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Sammanfattning 
Uddevalla kommun har mätt luftkvaliteten i tätorten sedan 1965. Utbyggnad av 

fjärrvärmenätet, kraftigt minskad användning av eldningsolja vid uppvärmning av 

fastigheter och lagkrav på katalysatorer i bensindrivna bilar bidrog till stora 

förbättringar av luftkvaliteten under 1970-, 80- och 90-talet. Förbättringarna har dock 

planat ut under 2000-talet.  

 

Luftföroreningshalterna i Uddevalla underskrider de lagstiftade gränsvärdena, men 

halterna av PM10 och kvävedioxid överskrider de nationella miljökvalitetsmålen för 

frisk luft. Luftföroreningar från trafik och vedeldning skadar hälsan hos kommunens 

invånare. Partiklar är den luftförorening som orsakar störst skador på människors hälsa. 

Små partiklar från trafikavgaser kan vid inandning transporteras djupt ned i luftvägarna 

och är hälsofarligare än jämförelsevis stora slitagepartiklar från vägbanan. 

 

Kommunens invånare exponeras för höga föroreningshalter vid hårt trafikerade vägar 

med bebyggelse på båda sidor. Dessutom är centrumområdet känsligt för 

luftföroreningar vid inversion på grund av lokalklimatet och tätortens topografi. De 

högsta föroreningshalterna i Uddevalla har uppmätts vid Lagerbergsgatan, men 

kommunen behöver bli mer informerad om hur föroreningsnivåerna varierar inom 

tätorten. En investering i ett abonnemang på SMHI:s modellberäkningssystem SIMAIR-

väg skulle ge möjlighet att kartlägga föroreningshalterna längs vägarna inom tätorten. 

Mätningar av kvävedioxid vid förskolor och skolor är också önskvärda för att 

säkerställa att barnens utomhusmiljö håller en god kvalitet. Det finns även ett behov av 

en översyn av vedeldningsfrågan för att minska invånarnas exponering för störande 

vedrök. 

 

Det finns alltså mycket kvar att göra för att förbättra luftkvaliteten. Uddevalla kommun 

kan verka för att långsiktigt skapa förutsättningar för en renare luft och bättre hälsa hos 

invånarna genom att avsätta resurser till ett luftkvalitetsprojekt. 

  



 
 

  



 
 

Förkortningar 
CO kolmonoxid 

CO2 koldioxid 

m
3
 kubikmeter 

mg milligram 

MKN miljökvalitetsnorm 

NO kvävemonoxid 

NO2 kvävedioxid 

NOX kväveoxider 

NUT nedre utvärderingströskeln 

O3 ozon 

PAH polyaromatiska kolväten 

PM particulate matter 

PM0.1 ultrafina partiklar 

PM0.1-2.5 fina partiklar 

PM2.5 partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer 

PM2.5-10 grova partiklar 

PM10 partiklar som är mindre än 10 mikrometer 

SO2 svaveldioxid 

VOC lättflyktiga kolväten 

ÖUT övre utvärderingströskeln 

µg mikrogram 

µm mikrometer 
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1 Inledning 
Luftföroreningar uppstår främst vid utsläpp från trafik, kraftverk, uppvärmning av 

bostäder samt industriprocesser. Föroreningar skadar miljön, material, kulturföremål 

och människans hälsa. Luftföroreningar i utomhusmiljön kan även tränga in inomhus. 

En dålig luftkvalitet påverkar vår hälsa negativt både på kort och på lång sikt. Förhöjda 

halter av luftföroreningsämnen leder till andningsbesvär och ökar risken att insjukna i 

folksjukdomar som drabbar framför allt hjärta, kärl och lungor. De skadliga 

hälsoeffekterna av luftföroreningar bedöms orsaka över 3 000 förtida dödsfall per år i 

Sverige. 

 

Halterna av olika luftföroreningsämnen bestäms av klimat och väderförhållanden, 

landskapets topografi och bebyggelsetäthet, samt lokala, regionala och globala utsläpp. 

Som följd av detta varierar halterna från dag till dag. Vissa luftföroreningar kan 

transporteras mycket långt med globala luftströmmar medan andra föroreningar verkar 

lokalt. Bakgrundshalterna av marknära ozon och sur nederbörd i Sverige består till stor 

del av föroreningar som har transporterats hit från andra länder. Luftkvaliteten i tätorter 

däremot påverkas framför allt av lokala utsläpp från trafiken. Dessutom kan småskalig, 

ofullständig förbränning av fasta biobränslen orsaka lokala luftkvalitetsproblem i 

tätortsområden med mycket vedeldning.  

 

Luftkvalitetsövervakning är ett gemensamt ansvar för att skydda miljön och människors 

hälsa. Regelbundna luftkvalitetsmätningar är nödvändiga för att identifiera 

utsläppskällor och hälsorisker, samt kontrollera att halterna av luftföroreningar håller 

sig inom acceptabla nivåer. Uppföljning av resultaten ger förutsättningar att skapa 

åtgärder för god luftkvalitet. 

 

På lång sikt syftar luftvårdsarbete och luftkvalitetsmätningar till att sträva mot att lämna 

över en så ren luft som möjligt till våra kommande generationer. 
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2 Föroreningsämnen och hälsoeffekter  
 

2.1 Luftkvalitetsstudier i Sverige 

I utomhusluften finns en mängd föroreningsämnen som är skadliga för vår hälsa. Dessa 

ämnen förekommer i form av både partiklar och gaser. Luftföroreningar 

uppmärksammades som ett hälsoproblem internationellt under Londonsmogen 1952, då 

extremt höga halter av sotpartiklar och svaveldioxid (SO2) från koleldning ansamlades 

nära markytan och orsakade cirka 12 000 dödsfall
1
. 

 

Sveriges kommuner började engagera sig i luftkvalitetsfrågor i samband med att 

försurning uppmärksammades som ett miljöproblem. Tidiga luftkvalitetsstudier under 

1960- och 70-talet fokuserade på svaveldioxid och sot. Med ökad kunskap om 

innehållet i trafikens avgaser började kommunerna under 80-talet att mäta kvävedioxid 

(NO2) och kolmonoxid (CO). Dessutom började man att mäta ozon (O3). IVL Svenska 

Miljöinstitutet startade 1986 mätprogrammet Urbanmätnätet för att skapa en samordnad 

bild av luftföroreningssituationen i tätorter. Fortsatt forskning om trafikens påverkan på 

miljö och hälsa ledde till att kolväten och partiklar uppmärksammades som 

hälsoproblem under 90-talet. Nuförtiden är många kommuner anslutna till 

luftvårdsförbund, vars arbete gjort luftkvalitetsmätningar enhetliga och 

kostnadseffektiva
2
. Idag undersöks hälsoeffekterna av framför allt partiklar (PM10, 

PM2.5), marknära ozon, kvävedioxid, lättflyktiga kolväten (VOC) samt polycykliska 

aromatiska kolväten (PAH).  

 

2.2 Partiklar 

Partiklar i luften varierar i storlek och kemisk sammansättning. Inandningsbara partiklar 

(PM, particulate matter) bedöms idag vara det största lufthälsoproblemet såväl globalt
3
 

som i svenska tätorter
4
. De är hälsofarliga genom att skada vår hjärt-, kärl- och 

lungvävnad. Inandningsbara partiklar är mindre än 10 mikrometer (<10 µm) i diameter. 

De kommer in i kroppen med inandningsluften och fastnar i våra andningsorgan. 

Storleken på partiklarna avgör hur långt de kan tränga ned i luftvägarna. De största 

partiklarna fastnar i näshåren och luftstrupens cilier (flimmerhår som transporterar slem 

och partiklar till svalget) medan små partiklar som är mindre än 2,5 µm kan följa med 

inandningsluften hela vägen ned i lungans alveoler (lungblåsor som finns längst ut i 

lungornas luftvägsträd).  

 

Partiklar delas in i olika klasser beroende på deras storlek. PM10 är en beteckning för 

alla partiklar som är mindre än 10 µm i diameter. PM2.5-10 är en beteckning för grova 

partiklar som är 2,5-10 µm. Grova partiklar bildas lokalt i trafiken främst vid vägslitage 

när bilar med dubbdäck river upp stenmineralpartiklar från asfaltbeläggningen. Slitage 

av bromsar och däck samt uppvirvlande vägdamm från vintersandning/saltning bildar 

också grova partiklar, men bidraget från dessa källor är litet jämfört med dubbdäckens 

slitage av vägbanan. Grova partiklar bildas även vid förbränning av biobränslen och 
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olja. I tätorter är höga halter av grova partiklar ett problem särskilt vid hårt trafikerade 

gator och i områden med mycket vedeldning. 

PM2.5 är en beteckning för partiklar som är mindre än 2,5 µm. I PM2.5 ingår fina 

partiklar som är 0,1-2,5 µm och ultrafina partiklar som är mindre än 0,1 µm. PM2.5 

bildas under förbränningsprocesser vid energiproduktion, uppvärmning av bostäder, 

industriprocesser och avgasbildning i trafiken.  

 

Fina och ultrafina partiklar tränger djupt ned i luftvägarna och är därför mer skadliga för 

hälsan än grova partiklar som i större utsträckning kan filtreras bort innan de skadar 

kroppen. 

 

2.3 Marknära ozon 

Ozon (O3) är en mycket reaktiv form av syre som består av tre syreatomer. Ozon 

förekommer naturligt högt upp i atmosfären där ozonlagret skyddar oss mot solens 

skadliga ultravioletta strålning. Men marknära ozon, nära jordytan i det lägsta skiktet av 

atmosfären, är en sekundär luftförorening som bildas vid kemiska reaktioner i solljus 

mellan syre, kväveoxider och lättflyktiga kolväten (VOC). Medelvärdet av ozon stiger 

på hela norra halvklotet
5
 och en mycket stor del av det marknära ozonet i Sverige 

kommer från luftföroreningar som transporteras hit från centrala och södra Europa. 

Marknära ozon är näst efter partiklar den luftförorening som orsakar störst skador på 

människors hälsa. Exponering för ozon kan bland annat orsaka hosta, ögonirritation, 

andnöd, nedsatt lungfunktion, inflammation i lungor och luftrör, andra 

luftvägssjukdomar samt akuta effekter på hjärta och blodkärl.  

 

2.4 Kväveoxider 

Kväveoxider (NOX) bildas under förbränning vid höga temperaturer. Vägtrafik, sjöfart 

och kraftverk är de dominerande källorna till utsläpp av kväveoxider. Höga halter av 

kväveoxider bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. 

 

Kvävemonoxid (kväveoxid, NO) är en mycket reaktiv gas. Kvävemonoxid produceras 

naturligt i kroppens celler och fungerar som en viktig signalsubstans vid flera olika 

fysiologiska processer som exempelvis blodtrycksreglering (vidgning av blodkärl) och 

överföring av vissa nervsignaler. Som luftförorening orsakar kvävemonoxid 

hälsoproblem genom att ingå i reaktioner som bildar marknära ozon. 

 

Kvävedioxid (NO2) är en gulbrun gas med irriterande lukt. Kvävedioxid kan reagera 

med svaveldioxid och bilda kemiska föreningar som faller ned som sur nederbörd. På 

marknivå orsakar höga halter av kvävedioxid irritation i ögon och luftvägar. 

Kvävedioxid försvårar andningen särskilt hos astmatiker genom att förstärka redan 

befintliga sjukdomssymptom. Dessutom ökar kvävedioxid känsligheten för 

luftvägsinfektioner. 
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2.5 Kolväten 

Lättflyktiga kolväten (VOC, volatile organic compounds) är en grupp kol- och 

vätebaserade ämnen som lätt förångas i rumstemperatur. I tätorter är vägtrafikens 

bilavgaser den dominerande källan till utsläpp av VOC. Bensen, toluen och xylen är 

exempel på VOC som finns i bensin. Industrier, vedeldning och lösningsmedel är andra 

vanliga källor till utsläpp av VOC. Kväveoxider är tillsammans med VOC viktiga vid 

bildandet av marknära ozon. VOC kan orsaka trötthet, illamående, huvudvärk samt 

irritation i ögon och andningsorganen. Bensen är cancerframkallande medan höga halter 

av xylen och toluen skadar det centrala nervsystemet
6
. 

 

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons) är en stor 

grupp kolväten som är uppbyggda av så kallade bensenringar med sex kolatomer i varje 

ring. På bensenringarna kan det sitta olika kemiska grupper (alkyl-, nitro-, amino- och 

halogengrupper) som ger ämnet dess egenskaper. Vedeldning, framställning av 

aluminium och koks, samt el- och värmeproduktion är de dominerande källorna till 

utsläpp av PAH
7
. Bens(a)pyren är ett cancerframkallande ämne som används som 

markör för förekomsten av PAH. 

