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Mätningar av luftkvalitet 

    
Mätstationen i Ludvika med partikelmätarna på taket. 

 

Partikelmätningar i Ludvika 

Partikelmätningar av PM10 och PM 2,5 pågår i Ludvika under året. Det har hittills varit låga halter, 

den nedre utvärderingströskeln klaras. 

 



Miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar  

För miljökvalitetsnormer finns en övre och en nedre utvärderingströskel. Det är nivåer 
som anger om kontrollen ska ske genom mätning, modellberäkning eller objektiv skattning. 
Är halterna över den övre utvärderingströskeln krävs kontroll av luftkvaliteten genom 
mätning.  Är halterna under den nedre utvärderingströskeln så räcker det med att kontrollen 
sker genom modellering eller skattning. 

 
Luftvårdsförbundets mätstrategi 
Det finns en arbetsplan och kontrollstrategi för 4 -5 år framåt. Partikelmätningar i Ludvika 

fortsätter året ut.  

Partikelmätningar kommer att fortsätta 2022 på plats som har flest överskridanden. 

Enligt planen så pågår också en studie av vedeldningens effekter. Det har samlats in data 

från sotarregistren i Dalarnas kommuner och en analys kommer att göras.  

En revision av planen kommer att göras under året och presenteras i nästa nummer av 

Dalaluft. 

Kommunernas kartläggning av luftkvalitet 

Den årliga modelleringen och objektiva skattningen av luftkvalitet har genomförts. 

Kommunerna har rapporterat in data till mätgruppen som sammanställt en rapport som 

skickats till Naturvårdsverket.  

Rapporten visar att samtliga miljökvalitetsnormer för luft klaras i Dalarna. Genomförda 

mätningar och modelleringar visar att de flesta tätorter i Dalarna också klarar den nedre 

utvärderingströskeln för de ämnen som ska kontrolleras. Mätningar av partiklar (PM10) har 

visat på överskridande av övre utvärderingströskeln i Hedemora. I Falun har mätningar av 

kvävedioxid visat att den övre utvärderingströskeln överskreds 2019, men inte 2020.  

Rapporten finns på www.dalaluft.se 

Dalastrategin - ny regional utvecklingsstrategi  
Regionfullmäktige har antagit en ny regional utvecklingsstrategin, Dalastrategin 2030 – 
Tillsammans för ett hållbart Dalarna. Detta innebär att Dalarna nu har ett gemensamt 
vägledande dokument för ett starkare och mer hållbart Dalarna. 

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma 
regionala utvecklingsarbetet i Dalarna, och innehåller mål och prioriteringar fram till 2030. 
Strategin träder nu i kraft och ersätter den befintliga Dalastrategin – Dalarna 2020. Den nya 
strategin har arbetats fram i bred dialog mellan representanter för kommuner, näringsliv, 
det civila samhället, myndigheter, akademi med flera. 

Källa: regiondalalrna.se/dalastrategin 

 



 

WHO stärker hälsoargumentet för luft- och klimatåtgärder 

Världshälsoorganisationen, WHO presenterar nya riktvärden för luftkvalitet. Vetenskapen 

visar att flera luftföroreningar är betydligt farligare för hälsan av vad man tidigare trott och 

därför presenterar WHO skärpta riktvärden för att skydda människors hälsa. 

WHO:s skärpta riktvärden för luftkvalitet ger rekommendationer om riktlinjer för luftkvalitet 

samt delmål för sex viktiga luftföroreningar. De nya riktlinjerna, som lanserades den 22 

september, utgår från tydliga bevis på den skada luftföroreningar har på människors hälsa 

och rekommenderar nya luftkvalitetsnivåer för att minska halterna av viktiga 

luftföroreningar, varav några också bidrar till klimatförändringarna.  

En jämförelse av rapporterade data om halter av luftföroreningar från svenska kommuner, 

visar att ett kraftigt åtgärdsarbete kommer att krävas för att klara WHO:s nya riktvärden. 

Halter av luftföroreningar ligger alltså långt över WHO:s rekommenderade nivåer i stora 

delar av landet.    

Riktlinjerna har skärpts från tidigare, vilket sätter ljuset på om såväl EU:s, som de svenska 

miljökvalitetsnormerna och miljömålen för flera viktiga föroreningar, är tillräckliga för att 

skydda människors hälsa. Riktlinjerna kommer att vara centrala för EU:s översyn av 

luftkvalitetsdirektiven som pågår och därmed även nivån för miljökvalitetsnormerna inom 

EU och Sverige. Miljökvalitetsmålet Frisk Luft kommer också analyseras och bedömas utifrån 

WHO:s underlag.    

Källa: Naturvårdsverkets luftenhet 

Borlänge kommun är en av de 23 svenska städerna som går före i 
klimatomställningen 

1 oktober blev det klart vilka 23 städer som tillsammans med Viable Cities och fyra 
myndigheter kraftsamlar för klimatneutrala och hållbara städer. Som en av Viable Cities 
pionjärstäder ska Borlänge nu ta ett jättekliv framåt för klimatomställningen. 

Borlänge kommer att vara en del av Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. 
Borlänge ska, tillsammans med 22 andra svenska städer, arbeta för att gemensamt hitta 
lösningar på de stora samhällsutmaningar klimatomställningen innebär. 

Klimatneutrala Borlänge 2030 syftar till att skapa samverkansformer, nya processer och 
metoder för att möjliggöra de förändringar som krävs för att lyckas med den snabba 
klimatomställningen. Arbetet kommer att kretsa kring ett innovationsteam, en bred 
samverkansplattform och medborgarengagemang. Till det finns en portfölj med satsningar 
för klimatneutralitet. Arbetet handlar om att stärka Borlänge som är en relativt liten stad 
med tung industri i att bli en föregångare nationellt och i Europa. 

Källa: Borlänge kommuns hemsida 



 

Lokal klimatsamverkan transporter - tillsammans minskar vi 
utsläppen snabbare! 

Öppen digital sändning av konferens tillgänglig till 20 oktober. 

2020-talets största utmaning handlar om hur vi bemöter klimatförändringen. Sveriges 
klimatmål för inrikes transporter är att växthusgasutsläppen ska minska med 70 procent till 
år 2030, jämfört med 2010, samt en helt fossilfri fordonsflotta till 2045. Det krävs krafttag 
från både branschen och politiken för att vi ska nå klimatmålet. 

Lokalt finns det starkt engagemang och vilja att bidra till omställningen i transportsektorn. 
Det finns också en nykter insikt om nödvändigheten i att arbeta tillsammans för att 
åstadkomma resultat. 

Den här konferensen handlar om att bereda plats för gemensam framtidsspaning och dialog 
mellan transportörer som trafikerar Falun och Borlänge och kommunernas politiker och 
sakkunniga tjänstepersoner. Vi tror att samverkan är nyckeln till att nå framgång! 

>Lyssna på konferensen – tillgänglig fram till den 20 oktober, på Falun kommuns webbplats. 

 

Planerade styrelsemöten 

Nästa styrelsemöte blir den 2 december på Länsstyrelsen. 

E-post: info@dalaluft.se 
Webb: dalalauft.se 

 

 

http://l2887n.c.plma.se/?q=77069294506893910095&TId=1

