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Förord till rapporten 

 
Fredag 4/9 2009 
 
Professor Erik Swietlicki 
Professor Mats Bohgard 
Tekn dr Jakob Löndahl 
vid Lunds Tekniska Högskola 
 
Det finns flera bra skäl att ägna en tanke åt halterna av luftburna partiklar i utomhusluften, så 
kallade aerosoler. Denna rapport ger en överblick över de mätningar av luftburna partiklar i 
Skåne (PM-mätningar) som gjorts och beskriver partiklarnas huvudsakliga källor och 
hälsoeffekter. Möjliga åtgärder för att minska partikelhalterna diskuteras också. 
 
Ett flertal studier visar att även måttligt förhöjda PM-halter ger upphov till allvarliga 
hälsoeffekter i form av ökad dödlighet och sjuklighet. Därför har EU och Sverige beslutat om 
gränsvärden (miljökvalitetsnormer) i syfte att minska befolkningens exponering för luftburna 
partiklar. I Europa görs stora ansträngningar för att minska utsläppen av partiklar och olika 
gaser (t ex SO2, NOx och VOC) som bildar partiklar under transport i atmosfären.  
 
Luftburna partiklar är dock inte bara av ondo. Det är nu fastställt att en del av partiklarna har 
en avkylande inverkan på jordens klimat och därmed motverkar den värmande effekten från 
växthusgaserna. Eftersom halterna av dessa partiklar har ökat parallellt med de ökade 
växthusgaskoncentrationerna har den globala uppvärmningen begränsats något.  En 
minskning av partikelmängderna i syfte att spara människoliv skulle tyvärr även resultera i att 
växthuseffekten slår igenom med full kraft. 
 
Denna kontrovers utgör ett dilemma för de beslutsfattare som har till uppgift att väga 
hälsoeffekter mot klimatförändring. Det vetenskapliga beslutsunderlaget är fortfarande alltför 
osäkert för att vi idag ska kunna förutsäga alla de effekter som olika åtgärder kommer att 
medföra. Det viktigaste är dock att insatser för att minska partikelemissionerna också åtföljs 
av ansträngningar att kraftigt begränsa utsläppen av växthusgaser. 
 
De allvarliga hälsoeffekter som förhöjda PM-halter ger upphov till kan till viss del mildras 
genom lokala åtgärder, såsom restriktioner för biltrafiken och användandet av dubbdäck. 
Mätningarna visar dock tydligt att källor utanför Skåne ger ett betydande bidrag till halterna. 
Vi måste därför lyfta blicken bortom den skånska horisonten och verka för att åtgärder tas 
även på det europeiska och internationella planet. Liksom växthuseffekten är partiklarna ett 
globalt problem. 
 
Ett närliggande exempel är sjöfarten i Öresund som ger ett påtagligt bidrag till halterna i 
Skåne. De studier som gjorts av hälsopåverkan av den internationella sjöfarten uppskattar att 
båtarnas utsläpp årligen orsakar ca 100 förtida dödsfall i Öresundsregionen. Denna källa 
måste beaktas vid framtida bedömningar av luftkvaliteten i Skåne. Glädjande nog så 
diskuteras för närvarande om begränsningar av utsläppen även för sjöfarten i internationellt 
vatten. 
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Sjöfarten är bara ett exempel på vad som förenar Skåne och Själland. Numera är dessa båda 
halvor av Öresundsregionen intimt sammanlänkade genom sina transportsystem, 
arbetsmarknader, fritidsaktiviteter, shoppingmöjligheter med mera. Det vore därför naturligt 
och synnerligen önskvärt att även arbetet för en bättre luftkvalitet samordnas bättre än vad 
som görs idag. Detta samarbete borde omfatta en gemensam luftkvalitetsmodell för hela 
regionen, med en gemensam och uppdaterad emissionsdatabas, en samordning av 
luftkvalitetsmodeller, och ett nätverk av mätstationer för utvärdering av modellberäkningarna. 
Dessa modeller kan göra löpande uppskattningar av befolkningens exponering för olika 
luftföroreningar, däribland luftburna partiklar (PM). Sådana beräkningar skulle göra det 
möjligt att bedöma effekterna av olika åtgärder som görs i syfte att minska 
luftföroreningshalterna. 
 
Citytunneln i Malmö byggs för att ytterligare bidra till integrationen kring Öresund. Tidigare 
studier gjorda av vår egen och andra forskningsgrupper visar att spårbunden trafik som leds 
under jord ger upphov till höga partikelhalter i tunnelns luft på grund av slitage på räls, hjul 
och elledning samt svårigheter att få tillräcklig ventilation. De gränsvärden som gäller i 
utomhusluft (men inte i tunnlar!) överskrids regelbundet i sådana miljöer. Det finns därför all 
anledning att noggrant följa upp partikelhalterna i City-tunnelns stationer i samband med dess 
färdigställande i december 2010. 
 
Vi lever i en region som utvecklas snabbt. Den svenska delen av regionen är betydligt mer 
belastad av partikelformiga föroreningar än Sverige som helhet. Det finns dock goda 
möjligheter att begränsa de negativa effekterna om vi utgår från forskning, använder modern 
transportteknologi, har en klok fysisk planering och upprätthåller ett förnuftigt regelverk för 
transportsystemen. 
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Luften skall vara så ren att människors hälsa samt 
djur, växter och kulturvärden inte skadas. 

Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom 
en generation. 

 
 

AV RIKSDAGEN FASTSTÄLLT 
MILJÖKVALITETSMÅL 

 
 
 
 
Inledning 

 
Luftföroreningar är ett av de viktigaste hälsorelaterade miljöproblemen i Skåne. 
Luftföroreningar orsakar bland annat försämrad lungfunktion, astma, kronisk bronkit, 
lunginflammation och ökad cancerrisk. Antalet fall av för tidig död orsakad av 
luftföroreningar, bedöms vara i storleksordningen 1000 personer per år i Skåne. Senare års 
forskning har visat på större hälsoeffekter än tidigare bedömningar och att det sannolikt är de 
minsta partiklarna som står för effekterna. Luftföroreningar minskade en lång följd av år, men 
sedan slutet av 1990-talet förefaller inte längre någon minskning ske. 
 
Miljökvalitetsnormer är ett relativt nytt verktyg i miljöarbetet med bland annat krav på 
åtgärdsprogram vid överskridande av normer. I Skåne har åtgärdsprogram tagits fram för 
Helsingborg och Malmö avseende kvävedioxider. De flesta kommuner har emellertid inte 
någon större erfarenhet av arbete med miljökvalitetsnormer för luft. Mätunderlaget är också 
relativt bristfälligt, särskilt vad gäller mindre partiklar (PM2,5). Miljömålet för frisk luft 
(delmål 5) är för PM2,5 att underskrida 20 μg/m3 som dygnsmedelvärde och 12 μg/m3 som 
årsmedelvärde år 2010. 
  
Projektet syftar till att förbättra kunskapsläget och därigenom även beräknings- och 
mätunderlaget för partiklar i Skånes kommuner och att stimulera till ökad samverkan. 
Förhoppningsvis ökar också intresset och förståelsen för pågående arbete med 
emissionsdatabasen för Skåne samt kommunernas, Skånes luftvårdsförbunds och 
länsstyrelsens luftövervakning. Med ett förbättrat underlag ges kommunerna möjlighet att 
bättre kontrollera halter i relation till miljökvalitetsnormer, utvärderingströsklar och 
miljökvalitetsmål. 
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Projektet ska leda till ökad kunskap om partiklar och hälsa samt om luftkvalitetsnormerna. 
Därför har denna kunskapssammanställning tagits fram inom projektets ram. I förlängningen 
kan detta bidra till bättre luft genom att åtgärder sätts in tidigare och på ett bättre sätt. 
 
Till denna rapport om partiklar finns också ett presentationsmaterial med en bildserie 
(Microsoft Office PowerPoint 2007) som kan laddas ner från Miljösamverkan Skånes 
webbplats www.miljosamverkanskane.se. Detta material är fritt att använda om ni redovisar 
var det kommer ifrån. 
 
Som en fristående bilaga finns också den projektbeskrivning som ligger till grund för arbetet. 
 
På webbplatsen kan ni också hitta annan information om Miljösamverkan Skåne och material 
från samtliga projekt. Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne 
län, Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner. En huvuduppgift är att effektivisera 
tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
 
I arbetsgruppen har medverkat Johan Rönnborg från Burlövs kommun, inledningsvis även 
Linda Hellberg, Torsten Nilsson och Jens Gille från Helsingborgs stad, Catharina I-dotter 
Dahlström från Lunds kommun, Susanna Gustafsson och Åsa Thorné från Malmö stad, 
samtliga från miljöförvaltningen (motsv), Kristina Jakobsson från Arbets- och 
miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund samt Karin Söderholm från 
Länsstyrelsen i Skåne län som har varit arbetsgruppens ordförande. Gunnar Axelsson har 
senare delen av projekttiden vikarierat för Karin Söderholm. Projektledningen för 
Miljösamverkan Skåne har representerats av Bo Persson från Kommunförbundet Skåne.  
 
Avsnitt 1-5 har författats av Torsten Nilsson, avsnitt 6-7 av Susanna Gustafsson, avsnitt 8-9 
av Kristina Jakobsson, avsnitt 10 av Johan Rönnborg, avsnitt 11 av Catharina I-dotter 
Dahlström, avsnitt 12 av Gunnar Axelsson och avsnitt 13 av Åsa Thorné. Materialet har 
faktagranskats av professor Erik Swietlicki vid Lunds Tekniska Högskola. 
 
Arbetet med detta projekt har pågått under 2008-2009 och rapporten har färdigställts under 
hösten 2009.   
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Sammanfattning 

I vår omgivningsluft uppstår partiklar både från naturliga källor och från mänsklig 
verksamhet. Deras storlek och form beror på hur och var de har skapats. Partiklar är sällan 
sfäriska och storleken varierar från några få nanometer upp till några hundra mikrometer. 
Partiklar indelas i olika storleksklasser och deras storlek har betydelse hur de växelverkar och 
försvinner ur atmosfären. Partiklar har på flera sätt en påverkan på människors hälsa, vår 
miljö och vårt klimat. I en tätortsmiljö kan partiklar ha en stor påverkan på människors hälsa 
eftersom där finns flera och nära källor såsom biltrafik, industri och småskalig eldning. Källor 
som bidrar till tätortens partikelhalter i mindre eller större omfattning.   
 
Till skydd för människors hälsa finns gränsvärden för tillåten halt av partiklar i utomhusluft. 
Detta enligt miljökvalitetsnorm. Halten partiklar bestäms genom mätning av den samlade 
partikelmassan från partiklar med en diameter under 10 µm respektive 2,5µm under en given 
tidenhet, dvs. PM10, PM2,5. Olika mätmetoder finns för bestämning av PM – halten, både 
manuella och automatiska metoder. 
 
Partikelhalterna i Skåne är lägre än gällande miljökvalitetsnormer. Detta baseras på mätningar 
som gjorts på ca 17 mätplatser. När det gäller PM10 så är generaliserade partikelhalter ca 25 
µg/m3 i gatumiljön, ca 20 µg/m3 i den urbana bakgrund och ca 15 i bakgrunden på 
landsbygden. Detta innebär att en stor del av uppmätta halter har sitt ursprung från främst 
kontinenten och att det lokala bidraget utgör en mindre del av uppmätta halter. De totala 
utsläppen är ca 4 000 ton per år, varav hälften kommer från småskalig uppvärmning. 
 
För de allra flesta i den skånska befolkningen överskrids inte miljökvalitetsnormens 
årsmedelvärde på 40 µg/m3 för partiklar. Däremot överskrids för nästan hela befolkningen det 
av Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet rekommenderade hälsobaserade värdet, 
15 µg/m3. För de allra flesta i befolkningen överskrids inte heller det beräknade 
årsmedelvärdet för kvävedioxid miljökvalitetsnormen på 20 µg/m3 för år 2010. I lokala 
trafikmiljöer är dock halterna av luftföroreningar tidvis högre och kan överskrida nu gällande 
normer. 
 
Ca 6% av befolkningen i Skåne upplever sig vara besvärade av trafikavgaser vid bostaden, 
enligt den senaste Nationella Folkhälsoenkäten. Luftföroreningar påverkar andningsvägarna 
och hela hjärt-kärlsystemet. Man har beräknat att halterna av luftföroreningar i Skåne inte 
bara leder till besvär utan också leder till i genomsnitt tio månader kortare livslängd för dem 
som bor på landsbygden i Skåne. Antalet förtida dödsfall i Skåne orsakade av luftföroreningar 
har beräknats vara cirka 950 årligen – att jämföra med de 50-60 dödsfallen i trafikolyckor som 
inträffar. 
 