 

2.6 Svaveldioxid 

Svaveldioxid (SO2) är en färglös gas som bildas vid förbränning av svavelhaltiga 

bränslen, som exempelvis olja och stenkol. Svaveldioxid försurar miljön och har en 

irriterande effekt på andningsvägarna. Svaveldioxid kan i höga halter orsaka livsfarliga 

lungskador. Utsläppen av svaveldioxid har sjunkit kraftigt de senaste decennierna och är 

idag inte ett hälsoproblem i Sverige. 

 

2.7 Sot 

Sot är orena kolpartiklar som bildas vid ofullständig förbränning av kolhaltiga bränslen. 

Dieseldrivna fordon, vedeldning och kolkraftverk är vanliga källor till utsläpp av sot. 

Exponering för sot ökar risken att drabbas av cancer, ateroskleros (åderförfettning) och 

sjukdomar i luftvägarna. Sot består främst av fina partiklar. 

 

2.8 Kolmonoxid 

Kolmonoxid (CO) är en färglös och luktfri gas som bildas vid ofullständig förbränning 

av kolhaltiga bränslen. Kolmonoxid är en hälsofarlig gas, på grund av dess förmåga att 

försämra syresättningen av blodet genom att binda mycket starkt till proteinet 

hemoglobin som finns i de röda blodkropparna. Hemoglobin binder normalt till syre 

från inandningsluften i lungorna och transporterar syret till kroppens organ och 

vävnader, men hemoglobin binder 200-250 gånger starkare till kolmonoxid än till syre. 

Kolmonoxid kan i låga halter orsaka huvudvärk, yrsel, illamående och trötthet. Höga 

halter av kolmonoxid i oventilerade miljöer kan snabbt leda till hjärt- och hjärndöd.  
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Idag är utsläppen av kolmonoxid från trafiken låga. Kolmonoxid är därför inte en 

allmän hälsorisk i utomhusmiljön, men kan särskilt i gatumiljö besvära personer med 

kärlkramp eller andra ischemiska hjärtsjukdomar som innebär nedsatt 

syresättningsförmåga. 

 

2.9 Koldioxid 

Koldioxid (CO2) bildas vid förbränning av alla kolbaserade bränslen. Koldioxid bildas 

även som en restprodukt vid cellandningen hos människor och djur. I utomhusmiljön 

överskuggas koldioxidens hälsoeffekter helt av dess växthuseffekt. 
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3 Hälsoeffekter och sjukdomar 
 

3.1 Hälsoeffekter vid korttids- och långtidsexponering 

Sambandet mellan luftföroreningar och dess effekter på människors hälsa har 

undersökts i många vetenskapliga studier. Hälsoeffekterna delas in i akuta effekter vid 

korttidsexponering (timmar, dagar och veckor) och kroniska effekter vid 

långtidsexponering (månader och år). 

 

Vid korttidsexponering för föroreningar påverkas känsliga grupper som barn, gamla och 

sjuka först. Tillfälligt förhöjda halter av föroreningar kan förvärra hälsotillståndet hos 

personer med hjärt-, kärl- eller luftvägssjukdomar. Detta resulterar i ökat antal fall av 

hjärtinfarkt och stroke, samt fler sjukhusinläggningar för luftvägssjukdomar som astma 

och bronkit
8
. Ett stort antal epidemiologiska studier i Europa och Nordamerika har visat 

att dödligheten ökar under dagar med förhöjda halter av PM10
9
 och PM2.5

10
. Studier 

visar också ett samband mellan ökad korttidshalt av marknära ozon och ökad dödlighet 

samt ökat antal sjukhusinläggningar för luftvägssjukdomar
11

.  

 

Vid långtidsexponering för föroreningar påverkas vi, även vid relativt låga 

föroreningshalter, av sjukdomsprocesser som långsamt och gradvis försämrar vår hälsa. 

De kroniska hälsoeffekterna påverkar den vuxna befolkningen genom ökad dödlighet, 

ökad frekvens av hjärtinfarkt och stroke, ökad förekomst av ateroskleros, förhöjd risk att 

insjukna i lungcancer, samt förhöjd risk att drabbas av ett flertal andra hjärt-, kärl- och 

luftvägssjukdomar.  

 

IVL Svenska Miljöinstitutet har uppskattat att luftföroreningarnas skadliga hälsoeffekter 

orsakar ungefär 3 400 förtida dödsfall och 1 300-1 400 nya fall av kronisk bronkit per år 

i Sverige
12

. Socialstyrelsen (numera Folkhälsomyndigheten) har beräknat att 

luftföroreningar årligen orsakar 200-300 fall av lungcancer. Luftföroreningar bedöms 

förkorta den svenska medellivslängden med minst sex månader
13

. 

 

3.2 Barn är mer utsatta än vuxna 

Barn riskerar av flera anledningar att bli mer exponerade för föroreningar än vuxna. 

Barn har en högre ämnesomsättning och andas därför in mer luft i förhållande till 

kroppsvikten. Luftvägarna är trängre hos barn och de är mer känsliga för infektioner 

eftersom deras immunförsvar inte är färdigutvecklat. Dessutom tillbringar barn mer tid 

utomhus. Barnens lungor växer med kroppen och en störning i lungornas utveckling kan 

påverka den framtida lungfunktionen. I en svensk studie följdes drygt 4000 barn i 

Stockholm från födseln. Studien visade att risken att drabbas av astma, allergier och 

nedsatt lungfunktion ökade hos barn som under första levnadsåret bodde i områden med 

höga halter av luftföroreningar
14

. Sambandet mellan nedsatt lungfunktion och höga 

halter av luftföroreningar bekräftades i en nordamerikansk studie som under fem år 

följde 110 barn som flyttat mellan olika områden. Studien undersökte hur olika nivåer 
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av föroreningshalter påverkade lungfunktionens utveckling hos barn i puberteten. 

Lungfunktionens utveckling förbättrades hos barn som flyttat till områden med lägre 

halter av PM10 och försämrades hos barn som flyttat till områden med högre halter av 

PM10
15

.  

 

I appendix finns en fördjupning om hur luftföroreningar ger upphov till sjukdomar (se 

bilaga 1). Fördjupningen följer olika luftföroreningar genom kroppen ned till cellnivå 

och fokuserar särskilt på att förklara varför små partiklar (PM2.5) är det största 

luftföroreningshotet mot vår hälsa. Fördjupningen rekommenderas i mån av tid och 

intresse, men behöver inte läsas för att få en övergripande förståelse för hur 

luftföroreningar påverkar vår hälsa eftersom detta redan har diskuterats i avsnittet 

ovan. 
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4 Miljömål och miljölagstiftning 
 

4.1 Miljökvalitetsmål och miljöbalken 

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål som vi siktar på att nå till år 2020. 

Definitionen av miljökvalitetsmålet ”Frisk Luft” är att ”luften ska vara så ren att 

människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas”.  De nationella 

miljökvalitetsmålen är inte rättsligt bindande. De anger vägledande miljömål för hållbar 

utveckling som är önskvärda att uppnå inom en generation. 

 

Miljöbalken (SFS 1998:808) trädde i kraft 1999 och är den samlade miljölagstiftningen 

i Sverige. Med miljöbalken infördes miljökvalitetsnormer (MKN) som grundar sig på 

EU-direktiv. Miljökvalitetsnormer är rättsligt bindande och finns till för att skydda 

människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer anger föroreningsnivåer i 

utomhusluft som inte får överskridas. I luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) 

preciseras miljökvalitetsnormer för 13 föroreningsämnen. Kommunerna ska kontrollera 

att miljökvalitetsnormerna följs i tätorter. Kontrollen sker genom mätningar, 

modellberäkningar eller objektiv skattning. Kommunerna har möjlighet att samverka 

med varandra i arbetet med att kontrollera luftkvaliteten. Uddevalla kommun följer 

Länsstyrelsen i Västra Götalands miljöövervakningsprogram och är sedan 2002 medlem 

i luftvårdsförbundet Luft i Väst.  

 

4.2 Miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar 

Miljökvalitetsnormer anger årsmedelvärden för föroreningsnivåer som inte får 

överskridas samt dygns- och timvärden som endast får överskridas ett visst antal gånger 

per år. Miljökvalitetsnormer har generellt en övre utvärderingströskel (ÖUT) och en 

nedre utvärderingströskel (NUT) som bestämmer kontrollens omfattning. ÖUT och 

NUT för PM10 ändrades när luftkvalitetsförordningen ersatte förordningen om 

miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2001:527). Samtliga diagram i den här 

rapporten redovisar de MKN, ÖUT och NUT som gäller idag.  

 

Vid halter över ÖUT ska kontrollen ske i form av kontinuerliga mätningar. Vid halter 

mellan ÖUT och NUT ska kontinuerliga mätningar ske i samverkansområden. I 

enskilda kommuner räcker det med indikativa mätningar. Vid halter under NUT får 

kontrollen ske i form av enbart modellberäkningar eller objektiv skattning. Mätningarna 

kan i samtliga fall kompletteras med modellberäkningar. 

 

Miljökvalitetsnormer anger lägsta godtagbara miljökvalitet. Om en miljökvalitetsnorm 

överskrids ska kommunen upprätta ett åtgärdsprogram. 

 

För mer information om miljökvalitetsnormer rekommenderas Naturvårdsverkets 

handbok Luftguiden.  
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5 Luftkvalitetsstudier i Uddevalla kommun 
 

5.1 Luftmätningar i Uddevalla 

Uddevalla kommun har studerat luftkvaliteten i tätorten sedan 50 år tillbaka.  

 

Den första luftundersökningen gjordes 1964-66 för att beräkna lämplig höjd på 

skorstenen vid det planerade Skansverket och för att kartlägga Uddevallas 

luftförhållande med tanke på framtida bostäders och industriers placering. Nästa 

luftundersökning utfördes vintern 1970/71 i samband med Naturvårdsverkets 

kartläggning av halten av SO2 och sot i svenska tätorter.  

 

En ny luftundersökning gjordes 1974-76 för att studera hur föroreningar från industrier 

inom kommunen och från kraftverket i Stenungsund påverkade luftkvaliteten i tätorten. 

För att förbättra luftsituationen i Uddevalla beslutade kommunen 1974 att bygga en 

fjärrvärmecentral med oljeeldade pannor vid Brattåsberget. Luftkvaliteten i tätorten 

mättes före (1976/77) och efter (1978/79) Brattåsverket togs i drift 1978. 

Tätortsmätningarna under 1960- och 70-talet begränsades tidsenligt till att omfatta SO2 

och sot, samt meteorologiska värden.  

 

Under andra halvan av 70-talet började kommunen att intressera sig för biltrafikens 

avgaser. Kolmonoxidvarnare installerades 1977 i motorvägstunnlarna väster om 

Uddevalla som följd av en utredning om hälsorisker vid förhöjda nivåer av CO. 

Mätningar av halten av bly i gaturum konstaterade 1979 att nivåerna var låga jämfört 

med andra svenska städer.  

 

För att minska oljeanvändningen byggdes 1985 en fastbränsleeldad värmecentral på 

Hovhult. Samma år sammanställde SMHI en rapport med spridningsberäkningar för 

lösningsmedel inför Volvos planerade bilfabrik på varvsområdet. Under mitten av 80-

talet började kommunen intressera sig för tätortens klimat och förnya intresset i 

biltrafikens avgaser. Detta resulterade i en serie klimatundersökningar samt 

spridningsberäkningar för kolväten. 

 

På grund av det ökade intresset för biltrafikens avgaser mätte kommunen mellan 1991 

och 1998 halterna av NO2 och CO i tätorten. I juli 1994 mätte kommunen halten av NO2 

i Sörvikstunneln i sydgående riktning. I samband med bygget av Uddevallabron mättes 

halterna av NOX, VOC och PM10 vid Sunningeleden före och efter påsläppet av trafik 

2000. 

 

Uddevalla kommun blev 2002 medlem i luftvårdsförbundet Luft i Väst som samarbetar 

med IVL Svenska Miljöinstitutet. Kommunen har sedan 2002 mätt halterna av NO2, 

SO2, PM10 och VOC i tätorten. Under 2014 mäts gaturumsnivåerna av PM10 och NO2. 
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Föroreningsnivåerna är generellt som högst under vinterhalvåret på grund av större 

utsläpp och ogynnsamt klimat. Ökade utsläpp på vintern beror bland annat på bilarnas 

kallstarter och småskalig vedeldning. Många mätningar har därför endast utförts 

vintertid. En sådan säsongsmätning ger dock endast en bild av hur situationen såg ut 

vintertid under det aktuella året. För att få ett optimalt underlag om vad som är normala 

halter behöver återkommande helårsmätningar göras på samma plats. 

