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1 Sammanfattning 
Denna rapport sammanfattar och utvärderar luftmätningar och modelleringar 

genomförda i Jönköpings län under åren 2018 till 2020, på uppdrag av Jönkö-

pings läns luftvårdsförbund. Kontinuerliga mätningar av kvävedioxid, partiklar 

och bensen vilka ligger till grund för denna rapport har gjorts av OPSIS i cen-

trala Jönköping. Dessa har kompletterats med ozonmätningar utförda utav IVL 

Svenska Miljöinstitutet, samt data från Krondroppsnätet och Asa. COWI:s upp-

drag har varit att sammanställa resultaten av mätningar och modellberäkningar 

och utvärdera dessa mot MKN och utvärderingströsklarna, samt att identifiera 

fortsatt övervakningsbehov.  

För kvävedioxid (NO₂) visar utvärderingen att:  

› miljökvalitetsnormen för NO₂ vid Kungsgatan i Jönköping klaras under peri-

oden 2018-2020 

› antal tillåtna dygn och timmar med halter över nedre utvärderingströskeln 

överskrids vid Kungsgatan under 2018 och 2019 vid Kungsgatan 

› Miljömålet för årsmedelvärdet överskrids vid Kungsgatan under samma år 

(2018 och 2019). Halterna visar på en nedåtgående trend, dock har änd-

rade resmönster under pandemiåret 2020 sannolikt bidragit till minsk-

ningen.  

› Modellberäkningar visar på att Nässjö och Jönköpings kommun överskrider 

nedre- och övre utvärderingströsklar, samt miljömålen för årsmedelvärde 

utav NO₂.  

För partiklar (PM10) visar utvärderingen att:  

› Överskridande av 90-percentil dygnsmedelhalter sker oftast under våren 

vid Kungsgatan station.  

› Nedre utvärderingströskeln och Övre utvärderingströskeln för dygnsvärden 

överskrids regelbundet vid Kungsgatan 2A och Lantmätaregränd, båda stat-

ioner ligger i centrala Jönköping.   

› Kungsgatan 2A överskrider antal tillåtna dygn med överskridanden av 

Nedre utvärderingströskeln för alla år. 

› Resultatet utav modellberäkningar utav PM10 visar att fyra kommuner (Vär-

namo, Nässjö, Tranås och Jönköping) överskrider miljömålet år 2019, samt 

2018 i Jönköping. Nedre utvärderingströskeln överskrids en gång, i Jönkö-

ping 2019.  

För ozon (O3) visar utvärderingen att: 

› Den grova upplösningen är svår att utvärdera, men visar på att högre hal-

ter tenderar att mätas under våren och avtar under sensommaren och tidig 

höst.  
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För bensen (C6H6) visar utvärderingen att: 

› Årsmedelhalterna ligger långt under Miljömålet, MKN och varken Nedre ut-

värderingströskeln och Övre utvärderingströskeln tangeras.  

› En stor del utav uppmätta timvärden saknades för år 2020, vilket ger en 

viss osäkerhet utav resultatet.  

› Modelleringsresultat visar att sju utav de 13 kommunerna överskrider miljö-

målet både år 2018 och 2019. Ett överskridande utav Nedre utvärde-

ringströskeln i Jönköping modellerades under båda dessa år.  

Förslag på fortsatt övervakning 

› Samverkansområdet behöver fortsätta med att övervaka luften med två 

kontinuerliga stationer för partiklar. Det är fortsatt svårt att klara kraven 

avseende tillåtet antal överskridanden av Nedre utvärderingströskeln och 

även Övre utvärderingströskeln för dygn, avseende PM10. 

› Det finns fortsatt behov av övervakning av NO₂, då dygns- och timpercenti-

lerna många gånger ligger mellan Nedre utvärderingströskeln och Övre ut-

värderingströskeln.  

› Det är också fortsatt svårt att klara kraven avseende tillåtet antal överskri-

danden av Nedre utvärderingströskeln och även Övre utvärderingströskeln 

för dygn och timme, avseende NO₂. 

› Även bensen har överskridit Nedre utvärderingströskeln under perioden 

2018-2020 och behöver fortsatt övervakning. 