Den tillåtna halten partiklar i luften är reglerade i miljöbalkens 5 kapitel och förordningen 
(2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. I dagsläget reglerar lagstiftningen 
partiklar mindre än 10 µm. I och med nya lagar kommer även partiklar mindre än 2,5 µm att 
regleras. I dagsläget är det kommunerna som har ansvaret att kontrollera att miljökvalitets-
normerna inte överskrids. Om miljökvalitetsnormerna överskrids skall åtgärdsprogram upp-
rättas och beslutas om. Miljökvalitetsnormerna skall bedömas i tillståndsprövning, detaljplan 
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osv. och om de tänkta verksamheterna medför att en norm överskrids är detta skäl till att till-
stånd inte ges eller att planen upphävs. 
 
För att minska partikelhalterna i luften utomhus kan man arbeta med åtgärder inom olika 
områden. Främst är det åtgärder som berör trafik och vedeldning. På trafikområdet är 
planering av gator, handhavande av fordon, användning av dubbdäck samt Mobility 
Management viktiga områden att arbeta med. När det gäller vedeldning kan man arbeta med 
alternativa lösningar som ger mindre utsläpp som till exempel miljö- och typgodkända 
pelletspannor eller vedpannor med ackumulator men även främja utbyggnad av 
fjärrvärmesystem. 
 
Kontrollen av miljökvalitetsnormerna kan bedrivas genom samverkan mellan flera olika 
kommuner, vilket innebär att det totala antalet mätplatser kan reduceras. I gengäld ställs krav 
på kompletterande beräkningar och indikativa beräkningar. 
 
Skånes luftvårdsförbund består av länets kommuner, många industrier och andra 
organisationer. Förbundet finansierar bl.a. olika mätningar och utveckling av 
emissionsdatabaser inom länet. 
 
Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag på samordnad kontroll av miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft. Förslaget innebär att Länsstyrelserna samordnar kontrollen genom regionala 
luftövervakningsprogram, vilket luftvårdsförbund kan få i uppdrag att ta fram. 
 
Många av partiklarna som finns utomhus förekommer också inomhus. Det är viktigt att hålla 
avstånd mellan byggnader, trafikerade vägar och förbränningskällor samt att friskluftsintaget 
är på den sidan av byggnaden med renast luft. Partiklar bildas dessutom i inomhusmiljön. Den 
största enskilda faktorn är tobaksrökning. I skolor och förskolor är förekomsten av textilier, 
stoppade möbler och öppna hyllor orsaker till att förekomsten av partiklar är hög. 
Rekommendationerna är att dammtorka ofta och att ha en bra ventilation. 
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1. Partiklar i luften 

Atmosfären består av en blandning av gaser, ångor samt fasta och vätskeformiga partiklar. 
Det är ett dynamiskt system där partiklar och komponenter tillförs, växelverkar och 
försvinner.    
 I vår omgivningsluft uppstår partiklarna både från naturliga källor och från mänsklig 
verksamhet. Deras storlek och form beror på hur och var de har skapats. Den undre gränsen 
för vad som betraktas som partikel ges av att den måste bestå av en stabil sammanslutning av 
molekyler. Den övre gränsen definieras av när partikeln, på grund av sin storlek, faller snabbt 
till marken. 
 Partiklarnas diameter varierar från några få 
nanometer (nm) upp till några hundra mikrometer 
(µm) – en variation som är lika stor som ett 
knapphålshuvud i Globen! 
 
 
 
 
. 
  Figur 1.1 Illustrationsbild på storleks- 
  förhållande på partiklar – Globen vs  
  ett knappnålshuvud-, Pressbild Globen 
  Stockholm. 
 
Man antar ofta att en partikel är sfärisk men partiklarna är sällan sfäriska. Deras storlek 
beskrivs med hjälp av ekvivalenta diametrar. Aerodynamisk diameter1 är den diameter som 
man oftast använder när man beskriver storleken på en partikel. 
 

 
Figur 1.2. Bilder på partiklar från däckslitage mot vägbana respektive förbränning av 
fotogen.  
Källa: Mats Bohgard, Avd för aerosolteknologi, LTH Lund. 

 
Indelas efter storlek 
Partiklar indelas i olika storleksklasser – stora partiklar (> 10 µm) och inandningsbara 
partiklar (< 10 µm). De inandningsbara partiklarna delas oftast upp i tre underordnade  

                                            
1Motsvarar diametern på en sfärisk partikel med densiteten 1g/cm3 vars sedimentationshastighet är densamma 
som de partiklar man relaterar till. 
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storleksklasser: grova partiklar (2,5–10 µm), fina partiklar (0,1–2,5 µm) och ultrafina partiklar 
(< 0,1 µm). 

 
                    Figur 1.3. Illustration över partiklar storlek i förhållande till ett hårstrå. Källa miljöförvaltningen 
 Helsingborg. 
 
Diagram efter fysikalisk egenskap  
I de flesta miljöer innehåller luften partiklar vilkas storlek och antal spänner över flera 
tiopotenser. Ett vanligt sätt att åskådliggöra hur storleksfördelningen av partiklarna ser ut i vår 
omgivningsluft är med logaritmiskt normerade diagram. Fördelningen ser olika ut beroende 
på om man väljer att beskriva partiklarna utifrån antal, yta eller massa. 
 

yta

antal

massa

0.010 0,1 1 10 100

µm

 
Figur 1.4. Förenklad och idealiserad storleksfördelning av atmosfäriska aerosolpartiklar som beskriver de olika 
storleksfraktionernas storlek i relation till varandra och utifrån antal, yta och massa . 
Källa: miljöförvaltningen Helsingborg. 
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Partiklar i storleksfraktionen under 0,1 µm framträder mest vid fördelning efter antal, följt av 
storleksintervallet 0,1–1 µm. Vid fördelning efter yta dominerar storleksintervallet 0,1–1 µm 
och vid fördelning efter massa storleksintervallet över 1 µm. Förenklat kan detta uttryckas 
som att de minsta partiklarna är flest, och de största väger mest. 
 
 
 
2. Källor till partiklar  

Partiklar som bildas på naturlig väg kommer främst från jordstoft och havsspray men också 
från skogsbränder, pollensporer och vulkaniska aktiviteter. På naturlig väg bildas också 
partiklar i atmosfären när gasformiga kemiska föreningar reagerar med luftens syre2 under 
inverkan av solljus. Dessa partiklar är mycket små (< 0,010 µm) och står för en stor del av 
antalet partiklar i atmosfären.   
 Mänskligt producerade partiklar kan bildas när heta gaser och ångor kyls av och 
kondenseras, såsom bilavgaser och rökgaser från olika industriprocesser. Dessa partiklar är 
normalt i storleksintervallet 0,1–0,5 µm. Partiklar genereras också vid mekaniska processer 
såsom slipning, krossning och vid slitage av vägbeläggning. Dessa partiklar är normalt större 
än 1µm.  
 
Storlek avgörande för hur partiklar lämnar atmosfären 
Storleken på partiklarna påverkar hur de försvinner ut ur atmosfären. Partiklar som bildas i 
storleksintervallet under 0,02 µm har kort livstid på grund av att de ganska omgående 
kolliderar med sig själva och med större partiklar och bildar agglomerat, dvs. de koagulerar, 
antalskoncentrationen sjunker samtidigt som partikelstorleken ökar. Partiklar under detta 
storleksintervall växer genom denna process och via kondensering i gaser.   
 Partiklar som bildas i storleksintervallet 0,02 -0,08 växer också i storlek via dessa 
processer samt via molnprocesser. Partiklar i detta storleksintervall kan transorteras långa 
sträckor och de växer successivt in i nästa storleksintervall. 
 I storleksintervallet 0,1–1 µm ackumuleras gärna partiklarna eftersom partiklar i detta 
intervall har en relativt lång uppehållstid i atmosfären. Det innebär att partiklar i detta 
storleksintervall till stor del kan bestå av åldrade och långväga partiklar. Beroende på deras 
vattenupptagande förmåga ingår de, i varierande grad, också som kondensationskärnor i 
molnbildningsprocesser. Partiklar i detta storleksintervall tvättas ur atmosfären vid nederbörd. 
 Partiklar i storleksintervallet 1–100 µm består av mekaniskt genererade partiklar.  
Beroende på vilken höjd dessa partiklar bildas på och deras storlek, varierar deras 
uppehållstid i luften. Oftast är uppehållstiden några timmar men den kan sträcka sig upp till 
dagar om de meteorologiska förhållandena är gynnsamma. 
 
Miljön påverkar 
Partikelkoncentrationen varierar mycket i olika miljöer. I rena miljöer, som Arktis kan det 
vara mindre än 100 partiklar per milliliter luft och i förorenade miljöer, till exempel 
biltunnlar, kan det finnas flera miljoner partiklar per milliliter luft.  
 
Att läsa 
Akselsson R, m.fl. Aerosoler. Lunds Tekniska Högskola & NOSA. 
                                            
2 Främst är det komponenterna O3, OH och NO3 som de gasformiga kemiska föreningarna reagerar med inte 
själva syret, dvs. O2   
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3. Klimat- och miljöpåverkan 

Det är sedan länge känt att partiklar kan ha en försurande inverkan på marker och sjöar samt 
en frätande påverkan på material och vegetation. Detta gäller främst för långväga partiklar 
vars kemiska sammansättning oftast består av olika svavel- och kväveföreningar. Dessutom 
har partiklar i atmosfären en inverkan på klimatet. De påverkar jordens strålningsbalans 
genom att både kunna reflektera solstrålningen ut i rymden och absorbera dess värme i 
atmosfären.  
 
Global dimning 
Beroende på sin kemiska sammansättning har partiklarna olika roller. Sotpartiklar absorberar 
solljus vilket gör att partiklarna och den omgivande luft värms upp, något som kan driva på 
den globala uppvärmningen. Sulfatpartiklar däremot reflekterar solstrålningen, vilket har en 
avkylande effekt och motverkar således den globala uppvärmningen. Fenomenet kallas för 
global fördunkling eller global dimning (eng: global dimming). Enligt IPCC är det bevisat att 
partiklar i atmosfären har en avkylande effekt och därmed kan ha maskerat växthuseffekten. 
Osäkerheten är dock stor men detta gäller framför allt molnens inverkan på 
strålningsbalansen, dvs. partiklarnas indirekta effekt.  
 
Disig luft 
Partiklar i atmosfären som härstammar från 
trafiken, industrin, energianläggningar eller 
från eldning av biobränslen sprider solljus 
effektivt. Detta beror på att de har ungefär 
samma storlek som ljusets våglängd, det vill 
säga runt 0,5 µm. Man märker lätt om det 
finns höga halter av dessa partiklar i luften – 
luften är disig3. 
 
 
 
 
  Figur 3.1. Qingdao Kina. Källa Peter Appelquist, Opsis. 
               
Partiklarnas påverkan på klimatet 
Moln reflekterar solstrålning i olika grad, vita moln mer och mörka moln mindre. Partiklar i 
atmosfären är med och reglerar hur molnen bildas och utvecklas. När det finns ett ökat antal 
partiklar i luften som är benägna att bilda vattendroppar så minskar dropparnas storlek. Detta 
förklaras av att halten vattenånga som finns i molnet är begränsat. Molndropparna blir fler 
men mindre (normalt 10-30 µm i diameter) och sammanslagningen av dropparna till större 
regndroppar försvåras. Molnet får svårare att växa och producera nederbörd, vilket leder till 
en ökad molnighet och därmed ökad reflektion och spridning av inkommande solstrålning. 
Indirekt har därmed partiklarna också en påverkan på klimatet. 
 Partiklars klimatpåverkan introducerades i klimatmodeller för ett tiotal år sedan men det 
råder en osäkerhet kring hur stor påverkan de har. Det är mycket troligt att partiklarnas 

                                            
3 Observera att det är partiklarna som sprider ljuset och gör luften disig, inte gaserna eller vattenånga. Fuktig luft 
kan medföra att partiklarna växer och sprider ännu mer soljus. 
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klimatpåverkan delvis kan ha maskerat den globala uppvärmningen. Hur stor påverkan det 
kan röra sig om är ännu inte vetenskapligt fastlagt. 
 
Att läsa 
Atmospheric Brown Cloud Report. www.unepa.org  
 
Carlsson R. Det föränderliga klimatet – global uppvärmning och global fördunkling.  
 
IPCC Assessment Report 4, 2007, Summary for policy-makers, www.ipcc.ch. 
 
Karlsson M. Luftens partiklar påverkar klimatet. Lunds Tekniska Högskola. 
 
Luftens partiklar: I Arktis och i tvättstugan. Miljöforskning nr. 1 februari 2005. 
 