 

I appendix finns en översikt av luftmätningarna (se bilaga 3) och beskrivning av 

mätplatserna (se bilaga 4).  
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5.2 Mätplatser i Uddevalla 

 

 
Figur 1.    © Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

 

Tabell 1. Mätplatser för luftföroreningsämnen och väderdata 

Luftföroreningar   

1 Fjällvägen vid riksväg 44 2 Lagerbergsgatan 6 

 Gaturum  Gaturum 

    

3 Rådhuset 4 Fjällvägen vid korsningen Edingsvägen 

 Urban bakgrund  Gaturum 

    

5 Karlsberg vid riksväg 44 6 Edingsvägen 4 vid riksväg 44 

 Gaturum  Gaturum 

    

7 Kampenhof 8 Östergatan vid korsningen Kungsgatan 

 Gaturum  Gaturum 

    

9 Fasseröd 10 Kissleberg 

    

11 Västerskolan   

    

Meteorologiska stationer   

12 Stadshuset 13 Dagson 
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6 Föroreningsnivåerna i Uddevalla tätort påverkas av många 

faktorer 
 

6.1 Gaturum och urban bakgrund 

Mätstationer i gaturum ska vara representativa för platser där befolkningen exponeras 

för de högsta föroreningsnivåerna. Mätningar i gaturum ger information om hur 

människors hälsa påverkas vid korttidsexponering. Föroreningsnivåerna varierar mellan 

olika gaturum beroende på trafikmängd, punktutsläpp, gatubredd, bebyggelsetäthet och 

byggnadshöjd. Den förorenade luften kan ventileras bort vid öppna ytor, medan 

luftgenomströmningen begränsas på trånga gator som omges av höga byggnader på 

båda sidor. Föroreningsnivåerna är vanligtvis som högst vid hårt trafikerade gator med 

dålig luftgenomströmning. 

 

Mätstationer i urban bakgrund ska vara representativa för de generella 

föroreningsnivåerna i tätorten. Mätningar i urban bakgrund ger information om hur 

människors hälsa påverkas vid långtidsexponering. Mätstationer i urban bakgrund ska 

placeras så att de inte påverkas direkt av närliggande utsläppskällor. Mätstationer i 

urban bakgrund är därför ofta placerade vid ett torg, en central gågata eller ett centralt 
7

grönområde .  

 

Haltskillnader mellan mätstationer i gaturum och urban bakgrund kan vara stora, även 

om mätstationerna är placerade geografiskt nära varandra. 

 

6.2 Tätorter är mer förorenade än landsbygder 

Luftkvaliteten är generellt sämre i tätorter än på landsbygden. Luftföroreningshalter i 

tätorter påverkas framför allt av lokala utsläpp från vägtrafiken. Föroreningshalterna 
16

ökar stegvis från regional bakgrund till urban miljö och gaturum . Föroreningshalterna 

är som högst vid hårt trafikerade vägar med dålig luftgenomströmning, men minskar 

kraftigt med avståndet från vägen. Bostäder nära hårt trafikerade vägar har generellt 

högre föroreningshalter även i inomhusluften.  

 

Vintertid kan inversion bidra till att föroreningshalter når höga nivåer i tätorter. 

Inversion är ett väderläge som uppstår vid vindstilla, klara vinternätter då värme från 

markytan stiger och bildar ett luftskikt som lägger sig som ett lock över den avkylda 

luften nära marken. Detta förhindrar omblandning av luften. Föroreningar hålls därför 

kvar vid marken. Inversionen bryts när kraftiga vindar från lågtryck blandar om den 

kalla luften nära marken med det varmare skiktet högre upp och föroreningshalterna 

återgår då till sina normalvärden. 
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6.3 Lokalklimat och topografi i Uddevalla tätort 

Uddevalla tätort har ett lågt liggande centrum som omges av hög omkringliggande 

terräng. Den speciella topografin gör centrumområdet känsligt för inversioner. Vid 

inversion strömmar avkyld luft med föroreningar från avgaser och vedrök ofta utför 

tätortens sluttningar ned mot dalgångarna i centrum och vidare till Byfjorden. I 

sluttningarna finns många lokala svackor där det kan bildas stagnationstillstånd som 

orsakar höga föroreningshalter. Uddevallas topografi är därför ogynnsam för tätortens 

luftkvalitet. 

 

I appendix finns en lokalklimatkarta över centrala Uddevalla som visar tätortens 

ventilationsförhållanden och lokala stagnationsområden (se bilaga 2). 

Lokalklimatkartan presenterades ursprungligen 1984
17

. 
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7 Resultat 
 

7.1 PM10 

 

Figur 2. Månadsmedelvärden av PM10 nov 2006 – okt 2007. 

 

Halten av PM10 mättes som månadsmedelvärde i urban bakgrund vid Rådhuset mellan 

november 2006 och oktober 2007 (figur 2). Periodmedelvärdet var 16,5 µg/m
3
. Halten 

av PM10 underskred den nedre utvärderingströskeln (NUT) under alla månader förutom 

mars och juli 2007. 

 

Värdena för övre och nedre utvärderingströskeln för PM10 som årsmedelvärde höjdes 

när luftkvalitetsförordningen kom 2010 (tabell 2). Miljökvalitetsmålet för PM10 som 

årsmedelvärde infördes 2006
18

 och skärptes 2012
19

 (tabell 3). 

 

Tabell 2. Miljökvalitetsnorm och utvärderingströsklar för PM10 (årsmedelvärde) 

PM10 (år) MKN 

(µg/m
3
) 

ÖUT 

(µg/m
3
) 

NUT 

(µg/m
3
) 

2001-2009 40 14 10 

2010- 40 28 20 

 

Tabell 3. Miljökvalitetsmål för PM10 (årsmedelvärde) 

PM10 (år) Miljökvalitetsmål 

(µg/m
3
) 

2006-2011 20 

2012- 15 
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Figur 3. Dygnsmedelvärden av PM10 jan 2008 – jul 2008. 

 

Halten av PM10 mättes som dygnsmedelvärde i urban bakgrund vid Rådhuset mellan 

januari och juli 2008 (figur 3). Periodmedelvärdet var 17,7 µg/m
3
. Miljökvalitetsnormen 

(MKN) får maximalt överskridas 35 gånger per kalenderår. Under den uppmätta 

perioden överskreds MKN endast vid ett tillfälle. Den övre utvärderingströskeln (ÖUT) 

överskreds vid ytterligare nio tillfällen.  

 

MKN och tröskelvärdena för PM10 är högre för dygnsmedelvärden än för 

månadsmedelvärden. ÖUT och NUT för PM10 höjdes även för dygnsmedelvärden när 

luftkvalitetsförordningen kom 2010 (tabell 4). Miljökvalitetsmålet för PM10 som 

dygnsmedelvärde infördes 2006
18

 och skärptes 2012
19

 (tabell 5). 

 

Tabell 4. Miljökvalitetsnorm och utvärderingströsklar för PM10 (dygnsmedelvärde) 

PM10 (dygn) MKN 

(µg/m
3
) 

ÖUT 

(µg/m
3
) 

NUT 

(µg/m
3
) 

2001-2009 50 30 20 

2010- 50 35 25 

 

Tabell 5. Miljökvalitetsmål för PM10 (dygnsmedelvärde) 

PM10 (dygn) Miljökvalitetsmål 

(µg/m
3
) 

2006-2011 35 

2012- 30 
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7.2 Kvävedioxid 

 
Figur 4. Säsongsmedelvärden av NO2 1991-2010. 

 

Halten av kvävedioxid i gaturum mer än halverades mellan 1991 och 2002/03. Vintern 

1991 var medelvärdet 54 µg/m
3
. Mellan 1991/92 och 1997/98 varierade medelvärdet 

mellan 28-49 µg/m
3
. Under 2002/03 var medelvärdet 21 µg/m

3
. Halten av NO2 har 

därefter stabiliserats på denna nivå. Mätningar under 2007 och 2010 visade båda ett 

medelvärde på 23 µg/m
3
. Halten av NO2 är klart högre i gaturum än i urban bakgrund. 

Mätningar i urban bakgrund under 2002/03 och 2007 visade ett medelvärde på 13 

respektive 12 µg/m
3
 (figur 4). 

 

Mätningarna under 1990-talet utfördes vid fem olika mätstationer i gaturum. Mätningen 

vid Kampenhof skiljer sig från de övriga mätningarna eftersom halten av NO2 är klart 

lägre. Avvikelsen kan förklaras av att området vid Kampenhof har bättre 

luftgenomströmning än övriga gaturum. Halten av NO2 minskade på samtliga tre platser 

(Lagerbergsgatan, Karlsberg och Fjällvägen) där mätningar utfördes under två olika 

säsonger. Sammantaget visar mätningarna en nedåtgående trend för halten av NO2 

under 90-talet.  

 

MKN, ÖUT och NUT för NO2 har inte förändrats sedan de infördes 2001 (tabell 6). 

MKN överskreds 1991, 1991/92, 1994/95 och 1996/97. ÖUT överskreds 1995/96 och 

1997/98. NUT överskreds 1994. 2000-talets mätningar visar medelvärden som ligger 

strax under NUT. 2000-talets mätningar visar även att miljökvalitetsmålet för NO2 

överskrids i gaturum men inte i urban bakgrund (figur 4, tabell 7). 
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Tabell 6. Miljökvalitetsnorm och utvärderingströsklar för NO2 (årsmedelvärde) 

NO2 (år) MKN 

(µg/m
3
) 

ÖUT 

(µg/m
3
) 

NUT 

(µg/m
3
) 

2001- 40 32 26 

 

Tabell 7. Miljökvalitetsmål för NO2 (årsmedelvärde) 

NO2 (år) Miljökvalitetsmål 

(µg/m
3
) 

2001- 20 

 

Tabell 8. Riktvärden för NO2 

NO2 Riktvärde 

(µg/m
3
) 

Medelvärdestid 

 110 1 timme 

 75 1 dygn 

 

Naturvårdsverket gav 1990 kommunerna riktvärden för NO2 (tabell 8)
20

. 

Timmedelvärdets riktvärde angav att NO2 inte fick förekomma i utomhusluft med mer 

än 110 µg/m
3
 under en timme. Riktvärdet fick inte överskridas fler än 88 timmar per 

halvår. Riktvärdet överskreds fler än 88 timmar vid samtliga säsonger förutom 1993/94 

då mätningen utfördes vid Kampenhof. Vid mätningarna 1994/95 och 1996/97 

överskreds riktvärdet 578 respektive 306 gånger. Dagens MKN anger att NO2 inte får 

förekomma i utomhusluft med mer än 90 µg/m
3
 under en timme. De höga halterna av 

NO2 under 90-talet kan delvis förklaras av att trafiken på Europaväg 6 passerade genom 

centrum innan Uddevallabron invigdes 2000. 

 

För att minska vägtrafikens utsläpp kom 1989 en lag om krav på katalysatorer i 

bensindrivna bilar. Halten av NO2 i Sveriges tätorter minskade under 90-talet i takt med 

att fordonsparken byttes ut mot miljövänligare bilar
21

. Det är rimligt att anta att en 

gradvis minskning av halten av NO2 skulle synas ännu tydligare i Uddevalla om 

samtliga mätningar hade utförts vid samma plats. Ökad trafikmängd och högre andel 

dieselfordon har dock gjort att halten av NO2 stabiliserats både nationellt och i 

Uddevalla under 00-talet.  

 

I appendix finns tabeller över antalet överskridanden av riktvärdet för NO2 (se bilaga 

6). 
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7.3 Lättflyktiga kolväten 

 
Figur 5. Säsongsmedelvärden av VOC 2004-2013. 

 

Halten av lättflyktiga kolväten (VOC) har sjunkit kraftigt för fem av sju ämnen sedan 

den första mätningen 2003/04 (figur 5). Bensen är det enda ämnet i gruppen VOC som 

idag är reglerat genom miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål (tabell 9-10).  

 

Halten av VOC mättes veckovis i gaturum vid Lagerbergsgatan under en vecka 

varannan månad mellan november 2003 och september 2004. Uddevalla var näst efter 

Borås den mest belastade tätorten bland Luft i Västs dåvarande 38 

medlemskommuner
22

. Periodmedelvärdet av bensen var 2,9 µg/m
3
. Detta värde 

överskred NUT. Halten av bensen var som högst i juli med 4,7 µg/m
3
.  

 

Halten av VOC mättes veckovis i gaturum vid Lagerbergsgatan ungefär varannan vecka 

mellan februari och december 2009. Periodmedelvärdet av bensen var 1,59 µg/m
3
. 

Halten av bensen var som högst i februari med 2,7 µg/m
3
. 

 

Halten av VOC mättes veckovis i gaturum vid Fjällvägen ungefär varannan vecka 

mellan januari och december 2013. Periodmedelvärdet av bensen var 0,91 µg/m
3
. 

Halten av bensen var som högst i januari och februari med 2,1 µg/m
3
.  

 

Tabell 9. Miljökvalitetsnorm och utvärderingströsklar för bensen (årsmedelvärde) 

Bensen (år) MKN 

(µg/m
3
) 

ÖUT 

(µg/m
3
) 

NUT 

(µg/m
3
) 

2001- 5 3,5 2 
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Tabell 10. Miljökvalitetsmål för bensen (årsmedelvärde) 

Bensen (år) Miljökvalitetsmål 

(µg/m
3
) 

2010- 1 

 

Mätningarna av VOC i Uddevalla visar kraftigt sjunkande värden. Nationellt minskade 

utsläppen av VOC kontinuerligt under 1990-talet för att sedan plana ut under 2000-talet. 

