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Det blir bättre och bättre.

Vi vill med denna historiska samanställning visa

Östergötlands luftvårdsförbund är den

hur luftvårdsfrågorna har utvecklats de senaste 30

samordnande kraften för undersökning och

åren och visa på att luftkvaliten i länet blir bättre

uppföljning av kvalitén på vår gemensamma luft

och bättre. Även ge kunskap om luftmiljöfrågor

för alla våra medlemmars räkning i Östergötlands

och ge idéer till ytterligare åtgärder hos

län.

medlemmar och andra.

Förbundet har nu hunnit fylla 30 år och det är hög
tid att summera vad vi har genomfört och hur
luftkvalitén har förändrats sedan slutet av 80-talet
då kol och fossilolja fortfarande var de

Vi hoppas också att sammanställningen kan vara
ett underlag till hur bevakningen kan och behöver
utvecklas för att fånga in och helst förebygga
framtida luftmiljöproblem i samhället.

dominerande energislagen för uppvärmning och
energiomvandling.

Vi blickar även framåt och välkomnar alla
företag, kommuner och organisationer som värnar

Vi kan se att intresset och medvetenheten för vårt
avtryck på miljön ständigt ökar. Östergötlands

om vår luftmiljö att delta i Östergötlands
luftvårdsförbunds fortsatta arbete.

luftvårdsförbund har där en av sina viktigaste
roller, att fortsätta undersöka hur statusen på vår
luft är, och informera för att på så sätt skapa en
medvetenhet hos våra medlemmar och alla andra
som värnar om vår gemensamma luft.

Styrelsen för Östergötlands
luftvårdsförbund
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Luftvårdsförbundets roll
I slutet av 1980-talet bildades många luftvårdsförbund i Sverige. Östergötlands
Luftvårdsförbund bildades 1988, som fjärde länet i landet. Syftet med ett luftvårdsförbund är
att verka för en bra luftmiljö i respektive län. Denna rapport är en sammanställning av
luftövervakningen historiskt samt en beskrivning av luftkvalitetsutvecklingen i länet,
framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Östergötlands Luftvårdsförbund.
Östergötlands Luftvårdsförbund består av

Inom Krondroppsnätet undersöks tillståndet

företag, kommuner och organisationer som

i skog och skogsmark, och vid två av

alla värnar om en bra luftmiljö. Syftet med

Krondroppsnätets stationer i länet

luftvårdsförbundet är bland annat att

undersöks även luftkvaliteten.

undersöka luftföroreningars förekomst,

Resultaten redovisas som underlag till

spridning och påverkan på hälsa och miljö,

planeringsarbete och bedömningar, i till

vilket bland annat utförs genom

exempel miljökonsekvensbeskrivningar,

luftkvalitetsmätningar.

samt som uppföljning av åtgärdsarbete för

Förbundets kansli finns på Länsstyrelsen i

att se att det har gett önskad effekt. Vidare

Linköping. I luftvårdsförbundets regi

används resultaten som underlag för

bildades 2008 Samverkansområdet i

information till allmänheten om

Östergötland, (SLÖ) med syfte att i

luftkvalitetssituationen i länet.

samverkan utföra luftövervakning i länets

I nedanstående karta och tabell beskrivs alla

tätorter.

platser där mätningar utförts sedan 1988.

Mätningar i Östergötland har utförts under

Utöver det undersöks också nedfallet av

många år på flera orter och platser samt i

metaller vart femte år på 88 lokaler spridda

olika miljöer. Luftkvaliteten (främst

över länet.

avseende kvävedioxid och partiklar)
undersöks i flera tätorter, och dessutom
mäts ozon på flera platser utanför tätorterna.
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Nummer

Plats

Vilken typ av mätning

1
1
2

Höka
Grissjön
Motala

3
4
5
6
7

Vadstena
Omberg
Mjölby
Normlösa
Linköping

8
9
10
11
12
13

Skullebo
Solltorp
Kinda
Ydre
Skirsjön
Norra Kvill

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Hycklinge
Finspång
Rodga
Norrköping
Norrköping
Söderköping
Tatorp
Söderköping
Valdemarsvik

Aktiv Krondroppsstation, ingår i Ozonmätnätet.
Tidigare Krondroppsstation, ingår i Ozonmätnätet.
Flera helårs- eller vinterhalvårsmätningar av SO2, NO2, partiklar och
bensen
Enstaka mätningar av NO2 och partiklar.
Tidigare Krondroppsstation, ingår i Ozonmätnätet.
Enstaka mätningar av NO2 och partiklar.
Ingår i Ozonmätnätet.
Flera helårs- eller vinterhalvårsmätningar av SO2, NO2, partiklar, och
bensen.
Tidigare Krondroppsstation.
Aktiv Krondroppsstation, ingår i Ozonmätnätet.
Enstaka mätningar av NO2 och partiklar.
Enstaka mätningar av NO2 och partiklar.
Tidigare Krondroppsstation.
EMEP-station, mätningar av ozon. Genomförs inom ramen för den
nationella miljöövervakningen, finansierad av Luftenheten vid
Naturvårdsverket.
Tidigare Krondroppsstation.
Enstaka mätningar av NO2 och partiklar.
Tidigare Krondroppsstation.
Tidigare Krondroppsstation.
Flera helårs- eller vinterhalvårsmätningar av SO2, NO2 och partiklar.
Enstaka mätningar av NO2 och partiklar.
Tidigare Krondroppsstation.
Tidigare Krondroppsstation.
Enstaka mätningar av NO2 och partiklar.
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Varför mäts luftföroreningar?
Luftföroreningar påverkar både miljön och människors hälsa. De kan bidra till att människor
blir sjuka samt även till en förkortad livslängd. I miljön kan luftföroreningar leda till bland
annat växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar.
Luften innehåller ett stort antal föroreningar som förekommer både i partikelform och i
gasform. Några av de luftföroreningar som har stor påverkan på människors hälsa och miljön
är svavel- och kväveoxider, marknära ozon, partiklar samt organiska ämnen.
För att minska luftföroreningshalter och

utomhusluft inte överskrids inom

motverka de skador som kan uppstå vid för

kommunen.

höga luftföroreningshalter finns det lagar

Länsstyrelserna övervakar luftkvaliteten

och regler, på såväl internationell (EU-

främst för att följa upp miljökvalitetsmålen.

direktiv) som nationell
(miljökvalitetsnormer) nivå.

Större företag kan ha luftövervakning

Miljökvalitetsnormerna infördes när

inskrivet i villkoren för sin verksamhet, så

miljöbalken trädde i kraft 1999. Regeringen

kallad recipientkontroll.

har utfärdat en förordning med

Krav på omfattning av övervakningen

miljökvalitetsnormer (MKN) för

baseras på vilka nivåer av luftföroreningar

utomhusluft, luftkvalitetsförordningen

som förekommer i respektive kommun och

(2010:477). Miljökvalitetsnormer ska ange

kan ske genom mätning, modellering eller

de förorenings- eller störningsnivåer

objektiv skattning.

människor eller miljön kan utsättas för utan

Kommuner kan själva genomföra

någon fara. Miljökvalitetsnormerna baseras i

övervakningen eller övervaka i samverkan

huvudsak på de krav som ställs i EU-

med andra kommuner i ett så kallat

direktiven.

samverkansområde.