 
 
4. Miljökvalitetsnorm och mätmetoder 

Vid kontroll av miljökvalitetsnormen för partiklar i omgivningsluften mäter man, eller rättare 
sagt, väger man partikelmassan (PM)4. I motsats till mätmetoder för bestämning av 
gasformiga luftföroreningar kan man inte kalibrera olika provtagningsmetoder för PM-
mätning mot ett sant värde. Man har då valt att specificera en referensmetod5 som per 
definition ger ett sant värde. Alla mätmetoder för PM-mätning jämförs mot referensmetoden 
då deras mätkvalitet ska bedömas. 
 Vid kontroll av miljökvalitetsnormen för PM10 avser man massan av partiklar under 10 
µm i diameter, det vill säga alla inandningsbara partiklar. Normen införlivades i lagstiftningen 
vid millenniumskiftet och gällande norm skulle uppnås till 2005. Miljökvalitetsnormen för 
PM2.5 kommer inom kort att införas i lagstiftningen och avser massan av fina och ultrafina 
partiklar.  
 För PM1 finns det inte någon miljökvalitetsnorm, men mätning av PM1 utförs såväl 
kontinuerligt som periodvis i några större kommuner. Partiklar under 1 µm är inte mekaniskt 
genererade, vilket innebär att bestämning av PM1-halten i trafiknära miljöer kan ge en bra 
bild av de avgasrelaterade partiklarna. 
 
Olika mätmetoder 
Vid mätning av partikelmassa låter man, via insuget till mätinstrumentet, partiklarna passera 
ett selektivt intag. Vid mätning av PM10 skiljer instrumentet ut, med 50 procents effektivitet6, 
de partiklar som har en aerodynamisk diameter mindre än 10 µm. Principen är densamma vid 
mätning av PM2.5 och PM1. 
 De mätmetoder som används i Sverige kan delas in i automatiska och manuella metoder.  
 

1. Manuell metod enligt IVL Svenska Miljöinstitutet 
 

                                            
4PM kommer från engelska particulate matter.  
5Referensmetoden: SS-EN 12341:1999. Air Quality – Determination of the PM10 fraction of suspended 
particulate matter – Reference method and field test procedure to demonstrate reference equivalence of 
measurement methods. 
6 För partiklar med en diameter på 10µm är avskiljningen 50 %. För mindre partiklar närmar sig avskiljningen 
100 %  
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Mätmetoden ger dygnsvärden och är godkänd och anpassad till referensmetoden. Den 
insamlade partikelmassan bestäms gravimetriskt genom att filtret (runda filterplattor) 
vägs före och efter exponering. Detektionsgränsen är direkt proportionell mot 
insamlingstiden, det vill säga kortare tidsintervall ger sämre detektionsgräns. En 
provväxlare för veckoprovtagning är framtagen till mätmetoden. Provtagning och 
vägning av filter enligt IVL:s metod är ackrediterad av SWEDAC. En fördel med 
filtermetoden är att man kan göra kemisk analys av partikelmassan efteråt. Nackdelar 
är att man får vänta på resultatet och att det inte går att få ett kortare tidsmedelvärde. 
 

 
             Figur 4.1. IVL:s PM10-provtagare med provväxlare och filter. Foto Burlövs kommun. 

 
2. Automatiska metoder; TEOM och SM200 

 
I mätinstrumentet TEOM deponeras partiklarna på ett filter placerat på toppen av en 
oscillerande glaskropp. Då provluftsflödet mäts kan frekvensförändringen över en 
given tid omräknas till partikelhalt. Tekniken möjliggör mätningar av relativt små 
massförändringar på kort tid. Detektionsgränsen är < 1 µg/m3 och mätområdet är stort 
(0–1500 µg/m3). Detta innebär att mättekniken är användbar i många olika miljöer och 
där långa tidsintervall krävs. Filtret i massbestämningsdelen behöver bytas efter cirka 
20–25 dagar vid en medelbelastning av 15 µg/m3. 

Mätmetoden skiljer sig från referensmetoden och har ännu inte godkänts som en 
likvärdig metod. I inloppet torkas provluften genom uppvärmning för att undvika 
problem med fukt, vilket kan innebära att metoden ger lägre halter än en gravimetrisk 
filtermetod. Detta beror på att lättflyktiga ämnen avdunstar från partiklarna vid 
uppvärmning av provluft. Mätmetoden har därför vidareutvecklats med så kallad 
FDMS- teknik7 som ska ta hänsyn till och korrigera för den viktförändring som sker 
på grund av avdunstningen av lättflyktiga ämnen från partiklarna.  
 

 
Figur 4.2. Mätinstrument TEOM. Foto: Malmö kommun. 

                                            
7FDMS (Filter Dynamics Measurement System). 
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SM200 är ett β-strålinstrument som bestämmer partikelmassan genom att mäta 
strålningsintensiteten från ett β-radiaktivt preparat före och efter provtagningen av 
partiklar som sker på runda filterplattor. Intensitetsskillnaden är proportionell mot 
partikelmängden på filtret. Genom att mäta provluftsflödet kan halten partikelmassa 
bestämmas. Filtren kan analyseras och filterbyten sker automatiskt med en 
filterväxlare med 40 filter.  

SM200 har godkänts som likvärdig referensmetoden och lämpar sig bäst för 
dygnsprovtagning. Ett tidsintervall ner till 8 timmar går att få och detektionsgränsen är 
0,5 µg/m3 med ett mätområde mellan 0 och 1000 µg/m3. Till SM200 har det utvecklats 
en partikelräknare som innebär att realtidsmätning går att få från 1 minut och uppåt av 
PM-halten. Realtidsmätningen möjliggör visning av dygnsvariationen och mätningen 
korrigeras mot filtermätningen. Denna del av mättekniken är dock inte likvärdig 
referensmetoden.  

 
Figur 4.3. Mätinstrument SM200 med filterkassetter och filter. 

 
Att läsa 
Metoder för bestämning av partikelmassa. www.itm.su.se/reflab 
 
 
 
5. Källor till PM10-halter i tätortsmiljö 

I en tätortsmiljö är det flera källor som bidrar till halten av PM10 i luften. Man brukar tala om 
regional och urban bakgrundshalt. Den regionala bakgrundshalten är föroreningsnivån i den 
luftmassa som når tätorten. I Skåne beräknas bidraget från den regionala bakgrunden vara 
cirka 15 µg/m3. 
 Den urbana bakgrunden är områden där föroreningshalterna är representativa för 
summan av de källor som påverkar luftkvaliteten i tätortsområdet. Förutom den regionala 
bakgrundshalten tillkommer då lokala utsläpp från industri, biltrafik och vedeldning, för att 
nämna några lokala källor. Den urbana bakgrunden ger en generell bild av människors 
långtidsexponering för föroreningar. I Skåne ses årsmedelvärden på mellan 16 och 22 µg/m3. 
I gaturumsmiljö kan halterna öka med ytterligare cirka 1–6 µg/m3. 
 Vid kontroll av PM10 i en tätortsmiljö ska i första hand en mätplats väljas där 
människor normalt vistas och där halterna förmodas vara höga, det vill säga i de flesta fall en 
gaturumsmiljö. Som komplement till gaturumsmätning är det vanligt att man även mäter i 
taknivå, vilket i många fall ger en bild av den urbana bakgrundshalten på orten. 
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Biltrafik 
Med tanke på att trafiken i många tätortsmiljöer är mycket intensiv så kan den lokala 
biltrafikens bidrag på 1–6 µg/m3 av den totala PM10-halten verka liten. Man får dock beakta 
att partiklar som genereras av biltrafiken, och som har stor betydelse för själva massan, 
är slitagepartiklar, det vill säga partiklar > 1µm. Emissionen av slitagepartiklar från biltrafiken 
är som störst på vårvintern och varierar i styrka beroende på meteorologi, halkbekämpning 
och användning av dubbdäck under vinterhalvåret.  
 Enligt beräkningar är emissionsfaktorn för biltrafiken för PM10 i Skåne cirka 150 
mg/fkm8, varav cirka 110 mg/fkm kommer från icke-avgasgenererade partiklar. I övriga 
Sverige varierar detta mellan 150 och 250 mg/fkm. 
 Avgaspartiklar från biltrafiken är mycket små, från 0,02 till 0,1 µm. Även om antalet 
partiklar är mycket stort (ca 1014 per fkm) så blir således deras massa relativt liten i jämförelse 
med icke-avgasgenererade partiklar. 
 
Vedeldningens bidrag 
Den småskaliga vedeldningen uppskattas bidra med cirka 1–3 µg/m3 till den urbana 
bakgrundshalten beroende på ort, meteorologi och geografiska betingelser för orten. 
Emissionerna från vedeldning beror till stor del på vilket sätt man eldar och om eldningen 
sker i en miljögodkänd panna. Storleken på partiklar genererade från vedeldning ligger runt 
0,08 µm. 
 
Att läsa 
Johansson C, m.fl. Partiklar i stadsmiljö – källor, halter och olika åtgärders effekt på halterna 
mätt som PM10. SLB rapport 4:2004. www.itm.su.se/bhm  
 
Luftföroreningsutsläpp och luftkvalitet vid småskalig vedeldning. Rapport från Biobränsle 
Hälsa Miljö (BHM). www.itm.su.se/bhm/rapporter 
 
Omstedt G och Andersson S. Vintervägar med eller utan dubbdäck. SMHI 134 2008. 
http://simair.smhi.se/luftkvalitet/documents/meteorologi 
 
 
 
6. Partikelmätningar i Skåne 

De första mätningarna av PM10 i Skåne påbörjades så sent som på 1990-talets mitt i Malmö. 
Först i början av 2000-talet utfördes PM10-mätningar i ett flertal av Skånes kommuner. Innan 
dess gjordes mätningar av sot och totalstoft (TSP) med IVL:s provtagningsteknik. 
Sotmätningarna utfördes främst under vinterhalvåret. 
 De första sotmätningarna, där svärtningsgraden på filter mättes, startade redan på 1960-
talet. En kortare period under 1980–1990-talet gjordes TSP-mätningar i Malmö med ett 
japanskt instrument, så kallat Horiba. Tyvärr var instrumentet byggt för mer förorenade 
luftmiljöer och resultaten från denna mätserie höll mycket låg kvalitet.  
 Under de senaste åren har även mindre partikelfraktioner mätts, såsom PM2.5 och PM1. 
Skånes Luftvårdsförbund genomförde genom IVL:s försorg under 2006 en kampanj där 

                                            
8mg/fkm står för milligram per fordonskilometer 
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PM10, PM2.5 och PM1 mättes på platser där annan partikelmätning redan gjordes, se rapport 
Mätningar av partiklar i Skåne län 2006.  
 
Sjutton mätplatser 
Antalet mätplatser för PM10 i Skåne är idag sjutton stycken, se figur 6.1. I figur 6.2 redovisas 
de mätningar som gjorts under de senaste femton åren av PM10. Av de sjutton kommuner 
som mäter eller har mätt PM10, är det sex kommuner som mäter kontinuerligt, medan elva 
enbart mäter eller har mätt under vinterhalvåret. I Malmö och i Vavihill har mätningarna skett 
under längst tid. Vavihill är en bakgrundsstation vilket innebär att det i princip inte finns 
några lokala antropogena emissioner där. Vavihill är dessutom en internationell mätstation i 
det europeiska övervakningsprogrammet, EMEP (European Monitoring and Evalualtion 
Programme). Mätningar av partiklar utförs vid Lunds universitet. 
 
Miljökvalitetsnorm 
Innan 2002 var det bara på några få platser PM10-mätningar gjordes. Vid millenniumskiftet 
infördes miljökvalitetsnormen för PM10 i lagstiftningen och man beslutade att gällande norm 
skulle klaras till 2005. Inom kort kommer också en ny norm att införas för PM2.5. Detta 
medför att PM2.5-mätningar kommer att genomföras i fler kommuner och på fler platser än 
vad idag redovisas. Målhalt som årsmedelvärde för PM2.5 blir troligen 25 µg/m3.  
 
 

 
 
 Figur 6.1. Sammanställning av mätplatser för partiklar i Skåne.  
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Figur 6.2. Tidsflödesbeskrivning av när PM10-mätningar påbörjades och/eller gjordes. Notera att de mätningar 
som gjorts under vinterhalvår är markerade med brädgård (#). 
 
 
 
Mätstationer i Skåne 

2008 var det tolv stycken PM10-mätstioner i drift, tre stycken PM2.5-mätstationer och en 
PM1-mätstation. De flesta mätningar av partiklar har skett i de västra delarna av Skåne. I figur 
6.3 redovisas den areella fördelningen av PM10-mätningar i Skåne, samt i figur 6.4 PM2.5 
och PM1. Dessutom redovisas var mätplatsen är placerad – i gatumiljö, i urban bakgrund eller 
i bakgrund. 
 



 19

 
Figur 6.3. PM10-mätningar i Skåne. 
 

 
Figur 6.4. PM2.5- och PM1-mätningar i Skåne. 
 
Ystad 
I april 2006 inleddes PM10-mätningar i Ystad. De görs nu kontinuerligt med 
dygnsprovningsteknik från IVL i urban bakgrundsmiljö vid mätstationen Östra Förstaden. 
Sjöfarten är den dominerande lokala utsläppskällan. 
 
