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Abstract 

 

The air we breathe today contains harmful particles. Particles are all around us and they may 

differe in size. Several of them are called PM10 particles, which is a generic name for all 

particles with a diameter below 10 microns. Road traffic contribution to particulate matter 

measured as PM10 in ambient air is essential in urban environments. 

I have obtained access to data on PM 10 particle emissions recorded during the year 2011 at a 

measurment station at the street Rudbeckgatan in Örebro. Measurements performed at 

Rudbecksgatan show that the exceedance occurs during certain periods of one year, but that 

the levels of PM10 are within environmental quality standards (EQS) total per year. The 

contribution is highly seasonal and weather dependent. During the late fall, winter, and 

especially during dry phase of springtime, particles from wear and resuspension account for a 

predominant part of concentrations in the air at street level. 

 

To limit the occurrence of the particles, have an EQS set up. Since 2010, the environmental 

objective of annual average does not exceed 20 micrograms, one microgram per cubic meter 

air (µg/m³) and the average daily 35 µg/m³ must not be exceeded 37 times a year by the levels 

of PM10 in the air. 

 

Measurements show that on several occasions PM10 particulate matter in the air exceeded the 

EQS in year 2011. The main cause was road traffic and the use of studded tires. 

Increased amounts of particles have bad impact on human health. Several studies show that 

PM10 particles trigger asthma and respiratory problems. In some cases, air pollutants cause 

exacerbation of illness and premature death. Measures to reduce emissions are of two kinds: 

reduce the formation of wear particles and reduce the whirling of the particles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

 

Luften som vi andas idag innehåller hälsofarliga partiklar. Partiklarna finns runt omkring oss 

och de kan variera i storlek. Flera av dem går under namnet PM10- partiklar, som är ett 

samlingsnamn på alla partiklar med medeldiameter under 10 μm. Vägtrafikens bidrag till 

partiklar mätt som PM10 i utomhusluften är väsentligt i stadsmiljöer.  

 

Jag har fått tillgång till mätdata på PM- 10 partiklarnas utsläpp som registrerats under år 

2011vid mätstation på Rudbecksgatan i Örebro. Mätningar som utförs på Rudbecksgatan i 

Örebro visar att överskridandet sker under vissa årsperioder, men att halterna PM10 ligger 

inom MKN (Miljökvalitetsnormer) totalt per år. Bidraget är starkt årstids- och väderberoende. 

Under sen höst, vinter och framför allt under upptorkningsfasen på våren, kan partiklar från 

däckslitage och trafik uppvirvling stå för en totalt dominerande del av PM- 10 partikelhalterna 

i luften i gaturummet.  

För att begränsa partiklarnas förekomst har en miljökvalitetsnorm inrättas. Sedan 2010 är 

miljömålet att årsmedel inte får överskrida 20 en miljondels gram per kubikmeter luft 

(μg/m3), och dygnsmedel 35 μg/m3 inte får överskridas 37 gånger per år av halter PM10 i 

luften.  

Mätningar visade att vid flera tillfällen har PM-10 partikel mängden i luften överskridit MKN 

under år 2011. Främsta orsaken var vägtrafik och användning av dubbdäck.  

 

Ökade mängder av partiklar har dålig påverkan på människans hälsa. Flera studier visar att 

PM10- partiklar ger upphov till astma och andningsproblem. I vissa fall ger luftföroreningar 

upphov till försämring av sjukdomstillstånd och förtid död. Åtgärder för att minska 

emissionerna är av två slag: minska bildningen av slitagepartiklar och minska uppvirvling av 

partiklar.  
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1. Inledning 
 

PM-10 partikelutsläpp i luften är ett återkommande problem i de flesta storstäderna (Suleiman 

A., Tight M.R and Quinn.A.D., 2016). Dessa luftföroreningar har en negativ påverkan på 

människans hälsa och det har dokumenterats en ökad sjuklighet och dödlighet vid höga 

mängder PM-10 partiklar i luften (Elvingson och Pleijel, 2001). 

I flera länder i Västeuropa (Storbritannien, Schweiz, Spanien, Holland, Italien och Tyskland) 

är koncentrationen PM10- partiklar i luften högre ungefär 5-12 μg/m3 ((mikrogram per kubik 

meter) än i Sverige. 

I Öst och Centraleuropa (Bulgarien, Tjeckien, Polen, Rumänien, Ungern och Slovakien) är 

koncentrationen högre ungefär 20-40 μg/m3 än I Sverige (Areskoug H., et al., 2004). 

Under 90 talet uppmättes TSP (totalt suspenderat partiklar, alla partiklar rapporteras här 

oavsett storlek) i Delhi (Indien) till 400 μg/m3 (mikrogram per kubik meter), Peking (Kina) 

och Calcutta (Indien) 380 μg/m3 (Michelle L.B. and Devra L.D., 2001). I flera fall upp till 

700 μg/m3 i vissa städer i Kina. (Haijun Z., et al.,2016).   

 

För att begränsa och förebygga dessa hälsoproblem har EU- länderna tagit fram regler hur 

höga halter PM-10 partiklar får finnas i luften. Dessa regler har implementerats i MKN 

(Miljökvalitetsnormer) i Sverige. 

 

I detta arbete undersöktes källor till PM-10 partiklar, olika aktörer, mätningsinstrumenten, 

dess pålitlighet, hälsoeffekter och förebyggande arbeten.  

PM-10 partiklar (massan av alla partiklar med en diameter mindre ä 10 μm) är 

luftföroreningar som arbetet ägnas åt. 

Detta examensarbete har utförts inom ramen för miljöanalytikerutbildningen vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Arbetet handlar om att studera källor till PM10- partiklar samt att 

påpeka deras betydelse för människors hälsa i Örebro kommun.  

 

1.1 Bakgrund 

Sedan flera år tillbaka mäts luftkvaliten i Örebro kommun kontinuerligt. Kartläggningen av 

skadliga partiklar underlättar för kommunen och myndigheterna att skaffa sig en översiktsbild 

över hur luftkvaliteten förändras över tiden. Men fungerar även som ett hjälpverktyg i syfte 

att undersöka vad som kan göras för att kunna förbättra luftsituationen genom olika åtgärder 

för att komma tillrätta med utsläppen av skadliga partiklar i Örebro kommun (Örebro 

kommun- Partiklar 2014).  

 

I Sverige dör cirka 5500 människor i förtid på grund av ökade halter av luftpartiklar i luften 

varje år (Gustafsson M., et al., 2014). Om detta ställt kontra det faktum att det är 5200 

människor i Sverige som dör av cancer till följd av exponering för cigarettrök, så kan det 

konstateras att det fokuserats alldeles för lite på PM partiklarnas påverkan (Cancerfonden, 

2016). 

Sedan 1986 ingår Örebro kommun tillsammans med Karlskoga i ett mätprogram som bedrivs 

av IVL och heter Urbanmätnät. I programmet ingick 120 kommuner i Sverige och i början 

mättes halter av kvävedioxid, svaveldioxid, sot samt lättflyktiga kolväten. Men från och med 

år 2000 ingår mättningar av bland annat PM10- partiklar årligen, och tanken är att kartlägga 

luftkvalitén i tätorter i Sverige (IVL, 2016).  

I början pågick mättningar av PM10- partiklar i Karlskoga och Örebro. Från och med 2007 

bedrivs mätningar enbart i Örebro stad (Naturvårdverket- Luftföroreningar i tätorter).  
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1.2 Syfte 

 

Syftet med studien är att kartlägga de huvudsakliga källorna till PM10- partiklarna, samt att 

uppskatta deras effekter på människors hälsa i Örebro kommun.  

Av intresse är också att undersöka vilka metoder som används vid mätningar, mätningsplatser 

samt kostnader och pålitlighet för instrumenten som används vid mätningar i Örebro 

kommun. 

Slutligen ges förslag till hur halterna av PM10- partiklar i luften kan reduceras dels med hjälp 

av enkla metoder och dels med hjälp av teknologi och hårdare regelverk.  

 

Frågeställningar 

• Hur uppfyller Örebro kraven inom MKN (Miljökvalitetsnormer) vad det gäller utsläpp 

av PM10 partiklar i luften? 

• Hur kan man se att mätningar av partikelhalter i Örebro är pålitlig gällande mätmetoder, 

mätplats samt mätinstrumenten?  

• Vilka samband finns det mellan människans hälsa och ökade halter av PM10- partiklar 

i Örebro i övertid? 

• Vad kan det göras för att sänka halter PM10- partiklar i Örebro? 

 

1.3  Material och metod 

Materialet består i huvudsak av litteratur och rapporter som redogör för undersökningens 

problemområde samt av litteratur i anknytning till teoriförankringen. Använd litteratur är 

lagstiftning inom områden, vetenskapliga studier och rapporter. Telefonintervjuer utfördes 

med personal som är ansvariga för luftfrågor vid Örebro kommun. Mätdata som jag utgått 

mycket ifrån i undersökningen är Örebro kommuns mätdata för PM10- partiklar år 2011. Den 

har haft stor betydelse för att ta fram problembilden i undersökningen och har satts i relation 

till det empiriska materialet i form av intervjuerna.  