› För att upprätthålla en god kontinuitet i luftkvalitetsövervakningen framöver 

rekommenderas fortsatta beräkningar av luftkvaliteten även i framtiden för 

gaturum i länet där luftkvaliteten förväntas vara påverkade av utsläpp från 

trafiken. 
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2 Introduktion 

2.1 Bakgrund och syfte 
På uppdrag av Jönköpings kommun och Jönköpings läns Luftvårdsförbund har 

COWI gjort en sammanställning, analys och samlad bedömning av luftkvaliteten 

i kommunerna i Jönköpings län för åren 2018-2020. Jönköpings läns luftvårds-

förbund har mätt och övervakat luftföroreningar sedan 1980-talet och arbetar 

för en bättre luftkvalitet i länet. Sedan 2013 samverkar kommunerna i luftkvali-

tetsfrågor i ett samverkansområde, vilket innebär gemensamt ansvarar för lä-

nets luftkvalitetsövervakning. Den säkerställs genom kontinuerliga och indika-

tiva mätningar samt modellberäkningar av olika luftföroreningar. Under den sen-

aste perioden för övervakning av luft för åren 2018-2020 gjordes därför luftmät-

ningar och beräkningar av luftkvaliteten i ett antal kommuner runt om i Jönkö-

pings län med en efterföljande sammanställning och utvärdering av dessa mät-

ningar, med syfte att visa riktningen för ett nytt mätprogram för kommande pe-

riod. 

Under innevarande mätperiod har programmet inkluderat kontinuerliga mät-

ningar av partiklar (PM10), kvävedioxid (NO₂) och bensen (C6H6) som utförts av 

OPSIS. Dessa har kompletterats med indikativa mätningar av NO2 och ammo-

niak (NH3) från Krondroppsnätet (IVL Svenska Miljöinstitutet). Utöver detta har 

SWECO utfört en årlig modelleringsberäkning inom länets kommuner utav PM10, 

NO₂ och C6H6, för åren 2018 och 2019. Vidare har PM₁₀-mätningar från Asa 

forskningsstation, vilka Sites ansvarar för, inkluderats i denna sammanställning. 

De uppmätta halterna av NO₂, PM10, O3 och C6H6 har utvärderats mot miljökvali-

tetsnormerna (MKN), miljömålet och utvärderingströsklarna. 

 

2.2 Kommunindelning och övervakning av 
luftkvaliteten i Jönköpings län 

Jönköpings län hade i slutet av december år 2020 en befolkningsmängd på    

365 000 invånare, fördelade på 13 kommuner (se Figur 1 och Tabell 1). Antal 

invånare i de olika kommunerna har ökat under de senaste 10 åren, där den 

största folkökningen har skett i Habo, Vaggeryd och Jönköping. I de tre kommu-

nerna ökade antalet invånare med ca 12–17 %, medan Gnosjö hade den minsta 

befolkningsökningen med ca 1 % (SCB, 2020). 

Luftkvaliteten i Jönköpings län övervakas av Jönköpings läns Luftvårdsförbund, 

som är en ideell förening. Medlemmar i föreningen är både företag samt organi-

sationer ifrån både privat och offentlig sektor. Mätningar görs med syfte att 

samordna, bevaka och informera om utvecklingen av luftföroreningarnas sprid-

ning och dess påverkan inom länet. Det ingår även att vidta nödvändiga åtgär-

der vid behov. Arbetet utgår ifrån Miljöbalkens riktlinjer och Miljökvalitetsnormer 

(Luftvårdsförbunden i Småland, 2021). Länsstyrelsen i Jönköpings län har till-

sammans med andra aktörer tagit fram ett åtgärdsprogram för Jönköpings län 
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med syfte att främja invånarnas hälsa. Programmet inkluderar bland annat mil-

jökvalitetsmålet Frisk luft (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2021), och en fortsatt 

samverkan i länet avseende luftvård listas som en åtgärd (Länsstyrelsen i Jön-

köpings län, 2015).  

 

Figur 1. Karta över Jönköpings län. Orter med mätstationsdata som inkluderats i 
denna utredning är markerade i orange. Kartkälla: OpenStreetMap, bear-
betad i QGIS. 

 

I Jönköpings läns kommuner är kväveoxider (NOX) och partiklar (PM10) de domi-

nerande luftföroreningarna med de högsta halterna och de som styr behovet av 

övervakning. De dominerande källorna är emissioner och slitagepartiklar från 

vägtrafiken, men även industriverksamheter och småskalig vedeldning bidrar. 