Trelleborg 
PM10-mätningarna i Trelleborg påbörjades 2001 med dygnsprovningsteknik från IVL. Initialt 
gjordes mätningar under vinterhalvåret, men från och med 2008 görs de under hela året. 
Mätningar utförs i urban bakgrundsmiljö vid stadens rådhus. Sjöfart och till viss del också 
industriutsläpp är de dominerande lokala utsläppskällorna. 
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Malmö 
I Malmö startades PM10-mätningarna 1996 på rådhusets tak (urban bakgrund). Mätningar 
med mobil mätvagn har sedan 2001 gjorts för PM10 och PM2.5 och sedan 2006 också för 
PM1. Mättekniken följer i princip TEOM-metoden vilket medger en kontinuerlig 
tidsupplösning. I de flesta fall redovisas halter ned till timupplösning. 

Sedan 2006 görs också mätningar i gatumiljö vid fast gatustation på Dalaplan. Trafik 
och till viss del också sjöfart är de dominerande lokala utsläppskällorna. 
 
Burlöv 
Burlöv satte igång PM10-mätningar under vinterhalvåret 2000 och dessa görs med 
dygnsprovningsteknik från IVL. Initialt utfördes mätningar på taket till kommunhuset 
(Medborgarhuset) men numera, sedan i mars 2007, görs de i gatumiljö vid Lundavägen i 
centrala Burlöv. Malmös mobila mätvagn inhyrdes 2002. Mätningar av PM10 och PM2.5 
genomfördes i gatumiljö vid Sockerbitstorget. Trafiken och industriutsläpp från Malmös 
hamnområde är de dominerande lokala utsläppskällorna. 
 
Lund 
PM10-mätningarna påbörjades 2002 i Lund och görs med kontinuerlig dygnsprovningsteknik 
från OPSIS (SM200). Mätningen görs i urban bakgrundsmiljö på taket vid förvaltningens 
kontor i centrala Lund (Botulfsplatsen). Under de senaste åren har Malmös mobila mätvagn 
hyrts in två gånger. Därigenom har mätningar för PM10 och PM2.5 kunnat göras i gatumiljö 
vid Bankgatan (endast PM10), östra infarten och vid badhuset. Trafiken är den dominerande 
lokala utsläppskällan. 
 
Kävlinge 
I Kävlinge inleddes PM10-mätningar 2001 med dygnsprovningsteknik från IVL. Mätningarna 
görs under vinterhalvåret i urban bakgrundsmiljö vid brandstationen i Löddeköpinge. Några 
riktigt utmärkande källor saknas. 
 
Landskrona 
PM10-mätningarna startade i Landskrona 2001. Mätningar gjordes under vinterhalvåret i 
urban bakgrundsmiljö med dygnsprovnings teknik från IVL. Sedan 2004 görs mätningar hela 
året i gatumiljö (Eriksgatan 154) och i urban bakgrundsmiljö (vid korsningen Norra 
Långgatan/Rådhusgatan). Industrin och sjöfarten är de dominerande lokala utsläppskällorna. 
 
Vavihill 
I Vavihill påbörjades PM10- och PM2.5-mätningar 1998 med direktvisande TEOM-instrument, 
med alternerade insug.  Mätningarna görs i bakgrundsmiljö med nästan ingen lokal 
antropogen påverkan. Lunds universitet är ansvarigt för mätutrustning och drift. Mätningar av 
partikelfördelningar (0,003-0,85 μm) görs kontinuerligt sedan 2000 och av organiskt och 
elementärt kol sedan 2008. Under 2006 mättes dessutom PM1 med filterteknik på dygnsnivå 
från IVL. 
 
Helsingborg 
PM10-mätningarna började 2004 i Helsingborg med dygnsprovningsteknik från OPSIS 
(SM200). Mätningar utförs under vinterhalvåret i gatumiljö vid Malmöleden strax söder om 
centrala Helsingborg. Tidigare har partikelutrustningen varit placerad på några andra platser. 
Gaturummet är dock inte helt slutet utan delvis öppet. Planer finns att mäta PM2.5. Sjöfarten, 
industrin och trafiken är de dominerande lokala utsläppskällorna. 
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Höganäs 
I Höganäs startade PM10-mätningarna 2002 och görs under vinterhalvåret med 
dygnsprovningsteknik från IVL. Mätningen utförs i centrala Höganäs i urban bakgrundsmiljö 
nära korsningen Storgatan/Östra Parkgatan på cirka 2,5-meters höjd. Halterna har tidvis varit 
över normen. Industrin är den dominerande lokala utsläppskällan. 
 
Ängelholm 
PM10-mätningar gjordes under två vintrar, 2002 och 2004, i urban bakgrundsmiljö vid 
Storgatan (taket på ICA). Mätningarna gjordes enligt IVL:s dygnsprovningsteknik. 
Fjärrvärmeverk, flygplats och motorväg är de dominerande lokala utsläppskällorna. 
 
Klippan 
Under en vinter 2004/2005 pågick PM10-mätningar i Klippan med dygnsprovningsteknik från 
IVL. Mätningen gjordes i urban bakgrundsmiljö vid kommunhuset (mot parkeringen). 
Trafiken och vedeldning är de dominerande lokala utsläppskällorna. 
 
Hässleholm 
PM10-mätningar har utförts under vinterhalvåret 2004/2005 och 2005/2006 enligt 
dygnsprovningsteknik från IVL. Mätningarna gjordes i urban bakgrundsmiljö vid Kyrkskolan. 
Trafiken är den dominerande lokala utsläppskällan. 
 
Kristianstad 
I Kristianstad startade PM10-mätningarna 2004 och görs hela året med dygnsprovningsteknik 
från IVL. 2006 påbörjades också mätning av PM2.5. Mätningarna görs i gatumiljö vid Västra 
Boulevarden. Trafiken är den dominerande lokala utsläppskällan. 
 
Osby 
PM10-mätningarna gjordes under en vinter 2005/2006 enligt IVL:s dygnsprovningsteknik. 
Mätningen gjordes i urban bakgrundsmiljö på Bondegatan 4. Uppvärmning och lokaltrafik är 
de dominerande lokala utsläppskällorna. 
 
Hörby 
PM10-mätningar gjordes under en vinter 2006/2007 och då användes IVL:s 
dygnsprovningsteknik. Mätningarna utfördes i urban bakgrundsmiljö vid kommunhuset, drygt 
4 meter ovan mark. Trafiken är den dominerande lokala utsläppskällan. 
 
Örkelljunga 
Under två vintrar – 2002 och 2006 – gjordes PM-mätningar i Örkelljunga med IVL:s 
dygnsprovningsteknik. Mätningen gjordes i urban bakgrundsmiljö vid kommunhuset. 
Trafiken är den dominerande lokala utsläppskällan. 
 
 
 
7. Uppmätta partikelhalter i Skåne 

Redovisningen av uppmätta halter blir besvärlig då mätperioder, mätmetoder och tidsperioder 
inte överensstämmer med varandra. Vid redovisningen har ett försök gjorts att plocka fram så 
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jämförbart material som möjligt. En stor del av mätdata har tagits från IVL:s hemsida, då IVL 
är datavärd. 
 
PM10-halter 
Den längsta mätserien i Skåne är från Rådhuset i Malmö. PM10-halterna har varierat mellan 
16 och 22 µg/m3 för denna urbana bakgrundsmiljö. I Göteborg började mätningarna sex år 
tidigare. I stort skiljer sig inte halterna åt mellan Göteborg och Malmö. I mer detaljnivå ser 
man dock att Göteborg från och med 2002 presenterar högre halter jämfört med Malmö.  
 I diagrammet nedan (figur 7.1) återfinns PM10-mätningarna från Göteborg, Malmö och 
Vavihill. Noterbart är att halterna i Vavihill endast är marginellt lägre än halterna i den urbana 
bakgrunden på Rådhusets tak i Malmö. Det lokala bidraget kan tolkas som skillnaden mellan 
Malmö och Vavihill, och skillnaden är i genomsnitt 2,0 µg/m3 med en standardavvikelse på 
1,0 µg/m3.  
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Figur 7.1. Tidserie av PM10-halter från Göteborg, Malmö och Vavihill i µg/m3. 
 
I figur 7.3 redovisas PM10-halter i Skåne – i bakgrund (Vavihill), i urban bakgrund, samt i 
gatumiljö. Mätperioden är inte densamma utan avser de senaste årens mätningar. Dessutom är 
den lokala miljön där mätningarna gjorts skiftande. Trots detta kan konstateras att PM10-
halter i urban bakgrundsmiljö endast varierar mellan 15 och 20 µg/m3 med ett medelvärde på 
18,7 µg/m3. Halterna i Lund var klart lägst (15 µg/m3) medan halterna i Landskrona var högst 
(21 µg/m3). Noterbart är att det inte finns någon tydlig geografisk skillnad. En möjlig 
förklaring till det kan vara att materialet inte är tillräckligt stort. 
 I gatumiljön är PM10-halterna, som förväntat, något högre. Halterna är nästan 4 µg/m3 
högre än i den urbana bakgrundsmiljön. För de sex platser där gaturumsmätningar gjorts är 
den genomsnittliga gaturumshalten 22,3 µg/m3 med en spridning på cirka 2 µg/m3. I gatumiljö 
utmärker sig mätningarna i Kristianstad och Landskrona där de högsta halterna har 
registrerats. 
 
Ligger under normen 
Jämfört med miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet på 40 µg/m3 ligger halterna under 
normen men högre än den övre utvärderingströskeln (övre utvärderingströskeln = 14 µg/m3). 

μg/m3  
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Det är i Skåne bara på två platser där halterna under en enskild period i princip tangerade 
normen och det var i Höganäs och Kristianstad under 2002/2003. Idag är halterna betydligt 
lägre. Skälet till att halterna under denna period låg så högt är inte helt klarlagt men de 
meteorologiska förutsättningarna kan ha spelat en avgörande roll. 
 Jämförs halterna vid bakgrundsstationen Vavihill med urban bakgrund och gaturummet 
ses att halterna i den urbana bakgrunden är cirka 2,5 µg/m3 högre än bakgrundhalterna, och att 
halterna i gatumiljön är drygt 6 µg/m3 högre än bakgrundshalterna.  
 
Högre värden på vintern 
Partikelhalterna (PM10) i Sverige brukar vara högre under vintern än under övriga året. Detta 
gäller främst under den torra delen av vårvintern (mars–maj). Då bildas slitagepartiklar från 
vägbana, däck och bromsar, men även halkbekämpning med sand och salt orsakar ökad 
emission av partiklar. I Skåne är det sällsynt att slitagepartiklar kring vägbanorna ansamlas i 
så stora mängder att normen överskrids. I figur 7.2 redovisas genomsnittlig årsprofil för PM10 
i Malmö under perioden 2000-01-01 till 2008-12-31. Partikelhalten når en svag topp under 
mars–april. Denna topp förklaras dels av uppvirvlade slitagepartiklar men även av intransport 
av mer partikelförorenad luft från kontinenten.  
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Figur 7.2. Genomsnittlig årsprofil av PM10-halter i Malmö i µg/m3 för perioden 2000–2008. 

 
PM2.5-halter 
I Skåne har PM2.5-mätningar gjorts på en plats i bakgrundsmiljö, två i urban bakgrund samt 
fyra i gatumiljö. Genomsnittsvärdet blir i den urbana bakgrundsmiljön cirka 10 µg/m3 och i 
gatumiljön cirka 15 µg/m3, se figur 7.3. Detta kan jämföras med den planerade årsnormen på 
25 µg/m3. Halterna i bakgrundsmiljön i Vavihill var 8 µg/m3.  
 
PM1-halter 
PM1-mätningar förekommer bara på några få platser i Skåne. Det magra underlagsmaterialet 
ger en bild av nästan identiska halter i såväl bakgrund, urban bakgrund och i gatumiljö, se 
figur 7.3. Uppmätta PM1-halter är 8–11 µg/m3. Från mätningen i Malmö kan man föranledas 
att tro att de urbana bakgrundshalterna är lägre, men troligen skiljer sig tidslängderna åt 
mellan mätningstillfällena. Någon norm finns inte för PM1. Noterbart är att uppmätta halter 
av PM1 vid Vavihill är högre än PM2.5-halterna. Mätningarna har gjorts med två olika 
mätmetoder under icke jämförbara perioder.  
 

 

μg/m3  
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Figur 7.3. PM10-, PM2.5- och PM1-halter från alla mätplatser i Skåne. Enheten är i µg/m3. Notera att vid samma 
kommun redovisas både urban bakgrund och gatumiljöhalter. *PM1- och PM2.5-mätningarna har gjorts med 
olika mätmetoder. 
 
 
I figur 7.4 redovisas en beskrivning av halterna i de tre olika miljöerna bakgrund, urban 
bakgrund och gatumiljö utifrån mätningar från de skånska mätplatserna. 
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Figur 7.4. PM10-, PM2.5- och PM1-halter för de tre generaliserade miljöerna bakgrund, urban bakgrund och 
gatumiljö i Skåne. Enheten är i µg/m3.  
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Statisk och dynamisk emissionsdata 
I emissionsdatabasen för Skåne år 2001 (Lunds universitet 2001) finns PM10-data inlagt för 
olika typer av emissionskällor. För de flesta källor är emissionsdatan statisk. För trafiken 
däremot är emissionsdatan dynamisk, det vill säga emissionsschabloner och trafikflöden 
ändras. Även för sjöfarten har viss justering gjorts av emissionsschablonerna.  
 Ett annat problem med emissionsdata och emissionsschabloner är att man inte alltid vet 
vilken storleksfraktion som avses. Industrin kan också emittera partiklar, men mätningar av 
utsläppen saknas eftersom man vid tillståndsprövning inte fokuserat på partiklar. Detta är 
fallet för många förbränningsanläggningar. I databasen saknas naturliga emissionsprocesser, 
såsom erosion av partiklar från vinden. 
 
