9 7% 38.8 4% 58.0 19%
Kungälv 5.6 29% 30.1 6% 39.7 30%
Mariestad 42.7 2% 30.9 28%
Skövde 4.3 84% 23.7 19% 28.9 12%
Tidaholm 21.0 18% 28.6 36%
Årjäng 29.0 2% 32.8 12%
Karlstad 28.7 2% 56.4 8%
Arvika 4.4 20% 48.2 1% 50.1 4%
Örebro 23.0 6% 38.6 13%
Karlskoga 44.6 2% 39.0 12%
Lindesberg 16.8 4% 32.0 17%
Fagersta 30.5 5% 33.2 10%
Köping 50.6 3% 34.4 16%
Orsa 32.7 2% 43.1 4%
Sandviken 4.9 9% 35.4 4% 31.1 6%
Hudiksvall 55.4 1% 52.3 5%
Timrå 2.3 41% 27.8 4% 46.7 6%
Kramfors 41.5 2% 37.5 12%
Örnsköldsvik 33.9 2% 40.4 6%
Bispgården 69.8 1% 31.9 3%
Strömsund 38.7 2% 36.5 1%
Östersund 25.3 3% 45.6 2%
Lycksele 72.6 1% 46.6 4%
Övertorneå 39.9 5% 41.8 7%
Piteå 41.9 4% 38.8 8%

* Provväxlingen ca 7 timmar förskjuten, se avsnitt 8.1
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genomgående skattats till värden < 25%. För flertalet orter blev värdet också lägre än
10%. Motsvarande skattade värden för NO2-belastningen visar att för 6 av tätorterna i
södra Sverige blev bakrundsandelen mellan 43 och 66% och för ytterligare 9 tätorter
blev värdet >25%. Resultatet kan huvudsakligen förklaras av befolkningstätheten och
infrastrukturen (se kapitel 10) samt inverkan från ett episodtillfälle (se nedan).

11.2 Episoder

Betydelsen av långdistanstransport av förorenad luft för föroreningsbelastningen i
svenska tätorter diskuterades ingående i föregående kapitel. Uppmätta
dygnsmedelvärden har, precis som tidigare år, använts tillsammans med uppgifter om
temperatur och vindens hastighet och riktning för att studera förekomsten av
eventuella episoder.

Dygnsprovtagning av SO2 förekom enbart i 14 orter och på 5 bakgrundsstationer,
vilket begränsar möjligheten att upptäcka eventuella SO2-episoder. På
bakgrundsstationerna i södra Sverige uppmättes några av de fyra högsta halterna den
5-6 november i samband med vind från S-SO (se tabell i Bilaga 11). Påverkan från
denna begränsade episod kunde enbart spåras i Västervik, där det högsta
dygnsmedelvärdet erhölls den 6 november. Även på Utö uppmättes något förhöjda
halter.

I samband med den begränsade SO2-episoden uppmättes också förhöjda sothalter. För
ett antal orter i södra Sverige erhölls några av de 4 högsta halterna under denna
period. Sotepisoden varade i två dagar och följdes på vissa orter av ytterligare en eller
två dagar med förhöjda halter, se figur 11.1. I det senare fallet förklaras
förhöjningarna av lokala utsläpp, eftersom de, med undantag för Södertälje, uppträdde
i samband med vindstilla.
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Figur 11.1 Förhöjda halter av sot uppmäta vid vind från SO, 5-6 november, samt
vindstilla, 8-9 november.

För NO2 dominerar de lokala utsläppen och höga halter erhålls vanligtvis vid
stagnationstillfällen med låg temperatur och vindstilla. Uppträder dessa förhållanden
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samtidigt över ett större område, t ex hela södra Sverige, får man en samtidig,
episodliknande haltförhöjning. Ett exempel på detta visas i figur 11.2. I januari
erhölls återigen en samtidig förhöjning av NO2 i södra Sverige, denna gång i samband
med vind från SV (figur 11.3). Vid detta tillfälle påverkades också
bakgrundsstationerna.
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Figur 11.2 Förhöjda halter av NO2 uppmätta i samband med låg temperatur och
vindstilla.

8-jan 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan

Utö
Rörvik

Kristianstad
Hässleholm

Vavihill
Karlshamn

Falkenberg
Burlöv

0

5

10

15

20

25

30

35

40

8-jan 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan

Mariestad

Västervik

Linköping
Motala

Tidaholm
Värnamo

Älmhult
Jönköping

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Figur 11.3 Förhöjda halter av NO2 uppmätta i samband med vind från SV, episod.
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11.3 Dygnsmedelvärdenas vind- och temperaturberoende

Årets redovisningar till kommunerna har på sedvanligt sätt omfattat både
vindhaltdiagram och så kallade XY-diagram över sambandstester mellan uppmätta
dygnsmedelvärden inbördes samt med de meteorologiska parametrarna. För alla typer
av diagram gäller att designen är ny. I figurerna 11.4 – 11.6 visas exempel på resultat
för några enskilda kommuner.
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Figur 11.4 Exempel på redovisningar av vindhaltdiagram, observera att skalorna 
är olika och att värdena genomgående gäller som µg/m3.
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I vindhaltdiagrammen visas median- och 95%-ilvärdena för det samlade
mätdataunderlaget från och med säsongen 1989/90 till och med 1999/00, dvs som
mest ca 2000 dygnsmedelvärden. Förhöjning av både medianvärde och 95%-il i en
viss vindsektor kan orsakas av en relativt närliggande, diffus källa, eller bero på
långväga transport. En hög 95%-il i en viss vindsektor utan motsvarande höga
medianvärde, beror ofta på en relativt närliggande punktkälla, vars utsläpp endast
tillfälligtvis påverkar mätpunkten. Se även föregående kapitel 10 vad gäller
föroreningsbelastningens vindberoende.
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Figur 11.5 Exempel på XY-diagram där ett enkelt linjärt samband testats och
regressionslinjen ritats in. Linjens ekvation, korrelationskoefficienten (r) och 
signifikansvärdet (p) redovisas också.
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Figur 11.6 Exempel på XY-diagram där ett enkelt linjärt samband testats och
regressionslinjen ritats in. Linjens ekvation, korrelationskoefficienten (r) och 
signifikansvärdet (p) redovisas också.

XY-diagrammen baseras enbart på årets resultat, dvs maximalt 183 värdepar. Som
delvis framgår av resultaten i figurerna 11.5 och 11.6 föreligger ofta signifikanta
samband mellan mätvärdena och medelvindhastigheten respektive dygnsmedel-
temperaturen. Den tydligaste samvariationen erhålls som regel mellan vindhastigheten
och NO2- och sotvärdena. Inte oväntat samvarierar också föroreningshalterna
inbördes.