I Sverige är det kommunerna och

Samarbete är viktigt för att optimera

Naturvårdsverket som ansvarar för att

miljöövervakningen och för att få en

kontrollera att halterna av luftföroreningar

heltäckande bild av miljötillståndet.

inte överskrider miljökvalitetsnormerna

Samordningen leder till en bättre

samt att informera allmänheten om rådande

användning av resurserna, såväl när det

luftföroreningshalter.

gäller kompetens som ekonomi. Förutom
kommunerna kan även andra aktörer ingå i

Naturvårdsverket ansvarar främst för

samverkan. Det kan tillexempel vara

övervakningen i regional bakgrund

länsstyrelsen, landstinget, kommunförbund,

(landsbygd), och varje enskild kommun

regionförbund andra regionala myndigheter,

ansvarar för att miljökvalitetsnormerna för

väghållare samt företag/industrier i området.
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Övervakning görs framförallt genom

utförs av Motala Ströms

mätning av lufthalter, nedfall av

Vattenvårdsförbund.

luftföroreningar och markvattenkemi, men

Om en miljökvalitetsnorm för utomhusluft

även modellberäkningar kan utgöra en del

överskrids, eller riskerar att överskridas, kan

av övervakningsprogrammen för att få en

Naturvårdsverket ålägga den berörda

mer yttäckande bild av

kommunen eller länsstyrelsen att ta fram ett

föroreningssituationen.

åtgärdsprogram. Syftet med

Den regionala miljöövervakningen i luft

åtgärdsprogrammet är att på ett

samordnas med Östergötlands

kostnadseffektivt sätt ta fram åtgärder för att

Luftvårdsförbund, medan den för vatten

uppfylla normerna

samordnas med den recipientkontroll som
.

Miljömål
För att kunna styra utvecklingen på längre sikt har riksdagen infört
miljökvalitetsmål (www.miljomal.nu) för flera luftföroreningar.
Miljökvalitetsmålen innebär i flera fall mer långtgående krav än
miljökvalitetsnormerna. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i
den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.
Miljökvalitetsmålen består dels av generationsmål, vilka anger
inriktning för den samhällsomställning som behöver ske inom en
generation för att miljökvalitetsmålen ska nås, dels av etappmål,
vilka ska identifiera en önskad samhällsomställning och ange steg
på vägen för att nå generationsmålen och
miljökvalitetsmålen.Generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska
vara uppnådda år 2020, med undantag av målet Begränsad
klimatpåverkan som ska vara uppnåt år 2050.
Miljökvalitetsmålen är, till skillnad från miljökvalitetsnormerna, inte
kopplade till lagstiftningen och innebär inte heller juridiska krav på
att kommunerna skall övervaka.
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Luftövervakningens historia
De första luftkvalitetsmätningarna i svenska tätorter gjordes i slutet av 1950-talet, då intresset
för luftfrågor hade växt. Sedan dess har det hänt mycket avseende övervakning av
luftkvaliteten, och ett flertal åtgärder har lett till minskade halter. Analyser för att få en bild av
luftkvaliteten görs bland annat avseende lufthalter, nederbörds- och markvattenkemi samt
halter i mossor och baseras på såväl mätningar som modellberäkningar . Genom åren har det
skett förändringar i lagstiftningen, och nya krav på luftkvaliteten har tillkommit.
Intresset för luftfrågor växte och blev större

Regelverken för rikt- och gränsvärden var

under 1950-talet, främst till följd av den

också otydliga, vilket försvårade för de

omfattande smogen i London 1952, som

kommuner som ville utföra mätningar. De

orsakade många dödsfall. Vid denna tid var

mätningar som trots allt genomfördes i

luftföroreningsproblemen främst kopplade

början av 1970-talet, många gånger

till svaveldioxid och sot.

finansierade av
industrin, visade på mycket höga halter av

När miljöskyddslagen trädde i kraft 1969

sot och svaveldioxid.

blev kommunerna ansvariga för att beskriva
luftkvalitetssituationen i tätorterna. Det var

I takt med att dessa halter minskade, främst

till en början få kommuner som genomförde

till följd av industriella åtgärder samt en

mätningar, då det var svårt att övertyga

ökad andel uppvärmning med hjälp av

beslutsfattare att avsätta pengar till det.
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fjärrvärme, växte problemet med ökad

början av 1980-talet blev även skogsdöden

biltrafik och därmed ökade utsläpp av

en het fråga. Detta ledde till starten av

trafikrelaterade luftföroreningar, såsom

Krondroppsnätet 1985. Redan under 1960-

kvävedioxid och lättflyktiga kolväten.

talet uppmärksammades i Kalifornien
problemet med höga halter av marknära

Under 1980-talets början utfördes mätningar

ozon. I Sverige har övervakning av

av kvävedioxid i några storstäder, och de

marknära ozon pågått sedan mitten av 1980-

halter som uppmättes var mycket höga. För

talet. Marknära ozon är skadligt för växter,

att möjliggöra för fler kommuner att utföra

människors hälsa och för olika typer av

mätningar av luftkvalitet startades 1986

material. Problemet med marknära ozon har

Urbanmätnätet av IVL i samarbete med ett

länge varit i fokus och är fortsatt en viktig

antal kommuner. I Östergötland deltog

drivkraft i internationella förhandlingarna

Linköping och Motala med mätningar av

om minskningar av utsläpp av

kvävedioxid och svaveldioxid.

gränsöverskridande luftföroreningar.

Genom denna samverkan, samt genom

Under slutet av 1960-talet utvecklades i

användning av kostnadseffektiva

Sverige en ny och enkel metod att mäta

mätmetoder, blev det billigare och lättare för

belastningen av metaller i miljön. Metoden

kommunerna att mäta luftföroreningar.

baseras på användning av mossor som

Katalysatorns införande på personbilar i

indikatorer för tungmetaller beroende på

mitten av 1980-talet var en stor anledning till

denna växtgrupps speciella egenskap att

de snabbt minskande halterna av

nästan uteslutande få sin näring från

kvävedioxid under 1980- och 1990-talet.

atmosfären. Mossorna har visat sig vara
effektiva ”fällor” för metaller i luftburna

Luft- och miljörelaterade frågor

partiklar och i nederbörd.

observerades även utanför tätorterna. I slutet
av 1960-talet uppmärksammades
försurningsproblemet. Vid denna tid låg
fokus på försurade sjöar och fiskdöd, men i
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Övervakningen i Östergötland
Sverige har en relativt god luftkvalitet jämfört med många andra länder, men det finns
fortfarande områden i tätorter som har relativt höga luftföroreningshalter. Genom
luftövervakning, via mätningar och modellberäkningar, går det att följa utvecklingen av
luftkvaliteten. Övervakningen ger även underlag för rapportering till EU och till olika
internationella konventioner, för uppföljning av miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål
samt för tillsyn och planläggning.
Mätningar av luftkvalitet i Östergötland sker

görs kompletteras även med

i flera tätorter, vid två av länets mätplatser

modellberäkningar.

inom Krondroppsnätet samt vid fem
stationer inom Ozonmätnätet i södra

I bakgrundsmiljön undersöks främst svavel-

Sverige. I kartan nedan presenteras de idag

och kväveföreningar i nedfall och halter av

(2017) aktiva mätningarna i Östergötland.

ozon, kväve- och svaveldioxid i luft.

De mätstationer som har längst mätserier

Nedfallet av metaller undersöks också vart

finns i de största tätorterna, och där sker

femte år på flera platser spridda över länet

också de mest omfattande mätningarna. I

genom analys av mossor.