En stor del av minskningen kan tillskrivas införandet av katalysatorer i bensindrivna 

bilar och minskad bensenhalt i bensin. 
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7.4 Svaveldioxid 

 
Figur 6. Säsongsmedelvärden av SO2 1965-1979. 

 

Halten av svaveldioxid har sjunkit kraftigt sedan mätningarna startade 1965. Mätningar 

vid Rådhuset och Västerskolan vintertid 1965 och 1970/71 visade medelvärden nära 

100 µg/m
3
. Mätningar under andra halvan av 1970-talet visade att halten av SO2 hade 

sjunkit. Halterna i centrum låg på 23-37 µg/m
3
. Samtidiga mätningar vid Kissleberg 6 

km väster om centrum visade lägre halter med ett medelvärde som varierade mellan 9-

24 µg/m
3
 (figur 6). 

 

Nivåerna av SO2 var periodvis mycket höga under 1960- och 70-talet. De höga 

svavelhalterna i tätorten orsakades främst av uppvärmning av bostäder och industrier 

med svavelhaltig eldningsolja och i viss mån även av trafiken. Halten av SO2 sjönk 

kraftigt under 80-talet på grund av nationella krav på minskat svavelinnehåll i 

eldningsolja. Halten av SO2 har sedan fortsatt att minska efterhand som värmeverk och 

industrier minskat användningen av eldningsolja till förmån för andra energikällor. 
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Figur 7. Säsongsmedelvärden av SO2 1992-2008. 

 

Vintern 1991/92 hade halten av SO2 fallit till 5 µg/m
3
. Vintern 1997/98 var halten 2 

µg/m
3
. Vid den senaste mätningen under kalenderåret 2008 var halten 0,4 µg/m

3
 (figur 

7). 

 

MKN, ÖUT och NUT för SO2 infördes 2001 och underskrids med mycket god marginal 

(tabell 11). Det saknas idag miljökvalitetsmål för halten av SO2.  

 

Tabell 11. Miljökvalitetsnorm och utvärderingströsklar för SO2 (dygnsmedelvärde) 

SO2 (dygn) MKN 

(µg/m
3
) 

ÖUT 

(µg/m
3
) 

NUT 

(µg/m
3
) 

2001- 100 75 50 
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7.5 Sot 

 
Figur 8. Säsongsmedelvärden av sot 1975-1979. 

 

Halten av sot mättes samtidigt som halten av SO2 på 1970-talet. 

Vinterhalvårsmedelvärdena för sot var 13-18 µg/m
3
 i centrum och 8-15 µg/m

3
 vid 

Kissleberg (figur 8). Under 70-talet var de högsta tillåtna halterna för sot 40 µg/m
3
 som 

vinterhalvårsmedelvärde och 120 µg/m
3
 som dygnsmedelvärde.  

 

Det finns inga dokumenterade mätningar av sot i Uddevalla efter 1979, men halten av 

sot har sedan dess sjunkit nationellt genom minskad användning av eldningsolja. 

Dessutom har införandet av katalysatorer i bensindrivna bilar minskat utsläppen av sot 

från vägtrafiken. Vid mätningar i fyra svenska tätorter under 2010-talet låg halten av sot 

på 2-4 µg/m
3
 
23

. Befolkningen kan dock exponeras för lokalt höga nivåer av sot och 

PAH i områden med mycket vedeldning, särskilt under kalla dagar med inversion.  

 

Det saknas idag både miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för halten av sot. 
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7.6 Kolmonoxid 

 
Figur 9. Säsongsmedelvärden av CO 1994-1998. 

 

Halten av kolmonoxid i gaturum mättes under vinterhalvåret mellan 1991/92 och 

1997/98 (figur 9). Vid Kampenhof 1993/94 var medelvärdet 0,97 mg/m
3
. Vid 

Fjällvägen 1994/95 och 1996/97 var medelvärdet 1,35 och 1,7 mg/m
3
. Vid Edingsvägen 

1995/96 var medelvärdet 0,67 mg/m
3
, men mätningen utfördes endast under tre 

månader. Vid Lagerbergsgatan 1997/98 var medelvärdet 1,86 mg/m
3
. Jämfört med 

övriga mätstationer är värdet vid Kampenhof lågt för CO, precis som det var för NO2. 

För övriga gaturum ses en svagt ökande trend. Samtliga mätvärden underskrider NUT 

med god marginal. 

 

MKN, ÖUT och NUT för CO har inte förändrats sedan de infördes 2001 (tabell 12). 

 

Tabell 12. Miljökvalitetsnorm och utvärderingströsklar för CO (åtta-timmarsmedelvärde) 

CO (åtta-timmarsmedelvärde) MKN 

(mg/m
3
) 

ÖUT 

(mg/m
3
) 

NUT 

(mg/m
3
) 

2001- 10 7 5 

 

Tabell 13. Riktvärden för CO 

Kolmonoxid Riktvärde 

(mg/m
3
) 

Medelvärdestid 

 6 8 timmar, glidande 

 

Naturvårdsverket gav 1990 kommunerna ett riktvärde för CO (tabell 13)
20

. Riktvärdet 

angav att CO inte fick förekomma i utomhusluft med mer än 6 mg/m
3
 under en 8-

timmarsperiod (glidande 8-timmarsmedelvärde). Riktvärdet fick inte överskridas fler än 
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88 gånger per halvår. Vid mätning på Lagerbergsgatan vintern 1991/92 överskreds 

riktvärdet 217 gånger. Vid övriga mätningar överskreds riktvärdet färre än 88 gånger.  

 

Halten av kolmonoxid har minskat nationellt sedan införandet av katalysatorer i 

bensindrivna bilar. Det har inte gjorts några kolmonoxidmätningar i Uddevalla under 

2000-talet, men halten av CO på Lagerbergsgatan beräknades under 2006 vara 0,87 

mg/m
3
. Denna beräkning ingick i en nationell kartläggning som uppskattade att halten 

av kolmonoxid med god marginal underskred NUT i samtliga av Sveriges 50 största 

tätorter
24

. Det anses därför inte längre finnas något allmänt behov av att mäta halten av 

CO i tätorter.  

 

I appendix finns tabeller över antalet överskridanden av riktvärdet för CO (se bilaga 6). 
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7.7 Sammanfattning av resultat 

 

Tabell 14. Sammanfattning av luftföroreningar i Uddevalla 

 MKN Miljökvalitetsmål Tidstrend 

gaturum urban bakgr. 

PM10 ? pågår 
 

? 

NO2 
   

→ 

Bensen 
  

 ↘ 

SO2 
 

  ↓ 

 

Tabell 14 visar hur halterna av valda föroreningsämnen i Uddevalla förhåller sig till 

miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålen samt om halterna tenderar att öka eller 

minska. Gråmarkerade fält innebär att mätningar (PM10 och bensen) eller 

miljökvalitetsmål (SO2) saknas. Hur PM10 förhåller sig till MKN i Uddevalla är ännu 

okänt eftersom mätningar endast har gjorts i urban bakgrund.  

 

Halten av PM10 i gaturum mäts för första gången under 2014. Halten av PM10 har 

tidigare mätts i urban bakgrund under två på varandra följande år. Halten av PM10 som 

årsmedelvärde i urban bakgrund underskred NUT, men överskred miljökvalitetsmålet. 

Detta underlag är för litet för att uttala sig om trender över tid. 

 

Halten av NO2 i gaturum underskrider NUT men överskrider miljökvalitetsmålet. 

Halten av NO2 i urban bakgrund underskrider både NUT och miljökvalitetsmålet. 

Halten av NO2 har inte förändrats sedan 2002.  

 

Halten av bensen underskrider NUT och miljökvalitetsmålet i gaturum. Halten av 

bensen har minskat mellan 2004 och 2013. 

 

Halten av SO2 underskrider NUT. Halten av SO2 har minskat kraftigt under 2000-talet.  

 

I appendix finns månads- och säsongsmedelvärden redovisade per föroreningsämne (se 

bilaga 5). 
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7.8 Jämförelse med andra kommuner i samverkansområdet 

 
Fig 10. Årsmedelvärden av NO2 2010 i flera kommuner. 

 

Halten av NO2 mättes under 2010 i samtliga av Luft i Västs dåvarande 40 

medlemskommuner
25

. Årsmedelvärdet av NO2 överskreds endast i Borås, Alingsås, 

Uddevalla och Trollhättan. Den tredje högsta halten av NO2 i Luft i Västs 

samverkansområde uppmättes vid Lagerbergsgatan i Uddevalla. I figur 10 visas ett 

urval av kommuner med liknande befolkningsmängd eller geografisk närhet till 

Uddevalla. 

 

7.9 EU ser över luftvårdspolitiken 

EU-kommissionen utnämnde 2013 till Luftens år och lade i december 2013 fram ett 

förslag till ny luftvårdspolitik för att förbättra luftkvaliteten i Europa. Förslaget 

innehåller bland annat ett nytt program för ren luft i Europa, ett reviderat direktiv om 

nationella utsläppstak för luftföroreningar, samt ett nytt direktiv för att minska 

föroreningsutsläppen från medelstora förbränningsanläggningar
26

. 

Miljökvalitetsnormerna kommer dock att förbli oförändrade eftersom de bygger på EU:s 

luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EG) som inte ändras. 
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8 Diskussion 
 

8.1 Luften i Uddevalla har blivit renare 

Sammantaget visar mätningarna att luften i Uddevalla har blivit betydligt renare sedan 

luftkvalitetsarbetet startade för 50 år sedan. Förbättringarna beror framför allt på 

tekniska framsteg och miljörelaterade åtgärder på kommunal, nationell och 

internationell nivå, särskilt under 1970- till 90-talet. Införandet av katalysatorer i 

bensindrivna bilar, renare bränslen och effektivare bränsleförbränning i moderna fordon 

har minskat utsläppen från trafiken. Utbyggnad av fjärrvärmenätet, krav på lägre 

svavelhalt i eldningsolja och minskad användning av eldningsolja vid uppvärmning av 

bostäder har resulterat i avsevärt lägre halter av SO2. Luftkvaliteten i Uddevalla tätort 

har även förbättrats av minskade utsläpp från industrier och kraftverk, samt minskad 

intransport av utsläpp från andra europeiska länder. Fastän luften i Uddevalla har blivit 

renare finns mycket kvar att göra. I följande avsnitt beskrivs utmaningar som vi ställs 

inför idag, samtidigt som brister i kommunens luftvårdsarbete uppmärksammas. Här 

lämnas också förslag till åtgärder som kan stärka luftkvalitetsarbetet inom Uddevalla 

kommun. Dessa förslag beskrivs mer ingående i nästa kapitel. 

 

8.2 Trafiken orsakar fortfarande höga föroreningsnivåer 

Idag är trafiken det största luftföroreningsproblemet inom Uddevalla tätort. Bilarna har 

blivit mer miljövänliga, men de tekniska framstegen motverkas av att trafiken ökar. 

Halten av NO2 i gaturum har inte minskat sedan 2002/03. För en hållbar utveckling 

behöver trafiken i tätorten minska och alternativ till biltrafiken måste framstå som mer 

attraktiva. I kommunens stadsplaneringsarbete ingår att verka för ökat kollektivt 

resande, samt förbättra framkomligheten och säkerheten för gång- och cykeltrafikanter. 

En kollektivtrafikanalys med förslag till ny fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort 

gjordes under 2013
27

. Uddevalla kommun tog under samma år fram en ny cykelplan. 

 

Vid byggnad av gång- och cykelvägar bör dessa i möjligaste mån placeras så att det 

skapas avstånd mellan fordon och gång- och cykeltrafikanter. Uddevalla kommun bör 

vid all stadsplanering eftersträva att befolkningen exponeras så lite som möjligt för 

trafikens avgaser. Höga nivåer av föroreningar och buller gör det olämpligt att placera 

känsliga objekt som lekplatser, förskolor, skolor eller äldreboenden nära hårt trafikerade 

vägar. För att identifiera områden med dålig luftkvalitet föreslås Uddevalla kommun att 

genom modellberäkning kartlägga föroreningshalterna i tätorten. 

 

8.3 Halten av PM2.5 har inte undersökts 

Uddevalla kommun har ett stort behov av ökad kunskap om partikelnivåerna i gaturum. 