Samlar vi alla dygnsmedelvärdena för säsongen i en grupp och testar de linjära
sambanden blir dessa genomgående statistiskt sett säkra, dvs p<0.000. De inbördes
skillnaderna mellan tätorterna (t ex läge i landet) medverkar dock till att
korrelationerna vanligtvis blir något sämre, se figurena 11.7 – 11.11.
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Figur 11.7 Samvariation mellan NO2-och sothalter under vintern 1999/00.
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Figur 11.8 Samvariation mellan sothalter och medelvindhastigheten under vintern 
1999/00.
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Figur 11.9 Samvariation mellan NO2-halter och medelvindhastigheten under
vintern 1999/00.
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Figur 11.10 Samvariation mellan sothalter och medeltemperaturen under
vintern 1999/00.
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Figur 11.11 Samvariation mellan NO2-halter och medeltemperaturen under
vintern 1999/00.
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Som framgår av sambandstesterna med medelvindhastigheten ovan har mätperiodens
högsta enskilda värden av sot och NO2 genomgående och som väntat uppmätts vid
vindstilla eller låga vindstyrkor. Det kan även vara värt att notera att det vid tillfällena
med låga vindstyrkor inte förekom några riktigt låga NO2-halter. Något oväntat gäller
detta också för tillfällena med periodens högsta vindstyrkor. Granskas tillfällena med
medelvindstyrkor > 12 m/s framgår att av totalt 66 tillfällen erhölls 18 i Trelleborg, 30
i Falkenberg, 1 i Mariestad, 5 i Tidaholm, 3 i Hudiksvall, 7 i Örnsköldsvik och 2 i
Piteå. Att kustnära tätorter dominerar är inte oväntat och till en del styrker resultaten
tidigare diskussion ( IVL B-1340, 1999) om skillnader vid episodliknande
föroreningssituationer. Av diagrammen framgår vidare att sothalterna är låga vid
högvindstillfällena.

I medeltal uppgår kvoten mellan mätvärdena för sot och NO2 till 0.35 (kvot mellan
årets ” Sverige-medelvärden” ) medan motsvarande värde för högvindstillfällena blev
0.21. Granskas orterna separat framgår att det är främst resultaten från Falkenberg
som ” drar”  ned kvotvärdet för högvindsdygnen. I bilaga 12 redovisas alla enskilda
dygnsmedelvärden för högvindstillfällena tillsammans med de samtidiga övriga
dygnsvisa resultaten. Vidare visas separata sambandstester för sot- och NO2-resultaten
i Trelleborg och Falkenberg.

Som framgår av presentationen i bilaga 12 var, med få undantag, medelvindriktningen
för dygnen i Trelleborg och Falkenberg i sektorn S – V. För 12 av dygnen redovisas
resultat från båda tätorterna och genomgående gäller att belastningen då är högre i
Trelleborg. Förutom att den tidigare nämnda lokala källan i Trelleborg har haft
betydelse för resultaten kan det också i Falkenberg ha förekommit påverkan av en
lokal källa. Den senare skulle då företrädesvis påverka NO2- förekomsten.

11.4 Dygnsmedelvärdenas veckodagsberoende

I årets separata redovisning till kommunerna ingick inte några veckodagsdiagram för
sot- och NO2-resultaten. Syftet med beräkningarna har främst varit att studera
huruvida trafikens variation kan urskiljas i resultaten, dvs om trafiktäta arbetsdagar
genomgående har en högre belastning än mindre trafikerade veckoslut. I tabell 11.2
visas kvoten mellan medelbelastningen mån-fredag och lör-söndag för resultaten vid
EMEP-stationerna och i tabell 11.3 och figur 11.12 visas motsvarande resultat för
tätorterna. Båda redovisningarna gäller vinterns data, ca 26 mätveckor.

Tabell 11.2 Kvotvärdet mellan medelbelastningen för mån-fredag och lör-söndag 
vid EMEP-stationerna, vintern 1999/00.

Kvot arbetsdagar/veckoslut
Mätplats SO2 Sot NO2

Aspvreten 0.80 1.46
Bredkälen 1.11 1.00 1.31
Hoburgen 0.93 0.76 1.12
Rörvik 0.99 0.70 1.29
Vavihill 0.87 0.71 1.34
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Tabell 11.3 Kvotvärdet mellan medelbelastningen för mån-fredag och lör-söndag 
i tätorterna, vintern 1999/00.

Kvot arbetsdagar/veckoslut Kvot arbetsdagar/veckoslut
Tätort SO2 Sot NO2 Tätort SO2 Sot NO2

Huddinge 1.23 1.05 1.42 Tidaholm 0.85 1.26
Stockholm 0.98 1.26 1.46 Årjäng 1.32 1.53
Södertälje 1.33 1.57 Karlstad 1.40 1.76
Uppsala 1.17 1.57 Arvika 1.05 1.45 1.42
Linköping 1.03 1.63 Örebro 1.18 1.69
Motala 0.93 1.40 Karlskoga 1.09 1.41
Jönköping 1.11 1.54 Lindesberg 1.09 1.52
Värnamo 1.02 0.90 1.46 Fagersta 1.45 1.78
Älmhult 1.23 1.71 Köping 0.67 1.70
Västervik 1.01 0.78 1.49 Orsa 1.49 1.60
Karlshamn 1.18 1.54 Sandviken 1.02 1.22 1.86
Burlöv 0.96 1.40 1.58 Hudiksvall 1.88 1.71
Landskrona 0.80 0.93 1.40 Timrå 1.08 1.40 1.60
Trelleborg 1.06 1.01 1.19 Kramfors 1.62 1.63
Kristianstad 0.90 1.56 Örnsköldsvik 1.71 1.70
Hässleholm 0.95 1.49 Bispgården 1.86 1.79
Falkenberg 0.96 0.85 1.41 Strömsund 1.51 1.63
Göteborg 1.22 1.17 1.42 Östersund 1.85 1.62
Kungälv 0.94 1.05 1.31 Lycksele 1.66 1.46
Mariestad 0.87 1.51 Övertorneå 0.99 1.36
Skövde 1.00 0.84 1.58 Piteå 0.98 1.62
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Figur 11.12 Resultaten från kvotberäkningarna i diagramform med ordnings-
följden från vänster till höger baserad på kvotvärdet för sot.
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Att resultaten för SO2 i bakgrunds- och tätortsluft visade på kvotvärden nära 1 var
väntat och likaså att skillnaden i trafik skulle avspeglas i NO2-resultaten. Däremot är
de bakomliggande orsakerna till resultatet för sot svårare att förstå. För de tre EMEP-
stationerna och huvuddelen av tätorterna i södra Sverige erhölls relativt låga
kvotvärden för sot. Undantaget Piteå och Övertorneå återfinns så gott som alla mer
nordligt belägna tätorter till höger i figur 11.12, dvs där erhölls de högsta sotkvoterna.
De stora olikheterna mellan resultaten för NO2 och sot är förvånande och bör rimligen
tyda på skillnader i källförhållanden. Resultaten kan dock inte, så vitt vi kan bedöma,
förklaras av t ex skillnader i de källfaktorer, som tagits fram för trafikarbete och
vedeldning i svenska kommuner (Svanberg, m fl., 2000).