övriga tätorter sker mer sporadiska

Övervakningen, i såväl bakgrunds- som

mätningar.

tätortsluft, ger en bra bild över hur
luftföroreningshalterna i Östergötland

I tätorterna mäts främst kvävedioxid och

förhåller sig i relation till

partiklar men även svaveldioxid och

miljökvalitetsnormerna och

lättflyktiga kolväten. De mätningar som

miljökvalitetsmålen Frisk luft, Bara naturlig
försurning och Ingen övergödning.
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Nummer

Plats

Typ av mätning

1

Höka

Krondroppsnätet/Ozonmätnätet

2

Motala

Tätortsmätningar

3

Omberg, Hjässan

Ozonmätnätet

4

Normlösa

Ozonmätnätet

5

Linköping

Tätortsmätningar

6

Norrköping

Tätortsmätningar

7

Solltorp

Krondroppsnätet/Ozonmätnätet

8

Norra Kvill

EMEP

11

Skillnad mellan landsbygd och tätort
Eftersom en av de största källorna till

För partikelhalterna är skillnaden mellan

luftföroreningar är trafiken är också halterna

tätort och bakgrundsmiljö inte lika stor,

av de flesta luftföroreningar högre i tätorter

främst på grund av att en stor andel av

jämfört med i landsbygdsmiljön. Ett

partiklarna härrör från intransport av

undantag är marknära ozon, där halterna är

förorenad luft från andra länder.

högre i bakgrundsmiljö. I miljöer med

Årsmedelvärdet av PM10-halterna vid den

mycket trafik är är ozonhalterna lägre på

nationella bakgrundsstationen Aspvreten

grund av ozonets snabba reaktion med

(cirka 7 mil nordväst om Norrköping) ligger

avgasernas kvävemonoxid.

runt 10 µg/m3 jämfört med runt 15 µg/m3 i
tätortsluft i Östergötland.

De flesta ämnen i bakgrundsmiljö är
betydligt lägre än de gräns- och målvärden

I början av 2000-talet var halten av

som finns, undantaget ozon där

svaveldioxid i Linköping ungefär dubbelt så

överskridanden förekommer, främst i södra

hög i tätort jämfört med på landsbygd. I dag

Sverige. I flera tätorter i Sverige sker dock

ligger halterna i stort sett på samma nivå i

fortfarande överskridanden av framförallt

bakgrundsmiljön som i tätorten tack vare

kvävedioxid och partiklar i gaturum.

vidtagna åtgärder som främst bidragit till

Kvävedioxidhalterna i Östergötlands

minskade halter i tätortsluft.

bakgrundsmiljö ligger mellan 1-2 µg/m3,
medan halterna i tätorterna är betydligt
högre, mellan 10-15 µg/m3.
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Luftföroreningar
Luftföroreningar förekommer som gaser och partiklar i luften och uppstår vid
olika aktiviteter, såsom trafik, förbränning, industriprocesser, mm. I städer är trafiken
ofta den största utsläppskällan, avseende såväl gaser som partiklar.
Medan gaser och mycket små partiklar från trafik främst kommer från avgaser så
genereras de större partiklarna främst från slitage av bromsar, däck samt vägbanan.
De vanligaste luftföroreningarna är kväve- och svaveldioxid, marknära ozon samt
luftburna partiklar. Andra förekommande luftföroreningar är kolväten, som bensen
och polycykliska aromatiska kolväten (PAH), kolmonoxid och tungmetaller. De
luftföroreningar som anses vara skadligast för människors hälsa är inandningsbara
partiklar, marknära ozon och carcinogena kolväten såsom bensen och benso(a)pyren.
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Tätortsmätningar
Tack vare luftkvalitetsmätningar i tätorter skapas bra underlag för kommunerna att vidta, och
följa upp effekterna av, åtgärder för att minska föroreningsnivåerna. Övervakningen av
luftföroreningar i Östergötlands tätorter sker inom ramen för Samverkansområde inom
Östergötlands län (SLÖ) och Urbanmätnätet. Det finns även några kommuner som utfört egna
mätningar.
De mätningar av kvävedioxid, svaveldioxid

I takt med att halterna av kvävedioxid och

och bensen som gjorts i Östergötlands län

svaveldioxid minskat har många kommuner

inom Urbanmätnätet har främst utförts i

i Sverige, så även i Östergötland, övergått till

Linköping och Motala. Mätningar startade

att mäta med lägre tidsupplösning, vecko-

1986 och pågår fortfarande. Merparten av

eller månadsmedelvärden istället för dygns-

dessa mätningar har utförts under

eller timmedelvärden, med hjälp av

vinterhalvår (oktober - mars) och i urban

diffusionsprovtagare. Det möjliggör att på

bakgrund, dvs. ej i mer belastade gaturum.

ett kostnadseffektivt sätt fortsätta följa
haltutvecklingen av luftföroreningar även

I Norrköping har kommunen utfört egna

om det inte föreligger några krav på

mätningar av svaveldioxid, kvävedioxid

mätningar.

samt partiklar.
Samverkansområdet förfogar över ett

Som komplement till de mätningar av

kontinuerligt mätinstrument för timvisa

kvävedioxid som utförs inom

mätningar av partiklar. Instrumentet

Urbanmätnätet utför samverkansområdet i

används för mobila mätningar och placeras

Östergötland mätningar av kvävedioxid

årsvis i kommuner som inte har några egna

med diffusionsprovtagare under februari

mätningar.

månad varje år i minst en kommun.

Urbanmätnätet
Urbanmätnätet är ett projekt som bygger på samarbete mellan ett antal
svenska kommuner och IVL Svenska Miljöinstitutet, där luftföroreningar
mäts i landets tätorter. Urbanmätnätet startades under hösten 1986 och
sedan dess har cirka 45 procent av landets kommuner utfört mätningar av
luftkvalitet inom ramen för mätnätet. Resultaten från mätningarna
används bland annat till att studera haltutveckling, forskning kring
förståelsen av uppkomsten av luftföroreningar, källors betydelse, vilka
processer som styr, samt vilken betydelse de har för människors hälsa.
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Haltutveckling och halter av luftföroreningar i
tätorter.
Svaveldioxid
På 1970-talet var halterna av svaveldioxid mycket höga, vilket var ett stort problem i många
europeiska städer. Halterna av svaveldioxid i Sverige är idag låga och minskar fortfarande. I
Östergötland har mätningar av svaveldioxid utförts i urban bakgrund under vinterhalvår
sedan 1986.
Halterna av svaveldioxid i Sverige sjönk

Minskningen av svaveldioxid beror främst

kraftigt under 1960- och 1970-talet, från

på att svavelinnehållet i bränslen minskat

halter på cirka 100 µg/m till halter på cirka

kraftigt och att energiproduktionens andel

15 µg/m3 1986. Halterna fortsatte minska

från fjärrvärme och bergvärme har ökat.

3

under 1980-talet, och sedan slutet av 1990-

Halterna har sedan början av 2000-talet

talet har halterna i de flesta tätorter i

legat på ungefär samma nivå, långt under

Sverige varit mycket låga.

miljökvalitetsnormen, i såväl Östergötland
som i övriga län i landet.

Linköping

Motala

Norrköping

Sverige
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Vinterhalvår
Uppmätta vinterhalvårsmedelvärden i urban bakgrund av svaveldioxid för de kommuner i Östergötland
med längst kompletta mätserier, jämfört med ett medel för de kommuner i Sverige som mätt svaveldioxid
i urban bakgrund under samma tidsperiod.
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Svaveldioxid
Svaveldioxid (SO2) är en färglös gas som i höga halter är irriterande för
luftvägarna. Den huvudsakliga källan är förbränning av kol och olja. På
1970-talet var halterna av svaveldioxid mycket höga och var därför ett
stort problem i europeiska städer. Halterna har sedan dess minskat
med mer än 90 procent och minskar fortfarande. Halten svaveldioxid
utgör inte längre någon hälsofara i svenska städer och inga krav på
mätningar föreligger i Östergötland.