2. PM10- partikel 

 

Urbanluft (stadsluft) i Sverige består av partiklar som varierar storleksmässigt och med 

avseende på kemisk sammansättning.  PM10- partiklar i stadsmiljö består oftast av 

slitagepartiklar. Slitagepartiklar uppkommer främst från vägbanorna och fordonens bromsar 

och däck. Sanden som används på vinter för att sanda gator, kan malas ner av dubbdäck och 

bidra till förhöjda halter (Kupiainen K., et al., 2016). Andra viktiga källor till PM10- 

partikelns sammansättning är lokala avgasutsläpp och transport av PM10- partiklar från våra 

grannländer. Partiklarna bildas både genom naturliga (vulkan, skogsbrand) och mänskliga 

aktiviteter som nötning av asfalt, uppvärmning av hus med olja och ved (Harrison, 1996 ).  

PM10- partiklar (Perticulate Matter) kallas också inandningsbara partiklar och har en storlek 

på 10 μm eller mindre. PM10 partiklar är alltså en samlings namn för alla partiklar under 10 

μm (Haerens, 2011 ). 

 

 

 

 



Partiklarna rangordnas i tre olika storlekar (Harrison, 1996 ): 

 Ultrafina partiklar med en diameter mindre än 0,1 μm- Nano partiklar (trafikavgaser 

eller vedeldning) 

 Grova partiklar med en diameter mellan 2,5 och 10 μm (slitage av vägbanan, bromsar 

och hjul) 

 En mellanfraktion med diametern 0,2-1 μm (partiklar som kommer från andra länder)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. PM partiklarnas verkliga  storlek jämfört med människans hårstrå (Trafikverket- Vinterdäck och 

partiklar 2014) 

 
 

PM-10 komponenter Kommentar Toxisk potens 

Förbrännings- härrörande 
nanopartiklar 

Nano partiklar som innehåller 
metaller och organiska 
flyktiga ämnen som härrör 
från förbränning av 
avgaspartiklar t.ex. fordons 

Hög 

Natrium/magnesiumföreningar 

 

Härrör från vattendroppar Låg 

Sulfat Övervägande 
ammoniumsulfat 

Låg 

Nitrat övervägande 
ammoniumnitrat 

Låg 

Kalcium/kalium föreningar och 
olösliga mineraler 

Härrör från jordskorpan t.ex. 
lera 

Låg 

Biologiskt härledda material T ex endotoxin Hög 
Tabell 1: Gemensamma komponenter av PM- partikel (Hester och Harrison, 2007 ). 

 

De grova partiklarna PM10 befinner sig kortaste tid i atmosfären på grund av gravitation, 

impaktion, sedimentation och urtvättningsprocesser. Livstiden på dessa partiklar är endast 

några dagar och den grova fraktionen kommer från lokala källor som fordonstrafik. Halterna 

skiljer sig på grund av vädret och det är mindre partiklar i luften vid nederbörd för att 

partiklarna fäster sig vid marken. Vid torrt väder virvlas upp partiklarna från marken genom 

fordonstrafiken samtidigt som nya uppkommer på grund av vägslitagen (Harrison, 1996 ).  
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3. Källor till PM 10- partiklar 
 

3.1 Naturliga källor  

Med naturliga utsläppskällor avses till exempel skogsbränder och vulkanutbrott. Partiklar som 

till följd av naturliga aktiviteter kallas för sekundära partiklar och utgörs av utsläpp av bland 

annat kvävedioxider, ammoniak och svaveldioxid. Naturliga källor varierar mycket på grund 

av årstiden, temperaturen samt vinden och de har mindre betydelse i städer. Det är också svårt 

att jämföra mängden av utsläpp av naturliga partiklar gentemot mängden från antropogena 

utsläpp (Elvingson och  Pleijel, 2001 ).  

 

3.2 Antropogena källor 

Vid början av 1900-talet reste en människa i genomsnitt en kilometer per dag, medan en 

vuxen person idag reser i genomsnitt 45 km per dag. Biläggandet i världen var under 1950-

talet 75 bilar per 1000 invånare. Redan på 1990 talet hade antalet ökat till 410 bilar per 1000 

invånare. Stegringen har lett till att de antropogena utsläppen i storstäderna ökat och lett till 

mer slitage på vägarna, speciellt i stora städer. Vid slitage av bland annat vägbanan så uppstår 

det partiklar i olika storlekar (Afzelius och Leksell, 1997 ). 

  

Partiklarna domineras av exempelvis sulfaten, nitrater, organiska ämnen och vägtrafiken där 

vägslitagen är största utsläppskällan. En annan betydande källa är förbränningsprocesser från 

trafiken, industrin och eldning (Haerens, 2011 ).  

 

Huvudkälla till PM10- partikelemissioner är (SMHI- Kartläggning av partiklar i Sverige, 

2010): 

 

 Vägtrafik: 27 % 

 Småskalig vedeldning: 13 % 

 Övriga källor: 24 % 

 Energiförsörjning: 12 % 

 Jordbruk: 10 % 

 Papper och pappersmassa: 8 % 

 Järn och stål produktion 6 % 

 

Per Elvingson, (klimatstrateg, kommunledningskontoret, enheten för hållbar utveckling i 

Örebro) kallar också PM10- partiklarna som har sin källa i antropogena utsläpp, för primära 

partiklar (pollen, sotflagor eller damm). Problem med dålig luftkvalitet i Örebro är kopplad 

till vägtrafiken som största källan till PM10- partiklar enligt Elvinson. De högsta halterna av 

såväl kvävedioxid som partiklar uppmätts i just gatumiljöer (Elvinson, telefonintervju). 

Trenden för de flesta luftföroreningar är att halterna sjunker. Kurvan har dock planat ut under 

den senaste tioårsperioden (Figur 2).  

 



 
Figur 2. Utsläpp av PM10 i Sverige 1990-2011(Naturvårdverket, 2013) 

 

Lokala Källor 

 

Med lokala utsläpp i Örebro menas oftast användning av dubbdäck där slitage är största 

orsaken. Genom biltrafiken virvlas partiklarna upp i luften och utgör en risk för människans 

hälsa genom andning. Utsläpp från sådana källor uppgår till 90 % av de lokala utsläppen i 

tätorten. Andra källor är industriella processer, hushållsvedeldning samt sand och grus 

(Trafikverket- Partiklar i stadsmiljö, 2004 ).  

 

Nationella källor 

 

Med de nationella källorna menas ofta hela Sveriges industriproduktion, utsläpp från sjöfarten 

samt Sveriges skogar. Dessa partiklar transporteras med hjälp av vindar över Sverige och 

tillsammans med andra källor bidrar de till luftföroreningar i Örebro ((Harrison,1996). 

Havssalt kan också bidra till ökad koncentration av PM10- partiklar i luften som också 

transporteras med hjälp av vindar (Scerri M.M., Kandler K. and Weinbruch S., 2016). 

 

Utländska källor 

 

En annan viktig källa för PM partiklar i tätorter kallas långdistanstransporterade partiklar. Det 

är partiklar som kommer från våra grannländer och de transporteras genom luften. De kan 

transporteras i 2- 8 dagar och de utgör en betydande källa till bakgrundsluften i svenska städer 

(ITM- report 110, 2004). De senaste10 år har långdistanstransporterade partiklar minskat. 
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Långdistanstransporterade partiklar är en betydande källa till PM10- partiklar i Södra Sverige, 

men inte i norra Sverige (Miljömål- Partikel i luften, 2013). 

                                        

 4. Miljökvalitetsnormerna och tillämpningar    
 

Det kan framhållas att i och med införandet av Europaparlamentets och Europarådets direktiv 

gällande luftkvalitet och bättre/renare luft i EU- länderna (Direktiv, 2008 ), så finns det 

förutsättningar för att göra luften bättre i EU länder samt värna om människors hälsa. Detta 

direktiv kan även kallas för minimidirektiv eftersom det anger de högsta gränserna för 

luftföroreningar som inte ska överskridas och den gäller endast medlemsländerna. Dock kan 

varje land sätta ännu hårdare regler på nationell nivå (Naturvårdsverket- Samordnadkontroll 

av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft, 2004 ). 