Den pågående mätningen av PM10 vid Fjällvägen nära riksväg 44 är den första 

partikelmätningen som sker i gaturum. Tidigare mätningar av PM10 under 2006/07 och 

2008 utfördes endast i urban bakgrund. PM2.5 har inte mätts överhuvudtaget. 
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Uddevalla kommuns luftkvalitetsarbete har främst styrts av lagstiftningen. Kommunens 

luftmätningar av trafikrelaterade föroreningar har varit inriktade på NO2, CO, PM10 och 

VOC, dvs föroreningar som har reglerats genom miljökvalitetsnormer. Syftet med 

miljökvalitetsnormer är att i första hand skydda människors hälsa. Ur ett medicinskt 

perspektiv finns det dessvärre stora brister i dagens miljökvalitetsnormer. Medicinsk 

forskning har sedan mitten av 2000-talet visat att PM2.5 är det största 

luftföroreningshotet mot vår hälsa i tätorter. IVL Svenska Miljöinstitutet har mätt PM2.5 

i gaturum och urban bakgrund sedan 2000
28

. Det finns sedan över tio år tillbaka både 

teknik för att mäta PM2.5 och medicinsk kunskap om dess hälsoeffekter, men ändå 

saknas det fortfarande rättsligt bindande miljökvalitetsnormer för PM2.5. Den nuvarande 

målsättningsnormen för PM2.5 blir en rättsligt bindande miljökvalitetsnorm först från 

och med den 1 januari 2015. För att öka kunskapen om trafikens utsläpp i tätorten 

föreslås Uddevalla kommun att inkludera PM2.5 i de återkommande luftmätningarna och 

att utföra en modellberäkning av halten av PM2.5 i gaturum. 

 

8.4 Metoderna för att mäta PM2.5 behöver förfinas 

Miljökvalitetsnormen för PM2.5 anges som masskoncentration (25 µg/m
3
 som 

årsmedelvärde). Mätning av masskoncentration är dock inte en optimal metod för att 

uppskatta hälsoeffekterna av PM2.5 eftersom de allvarligaste skadorna orsakas av 

ultrafina partiklar (<0,1 µm) som bidrar försumbart till massan jämfört med fina 

partiklar (0,1-2,5 µm). Det finns därför en stor risk att hälsoeffekterna av PM2.5 

underskattas vid modellberäkningar och mätningar som utgår från masskoncentration. 

Trots detta är det ändå meningsfullt att jämföra halten av PM2.5 i Uddevalla med 

halterna i andra tätorter. Förhoppningsvis kommer det i framtiden att utvecklas 

kostnadseffektiva metoder för att specifikt mäta ultrafina partiklar från avgaser. 

 

8.5 Miljökvalitetsnormerna är otillräckliga för att skydda medborgarnas hälsa 

Omfattande epidemiologiska studier har visat att sambanden mellan exponering för 

partiklar i utomhusluft och skadliga hälsoeffekter är mer eller mindre linjära. 

Världshälsoorganisationen (WHO) presenterade under 2013 en rapport som visade att 

luftföroreningar är skadligare än man tidigare trott och att partiklar skadar vår hälsa vid 

halter långt under EU:s gränsvärden
29

. Miljökvalitetsnormer anger därför inte säkra 

nivåer ur ett hälsoperspektiv, utan snarare gränser för vad som bedöms vara 

oacceptabelt höga nivåer. Varje ökning av föroreningsnivåerna orsakar ökad dödlighet 

och sjuklighet hos befolkningen, även vid halter under miljökvalitetsnormerna. Detta 

innebär också att all förbättring av luftkvaliteten kommer att påverka hälsan hos 

kommunens invånare positivt, oavsett hur föroreningsnivåerna förhåller sig till 

miljökvalitetsnormer och dess tröskelvärden. 

 

Miljökvalitetsnormer innehåller i vissa fall en motsättning mellan hälsoperspektivet och 

andra samhällsintressen. Detta illustrerades tydligt 2010 då utvärderingströsklarna för 

PM10 höjdes i samband med införandet av luftkvalitetsförordningen. I det utredande 

förarbetet rekommenderade Naturvårdsverket en höjning av tröskelvärdena för att 
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”underlätta för kommunerna i deras kontroll av PM10”
30

. Samtidigt skrev 

Naturvårdsverket i samma rapport att graden av ”partiklarnas negativa hälsopåverkan 

beror på nivån av den halt man blir exponerad för, och det finns i dag inga bevis för att 

det finns ett tröskelvärde under vilket man inte ser några negativa hälsoeffekter”. Den 

övre utvärderingströskeln (ÖUT) höjdes från 14 till 28 µg/m
3
 och den nedre 

utvärderingströskeln (NUT) höjdes från 10 till 20 µg/m
3
 vid införandet av 

luftkvalitetsförordningen. Miljökvalitetsnormen (MKN) ändrades inte och fortsatte att 

vara 40 µg/m
3
. 

 

WHO anger rekommenderade riktvärden som primärt baseras på medicinsk forskning 

om hälsoeffekter. WHO:s riktvärde för PM10 är 20 µg/m
3
 som årsmedelvärde

31
. Sverige 

nationella miljökvalitetsmål för PM10 anger halten 15 µg/m
3
 som årsmedelvärde. Detta 

visar att det inte är tillräckligt att begränsa perspektivet till att underskrida 

miljökvalitetsnormerna. I det långsiktiga luftkvalitetsarbetet föreslås Uddevalla 

kommun att sträva mot att följa de nationella miljökvalitetsmålen och WHO:s 

riktvärden för luftföroreningar. 

 

8.6 Luftföroreningshalterna vid förskolor och skolor är inte undersökta 

För att skydda hälsan hos medborgarna är det viktigt att kommunen strävar mot att hålla 

föroreningsnivåerna så låga som möjligt i områden där invånarna vistas. Utomhusmiljön 

är extra viktig vid platser där känsliga grupper spenderar mycket tid. Barn som går i 

förskola och skola behöver en god skolgårdsmiljö för fysisk aktivitet, lek och 

återhämtning mellan lektioner. När barnens skolgårdsmiljö undersöks riktas 

uppmärksamheten vanligtvis mot säkerhet och buller medan luftkvalitetsperspektivet 

ofta glöms bort. Uddevalla kommun föreslås att göra en kartläggning av utomhusluftens 

kvalitet vid förskolor och skolor. 

 

8.7 Småskalig vedeldning är ett hälsoproblem 

Kommunens miljöavdelning får vintertid in många klagomål från medborgare som 

besväras av vedeldningsrök från närboende grannar. Störningar uppstår främst vid 

eldning med braskaminer, kakelugnar, vedspisar och äldre vedpannor som samtliga är 

olämpliga att använda för basuppvärmning eftersom de släpper ut höga halter av 

hälsoskadliga ämnen. Störningar kan uppstå även vid eldning i miljögodkända eldstäder 

på grund av felaktig eldningsteknik. 

 

Vedrök innehåller bland annat partiklar, sot, VOC och PAH. Dessa ämnen skadar vår 

hälsa genom att irritera luftvägarna och öka risken för infektioner, allergier, cancer och 

hjärt- och kärlsjukdomar. Klagomålen på vedrök omfattar andningsbesvär, 

luftrörsproblem, dålig lukt och allmän olägenhet. Klagomålen kommer från både friska 

och sjuka personer, men de som är känsliga mot luftföroreningar är generellt mer 

drivande i klagomålsprocessen. Klimatundersökningarna av Uddevalla tätort under 

1980-talet identifierade ett antal tätbebyggda områden som är mycket känsliga för 
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luftföroreningar på grund av dess lokalklimat och topografi
17

. I somliga av dessa 

områden är störningar från vedrök ett stort problem.  

 

Miljöavdelningen har ett bra informationsmaterial med riktlinjer för hur man 

trivseleldar på rätt sätt, men det är svårt att kontrollera i vilken grad dessa riktlinjer 

följs. I bostadsområden där vedeldning sker i flera fastigheter är det dessutom 

problematiskt att identifiera vilken fastighetsägare som är den största källan till 

vedröken som besvärar den klagande. Miljöavdelningens ansvar för 

vedeldningsrelaterade frågor delas av byggavdelningen som handlägger bygglov vid 

installation av eldstäder. Byggavdelningen ställer krav på att eldstädernas brandsäkerhet 

ska besiktigas av en sakkunnig, men det saknas i nuläget rutiner för att kontrollera om 

eldstäderna är miljögodkända. För att minska medborgarnas exponering för vedrök 

föreslås Uddevalla kommun att revidera den nuvarande vedeldningspolicyn och 

genomföra en översyn av vedeldningsfrågan. 

 

8.8 Medborgarna behöver bli mer informerade om luftkvaliteten 

I luftkvalitetsförordningen anges att kommunerna kostnadsfritt ska informera 

allmänheten om koncentrationerna av luftföroreningar. Uddevalla kommun saknar dock 

eget informationsmaterial om luftföroreningar. Resultaten av luftmätningarna i 

Uddevalla presenteras i nuläget endast av Luft i Väst. För att göra informationen 

tillgänglig för medborgarna föreslås Uddevalla kommun att ta fram en text till 

hemsidan och en broschyr om luftföroreningar och hälsa. 

 

8.9 Hälsoeffekterna av luftföroreningar behöver få större betydelse i miljöarbetet 

Uddevalla kommun har sex övergripande miljömål. Ett av miljömålen är att verka för 

minskad klimatpåverkan av resor och transporter
32

. Åtgärder som minskar trafiken i 

tätorten ger en hälsovinst hos befolkningen, men detta är en positiv sidoeffekt av ett 

miljömål som primärt utgår från att sänka utsläppen av koldioxid. I Uddevalla kommuns 

miljöpolicy ingår att förebygga föroreningar av luft, men i kommunens verksamheter 

saknas en strategi för att minska hälsoeffekterna av luftföroreningar. Uddevalla 

kommun behöver ta större ansvar för luftkvaliteten i tätorten och luftföroreningar måste 

bli en lika viktig faktor att ta hänsyn till som buller. Uddevalla kommun föreslås att 

informera berörda förvaltningar om betydelsen av att förebygga luftföroreningar och 

att ta fram konkreta förslag på åtgärder som minskar föroreningshalterna. 
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9 Rekommendationer 
Följande förslag till åtgärder kan användas som underlag av beslutsfattare för att stärka 

luftkvalitetsarbetet inom Uddevalla kommun. 

 

9.1 Modellberäkning av föroreningshalter i tätorten 

Beräkningsmodeller ger möjlighet att studera förekomsten av luftföroreningar i stora 

geografiska områden, till skillnad från luftmätningar som representerar 

föroreningshalter på enskilda platser. SMHI:s modellberäkningssystem SIMAIR-väg 

utgår från trafikdata och information om gaturummets utformning för att beräkna 

halterna av PM10, PM2.5, NO2, bensen och CO vid gator och vägar. Modellberäkningar 

kan användas för att få en geografisk översikt av luftkvaliteten inom tätortens gaturum. 

Dessutom kan bostäder och känsliga objekt som ligger i områden med dålig luftkvalitet 

identifieras. Modellberäkningar kan också användas under stadsplaneringsprocesser för 

att beräkna luftföroreningshalter vid olika scenarion. 

 

SIMAIR-väg licensieras till kommuner i form av abonnemang. SIMAIR-väg skulle vara 

ett utmärkt verktyg för att kostnadseffektivt stärka luftkvalitetsarbetet inom Uddevalla 

kommun. En investering i ett abonnemang på SIMAIR-väg sker lämpligtvis efter att 

resultaten av de pågående luftmätningarna vid Fjällvägen är sammanställda för att 

kunna jämföra beräkningar med uppmätta värden.  

 

9.2 Modellberäkning och mätning av PM2.5 i gaturum 

Det saknas idag mätningar av halten av PM2.5 i Uddevalla tätort, trots att PM2.5 bedöms 

vara den luftförorening som orsakar störst skada på vår hälsa. Uddevalla kommun bör 

därför snarast göra en modellberäkning av halten av PM2.5 i gaturum. Kommunen bör 

också så snart som möjligt utföra mätningar av PM2.5 i gaturum. Mätningar av PM2.5 

sker lämpligtvis i samarbete med Luft i Väst för att på bästa sätt ta del av deras kunskap 

och erfarenhet av luftmätningar. På lång sikt bör PM2.5 även mätas i urban bakgrund. 

 

9.3 Kartläggning av utomhusluftens kvalitet vid förskolor och skolor 

Det finns behov av att öka kunskapen om luftmiljön vid förskolor och skolor i 

Uddevalla kommun. Ett urval av förskolor och skolor väljs lämpligen ut för 

luftmätningar baserat på trafikbelastning. Urvalet bör representera objekt både vid hårt 

trafikerade vägar och vid mindre trafikintensiva platser.  

 

Kvävedioxid är en luftförorening med stark koppling till trafiken och kan därför 

användas som indikator för föroreningsnivåerna vid förskolor och skolor. Halten av 

NO2 går att mäta kostnadseffektivt med passiva diffusionsprovtagare, dvs samma 

mätinstrument som används vid den pågående mätningen av NO2 vid Fjällvägen. 

Mätningarna kan med fördel pågå i månadsintervall vintertid för att erhålla 

representativa vintersäsongsmedelvärden. Alternativt kan mätningarna ske indikativt 

under antingen december, januari eller februari då föroreningsnivåerna brukar vara som 
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högst i Uddevalla tätort. För att kunna använda resultaten på bästa sätt bör samtidiga 

mätningar av halten av NO2 utföras vid två referensplatser som representerar gaturum 

och urban bakgrund. 