Händelser som påverkat SO2-halten
I början av februari 1987 inträffade den kraftigaste episoden av förorenad luft som registrerats
i Sverige. Det var framförallt södra Sverige som drabbades, där dygnsmedelvärden av
svaveldioxid
på 300 µg/m3 av
registrerades.
var vädret,
den spridningssituation
det
Uppmätta
dygnsmedelvärden
svaveldioxidOrsaken
under februari
1987 i och
Linköping
och Motala.
gav upphov till, i kombination med mycket stora svavelutsläpp till följd av den stränga kylan i
Central- och Östeuropa. Luftmassorna kom till stor del från Östeuropa där förbränning av kol
var omfattande. I Östergötland uppmättes inte så höga halter som 300 µg/m3, men halterna är
de högsta dygnsmedelvärden av SO2 som uppmätts i Östergötland, med undantag för en dag i
januari samma år i Linköping.
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100
90

Svaveldioxid (µg/m3)

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Dygn
17

Motala

Kvävedioxid
Halterna av kvävedioxid har minskat mycket sedan 1980-talet, men höga halter av kvävedioxid
är fortfarande ett problem i flera tätorter i Sverige där miljökvalitetsnormen överskrids vid
starkt trafikerade gator. I Östergötland har mätningar av kvävedioxid utförts, framför allt i
urban bakgrund, under vinterhalvår sedan 1986.
I mitten av 1980-talet låg halterna av

Minskningen avtog i början av 2000-talet,

kvävedioxid i urban bakgrund i Linköping

vilket bland annat berodde på ökad trafik

och Motala på samma nivå som det

och en ökad andel dieselfordon som

genomsnittliga medelvärdet för samtliga

generellt genererar en högre andel

tätorter som utfört mätningar inom

kvävedioxid i avgaserna. Idag ligger

Urbanmätnätet. Redan i slutet av 1980-talet

halterna i urban bakgrund i Östergötland

hade halterna minskat kraftigt i Motala, och

långt under miljökvalitetsnormen och även

har sedan dess legat relativt lågt jämfört

strax under miljökvalitetsmålets precisering.

med en genomsnittlig svensk tätort. Även i

Haltnivåerna torde dock vara något högre i

Linköping är kvävedioxidhalterna något

gaturum. De mätningar som gjorts under ett

lägre än en genomsnittshalt för tätorter i

flertal år under februari månad i gaturum i

Sverige. Den tydliga minskningen i slutet på

länet visar att halterna är högst i

1980- och början av 1990-talet berodde

Norrköping, följt av Linköping och Motala. I

främst på införandet av trevägskatalysatorn

övriga kommunerna är halterna betydligt

på nytillverkade personbilar.

lägre.

50

Linköping

Motala
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Kvävedioxid (µg/m3)
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Uppmätta vinterhalvårsmedelvärden av kvävedioxid i urban bakgrund för de kommuner i Östergötland
med längst kompletta mätserier, jämfört med ett medel för de kommuner i Sverige som mätt kvävedioxid
i urban bakgrund under samma tidsperiod. I Figuren visas även miljökvalitetsnormen (MKN) och
miljömålet för kvävedioxid med avseende på årsmedelvärde.
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Kvävedioxid
Kvävedioxid (NO2) bildas från luftens kväve eller från kväve i bränslet
vid förbränning. En stor utsläppskälla till kvävedioxid är fordonstrafik,
men utsläppen kommer även från energiproduktion, uppvärmning och
industrier. Halterna av kvävedioxid har minskat mycket sedan 1970talet, men höga halter av kvävedioxid är fortfarande ett problem och
flera tätorter i Sverige överskrider fortfarande miljökvalitetsnormen
vid starkt trafikerade gator. Kvävedioxid försämrar lungfunktionen
och kan förvärra astma- och allergireaktioner. Kvävedioxider bidrar
även till bildning av marknära ozon.

Dieselbilar har en stor påverkan på kvävedioxidhalten
Till följd av att andelen dieselbilar har ökat i tätorter har halterna av kvävedioxid inte minskat
i den takt som förväntats. Under hösten 2015 uppdagades Volkswagens fusk med
manipulerad programvara på dieselbilar med för höga utsläpp som följd. En stor anledning
till dieselbilarnas höga utsläpp av kväveoxider beror på att de fastsällda testmetoderna har
varit för dåliga. Resultatet har blivit låga utsläpp i testlabben, men höga utsläpp i verklig
körning.
Från och med hösten 2017 införs en ny testmetod (den sk WLTP-körcykeln) som innebär att
nya dieselbilar behöver visa att de också har låga utsläpp i verkligheten. Detta kommer leda
till att biltillverkare behöver installera bättre rening på nya bilar som till exempel katalytisk
rening där man tillsätter urea (sk ad blue) för att minska på utsläppen av kväveoxiderna.
Hälsoproblemen från befintliga dieselbilar behöver dock hanteras genom tex miljözoner med
körförbud för smutsiga fordon i belastade stadskärnor.
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Bensen
Generellt är dagens halter av bensen låga och ligger långt under miljökvalitetsnormen, men i
nivå eller strax under miljökvalitetsmålets precisering. Mätningar av lättflyktiga kolväten,
bland annat bensen, startade i början av 1990-talet.
Bensenhalten har sjunkit rejält sedan början

Den nedåtgående trenden var som störst

på 1990-talet, vilket främst beror på

fram till början av 2000-talet. Halterna i

införandet av katalysatorer och att halten

Östergötland har de senaste åren varit i stort

bensen i motorbensin har minskat. I

sett oförändrade och ligger i nivå med

Östergötland har mätningar av bensen

miljökvalitetsmålets precisering, på samma

utförts i Motala sedan 1992 och i Linköping

sätt som i de flesta tätorter i Sverige.

sedan 1997 inom Urbanmätnätet.
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Vinterhalvår
Uppmätta vinterhalvårsmedelvärden av bensen i urban bakgrund för de kommuner i Östergötland med
längst kompletta mätserier, jämfört med ett medel för de kommuner i Sverige som mätt bensen i urban
bakgrund under samma tidsperiod. I figuren visas även miljömålet för bensen med avseende på
årsmedelvärde.
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Bensen
Bensen är ett lättflyktigt kolväte (VOC), för vilken de främsta källorna i
tätortsluft är fordonsavgaser (bensindrivna fordon) och vedeldning,
tillsammans med avdunstningsförluster under transport, distribution
och lagring av petroleumprodukter. Generellt är dagens halter låga och
ligger långt under miljökvalitetsnormen, men i nivå eller strax under
miljökvalitetsmålets precisering. Bensen är ett cancerframkallande ämne
som främst orsakar leukemi.

Trevägskatalysator för personbil (Heywood, 1988)
Principen bakom den katalytiska avgasreningen är att, under inflytande av en
katalysator, starta och styra kemiska reaktioner i avgaserna så att skadliga ämnen
omvandlas till ofarliga. Det katalytiska materialet består av olika blandningar av
platina, palladium och rodium. Det aktiva materialet är impregnerat i ett poröst
ytskikt, wash coat, med syfte att öka den effektiva ytan hos katalysatorn. Alla
bensinbilar är i dag försedda med trevägskatalysatorer (Three Way Catalyst,
TWC). En TWC-katalysator arbetar oxiderande och reducerande på samma gång.
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Partiklar
Årmedelvärdena av PM10 i gaturum i svenska tätorter har det senaste åren legat mellan 15-30
µg/m3, vilket de även gör i Östergötland. Partikelmätningar i Östergötlands län har utförts sedan
2006.

