
Hur är luften i Växjö?

Med Lars Jeppesen, Växjö kommun





Vad är PM2,5?
PM = Particulate Matter

PM2,5 är partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer 

Vägtrafik, avgaser och 

slitage från bromsar, 

däck och vägbanan 

Förbränning

Naturliga källor: 

Havssalt och sand 

Små partiklar PM10

dras ner i luftvägarna 

och orsakar luftvägs-

infektioner  

Mindre partiklar PM2,5

Tränger djupare ner i 

lungorna, och ut i blodet  

De små partiklarna kan 

transporteras långt







Detta är listan som man hänvisar till



Vad mäter man var?

Bakgrund – där luften är så bra 

som möjligt                    Asa

Urban bakgrund – bra luftmiljö i 

staden, oftast en park eller ett torg

i Växjö: på kommunhusets tak

Gaturum – mest trafikerade gatan

Korsningen Arabygatan/Storgatan

Karta från 2013 med beräknade årsmedelvärden av PM10



Mät-typ Kommentar

Ort, 
969inv

Bakgrund

Gaturum 2018 Prel. data 

? 2 privata 
mätningar

Gaturum

? 2 privata 
mätningar

Gaturum?

Gård, 

fd 
stuteri

Bakgrund Stockholms 

bakgrunds-
mätningsstation

Gaturum

Bakgrund Jämtlands 
bakgrundsmätni
ngsstn.



Vad visar resultaten i Kronoberg?

Naturvårdsverket konstaterar: 

Miljömål PM2,5: 

Årsmedelvärdet 

ej över10 µg/m3 luft

Acceptabla exponeringsnivåer för fina partiklar

• För fina partiklar (PM2,5) har halterna minskat och är idag låga.

• Den acceptabla exponeringsnivån för hela Europa år 2020 bedöms redan ha uppnåtts 

i Sverige, men eftersom påverkan på hälsa även observeras vid mycket låga halter är 

en fortsatt minskning av halterna angelägen.



Var?



Var mäter vi och vad kostar det?
Kostnaderna för alla tätortsmätningar är cirka 360 000 kr årligen.

Del 1 Kontinuerliga mätningar:

Partiklar (PM10 och 2,5) på en mätplats (gaturum) i Växjö. 

Del 2 Indikativa mätningar:

Indikativa mätningar av partiklar (PM10 och PM2,5) samt kvävedioxid (NO2) 

med månadsmedelvärden årligen i Ljungby (gaturum) och Växjö (urban 

bakgrund). På landsbygd i Asa mäts partiklar (PM10 och PM2,5) och på lokalen 

för Växjö gaturum görs månadsmätning av kvävedioxid (NO2). 

I Lessebo, Uppvidinge, Tingsryd, Alvesta, Markaryd och Älmhult utförs mätningar 

enligt nedanstående schema. På en mätplats i Älmhult ingår flyktiga organiska 

ämnen (VOC), med syfte att få årsmedelvärden och följa den långsiktiga 

utvecklingen.

Markaryd Älmhult Tingsryd Alvesta Lessebo Uppvidinge

2017 x x 

2018 x x

2019 x x

2020 x x 

2021 x x 

2022 x x



Detta är listan som man hänvisar till



Frågor?