Vidare påverkar väderförhållande, både temperatur, vind och inversionsförhål-

landen spridningsförutsättningar och därmed luftföroreningshalter. När det gäller 

partiklar är en torr senvinter med uppvirvlande damm och asfaltpartiklar en be-

tydande faktor i förhöjda partikelhalter. 
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Tabell 1. Antal invånare i aktuella tätorter och kommuner i Jönköpings län, avrun-
dade till närmaste hundratal. källa: SCB statistikdatabasen, 2020-12-31 

Kommun Antal invånare 

i tätorten 

Antal invånare 

i kommunen 

Aneby 4 200 6 800 

Eksjö 14 000 17 800 

Gislaved 24 400 29 600 

Gnosjö 7 200 9 600 

Habo 9 800 12 600 

Jönköping 129 600 142 400 

Mullsjö 6 500 7 400 

Nässjö 26 600 31 600 

Sävsjö 8 800 11 700 

 Tranås 16 400 18 900 

Vaggeryd 11 100 14 500 

Vetlanda 21 100 27 500 

Värnamo 27 600 34 500 

 

2.3 Mätprogram 2018-2020 
Under perioden 2018 till 2020 genomfördes mätningar av kvävedioxid (NO₂), 

partiklar (PM10), ozon (O3) och bensen (C6H6) på olika platser och med varie-

rande omfattning. Mätdata från sammanlagt sju mätstationer, fördelade på fem 

kommuner spridda över länet, har inkluderats i denna rapport. Utöver det har 

data från Asa forskningsstation, lokaliserad strax söder om Jönköpings län, in-

kluderats (Figur 1). Mätningar inkluderar både kontinuerliga och indikativa mät-

ningar, vilket ger stora skillnader i mätseriernas tidsupplösning. Det ingår såle-

des serier med mätningar för varje timme, men även månadsvisa serier och se-

rier med återkommande tvåveckorsperioder. I Tabell 2 visas vilka föroreningar 

som har mätts på vilken plats och under vilka år. Tabell 3 kompletterar stations-

informationen med stationernas placering, mätmiljö och tidsupplösning. 
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Tabell 2 Kontinuerliga luftkvalitetsmätningar gjorda runtom i Jönköpings län under 
perioden 2018–2020. 

 2018 2019 2020 

Jönköping,  
Lantmätaregränd 

PM₁₀ PM₁₀ PM10 

Jönköping,  
Kungsgatan 2A 

PM₁₀, NO₂ PM₁₀, NO₂, PM₁₀, NO₂, C6H6, 
VOC 

Draftinge  O3 O3
1 

Isaberg  O3 O3
2 

Visingsö  O3 O3
3 

Fagerhult,  
Krondropp 

SO₂, NO₂, NH₃ SO₂, NO₂, NH₃ SO₂, NO₂ 

Asa,  
Kronobergs län 

  PM10 

 

Tabell 3. Sammanställning över luftkvalitetsmätningar i Jönköpings län under tids-
perioden 2018 – 2020, sorterade efter luftförorening. Med "mätmiljö" av-
ses om stationen är placerad i urban eller rural miljö samt om stationen är 
placerad i gatumiljö eller är en bakgrundstation. Typ av mätning är uppde-
lat på kontinuerlig (kont.) och indikativ (ind.). 

Förore-
ning 

Mätinter-
vall 

Typ av mätning Mätmiljö  Mätstationens placering 

NO₂ timme kont. Urban trafik Jönköping, Kungsgatan 2A 

PM10 dygn kont. Urban trafik Jönköping, Kungsgatan 2A 

PM10 dygn kont. Urban bakgrund Jönköping, Landmätaregränd 

Bensen timme kont Urban trafik Jönköping, Kungsgatan 2A 

Ozon månad Mars-september 
2019-2020 

Rural-regional bak-
grund 

Draftinge 

Ozon månad Mars-september 
2019-2020 

Rural-regional bak-
grund 

Isaberg 

Ozon månad Mars-september 
2019-2020 

Rural-regional bak-
grund 

Visingsö 

 

Förutom mätningarna av luftföroreningar i samverkansområdet övervakas luft-

kvalitet även med hjälp av modellberäkningar i beräkningsprogrammet 

SIMAIR2-väg. Samverkansområdet har därför gett Sweco i uppdraget att be-

räkna partiklar, kväveoxider och bensen för cirka 10 gator i 13 kommuner för 

åren 2018 och 2019, samt utvärdera resultaten mot MKN, utvärderingströsk-

larna och miljömålet (SWECO, 2020). Resultaten från SIMAIR-beräkningarna har 

även inkluderats i denna utvärdering. 