PM10
Mätningar har utförts i flera tätorter i

Det föreligger ingen större risk för att

Östergötland, men det är i de två största

miljökvalitetsnormen för årsmedelvärde

städerna, Linköping och Norrköping, som

överskrids. Däremot sker fortfarande

man har utfört sammanhängande mätningar

överskridande av miljökvalitetsnormen för

i gaturum under flera år. Mätningar har

dygnsmedelvärden i några tätorter i Sverige.

även utförts i Motala under vinterhalvår i

I Östergötland skedde detta senast under

urban bakgrund inom Urbanmätnätet.

2013 i Motala. Detta har tidigare även

Halterna i Norrköping och Linköping har

inträffat i Linköping och Norrköping, vilket

minskat sedan mätstarten 2006 och ligger

lett till att Naturvårdsverket ålagt dessa

idag under 15 µg/m .

kommuner att ta fram åtgärdsprogram.

3

Linköping, Hamngatan
Norrköping Kungsgatan
Norrköping Östra promenaden

Linköping, Drottninggatan
Norrköping Packhusgatan
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Uppmätta årsmedelvärden i gaturum av partiklar (PM10) för de kommunerna i Östergötland med längst
kompletta mätserier, jämfört med miljökvalitetsnormen (MKN) och miljömålet för PM10 med avseende
på årsmedelvärde.

22

1
2

Åtgärdsprogram i Norrköping och Linköping
Överskridanden av miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärde har inträffade i
Norrköping under 2006, 2009 och 2010, i Linköping under 2011 samt i Motala 2013. För
Norrköping fastställdes ett beslut om ett åtgärdsprogram under 2006. De åtgärder som
vidtogs hade effekt och sedan 2011 har kommunen inte överskridit miljökvalitetsnormen,
och åtgärdsprogrammet avslutades därför 2015. För Linköping finns ett nu gällande
åtgärdsprogram till följd av att PM10 överskreds under 2011 på Hamngatan.
Åtgärdsprogrammet har visat på bra resultat och antalet dygns överskridanden av
miljökvalitetsnormen har nästan halverats.
Exempel på åtgärder som kommunerna har vidtagit är att minska trafiken i centrum
genom att lägga om vägar, satsa på bättre kollektivtrafik genom kollektivtrafikfält och
sänkt hastighetsgräns i centrum. Fokus har även legat på att minska bildandet och
uppvirvlingen av partiklar genom att minska användandet av dubbdäck via
informationskampanjer, förbättra vägrengöringen och använda en annan typ av
halkbekämpning samt att arbeta mer långsiktigt med att ta med partiklar som en fråga
tidigt i planprocessen.

23

PM2.5
Endast ett fåtal kommuner i Sverige har mätt
och mäter PM2.5.Det finns därför inga långa
mätserier, vilket gör det svårt att utläsa
någon trend. I Östergötland har PM2,5 mätningar endast utförts i Motala och
Linköping vid ett fåtal tillfällen. Halterna i
Sveriges tätorter ligger idag mellan 5-10
µg/m3. Mätningar i Aspvreten, en av
Sveriges bakgrundstationer i
landsbygdsmiljö, tyder på att halterna

minskat från runt 10 µg/m3 i slutet av 1990talet till ca 6 µg/m3 idag.
För PM2.5 är skillnaden mellan halterna i
urban bakgrund och gaturum relativt liten,
vilket beror på att avgaspartiklarna, som är
främsta källan till det extra bidraget i
gaturum, är mycket små och ger ett
begränsat tillskott till partikelmassan.

Partiklar
I luften finns partiklar, i ett brett storleksspektrum och med olika
sammansättning, och som härrör från olika källor. De i
miljökvalitetsnormerna reglerade partikelmåtten är PM10, partiklar med en
aerodynamisk diameter mindre än 10 mikrometer, och PM 2.5, partiklar med
en aerodynamisk diameter mindre än 2.5 mikrometer. En stor källa till
partikelutsläpp är vägtrafiken, då främst i form av slitagepartiklar från däck,
bromsar och vägbana, men även från avgaser. PM10 härrör främst från
slitagepartiklar och naturliga källor såsom havssalt och sand, medan PM 2.5
främst kommer från avgaser och annan förbränning, som t.ex vedeldning.
Från all förbränning kommer även s.k nanopartiklar, partiklar mindre än
100 nanometer i diameter. Många studier tyder på att förbränningspartiklar
är mer hälsoskadliga än partiklar från andra luftföroreningskällor.
Långtidsexponering av partiklar i omgivningsluften kan orsaka sjuklighet
och förtida dödlighet i hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Det beräknas bidra
till i genomsnitt flera månaders förkortad livslängd i Sverige. Mer
kortvarigt förhöjda partikelhalter kan leda till luftvägsbesvär för astmatiker
och andra känsliga personer. En särskilt känslig grupp är barn.
Sammantaget visar forskningen att barn som växer upp i områden med
höga halter av luftföroreningar löper en ökad risk att få luftvägsinfektioner,
astma och nedsatt lungfunktion.
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Luftföroreningar i Sveriges
bakgrundsmiljö
Luftföroreningshalterna i Sveriges landsbygdsmiljö påverkas i stor utsträckning av långväga
transport av föroreningar från centrala och södra Europa. Övervakningen av luftföroreningar i
bakgrund (landsbygd) i Östergötland sker framförallt inom Krondroppsnätet, Ozonmätnätet i
södra Sverige, den nationella bakgrundsstationen Norra Kvill samt i projektet metaller i
mossa.
Långa tidsserier av mätningar inom de

ungefär 0,3 µg/m3 för SO2 och 1,3 µg/m3 för

nationella mätnäten Krondroppsnätet,

NO2.

EMEP och Luft- och nederbördskemiska

När det gäller förändringar i lufthalterna av

nätet bekräftar att rapporterade minskningar

ammoniak (reducerat kväve) är situationen

av utsläpp inom Europa resulterat i

mer oklar och mellanårsvariationerna stora.

minskade lufthalter av svavel- och

Även halterna av marknära ozon under

kvävedioxid över Sverige. I Östergötlands

sommarhalvåret har minskat i Östergötlands

län har bakgrundshalterna av både svavel-

län. Marknära ozon kan påverka människors

och kvävedioxid nästan halverats under de

hälsa negativt, samtidigt som det även har

senaste knappa 20 åren och ligger nu på

negativa effekter på växtligheten.
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Krondroppsnätets mätningar
Krondroppsnätet omfattar över 60 provytor, i skog och på öppet fält, fördelade över hela
landet. Här mäts lufthalter, våt- och torrdeposition, krondropp och markvattenkemi. I
Östergötlands län finns i dagsläget två aktiva mätplatser, Solltorp och Höka. Tidigare har det
funnits ytterligare 9 provytor i länet.
Inom Krondroppsnätet mäts ett stort antal
ämnen och parametrar, däribland svaveloch kväveföreningar, som har stor betydelse
för försurnings och
övergödningsproblematiken.
Nedfall och lufthalter mäts månadsvis,
medan markvattenkemi mäts tre gånger om
året för att representera förhållandena före,
under respektive efter vegetationsperioden.
I kartan visas Krondroppsnätets mätplatser.
Sammanlagt har det funnits 11 mätplatser i
länet, men idag är bara Höka och Solltorp
aktiva (visas i rött).
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Krondroppsnätet
Krondroppsnätet är ett landsomfattande stationsnät med över 60
provytor i skog och på öppet fält. Här mäts lufthalter, våt- och
torrdeposition, krondropp och markvattenkemi. Ett stort antal ämnen
och parametrar mäts (nederbörd, pH, konduktivitet, alkalinitet, SO4-S,
Cl, NO3-N, NH4-N, Kjeldahl kväve, Ca, Mg, Na, K, Mn, P (tot), Fe, Al
(org + tot) och TOC), som har stor betydelse för försurnings- och övergödningsproblematiken. Krondroppsnätet startade 1985, och i
Östergötlands län påbörjades mätningarna 1992. Mätningarna, som är
bland de längsta i Europa, används för att beskriva tidsutvecklingen för
olika miljöindikatorer och möjliggör studier av långsiktiga trender.