Fördelning av utsläpp från olika källtyper 
Ur databasen för 2008 kan man se att Skånes totala utsläpp är cirka 3900 ton per år. Notera att 
detta är utsläppen från Skånes territorium och att all sjöfart som passerar förbi Skåne inte är 
medräknad.  
 Den största källan är den småskaliga uppvärmningen som står för drygt hälften av 
utsläppen, följt av trafiken med cirka 30 % av utsläppen. Trafikens utsläpp inkluderas också i 
uppvirvlingsfaktorn (även kallad resuspension). I figur 7.5 redovisas partikelutsläppen från 
Skåne för olika källtyper. 
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Figur 7.5. PM10-utsläppen från Skånedatabasen år 2008 för olika källtyper i Skåne. Enheten är ton PM10 per år. 
 
Att läsa 
Läs mer om partikelmätningar på www.ivl.se, IVL Miljöinstitutet AB. 
 
 
 
8. Befolkningens exponering för luftföroreningar 

Den skånska befolkningens exponering för kväveoxider och partiklar har beräknats med 
utgångspunkt från en emissionsdatabas, som innehåller över 25 000 utsläppskällor, 
meterologisk spridningsmodellering och kunskap om var människor bor. Det finns på så sätt 
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en översiktlig bild av läget, som kompletterar de luftmätningar som sedan lång tid tillbaka 
görs på många platser i länet. 
 
Kväveoxid och kvävedioxid 
Halten av NO2 alternativt NOx är ett bra surrogatmått på de samlade utsläppen av 
luftföroreningar från transporter och energiproduktion, både när det gäller de gasformiga 
föroreningarna och de allra finaste partiklarna. Halterna varierar betydligt i länet (figur 8.1), 
vilket främst förklaras av att den lokala trafiken är en viktig utsläppskälla. För de allra flesta i 
befolkningen överskrider inte det beräknade årsmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) 
miljökvalitetsnormen på 20 μg/m3 för år 2010, (tabell 8.1). I lokala trafikmiljöer är dock 
halterna av luftföroreningar tidvis högre och kan överskrida nu gällande normer. 
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Figur 8.1. Årsmedelvärden av kvävedioxid.  
Spridningsmodellering från emissionsdatabasen för Skåne 
(GIS-centrum, Lunds universitet)  
 
 
Partiklar 
För de allra flesta i den skånska befolkningen överskrids inte miljökvalitetsnormens 
årsmedelvärde på 40 μg/m3

 för partiklar. Däremot överskrider nästan hela befolkningen det av 
Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet rekommenderade hälsobaserade värdet, 
15μg/m3 (tabell 8.1). Hela befolkningen ligger i ett relativt snävt exponeringsintervall. Det 
speglar den stora betydelsen av den regionala spridningen av partiklar från den europeiska 
kontinenten. Partikelhalterna i Skåne härrör till 60–80 % från långväga transport. 
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Tabell 8.1. Den skånska befolkningens exponering för kväveoxider och partiklar (beräknat årsmedelvärde 2007). 
Källa: Arbets- och miljömedicin, Lund. 
 
Halt (μg/m3) Antal Relativ andel (%) Barn 0-4 år Relativ andel (%) 

NOx     
 0-10 566600 48 32600 48 
 11-15 284500 24 16900 25 
 16-20 193700 16 11000 16 
 21-25 115900 10 6300 9 
 >25 27600 2 1100 2 

PM10     
 16-17 768900 65 45100 66 
 18-19 418100 35 22900 34 
 >20 1400 0 50 0 
 
I innerstadsmiljö kan dock miljökvalitetsnormens värde överskridas för både kväveoxider och 
partiklar (figur 8.2), och omfattande åtgärder kommer att behövas för dem som finns i de mest 
trafikerade miljöerna. Flertalet Malmöbor exponeras för årsmedelvärden av NO2-halter på 20–
35 μg/m3 vid sin bostad. För en mycket liten andel, 0,4 % eller 1400 personer, ligger nivåerna 
på 70 μg/m3 eller däröver. 
 
 

  
Figur 8.2. Beräknad exponering för NO2 respektive PM10 i relation till riktvärden för miljöarbetet. Procentuell 
fördelning av befolkningen för varje stadsdel i Malmö. Figuren är hämtad från Miljöhälsorapport Malmö 2008. 
 
 
Att läsa 
Gustafsson S. Uppbyggnad och validering av emissionsdatabas avseende luftföroreningar för 
Skåne med basår 2001. www.med.lu.se/plain/labmedlund/amm  
 
Stroh E. The use of GIS in exposure-response studies. www.med.lu.se/plain/labmedlund/amm  
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9. Hälsoeffekter av partiklar 

Luftföroreningar är ett av de största hoten mot människors hälsa i den allmänna miljön.  
Det har sedan smogepisoderna i London på 1950-talet varit känt att dödligheten ökar under 
perioder med höga halter av luftföroreningar. Man har länge vetat att lungor och luftvägar 
drabbas negativt. Senare års forskning visar att också hjärta och kärlsystem påverkas. 
Forskning har visat att varje ökning av halten av luftföroreningar ger en ökad dödlighet, 
oavsett om bakgrundshalterna är höga eller låga, och något tröskelvärde har inte kunnat fås 
fram. Detta innebär att det ur miljömedicinsk synpunkt är viktigt att utforma åtgärder mot 
luftföroreningar så att den genomsnittliga exponeringsnivån i befolkningen blir så låg som 
möjligt. Man kan inte begränsa perspektivet till att endast undvika överskridanden av 
miljökvalitetsnormerna.  
 
Framkallar inflammation 
Vi vet numera säkert att luftföroreningar kan påverka människors hälsa negativt på många 
olika sätt. Det finns dock fortfarande stora kunskapsluckor avseende vilka specifika 
komponenter och blandningar av luftföroreningarna som påverkar mest. Klart är ändå att 
exponering för partiklar har stor betydelse. Det har man påvisat i experimentella studier på 
djur och människor. I epidemiologiska studier har man också sett att geografiska och 
tidsmässiga variationer i människors exponering för partiklar kan påverka hälsan. 
 En lång rad olika processer i kroppen kan påverkas av partiklar. Det som främst står i 
fokus idag är de ultrafina partiklarnas förmåga att framkalla inflammation. Detta kan förklara 
att man ser effekter inte bara i luftvägarna, utan också på hjärt-kärlsystemet och kanske till 
och med på fostertillväxt. 
 
Partikelstorlek har betydelse 
Det finns en hel del belägg för att olika partikeltyper har olika hälsoeffekter. Grova partiklar 
har effekter både på andningsorganen och på hjärt-kärlsystemet. Detta har man sett särskilt i 
korttidsstudier där man studerat den omedelbara samvariationen mellan partikelhalt och 
sjuklighet eller dödlighet. Effekter av långtidsexponering har främst visats i studier av 
trafikutsläpp. Här verkar de minsta partiklarna vara skadliga.  
 
Tabell 9.1. Väl dokumenterade effekter på grund av exponering för partiklar i luften. 
 

 Luftvägar Hjärt-kärlsystemet 
Korttidseffekter 
(tillfälligt förhöjda halter) 

Ökad risk för död i akut 
luftvägssjukdom 

Ökad risk för död i hjärt-kärl-
sjukdom (hjärtinfarkt, stroke) 

 Ökat antal sjukhusbesök på grund 
av luftvägssjukdom 

Ökat antal sjukhusbesök på 
grund av hjärt-kärlsjukdom 

 Ökad risk för försämring hos vuxna 
med astma 

Ökad risk för påverkan på 
hjärtrytm 

 Ökad risk för försämring hos barn 
med astma 

 

Långtidseffekter Ökad dödlighet Ökad dödlighet 
 Ökad risk för lungcancer  
 Ökad risk för kronisk bronkit  
 Sämre lungtillväxt hos barn  
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Kortare livslängd 
WHO har publicerat riktlinjer för hur befintliga studier kan vägas ihop så att hälsoeffekter av 
en viss förändring eller halt av luftföroreningar kan beräknas. Utifrån resultatet av 
amerikanska undersökningar har det skattats att de förhöjda partikelhalterna i Sverige orsakar 
cirka 5000 förtida dödsfall – motsvarande 3–4 månaders kortare livslängd. Av dessa beräknas 
3500 orsakas av intransport av förorenad luft och 1800 av lokala utsläpp, mest från trafik. 
 Skåne är särskilt drabbat på grund av luftföroreningar från kontinenten. 
Luftföroreningarna beräknas i genomsnitt ge tio månader kortare livslängd för människor som 
bor i de skånska städerna och sju månader kortare livslängd för dem som bor på landsbygden i 
Skåne. Antalet förtida dödsfall i Skåne orsakade av luftföroreningar har beräknats vara cirka 
950 årligen – att jämföras med de 50–60 dödsfallen i trafikolyckor som inträffar. 
 
Fler sjukhusinläggningar 
Sambandet mellan variationer i luftföroreningshalter och sjukhusinläggningar för 
luftvägssjukdom har studerats i Stockholm, Göteborg och Malmö under perioden 1997–1999 
och 2001–2005. För varje ökning av PM10 med 10µg/m3 ökade antalet sjukhusinläggningar i 
alla städerna med 1,4 %. För diagnosen astma var ökningen statistiskt säkerställd, 2,8 %. Det 
förefaller som om effekten av PM10 är något större än vad liknande undersökningar i Europa 
och USA har visat, men i linje med tidigare svenska resultat. Detta är något förvånande 
eftersom de svenska luftföroreningshalterna internationellt sett är låga. En förklaring anses 
vara användningen av dubbdäck, som medför att fler hälsoskadliga partiklar bildas än vid 
användning av andra typer av däck.  
 
Påverkar lungfunktionen 
Kväveoxid och kvävedioxid i utomhusluft anses vara en bra indikator på halten av 
trafikavgaser. Det krävs mycket höga halter av ren NO2 för att påverka lungfunktionen 
negativt och ge inflammatoriska reaktioner i lungorna hos friska. Därför tror man att de 
hälsoeffekter som i epidemiologiska studier satts i samband med kväveoxider sannolikt beror 
på en rad andra komponenter i trafikavgaserna, framför allt avgaspartiklar. I experimentella 
studier har man visat att dieselavgaser kan orsaka akuta inflammatoriska reaktioner i 
lungceller hos friska personer. Dieselavgaser kan också öka benägenheten för 
blodproppsbildning. Man vet ännu inte säkert om det är skillnad i skadlighet mellan partiklar 
som kommer långväga ifrån och nyemitterade förbränningspartiklar. Mycket talar dock för att 
de primära förbränningspartiklarna kan vara skadligare. 
 
Trafikavgaser och lungcancer 
I trafikavgaserna finns polyaromatiska kolväten i gasform som binder sig till sotpartiklar. 
Sotet blir således en bärare av mutagena och cancerogena polycykliska aromatiska kolväten 
som kan tränga igenom cellmembraner i lungornas alveoler. Dessa ämnen antas ligga bakom 
den förhöjda lungcancerrisk som finns vid exponering för trafikens luftföroreningar. 
 Luftföroreningar från trafik har beräknats stå för cirka 10 % av lungcancerfallen hos 
män i Stockholm. Som jämförelse kan nämnas att exponering för radon i inomhusluft i 
tidigare uppskattningar beräknats stå för 10–15 % av lungcancerfallen i Sverige.  
 
Vedeldning 
Man har beräknat att vedeldning årligen skulle kunna orsaka 90–330 extra dödsfall i norra 
Sverige. Inga motsvarande beräkningar är gjorda för Skåne men klart är att betydelsen för 
hälsan är mindre, relativt sett. Hos oss dominerar den regionala intransporten av partiklar 
totalt sett. Men vedeldning i icke miljögodkända pannor kan ändå utgöra en betydande källa 
till luftföroreningar i det nära grannskapet. 
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Subjektiva besvär 
Det som de enskilda individerna främst kan märka av är irritativa besvär i de övre och nedre 
luftvägarna. De som redan har astma eller andra luftvägssjukdom är givetvis känsligast.  
Uppskattningsvis 70 000 skåningar (6% av befolkningen) besväras av bilavgaser minst en 
gång i veckan (Tabell 9.2). Besvärsförekomsten i Skåne skiljer sig inte från bilden i landet 
som helhet.  
 
Tabell 9.2. Andel (%) som besvärats av luftföroreningar från olika källor i eller nära bostaden de senaste tre 
månaderna. Källa: Nationell Miljöhälsoenkät 2007. 
 