 
1 Mätningar utförda 1 mars till och med 30 september 2020 
2 Mätningar utförda 1 mars till och med 11 oktober 2020 
3 Mätningar utförda 1 mars till 31 augusti 2020 
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2.4 Miljökvalitetsnormer, krav på övervakning 
och miljömål 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft reglerar nivån för ett stort antal luft-

föroreningar med syfte att skydda människors hälsa och är bestämda av Luft-

kvalitetsförordningen (SFS 2010:477) och ändringar av denna (SFS 2019:1260). 

Vidare syftar MKN till att uppfylla kraven avseende luftkvalitet som EU ställer 

genom Sveriges medlemskap i EU. Tabell 4 sammanställer MKN, utvärdering-

strösklarna och precisering av det nationella miljömålet Frisk Luft för de förore-

ningar som har mätts i Jönköpings län under de gångna tre åren. 

Enligt förordningen är det kommunernas ansvar att kontrollera att MKN uppfylls. 

Kontrollen kan göras antingen med hjälp av mätningar, beräkningar eller annan 

uppskattning. Förutom haltnivåer för MKN finns även två utvärderingströsklar 

fastställda, den nedre utvärderingströskeln och den övre utvärderingströskeln (. 

Halter för Övre utvärderingströskeln och Nedre utvärderingströskeln ligger lägre 

än för MKN och har som syfte att reglera detaljeringsgraden med avseende på 

övervakningsmetoderna. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av 

luftkvalitet NFS 2019:9 skall, i samverkansområden, kontinuerliga mätningar 

tillämpas vid halter över den nedre utvärderingströskeln. I Figur 2 illustreras 

mätkraven i förhållandet till MKN och utvärderingströsklarna. 

Tabell 4 Miljökvalitetsnormer, nedre och övre utvärderingströskel (NUT; ÖUT) för 
utomhusluft enligt NFS 2019:9 samt miljömålets precisering. 

Förore-
ning 

Medel-
värdes- 
period 

MKN 
(µg/m³) 

NUT 
(µg/m³) 

ÖUT 
(µg/m³) 

Miljömålet 
Frisk Luft 
(µg/m³) 

Antal tillåtna 
överskridanden 

per år 

NO₂ Timma 
Dygn 

År 

90 
60 
40 

543 
36 
26 

724 
48 
32 

60 
 

20 

175 timmar1 
7 dygn 

- 

PM10 Dygn 
År 

50 
40 

25 
20 

35 
28 

30 
15 

35 dygn 
- 

PM2,5 År 25 12 17 10 - 

C6H6 År 5 2 3,5 1 - 

O3 8 tim-
mar2 

120 - - 70 målvärde som 
inte bör över-

skridas 

1 Förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 200 µg/m³ under en timma mer än  

 18 gånger per kalenderår. Detta motsvarar en 99,8-percentil för timmedelvärdet. 
2 Avser högsta åttatimmarsmedelvärde under ett dygn. 
3 Eller 100 µg/m³ inte överskrids mer än 18 gånger under ett kalenderår. 
4 Eller 140 µg/m³ inte överskrids mer än 18 gånger under ett kalenderår. 
5 NUT och ÖUT inte överskrids mer än 3 gånger per kalenderår.  
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Figur 2. Skiss som illustrerar omfattningen av kontrollen. Här syns grundkraven i 
förhållandet till MKN sam utvärderingströsklarna. (Källa: Luftguiden, 2019) 

Förutom haltnivåer spelar även antal invånare i kommunen eller samverkansom-

rådet roll när det kommer till krav på kontinuerliga mätningar. I Tabell 5 visas 

hur många kontinuerliga mätstationer som ska finnas för olika föroreningar, i 

förhållande till antal invånare och haltnivån på föroreningen. 

Tabell 5. Krav på antal kontinuerliga mätstationer enligt NFS 2019:9. 

