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PRESSMEDDELANDE  
 
Kommuner klarar lägsta kraven för luftkvalitet men måste 

skydda människors hälsa mera 

 

Den 26 april släpper Östra Sveriges Luftvårdsförbund en kortversion av den fullständiga 

rapport över mätresultat 2021 som kommer publiceras i maj. Kortversionen är anpassad för 
media, förtroendevalda och den grupp som i vanliga fall är inte är expert på luftkvalitetsfrågor 
och frågor välkomnas. Kontaktuppgifter finns längst ner.  

 

Klarades miljökvalitetsmålet till skydd för hälsa för kvävedioxid 2021? -Nej!  

Miljökvalitetsmålen är hårdare krav än det som är lättare att klara av nämligen  

-de juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna.  

Även om miljökvalitetsnormer till största del uppnås i Östra Sverige är forskare ense om att 
det inte finns någon nedre gräns för när människors hälsa inte påverkas av luftföroreningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbundets 62 kommuner klarar de juridiskt bindande kraven 
Särskilt belastade ”hot spots” har fått betydligt bättre luftkvalitet efter åtgärder, men 

fortfarande; vistas människor länge, tex har boende och inte har möjlighet att flytta eller är i 
den utsatt gruppen behöver kommuner fortfarande jobba aktivt. Dålig luftkvalitet kan påverka 

både under vistelsetiden men den stora gruppen upplever inte påverkan direkt utan luftens 

kvalitet påverkar långsiktigt (på engelska använder man ”silent killer”). För utsatta grupper 
som barn och människor med underliggande sjukdomar är det mycket viktigt att vi även 

uppnår målen. 

Vid följande mätstationer 
klarades inte utsläppsmålet 
för kvävedioxid 2021: 
 

• E4/E20 Lilla Essingen i 
Stockholm, 

• Kungsgatan i Uppsala 
• Valhallavägen i Stockholm  
• Turingegatan i Södertäljw 

WHOs nya riktlinjer för hur höga halter 
av luftföroreningar som kan accepteras 

publicerades 2021. I Bryssel gör EU nu 

en översyn av på vilken nivå utsläpp av 
luftföroreningar ska accepteras efter att 
dessa nya riktlinjer släpptes från WHO. 
Nya krav på medlemsländer, och i 
slutändan kommuner som ansvarar för 
luftkvalitén välkomnas från Östra 

Sveriges Luftvårdsförbund. 

Vid sex mätstationer klarades inte målet för 
PM10: 

• E4/E20 Lilla Essingen i Stockholm 
• Visby 
•  S:t Eriksgatan i Stockholm 
• Linköping 
• Sundbyberg 

 

    

Miljökvalitetsnorm för ozon överskreds 2021: 

Vid fyra tillfällen överskreds åttatimmars-
medelvärdet gränsen för skydd av hälsa vid 
Torkel Knutssonsgatan (Södermalm) för ozon. 

Miljökvalitetsmål för NO2 klarades inte: 

Hornsgatan, Stockholm 
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Hela kortversionen kan du även ladda ner på Östra 

Sveriges luftvårdsförbunds hemsida och SLB-analys 

hemsida.   

 
Förbundet har 73 medlemmar varav 62 är kommuner. 
I dagsläget håller förbundet koll på ca 3,9 
miljoner invånares inandningsluft i Sverige och mäter 
luften för sex län; Gävleborgs, Uppsala, Sörmland, 
Stockholms, Östergötlands och Gotlands län. På vår 
hemsida hittar du föreläsningar från våra seminarier. 
 
Invånare kontaktar oss undrar ibland om man kan bo på särskilda platser med små barn, om 
det är säkert ur hälsosynpunkt. Vi vill möta dessa frågor och bjuda in till att få möjligheten att 
berätta mera.  

Välkommen att titta på Luftvårdsförbundets film här:   
 
 
Hemsida: www.oslvf.se 
 
 
Kontaktuppgifter 
 
Om mätningar: 
Lars Burman 
SLB-analys 
lars@slb.nu 
08 508 28 922 

 
Om hälsokonsekvenser 
Antonios Georgelis 
Miljötoxikolog, Docent  
Enhetschef Miljömedicinska enheten  
Centrum för arbets- och miljömedicin  
Region Stockholm  
Tel: 08-123 37 258 SMS: 072-537 56 25  
antonios.georgelis@regionstockholm.se  
 
Om förbundet 
Frida Eik Öhman 
Förbundssekreterare  
Östra Sveriges Luftvårdsförbund 
Tel: 08-5800 2101/ 076 502 21 01           
frida.eik-ohman@storsthlm.se 
 
 
Tveka inte att kontakta oss! 
Vänliga hälsningar,  
Frida Eik Öhman, förbundssekreterare Östra Sveriges Luftvårdsförbund 
 

”Förbundet arbetar för att underlätta för kommuner att leva upp till lagstadgade mätkrav som krävs och 
att hålla koll på luften, men också för att öka medvetenheten om de hälsokonsekvenser som nyare forskning 
visar att luftföroreningar har. ” 
 
Frida Eik Öhman 
Förbundssekreterare  
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