 

Genom Miljöbalken (SFS 1998:808 kap 5§) och Luftkvalitetsförordningen 2010:8 (NFS 

2010:8) har direktiven implementerats i Sverige och kallas för miljökvalitetsnormer för 

utomhusluften. I förordningen om miljökvalitetsnormer för utomhusluft kap. 9 § anges 

normen till PM10- partiklar som inte ska överskridas  (SFS, 2001:527 kap 9 §).  I 

Luftkvalitetsförordningens 18 § anges vilka gränser som gäller för halter av PM10- partiklar 

(SFS, 2010:477 kap 18 §). I Miljöbalkens 5 kap. 3 § anges att myndigheter och kommuner 

ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och för att bedöma om de följs. Luften i Örebro 

uppfyller de normer som är bestämda och endast vissa perioder, till exempel mars-maj 

månader kan vara kritiska och ligga över gränsen (Elvingson, telefonintervju)  

  

Ämne Typ av värde WHO- 

riktvärde 

EU- 

gränsvärde/måttvärde 

Miljökvalitetsnorm- 

gränsvärde/målvärde 

PM10  Dygnsmedelvärde 50 μg/m3 50 μg/m3 

Max 35 

överskridande/år 

50 μg/m3 

Max 35 

överskridande/år 

PM 10 Årsmedelvärde 20 μg/m3 

 

40 μg/m3 

 

40 μg/m3 

 
Tabell 2: Målvärden från WHO samt gräns/ målvärden från EU och svenska miljökvalitetsnormer 

(Naturvårdsverket, 2015) 

4.1 Olika aktörers roll 

Naturvårdsverket: Ansvarar för den nationella rapporteringen av luftkvalitetssituationen i 

landet gentemot EU- kommissionen. I rapporter skall ingå både information beträffande 

överskridandet av gränsvärdet och området med god luftkvalitet samt information om 

eventuella åtgärdsprogram.  

Enligt miljöbalken kan endast regering bestämma vilka som ska inrätta åtgärdsprogrammet 

Detta kan vara en eller flera myndigheter, kommuner eller kommunalråd. 

Regeringen bestämmer också regler för mätning och utförare som kontrollerar att MKN 

uppfylls. 

 

Enskilda kommuner: har ansvar att normerna uppfylls inom kommunen (SFS 2001:527). 

Genom mätningar eller beräkningar som ser till att MKN uppfylls. Kraven för uppföljning 

specificeras i mätföreskrifter som är framtagna av Naturvårdverket (NFS 2000:12) där 

beskrivs bland annat val av mätplats, tidstäckning och vad ska rapporteras vid överskridandet 

MKN till Naturvårdverket. 

 



Länsstyrelse: har ett stort samordningsansvar för uppföljning av MKM (miljökvalitetsmålen) 

på den regionala nivån.  

 

Luftvårdsförbund: utgör en kontaktyta för samråd och samarbete i luftfrågor mellan 

kommuner och företag. Deltagande i forskning och utveckling är en viktig del av 

luftvårdsförbundets verksamhet. 

 

Vägverkets sektor ansvar: ansvarar för säkerhet, framkomlighet och miljö som omfattar hela 

vägtransportsektorn.  

 

Enskild verksamhetsutövare: utövar sin verksamhet på det sätt som inte påverkar de utsatta 

normerna (Naturvårdsverket- Riktlinjerna för regionala miljöövervakningsprogram, 2007).  

 

 5. Mätning av luftföroreningar i Örebro kommun 

 

5.1 Mätutrustning i Örebro och dess placering 

Som tidigare nämnts mäter kommunen luftföroreningar i Örebro, bland annat PM10- 

partiklar, och det sker vid Rudbecksskolan i Örebro.  Fram till 2007 utfördes mätningar vid 

Karolinska skolan i Örebro men på grund av att Rudbeckgatan ger en bättre översikt vid 

mätning av PM10- partiklar flyttades Opsis partikelmätare till Rudbecksgatan (bild 1). Enligt 

riktlinjerna om val av mätplats i Luftguiden (Naturvårdsverket 2006) ska mätinstrumenten 

ligga minst 25 meter från större vägkorsning (Andersson S. och Omstedt G., 2009). 

 

Mätinstrumentet som används vid mätning av PM10- partiklar i Örebro kommun kallas Opsis 

partikelmätare SM200, som är godkänd av Naturvårdsverket. På ITM:s webbplats står det att 

apparaten är lämplig för mätningar även för de finare partiklar PM2,5 (OPSIS).  

Sedan år 2001 utgör IVL det dataredskap som används för att ta fram luftkvalitetsdata från 

svenska tätorten. Data samlas och lagras från de svenska kommuner som ingår antingen i 

Urban-mätnätet eller egna mätningar i vissa kommuner. Sedan 1986 ingick Örebro kommun 

tillsammans med Karlskoga i ett mätprogram som bedrevs av IVL och hette Urbanmätnät. I 

programmet ingick Karlskoga och Örebro, men hösten 2007 upphördes mätningar i Karlskoga 

(Länsstyrelsen- Luftföroreningar i tätorter). 
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Bild 1: OPSIS mätstation vid Rudbecksskolan i Örebro(foto: Dervisevic) 

 

5.2 Mätningar och dess pålitlighet  

Cirka 15 000 fordon per dygn passerar på Rudbecksgatan varje dag (Planbeskrivning, 2014 ). 

Mätningsstationen placeras vid hög trafik belastning och dålig omblandning av luften. Detta 

görs för att mätningarna ska vara jämförbara och då utförs de i urban bakgrund, som betyder 

en tätortsmiljö fri från andra störningskällor (industrier och utsläpp från lokal uppvärmning) 

(Lund- Arbets- och miljömedicin, 2012 ). 

Enligt kommunen är det svårt och kostsamt att mäta de olika föreningarna överallt i 

kommunen. Istället körs testerna enligt Elvingson P. i en datormodell som heter SIMAIR 

(Elvingson, telefonintervju). I Örebro bor cirka 140 000 invånare och enligt prisuppgifterna 

kostar SIMAIR abonnemang 25 500 kr årligen (SMHI- prisuppgifter, 2013). Eftersom 

mätningarna endast görs på två platser i hela kommunen, uppkommer frågan om huruvida 

testerna är representativa och pålitliga. För att undersöka mätningarnas trovärdighet, har 

SMHI valt att validera datormodellen SIMAIR mot mätdata av PM10- partiklar och 20 olika 

trafikmiljöer i Sverige. Mätvärdena från SMHI visar att SIMAIR fungerar relativt bra för att 

reproducera årsmedelvärden som percentiler av dygns- timmedelvärde. Testerna visar också 

att det fungerar bra att återge tidsvariationerna av halterna. Det viktigaste är dock att modellen 

lyckas återge tidsvariationerna av värdena av de höga PM10- halterna under tidsperioder med 

höga mängder partiklar (SMHI- validering av SIMAIR mot mätningar av PM10, NO2 och 

bensen, 2009 ). 

Bilden (bild 2) visar att det är synnerligen en trång och trafikerad gata med flera signalljus.  

 

 



 
Bild 2: Rudbeckgatan i Örebro och mätkorsning (foto: Dervisevic) 

 

Utsläpp av PM10- partiklar i Örebro 

 

I telefonintervjun med Hagström K, yrkeshygieniker på USÖ (universitetssjukhus Örebro) 

och ansvarig för patientexponeringsutredningarna inom Örebro län, framkom det att det inte 

fanns några riktiga mätningar gjorda i Örebro län och att det inte utfördes någon forskning 

just om PM10- partiklar och dess hälsoeffekter på befolkningen i Örebro län. Däremot finns 

det mycket data om partiklarnas påverkan i Stockholm och enligt Hagström K. skulle de 

värden rent teoretisk kunna användas för att beskriva partiklarnas hälsoeffekter på människor 

i Örebro län (Hagström, telefonintervju 2013). I Stockholms stad är utsläppen cirka 4330 

ton/år av PM10- partiklar där vägtrafiken är största källan (SLB- analys, 2012 ). Det finns 

cirka 900 000 människor i Stockholm kommun medan det i Örebro kommun finns 140 000 

(CSB- Folkmängd i riket, 2013). Detta ger en grov beräkning på 630 ton per år i utsläpp av 

PM10- partiklar där trafiken är största källan till luftföroreningar.  

 

 6. Hälsa 
 

6.1 Hälsoeffekter 

I centrala Örebro utsätts varje dag 2000 boende för PM10- halter som ligger över 

miljökvalitetsnormerna (MKN) varje år. Situationen är värst för invånare som bor nära de 

högtrafikerade gatorna Rudbecksgatan, Trädgårdsgatan och Alnängsgatan. För höga halter 

PM10- partiklar förkortar medellivslängden med fyra månader för hela Örebro kommuns 

befolkning och med sju månader för boende i staden (Transportplanering för Örebro 

kommun, 2009 ). 
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Olika studier visar att det finns ett klart samband mellan ökad dödlighet och förhöjda mängder 

PM10- partiklar i luften. Det bästa exemplet är Londons ”killer fog” som inträffade under 5- 9 

december 1952. En period av kallt väder, vindstilla förhållanden och högtryck i kombination 

med luftföroreningar av kolanvändningen bildade en tjock lager av smog över London. 

Smogen ursakade över 4000 förtidsdöda i London staden under fyra dagar den låg över staden 

(Harrison, 1996 ). 