 

Vid de skolor som undersöks får luftmätningarna gärna kompletteras med en 

luftkvalitetsenkät till elever som går i mellanstadiet. Barn i denna ålder vistas utomhus 

under raster och kan självständigt bedöma sina upplevelser av luftmiljön. En tydligt 

utformad och enkel elevenkät låter barnen skatta deras eventuella besvär av avgaser i 

skolgårdsmiljön samtidigt som frågor kan ställas om astma, allergier, andningsbesvär 

och irriterade luftvägar. Svaren kan jämföras med de uppmätta nivåerna av NO2 för att 

identifiera eventuella skillnader i förekomsten av astma och luftvägsbesvär mellan olika 

skolor i Uddevalla. Dessutom ger enkäten en bild av hur eleverna själva upplever sin 

luftmiljö. 

 

9.4 Revision av kommunens vedeldningspolicy och översyn av 

vedeldningsfrågan 

Uddevalla kommun antog 1996 en policy för småskalig biobränsleanvändning med 

målsättningen att kraftigt minska utsläppen från vedeldning och begränsa eldningen i 

gamla pannor med dålig teknik
33

. Eftersom problemen kvarstår samtidigt som 

hänvisningarna till lagrum har blivit inaktuella behöver kommunens vedeldningspolicy 

revideras med tydligare förslag till konkreta åtgärder. En vedeldningspolicy är dock inte 

bindande. För att störningarna ska försvinna behöver kommunen informera 

medborgarna om vikten av god eldningsutrustning och eldningsteknik, samtidigt som 

medborgarna själva tar hänsyn till sina grannar. I samband med att kommunens 

vedeldningspolicy revideras måste insatser göras för att säkerställa att de föreslagna 

åtgärderna genomförs. Kommunen behöver också arbeta förebyggande för att minska 

störningar från vedeldning.  

 

För att komma tillrätta med störningar från vedrök föreslås Uddevalla kommun att 

avsätta resurser till ett vedeldningsprojekt. En heltäckande översyn av 

vedeldningsfrågan bör fokusera på riktlinjer för restriktioner mot vedeldning inom 

tätbebyggda områden, effektivare handläggning av vedeldningsklagomål, lämpliga 

informationskanaler för att informera en bredare allmänhet om vikten av god 

eldningsutrustning och eldningsteknik, inventering av befintliga eldstäder, samt rutiner 

för miljömässig bedömning vid handläggning av bygglov för nyinstallation av eldstäder.  

 

För att fullständigt eliminera störningar från vedrök i problemområden behövs dock ett 

nationellt lagstöd för generella totalförbud mot vedeldning i områden vars lokalklimat 

och topografi gör dem uppenbart olämpliga för vedeldning på grund av oacceptabla 

hälsoeffekter.  
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9.5 Information om luftföroreningar och hälsa via hemsida och broschyr 

Uddevalla kommun bör förmedla en uppdaterad bild av luftkvaliteten i tätorten så snart 

resultaten av de pågående luftmätningarna vid Fjällvägen är sammanställda. Detta sker 

lämpligen genom att ta fram en fram en populärvetenskaplig text om luftföroreningar 

och hälsa till kommunens hemsida. Dessutom bör kommunen ta fram en 

informationsbroschyr som riktar sig till allmänheten och göra broschyren tillgänglig för 

nedladdning från kommunens hemsida. 

 

9.6 Stärkt luftkvalitetsperspektiv inom kommunen 

För att stärka luftkvalitetsperspektivet är det viktigt att information om betydelsen av 

god luftkvalitet sprids inom kommunen. En revision av kommunens vedeldningspolicy 

skulle ge bygg- och miljöavdelningen gemensamma riktlinjer för hur kommunen ska 

förhålla sig till vedeldning. Samarbete mellan plan- och miljöavdelningen är också 

viktigt för en hållbar utveckling i tätorten. Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) anger 

att kommunerna ska följa miljökvalitetsnormerna i miljöbalken och tillhörande 

föreskrifter vid planläggning och i andra ärenden
34

. Luftkvalitetsperspektivet ska därför 

beaktas vid planläggningar som innebär trafikökning eller försämrad ventilation av 

gaturummet (exempelvis nybebyggelse som sluter gaturummet). Kommunens plan- och 

miljöavdelning bör verka tillsammans för att miljöaspekter beaktas så tidigt som möjligt 

i planläggningsprocesser. Vid planläggning i tätortsområden där beräkningar eller 

mätningar tidigare visat höga föroreningshalter är det rimligt att ställa krav på att 

miljökonsekvensbeskrivningar visar hur föroreningshalterna påverkas. Dessutom är en 

förvaltningsövergripande dialog mellan miljöavdelningen och tekniska kontoret 

önskvärd för att säkerställa att förändringar som påverkar trafikmängden på olika gator 

inte leder till för höga föroreningshalter.  

 

9.7 Resurser till luftkvalitetsfrågor 

En god luftkvalitet är viktig för att Uddevalla kommun ska kunna utvecklas på ett 

hållbart sätt. I den här rapporten presenteras ett flertal förslag till konkreta åtgärder som 

kan stärka kommunens luftkvalitetsarbete. Åtgärderna är i första hand inriktade på ökad 

medvetenhet om luftföroreningar och att identifiera områden med höga 

föroreningsnivåer.  

 

Miljöavdelningen ser ett stort behov av att arbeta vidare med luftkvalitetsfrågor, men 

saknar i nuläget resurser för luftkvalitetsarbete utöver rutinmässiga luftmätningar inom 

samarbetet med Luft i Väst. Uddevalla kommun bör prioritera stadens luftkvalitet och 

avsätta resurser till ett luftkvalitetsprojekt som långsiktigt syftar till att skapa 

förutsättningar för en renare luft och en bättre hälsa för våra Uddevallabor. 
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Fördjupning av hälsoeffekter och sjukdomar  BILAGA 1 

 

Luftvägarnas struktur och funktion 

Det är enklare att förstå hur föroreningar skadar vår hälsa om man vet hur våra 

andningsorgan är uppbyggda och känner till principerna om andningsprocessen. Vi 

andas för att våra celler behöver utvinna energi ur syre för att fungera normalt. Den 

syrerika inandningsluften passerar genom näsan, svalget och struphuvudet på vägen till 

luftstrupen som delar upp sig i två stora luftrör som kallas bronker. Bronkerna går till 

var sin lunga och förgrenar sig i mindre luftrör som kallas bronkioler. Längst ut på 

bronkiolerna sitter druvliknande klasar av alveoler som är omgivna av lungkapillärer 

(ett nätverk av små tunna blodkärl). Kroppens gasutbyte mellan luft och blod sker i 

kontaktytan mellan alveoler och lungkapillärer. Cellerna i våra alveoler och kapillärer är 

konstruerade så att syre och koldioxid enkelt kan passera genom de tunna cellväggarna. 

De röda blodkropparna i blodet tar upp syre från inandningsluften, samtidigt som de 

avger kroppens restprodukt koldioxid med utandningsluften.  

 

Partiklar som är mindre än 2,5 µm (PM2.5) kan via luftstrupen, bronker och bronkioler 

följa med inandningsluften hela vägen till alveolerna. De allra minsta partiklarna kan 

sedan via lungkapillärer och cirkulationssystemet (blodets kretslopp) transporteras 

vidare till kroppens organ och där ge upphov till olika sjukdomar
35,36

.  

 

Alveolens struktur och celler 

Alveolen är formad som en ihålig boll med en diameter på 0,2 mm. Insidan är täckt med 

en tunn vätskefilm. Alveolens celler producerar ämnen som minskar ytspänningen för 

att förhindra att alveolen drar ihop sig. Dessa ämnen kallas med ett gemensamt namn 

för surfaktant. Utan surfaktant skulle lungan kollapsa vid utandning
37

. Dessutom 

innehåller surfaktant antioxidanter som skyddar alveolen mot skada. På insidan av 

alveolen finns även makrofager som håller alveolen ren. Makrofager är en typ av vita 

blodceller och ingår i det medfödda immunförsvaret som är kroppens första 

försvarslinje mot främmande ämnen. Makrofager söker efter bakterier, virus och 

partiklar och oskadliggör dessa genom att innesluta dem i en process som kallas 

fagocytos. Man brukar säga att makrofager ”äter upp” det kroppsfrämmande ämnet. 

Makrofager skyddar på detta sätt alveoler, men förmågan att hålla rent försämras vid 

kroniskt höga partikelhalter. Makrofager har dessutom svårt att upptäcka alla ultrafina 

partiklar eftersom somliga partiklar är väldigt små
38

.  

 

Partiklar och ozon orsakar inflammation och oxidativ stress när kroppen 

försvarar sig 

Partiklar och marknära ozon är de luftföroreningar som orsakar störst skada på 

människors hälsa i vanlig tätortsmiljö. Partiklar och ozon skadar hjärt-, kärl- och 

lungvävnad genom att aktivera och överbelasta kroppens naturliga försvarsmekanismer 

mot potentiella sjukdomskällor. Partiklar som tränger ned i alveoler går olika öden till 



 
 

mötes. Många partiklar rensas bort av makrofager, vissa undgår upptäckt men blir kvar i 

alveolen och ett fåtal tar sig igenom alveolens cellvägg och försvinner ut i 

cirkulationssystemet via lungkapillärer
38

. Partiklar och ozon som kommer i kontakt med 

alveolens celler utlöser en kedja av signaler som aktiverar inflammatoriska 

processer
39,40

.  

 

Inflammation är en naturlig respons som kroppen använder för att försvara sig mot 

skador och möjliga sjukdomskällor. Kroppens celler producerar och frisätter ett stort 

antal molekyler som de skickar som signaler mellan sig för att samverka i koordinerade 

fysiologiska och cellulära processer. Vid inflammation aktiveras flera av kroppens 

försvar mot främmande ämnen. Ett av dessa försvar förlitar sig på att immunceller 

producerar fria radikaler (oxidanter), en grupp naturligt förekommande syreföreningar 

som är mycket reaktiva eftersom de saknar en elektron. Vissa av de fria radikalerna 

hjälper immunceller att döda bakterier och virus. Fria radikaler kan dessvärre även 

skada fettsyror, proteiner och DNA i kroppens celler. För att skydda sig mot de skadliga 

effekterna av fria radikaler producerar cellerna antioxidanter (exempelvis vitamin C och 

E), ämnen som snabbt kan fånga upp och neutralisera fria radikaler
41

. Kroppen strävar 

efter att upprätthålla en jämvikt mellan fria radikaler och antioxidanter, men denna 

balans kan brytas vid kronisk inflammation. När det finns fler fria radikaler än kroppens 

antioxidanter kan hantera uppstår ett tillstånd som kallas oxidativ stress
39,42

.  

 

Inflammation och oxidativ stress skadar luftrör och alveoler 

Personer med inflammatoriska luftvägssjukdomar som astma, bronkit och kronisk 

obstruktiv lungsjukdom (KOL) har förträngda eller obstruerade luftvägar och är därför 

känsliga för luftföroreningar. Partiklar, ozon och kväveoxider är alla potenta 

oxidanter
39

. Tillfälligt förhöjda halter av partiklar och ozon kan förvärra symptomen hos 

personer med luftvägssjukdomar. Långtidsexponering för höga halter av partiklar eller 

ozon kan resultera i kronisk inflammation och oxidativ stress. Dessa processer leder till 

fysiologiska förändringar i luftvägar och lungvävnad. Förtjockning av luftrörsväggar 

gör att bronkioler och inflödet till alveoler blir trängre
43

. Förträngningar i luftvägarna 

gör att luftflödet minskar och att det blir svårare att andas. Detta påminner om klassiska 

astmasymptom. Dessutom kan celler i alveoler samt dess surfaktant skadas och 

förstöras. Studier har visat att det finns ett samband mellan skadan som uppstår vid 

oxidativ stress och nyinsjuknande i astma och KOL hos personer som tidigare varit 

friska
44

.  

 

Partiklar skadar hjärta och kärl 

Vid inflammation i lungans alveoler ökar blodets nivåer av signalmolekyler som 

stimulerar inflammatoriska processer. Dessutom kan skador på alveolens celler 

eventuellt leda till att ultrafina partiklar i större utsträckning kan passera genom 

alveolens cellvägg och ta sig vidare till cirkulationssystemet
45

. Inflammation och 

oxidativ stress kan då uppstå även i cirkulationssystemet.  