Lufthalter mäts tre meter över
mark. Nedfallet till skogen består av
våt- och torrdeposition och mäts
dels på öppet fält (våtdeposition),
dels under trädkronorna som
krondropp (totaldeposition). Vissa
ämnen samverkar med
trädkronorna, och därför används
även strängprovtagare för att kunna
bestämma torrdepositionen av
dessa ämnen. Markvattnet provtas
på 50 cm djup.
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Försurning
Högt svavelnedfall under många decennier har lett till att mark och vatten försurats. Samtidigt
har marken förlorat mycket av sin motståndskraft mot fortsatt försurning genom att den
utarmats på de så kallade baskatjonerna – kalcium, magnesium, kalium och natrium.
Kalcium, magnesium och kalium är även

Svavelnedfallet till den svenska skogen har

viktiga näringsämnen i skogsekosystemet.

under de senaste drygt 20 åren minskat med

När marken försuras och viktiga

mer än 80 procent, i takt med Europas

näringsämnen utlakas kan markens

minskade svavelutsläpp. Under de senaste

produktionsförmåga försämras, vilket på

10 åren har svavelnedfallet i Östergötlands

sikt kan innebära minskad tillväxt i våra

län varit lägre än 2 kg S/ha och år, vilket kan

skogar. Dessutom frigörs metaller,

jämföras med nedfallet i början på 1990-talet

exempelvis oorganiskt aluminium, som kan

som var i nivåer på 8-12 kg S/ha och år.

skada fisk och däggdjur högre upp i

Svavelhalterna i markvattnet har samtidigt

näringskedjan, inklusive människan.

minskat, om än i något långsammare takt,
från 3 till drygt 1 mg S/l vid Höka. Vid
Solltorp har halterna däremot inte minskat.
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Kalenderår
Det totala svavelnedfallet (sulfatsvavel, exklusive havssalt) vid samtliga mätplatser i Östergötland, 19922016.
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Trots den kraftiga minskningen av svavel-

Vid Höka har dessa värden inte förändrats

nedfallet är sjöar och skogsmark fortfarande

och ligger, ur försurningshänseende,

mycket sura i stora delar av Sverige. Miljö-

generellt ganska dåligt till. Mycket tyder på

målet Bara naturlig försurning bedöms inte

att återhämtningen kommer att ta lång tid.

möjligt att nå till 2020.

En faktor som kan försena återhämtningen
är det ökade uttaget av biomassa från

Bedömningen av försurningstillståndet i

skogen i form av grenar och toppar, så

markvattnet i länet visar på att Solltorp, i

kallad grot. I skogar med överskott av kväve

länets södra del, uppvisar en bättre för-

kan återhämtningen försenas ännu mer. De

surningsstatus än Höka, i länets norra del.

markvattenkemiska mätningarna i länet

Återhämtningen har påbörjats vid Solltorp i

visar dock inte på något överskott av kväve i

och med en ökad syraneutraliserande

nuläget.

förmåga, ökat pH och minskande halter av
oorganiskt aluminium i markvattnet.

31

Övergödning
Nedfall av kväve bidrar till övergödning av mark, sjöar och hav. Övergödning försämrar
vattenkvaliteten och leder ofta till en ökad produktion av växtplankton och alger, bland annat
algblomning. När det ökade växtmaterialet faller till botten kan det orsaka syrebrist, som i sin
tur slår ut bottenlevande djur och fiskar.
Det uppmätta kvävenedfallet (nitrat plus

kväve till barrskog, 5 kg/ha och år. Den

ammonium) över öppet fält vid Höka, den

kritiska belastningsgränsen är en

enda mätplatsen i länet på öppet fält, visar

vetenskaplig term för att beskriva hur

på ett nedfall mellan 3-6 kg N/ha och år

mycket föroreningar “naturen tål” i olika

under de senaste åren. Det totala kvävened-

ekosystem. Ett överskridande innebär att det

fallet till skog i länet är högre och beräknas

förr eller senare kommer att leda till skador i

uppgå till 5-8 kg N/ha och år, vilket över-

naturen.

skrider den kritiska belastningsgränsen för
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Kvävenedfallet (nitrat + ammonium) på öppet fält vid samtliga mätplatser i Östergötlands län, 1992-2016.
Under tidsperioden september 2002 – juli 2010 fanns inga mätningar över öppet fält i länet.
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Den generella bild som råder i Sverige är att

längre norrut i framtiden. Ett varmare klimat

kväve är det näringsämne som i första hand

ökar nedbrytningen, vilket ökar risken för

begränsar skoglig tillväxt. Mätningarna av

kväveutlakning. Å andra sidan bidrar ökad

markvattenkemi i Östergötlands län stödjer

temperatur och koldioxidhalt till att öka

denna bild, då halten av oorganiskt kväve i

tillväxten, vilket innebär ökat kväveupptag

markvattnet oftast är mycket låg. I sydvästra

och därmed minskad risk för

Sverige finns flera platser med kroniskt

kväveutlakning. Nettoeffekten på

förhöjda nitratkvävehalter i markvattnet.

kväveutlakningen beror därför på hur stor
tillväxtökningen är jämfört med ökningen i

Fortsatt kvävenedfall samt klimat-

nedbrytning. Markvattenprovtagningar kan

förändringens effekter kan innebära att

ge tidig varning om kväveöverskott och risk

gränsen för ”kvävemättnad”, då det finns

för kraftigt förhöjd kväveutlakning till

mer kväve än vad som kan tas upp, flyttas

grund- och ytvatten.
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Metaller i mossa
Metoden med att använda mattbildande mossor som bioindikator för metaller ger en god bild
av trender för nedfallet över små och stora områden. Lokala skillnader kan spåras och ge
information om såväl lokala utsläppskällor som långväga transporterade utsläpp. De
nationella undersökningarna baserade på denna metod har i Sverige utförts vart femte år
sedan 1975, och sedan 1990 har motsvarande studier genomförts i många andra europeiska
länder, inom Luftkonventionen (CLRTAP), också med fem års intervall.
Metaller
Flertalet metaller ingår i livsnödvändiga
funktioner för levande varelser, men trots
detta är många metaller skadliga för växter,
djur och människor om de uppträder i
alltför höga koncentrationer. Flera av
metallerna kan lagras i levande vävnad och
bli kvar där under mycket lång tid.
Emissioner av metaller till luft härrör ofta
från mänsklig aktivitet som till exempel
metallurgisk industri, sjöfart, vägtrafik samt
förbränning av fossila bränslen och avfall.
Metallerna arsenik, bly, kadmium, koppar,
krom och zink förekommer som sulfider i
kol och anrikas vid förbränning i flygaska.
Flygaskan kan, om rening saknas, spridas
över stora avstånd. Nickel är förknippad
med förbränning av olja, men förekommer
också i kol. Kolförbränning är globalt
troligtvis den största källan till metaller i
atmosfären.
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Metaller i mossa
Nationella mossundersökningar i Sverige
har skett sedan 1975 med 5 års mellanrum.
Östergötlands luftvårdsförbund har i
samband med de nationella
undersökningarna sedan 1985 kompletterat
den nationella undersökningen genom att
låta samla in mossprover från ytterligare ett
80-tal provpunkter vid varje
undersöknings-omgång. Dessa
förtätningsprover ger en mer detaljerad bild
av nedfallet av metaller över Östergötlands
län.