11.5 Höghaltstillfällen, veckomedelvärden

Även veckomedelvärdena varierar över tiden, trots att mätförfarandet i sig innebär en
viss dämpning. Den främsta orsaken till variationen är skiftande spridnings-
meteorologiska betingelser. I tabell 11.4 har tillfällen med förhöjda VOC-halter,
definierade som tillfällen med bensenhalter >5 µg/m3, sammanställts.

Av tabellen framgår att tillfällen med förhöjda halter av VOC företrädesvis förekom i
mindre orter och ofta i norra Sverige.

11.6 Lokala källors betydelse för VOC-belastningen

För att kunna vidta relevanta åtgärder för att förbättra tätorternas luftkvalitet behöver
känna till vilka källor som är av betydelse. För de VOC som ingår i mätningarna kan
man utgå från att utsläppen företrädesvis är lokala och, med undantag får butylacetat,
domineras av trafik och småskalig vedeldning. För att kunna särskilja dessa källtyper
behöver man kunskap om källmatrisen, dvs det inbördes förhållandet mellan ingående
komponenter. I kapitel 3 diskuteras hur utsläppen av aromater och NO från en bil
körd med och utan katalysator varierar med hastigheten. Också den relativa
fördelningen av enskilda VOC påverkas, vilket medför att källmatrisen blir osäker
med avseende på VOC. Vi har tidigare funnit att även källmatrisen för vedeldning
förefaller ofullständig vad avser de organiska ämnen som ingår (IVL B-1340). Detta
innebär att man idag saknar möjlighet att särskilja bidraget från småskalig vedeldning
ens på de orter där detta är vanligt förekommande.

Trots osäkerheten vad avser källmatriserna kan sambandstester vara ett sätt att få viss
information om möjliga källor. Sambanden mellan de aromatiska kolvätena är som
regel mycket starka om man studerar de enskilda tätorterna och år. De få undantagen
kan förklaras av enstaka, avvikande värden. Görs beräkningen på vinterhalvårets
samtliga veckovärden, försvagas sambandet något som följd av de skillnader som
föreligger mellan orterna figur 11.13. Det faktum att sambanden mellan de ingående
kolvätena är så tydliga, talar för att alla typer av emissioner, som påverkar
tätortsluften, har en likartad sammansättning avseende dessa ämnen.
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Tabell 11.4 Höghaltstillfällen av VOC (bensen >5µg/m3)

Namn Vecka Bensen Toluen Butyl-
acetat

Etyl-
bensen

m,p-
Xylen

o-
Xylen

Sot NO2 Temp Vind-
hast.

Älmhult 1999-42 8.1 8.5 5.1 1.0 2.8 1.1 5.0 9.2 4.8 3.0
Hudiksvall 1999-51 5.3 14.3 0.2 2.3 7.4 2.9 17.8 27.8 -1.5 7.5
Hudiksvall 2000-13 7.6 8.2 0.2 4.8 10.6 4.1 10.7 39.7 2.3 3.1
Kristianstad 1999-47 5.7 9.7 0.3 1.3 3.7 1.5 10.9 22.5 3.7 2.7
Uppsala 1999-46 8.8 5.2 0.1 0.8 2.3 1.1 8.1 18.2 -1.1 2.4
Lycksele 1999-42 5.2 13.0 0.1 1.9 6.4 2.4 6.9 15.5 0.5 1.3
Lycksele 1999-48 6.3 13.5 0.2 1.9 6.4 2.3 8.3 19.0 -11.3 1.5
Lycksele 1999-49 8.3 19.3 0.1 2.8 9.3 3.4 17.6 21.6 -19.6 0.4
Lycksele 1999-51 5.8 13.2 0.1 1.7 5.8 2.2 35.5 21.3 -6.2 3.0
Lycksele 2000-02 6.2 17.6 0.1 2.6 8.3 3.2 10.1 23.1 -5.6 2.0
Lycksele 2000-03 6.0 11.2 0.1 1.0 3.3 1.4 8.5 19.6 -14.9 2.6
Lycksele 2000-04 5.2 13.8 0.1 2.0 6.2 2.4 8.9 23.0 -8.8 2.3
Lycksele 2000-07 7.7 19.1 0.1 2.6 8.2 3.1 4.7 23.4 -13.0 1.1
Årjäng 1999-45 5.3 14.6 0.4 2.5 7.6 2.8 10.1 14.6 3.0 1.2
Årjäng 2000-04 5.5 14.7 0.4 2.5 7.6 2.9 8.5 21.1 -2.5 1.8
Piteå 2000-08 7.4 7.9 0.2 4.7 10.4 4.0 6.0 19.7 -7.5 5.3
Karlshamn 1999-47 5.9 15.4 0.1 2.4 8.0 3.0 14.4 24.7 2.5 2.9
Strömsund 1999-49 5.5 11.1 0.1 1.6 5.0 1.9 12.6 18.3 -15.4 0.8
Strömsund 1999-50 6.1 14.0 0.1 2.1 6.6 2.5 11.7 17.9 -12.8 2.1
Strömsund 2000-03 6.4 12.1 0.1 1.7 5.3 2.1 12.4 15.8 -9.7 3.0
Strömsund 2000-07 6.3 14.9 2.1 6.8 2.6 12.1 18.4 -8.5 1.5
Kramfors 2000-02 5.1 13.6 2.1 6.8 2.6 13.1 28.4 -2.8 2.3
Orsa 1999-50 5.5 12.5 8.0 2.0 6.1 2.4 11.8 26.6 -11.4 2.8
Orsa 1999-52 5.6 10.8 3.5 1.5 4.6 1.8 10.5 14.6 -9.2 1.5
Orsa 2000-04 6.0 14.4 4.9 2.1 6.7 2.6 14.9 25.9 -3.1 2.3
Orsa 2000-07 5.6 13.1 2.2 1.9 6.5 2.5 11.8 23.7 -7.0 1.5
Orsa 2000-08 5.3 13.3 0.8 2.1 6.8 2.6 14.7 22.9 -7.4 1.8
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Figur 11.13 Samband mellan bensen och toluen (till vänster) respektive bensen och
NO2 (till höger) baserat på årets samlade data.
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Medan trafiken och den småskaliga vedeldningen anses svara för ungefär lika stor
andel av VOC-utsläppen i Sverige, dominerar trafiken som NOx-källa. Ett relativt
svagt samband mellan VOC och NO2 skulle tala för att flera olika källtyper bidrar till
belastningen. Trafikrelaterat sot kommer företrädesvis från dieseltrafik. All typ av
ofullständig förbränning ger också upphov till sotutsläpp och ett visst bidrag kommer
också från långdistanstransport. För ca 1/3 av orterna finns tydliga samband mellan
VOC och NO2. Görs sambandstesterna på alla vinterhalvårets veckomedelvärden, blir
sambanden som väntat svagare på grund av de stora skillnader som finns mellan
kommunerna, se figur 11.13. Till skillnad mot tidigare säsonger är det mycket få orter
där något tydligt samband mellan VOC och sot föreligger. I figur 11.14 visas
sambandet när alla orter ingår.