 Bilavgaser Vedeldningsrök  Löveldningsrök 
 Ja, minst 

1gång/v 
Ja, men 
mer sällan 

Nej, 
aldrig 

Ja, minst 
1gång/v 

Ja, men 
mer sällan 

Nej, 
aldrig 

Ja, minst 
1gång/v 

Ja, men 
mer sällan 

Nej, 
aldrig 

Skåne  6 12 82 2 8 90 <1 4 96 
Riket 6 12 82 2 9 89 1 5 94 
 
 
Att läsa 
Johansson C. Hälsoeffekter av partiklar. Rapport 2007:14. Stockholms och Uppsala läns 
luftvårdsförbund. 
http://slb.nu/lvf   
 
Forsberg B et al. Comparative health assessment of local and regional particulate air 
pollutants in Scandinavia. Ambio 2005;34(1) 11-19  
http://ambio.allenpress.com 
 
 
 
10. Styrmedel  

Styrmedel behövs eftersom vi människor inte alltid handlar på ett miljöriktigt sätt. Detta 
gäller i synnerhet för våra gemensamt nyttjade resurser såsom luften vi andas. De vanligaste 
styrmedlen är lagar, information och ekonomiska styrmedel. 
 
Lagstiftning 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel för miljön som infördes i och 
med att miljöbalken (MB) trädde i kraft den 1 januari 1999. En miljökvalitetsnorm kan till 
exempel gälla högsta tillåtna halt av ett ämne eller partikel i luft, mark eller vatten. 
 Miljökvalitetsnormer kan införas för hela landet eller för ett geografiskt område, till 
exempel ett län eller en kommun. Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad 
människan och naturen tål. 
 
Kontroll av MKN 
Enligt 10§ förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft är det 
kommunernas ansvar att kontrollera att miljökvalitetsnormen uppfylls. Kontrollen kan ske i 
samverkan med andra kommuner. I större städer ska kontrollen ske genom mätningar. I 
mindre städer kan kontrollen ske genom mätningar, beräkningar eller skattningar, såvida inte 
den övre utvärderingströskeln har överskridits. 

Miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10) trädde i kraft 2005 och lyder enligt följande: 
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Partiklar (PM10) 
9§ Till skydd för människors hälsa får partiklar efter den 31 december 2004 inte 

förekomma i utomhusluft med mer än 
1. i genomsnitt 50 mikrogram per kubikmeter luft under ett dygn 

(dygnsmedelvärde), och 
2. i genomsnitt 40 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår 

(årsmedelvärde). 
Det värde som anges i första stycket 1 får överskridas 35 gånger per kalenderår (90-
percentil). 

Miljökvalitetsnormen kompletteras av en övre och nedre utvärderingströskel (figur 10.1). Om 
halten är över den nedre men under den övre utvärderingströskeln behöver, enligt 
naturvårdsverkets tolkning9, endast indikativa mätningar och beräkningar genomföras. Om 
den övre utvärderingströskeln har överskridits ska kontroll ske med kontinuerliga mätningar 
som kompletteras med beräkningar. 
   
 

 
 
 
Kommunerna har ett ansvar att beakta och uppfylla normerna när översiktplaner, detaljplaner, 
bygglov och områdesbestämmelser tas fram (5 kap. 3§ MB och 2 kap. 2§ PBL). Länsstyrelsen 
är då granskande myndighet.  
 
Översiktsplan 
Miljökvalitesnormerna ska beaktas och följas i den kommunövergripande översiktsplanen. I 
översiktsplanen bör kommunen redovisa om det finns områden där miljökvalitetsnormer 
överskrids eller riskerar att överskridas. Om det finns befarade eller konstaterade problem är 
det angeläget att kommunen tar ställning till hur man ska arbeta för att åtgärda problemet. När 
det gäller miljökvalitetsnormer för luftföroreningar är det i många fall trafiken från 
personbilar, lastbilar och bussar som behöver åtgärdas. I översiktsplanen bör förslag till 
åtgärder beskrivas. På kort sikt handlar det om att minska påverkan på de människor som bor 
eller vistas i området genom att minska trafiken. På längre sikt, vilket också är 
översiktsplanen syfte, bör det finnas målsättningar och ställningstaganden till hur, i detta fall, 
personbilstrafiken kan minskas. 
 Andra planeringsunderlag, som trafikplaner eller trafikstrategier, kan vara ett underlag 
till översiktsplanen. 
 

                                            
9Naturvårdsverket: Förslag till ny förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, rapport 5884, s. 55. 

Figur 10.1. Box-schema över när och hur kontrollen ska ske. 
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Detaljplan 
Kommunen är skyldig att i planbeskrivningen till en detaljplan redovisa om någon/några 
miljökvalitetsnormer överskrids inom aktuellt område och om detaljplanen kan medföra att 
miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas. Det kan vara en detaljplan som medför en stor 
trafikökning, till exempel en större handelsetablering eller ett hotellbygge på en redan hårt 
belastad gata. Det kan också vara en smal gata med hög bebyggelse där luftföroreningar 
stannar kvar i gaturummet. En plan som innebär att gaturummet blir mer slutet, så kallat 
förtätningsprojekt, kan också bidra till sämre luftkvalitet samtidigt som det ur ett 
stadsbyggnads- eller trygghetsperspektiv är positivt med en förtätning. Om en detaljplan 
riskerar medföra att en miljökvalitetsnorm överskrids kan det vara en anledning till att den 
upphävs eller ändras.  
 
Länsstyrelsens roll 
Länsstyrelsen har en viktig rådgivningsroll och verkar för att kommunen redan i 
översiktsplanarbetet följer gällande miljökvalitetsnormer och informerar om hur kommunen 
kan få fram beräkningar kring luftkvaliteten om inte mätningar är genomförbara.  
 Under utställningsskedet ska länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande ta ställning till om 
översiktsplanens förslag kan medföra att en miljökvalitetsnorm inte följs. I 
detaljplaneringsprocessen ska länsstyrelsen tidigt uppmärksamma kommunen på om inte 
kommunen har redovisat något om miljökvalitetsnormerna. Länsstyrelsen kan i sin prövning, 
enligt 12 kap. i plan- och bygglagen, besluta att häva en detaljplan om en miljökvalitetsnorm, 
enligt 5 kap. i miljöbalken, inte följs. 
 
Svårigheter 
Det finns svårigheter i hur man ska hantera miljökvalitetsnormerna i planeringen. I flera fall 
sammanfaller inte orsak och verkan inom detaljplanens mycket avgränsade område. Ett 
exempel är detaljplaner som föreslår bostadsbebyggelse i utkanten av en större tätort där de 
boende med största sannolikhet kommer att arbeta i den större tätorten. Om det inte finns god 
tillgång till kollektivtrafik kommer de boende att använda bilen mer. Denna detaljplan bidrar 
alltså till att miljökvalitetsnormerna överskrids i de centrala delarna av den större tätorten.  
 
Krav på verksamheter  
Olika verksamheter som väntas bidra med partiklar ska också beakta miljökvalitetsnormerna. 
Om en verksamhet bedöms påverka förutsättningarna att uppfylla en miljökvalitetsnorm ska 
ytterligare krav i form av lokalisering eller försiktighetsmått ställas på verksamheten (2 kap. 
7§ MB). Även transporterna till och från verksamheten bör räknas in. Det är 
verksamhetsutövarens ansvar att visa i vilken grad verksamheten påverkar förutsättningarna 
att uppfylla miljökvalitetsnormen.  
 Ett tillstånd, godkännande eller dispens får inte ges till ny verksamhet om verksamheten 
medverkar till att en miljökvalitetsnorm överskrids (16 kap. 5§ MB). Tillstånd kan dock ges 
om åtgärder inom andra verksamheter utförs så att nettoresultatet blir positivt. 
Tillsynsmyndigheten ska också säkerställa att miljökvalitetsnormen uppfylls när de utövar 
tillsyns- och meddelarföreskrifter (5 kap. 3§ MB).  
 
Åtgärdsprogram 
Om partikelhalterna riskerar att överstiga miljökvalitetsnormen ska kommunen enligt gällande 
förordning underrätta Naturvårdsverket och länsstyrelsen. Naturvårdsverket beslutar sedan om 
ett åtgärdsprogram behöver upprättas och vem som ska ansvara för programmet. Regeringen 
är beslutande organ.  
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 Ett åtgärdsprogram som fastställs av kommunen beslutas av kommunfullmäktige (5 kap. 
4-8§§ MB). 
 
Rättsfall 
Vid tillståndsprövningar av verksamheter som förväntas bidra med partiklar är det vanligt 
med hänvisningar till partikelhalter och miljökvalitetsnormer. Vid prövning av direkta 
emissioner från industrier talar man dock ofta om stoft, vilket även innefattar betydligt större 
fraktioner än PM10. Det finns också möjlighet till grupprövning för att ställa krav på hur 
mycket industrier i ett område tillåts påverka partikelhalterna. I praktiken är det dock oklart 
hur ofta detta sker med avseende på PM10. 
 Det är också viktigt att beakta partikelhalterna ur hälsoskyddssynpunkt i tillsynen, till 
exempel vid nyetablering av förskolor. Som motivering till förbud mot förskoleverksamhet 
har höga partikelhalter använts. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun beslutade 
att förbjuda förskoleverksamhet vid en plats med höga partiklarhalter med hjälp av 
lokaliseringsprincipen och hänsynsreglerna (2 kap. MB) samt reglerna om hälsoskydd (9 kap. 
MB). Efter överklagande beslutade länsstyrelsen att gå på Miljö- och hälsoskyddsnämndens 
beslut och förbjöd verksamheten. (Lst. Uppsala län, DNR: 505-3210-07). 
 
Ny förordning för utomhusluft 
En ny förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft är under framtagande enligt EU-
direktiv. Förordningen antas träda i kraft under år 2010. I förordningen kommer även PM2.5 
att regleras. Den kanske största förändringen i det nya förslaget är att länsstyrelserna föreslås 
få ett större samordningsansvar för kontrollen av miljökvalitetsnormer. Förändringen innebär 
att länsstyrelserna i samråd med kommunerna ska ta fram ett regionalt kontrollprogram som 
beslutas av länsstyrelserna. Kontrollen kan då ske regionalt genom till exempel ett 
luftvårdsförbund (Förslag till ny förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, kap. 
7.1.19).  
 
Årsmedelvärden 
Miljökvalitetsnormen för PM2.5 i gaturum på kommunal nivå kommer förmodligen att 
formuleras så att årsmedelvärdet 25 µg/m3 ska eftersträvas från och med januari år 2010, och 
2015 får halterna inte överskrida 25 µg/m3. På nationell nivå kommer förmodligen gränsen för 
normen i vad man kallar exponeringskoncentrationsskyldighet i urban bakgrund år 2015 att 
vara 20 µg/m3 som årsmedelvärde. 
 I den nya förordningen om miljökvalitetsnormer för utomhusluft kommer 
miljökvalitetsnormen för PM10 troligen att vara i stort sett densamma. Utvärderingströsklarna 
kommer dock troligen förändras kraftigt. Den övre tröskeln förväntas bli 35 µg/m3 maximalt 
35 gånger per år, och den nedre tröskeln förväntas bli 25 µg/m3 maximalt 35 gånger per 
kalenderår. De nya utvärderingströsklarna för årsmedelvärdena kommer troligen att bli 28 
µg/m3 respektive 20 µg/m3. I förslaget till förordning utgör kontinuerliga mätningar basen för 
mätningar. Detta innebär att kontinuerliga mätningar måste ske även om nedre 
utvärderingströskeln överskrids, till skillnad mot tidigare då endast indikativa mätningar var 
kravet vid ett överskridande av nedre utvärderingströskeln. 
 
Miljömål inte juridiskt bindande 
Det är kommunen som har huvudansvaret för samhällsplaneringen, det vill säga var bostäder, 
grönområden, industrier och handelsområden ska ligga och hur de ska vara utformade. Det 
finns kommunalt antagna miljömål som bör framhållas vid planläggning och då åtgärder för 
att minska partikelhalten ska genomföras. Det är också möjligt att hänvisa till de nationella, 
regionala och kommunala miljökvalitetsmålen i yttranden om tillståndprövningar. Miljömålen 
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är dock, till skillnad från miljökvalitetsnormerna, inte juridiskt bindande. Enligt 
Miljömålskommittén kan miljömål inte användas för att ställa direkta rättsliga krav mot olika 
aktörer, men de anses ändå ha betydelse som kan ge en styrande verkan. 
 Inom det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft finns ett delmål för partiklar. Det 
nationella delmålet lyder: 
 
Delmål 5, 2010. Partiklar: 
Halterna 35 µg/m³ som dygnsmedelvärde och 20 µg/m³ som årsmedelvärde för partiklar 
(PM10) skall underskridas år 2010. Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 37 dygn per år. 
Halterna 20 µg/m³ som dygnsmedelvärde och 12 µg/m³ som årsmedelvärde för partiklar 
(PM2.5) skall underskridas år 2010. Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 37 dygn per år. 
 