Haltutvecklingen av metaller i mossa i Östergötland, 19852015
Under de senaste 30 åren, mellan 1985 och

Nedan visas koncentrationen av bly i mossa

2015, har metallkoncentrationen i mossor i

mellan 1985 och 2015. I kartorna ses tydligt

Östergötland minskat statistiskt säkerställt

den kraftiga minskning som skett sedan

för bly, kadmium, krom, nickel, vanadin och

1985. Blytillsats i bensin förbjöds i mitten av

zink. Järn, koppar och arsenik visar inte på

1990-talet, vilket är en av förklaringarna till

någon statistiskt säkerställd förändring. Den

att minskningen varit så stor.

största minskningen av
metallkoncentrationen i mossa kan ses för
bly, men en mycket tydlig minskning finns
också för till exempel kadmium.
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Blyinnehåll i mossa (mg/kg torrvikt)
1985
1990

1995

2000

2010

2005

2015
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Minskningen av koncentration av
kadmium i mossa visas nedan.
Minskningen som kan ses beror främst
på bättre reningsutrustning hos

Kadmiuminnehåll i mossa (mg/kg torrvikt)
1985

metallsmältverk och stålverk men
eventuellt även på att det i Sverige i
mitten av 1990-talet infördes en skatt på
kadmium i konstgödsel. Denna skatt
avskaffades emellertid 1 januari 2010.
Det finns för vissa år under den senare
delen av tidsserien några områden med
förhöjda koncentrationer av kadmium i
mossa, speciellt runt Finspång där det
finns metallindustrier.
1990

1995

2000

2005

2010

2015
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Inte bara en minskning i halter
Även om man tydligt ser en minskning av
koncentrationen av de flesta metaller i
mossprover under de senaste 30 åren finns
det, för till exempel koppar, en tendens till
att koncentrationerna i mossan nu ökar. En
jämförelse mellan 2010 års resultat och 2015
års resultat visade på en signifikant ökning
av kopparkoncentrationerna i mossa mellan
dessa år. I dagsläget finns inte någon
förklaring till denna ökning. Analysen av
hela tidsperioden 1985-2015 visade inte på
någon statistiskt säkerställd minskning. För
Sverige som helhet ser utvecklingen ut på
samma sätt.

Koncentration av koppar i mossor,
mg/kg torrvikt
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Kopparkoncentrationen i mossor 1985-2015.
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Ozonmätnätet i södra Sverige
Halterna av marknära inom en region varierar beroende på topografi och på avstånd till havet.
Denna regionala variation var en av orsakerna till att ”Ozonmätnätet i södra Sverige” bildades
under 2009.
Grundtanken med ”Ozonmätnätet i södra Sverige” är att på ett relativt enkelt sätt få en mer
detaljerad och heltäckande bild över ozonbelastningen i bakgrundsmiljön i södra Sverige än vad
mätningar vid de enstaka stationerna med kontinuerligt mätande ozoninstrument kan ge.
Programmet baseras på en geografisk uppdelning av södra Sverige i fem olika zoner; kust-,
central, västlig, östlig och nordlig zon, samt en uppdelning i tre kategorier av lokaltyper;
höglänta, kustnära eller låglänta. Östergötlands län omfattas till största delen av den östra zonen,
men delar av länet finns också inom den centrala zonen och i kustzonen. Inriktningen inom
mätprogrammet ligger på det
koncentrationsbaserade
ozonindex (AOT40) som
används för att uppskatta
inverkan av ozon på
växtligheten.
Endast ozonbelastningen i
bakgrundsmiljö uppskattas
inom mätprogrammet.
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Marknära ozon
Marknära ozon är en sekundär luftförorening som bildas nära marken genom en serie
kemiska reaktioner som drivs av energin från solljuset. De viktigaste utgångsämnena
för ozonbildning är kväveoxider och flyktiga organiska kolväten.
Förekomsten av ozon i landsbygdsmiljön är ett problem som beror av lokala, regionala,
nationella och globala utsläpp av ozonbildande ämnen, och påverkas också av olika
regionala och lokala geografiska förutsättningar. I en större, nationell och regional,
skala bestäms ozonförekomsten av hur förorenade luftmassor från olika delar av
Europa, samt till viss del från andra kontinenter, transporteras in över landet och ger
upphov till höga ozonhalter och ozonbildning över Sverige. Idag ligger norra
halvklotets bakgrundshalt av ozon (50-90 µg/m3) på en nivå som kan skada
växtligheten.
Marknära ozon påverkar olika växter på olika sätt och i varierande grad. Vissa
sädesslag, till exempel vete, räknas till de allra mest ozonkänsliga med för tidigt
åldrande och minskade skördar som följd. Marknära ozon påverkar även träd på
liknande sätt.
2014 beräknades det ekonomiska värdet för inverkan av nuvarande ozonbelastning på
skogstillväxt och skördebortfall inom jordbruket i Sverige till 913 MSEK per år.
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Ozonmätnätet
Ozonmätnätet i södra Sverige drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i
samarbete med Göteborgs universitet och genomförs på uppdrag av
länsstyrelser och luftvårdsförbund i södra Sverige. Mätnätets första
period var mellan 2009 och 2014. Under 2015 påbörjades den andra
perioden som sträcker sig fram till 2020. Länsstyrelsen i
Östergötlands län har medverkat i programmet ända sedan starten
2009.
Ozonmätnätets metodik
Övervakningen baseras på en metodik att uppskatta ozonindexet
AOT40 utifrån enkla mätningar av ozonmedelhalter med
diffusionsprovtagare på månadsbasis samt mätningar av
lufttemperatur på timbasis. Inom Ozonmätnätet används i
Östergötland under samtliga år sedan 2009 diffusionsprovtagare för
ozon på mätplatser placerade på Omberg, i Normlösa, i Höka och i
Solltorp, timvisa ozondata från kontinuerligt registrerande
instrument vid Norra Kvill samt temperaturmätningar på samtliga
fem mätplatser. Mätningarna vid Norra Kvill genomförs inom
ramen för den nationella miljöövervakning som finansieras av
Luftenheten vid Naturvårdsverket.
Diffusionsprovtagarna ger information om den månadsvisa
medelkoncentrationen av ozon. De timvisa temperaturmätningarna
indikerar hur luftens stabilitet varierar över dygnet. Vetskapen om
hur den dygnsvisa temperaturvariationen ser ut vid respektive
mätplats kan användas för att uppskatta hur ozonhalterna varierar
under dygnet. Tillsammans kan denna information användas för att
göra skattningar av AOT40 för olika tidsperioder och mätplatser.
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Haltutveckling av marknära ozon i Östergötlands län 2010 –
2016
Ozonepisoder, dvs. en kraftigt förhöjd

I Östergötland har under perioden 2010 –

ozonhalt under någon eller några dagar,

2016 miljömålet inte överskridits vid de

uppstår sommartid beroende på

låglänta mätplatserna Höka, Solltorp och

vädersituation, lokal ozonbildning samt

Normlösa. Däremot har miljömålet

långväga transport av ozonbildande ämnen.