Temperaturen har betydelse både för källstyrkan och spridningen. I figur 11.14 visas
sambandet mellan bensen och temperatur baserat på årets samlade data.
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Figur 11.14 Samband mellan bensen och sot (till vänster) och mellan bensen och
temperatur (till höger) baserade på årets samlade data.

Inte bara sambandet i sig utan också kvoten mellan NO2 och VOC är av betydelse när
man försöker tolka resultaten. I föregående rapport jämfördes kvoterna mellan NO2

och bensen respektive toluen och bensen utifrån hypotesen att en hög bensenhalt
kopplad till en relativt låg NO2- halt skulle kunna tyda på att en betydande andel av
bensenbelastningen härrör från småskalig vedeldning. I figur 11.15 visas
motsvarande kvoter beräknade på årets data. Skillnaderna mellan NO2/bensen-
kvoterna är betydligt större än mellan kvoterna för toluen/bensen. Det senare styrker
antagandet att det inbördes förhållandet mellan kolvätena är likartat i de aktuella
emissionerna. Jämfört med föregående säsong, är kvoterna högre, troligen som en
följd av den minskade bensenhalten i bensin. Förra året var medianvärdet för
toluen/bensen 1.9 mot 2.1 i år. Motsvarande värden för NO2/bensen är 5.3 respektive
6.2. Något samband mellan kvoter och bensen- respektive NO2-belastning föreligger
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inte heller i år. Läge i landet tycks ha en viss betydelse, eftersom små orter i mellersta
och norra Sveriges inland företrädesvis återfinns i vänstra halvan av diagrammet, dvs
har låg NO2/bensenkvot. Det förefaller också troligt att de orter som har en hög andel
småskalig vedeldning ingår i denna grupp.
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Figur 11.15 Medelvärden för kvoterna mellan toluen och bensen respektive NO2

och bensen. Orterna är ordnade efter ökande NO2 -kvot från vänster till
höger.

Butylacetat ingår i mätprogrammet som ett markörämne för industriella utsläpp av
lösningsmedel. Halterna är genomgående låga, oftast under detektionsgränsen, i de
orter mätningar genomförs. De enda undantagen är Älmhult och Orsa. I Orsa
uppmättes således under det gångna vinterhalvåret halter ≥ 2 µg/m3 vid 7 tillfällen. I
figur 11.16 visas alla vinterhalvårets uppmätta veckomedelvärden av bensen, toluen
och butylacetat tillsammans med de beräknade veckomedelvärdena för NO2 och sot.
Av figuren framgår att det, som väntat, föreligger en samvariation mellan de
förbränningsrelaterade komponenterna. Också butylacetat samvarierar med övriga,
men sambanden mellan butylacetat och övriga komponenter är genomgående svagare.
Av tabell 11.4 ovan framgår att 5 veckomedelvärden av bensen >5µg/m3 uppmättes i
Orsa. Under tre av dessa var också butylacetathalterna kraftigt förhöjda, i nivå med
eller högre än bensen, medan under de övriga två, halterna var betydligt lägre. Med
hjälp av dygnsmedelvärdena för temperatur och vindens riktning och hastighet, har
dessa 5 veckor granskats närmare med avseende på de meteorologiska förhållandena.
Eftersom haltuppgifterna har en betydligt sämre tidsupplösning, kan man inte göra
någon direkt koppling mellan meteorologi och belastning. Det förefaller dock som om
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förhöjda butylacetathalter företrädesvis uppträder vid vind från V och NV, medan
vindstilla (alternativt vind från andra riktningar) inte medför någon betydande
förhöjning.
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Figur 11.16 Uppmätta respektive beräknade veckomedelvärden av bensen, toluen
och butylacetat (den vänstra värdeaxeln), samt sot och NO2 (den högra
värdeaxeln) i Orsa, vinterhalvåret 1999/00. Halterna anges i µg/m3.

11.7 Den lokala ventilationens betydelse för bensenbelastningen

Utsläppen av trafikrelaterade VOC sker nära markninvån och spridningen påverkas
således i mycket stor utsträckning av gaturummens utformning och den betydelse
detta har för den lokala ventilationen. Nedanstående exempel är hämtat från Karlstad,
där mätningar genomförts under de fem senaste vinterhalvåren i gaturum med olika
trafikbelastning (se tabell 11.5) och ventilationsförhållanden. Samtliga mätpunkter är
placerade 3 m ovan mark och i nära anslutning till trafikflödena. I figur 11.17 visas
hur bensenbelastningen skiljer sig mellan mätpunkterna. Som väntat är den lägst vid
Urbanmätpunkten. Hamngatan är bättre ventilerad än övriga gator där mätningar
genomförts, vilket också avspeglas i resultatet. De relativt höga halter som uppmätts
på Herrgårdsgatan, trots den låga trafikintensiteten, förklaras av de extra ogynsamma
ventilationsförhållandena.
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Tabell 11.5 Karlstad: mätperioder, lokalisering och trafikflöden.

Mätperioder Lokalisering Fordon/dygn*

1995/96 Drottninggatan  7 200

1995/96; 1996/97; 1998/99 Östra Torggatan 11 000

1996/97 Hamngatan 32 12 700

1997/98 Herrgårdsgatan <2 000

1997/98; 1998/99; 1999/00 Hamngatan 16 17 500

1998/99 Älvgatan  6 700

1999/00 Rudsvägen  4 400

*Uppgifter om trafikflöden gäller för den första mätsäsongen på respektive plats.
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Figur 11.17 Veckomedelvärden av bensen (µg/m3) för de extra mätpunkterna
samt Urbanmätpunkten i Karlstad under vinterhalvåren 1995/96 -
1999/00.

11.8 Korrelation mellan vinterhalvårsmedelvärden och kommundata

Huvuddelen av det kommun- och tätortsdata som ingår i sambandstesterna redovisas i
bilaga 4. Förutom basuppgifter, som antal invånare i tätort och kommun, ingår t ex
olika källdata samt utförliga uppgifter om stationsplaceringar. För närvarande varierar
kvaliteten på det insamlade materialet. Observera t ex att källuppgifterna som visas i
bilagan och som använts i sambandstesterna, med få undantag, är hämtat från SCBs
statistiska meddelanden (Na 18 SM 940, 1994). Projektet har på olika sätt försökt
stimulera framtagande av ett bättre underlag, bland annat genom att erbjuda de
kommuner som genomfört en källinventering fria spridningsberäkningar inom
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projektet. Förhoppningsvis leder introduktionen av IVLs EQMS-system till att
situationen snart förbättras. Väsentlig information kan också förväntas från ett flertal
andra projekt som IVL medverkar/t i, främst med avseende på trafikarbete och
vedeldning.