Miljömålsrådets reviderade förslag i Miljömålen - nu är det bråttom!: 
 
Halterna 30 μg/m3 som dygnsmedelvärde för partiklar (PM10), 10 μg/m3 som årsmedelvärde 
för partiklar (PM2.5) och 18 μg/m3 som årsmedelvärde för PM10 ska underskridas år 2015. 
Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 35 dygn per år. 
 
Att läsa 
Miljökvalitetsnormer för luft: Luftguiden. Naturvårdsverket, handbok 2006:2.  
 
 
 
11. Åtgärder för att minska partikelhalter i utomhusluft 

Åtgärder för att minska partikelhalter i luften utomhus inriktar sig främst på olika åtgärder 
som rör trafiken. Det kan till exempel vara trafikplanering, handhavande av motorfordon, 
användning av dubbdäck, vägunderhåll, Mobility management och kollektivtrafik. 
 
Halterna av partiklar i luften styrs framför allt av: 
 
Trafikmängd Hur gatorna rengörs 
Trafiksammansättning Vägbanans fuktighet 
Hastighet Vindhastighet 
Körsätt Vindriktning 
Andel dubbdäck Bakgrundshalt  
Användning av friktionsmaterial Gaturummets utformning 
 
Trafikplanering 
Genom att planera trafikflöden kan man få ned partikelhalterna. Detta kan ske på olika sätt, 
till exempel genom att sänka hastigheten, minska antalet körfält, införa genomfartsförbud 
eller anlägga cirkulationsplatser. Med hjälp av trafikstyrning via IT kan man omdirigera och 
reglera existerande trafik och överföra trafikinformation till chaufförer och trafikanter under 
en resa. På så sätt kan trafikköer minskas och en ökad trafiksäkerhet uppnås. Detta leder till 
miljöförbättringar. 
 Trafikflöden kan också regleras via ekonomiska styrmedel såsom 
vägtullar/trängselskatt, parkeringsavgifter och högre drivmedelspriser. Då mer och mer av 
godstransporter sker via lastbil kan kilometerbaserad skatt på tunga fordon vara ett sätt att 
styra över dessa transporter till järnvägstrafik. Mycket av den tunga trafiken, främst 
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godstransporter i Skåne, kommer från andra länder. Denna trafik kan regleras med hjälp av 
vägtullar. 
 
Ecodriving 
Dieseldrivna personbilar har i de flesta fall högre emissioner av avgaspartiklar 
och kväveoxider, jämfört med bensindrivna personbilar. Under vissa driftsförhållanden kan 
dock även bensindrivna personbilar ha mycket höga partikelutsläpp. Detta gäller särskilt vid 
ryckig körning och vid kallstarter. Under de första kilometrarna, innan motor och avgasrening 
har nått upp till normal arbetstemperatur, är avgasutsläppen höga. 
 Sparsamt körsätt, eller ecodriving, är framför allt en åtgärd för att minska 
energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Åtgärden får större effekt om även väg och gatunät 
utformas så att det uppmuntrar till ett sparsamt körsätt. Man kan mer än halvera 
kallstartsutsläppen av kolväten och avgaspartiklar genom att använda motorvärmare. 
Inkopplingstiden bör hållas inom de rekommenderade tiderna; max 1,5 timma vid -15 grader. 
 Vid ecodriving rekommenderas att köra med maximalt halv gas och ett motorvarvtal om 
3000 rpm vid acceleration. Genom att bromsanvändningen minskar med körsättet bör 
åtgärden även kunna minska alstringen av partiklar från bromsar. 
 
Dubbdäckens bidrag 
Ett dubbdäck har 90 till 130 dubbar. Varje gång dubben träffar asfalten rivs partiklar loss. Ju 
högre hastighet fordonet har desto hårdare träffar dubben underlaget och fler partiklar bildas. 
Slitage från vägbanan är den största enskilda källan till partiklar i gatumiljö. 
 I Sverige är andelen dubbdäck cirka 60 %. För Skånes del är användningen betydligt 
lägre. För att få en bild av användningen av dubbdäck i Skåne inventerade ett antal kommuner 
andelen dubbdäck på parkerade bilar. Inventeringen genomfördes under februari och mars 
2009 i de deltagande kommunernas tätorter. Resultatet av inventeringen finns redovisat i figur 
11.1. 
 

Indikativ mätning av dubbdäcksandelen i några 
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  Figur 11.1.  



 37

 
För Skånes del bör användning av dubbdäck vara lägre än i övriga riket eftersom vi under 
långa perioder under vinterhalvåret inte har vinterväglag. 
 
Vägunderhåll 
De högsta halterna av PM10 vid vägar förekommer i mars, april och maj när vägbanorna 
torkar upp och vägdammet – sand, salt, däckslitage med mera – virvlar upp (resuspenderar). 
Resuspensionen är större från tunga fordon jämfört med lätta. För att minska vägdammet kan 
man välja att halkbekämpa med tvättad stenflis i stället för sand. Genom att tvätta stenflisen 
elimineras de finare partiklarna och man undviker redan från början att partiklar kan virvla 
upp. 
 För att binda dammet kan man använda sig av olika metoder. Dammbindningen utförs 
på våren när tjälen har gått ur jorden men innan vägbanan blivit alltför torr. Anledningen är att 
de bindemedel som används kräver en del fukt. Vägverket använder flera olika metoder och 
produkter att binda damm med. De vanligaste är: 

• Spridning av salterna kalciumklorid och magnesiumklorid. 
• Spridning av mjuk eller hård bitumenemulsion. Bitumen har en bindande funktion och 

är en oljeprodukt framställd ur råolja. Den hårda varianten kan hyvlas.  
• Spridning av lignosulfonat som är en biprodukt från pappersmassetillverkning. 

 
Rengöring av gator och vägar genom dammsugning och högtryckstvätt är ytterligare ett sätt 
att få ned partikelhalterna men tyvärr har det visat sig att effekten är kortvarig. 
 Genom att använda annat vägmaterial såsom betong i stället för asfalt kan partikelhalten 
sänkas. Även införandet av hårdare stenmaterial såsom porfyr, ger slitstarkare beläggningar. 
 
Mobility management 
Mobility management innebär att man arbetar med att skapa en attityd- och 
beteendeförändring hos trafikanter. Ökad kunskap och bättre miljöbeteende hos trafikanter 
kan ge ett ändrat resebeteende. Information till trafikanter är en stor del i 
attitydförändringsarbetet. Genom detta arbete kan också beteendet på lång sikt förändras. Det 
är även viktigt att erbjuda attraktiva alternativ till bilen. 
 
För att få trafikanter att välja buss eller tåg istället för bilen kan man arbeta med följande:  

• Förbättra stadstrafik – fysiska åtgärder som bussgator, bussfält, signalprioritering, nya 
fordon och hållplatser. 

• Förbättra regional kollektivtrafik – ökat turutbud samt förbättrad standard vad gäller 
fordon, terminaler, hållplatser, information och framkomlighet. 

• Öka antalet infarts-/pendlarparkeringar. 
 
Att förändra sitt resebeteende kan också innebära att man minskar sitt resande – både i arbetet 
och på fritiden och istället använder sig av andra lösningar för möten såsom IT och telefoni.  
 
Alternativa drivmedel 
Bussarna är den fordonsgrupp som till största delen körs på alternativa drivmedel, 6 procent 
körs idag på alternativa drivmedel. När det gäller utsläpp står bussar för 6 procent av 
vägtrafikens utsläpp av partiklar och 13 procent av kväveoxidutsläppet i tätort. Om man kan 
få fler bussar att köra på alternativa drivmedel skulle luftkvaliteten i områden med hög 
busstäthet kunna förbättras.  
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Vegetation 
När det gäller luftföroreningar har vegetationen speciell betydelse genom att den tar upp 
ämnen från luften. Ett stort träd med löv kan fånga upp 10–20 kg vägslitagepartiklar på en 
sommar. 
 
Stadsplanering  
Halterna av partiklar styrs bland annat av gaturummets utformning. Gator med höga hus längs 
sidorna har högre partikelhalter än vägar med mer öppen terräng. Vid planering bör man 
därför undvika förtätning av stadsbebyggelse som kan ge nya smalare gaturum. 
 Det är också viktigt att man i planeringen ställer krav på uppvärmningsanläggningar 
såsom vedpannor. Man bör även sträva efter en övergång från oljeuppvärmning till 
fjärrvärme, pelletsbrännare eller värmepumpar. 
 
Vedeldning 
Uppvärmning i tätbebyggda områden bör lösas antingen centralt med fjärrvärme eller på 
andra sätt utan lokala utsläpp av hälsoskadliga ämnen. Enskilda lösningar med lokala utsläpp 
ger ofta oacceptabla störningar i närmiljön. I glesbebyggda områden skulle en övergång från 
icke miljögodkända pannor till miljö- och typgodkända pelletspannor eller vedpannor med 
ackumulator innebära att utsläppen minskades betydligt. Utsläpp av farliga ämnen är i princip 
mindre från värmepannor som är miljögodkända. 
 
Kommunens möjligheter 
I dagsläget är möjligheten till ekonomiska styrmedel liten för en kommun. Kommunerna har 
till exempel ingen rådighet över att avgiftsbelägga användandet av dubbdäck eftersom detta 
ses som att skattebelägga användandet. Kommunen kan däremot påverka sin egen 
organisation genom olika policys för upphandling, handhavande av fordon och resor med 
mera. Vidare kan ansvarig nämnd, till exempel när det gäller eldning, meddela begränsningar 
eller eldningsförbud om eldningen medför olägenheter för närboende.  
 Information till de lokala politikerna om partiklars uppkomst, halter och 
skadeverkningar är också viktigt för att belysa frågan. Utifrån informationen kan politikerna 
fatta mer miljöanpassade beslut och främja folkhälsan. 
 
Internationella överenskommelser 
Luftföroreningar i tätorter beror i många fall huvudsakligen på utsläpp som inte sker i den 
egna tätorten. I Skåne är bidraget från andra länder i Europa stort. Svaveldioxid, kvävedioxid 
och ozon samt små partiklar från förbränning och trafik stannar länge i atmosfären och hinner 
spridas över stora avstånd. För att få en global minskning av partikelhalterna måste 
internationella överenskommelser komma till stånd. Det är ändå viktigt att vidta åtgärder i den 
egna kommunen, både med tanke på luftkvaliteten i den egna tätorten och i omgivande 
kommuner. 
 
Att läsa 
Partiklar i stadsmiljö – källor, halter och olika åtgärders effekt på halterna mätt som PM10. 
FoU-projekt, SLB Rapport 4:2004. 
www.vv.se 
 
Effekter av vinterdäck. En kunskapsöversikt. Statens väg- och transportforskningsinstitut 
(VTI) rapport 543. 
www.vv.se 
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Vägverkets redovisning av regeringsuppdrag N2006/4800/TP att utreda möjliga åtgärder för 
att minska partikelemissionerna från slitage och uppvirvling. 
www.vv.se 
 
Det finns en rad olika projekt inom Mobility management för att minska biltrafiken, se 
Hållbar mobilitet Skåne (www.hmskane.se). 
 
Småskalig fastbränsleeldning, projekt inom Miljösamverkan Skåne. 
www.miljosamverkanskane.se  
 
 
 
12. Samverkan och program 

Miljökvalitetsnormer – kontroll i samverkan, MIKSA, är ett förslag till samordnad kontroll av 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft som Naturvårdsverket tagit fram på uppdrag av 
regeringen.  

 
I korthet innebär MIKSA följande: 

• Kommunerna har fortsatt ansvar för övervakningen. Ansvaret genomförs dock genom 
det regionala luftövervakningsprogrammet. 

• Länsstyrelserna ansvarar för samordningen av kontrollen. 
• Länsstyrelserna får skyldighet att upprätta ett regionalt luftövervakningsprogram, 

inkluderande luften i tätorterna. Samråd om programmet ska ske med kommuner i 
länet. 

• Länsstyrelsen kan ge i uppdrag åt ett luftvårdsförbund att ta fram det regionala 
luftövervakningsprogrammet. Länsstyrelsen är dock ytterst ansvarig. 

• Naturvårdsverket är ansvarig för nationell samordning, vägledning och internationell 
rapportering. 

 
Programmet ska ange var och i vilka kommuner mätningar och beräkningar ska genomföras 
under en ett- eller flerårsperiod. Mätningarna samfinansieras av de kommuner som 
överskrider eller riskerar att överskrida den nedre utvärderingströskeln. I programmet ska 
även en beskrivning av den aktuella situationen för luftkvalitet, bedömning av risk för 
överskridande av miljökvalitetsnormer, kvalitetssäkring och samordningsformer finnas med. 
 Kommunerna kommer liksom idag att vara skyldiga att informera allmänheten om 
aktuella luftföroreningshalter. Länsstyrelsen får ett ökat ansvar för regional vägledning till 
kommunerna. 