Flera studier tyder på att människor som redan lider av andningsbesvär kan råka ut för en 

försämring av sjukdomstillståndet i samband med exponeringen för luftföroreningar. Det 

framhålls att det råder ett samband mellan ökade mängder partiklar i luften och försämrat 

sjukdomstillstånd hos människor (figur 4). Effekter är astma och bronkitsymtom samt en 

negativ påverkan på lungor och i värsta fall död.  Det finns antydan till att det råder ett 

samband mellan insjuknande och ålder. Den mest utsatta gruppen är barn, det vill säga det är 

de som lättast påverkas av luftföroreningar eftersom deras lungor befinner sig fortfarande 

under utveckling. Effekterna artar sig i form av problem med andning, hostande och pipande 

ljud. Ett annat problem är en tilltagande benägenhet att drabbas av pollenallergi. Studier 

gjorda i Norge samt i USA visar att vägtrafik och partikelhalter har en effekt på ökad 

dödlighet. Studierna kunde inte visa en koppling till risk för barncancer. Det råder ett starkt 

samband mellan tilltagande partikelhalter och ett försämrat hälsotillstånd hos människor 

(Jönköping kommun, 2010 ).  

 

Korttidseffekter 

 

Korttidseffekter av partiklarnas exponering på människohälsa kan liknas med ”droppen som 

fick bägaren att rinna över”. Personer som är redan sjuka, blir mer känsliga mot skadliga 

luftpartiklar. Kortvarig exponering kan i värsta fall leda till döden.  

Epidemiologiska studier tyder på att korttidseffekterna av tilltagande halter PM10- partiklar i 

luften orsakar en ökning av sjukhusinläggningar, samt en ökad risk för att personen avlider. 

Det som gör korttidseffekterna farliga är att de förkortar livet på människor som redan är 

sjuka (Gustafsson M. et al., 2004).  

De avlider dagar eller veckor i förtid på grund av korttidseffekterna. Andra effekter är att 

människor som redan lider av lungsjukdomar inte tillfrisknar på grund av exponeringen. 

Korttidseffekterna artar sig främst i form av en ökad känslighet för pollen, samt 

korttidssjukhusinläggningar på grund av luftvägssjukdomar och allergier (Sjöberg K., 2002).  

Att sänka PM10 halterna till en nivå som ligger under 5 μg/m3 dygnsmedelhalt skulle 

innebära 34 färre dödsfall årligen bara  i Stockholm staden, visar en svensk studie. Detta 

gäller korttidseffekter (APHEIS, 2003).  

 

Långtidseffekter 

 

Redan vid exponeringen av låga halter PM10- partiklar påverkas luftkanalerna (hals och näsa) 

negativt. Det föreligger en risk för att stora delar av lungorna skadas av partiklarna och att det 

ger en försämring hos sjuka människor som lider av astma och andra lungsjukdomar. 

Långtidseffekter är också på samma sätt som korttidseffekter underskattade och inte 

tillräckligt kartlagda. Här kan nämnas kopplingar till lungcancer, försämrad lungfunktion, 

förtidig död, plötslig hjärtdöd samt stroke (Pleijel, 2007 ).  

 

Till skillnad från korttidseffekterna är långtidseffekterna mer allvarliga för hälsan. Studier 

från flera länder i världen visar att långtidseffekterna ökar dödlighet på de platserna som 

ligger närmast vägarna och där partikelhalterna är förhöjda. I Stockholm  studerades samband 



mellan förhöjda luftföroreningar och människor som tidigare haft hjärtinfarkt och det finns 

starkt koppling till ökad dödlighet ju mer halterna PM10- partiklar ökar (Sjöberg K., 2002).  

Utomhusluftföroreningsorsakade dödsfall i världen fördelning av sjukdom (WHO- 7 million 

premature deaths annually linked to air pollution, 2014): 

 

40 % - hjärtsjukdom 

40 % - stroke 

11 % - kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 

6 % - lungcancer 

3 % - akuta nedre luftvägsinfektioner hos barn 

 

Att sänka PM10 halterna till en nivå som ligger under 5 μg/m3 årsmedelhalt skulle innebära 

230 färre dödsfall årligen bara i Stockholm staden, visar en svensk studie. Detta gäller 

långtidseffekter (APHEIS, 2003). 

 

 7. Åtgärder  
 

7.1 Satsning på biobränsle 

Alla bussar som körs inom stadstrafiken drivs med biogas som bränsle, och det finns en 

satsning i kommunen att hela kollektivtrafiken skall använda fossilfria drivmedel innan år 

2020. Biogasen som framställs från organiskt avfall är mycket mer miljövänligare än diesel 

för att biogasen släpper ut mindre kväveoxider och partiklar i jämförelse med diesel som 

används i bussar (Örebro kommun- Örebro stadsbuss, 2016). 

Varför just satsning på kollektivtrafiken så är svaret att bara 7 % av kommunens invånare 

utnyttjar den, medan 57 % pendlar med bilen till jobbet. Största satsningarna kan göras inom 

buss och tågtrafiken där flera arbetspendlare kan utnyttja kollektivtrafiken i större 

utsträckning (Länsstyrelse- Transportsatsning för klimatet i Örebro).   

 

7.2 Projekt Mer Koll  

Projektet syftar på att 23 kommuner i Örebro län skulle satsa på att förbättra kollektivtrafiken 

och utnyttja den på ett mer effektivt sätt.  

 

Nora och Ervalla 

 

Den gamla järnvägen som används bara som museijärnväg skall rustas upp och den ska klara 

av 110 km/h. Kostnaden beräknas upp till 580 millioner kronor. Syftet är att flera skulle 

lämna bilen hemma och åka tåg till och från jobben. 

 

Kopparberg och Ställdalen 

 

Här satsas det på att Kopparberg ska få ett nytt och mer attraktivt resecentrum genom flera 

investeringar på bilparkering och cykelställ. I Ställdalen satsas det på att rusta upp på 

järnvägsstationen samt att bygga upp nya hållplatser. 

 

Kumla 

 

Satsningen går ut på att utöka uppställningsplatser för bussar och en ny perrong 

(Länstrafiken- Mer koll, 2009 ). 
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Örebro 

 

Resecentrum har redan rustats upp de senaste 10 åren men det finns planer på att rusta upp 

med flera parkeringsplatser, cykelgarage samt taxi och bussuppställningar.  

Andra åtgärder är företagskort till tjänsteresor. Mellan mars 2011 och mars 2012 ökade 

försäljningen av företagskort från 500 till 1200, samtidigt som resor ökade från 892 till 1772 

under samma period (Länsstyrelse- Transportsatsning för klimatet i Örebro ).  

Cykelsatsning är också populär och hälften av läns kommunerna har medel från 

länstransportplanen för cykelåtgärder längst det kommunala vägnätet. Det bedrivs också ett 

EU projekt angående cykelturismen i Örebro län (Cykelturism i Mellansjöland, 2013 ).  

 

7.3 Förslag till åtgärder 

Myndigheterna kan fortsätta att föreskriva utsläppsbegränsningar för trafik, industri och 

produktion av energin. Det finns flera olika sätt och ett av dem är att införa dubbdäcksförbud, 

det vill säga att det införs körförbud med dubbdäck där det sker överträdelse av 

miljökvalitetsnormer. Det kan minska halterna av PM10- partiklar och det finns bra exempel 

på det i Stockholm.  

År 2010 infördes dubbdäcksförbud på Hörngatan i Stockholm. Sen dess har mängden PM10- 

partiklar på Hörngatan halverats sedan 2010 (Stockholmstad- utvärdering av 

dubbdäcksförbud, 2015). 

En annan åtgärd är att införa trängselskatt i Örebro kommun. Genom att införa trängselskatt i 

Stockholm så beräknas att 20- 25 färre människor dör i förtid på grund av mindre trafik i 

innerstaden (Stockholmsförsöket- Fakta om utvärdering av Stockholmsförsöket). Detta 

betyder att både utsläpp och slitage minskar i staden och därmed även halter PM10- partiklar.  

Kvaliteten på luften ökar markant. För Örebro kommun gäller det att i  

tid hejda den vårliga damm problemen (mars/april) genom att planera in åtgärder så som 

information till allmänheten om partiklarnas påverkan på människohälsan.  

 

Örebro kommun kan minska PM10- partiklar genom att: 

 

 Använda siktat eller tvättat grus för att minska uppkomsten av vägdamm på vägarna. 

 Sanda mindre alternativt städa oftare på vägarna.  

 Bättre, effektivare och nyare maskiner samt investeringar i ny teknik. 

 Sänkt hastighet. Problemet med PM10- partiklar är att de är lokala och genom att sänka 

hastigheten så kan det bidra till minskade mängder av PM10- partiklar. 

 Nya kringfartsleder minskar slitageeffekter.  

 Ge rätt information angående PM10- partiklar till befolkningen, speciellt under de 

månader då det förekommer högre halter PM10- partiklar i Örebro kommun. 

 Bedriva en intensivare kampanj om att åka kollektivt, cykla eller promenera. 

 Höja parkeringsbiljetter eller förändra parkeringspolitik i centrala delar så att det blir 

mindre lönsamt att ta bilen till Örebro centrum. 

