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Kontroll av luftkvalitet inom samverkansområdet Skåne



Bakgrund

• Sedan införandet av miljökvalitetsnormerna (MKN) för luftkvalitet har 
alla kommuner skyldighet att kontrollera och ha kunskap om 
kommunens luftkvalitet. 

• Vid Skånes Luftvårdsförbunds styrelsemöte under hösten 2016 togs 
beslutet att en samordnad luftkvalitetskontroll skulle starta 2017

• Genom att delta i den samordnade kontrollen och ingå i 
samverkansområdet uppfyller medlemskommunerna samtliga krav 
enligt miljöbalken som är kopplade till kontroll av utomhusluften. 



Kontrollkrav inom samverkansområdet

• Samverkansområdet innefattar 32 av Skånes kommuner och uppfyller 
kontrollkravet genom att använda ett nätverk av mätstationer med 
kontinuerliga mätningar

• Föroreningar som kontrolleras är kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10
och PM2,5), svaveldioxid (SO2), kolmonoxid (CO) samt bensen

• De fasta mätstationerna i Malmö, Trelleborg, Lund, Helsingborg och 
Landskrona används för att beskriva luftkvalitén i gatumiljö.

• För att beskriva luftkvalitén i  urban bakgrund används 
mätstationerna i Burlöv och vid rådhuset i Malmö

• Dessutom jämförs mätningarna i städerna med mätningarna i regional 
bakgrund i Eslöv, Hässleholm och Lund. 



• Mätningarna kompletteras med 
modellberäkningar för samtliga 
medlemskommuner när det 
gäller NO2, PM10, PM2,5 och SO2

• Indikativa mätningar används 
också för att komplettera de 
kontinuerliga mätningarna samt 
för att kontrollera övriga 
luftföroreningar

• Genom en kombination av olika 
typer av mätningar och 
spridningsberäkningar får 
kommunerna god kunskap om 
luftkvaliteten och 
spridningsförhållandena på lokal 
och regional nivå.



Miljökvalitetsnormer, utvärderingströsklar och 
miljömålet ”Frisk Luft”
• Resultatet av mätningarna och beräkningarna ska utvärderas i förhållande till 

Miljökvalitetsnormer (MKN) och utvärderingströsklar (NUT och ÖUT) för respektive 
luftförorening.

• Utvärderingströsklarna avgör hur kontroll av luftkvalitén ska gå till. 
• Enligt miljömålet ”Frisk luft” ska luften vara så ren att människors hälsa samt djur, 

växter och kulturvärden inte skadas.
• Regeringen har därför fastställt preciseringar (miljökvalitetsmål) för vissa 

luftföroreningar. 



Kvävedioxid (NO2)
• Resultatet av mätningarna visar att 

årsmedelvärdet på samtliga mätstationer 
ligger under MKN de senaste 10 åren

• Årsmedelvärdet på 
gaturumsmätningarna ligger över 
miljömålet, men i urban bakgrund har 
det legat under miljömålet de senaste 10 
åren. 

• Utsläppen av NO2 har nästan halverats 
sedan 1990.

• Minskningen beror främst på minskade 
utsläpp från transporter, men även 
energiproduktion, arbetsmaskiner och 
sjöfart. 



Kvävedioxid (NO2)
• För NO2 beräknas års- dygns- och 

timmedelvärde.
• Samtliga beräknade värden ligger långt 

under MKN på såväl landsbygden som i 
tätorten, men tangerar eller ligger över 
NUT inom hamnområdet. 

• Beräknade värden stöds av äldre, 
uppmätta värden.

• Under 2019 kommer indikativa mätningar 
att genomföras.
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Partiklar (PM10)
• Resultatet av mätningarna i 

samverkansområdet visar att 
årsmedelvärdet på samtliga mätstationer 
ligger långt under MKN de senaste 10 
åren

• På tre platser ligger halterna för 2017 över 
miljökvalitetsmålet vid övriga 
mätstationer är halten under MKM.

• 2012 har miljökvalitetsmålet ändrats från 
20 till 15 µg/m3

• De högsta halterna av partiklar återfinns i 
städerna, framförallt under våren pga
slitage av dubbdäck. Det förekommer 
även intransport från kontinenten.



• För PM10 beräknas års- och 
dygnsmedelvärde.

• De beräknade värdena ligger under MKN 
och NUT på såväl landsbygden som i 
tätorten.

• Tidigare uppmätta värden visar dock att 
det finns en risk att partikelhalten kan 
överstiga NUT i hamnområdet.

• Uppföljande mätningar rekommenderas
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Partiklar (PM2,5)
• Resultatet av mätningarna i 

samverkansområdet visar att 
årsmedelvärdet på samtliga mätstationer 
ligger långt under MKN de senaste 10 åren

• Bara på Dalaplan ligger årsmedelvärdet 
över miljökvalitetsmålet.

• 2012 har miljökvalitetsmålet ändrats från 
12 till 10 µg/m3

• Utsläppen av PM2,5 har minskat med en 
tredjedel i Sverige sedan 1990, men endast 
minskat svagt sedan millennieskiftet.



Svaveldioxid (SO2)
• Uppmätta halter har sjunkit till en tredjedel 

sedan 2008 i urban bakgrund
• Sedan slutet av 1960-talet har halterna 

sjunkit så mycket som 98 %

• Minskningen beror på lägre svavelhalt i 
bränslen, rening av utsläpp från 
energianläggningar och utbyggnad av 
fjärrvärmenätet.

• Det finns inget miljökvalitetsmål för SO2
eftersom det redan anses vara uppnått. 
Tidigare fanns det ett på 5 µg/m3



Kolmonoxid (CO)
• Under de senaste 10 åren har halten av 

kolmonoxid sjunkit med 20-30 % och ligger 
långt under NUT.

• Minskningen beror på att nästan alla bilar 
har katalytisk avgasrening samt att det är 
en större andel dieseldrivna bilar

• Sedan början av 1970-talet har halten 
minskat med 80-90 %

• Inga ytterligare kontinuerliga mätningar 
behövs 



Bensen
• Under 2017 har indikativa mätningar av 

VOC (lättflyktiga organiska föreningar) 
utförts i samtliga medlemskommuner

• Halten av bensen ligger långt under NUT på 
samtliga platser.

• Dessutom uppfylls miljökvalitetsmålet 
överallt.

• Detta innebär att samverkansområdet inte 
har skyldighet att mäta bensen i framtiden 
och att den kontinuerliga mätningen på 
Dalaplan är tillräcklig för hela Skåne.
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