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Luftmätningar i Mora 
Vid styrelsemötet den 24 november gjordes ett studiebesök vid mätstationen som är 
placerad vid Vasagatan vid korsningen RV 70 och E 45 centralt i Mora. Med på besöket var 
Luftvårdsförbundet styrelse, tjänstemän och politiker från Mora.   
 

                
 

 
Resultat från mätningarna 2017 
Anna-Karin Olsson och Andreas Jansson från Luftvårdsförbundets mätgrupp redogjorde för 
resultat och analys av partikelmätningarna. 
 



Antal dygnsvärden PM10 över 50 µg/m3 hittills under året varit 10. Miljökvalitetsnormen 
tillåter max 35 överskridanden per år. De flesta överskridanden var i senare delen mars, inte 
vasaloppsveckan som man kan tro. Anledningen är troligen väderförhållanden i kombination 
med trafik, dubbdäck och sandade vägbanor 
 

Uppdatering av kontrollstrategin  
Varje svensk kommun är enligt Luftkvalitetsförordningen skyldig att kontrollera att 
miljökvalitetsnormerna uppfylls och redovisa luftkvaliteten i den egna kommunen. Dalarnas 
Luftvårdsförbund har tagit på sig denna uppgift för medlemskommunerna. Förbundet har ett 
program för samordnad kontroll med tillhörande kontrollstrategi. Kontrollstrategin ska 
optimera luftövervakningen inom samverkansområdet så att de krav som finns uppfylls och 
att befintliga resurser används på bästa sätt.  
 
Enligt kontrollstrategin planeras mätning av föroreningar från vedeldning i Malung/Sälen och 
Älvdalens kommuner 2018. Nu har det kommit nya fakta kring vedeldningens betydelse och 
hur föroreningar ska mätas. Mätgruppen anser därför att det behöver utredas mera vad som 
ska mätas och hur mätningar ska utföras. Styrelsen tog därför ett beslut om att en 
uppdatering av kontrollstrategin ska göras kommande år.  
 
Länk till rapporten Forskning för renare luft, SCAC 2017: 
http://www.scac.se/download/18.4a88670a1596305e782c41/1486368494567/Forskning+f
%C3%B6r+renare+luft+-+SCAC.pdf 
 

Klimatklivet 
Förra veckan beslutade Naturvårdsverket att ge stöd till fem nya miljöprojekt i Dalarna inom 
satsningen Klimatklivet. Totalt får projekten 4 697 336 kronor i bidrag för att på olika sätt 
genomföra miljöförbättrande åtgärder.  
 
Mest pengar får Nordic Gas Solutions AB för bygget av en tankstation för biogas i Falun. Det 
är ännu inte bestämt än exakt var tankstället ska ligga och företaget börjar nu söka en 
lämplig placering i Falun. 
 
Här listas de fem projekten efter kommun, företagsnamn, åtgärd samt beviljat stödbelopp: 

 Falun, Nordic Gas Solutions AB, Tankstation för biogas, 3 850 000 kronor. 

 Falun, BRF Fogden, Laddning - icke publik normalladdare, 3,7 KW, 4 punkter, 24 500 
kronor. 

 Falun, Falu Elnät AB, Laddning - 6 publika stationer, 22 KW, 20 punkter, 6 olika platser 
i Falu kommun, 215 500 kronor. 

 Borlänge, Rolf Ericson Bil i Dalarna AB, Laddning - 4 icke-publika stationer, 22 KW, 8 
punkter, 165 000 kronor. 

 Säter, AB Ingemar Persson, Konvertering från olja till bergvärme, Gustafs, 442 336 
kronor. 

 
Källa: Länsstyrelsen Dalarna  

Kommande möten för Dalarnas Luftvårdsförbund 
Nästa styrelsemöte blir fredagen den 26 januari kl 10 på Länsstyrelsen 
Årsmöte: fredag 23 mars kl 10 

 
Facebooksida Dalarnas Luftvårdsförbund   
Här samlar vi nyheter som berör luftvård. Gå in och gilla! 
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