 
 

 

 

 

 

 



Enskilda personer kan minska mängden PM10- partiklar 

 

 Planera sin körning och försöka motor bromsa i tid 

 Anpassa hastigheten 

 Mjukbromsa, ej hårdbromsa 

 Välj dubbfria däck 

 Lämna bilen hemma oftare 

 Åka kollektivt, cykla, promenera eller samåka 

 Välja dieselbilar som är utrustade med partikelfilter 

 Vissa bromsbelägg innehåller farliga ämnen, köp dem som är bättre ur hälso och miljö 

perspektiv 

 Värma upp villor med mer miljöanpassade alternativ 

 Elda inte sopor ute (till exempel plast) 

 

 
Tabell 3: Emissionsfaktorer för resuspenderat vägdamm från personbilar och lastbil (Gustafsson M., 2003)  

 

8. Resultat 
 

PM10- partiklar i luften i Örebro uppfyller kraven inom MKN, men problemet är att 

utsläppen av partiklar har ökat i kommunen de senaste åren.  

Mätningar görs på Rudbeckgatan som är den mest trafikerade gatan i Örebro. Gaturummet 

passar bra för mätningar eftersom det är trångt mellan gatan och byggnaderna som omger 

platsen. Detta kan ge en representativ bild över mängden partiklar som rör sig i luften i hela 

Örebro. De instrument som används vid partikelmätningar är självklart godkända av 

Naturvårdsverket för mätningar av både PM2,5 samt PM10- partiklar. Mätningarna sker 

kontinuerligt och data kan lätt ses och hämtas från Örebro kommuns hemsida. Sedan år 2001 

så är IVL det dataredskap som används för att ta fram luftkvalitetsdata från svensk tätort. 

Genom IVLs dataredskap tas den årliga lägesrapporten fram om tätortsluft och det görs 

rapportering om luftkvalitet i Sverige till EU och de andra internationella organen.  

Sedan 2007 görs mätningar bara i Örebro stad, och dessa mätningar används sedan för att 

beskriva luftkvaliten för hela Örebro län. Detta görs på grund av ekonomiska skäl.  

 

Tabell 4 visar mätningar gjorda i Örebro kommun mellan 2007 till 2011, och år 2007 skiljer 

sig eftersom mätningar gjordes för nära gatukorsningen. För att kunna ge en bra bild av 

Hastighetsintervall 
km/h 

Emissionsfaktor, 
personbil mg/km 

Hastighetsintervall 
km/h 

Emissionsfaktor, 
lastbil mg/km 

0-19 50 0-3,8 890 
19-26 280 3,8–11,3 1770 
26-32 470 11,3-18,8 2500 
32-41 750 18,8-26,3 3060 
41-50 1160 26,3-33,8 3570 
50-78 2290 33,8-41,3 3950 
78-90 3950 41,3-48,8 4330 
90-102 5160 48,8-56,5 4680 
  56,5-63,8 5000 
  63,8-71,3 5300 
  71,3-78,8 5590 
  78,8-86,3 5860 
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halternas mängd i Örebro, flyttades instrumenten upp en bit längre bort från gatukorsningen 

vid Rudbecksskolan (bilaga 1).  

Halterna i Örebro ligger på en bra nivå och i dagsläget uppfylls krav som ställs genom MKN 

(miljökvalitetsnormer). År 2011 låg medelvärde PM10- partiklar i luften på 17,7ug/m3 per år, 

där miljömålen klarade sig med en liten marginal. Det minsta värdet noterades i december och 

låg på 2,4ug/m3 och toppnotering i mars månad med ett uppmätt värde på 87,0 ug/m3 (figur 3 

och bilaga 1).  

 

 

Data till 

Diagram 

2007 2008 2009 2010 2011 

Dygn 

med halt 

över 

50ug/m3 

(MKN) 

 

29 10 10 9 11 

Dygn 

med halt 

över 

35ug/m3  

 

58 27 28 26 34 

Tabell 4: Partikelhalternas nivå i Örebro mellan år 2007-2011(Engvilson ,bilaga 1) 

 

Det finns ett tydligt samband mellan väderlek och ökning av mängden PM10- partiklar i 

Örebro kommun. Mätningarna visar att klimatet i Sverige har blivit kallare. Detta medför att 

mer energi går åt värma upp svenska hem, och resulterar i mer utsläpp i luften. Samtidigt är 

mars-maj perioden svårast för Örebro då toppnoteringen av mängden PM10- partiklar i luften 

sker under denna period. Svaret är att dubbdäck sitter kvar på bilarna fast det inte finns snö på 

vägar och att damm som legat kvar under snön virvlas upp i luften när bilarna körs. 

 

 
Figur 3. PM10 mätningar i Örebro samt överskridandet år 2011(Engvilson, bilaga 2) 
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MKN överskreds 11 gånger av tillåtna 35

Miljömålet överskreds 34 gånger av tillåtna 37

Årsmedelvärde (MKN 40 ug/m3, miljömål 20 
ug/m3

Toppnotering 15 mars, 87 ug/m3



Hälsoriskerna indelas i korttidseffekter och långtidseffekter. Effekterna är ganska 

underskattade och det råder brist på forskning inom kartläggningen av dessa effekter. Det 

finns studier i USA som tyder på att människor som exponeras för höga halter av PM10- 

partiklar i luften hamnar i korttidssjukhusinläggningar oftare än när PM10- partiklar finns i 

mindre mängder i luften. Människor drabbas främst av eftersom partiklarna påverkar 

luftvägar i första hand. De är mindre allvarliga för människans hälsa men bidrar ändå till att 

personer med exempelvis astma upplever vissa månader mer jobbiga än andra. Just i Örebro 

är mars, april och maj månader extra tuffa för människor med andningsproblem. Andra  

effekter av att luften innehåller förhöjda mängder PM10- partiklar är lungcancer, försämrad 

lungfunktion, för tidig död och plötslig hjärtdöd. 

 

 

 
 Figur 4. Samband mellan partiklar i luften och insjunkningar(Länsstyrelse Jönköping, 2010 ) 

 

Wear Tox 

 

Forskningsrapporten Wear Tox projekt visar att även om det läggs vikt vid val av däck 

(antingen dubbdäck eller odubbade däck) så är det också minst lika viktigt att tänka på vilken 

vägbeläggning som finns på vägen (Partikel i Malmö luften, 2011). I experimenten användes 

en så kallad VTI provvägsmaskin och syftet var att beskriva slitagepartiklar från 

dubbdäcksslitage av vägbanan och att studera deras inflammatoriska effekt i mänskliga 

luftvägsceller. Studierna visade att dubbdäcksslitage av beläggning bildar ca 40–50 gånger 

mer PM10- partiklar än odubbade däck, men påvisade också stor skillnad mellan de två 

beläggningarna. Vägbeläggningen som innehåll granit bidrog till flera gånger högre halter i 

experimenten. Storleksfördelningen för PM partiklar innehåller endast nybildat stenmaterial. 

Vid experimentet har det upptäckts också minimala partiklar som kallas för nano partiklar. I 

testerna med sandningsmaterial orsakade den otvättade natursanden högst koncentrationer. 

Såväl dubb- som friktionsdäcksförsöken med natursanden gav högre halter än försöken med 

tvättat stenkross. Dubbdäck gav för båda friktionsmaterialen högre halter än odubbade däck. 

Forskningen visar dessutom att nano partiklar endast bildas vid val av däck där dubbade däck 

ger upphov till bildande av dessa små partiklar medan sommardäck inte gör det. 

Enligt de som jobbar med luftfrågor i Örebro kommun finns det inga planer inom närmaste 

framtid att minska PM10- partiklarnas mängd i Örebro stad. Det finns inte heller planer på att 

kartlägga partiklarnas spridning och ingen forskning bedrivs just nu inom detta område. 

Orsaken är att luftkvaliten är god i Örebro och staden når upp till de utsläppsnormer som finns 

i Sverige och EU. Om det uppstår ett behov av att minska mängden partiklar då kan 

myndigheter föreskriva utsläppsbegränsningar för trafik, industri och energiproduktion. Det 

finns flera olika sätt att minska mängden PM10- partiklar och en av dem är att införa 
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dubbdäcksförbud på de gator där det sker överträdelse av miljönormer (Gustafsson M. et al., 

2005). 

Slutsats 

Härvidlag kan det konstateras att det inte föreligger några konkreta inplanerade åtgärder i 

syfte att reducera halterna av PM10 partiklar i Örebro län överhuvudtaget. Detta eftersom 

luften i Örebro kommun överlag är god och PM10 halterna ligger inom ramen för de 

föreskrivna normerna. Därför föreligger det inget behov av att planera för några åtgärder i 

nuläget. Men i fall det skulle framkomma att PM10 halterna överskrids till följd av eventuella 

kommande strängare krav så skulle åtgärder sättas in ganska omgående för att analysera hur 

halterna av PM10 partiklar i luften kan reduceras.  

 

Det är många faktorer som påverkar den rådande partikeldepositionen, allt ifrån 

meteorologiska aspekter, påverkan från utlandet men även utsläpp på nationell och regional 

basis. En annan viktig aspekt är att partikelkoncentrationerna skiljer sig åt i olika orter i 

Örebro län beroende på vad det är för typ av stenmaterial som används i asfalten (Gustafsson 

M. et al., 2005).  

 

Bland de viktigaste hänseendena är valet av däck på våra bilar. Att valet av däck är viktigt för 

påverkan av partikelutsläpp har man iakttagit i flera svenska storstäder. Stort arbete har gjorts 

i bland annat Stockholm där det har gjorts experiment på Horngatan genom att införa 

dubbdäckförbud. Där kunde det konstateras att partiklarnas koncentration hade minskat 

genom att köra bilar med dubbfria däck (Miljöförvaltning i Stockholm, 2011). 

