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Medlemsblad för Dalarnas Luftvårdsförbund 

Årets sista styrelsemöte hos Trafikverket 
Det har blivit något av en tradition att det sista styrelsemötet för året hålls hos någon av 
medlemmarna och följs av information om deras verksamhet. Den här gången informerade Johanna 
Ingre om Trafikverkets arbete med luftkvalitet vid planering av bebyggelse och hur man arbetar med 
miljömålet Frisk luft.  Johanna visade också vad som är aktuellt i länet 2018. Ett förslag kom att 
presentera Trafikverkets nationella strategi för luftvårdsfrågor på årsmötet i mars. 
 

 
 
FN:s klimatmöte COP 24 
Klimatet har stått i fokus under de senaste veckorna under FN:s klimatmöte i Katowice i Polen. Där 
har representanter från 200 länder samlats för att diskutera hur målet om att hålla nere den globala 
uppvärmningen ska kunna nås. 

Bilar och industri är de största utsläppskällorna  

I Dalarna släpper vi ut 2,1 miljoner ton koldioxid om året enligt Naturvårdsverket. De två största 

utsläppskällorna av koldioxid i Dalarna är industrin och trafiken.  
 



 
      

 

Trafik 600 000 ton co2/år 

Industri 700 000 ton co2/år 

Kraftvärmeverk 150 000  

Arbetsmaskiner 220 000 

Jordbruket 154 000 

SSAB först i världen med fossilfri ståltillverkningsteknik 
Med anledning av FN:s klimatmöte har SVT Dalarna gjort en granskning av klimatpåverkande utsläpp 
i länet och intervjuat SSAB:s miljöchef Jonas Larsson. 
 
Stålindustrin släpper ut mest koldioxid i Sverige. Men resan från miljöbov till världens första 
producent av fossilfritt stål, är nu i full gång. Om projektet lyckas kommer koldioxidutsläppet i 
Sverige att kunna minska med tio procent. Klimatprojektet som ska leda till fossilfri produktion av 
stål gör SSAB tillsammans med LKAB och Vattenfall, i ett projekt som kallas Hybrit. Det går ut på att 
sluta använda kol vid framställning av järn och stål, och istället använda vätgas. Utsläppen blir då 
vatten istället för koldioxid. 
 
En förstudie har pågått i två år, och nu byggs en pilotanläggning i Luleå. Där ska den nya 
produktionen testas fram till 2024. Nästa steg är att skala upp försöken till större produktion. 2035 
hoppas de ha tekniken så färdig att de successivt kan införa den i den ordinarie produktionen.  
 
– Vi måste ta ett ansvar för vår verksamhet. Det är också anledningen till att vi väljer att gå före i 
den här frågan. I ett globalt perspektiv är vi en ganska liten spelare i stålindustrin, men vi har unika 
förutsättningar i Sverige. Framför allt i och med den här konstellationen med oss, LKAB och 
Vattenfall där vi gör det tillsammans. Vi har styrkan att gå fram och våga sätta så här tuffa mål, 
berättar Larsson. Målet att producera enbart fossilfritt stål 2045.  
 

Nytt från Luftvårdsförbundet inför 2019 
Beslut från Skatteverket  
Dalarnas Luftvårdsförbund registreras för moms från 1 januari 2019. Det innebär att bland annat att 
moms tillkommer på utredningsavgifterna men inte på medlemsavgiften.  
 
Partikelmätningar 
Partikelmätningar kommer att göras i Hedemora 2019. Kommunens upphandling pågår och 
förhoppningsvis kan mätningarna starta vid årsskiftet. 
 
Kommande möten 
Styrelsemöte fredag 15 februari klockan 13 på Länsstyrelsen 
Årsstämma fredag 15 mars klockan 10 på Länsstyrelsen 
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