För andra året i rad har en stor del av det basala arbetet med korrelationstesterna
utförts direkt i excels statistikprogram. Sambandstesterna har begränsats till att söka
enkla linjära korrelationer. I bilaga 13 redovisas korrelationsmatriser och
signifikansuppgifter i fyra tabeller för två grupperingar, en med allt data från alla
medverkande tätorter och en där Stockholm och Göteborg tagits ur gruppen. I figur
11.18 visas ett exempel i diagramform och fler exempel återfinns i bilaga 13.

Observera att beräkningarna för bensen, toluen och summa aromater gäller för 39 av
de 42 kommunerna. Kvaliteten på de beräknade "lokala" värdena för SO2, sot och NO2

varierar. För de kommuner som genomfört regionala månadsvisa mätningar har
resultaten från dessa använts. För övriga kommuner har bakgrundsbidraget beräknats
på uppgifterna från EMEP-stationerna och stationskopplingarna följer den mall som
använts ovan och visas i bilaga 11.

Sambandstest invånare tätort - NO2, allt i en grupp
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Figur 11.18 Samband mellan vinterhalvårsmedelvärdet av NO2 och antal invånare 
i tätort (här logaritmerat värde), alla i en grupp.

11.9 Nationellt, nord och syd

Som en följd av mätnätets utbredning är det vår bedömning att resultaten på ett
representativt sätt beskriver exponeringsförhållandena, främst i urbaniserade
områden, över hela landet. Resultaten beskriver också den spridning som föreligger
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vad avser skillnader i antal invånare och källförhållanden. Förutom de
infrastrukturella skillnaderna som finns inom landet, är avståndet mellan syd och nord
stort. Därmed föreligger även skillnad i avstånd till de stora källområdena i övriga
Europa, vilket också kan urskiljas i resultaten. Sedan ett flertal år tillbaka har
utvärderingen omfattat en beräkning av dels ” Sverigevärden”  och dels värden för två
grupper kallade ” Nord”  och ” Syd” . Indelningen av de senare är sådan att grupp
“ Nord”  omfattar Sandviken och alla orter norr därom och övriga tätorter räknas till
grupp “ Syd” . Vilka tätorter och hur många som i övrigt ingår i respektive grupp kan
variera något mellan åren.

Årets resultat har sammanställts med motsvarande resultat från de sex närmast
föregående säsongerna i tabell 11.6. Resultaten för grupp ” Syd”  exklusive
Stockholm och Göteborg redovisas inom parentes i tabellen.

Tabell 11.6 Medelvärden för alla dygnsresultat samlade i en grupp (” Sverige-
medel”  - “Nationellt urbant medelvärde” ) respektive fördelade på 

” Nord”  och ” Syd”  för vintersäsongerna 1993/94 - 1999/00.

“Nationellt urbant medelvärde”
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00

SO2 µg/m3 3.5 2.4 2.9 2.3 2.5 2.1 2.1
sot µg/m3 7.5 5.7 6.6 4.4 5 4.4 5.0
NO2 µg/m3 17.3 16.2 17.3 15.9 15.8 15.8 14.2

Temperatur oC -1.5 0.6 -2.5 -0.1 0.3 -0.9 1.0
Vindhast. m/s 4.0 4.0 3.4 3.9 3.7 3.7 3.9

Grupp “Nord”
SO2 µg/m3 2.5 1.7 1.5 1.1 1.1 1.5 0.9
sot µg/m3 8.1 6 6.9 4.6 5.4 4.6 5.8
NO2 µg/m3 19.1 16.3 17.1 14.7 16.1 15.2 14.1

Temperatur oC -5.9 -2.7 -5.6 -2.8 -3.3 -4.1 -2.1
Vindhast. m/s 3.0 4.0 3.1 3.9 3.9 3.5 3.5

Grupp “Syd”
SO2 µg/m3 3.8 2.8 3.5 2.8 2.8 (2.9) 2.4 (2.3) 2.3 (2.4)
sot µg/m3 7.3 5.6 6.4 4.4 4.9 (4.7) 4.3 (4.1) 4.6 (4.4)
NO2 µg/m3 16.5 16.2 17.4 16.6 15.7 (14.8) 16.0 (15.2) 14.2 (13.5)

Temperatur oC 0.2 2.0 -0.9 1.1 1.6 0.7 2.3
Vindhast. m/s 4.0 4.0 3.5 3.9 3.6 3.9 4.1

Antalet invånare i medeltal för tätorterna i ” Nord”  var ca 15000 och i ” Syd”  ca
68000 respektive ca 32000, om inte Stockholm och Göteborg tas med i gruppen. Med
motsvarande indelning har de veckovisa resultaten från VOC-mätningarna beräknats
för grupperna och resultatet för bensen, toluen och summa aromater
(bensen+toluen+etylbensen+mp-xylen+o-xylen) redovisas i tabell 11.7.
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Tabell 11.7 Medelvärden för VOC-resultat (µg/m3) från tätorter samlade i en
grupp respektive fördelade på ” Nord”  och ” Syd” , vintern 1999/00
med värdena för 1998/99 inom parentes.

bensen toluen summa
aromater

”Nationellt
  urbant” 2.5 (3.0) 5.5 (6.1) 12.2 (13.8)
"Nord" 2.7 (3.3) 6.1 (6.7) 13.5 (15.6)
"Syd" 2.0 (2.9) 4.1 (5.7) 9.3 (13.4)
"Syd exkl" 2.0 (2.8) 4.0 (5.5) 9.1 (12.8)

Underlaget för en liknande indelning av resultaten från O3- mätningarna är av mindre
omfattning och beräkningarna baseras på 8 tätorter i ” Syd”  och 3 i ” Nord” . I tabell
11.8 visas resultatet från beräkningarna tillsammans med motsvarande resultat från
tätorternas regionala mätningar (16 respektive 6 mätplatser) samt resultaten vid
EMEP-stationerna. För de senare gäller att Kiruna Esrange och Vindeln räknas till
” Nord”  och övriga till ” Syd” .

Tabell 11.8 Medelvärden för O3 (µg/m3 ) från mätningar i tätorter, regionala
mätplatser och i bakgrundsluft (EMEP) samlade i en grupp respektive
fördelade på ” Nord”  och ” Syd” , vintern 1999/00 tillsammans med
motsvarande värden för 1998/99.

Tätort Regionalt EMEP
1999/00 1998/99 1999/00 1998/99 1999/00 1998/99

Nationellt 50 42 57 51 57 54
Nord 53 42 65 56 63 59
Syd 49 43 54 47 54 52

För O3 gäller att alla årets resultat är högre än föregående vinter. Undantaget sot är
annars vinterns resultat genomgående lägre än föregående säsong. De inbördes
förhållandena mellan resultaten i grupperna överensstämmer väl med vad som tidigare
redovisats inom projektet. Således kan man konstatera att luftkvaliteten i tätorterna i
” Nord”  är i nivå med och ofta högre än i grupp ” Syd” , trots att antalet invånare i
tätorterna är mindre än hälften av det i ” Syd” .
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12. TRENDER

De åtgärder som vidtagits i Sverige och andra länder för att minska utsläppen av
luftföroreningar har haft effekt. Luftkvaliteten i svenska tätorter har blivit allt bättre
under de 14 vintersäsonger mätningar utförts inom URBAN-projektet. I bilaga 14
visas i stapeldiagram de kompletta tidsserierna av vinterhalvårsmedelvärden av SO2,
sot och NO2 för alla platser där mätningar genomfördes under vinterhalvåret 1999/00.
Även resultaten från bakgrundsstationerna visas. För alla årets deltagare, där resultat
från minst 10 säsonger föreligger, samt för bakgrundsstationerna, har
vinterhalvårsmedelvärden för SO2, sot och NO2 avsats mot tid. För sot och NO2 har
också 98%-ilen för dygn studerats. Resultatet av den linjära regressionsanalysen för
NO2 visas i bilaga 15.