 

Invånarna i Örebro kommun kan påverka mängden partiklar på nationell- och regionalnivå 

genom att ställa krav på myndigheter i svenska kommuner som kan i framtiden satsa på bättre 

kollektivtrafik och cykelsatsningar. Andra åtgärder som kan vidtas för att reducera mängden 

av partiklar är bland annat att bättre kommunicera ut till allmänheten beträffande partiklarnas 

negativa påverkan på människors hälsa. Många fler än tidigare insjuknar årligen i olika 

sjukdomar så som astma och KOL på grund av ökade halter PM partiklar.   

 

Det föreligger bland annat ett hinder som gör att kraven inte kommer att uppfyllas i Örebro 

kommun och det är bristande kunskap beträffande mätningarna och tidigare studier för Örebro 

kommun. Samtidigt kan det konstateras att kunskapen inte behövs, att den för närvarande 

betraktas som överflödig eftersom det inte råder något akut behov av det eftersom luften i 

Örebro är av god kvalité. Härvidlag kan det dock framhållas att intresse för partiklarnas 

påverkan på människohälsan tilltar inom EU och det förväntas tuffare krav framöver, närmare 

bestämt redan år 2020. I samband med de olika intervjuerna som gjorts med anställda inom 

Örebro kommun framkommer det att det inte finns några planer på att lyfta partiklarnas 

påverkan inom luftfrågor. Det finns inte heller några planerade åtgärder på att minska deras 

mängd i Örebro län. När PM10- partiklar blir ett allvarligt hot så ska det sättas in åtgärder, 

menas det. Flera svenska städer har gjort olika studier som handlar om just PM10- partiklar 

och deras påverkan. Utifrån detta har det satts in olika åtgärder så som trängselskatt, olika 

förbud mot däck, förhöjda parkerings avgifter o.s.v. I en del svenska städer tycks problemet 

tas på större allvar än i Örebro kommun. Malmö kommun har börjat planera att till år 2030  

ska utsläpp från trafiken minskas genom flera åtgärder så som att använda biobussar, bygga 

Citytunneln samt utöka och modernisera spårväg (Partiklar i Malmöluft, 2009). Stockholm 

staden har infört förbud mot dubbdäck på Hornsgatan år 2010, samt Kungsgatan och 

Flemmingsgatan år 2016, och detta visade sig vara bästa åtgärder för att minska halten PM10- 



partiklar i luften . Det har också gjorts försöket med extra städning och dammbindning i 

Stockholm (Gustafsson M. et al., 2012).  

Många människor lider av olika luftrelaterade sjukdomar och det är förvånande att problemet 

inte tas upp på allvar då det finns möjlighet att minska mängden PM10- partiklar i svenska 

städer. 

  

Tack 

Tack till Per Elvingson (Klimatstrategskommunledningskontoret, enheten för hållbar 

utveckling), samt Katja Högström (yrkeshygieniker på kliniken och ansvarar för patient- 

exponeringsutredningarna inom Örebro län). Också ett stort tack till Erik Sundqvist 

(hälsoskyddsinspektör) för värdefulla synpunkter och hjälp med aktuella observationsdata.  

Ett stort tack till Bo Bergbäck som verkligen har hjälpt till med sina goda råd. Också stort 

tack till Per Woin. Självklart vill jag tacka min familj för all stöd de gav mig under hela tiden. 
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Bilaga 1 Översikt mätningar PM10 partiklar i Örebro 

 

 

 
 

 

 

 

PM10

MKN sedan 2005: årsmedel får ej överskrida 40 ug/m3, dygnsmedel 50ug/m3 får överskridas max 35 ggr.

Miljömål 2010: årsmedel får ej överskrida 20 ug/m3, dygnsmedel 35ug/m3 får överskridas max 37 ggr.

Vi har bara mätt på vettigt sätt sedan januari 2007. Obs dock att mätaren 2007 satt för nära korsningen och högre än luftguidens anvisningar.

Dygnsvärden dag för dag finns sammaställda i separata filer och (mindre överskådligt) på IVLs webbplats.

Station Stat Id Typ År Period Medelvärde µg/m3Max dygnsmedel µg/m3Antal dygn medel över 35 ug/m3Antal dygn medel  >50 µg/m390%il dygnsmedel µg/m3Antal dygn

Örebro Karolinska skolan 15125 Urban bakgrund 2003 November-April 15.7 100

Örebro Karolinska skolan 15125 Urban bakgrund 2004 Vinterhalvår 14.4 54.8 2 26.6 164

Örebro Karolinska skolan 15125 Urban bakgrund 2005 Vinterhalvår 14.6 131

Örebro Karolinska skolan 15125 Urban bakgrund 2005 November-April 15.4 56.0 1 28.6 159

Örebro Karolinska skolan 15125 Urban bakgrund 2006 Kalenderår 108

Örebro Rudbecksskolan 1171 Gaturum 2002 Vinterhalvår 27.5 137.7 25 61.7 164

Dessa data hämtas ur årliga PM10-sammanställningar:

Örebro Rudbecksskolan Gaturum 2007 kalenderår 24 181 58 28 44,7 356

Örebro Rudbecksskolan Gaturum 2008 kalenderår 17,5 97,1 27 10 31,7

Örebro Rudbecksskolan Gaturum 2009 kalenderår 17,1 91,5 28 10 32,3 356

Örebro Rudbecksskolan Gaturum 2010 kalenderår 81,3 26 9 29,4

Örebro Rudbecksskolan Gaturum 2011 kalenderår 17,7 86,8 34 11 34,8 341

för MKN räknas halt 36:e värsta dagen

Data till diagram 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dygn med halt över 50 ug/m3 (miljökvalitetsnorm)29 10 10 9 11

Dygn med halt över 35 ug/m3 (miljömål) 58 27 28 26 34
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Bilaga 2 PM 10 mätning Rudbecksskolan 2011, dygnsmätning 

 

 

Kronologiska 

mätdata 

 dag nr sorterade mätdata  

2011-01-01 2,9  1 2011-03-15 86,8  

2011-01-02 5  2 2011-03-16 74,1  

2011-01-03 7,2  3 2011-03-30 66,9  

2011-01-04 12,6  4 2011-04-28 66,1  

2011-01-05 13,6  5 2011-04-08 62,3  

2011-01-06 18,7  6 2011-03-31 60,5  

2011-01-07 9,9  7 2011-03-23 58,4  

2011-01-08 9,8  8 2011-03-25 58,2  

2011-01-09 9,1  9 2011-04-11 57,9  

2011-01-10 11,3  10 2011-11-04 56,9  

2011-01-11 12,6  11 2011-04-12 56,8 MKN-gräns 

2011-01-12 15,7  12 2011-04-21 49,9  

2011-01-13 8,9  13 2011-11-06 48,6  

2011-01-14 14,4  14 2011-11-15 48,2  

2011-01-15 6,2  15 2011-03-17 48,1  

2011-01-16 5,5  16 2011-04-14 46,2  

2011-01-17 11,2  17 2011-04-26 45  

2011-01-18 6,8  18 2011-04-27 44,7  

2011-01-19 7,3  19 2011-12-27 42,5  

2011-01-20    20 2011-04-13 41,3  

2011-01-21 11  21 2011-05-24 41  

2011-01-22    22 2011-03-24 40,2  

2011-01-23 9,1  23 2011-04-29 39,7  

2011-01-24 9,1  24 2011-11-14 39,4  

2011-01-25 7,2  25 2011-11-09 38,8  

2011-01-26 8,1  26 2011-05-11 38,2  

2011-01-27 12  27 2011-03-14 38  

2011-01-28 12,4  28 2011-04-20 37,4  

2011-01-29 7,2  29 2011-05-04 37,1  

2011-01-30 21,8  30 2011-04-05 36,9  

2011-01-31 13,6  31 2011-12-06 36,8  

2011-02-01 10,4  32 2011-11-05 36,5  

2011-02-02 10,1  33 2011-11-08 36,5  

2011-02-03 6,7  34 2011-12-02 36,5 miljömålsgräns 

2011-02-04 10,9  35 2011-04-15 34,9  

2011-02-05 5,1  36 2011-03-09 34,8 här är 

90%ilen! 

