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Arbetsprogram för Kronobergs Luftvårdsförbundet 
Programmet revideras årligen. 

 

1. Krondroppsnätet  

Nedfall och effekter av luftföroreningar (start i Kronobergs län 1986) undersöks enligt 

avtal med IVL. Från 2017 har programmet kompletterats med en ny yta och omfattar 

krondropp och markvatten på fyra lokaler. Nederbördens sammansättning på en av 

dessa bekostas av Naturvårdsverket. Stor landsomfattande utvärdering gjordes 2014. 

Jubileumsskrift togs fram vid Krondroppsnätets 30-årsjubileum 2015. Nuvarande avtal 

omfattar perioden 2016–2020. Avtalet om provtagning inom krondroppsnätet med IVL 

förlängdes över 2021 eftersom Naturvårdsverkets nationella övervakning skulle kunna 

påverka kostnaderna för förbundets verksamhet framöver. 

  

2. Tätortsprogram  

Sedan 2007 bildar kommunerna i länet ett samverkansområde. Nuvarande avtal 

omfattar 2017–2022 utan modellberäkningar och minskad mätomfattning. Årlig 

mätning av partiklar och kvävedioxid fortsätter i Ljungby och Växjö. I länets sex övriga 

kommuner mäts detta vart tredje år; Markaryd 2017 och 2021. Älmhult 2017 och 2020, 

Tingsryd och Alvesta 2018 och 2021 samt i Lessebo och Uppvidinge 2019 och 2022. 

Länets enda mätplats för flyktiga organiska ämnen finns i Älmhult, med både lång 

mätserie och förhöjda halter. Rapport med utvärdering år 2021 av anlitad konsult, IVL.  

Under 2020 fick IVL i uppdrag att ta fram en kontrollstrategi som ska uppdateras 

årligen och en inledande kartläggning som behöver uppdateras var tredje till vart femte 

år. Det är ett krav som har tillkommit och har efterfrågats av Naturvårdsverket sedan 

2019. Under 2021 behöver kommunerna i länet få information om förnyat avtal med 

luftvårdsförbundet inför en ny avtalsperiod med IVL om samordnade tätorsmätningar.  

3. Marknära ozon 

De mätningar Luftvårdsförbundet var med och startade vid Sveriges Lantbruks-

universitet i Asa 2007 finansieras sedan 2013 helt av Naturvårdsverket. Länk till 

mätresultaten från ozonmätnätet finns på hemsidan. Mätresultat från Asa publiceras 

årligen i en rapport på hemsidan.  

 

4. Partiklar i bakgrundsmiljö  

Mätning av partiklar (PM10 och PM2,5) i Asa fortsätter som tätortsreferens. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län medfinansierade mätningarna 2017, 2018 och 2020. 

  

5. Information  

Uppdaterad folder för information om förbundet används och sprids. Fyra roll-uper med 

information har tagits fram.  

Resultatpresentationen ställdes in vid årsmötet 2020. Hösten 2020 planerades därför ett 



seminarium enligt arbetsprogrammet men på grund av pandemin ersattes det med 

digitala resultatpresentationer från IVL den 4 december 2020. Samtidigt delades 

luftvårdspriset 2020 ut till Växjö Energi AB. Hemsidan, www.kronobergsluft.se är 

gemensam för luftvårdsförbunden i Småland (www.smalandsluft.se) och har 

vidareutvecklats med information. Bland annat med en ny flik ”Seminarier”, där det 

finns tips om aktuella (digitala) seminarier med koppling till luftvård och luftkvalitet. 

 

6. Strategiska mätningar  

Genomförs vid behov. Exempelvis extra mätning av partiklar i Ljungby 2014 och 

flyktiga organiska ämnen (VOC) i Älmhult vintern 2015–16. Mätning av VOC 

genomfördes på 26 olika platser i länet 2017–2018 för att få en bild av halterna i länet 

och på förmodat utsatta platser. Rapport har sammanställts. En uppföljning av VOC-

scanningen i länet övervägs. 

 

7. Luftvårdspris  

Luftvårdsförbundets plan är att årligen dela ut ett luftvårdspris till lämplig kandidat.  

 

8. Övrigt  

Luftvårdsförbundets styrelse arbetar för att sprida resultat och information om 

hälsopåverkan orsakade av luftföroreningar. En målsättning är att förbundet medverkar 

vid olika arrangemang. Skärmutställningen har ersatts av roll-uper. Länsluftdagen under 

hösten genomfördes digitalt och det önskade studiebesöket vid en krondroppsyta har fått 

skjutas fram till efter pandemin. Samverkan med luftvårdsförbunden i Jönköpings län 

och Kalmar län har påbörjats. Frågor som fortsatt kommer diskuteras är bland annat 

medlemsrekrytering och informationsspridning, där den gemensamma hemsidan har 

varit det första steget. Under våren 2021 fördjupar sig studenter vid Linnéuniversitetet i 

frågan om hur förbundet kan stötta medlemmarna i omställningen till ett hållbart 

samhälle. 
 

 

 

http://www.kronobergsluft.se/


   Arbetsprogram 

 

Postadress  Telefon Org.nr. 

Kronobergs Luftvårdsförbund  0472-151 43 829501-7837 

c/o Bygg & Miljöenheten Alvesta kommun,  Hemsida 

Att Mathilda Johansson  www.kronobergsluft.se Bankgiro 

342 80 Alvesta  e-post 5333-0353 

Besöksadress: Centrumplan 1  kronobergsluft@gmail.com  

Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Krondroppsnätet x x x x x x 

1 utvärdering, avtal och program    x   

2. Tätortsnät x x x x x x 

2a utvärdering, behövs beräkningar?     x  

2b Intresseförfrågan till kommunerna (nytt avtal)     x x 

2c Länsluftdag  x  x  x 

2d Kontrollstrategi     x  x 

2e Inledande kartläggning    x   

2f Samordning med andra förbund    x x  

3 Marknära ozon (x) (x) (x) (x) (x) (x) 

4 Partiklar i bakgrundsmiljö Asa x x x x x x 

4a Utvärdering     x  

5. Information       

5a Seminarium (x) x  x   

5b Hemsidan x x x x x x 

5c Utbildning av nya styrelseledamöter     x  

6. Strategiska mätningar  x (VOC) x (VOC)     



 

 

 