För att kunna uppskatta förändringen i belastning på en nationell nivå har ett årligt
medelvärde beräknats på vinterhalvårsmedelvärdena för de 15 av årets deltagande
orter, vilka medverkat sedan vintern 1986/87. Dessa “nationella” tidsserier visas i
figur 12.1.
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Figur 12.1 ”Nationella” vinterhalvårsmedelvärden (µg/m3) av SO2, sot och NO2

under de 14 vintersäsonger mätningar genomförts inom URBAN-
projektet.

Den stora förändringen av SO2 -halterna ägde rum under de första åren av projektet.
Under senare år har förändringen varit liten och med små mellanårsvariationer. Till
denna förbättring har, på senare år, framför allt internationella åtgärder för att minska
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utsläppen bidragit, men också den minskning av svavelhalten i bränsle som kom under
90-talet genom nationella bestämmelser (se kapitel 3). Figur 12.2 visar utvecklingen
vid de sydliga bakgrundsstationerna i jämförelse med förändringen i tätorterna, som
den framgår av de ”nationella” vinterhalvårsmedelvärdena. Under de senaste
vintersäsongerna är skillnaden i belastning mellan ”medeltätorten” och
bakgrundsstationerna liten.
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Figur 12.2 ”Nationella” vinterhalvårsmedelvärden (µg/m3) och vinterhalvårs-
medelvärden för de sydliga bakgrundsstationerna av SO2, 1986/87-
1999/00.

Vinterhalvårsmedelvärdena för sot har under hela projektet uppvisat stora
mellanårsvariationer, vilket försvårat trendanalysen. Sotbelastningen i tätorten
påverkas dels av lokala emissioner av mer eller mindre regelbunden karaktär, dels av
frekvens och varaktighet av sotepisoder. Även vid bakgrundsstationerna, där
låndistanstransport av förorenade luftmassor kan vara en betydande källa (se
diskussionen i kapitel 10), variarar halterna mellan åren som följd av variationer i den
storskaliga meteorologin. Ändå kunde man redan för några år sedan visa att halterna
vid Rörvik, Vavihill och Hoburg minskat signifikant. Resultaten under de senaste åren
har visat att sotbelastningen minskat även i de flesta av tätorterna, vilket avspeglas i
den ”nationella” tidsserien i figur 12.1.

Med undantag för Vavihill under de två första mätsäsongerna, är belastningen i
”medeltätorten” betydligt större än i bakgrunden, se figur 12.3. En linjär
regressionsanalys visar att den ”nationella” halten minskat med 53% sedan projektet
startade. I bakrunden är minskningen större, mellan 71% (Rörvik) och 75% (Vavihill).



URBAN-projektet sommaren 1999 och vintern 1999/00 78

0

2

4

6

8

10

12

86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00

"Nationellt"
medelvärde

Rörvik

Hoburgen

Vavihill

Figur 12.3 Vinterhalvårsmedelvärden av sot (µg/m3) vid de tre sydligaste
svenska bakgrundsstationerna under perioden 1986/87 - 1999/00, samt
de ”nationella” vinterhalvårsmedelvärdena för samma period.

Även NO2 –halterna fortsätter att minska i de svenska tätorterna. Den linjära
regressionsanalysen visar att trenden för den ”nationella” tidserien är en årlig
minskning med i genomsnitt 0.77 µg/m3 (3%). På grund av den mellanårsvariation
som förekommer, varierar den årliga minskningen något, dvs regressionslinjens
lutning ändras. Detta framgår av tabell 12.1 där delar av resultaten från de senaste 6
årens trendanalyser sammanställts. De använda vinterhalvårsvärdena har inte
korrigerats med avseende på bakgrundsbidrag eller variation i ventilations-
förhållandena före analysen. Säkerheten i trendberäkningen ökar för varje säsong i
serien. För de orter som ingår i tabellen är trenden statistiskt signifikant med ett p-
värde <0.005.

Halterna i bakgrundsluft har under hela den period mätningar pågått varit betydligt
lägre än i tätorterna, se figur 12.4. Den samvariation som föreligger för SO2 och sot
mellan bakgrundstationerna inbördes och mellan bakgrundsstationer och de
”nationella” medelvärdena saknas för NO2. Den årliga haltminskningen är mindre vid
bakgrundsstationerna jämfört med tätorterna. För Aspvreten är den 0.19 µg/m3, för de
övriga 0.27 – 0.32 µg/m3.

Av diagrammen i bilaga 15 kan man se att även 98%-ilerna har blivit lägre under 14-
årsperioden. Spridningen i värden är dock större och trenderna osäkrare.
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Tabell 12.1 Förändring av vinterhalvårsmedelvärden av NO2 som funktion av
tiden. I tabellen visas den genomsnittliga årliga förändringen uttryckt
som regressionslinjens lutning.

Linjens lutning (årlig förändringen i µg/m3)
Tätort 86/87-

99/00
86/87-
98/99

86/87-
97/98

86/87-
96/97

86/87-
95/96

86/87-
94/95

Uppsala -0.75 -0.72 -0.76 -0.78 -0.69 -0.93

Linköping -1.15 -1.20 -1.24 -1.25 -1.17 -1.24

Jönköping -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -1.00 -1.18

Värnamo -0.78 -0.82 -0.84 -0.91 -1.06 -1.20

Älmhult -0.46 -0.46 -0.50 -0.49 -0.62 -0.73

Falkenberg -0.62 -0.63 -0.63 -0.78 -0.90 -0.95

Göteborg -0.83 -0.84 -0.85 -0.87 -1.04 -1.20

Kungälv -0.54 -0.46 -0.41 -0.36 -0.43 -0.37

Mariestad -0.68 -0.64 -0.66 -0.66 -0.66 -0.85

Karlstad -1.43 -1.55 -1.65 -1.69 -1.81 -1.93

Örebro -0.89 -0.93 -1.07 -1.19 -1.32 -1.71

Karlskoga -0.70 -0.72 -0.76 -0.82 -0.97 -1.21

Köping -0.79 -0.82 -0.94 -1.03 -1.02 -1.25

Hudiksvall -0.50 -0.54 -0.57 -0.57 -0.50 -0.93

Timrå -0.62 -0.60 -0.60 -0.53 -0.45 -0.52
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Figur 12.4 Vinterhalvårsmedelvärden av NO2 (µg/m3) vid 4 svenska bakgrunds-
stationer under perioden 1986/87 - 1999/00, samt de ”nationella”
vinterhalvårsmedelvärdena för samma period.
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Mätningar av VOC inom URBAN-projektet har nu genomförts under 8
vintersäsonger. Förändringen i belastning framgår av figur 12.5, där vinterhalv-
årsmedelvärden för perioden 1992/93 till 1999/00 visas, och figur 12.6, där
motsvarande värden för kommuner som deltagit 6 eller 7 år visas. I alla kommunerna
har bensenhalten minskat sedan mätningarna började, men skillnaderna mellan
kommunerna är stor.
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Figur 12.5 Vinterhalvårsmedelvärden av bensen (µg/m3) för perioden 1992/93
(den första stapeln i varje grupp) till 1999/00. Den streckade linjen markerar det