2011-02-06 9,1  37 2011-04-18 34,3  

2011-02-07 8,5  38 2011-11-03 32,8  

2011-02-08 10  39 2011-03-26 32,6  

2011-02-09 9,3  40 2011-04-30 31,8  

2011-02-10 8  41 2011-11-28 31,8  

2011-02-11 5,4  42 2011-03-28 31,6  

2011-02-12 6,7  43 2011-04-19 31,6  



  

 

 

2011-02-13 15,6  44 2011-06-09 31,6  

2011-02-14 11,1  45 2011-05-10 31,2  

2011-02-15 12,4  46 2011-05-09 31,1  

2011-02-16 5,2  47 2011-05-25 31  

2011-02-17 8  48 2011-11-07 29,4  

2011-02-18 14,8  49 2011-04-07 29,2  

2011-02-19 24,8  50 2011-05-12 28,7  

2011-02-20 18,3  51 2011-02-24 28,5  

2011-02-21 15,3  52 2011-03-29 28,2  

2011-02-22 15,2  53 2011-04-04 28,2  

2011-02-23 22,7  54 2011-04-25 28  

2011-02-24 28,5  55 2011-05-06 27,9  

2011-02-25 15,1  56 2011-11-02 27,1  

2011-02-26 22,8  57 2011-04-10 26,7  

2011-02-27 20,4  58 2011-10-23 26,7  

2011-02-28 22,4  59 2011-06-08 26,5  

2011-03-01 18,8  60 2011-08-27 26,5  

2011-03-02 12,1  61 2011-04-16 26,4  

2011-03-03 13  62 2011-10-25 26,3  

2011-03-04 9,2  63 2011-03-27 25,6  

2011-03-05 9,3  64 2011-05-05 25,6  

2011-03-06 24,7  65 2011-10-24 25,5  

2011-03-07 19,6  66 2011-03-22 25,4  

2011-03-08 21,6  67 2011-04-22 25,2  

2011-03-09 34,8  68 2011-06-07 25,2  

2011-03-10 9,1  69 2011-12-26 24,9  

2011-03-11 7  70 2011-02-19 24,8  

2011-03-12 10,3  71 2011-03-06 24,7  

2011-03-13 11,2  72 2011-05-07 24,6  

2011-03-14 38  73 2011-04-24 24,4  

2011-03-15 86,8  74 2011-06-10 24,2  

2011-03-16 74,1  75 2011-10-17 24,2  

2011-03-17 48,1  76 2011-11-17 24,1  

2011-03-18 11,7  77 2011-11-29 24,0  

2011-03-19 10,1  78 2011-10-02 23,8  

2011-03-20 10,5  79 2011-05-26 23,5  

2011-03-21 21,1  80 2011-11-22 23,3  

2011-03-22 25,4  81 2011-11-13 22,9  

2011-03-23 58,4  82 2011-02-26 22,8  

2011-03-24 40,2  83 2011-02-23 22,7  

2011-03-25 58,2  84 2011-02-28 22,4  

2011-03-26 32,6  85 2011-05-19 22,1  

2011-03-27 25,6  86 2011-05-31 22,1  

2011-03-28 31,6  87 2011-11-11 22  

2011-03-29 28,2  88 2011-01-30 21,8  

2011-03-30 66,9  89 2011-09-26 21,8  

2011-03-31 60,5  90 2011-09-30 21,8  

2011-04-01 20,6  91 2011-03-08 21,6  

2011-04-02 18,6  92 2011-05-02 21,4  

2011-04-03 19,4  93 2011-04-09 21,3  
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2011-04-04 28,2  94 2011-10-28 21,2  

2011-04-05 36,9  95 2011-03-21 21,1  

2011-04-06 20,1  96 2011-10-26 21,1  

2011-04-07 29,2   2011-09-25 21  

2011-04-08 62,3   2011-04-01 20,6  

2011-04-09 21,3   2011-05-30 20,6  

2011-04-10 26,7   2011-11-30 20,6  

2011-04-11 57,9   2011-02-27 20,4  

2011-04-12 56,8   2011-04-06 20,1  

2011-04-13 41,3   2011-05-23 19,9  

2011-04-14 46,2   2011-05-03 19,8  

2011-04-15 34,9   2011-03-07 19,6  

2011-04-16 26,4   2011-04-03 19,4  

2011-04-17 16,5   2011-05-13 19,3  

2011-04-18 34,3   2011-08-25 19,3  

2011-04-19 31,6   2011-12-01 19,2  

2011-04-20 37,4   2011-03-01 18,8  

2011-04-21 49,9   2011-05-08 18,8  

2011-04-22 25,2   2011-01-06 18,7  

2011-04-23 18,1   2011-04-02 18,6  

2011-04-24 24,4   2011-05-22 18,5  

2011-04-25 28   2011-11-18 18,5  

2011-04-26 45   2011-11-01 18,4  

2011-04-27 44,7   2011-02-20 18,3  

2011-04-28 66,1   2011-12-31 18,3  

2011-04-29 39,7   2011-10-31 18,2  

2011-04-30 31,8   2011-04-23 18,1  

2011-05-01 17,4   2011-05-20 18,1  

2011-05-02 21,4   2011-06-30 18,1  

2011-05-03 19,8   2011-11-23 18,0  

2011-05-04 37,1   2011-11-25 17,7  

2011-05-05 25,6   2011-08-26 17,6  

2011-05-06 27,9   2011-05-01 17,4  

2011-05-07 24,6   2011-09-05 17,4  

2011-05-08 18,8   2011-06-06 17,2  

2011-05-09 31,1   2011-07-01 17,1  

2011-05-10 31,2   2011-04-17 16,5  

2011-05-11 38,2   2011-07-02 16,5  

2011-05-12 28,7   2011-05-14 16,3  

2011-05-13 19,3   2011-05-21 16,3  

2011-05-14 16,3   2011-06-14 16,2  

2011-05-15 8,8   2011-06-21 15,9  

2011-05-16 12   2011-01-12 15,7  

2011-05-17 12,5   2011-09-04 15,7  

2011-05-18 14,8   2011-02-13 15,6  

2011-05-19 22,1   2011-02-21 15,3  

2011-05-20 18,1   2011-07-30 15,3  

2011-05-21 16,3   2011-09-29 15,3  

2011-05-22 18,5   2011-02-22 15,2  

2011-05-23 19,9   2011-02-25 15,1  



  

 

 

2011-05-24 41   2011-10-27 15  

2011-05-25 31   2011-06-13 14,9  

2011-05-26 23,5   2011-10-18 14,9  

2011-05-27 14,6   2011-02-18 14,8  

2011-05-28 13,6   2011-05-18 14,8  

2011-05-29 8   2011-06-02 14,8  

2011-05-30 20,6   2011-08-05 14,8  

2011-05-31 22,1   2011-11-24 14,7  

2011-06-01 14,6   2011-05-27 14,6  

2011-06-02 14,8   2011-06-01 14,6  

2011-06-03 10,1   2011-10-04 14,6  

2011-06-04 11   2011-01-14 14,4  

2011-06-05 10,9   2011-10-01 14,4  

2011-06-06 17,2   2011-10-16 14,1  

2011-06-07 25,2   2011-09-28 14  

2011-06-08 26,5   2011-12-28 13,8  

2011-06-09 31,6   2011-08-21 13,7  

2011-06-10 24,2   2011-08-22 13,7  

2011-06-11 11,8   2011-12-04 13,7  

2011-06-12 9,2   2011-01-05 13,6  

2011-06-13 14,9   2011-01-31 13,6  

2011-06-14 16,2   2011-05-28 13,6  

2011-06-15 10,3   2011-09-14 13,4  

2011-06-16 9,1   2011-08-15 13,3  

2011-06-17 8,1   2011-10-29 13,2  

2011-06-18 12,8   2011-06-29 13,1  

2011-06-19 10,8   2011-10-21 13,1  

2011-06-20 10,2   2011-03-03 13  

2011-06-21 15,9   2011-06-18 12,8  

2011-06-22 11,5   2011-08-24 12,8  

2011-06-23 9,4   2011-11-10 12,8  

2011-06-24 8,5   2011-01-04 12,6  

2011-06-25 5,8   2011-01-11 12,6  

2011-06-26 5,2   2011-07-28 12,6  

2011-06-27 9,4   2011-10-14 12,6  

2011-06-28 10,5   2011-10-22 12,6  

2011-06-29 13,1   2011-11-12 12,6  

2011-06-30 18,1   2011-05-17 12,5  

2011-07-01 17,1   2011-01-28 12,4  

2011-07-02 16,5   2011-02-15 12,4  

2011-07-03 9,6   2011-08-16 12,4  

2011-07-04   dubbelexp  2011-08-02 12,3  

2011-07-05   dubbelexp  2011-12-22 12,3  

2011-07-06   dubbelexp  2011-08-17 12,2  

2011-07-07   dubbelexp  2011-09-12 12,2  

2011-07-08   dubbelexp  2011-11-21 12,2  

2011-07-09   dubbelexp  2011-03-02 12,1  

2011-07-10   dubbelexp  2011-09-06 12,1  

2011-07-11   dubbelexp  2011-09-13 12,1  

2011-07-12   dubbelexp  2011-11-16 12,1  
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2011-07-13   dubbelexp  2011-01-27 12  

