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Kontroll av luftkvalitet 
 
Under 2016 har den största mätinsatsen gjorts i Luftvårdsförbundets historia, i enlighet med den 
långsiktiga mätstrategin. Mätning av luftföroreningshalter pågår fortfarande i Falun och det är 
partiklar (PM 10 och PM 2,5) som mäts i gaturum och kvävedioxid mäts både i gaturum och ovan tak. 
Falu kommun fortsätter sedan mätningarna i egen regi fram till och med april 2017. 
  

Som också framgår av mätstrategin så är det Mora som får mätstationen 2017. Mora kommun har 

gjort en upphandling och avtal har tecknats med SLB (Stockholm Luft och Buller) om mätning och 
analys. De praktiska förberedelserna sköts av kommunen och Eva Larsson från Mora rapporterar att 

utrustningen är på plats och allt har gått bra. Mätningarna börjar 1 januari 2017 och pågår året ut. 

 
Mätningarna kan följas på hemsidan www.dalaluft.se. Där ser man att antal dygnsvärden över 60 

µg/m3 för kvävedioxid hittills under år har varit 5 st vid Svärdsjögatan. Miljökvalitetsnormen tillåter max 
7 överskridanden per år. Resultatet av mätningarna i Falun får vi veta mera om vid årsmötet i mars. 
 

Arbetsgrupp för kommunikation och marknadsföring 
Ett förslag från styrelsen är att bilda en ny arbetsgrupp för kommunikation och marknadsföring, där 
det ska ingår att aktivt värva nya medlemmar. Arbetsgruppen tar fram några förslag på idéer till 
styrelsemötet i februari. 
 

Nationell Miljöhälsorapport  
Johan Hallberg informerar om den nationella miljöhälsoenkäten som genomfördes våren 2015 och 

som ska resultera i en nationell Miljöhälsorapport 2017. Dalarna och Gävleborg tar fram en enklare 

variant av regional rapport. En av delrapporterna handlar om luft och hälsa där Luftvårdsförbundet 

kommer att engageras. 

 

RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) är ett samverkansorgan som ska 

stödja, vägleda och samordna länsstyrelsernas arbete och det regionala arbetet i miljömålssystemet. 

Johan Hallberg har tagit fram en vägledning som heter ”Ställ om för framgång – med 

hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål och hållbar utveckling”. 
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Planerade möten  
Nästa styrelsemöte blir fredagen den 17 februari kl 10 på Länsstyrelsen. 
 

Årsmöte fredagen den 24 mars kl 10-12 på Länsstyrelsen. 

Rapportering från årets luftmätningar i Falun. 

 
God Jul och Gott Nytt År! 
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