föreslagna EU-gränsvärdet, den heldragna den föreslagna
miljökvalitetsnormen.
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Figur 12.6 Vinterhalvårsmedelvärden av bensen (µg/m3) för de senaste 6 eller 7
säsongerna till och med 1999/00 (den sista stapeln i varje grupp). Den
streckade linjen markerar det föreslagna EU-gränsvärdet, den heldragna den
föreslagna miljökvalitetsnormen.
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Med utgångspunkten att trafiken i de flesta orter svarar för huvuddelen av VOC-
belastningen, kan det vara av intresse att jämföra utvecklingen för bensen i
förhållande till NO2 (se även kapitel 11). I bilaga 15 visas vinterhalvårsmedelvärden
av NO2 och bensen för några tätorter. Förutom olikheter i belastning, visar
diagrammen skillnaderna mellan tätorterna vad avser förhållandet mellan NO2 och
bensen och hur detta förhållande varierar med tiden.

Syftet med att begränsa utsläppen är att åstadkomma minskad belastning av
luftföroreningar i miljön. Hur väl speglar då den ”nationella” trenden de beräknade
emissionsminskningarna?

y = -0.7695x + 25.529

R2 = 0.8892
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Figur 12.7 Beräknad årlig emission i ton (högra värdeaxeln) av NOX från
personbilar, från hela vägtrafiksektorn och i tätorter, ”nationella”
vinterhalvårsmedelvärden av NO2 i µg/m3 (vänstra värdeaxeln)
beräknade som ett medeltal för 15 tätorter, samt katalysatorbilarnas %-
andel av trafikarbetet (vänstra värdeaxeln).

I figur 12.7 visas utvecklingen på trafiksidan sedan projektstarten. Enligt Vägverkets
beräkningar (1999) har NOX-emissionen från hela trafiksektorn minskat med ca 40 %
och emissionen från personbilar med ca 52 %. För övriga källor saknas årliga
uppgifter för motsvarande period. Av kapitel 3 (tabell 3.1) framgår att den totala NOX-
emissionen i Sverige minskat med 34 % mellan åren 1980 och 1998. Den största
förändringen i ton räknat tillskrivs mobila källor. Den ”nationella trenden” i NO2 –
belastning med en minskning på 39% under 14 år följer således ganska väl den
beräknade emissionsminskningen på trafiksidan totalt.

Kolväteemissionerna i Sverige har minskat med knappt 17% sedan år 1992 (Claes
Bernes, 2000). Uppgifter om enskilda komponenter saknas. Uppgifterna för HC-
emissioner från trafik skiljer sig något mellan olika referenser. Enligt Vägverkets
beräkningar (se kapitel 3, sidan 6) är minskningen av emissioner från trafiksektorn
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38% sedan 1992. Inte heller här finns någon uppgift om hur stor andelen av t ex
bensen eller andra aromater är. Uppgifterna är därfär inte direkt jämförbara med
resultaten från de mätningar som genomförs inom URBAN-projektet. I figur 12.8
visas hur emissionerna från personbilstrafiken och i tätorter förändrats sedan 1992. I
samma figur visas också hur vinterhalvårsmedelvärdena av bensen och summa
aromater förändrats i ”medelorten” under motsvarande period. ”Medelortens” halter
baseras på resultaten från de 10 orter där VOC-mätningar genomförts under 8
säsonger (se figur 12.5). En linjär regressionsanalys har applicerats på resultaten och
regressionslinjernas lutning har använts för att beräkna trenden. Minskning för bensen
och summa aromater kan på detta sätt uppskattas till 60%.

y = -0.4539x + 5.3006
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Figur 12.8 Beräknad årlig emission i ton (högra värdeaxeln) av HC från
personbilar, från hela vägtrafiksektorn och i tätorter, samt
”medelortens” vinterhalvårsmedelvärden av bensen och summa
aromater i µg/m3 (vänstra värdeaxeln) beräknade som ett medeltal för
10 tätorter. I figuren visas också ekvationer och R2-värden för de
utritade regressionslinjerna.

För ozon är underlaget inom URBAN-projektet än så länge alltför begränsat för
trendstudier. Ozonförekomsten är i mycket större utsträckning än vad som gäller för
övriga luftföroreningar i projektet beroende av den storskaliga meteorologin. Stora
mellanårsvariationer förekommer både vad avser årsmedelvärden och säsongs-
variationen, vilket försvårar alla försök till trendanalyser även på ett mer omfattande
dataunderlag. I figur 12.9 visas årsmedelvärden för de svenska EMEP-stationerna.
Någon trend på årsmedelvärdesnivå finns som synes inte, trots att både emissioner och
halter av de ämnen (kolväten och NOx) som bildar ozon minskat. Görs istället
analysen på månadsmedelvärden antyder resultaten att halterna tenderar att öka under
sen vinter/tidig vår (Lindskog och Kindbom, 2000). En viss minskning observerades
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för vissa stationer under några sommarmånader. Mycket arbete återstår emellertid
innan man får en klar bild av den verkliga trenden.
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Figur 12.9 Årsmedelvärden av ozon (µg/m3) för de svenska EMEP-stationerna.

13. EXTRA SOTMÄTNINGAR I ORSA

Förra vinterns mätningar i Orsa visade på sothalter som i det närmaste överskred
gällande gränsvärde, 90 µg/m3 som 98%--il för dygnsmedelvärden. Medelvärdet av de
fyra högsta dygnsmedelvärdena av sot, vilka alla uppmättes under december, blev 103
µg/m3. Enligt de underlag som kom till IVL var det uppenbart att eldning av
marschaller kunde ha medverkat till de markant förhöjda halterna.

Provlutsintaget vid mätplatsen hade i sämsta fall gjorts ca 5.5 m ovanför den närmaste
marschallens läge på marken framför fasaden. Detta ”värsta avstånd” och
”störkällans” eventuella betydelse för ett flertal dygnsmedelvärden reste på nytt frågan
om hur omfattande marschallernas påverkan på luftkvaliteten i centrum kan vara.
Problem av den här typen har tidigare uppträtt på några av mätplatserna inom
projektet och i något fall medfört att mätplatsen flyttats. Det är troligt att flera av de
förhöjda sotvärden som redovisats för december påverkats av de extra aktiviteter som
genomförs i tätorternas centrala delar i samband med t ex julhandeln. Även en ökad
trafikrörelse i centrum kan förväntas under perioden, vilket också medverkar till att
förhöjda halter av flera av de parametrar som ingår i mätningen uppmäts.