2011-07-14   dubbelexp  2011-05-16 12  

2011-07-15   dubbelexp  2011-07-27 12  

2011-07-16   dubbelexp  2011-10-30 12  

2011-07-17   dubbelexp  2011-08-03 11,9  

2011-07-18   dubbelexp  2011-06-11 11,8  

2011-07-19   dubbelexp  2011-07-31 11,8  

2011-07-20   dubbelexp  2011-03-18 11,7  

2011-07-21   dubbelexp  2011-12-25 11,7  

2011-07-22   dubbelexp  2011-06-22 11,5  

2011-07-23   dubbelexp  2011-09-22 11,5  

2011-07-24   dubbelexp  2011-01-10 11,3  

2011-07-25   dubbelexp  2011-08-18 11,3  

2011-07-26 11   2011-01-17 11,2  

2011-07-27 12   2011-03-13 11,2  

2011-07-28 12,6   2011-12-21 11,2  

2011-07-29 10   2011-02-14 11,1  

2011-07-30 15,3   2011-01-21 11  

2011-07-31 11,8   2011-06-04 11  

2011-08-01 10,5   2011-07-26 11  

2011-08-02 12,3   2011-02-04 10,9  

2011-08-03 11,9   2011-06-05 10,9  

2011-08-04 9,8   2011-08-23 10,9  

2011-08-05 14,8   2011-06-19 10,8  

2011-08-06 9,3   2011-09-01 10,8  

2011-08-07 7,5   2011-09-03 10,7  

2011-08-08 10,3   2011-03-20 10,5  

2011-08-09 8,2   2011-06-28 10,5  

2011-08-10 5,8   2011-08-01 10,5  

2011-08-11 6,3   2011-12-16 10,5  

2011-08-12 7,5   2011-02-01 10,4  

2011-08-13 6,8   2011-03-12 10,3  

2011-08-14 8,7   2011-06-15 10,3  

2011-08-15 13,3   2011-08-08 10,3  

2011-08-16 12,4   2011-08-19 10,3  

2011-08-17 12,2   2011-08-30 10,3  

2011-08-18 11,3   2011-06-20 10,2  

2011-08-19 10,3   2011-09-02 10,2  

2011-08-20 7,7   2011-11-19 10,2  

2011-08-21 13,7   2011-02-02 10,1  

2011-08-22 13,7   2011-03-19 10,1  

2011-08-23 10,9   2011-06-03 10,1  

2011-08-24 12,8   2011-02-08 10  

2011-08-25 19,3   2011-07-29 10  

2011-08-26 17,6   2011-11-27 10,0  

2011-08-27 26,5   2011-01-07 9,9  

2011-08-28 6,1   2011-01-08 9,8  

2011-08-29 7,4   2011-08-04 9,8  

2011-08-30 10,3   2011-07-03 9,6  

2011-08-31 9,6   2011-08-31 9,6  



  

 

 

2011-09-01 10,8   2011-09-11 9,6  

2011-09-02 10,2   2011-10-03 9,6  

2011-09-03 10,7   2011-10-15 9,6  

2011-09-04 15,7   2011-11-26 9,6  

2011-09-05 17,4   2011-09-09 9,5  

2011-09-06 12,1   2011-09-27 9,5  

2011-09-07 7,4   2011-06-23 9,4  

2011-09-08 8,5   2011-06-27 9,4  

2011-09-09 9,5   2011-02-09 9,3  

2011-09-10 8,6   2011-03-05 9,3  

2011-09-11 9,6   2011-08-06 9,3  

2011-09-12 12,2   2011-12-20 9,3  

2011-09-13 12,1   2011-03-04 9,2  

2011-09-14 13,4   2011-06-12 9,2  

2011-09-15 8,6   2011-01-09 9,1  

2011-09-16 6,5   2011-01-23 9,1  

2011-09-17 8,2   2011-01-24 9,1  

2011-09-18 7,9   2011-02-06 9,1  

2011-09-19 9   2011-03-10 9,1  

2011-09-20 8,1   2011-06-16 9,1  

2011-09-21 6,6   2011-12-05 9,1  

2011-09-22 11,5   2011-09-19 9  

2011-09-23 7,3   2011-01-13 8,9  

2011-09-24 5,7   2011-10-05 8,9  

2011-09-25 21   2011-05-15 8,8  

2011-09-26 21,8   2011-08-14 8,7  

2011-09-27 9,5   2011-09-10 8,6  

2011-09-28 14   2011-09-15 8,6  

2011-09-29 15,3   2011-12-29 8,6  

2011-09-30 21,8   2011-02-07 8,5  

2011-10-01 14,4   2011-06-24 8,5  

2011-10-02 23,8   2011-09-08 8,5  

2011-10-03 9,6   2011-12-03 8,3  

2011-10-04 14,6   2011-08-09 8,2  

2011-10-05 8,9   2011-09-17 8,2  

2011-10-06 5,3   2011-01-26 8,1  

2011-10-07 7,3   2011-06-17 8,1  

2011-10-08 5,3   2011-09-20 8,1  

2011-10-09 4,5   2011-12-12 8,1  

2011-10-10 6,8   2011-02-10 8  

2011-10-11 7,1   2011-02-17 8  

2011-10-12 6,8   2011-05-29 8  

2011-10-13 7,2   2011-09-18 7,9  

2011-10-14 12,6   2011-08-20 7,7  

2011-10-15 9,6   2011-08-07 7,5  

2011-10-16 14,1   2011-08-12 7,5  

2011-10-17 24,2   2011-08-29 7,4  

2011-10-18 14,9   2011-09-07 7,4  

2011-10-19 4,8   2011-01-19 7,3  

2011-10-20 6,3   2011-09-23 7,3  
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2011-10-21 13,1   2011-10-07 7,3  

2011-10-22 12,6   2011-12-14 7,3  

2011-10-23 26,7   2011-01-03 7,2  

2011-10-24 25,5   2011-01-25 7,2  

2011-10-25 26,3   2011-01-29 7,2  

2011-10-26 21,1   2011-10-13 7,2  

2011-10-27 15   2011-12-24 7,2  

2011-10-28 21,2   2011-10-11 7,1  

2011-10-29 13,2   2011-03-11 7  

2011-10-30 12   2011-01-18 6,8  

2011-10-31 18,2   2011-08-13 6,8  

2011-11-01 18,4   2011-10-10 6,8  

2011-11-02 27,1   2011-10-12 6,8  

2011-11-03 32,8   2011-02-03 6,7  

2011-11-04 56,9   2011-02-12 6,7  

2011-11-05 36,5   2011-12-10 6,7  

2011-11-06 48,6   2011-09-21 6,6  

2011-11-07 29,4   2011-09-16 6,5  

2011-11-08 36,5   2011-12-13 6,4  

2011-11-09 38,8   2011-12-15 6,4  

2011-11-10 12,8   2011-08-11 6,3  

2011-11-11 22   2011-10-20 6,3  

2011-11-12 12,6   2011-12-23 6,3  

2011-11-13 22,9   2011-01-15 6,2  

2011-11-14 39,4   2011-11-20 6,2  

2011-11-15 48,2   2011-12-17 6,2  

2011-11-16 12,1   2011-08-28 6,1  

2011-11-17 24,1   2011-12-08 5,9  

2011-11-18 18,5   2011-06-25 5,8  

2011-11-19 10,2   2011-08-10 5,8  

2011-11-20 6,2   2011-09-24 5,7  

2011-11-21 12,2   2011-12-30 5,7  

2011-11-22 23,3   2011-01-16 5,5  

2011-11-23 18,0   2011-02-11 5,4  

2011-11-24 14,7   2011-10-06 5,3  

2011-11-25 17,7   2011-10-08 5,3  

2011-11-26 9,6   2011-02-16 5,2  

2011-11-27 10,0   2011-06-26 5,2  

2011-11-28 31,8   2011-02-05 5,1  

2011-11-29 24,0   2011-01-02 5  

2011-11-30 20,6   2011-12-11 5,0  

2011-12-01 19,2   2011-12-19 4,9  

2011-12-02 36,5   2011-10-19 4,8  

2011-12-03 8,3   2011-10-09 4,5  

2011-12-04 13,7   2011-12-07 3,7  

2011-12-05 9,1   2011-12-18 2,9  

2011-12-06 36,8   2011-01-01 2,9  

2011-12-07 3,7   2011-12-09 2,4  

2011-12-08 5,9   2011-01-20   

2011-12-09 2,4   2011-01-22   



  

 

 

2011-12-10 6,7   2011-07-04   

2011-12-11 5,0   2011-07-05   

2011-12-12 8,1   2011-07-06   

2011-12-13 6,4   2011-07-07   

2011-12-14 7,3   2011-07-08   

2011-12-15 6,4   2011-07-09   

2011-12-16 10,5   2011-07-10   

2011-12-17 6,2   2011-07-11   

2011-12-18 2,9   2011-07-25   

2011-12-19 4,9      

2011-12-20 9,3      

2011-12-21 11,2      

2011-12-22 12,3      

2011-12-23 6,3      

2011-12-24 7,2      

2011-12-25 11,7      

2011-12-26 24,9      

2011-12-27 42,5      

2011-12-28 13,8      

2011-12-29 8,6      

2011-12-30 5,7      

2011-12-31 18,3      

ÅRSMEDEL 17,7 hade varit något lägre om vi haft alla data 

för juli 
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