 
Samverkansområde 
I 10 § MKN-förordningen (förordning 2001:527 om miljökvalitetsnormer för utomhusluft) 
ges en möjlighet att bedriva kontrollen av miljökvalitetsnormerna genom samverkan mellan 
flera kommuner. När en miljökvalitetsnorm överskrids måste mätningar ske i den enskilda 
kommunen. När den övre utvärderingströskeln överskrids kan flera kommuner gå samman i 
ett samverkansområde och få en så kallad mätrabatt. Detta innebär att mätning inte måste ske 
i alla kommuner. Antalet mätplatser styrs av hur många invånare samverkansområdet består 
av. I ett samverkansområde ställs krav på beräkningar som kompensation för det minskade 
antalet kontinuerliga mätningar. Som ytterliggare komplement bör även indikativa mätningar 
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ingå. Se närmre i Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft 2006:3. 

 
Skånes luftvårdsförbund 
Genom Skånes luftvårdsförbund finansieras bland annat bakgrundsmätningar. Dessa är 
viktiga för att veta vilka halter som finns utan de bidrag som tätorterna ger. Bakgrundshalter 
används vid beräkningar av partikelhalter i tätorter och vid spridningsberäkningar för utsläpp 
från miljöfarliga verksamheter. Förbundet kan även genom gemensam finansiering stödja 
emissionsdatabaser för hela länet. Eftersom partiklar och andra luftföroreningar är ett 
gränsöverskridande problem är det fördelaktigt att undersöka utsläpp från hela länet. 
 Förbundet genomför också så kallade indikativa mätningar. Detta innebär att provytor i 
Skåne väljs ut för till exempel mätning av partiklar. Resultaten kan användas av andra 
kommuner för att få en uppfattning om halterna. 
 Vid denna texts framtagande består förbundet av alla kommuner i länet, 37 industrier, 5 
andra verksamheter och organisationer samt 7 stödjande medlemmar. Länsstyrelsen i Skåne 
län är adjungerad sekreterare i förbundet och övriga representanter i styrelsen väljs vid 
förbundets årsmöten med en eftersträvad jämn fördelning mellan kommun och industri. 

 
Regionalt miljöövervakningsprogram 
Länsstyrelsen tar fram regionala miljöövervakningsprogram som bland annat beskriver den 
luftövervakning som sker i länet. Målsättningen är att så mycket som möjligt av all 
övervakning som sker i länet ska finnas med, oavsett vem som finansierar det hela. 
Länsstyrelsens miljöövervakning sker genom så kallade regionala program. 

 
Att läsa 
Förslag till ny förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft - genomförande av dir 
2008/50/EG samt MIKSA-förslaget. Rapport 5884, oktober 2008. ISBN978-91-620-5884-5. 
Naturvårdsverket. 
www.naturvardsverket.se 
 
Förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Naturvårdsverket. 
www.naturvardsverket.se 
 
Miljöövervakning, programområde Luft, Naturvårdsverkets ansvarsområden. 
www.naturvardsverket.se 
 
Regional miljöövervakning i Skåne län, Länsstyrelsen. 
www.lansstyrelsen.se/skane  
 
Samordnad kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft - redovisning av ett 
regeringsuppdrag. Rapport 5407, september 2004. ISBN 91-620-5407-4. Naturvårdsverket. 
www.naturvardsverket.se  

  
Skånes luftvårdsförbund. 
www.skaneluft.nu  
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13. Partiklar i inomhusmiljön 

Många av de partiklar som finns utomhus förekommer också inomhus. Luften i våra 
inomhusmiljöer innehåller normalt mellan tusen och några hundratusen partiklar per milliliter. 
Vilka som kommer in beror på hur täta byggnaderna är, och i vilken mån det finns filter som 
avskiljer partiklar i ventilationssystem och i vädringsfönster.  
 Partiklar bildas dessutom inomhus, till exempel vid tobaksrökning, matlagning, 
städning, eldning i spis och när stearinljus brinner. Också när människor och djur rör sig 
inomhus och nöter på ytbeläggningar alstras partiklar.  
 
Nya produkter och vanor 
Sammansättningen av partiklar ändras med tiden på grund av nya vanor, nya 
konsumentprodukter och ny hemutrustning. Ett exempel på detta är laserskrivare och 
kopiatorer som nu förekommer oftare i hemmiljön.  
 Vissa tvättmedel innehåller idag nya tillsatser jämfört med tidigare. En tvättmedelsrest 
som uppmärksammats på senare tid är zeolit som frigörs vid torktumling och hantering av de 
tvättade textilierna. 
 
Tobaksrök 
Tobaksrökning är den enskilt största föroreningskällan inomhus. Cigarettröken innehåller 
hälsoskadliga partiklar och fler än 500 cancerogena ämnen. Trots att rökning ofta sker på 
balkonger och andra platser utomhus förs partiklarna med inomhus via rökarnas hår, kläder 
och utandningsluft. 
 Fler män i Skåne än i övriga landet är dagligrökare, 15 procent jämfört med 13 procent. 
Bland kvinnorna är 15 procent dagligrökare, denna andel är lika stor i Skåne som i riket 
(uppgifter från 2007 års nationella miljöhälsoenkät). 
 Cirka 10 % av barnen i Skåne är utsatta för rökning i hemmen (uppgifter från 2003 års 
nationella miljöhälsoenkät). Några av de negativa hälsoeffekter barnen drabbas av på grund 
av passiv rökning är astma, allergi och en ökad frekvens av infektioner. Barnen påverkas även 
om föräldrarna röker utomhus, se figur 13.1. 
 
Bristande kunskap om hälsoeffekter av partiklar i inomhusluften 
Till skillnad från hälsoeffekter av utomhusluften är lite forskning gjord kring hälsoeffekter av 
partiklar i inomhusluften. För översikt över kunskapsläget hänvisas till den rapport som 
gjordes på initiativ av Socialstyrelsen 2006. 
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Figur 13.1. Hälsoeffekter hos barn relaterat till föräldrarnas rökbeteende. Siffrorna över staplarna visar andelen 
barn uttryckt i procent med symtomen i studien, vilken innefattade 1573 stycken barn. 
Källa: European Journal of Public Health 2003; 13:61. 
 
 
Åtgärder för att förbättra inomhusmiljön 

I skolor och förskolor är ventilationen av stor betydelse. Väl ventilerade skolor har färre 
elever och personal med luftvägssymtom. Att också städningen är viktig har olika 
forskningsstudier visat. En av studierna visade att dammtorkning av bänkar och hyllor samt 
rengöring av textilier minskade mängden damm i klassrummen. Ju bättre städning desto färre 
symtom av astma och allergier hos eleverna, något som är viktigt att uppmärksamma då 
mycket av resurserna inom städningen i skolorna läggs på rengöring av golv. Hund- och 
kattallergen samt formaldehyd påträffades i högre utsträckning i de klassrum som hade många 
öppna hyllor och textilier. I rummen med mycket textilier fanns det också mer deponerat 
damm. Elever med diagnostiserad astma och som undervisades i klassrum med sådan 
inredning hade mer besvär från sina luftvägar. Också hos andra elever var astmatiska besvär 
vanligare i denna typ av klassrum, enligt studien. 
 
Vidare kan påpekas gällande skolor och förskolor: 

- Undvik öppna hyllor. Cirka 3 m3 öppna hyllor, vilket motsvarar 10 löpmeter med 30 
cm djup, bör vara den övre gränsen i rum av klassrumsstorlek. 

- Dammtorka bänkar och hyllor flera gånger i veckan. 
- Undvik stoppade möbler och textilier så långt som möjligt i skolor och förskolor. 
- Rengör stoppade möbler och textilier ofta. 
- Tänk på vilka material som används – särskilt när det gäller sådant som utsätts för 

friktion och nötning. 
- Använd effektiva partikelfilter (lägst F 9) i ventilationssystem och uppfyll normerna 

för ventilation (SOSFS 1999:25). 
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Växter 
Växter absorberar en del partiklar från inomhusmiljön, och människor mår både fysiskt och 
psykiskt bättre av att vistas bland växter. Forskning har visat att växter och mikroorganismer i 
jorden samarbetar för att ta bort små flyktiga partiklar. Jorden i krukan måste dock skötas så 
att den inte börjar mögla vilket kan ge negativ hälsopåverkan. Odlas växterna i hydrokultur 
istället för i jord brukar det inte orsaka besvär. Med hänsyn till människor med allergi och 
överkänslighet bör man välja växter som är doftfria och bra ur dessa aspekter. 
 
Vad kan vi göra? 
För att minska exponeringen av partiklar kan vi idag dra följande slutsatser: 
Vid planering av bostäder: 

- Håll avstånd mellan byggnader, trafikerade vägar och förbränningskällor. 
- Ha friskluftsintaget på den ”renaste” sidan av byggnaden och gärna högt upp. 
- Använd effektiva partikelfilter (lägst F 9) i ventilationssystem och vädringsfönster och 

uppfyll normerna för ventilation (SOSFS 1999:25). 
- Planera för mycket växtlighet kring bostäderna. 

 
Vid bruk av bostäder: 

- Rök inte inomhus. Rökaren bör gå utomhus och stänga dörren helt så ingen rök drar in 
via dörröppningen.  

- Undvik otätheter i byggnaden.  
- Använd effektiva partikelfilter (lägst F 9) i ventilationssystem och vädringsfönster och 

uppfyll normerna för ventilation (SOSFS 1999:25).  
- Snabba vädringar så att luften byts ut i bostaden rekommenderas, dock inte under 

rusningstid eller via fönster som vetter ut mot starkt trafikerade vägar. 
- Ha miljögodkänd panna - eller panna med motsvarande krav - för eldning och använd 

torr ved eller pellets. 
- Tänk på vilka material som används - särskilt när det gäller sådant som utsätts för 

friktion och nötning. 
 

 
Att läsa 
Astma- och allergiföreningens information:  
www.astmaoallergiforbundet.se  
 
Bohgard M. Luftens partiklar påverkar sjuklighet och dödlighet. Husbyggaren nr. 6, 2007. 
 
Bringslimark T, Hartig T, Grindal Patil G (2007). Psychological benefits of indoor plants in 
workplaces: putting Experimental Results into Context. HortScience, Vol 42, pp. 429-748. 
 
Johansson AK, Halling A, Hermansson G. Indoor and outdoor smoking – impact on 
children’s health. European Journal of Public Health 2003; 13:61. 
 
Johannson AK, Passive Smoking in Children, The importance of parent´s smoking and use of 
protective measures, Linköpings universitet Medical Dissertations No 831. 
 
Miljöhälsorapport 2005 och 2009, Socialstyrelsen. 
www.socialstyrelsen.se  
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Partiklar i inomhusmiljön – en litteraturgenomgång. Socialstyrelsen (2006-123-1). 
www.socialstyrelsen.se 
 
Smedje G. The Indoor Environment in Schools – Respiratory Effects and Air Quality. 
Uppsala universitet, 2000, ISSN 0282-7476. 
 
Småskalig fastbränsleeldning, projekt inom Miljösamverkan Skåne. 
www.miljosamverkanskane.se  
 
Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken – ventilation (SOSFS 1999:25). 
www.socialstyrelsen.se  
 



Projektet syftar till att förbättra kunskapsläget och därigenom även beräknings- och  

mätunderlaget för partiklar i Skånes kommuner och att stimulera till ökad samverkan.  

Förhoppningsvis ökar också intresset och förståelsen för pågående arbete med emissions-

databasen för Skåne samt kommunernas, Skånes luftvårdsförbunds och länsstyrelsens luft-

övervakning. Med ett förbättrat underlag ges kommunerna möjlighet att bättre kontrollera 

halter i relation till miljökvalitetsnormer, utvärderingströsklar och miljökvalitetsmål.

Projektet ska leda till ökad kunskap om partiklar och hälsa samt om luftkvalitetsnormerna. 

Därför har denna kunskapssammanställning tagits fram inom projektets ram. I förlängningen 

kan detta bidra till bättre luft genom att åtgärder sätts in tidigare och på ett bättre sätt. 

Till denna rapport om partiklar finns också ett presentationsmaterial med en bildserie 

som kan laddas ner från Miljösamverkan Skånes webbplats www.miljosamverkanskane.se. 

Detta material är fritt att använda om ni redovisar var det kommer ifrån. 

På webbplatsen kan ni också hitta annan information om Miljösamverkan Skåne och 

material från samtliga projekt. 

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län, Kommunförbundet 

Skåne och Skånes kommuner. En huvuduppgift är att effektivisera tillsynen inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet.

www.miljosamverkanskane.se

Länsstyrelsen i Skåne län 
205 15 Malmö 
Besöksadress: Kungsgatan 13 
Tel 040-25 20 00 vx 
Fax 040/044-25 22 55 
www.m.lst.se

Kommunförbundet Skåne 
Box 13 
264 21 Klippan 
Besöksadress: Storgatan 33  
Tel: 0435-71 99 00 vx 
Fax: 0435-71 99 10 
www.kfsk.se

Skånes kommuner