I syfte att fastslå huruvida valet av mätplats i Orsa medfört att mätningarna på ett icke
representativt sätt påverkas av röken från marschaller under jul och nyårsaktiviteterna
i centrum, genomfördes extra sotmätningar under december 1999 och januari 2000 vid
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två stationer. Val av mätplatser gjordes i samråd mellan IVL och Miljökontoret i Orsa.
De senare svarade också för montering samt tillsyn och skötsel under mätperioden.

Med undantag för önskemålet om en så centralt belägen mätplats som möjligt,
utfördes valet av en av de extra mätplatserna enligt de ordinarie kriterierna för val av
mätplats inom projektet. Således kan station ”Kyrkan” i viss mån betraktas som en
alternativ ”Urbanmätpunkt” belägen ca 130 m rakt Norr om den ordinarie
mätstationen. Den andra extrastationen, ”Skolan”, förlades till ett obelastat område i
utkanten av centrum ca 330 m NNV om mätplatsen inom URBAN-projektet.
Mätplatsen bedömdes vara på betryggande avstånd från de förväntade extra
centrumaktiviteterna under jul- och nyårshelgen.

Resultaten redovisas i  tabell 13.1 och figur 13.1.

Tabell 13.1 Dygnsmedelvärden vid den ordinarie mätplatsen inom URBAN-
projektet i Orsa under december 1998 och 1999

Dag December 1998 December 1999
Sot NO2 Temp Vindh. Vindr. Sot NO2 Temp Vindh. Vindr.

01 2.9 3.3 1.3 3.5 225 0.7 1.9 2.9 5.1 271.9
02 3.4 3.3 235 4.6 11.4 -0.9 2.1 255.5
03 3.0 4.0 229 14.3 16.8 -6.1 2.4 298.1
04 -1.3 4.5 13 4.6 10.3 -5.9 4.0 357.7
05 -4.5 7.0 12 32.5 23.0 -8.8 1.9 245.9
06 -6.4 6.6 355 0.7 9.2 -1.9 2.4 225.6
07 -8.5 3.9 321 5.7 15.2 -4.4 0.9 345.7
08 16.1 32.5 -5.4 1.8 260 7.0 22.0 -12.8 1.1 323.3
09 8.4 17.3 -11.0 1.3 342 3.3 13.8 -7.5 1.3 330.6
10 4.2 15.0 -3.2 1.3 249 1.5 8.4 -6.0 2.9 356.5
11 0.7 7.8 -1.7 2.4 213 5.7 15.4 -10.1 1.5 341.7
12 5.2 4.9 -2.3 2.0 249 0.7 2.2 -7.3 5.5 5.5
13 29.8 11.1 -2.1 1.4 260 2.6 13.8 -7.4 4.5 340.1
14 64.9 19.0 -5.7 1.1 218 25.1 46.1 -15.7 1.8 308.1
15 3.0 10.2 2.7 4.4 235 21.2 41.8 -18.0 1.6 329.3
16 146.5 25.3 1.2 3.0 251 14.5 30.8 -21.0 1.8 282.1
17 33.7 14.4 4.3 2.6 230 8.2 19.8 -8.4 2.4 114.9
18 2.3 4.0 5.1 5.0 232 1.5 8.8 -4.6 4.6 291.6
19 83.8 20.6 0.4 2.4 257 9.3 24.9 -4.9 2.9 291.4
20 92.5 18.9 -3.1 2.9 274 21.3 36.8 -9.0 2.1 302.6
21 73.2 17.4 -6.1 3.0 330 35.2 39.9 -10.1 2.1 258.4
22 81.0 19.9 -13.2 1.3 347 16.5 37.0 -6.9 2.4 281.3
23 5.3 10.7 -7.3 2.1 43 1.5 8.0 0.0 3.0 183.2
24 11.9 8.2 -2.8 1.5 271 0.7 3.0 2.4 4.9 177.7
25 23.0 2.7 1.2 2.5 219 0.7 4.5 1.0 5.4 139.8
26 4.3 11.2 -1.1 1.6 325 0.7 2.9 1.3 4.6 158.7
27 0.7 6.0 -0.8 2.8 105 1.5 6.8 -0.4 2.3 122.2
28 0.7 14.5 1.2 2.6 233 2.6 6.9 -2.1 1.9 33.3
29 28.4 22.2 -1.5 2.1 265 21.7 21.5 -8.9 1.5 323.1
30 90.3 33.9 -10.8 1.1 354 12.1 23.7 -16.3 1.4 308
31 43.5 9.8 -3.3 1.5 164 16.7 13.4 -19.1 1.3 287

Mv. 34.3 14.4 -2.5 2.8 9.5 17.4 -7.0 2.7
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Extra sotmätningar, Orsa vintern 1999/00
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Figur 13.1 Dygnsmedelvärden av sot från mätplatsen inom URBAN-projektet
samt ytterligare två platser inom Orsa tätort, december 1999-januari
2000.

Inledningsvis kan konstateras att några enskilda dygnsmedelvärden i nivå med de fyra
högsta halterna från föregående säsong inte uppmättes. Skillnaderna för
decemberresultaten vid ”Urbanstationen” framgår av tabell 13.1 ovan. Trots att
medeltemperaturen för december 1999 blev 4.5 oC kallare och NO2-belastningen blev
högre erhölls ett sotvärde som motsvarar knappt 30% av värdet för 1998. Som framgår
av figur 13.1 visar de samtidiga mätningarna vid extrastationerna under vintern
1999/00 på en stark samvariation. Vid tillfällen med förhöjd belastning blev värdena
med få undantag högst vid ”Urbanstationen”, där också den högsta medelbelastningen
för perioden uppmättes, 8.6 µg/m3 . Motsvarande värde vid ”Kyrkan” och ”Skolan”
blev 7.3 respektive 5.3 µg/m3.

Det är inte möjligt att utifrån årets resultat klargöra om det förekom någon oegentlig
sotpåverkan under föregående säsong eller inte. Däremot kan vi konstatera att årets
förhöjda resultat huvudsakligen uppträtt vid ogynnsamt spridningsförhållande, vilket
således indikerar påverkan av lokala källor. Likaså blev halten vid Urbanstationen vid
några sådana tillfällen väsentligt högre än vid ”Kyrkan” varför påverkan från en till
Urbanstationen närliggande källa inte kan uteslutas. Å andra sidan kan
medelbelastningen vid de tre mätplatserna, som ju uppvisar ett förväntat inbördes
förhållande, tillsammans med den visade samvariationen tyda på en mer lokalt utbredd
källa som t ex trafiken.
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