överskridits vid den höglänta stationen

Det går därför inte i förväg att förutsäga

Norra Kvill under säsongerna 2010, 2011,

vilka ozonhalter det kommer att bli under en

2014 och 2016.

sommar, och ozonförekomsten kan variera

Omberg är också kategoriserad som en

kraftigt mellan år.

höglänt station och där har miljömålet
I det svenska miljömålsarbetet finns

överskridits 2011, 2012, 2013 och 2014.

miljömål med preciseringar till skydd för

På grund av för stora databortfall för

växtlighet för marknära ozon inom

perioden april till september ingår inte

miljökvalitetsmålet Frisk Luft. Miljömålet

ozondata från Norra Kvill för åren 2012 och

lyder ”Ozonhalten skall under växtsäsongen

2013.

uppnå en acceptabel exponering för att undvika
skador på växtligheten, dvs. värdet på AOT40

Bilden nedan visar tydligt att 2015 var ett år

april-september ska underskrida 10 000 μg m-3

med låga ozonkoncentrationer i

timmar”.

Östergötlands län då samtliga mätstationer
hade AOT40 klart under miljömålet på 10000

AOT40, µg m-3-timmar, aprilseptember

µg/m3-timmar.
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2015

2016

Utsläpp till luft i Östergötland, 1990-2015
Sveriges officiella utsläppsstatistik som rapporteras till UNFCCC (Klimatkonventionen) och
CLRTAP (Luftvårdskonventionen) fördelas geografiskt över landet i ett rutnät med hjälp av
relevant statistik och geografiska data (till exempel punktkällors koordinater, vägnät,
betesmark, avverkad skog, befolkningsuppgifter). Dessa geografiskt fördelade emissionsdata
är för Sverige bland annat viktigt för regional uppföljning av miljömålen. Statistiken finns på
RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) hemsida (www.rus.lst.se) och
är tillgänglig på läns- och kommunnivå.
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Ammoniak, flyktiga organiska föreningar, kväveoxider och
svaveloxider
Som figuren visar har utsläppen av flyktiga

och NOx) och från

organiska föreningar, kväveoxider och

energiproduktionssektorn (SOx).

svaveloxider i Östergötland minskat under

Emissionerna av ammoniak har under

perioden 1990 – 2014, med den allra största

perioden legat på en stabil nivå runt 4 ton

minskningen mellan 1990 och 2000. Till

årligen.

största delen beror minskningen på lägre

Utsläpp av NH3, NMVOC, NOX, SOX, kton

emissioner från transportsektorn (NMVOC
NH3
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NOx

SOx
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Kalenderår
Utsläpp av ammoniak, flyktiga organiska kolväten, kväveoxider och svaveloxider i Östergötland 19902015.
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Tungmetaller
För de flesta av tungmetallerna ser man en

För åren 2005 till 2015 är utsläppen på en

tydlig minskning av utsläppen mellan 1990

ganska konstant nivå för flertalet av

och 2000, utan jämförelse störst för bly.

metallerna, dock med en viss

Minskningen för bly beror till stor del på att

mellanårsvariation. En metall vars

förbud för blyad bensin infördes i mitten av

utsläppstrend skiljer sig från övriga är zink,

1990-talet. För övriga metaller beror

där utsläppen tycks ha ökat i Östergötlands

minskningen från 1990 framför allt på

län från 1990 till 2014.

minskning av utsläpp från
energiproduktionssektorn.

As
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Hg

Utsläpp av As, Cd och Hg, ton
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Utsläpp av arsenik, kadmium och kvicksilver i Östergötland 1990-2015.
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Utsläpp av Cu, Ni, Pb och Zn, ton
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Utsläpp av koppar, Nickel, bly och zink i Östergötland 1990-2015.

47

2014

2015

Miljöarbetet går åt rätt håll, luftkvaliteten har förbättrats och försurningsproblemen ser ut att
kunna minska med beslutade åtgärder. Däremot kvarstår problemen med övergödning och
ytterligare åtgärder krävs för att kunna nå miljömålen till 2020.
För att minska halter av luftföroreningar,

Miljökvalitetsmålet bedöms inte kunna

främst avseende partiklar och ozonbildande

uppnås till 2020 och det krävs mycket arbete

ämnen såsom kväveoxider och lättflyktiga

och nya åtgärder för att målet skall kunna

kolväten behövs åtgärder både lokalt och

nås.

internationellt.

EU:s direktiv om att minska nationella

I Linköping och Norrköping har

utsläpp av luftföroreningar, takdirektivet,

luftföroreningshalterna minskat betydligt de

anger den högsta nivån av svaveldioxid,

senaste 20 åren och luftkvaliteten bedöms ha

kväveoxider, lättflyktiga kolväten,

förbättrats till 2020 och 2030.

ammoniak och små partiklar (PM2.5) som
varje medlemsstat får släppa ut. Syftet är att

Trots att trenden går åt rätt håll, sker dock

minska utsläppen av dessa luftföroreningar

fortfarande överskridanden av

som transporteras mellan nationsgränserna,

miljökvalitetsnormen för partiklar. Halterna

vilket ska bidra till en bättre luftkvalitet

av partiklar kan delvis minskas med lokala

samt minskat nedfall av försurande och

åtgärder som till exempel minskad

övergödande ämnen. Under 2016

användning av dubbdäck. De lokala

reviderades takdirektivet vilket innebär att

åtgärder som gjorts i Norrköping avseende

nya utsläppsåtaganden fastställts för 2020

partikelhalterna har haft ett gott resultat, och

och 2030.

i Linköping finns ett pågående
åtgärdsprogram för att minska

Genom dessa nya beslut om utsläpps-

partikelhalterna.

begränsningar, i hela Europa förväntas
ytterligare minskning av luftföroreningar.

I Östergötland är försurningsproblemet

Till exempel antas frekvensen av

relativt litet och utvecklingen i miljön är

ozonepisoder över Sverige minska i

positiv. Mätningarna visar dock att

framtiden. De samlade utsläppen av flyktiga

återhämtningen kommer att ta lång tid.

organiska kolväten från EU har minskat med

Bedömningen är att till 2020 kunna se

mer än 50 % sedan 1980, medan den andra

positiva förändringar även i uppmätta halter

viktiga ämnesgruppen för ozonbildning,

av svavelföreningar och inte bara i

kväveoxider, minskat något mindre, med

utsläppssiffror.

cirka 30 procent. Samtidigt sker dock en

När det gäller övergödningen har

höjning av bakgrundshalterna av ozon över

kvävenedfallet i länet under lång tid

hela norra halvklotet. Orsakerna till denna

överskridit den kritiska belastningsgränsen.

höjning är antropogena utsläpp av
48

ozonbildande ämnen som transporteras över
hela norra halvklotet genom interkontinental
transport. Ozon har därmed blivit ett delvis
globalt problem och det har beräknats att
cirka en tredjedel av den ozonbildning som
sker över södra Sverige beror av utsläpp av
ozonbildande ämnen över Nordamerika och
Sydostasien.
Den samlade bedömningen är att
miljökvalitetsmålen Frisk luft och Bara
Naturlig försurning delvis är uppnått eller
kommer delvis att kunna nås till år 2020 i
Östergötland
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