 



 
 

Skador på hjärta och kärl står för majoriteten av dödsfallen som orsakas av 

luftföroreningar
42

. Studier visar att dessa skador främst orsakas av partiklar, särskilt de 

fina och ultrafina fraktionerna
46,47

. Vid korttidsexponering kan partiklar orsaka 

omedelbara effekter genom att störa det autonoma nervsystemets kontroll över hjärta 

och kärl. Detta orsakar bland annat hjärtarytmier och hjärtinfarkt
45,48

. Effekterna på det 

autonoma nervsystemet är övergående, men i vissa fall leder dessa skador till en snabb 

död. Partiklar orsakar dock störst skador både på kort och på lång sikt genom 

ateroskleros, som är en inflammatorisk sjukdom i artärerna. Ateroskleros orsakas av att 

LDL-kolesterol (low density lipoprotein) inlagras i kärlväggen, oxideras av fria 

radikaler och startar en inflammatorisk process
42,48

. LDL-kolesterol, immunceller, 

muskelceller, bindvävsceller och döda celler ansamlas i kärlväggen och bildar 

aterosklerotiska plack
49

.  

 

Partiklar förvärrar ateroskleros genom att stimulera koagulation 

Koagulation är en skyddsmekanism som stoppar blödningar vid skador på blodkärl 

genom att göra blodet tjockare och mer trögflytande. Vid exempelvis sårskador 

aktiveras trombocyter (blodplättar) som bildar en tillfällig plugg i det skadade området 

genom att fästa till kärlväggen och klumpa ihop sig. Samtidigt aktiveras 

koagulationsfaktorer i blodet som omvandlar proteinet fibrinogen till dess aktiva form 

fibrin. En stabil, bestående plugg bildas när trombocyter och röda blodkroppar binds 

samman till varandra i stora nätverk av fibrintrådar. Koagulation skyddar oss mot 

förblödning, men för mycket koagulation kan leda till bildning av blodproppar. 

Koagulationsprocessen regleras därför av ett antikoagulationssystem och ett 

fibrinolytiskt system som löser upp blodproppar. Cellerna i kärlväggen kan vid behov 

producera enzymet vävnadsplasminogenaktivator (tPA, tissue plasminogen activator) 

som aktiverar det fibrinolytiska systemet. Partiklar stimulerar koagulation genom att 

aktivera trombocyter som ansamlas tillsammans med fibrin längs skadade kärlväggar.  

 

Partiklar stimulerar också koagulation genom att minska cellernas förmåga att 

producera tPA
48

. Partiklar orsakar även oxidativ stress. Vid oxidativ stress i blodkärlen 

genereras fria radikaler som neutraliserar kroppens naturligt producerade 

kvävemonoxid. Genomströmningen av blod minskar eftersom kärlen inte längre kan 

kompensera för förträngningar genom att vidga sig. Sammantaget ökar detta risken för 

att plack ska brista och lossna. På lång sikt bidrar partiklar även till att bygga upp nya 

plack
42,45,48

. 

 

Ateroskleros är den vanligaste orsaken till hjärtinfarkt och stroke 

Normalt sitter aterosklerotiska plack fast i kärlväggen och orsakar förträngningar i 

blodkärlen som blir stela och oelastiska. Plack som spricker orsakar majoriteten av alla 

dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar. Spruckna plack ger upphov till sårskador i 

blodkärlen. Dessutom kan delar av innehållet i placket lossna och föras iväg med blodet. 

När kroppen försöker läka en sådan sårskada bildas en lokal blodpropp (trombos). 

Blodproppen kan antingen lösas upp, växa i storlek och täppa till blodkärlet eller lossna 



 
 

och följa med blodet (emboli). När en blodpropp fullständigt täpper till en artär uppstår 

syrebrist i det drabbade området som inte längre får någon blodförsörjning. En 

blodpropp kan orsaka hjärtinfarkt eller stroke om den sitter i ett blodkärl som försörjer 

hjärtat respektive hjärnan med blod
49

.  

 

Luftföroreningar orsakar lungcancer 

Cancer är ett samlingsnamn för över 200 olika sjukdomar som karaktäriseras av 

okontrollerad celltillväxt. En cancercell är en frisk cell som blivit sjuk efter att 

bestående skadliga förändringar uppstått i flera av cellens gener genom så kallade 

mutationer. Cancerceller kan växa samman och bilda tumörer som tar plats från friska 

celler och skadar omgivande organ och vävnader. I ett senare skede av sjukdomen kan 

vissa cancerceller sprida sig till andra områden i kroppen och bilda metastaser som ger 

upphov till sekundära och mer aggressiva tumörer. Metastaser står för majoriteten av de 

cancerrelaterade dödsfallen. 

 

Lungcancer är den form av cancer som orsakar flest dödsfall såväl globalt
50

 som i 

Sverige
51

. Den klart främsta orsaken till lungcancer är rökning, men även ofrivilligt 

inandade luftföroreningar kan orsaka lungcancer. Luftföroreningar innehåller en mängd 

cancerframkallande ämnen som exempelvis partiklar, VOC, PAH och sot. Dessa ämnen 

förs in i lungorna via inandningsluften och kan orsaka skadliga förändringar i cellernas 

gener. Epidemiologiska studier visar att risken att drabbas av lungcancer ökar hos 

personer som bor i områden med förhöjda halter av luftföroreningar
52

.  

  



 
 

Lokalklimatkarta Uddevalla tätort   BILAGA 2 

 

 
Lokalklimatkarta under utstrålningsförhållanden för Uddevalla. Pilar – kalluftflöden, 

prickat – lokala stagnationsområden, tunn heldragen linje – gräns för 

kalluftsdräneringsområde, rutat – värmeön, tjock heldragen och streckad linje – gräns 

för centrala kalluftssjön
17

. 

  



 
 

Översikt av luftmätningar    BILAGA 3 

 

PM10 

År Mätplats Gaturum Urban bakgrund Frekvens Mätperiod 

2006/07 3  Rådhuset Månad nov-okt 

2008 3  Rådhuset Dygn jan-jul 

2014 1 Fjällvägen
1
  Dygn jan-dec 

 

NO2 

År Mätplats Gaturum Urban bakgrund Frekvens Mätperiod 

1991 2 Lagerbergsgatan  Timme jan-mar 

1991/92 5 Karlsberg  Månad okt-feb 

1993/94 7 Kampenhof  Timme okt-mar 

1994/95 4 Fjällvägen
2
  Timme okt-mar 

1995/96 6 Edingsvägen  Timme okt-mar 

1996/97 4 Fjällvägen
2
  Timme okt-mar 

1997/98 2 Lagerbergsgatan  Timme okt-mar 

1997/98 5 Karlsberg  Månad nov-mar 

2002/03 2, 3 Lagerbergsgatan Rådhuset Månad dec-aug 

2006/07 2, 3 Lagerbergsgatan Rådhuset Månad nov-apr 

2010 2 Lagerbergsgatan  Månad apr-aug 

2014 1 Fjällvägen
1
  Månad feb-dec 

 

VOC 

År Mätplats Gaturum Urban bakgrund Frekvens Mätperiod 

2003/04 2 Lagerbergsgatan  Vecka nov-sep 

2009 2 Lagerbergsgatan  Vecka jan-dec 

2013 4 Fjällvägen
2
  Vecka jan-dec 

 

SO2 

År Mätplats Plats Frekvens Mätperiod 

1965 3, 11 Västerskolan  Rådhuset Dygn feb-dec 

1970/71 3, 11 Västerskolan  Rådhuset Dygn dec-mar 

1974/75 10, 11 Västerskolan  Kissleberg Dygn dec-maj 

1975/76 10, 11 Västerskolan  Kissleberg Dygn dec-maj 

1976/77 9, 10, 11 Västerskolan Fasseröd Kissleberg Dygn dec-maj 

1978/79 9, 10, 11 Västerskolan Fasseröd Kissleberg Dygn dec-maj 

1991/92 5 Karlsberg  Månad okt-feb 

1997/98 5 Karlsberg  Månad nov-mar 

2008 3  Rådhuset Månad mar-nov 

 

Sot 

År Mätplats Plats Frekvens Mätperiod 

1974/75 10, 11 Västerskolan  Kissleberg Dygn dec-maj 

1975/76 10, 11 Västerskolan  Kissleberg Dygn dec-maj 

1976/77 9, 10, 11 Västerskolan Fasseröd Kissleberg Dygn dec-maj 

1978/79 9, 10, 11 Västerskolan Fasseröd Kissleberg Dygn dec-maj 

 



 
 

 

CO 

År Mätplats Gaturum Urban bakgrund Frekvens Mätperiod 

1991/92 2 Lagerbergsgatan  Timme okt-mar 

1992/93 8 Östergatan  Timme okt-mar 

1993/94 7 Kampenhof  Timme okt-mar 

1994/95 4 Fjällvägen
2
  Timme okt-mar 

1995/96 6 Edingsvägen  Timme okt-mar 

1996/97 4 Fjällvägen
2
  Timme okt-mar 

1997/98 2 Lagerbergsgatan  Timme okt-mar 

 
1
 Fjällvägen vid riksväg 44. 

2
 Fjällvägen vid korsningen Edingsvägen. 

  



 
 

Beskrivning av mätplatser    BILAGA 4 

 

Samtliga ortofoton är i skala 1:1000 om inte annat anges. 

 

Mätplats 1, Fjällvägen vid riksväg 44 
 

  
 

Stationstyp: mätning i gaturum. 

Antal fordon per dygn: 21 000 på riksväg 44 

vid mätning 2011 (18 000 vid mätning 1993), 

19 000 på Fjällvägen vid mätning 1993. 

Typ: öppna vägar.  

 

En mätcontainer är under 2014 placerad på 

det sydöstra sjukhusområdet intill Fjällvägen 

och riksväg 44. Diffusionsprovtagare för NO2 

samt luftintag till provtagare för PM10 är 

placerade cirka 5 meter över Fjällvägen, 

vilket är ungefär i jämnhöjd med körfälten på 

riksväg 44.  

 

 

Höjd ovan mark: 4 meter. 

Fästpunkt: stolpe på taket till en 

mätcontainer. 

  

 

Mätplats 2, Lagerbergsgatan 6 
 

  
  



 
 

 

Stationstyp: mätning i gaturum. 

Antal fordon per dygn: 9 000 vid mätning 

1993 och 2011. 

Typ: ensidig bebyggelse. 

 

En mobil mätvagn var under vinterhalvåret 

1991, 1991/92, och 1997/98 uppställd i 

korsningen Lagerbergsgatan/Norra 

Drottninggatan. Mätpunkten var placerad på 

södra sidan av Lagerbergsgatan i en 

gatukorsning med övergångsställe.  

 

Vid mätningar på Lagerbergsgatan 2002/03, 

2003/04, 2006/07, 2009 och 2010 fästes 

luftmätarna i en flaggstång på fasaden i höjd 

med första parkeringsdäcket. 

 

 

Höjd ovan mark: 3,5 respektive 6 meter. 

Fästpunkter: lyktstolpe cirka 2 meter från 

fasad och i flaggstång på fasaden. 

 

 

 

Mätplats 3, Rådhuset, Kungsgatan 25-29 
 

  
Stationstyp: mätning i urban bakgrund. 

 

Centralt läge vid torget. På dagtid passerar 

många gående. Trädgårdsgatan trafikeras av 

enstaka bilar och varuleveranser. 

 

Mätpunkterna var placerade på Rådhusets 

fasad och på taket. Vid mätningar vid 

Rådhuset 2002/03, 2006/07 och 2008 fästes 

luftmätarna i det sydöstra hörnet av fasaden. 

 

 

 

 

 

 

 

Höjd ovan mark: 4 respektive 12 meter. 

Fästpunkter: stuprör på Rådhusets fasad och 

stolpe uppe på taket. 



 
 

 

Mätplats 4 norr, Fjällvägen 26 vid korsningen Edingsvägen 
 

  
Stationstyp: mätning i gaturum. 

Antal fordon per dygn: 19 000 vid mätning 

1993. 

Typ: ensidig bebyggelse.  

 

Diffusionsprovtagare för VOC placerades 

under 2013 på en stolpe strax intill det 

nordvästra hörnet av ett hyreshus på 

Fjällvägen 26.  

 

Höjd ovan mark: 2,5 meter. 

Fästpunkt: stolpe med vägskylt cirka 2 meter 

från fasad. 

 

 

 

 

 

 

 

Mätplats 4 söder, Fjällvägen 26 vid korsningen Edingsvägen 
 

  
Stationstyp: mätning i gaturum. 

Antal fordon per dygn: 19 000 vid mätning 

1993. 

Typ: ensidig bebyggelse.  

 

En mobil mätvagn var under 1994/95 och 

1996/97 uppställd på Fjällvägen cirka 10 

meter norr om trafikljusen vid infarten till 

Edingsvägen.  

Höjd ovan mark: 2,5 meter. 

 



 
 

 

Mätpunkten var placerad invid fasaden ut mot 

Fjällvägen cirka 2,5 meter ovanför trottoaren 

på ett hyreshus på Fjällvägen 26. 

 

 

Mätplats 5, Karlsberg vid riksväg 44 
 

  
Stationstyp: mätning i gaturum.  

 

Mätplatsen var under 1991/92 och 1997/98 

placerad nära utkanten av begravningsplatsen, 

intill riksväg 44. 

 

 

 

Mätplats 6, Edingsvägen 4 vid riksväg 44 
 

  
Stationstyp: mätning i gaturum. 

Antal fordon per dygn: 21 000 på riksväg 44 

vid mätning 2011 (18 000 vid mätning 1993), 

6 000 på Edingsvägen vid mätning 2011 

(7 500 vid mätning 1993). 

Typ: ensidig bebyggelse.  

 

En mobil mätvagn var under 1995/96 

 



 
 

uppställd intill södra sidan av fastigheten vid 

Edingsvägen 4, intill riksväg 44.  

 

 

Mätplats 7, Kampenhof, Västerlånggatan 6 
 

  
Stationstyp: mätning i gaturum. 

Antal fordon per dygn: 19 000 vid mätning 

1993. 

Typ: ensidig bebyggelse.  

 

En mobil mätvagn var uppställd på 

Kampenhof under vinterhalvåret 1993/94. 

Mätpunkten placerades tre meter över 

gatuplanet vid bropelarna väster om 

Västerlånggatan i oktober 1993. Mätpunkten 

flyttades från västra sidan av Västerlånggatan 

till östra sidan vid månadsskiftet 

februari/mars 1994.  

Korsningen Västerlånggatan/Lagerbergsgatan 

byggdes om till en cirkulationsplats 1999. 

 

Höjd ovan mark: 3 meter. 

 

Mätplats 8, Östergatan 13 vid korsningen Kungsgatan 
 

  



 
 

Stationstyp: mätning i gaturum. 

Antal fordon per dygn: 6 000 vid mätning 

2011 (8 000 vid mätning 1993). 

 

En mobil mätvagn var uppställd i korsningen 

Östergatan/Kungsgatan under vinterhalvåret 

1992/93. Under mätperioden var Östergatan 

delvis avstängd söder om korsningen på 

grund av anläggningsarbeten.  

 

 

 

Mätplats 9, Fasseröd 
 

 

 

Mätning av SO2 och sot.  

 

Mätplatsen var placerad vid 

transformatorstationen på Fasseröd. 

 

 

 

Mätplats 10, Kissleberg, Talmansgatan 
 

 

 

Skala 1:1500.  

Mätning av SO2 och sot.  

 

Mätplatsen var placerad vid en villa norr om 

Talmansgatan.  

 



 
 

 

Mätplats 11, Västerskolan, Stjärngatan 1 
 

 

 

Mätning av SO2 och sot. 

 

Mätplatsen var placerad i det sydvästra hörnet 

av Västerskolan intill riksväg 44. 

 

 

 

Mätplats 12, Stadshuset, Varvsvägen 1 
 

  
Typ: Meteorologi. 

 

Mätning av lufttemperatur, vindhastighet och 

vindriktning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höjd ovan mark: cirka 20 meter. 

Fästpunkt: stolpe på taket ovanför femte 

våningen. 



 
 

 

Mätplats 13, Dagson, Södergatan 11 
 

  
Typ: Meteorologi. 

 

Mätning av lufttemperatur, vindhastighet och 

vindriktning.  

 

Höjd ovan mark: cirka 12 meter.  

Kartunderlag: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

  



 
 

Månads- och säsongsmedelvärden   BILAGA 5 

 

Månadsmedelvärden för PM10 (µg/m3) 

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2006- 

2007
 

          18,1 17,9 

13,8 15,3 25,0 19,0 16,7  22,0 14,6 11,2 7,5   

 

Dygnsmedelvärden för PM10 

Dygnsmedelvärden finns i rapporten Mätningar av luftföroreningar i Västra Götaland 

2008 (IVL-rapport U-2600). 

 

Månadsmedelvärden för NO2 (µg/m3) 

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

1991
 

55,0 56,5 51,7          

1991-

1992 

         32,2 49,5 61,2 

 54,9           

1993-

1994 

         27 26 26 

25 30 33          

1994-

1995 

         39,0 61,4 43,5 

68,2 42,6 35,5          

1995-

1996 

         26,3 38,6 66,8 

43,2 29,3 32,2          

1996-

1997 

         38,8  59,8 

58,1 30,1 35,3          

1997-

1998
L
 

         41,6 32,6 35,9 

40,8 42,2 39,4          

1997-

1998
K
 

          31,6 28,4 

34,0 35,1 29,8          

2002-

2003
L
 

           21,6 

26,1 24,7  16,7 21,8 18,4 19,6 22,2     

2002-

2003
R
 

           14,2 

16,8 16,2 12,0 7,6         

2006-

2007
L
 

           27 

26 21 19 20         

2006-

2007
R
 

          16 15 

10  10 9         

2010    19  22  29     
K
 Mätplats Karlsberg 

L
 Mätplats Lagerbergsgatan 

R
 Mätplats Rådhuset 

  



 
 

Säsongsmedelvärden för NO2 (µg/m3) 

År Mätplats Säsongsmedelvärde 

1991 Lagerbergsgatan 54,4 

1991/92 Karlsberg 49,5 

1993/94 Kampenhof 27,8 

1994/95 Fjällvägen 48,4 

1995/96 Edingsvägen 39,4 

1996/97 Fjällvägen 44,4 

1997/98 Lagerbergsgatan 38,8 

1997/98 Karlsberg 31,8 

2002/03 Lagerbergsgatan 21,4 

2002/03 Rådhuset 13,4 

2006/07 Lagerbergsgatan 22,6 

2006/07 Rådhuset 12,0 

2010 Lagerbergsgatan 23,3 

 

Säsongsmedelvärden för VOC (µg/m3) 

År Bensen Toluen Oktan Etylbensen M+P-

xylen 

O-xylen Nonan 

2003/04 2,9 10 0,36 1,6 6,2 1,9 0,31 

2009 1,6 5,4 0,37 0,85 3,5 1,1 0,37 

2013 0,91 2,0 0,24 0,32 1,5 0,44 0,22 

Veckomedelvärden finns i rapporterna Mätningar av luftföroreningar i Västra Götaland 

2003/04 (IVL-rapport U-1090), Mätningar av luftföroreningar i Västra Götaland 2009 

(IVL-rapport U-2748) och Mätningar av luftföroreningar i Västra Götaland 2013 (IVL-

rapport U4742). 

 

Säsongsmedelvärden för SO2 (µg/m3) 

År Rådhuset Karlsberg Fasseröd Kissleberg Västerskolan 

1965 98    64 

1970/71 97    92 

1974/75    12 24 

1975/76    8,8 23 

1976/77   29 24 37 

1978/79   25 17 26 

1991/92  5,2    

1997/98  1,9    

2008 0,42     

Dygns- och månadsmedelvärden finns i rapporterna Luftundersökning i Uddevalla 

1976-79 (Uddevalla kommun), Lavar & luftkvalité – Utveckling i Västra Götalands län 

1986-98 (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2000) och Mätningar av luftföroreningar i 

Västra Götaland 2008 (IVL-rapport U-2600) 

  



 
 

Säsongsmedelvärden för sot (µg/m3) 

År Fasseröd Kissleberg Västerskolan 

1974/75  8,3 13,3 

1975/76  7,8 16,3 

1976/77 13,8 15,2 18,3 

1978/79 18,2 13,2 18,3 

Dygnsmedelvärden finns i rapporten Luftundersökning i Uddevalla 1976-79 (Uddevalla 

kommun). 

 

Månadsmedelvärden för CO (mg/m3) 

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

1993-

1994 

         0,9 0,9 1,1 

1,0 1,0 0,9          

1994-

1995 

         1,3 1,8 1,3 

1,7 1,1 0,9          

1995-

1996 

         0,39 0,65 0,96 

            

1996-

1997 

         1,1 1,6 2,3 

2,2 1,5 1,5          

1997-

1998 

         1,93 1,63 1,82 

1,99 1,80 2,01          

 

Säsongsmedelvärden för CO (mg/m3) 

År Mätplats Säsongsmedelvärde 

1993/94 Kampenhof 0,97 

1994/95 Fjällvägen 1,35 

1995/96 Edingsvägen 0,67 

1996/97 Fjällvägen 1,7 

1997/98 Lagerbergsgatan 1,86 

 

  



 
 

Överskridanden av riktvärden för kvävedioxid   BILAGA 6 

och kolmonoxid     
  

Riktvärden 

Kvävedioxid Riktvärde 

(µg/m
3
) 

Medelvärdestid 

 110 1 timme 

 75 1 dygn 

 

Naturvårdsverkets riktvärden för kvävedioxid fanns angivna som tim- och 

dygnsmedelvärden och var utformade för mätning under ett vinterhalvår från och med 

oktober till mars. Timmedelvärdet för kvävedioxid fick högst överskridas under 88 

timmar per vinterhalvår. Dygnsmedelvärdet för kvävedioxid fick högst överskridas 

under 4 dygn per vinterhalvår. 

 

 

Kolmonoxid Riktvärde 

(mg/m
3
) 

Medelvärdestid 

 6 8 timmar, glidande 

 

Naturvårdsverkets riktvärde för kolmonoxid fanns angivet som medelvärde under en 

glidande 8-timmarsperiod och var utformat för mätning under ett vinterhalvår från och 

med oktober till mars. 8-timmarsmedelvärdet för kolmonoxid fick högst överskridas 

under 88 8-timmarsperioder per vinterhalvår.  

 

 

Antal överskridanden av riktvärden 

 

Lagerbergsgatan 1991 

 Kvävedioxid Kolmonoxid 

Timmedelvärde 

[antal timmar] 

Dygnsmedelvärde 

[antal dygn] 

8-timmars glidande 

medelvärde 

[antal 8-timmars perioder] 

oktober    

november    

december    

januari 65 6  

februari 45 2  

mars 18 0  

Totalt 128 (jan-mars) 8 (jan-mars)  

 

  



 
 

Lagerbergsgatan 1991/92 

 Kvävedioxid Kolmonoxid 

Timmedelvärde 

[antal timmar] 

Dygnsmedelvärde 

[antal dygn] 

8-timmars glidande 

medelvärde 

[antal 8-timmars perioder] 

oktober   4 

november   32 

december   35 

januari   75 

februari   71 

mars   0 

Totalt   217 

 

 

Östergatan 1992/93 

 Kvävedioxid Kolmonoxid 

Timmedelvärde 

[antal timmar] 

Dygnsmedelvärde 

[antal dygn] 

8-timmars glidande 

medelvärde 

[antal 8-timmars perioder] 

oktober   0 

november   11 

december   7 

januari   10 

februari   0 

mars   1 

Totalt   29 

 

 

Kampenhof 1993/94 

 Kvävedioxid Kolmonoxid 

Timmedelvärde 

[antal timmar] 

Dygnsmedelvärde 

[antal dygn] 

8-timmars glidande 

medelvärde 

[antal 8-timmars perioder] 

oktober 0 0 4 

november 0 0 0 

december 1 0 6 

januari 0 0 5 

februari 0 0 0 

mars 0 0 0 

Totalt 1 0 15 

 

  



 
 

Fjällvägen vid Edingsvägen 1994/95 

 Kvävedioxid Kolmonoxid 

Timmedelvärde 

[antal timmar] 

Dygnsmedelvärde 

[antal dygn] 

8-timmars glidande 

medelvärde 

[antal 8-timmars perioder] 

oktober 31 0  

november 150 10  

december 112 9  

januari 167 11  

februari 76 6  

mars 42 1  

Totalt 578 37  

 

 

Edingsvägen vid riksväg 44 1995/96 

 Kvävedioxid Kolmonoxid 

Timmedelvärde 

[antal timmar] 

Dygnsmedelvärde 

[antal dygn] 

8-timmars glidande 

medelvärde 

[antal 8-timmars perioder] 

oktober 0 0 0 

november 29 2 0 

december 116 10 1 

januari 18 1 0 

februari 0 0 0 

mars 17 2 0 

Totalt 180 15 1 

 

 

Fjällvägen vid Edingsvägen 1996/97 

 Kvävedioxid Kolmonoxid 

Timmedelvärde 

[antal timmar] 

Dygnsmedelvärde 

[antal dygn] 

8-timmars glidande 

medelvärde 

[antal 8-timmars perioder] 

oktober 40 1 0 

november 78 7 0 

december 84 4 43 

januari 83 9 14 

februari 8 0 0 

mars 13 0 0 

Totalt 306 21 57 

 

  



 
 

Lagerbergsgatan 1997/98 

 Kvävedioxid Kolmonoxid 

Timmedelvärde 

[antal timmar] 

Dygnsmedelvärde 

[antal dygn] 

8-timmars glidande 

medelvärde 

[antal 8-timmars perioder] 

oktober 60 4 10 

november 11 0 0 

december 13 1 0 

januari 30 3 1 

februari 26 2 2 

mars 15 1 0 

Totalt 155 11 13 

 

  



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besöksadress: 

Varvsvägen 1 

 

Postadress: 

Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla 

 

Telefon: 0522-69 60 00 

 

www.uddevalla.se  


	Namnlös