 

Av tabellen framgår att luftövervakningen följer principen att ju fler invånare 

som finns i kommunen eller samverkansområde och ju högre luftföroreningshal-

ter som förekommer, desto fler kontinuerliga mätstationen ska finnas. Vid fler 

än 250 000 invånare gäller därför generellt att övervakningen skall ske genom 
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kontinuerliga mätningar för samtliga medelvärdestider och parametrar. Med 

kontinuerliga mätningar avses mätningar som görs under ett helt kalenderår på 

en och samma mätplats. Helst skall mätningarna vara av löpande karaktär och 

ske år efter år på samma plats (Luftguiden, 2019). Som komplement till konti-

nuerliga mätningar kan indikativa mätningar användas vid halter mellan Nedre 

utvärderingströskeln och Övre utvärderingströskeln. De indikativa mätningarnas 

syfte är att förbättra den geografiska täckningen av kontrollen. Dessa ska pågå 

på en och samma plats under minst 14% av året (Luftguiden, 2019). 

För att leva upp till övervaktningskraven kan flera kommuner samordna kontrol-

len och bilda ett samverkansområde över ett större geografiskt område. I sam-

verkansområdet styrs antal kontinuerliga mätstationer både av antalet invånare 

i samverkansområdet, och om förekommande halter överskrider Övre utvärde-

ringströskeln eller Nedre utvärderingströskeln (NFS 2019:9). Ligger halterna 

mellan Nedre utvärderingströskeln och Övre utvärderingströskeln ska kontinuer-

liga mätningar göras i samverkansområdet, men antalet mätstationer kan mins-

kas upp till 50%, beroende på områdets storlek. Samverkansområdet kan även 

kombinera eller komplettera sina kontinuerliga mätningar med modellberäk-

ningar och/eller indikativa mätningar, vilket också ger "rabatt" på antal kontinu-

erliga mätstationer. Finns det kommuner inom samverkansområdet utan några 

mätningar alls, ska kartläggning ske genom modellberäkningar eller objektiv 

skattning. 

På längre sikt är målet att utvecklingen generellt går mot lägre föroreningshalter 

än vad MKN tillåter. Som ett verktyg i detta arbete har riksdagen infört miljömål 

för flera luftföroreningar. I flera fall ställer Miljökvalitetsmålen mer långtgående 

krav än miljökvalitetsnormerna. Till skillnad från miljökvalitetsnormerna är mil-

jökvalitetsmålen inte juridiskt bindande, vilket innebär att det inte finns krav på 

dessa ska uppfyllas. 

Världshälsoorganisationen, WHO lanserade i september år 2021 skärpta riktvär-

den för luftkvalitet, tillsammans med delmål. De nya riktlinjerna grundar sig i 

vetenskapliga bevis som påvisar att luftföroreningar har en större inverkan på 

människors hälsa och miljön än vad man tidigare hade trott. Detta kan i framti-

den ha en inverkan på dagens miljömål och MKN, som kan komma att ändras i 

form utav sänkta godkända nivåer (Naturvårdsverket, 2021/ WHO, 2021). 
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3 Meteorologi 2018-2020 
De meteorologiska förhållandena såsom temperatur, nederbörd och vind påver-

kar i stor utsträckning spridningen av luftföroreningar och därmed haltnivåer. 

Genom långdistandstransport styr vädret också intransport av luftföroreningar 

från andra delar av landet, grannländer eller från kontinenten, vilket till exempel 

kan ge förhöjda halter av partiklar. Under kalla vintrar med mycket högtrycksbe-

tonat väder ökar antalet dagar med temperaturinversioner, med dålig ombland-

ning som följd. Vidare ökar behovet av uppvärmning under kalla vintrar, vilket 

ger högre utsläpp från värmepannor och småskalig vedeldning.  

I Figur 3 visas månadsmedeltemperaturen (orange linje) och den totala månads-

nederbörden (blå staplar) för åren 2018–2020, uppmätt vid SMHI:s station 

Ramsjöholm. Stationen ligger ca 17 km nordöst om Jönköping och valdes ef-

tersom stationen både mätte temperatur och nederbörd under de tre åren.  

 

Figur 3.  Månadsmedeltemperatur och den totala månadsnederbörden för åren 2018 
till 2020 från Ramsjöholms station. Källa: SMHI. 

Årsmedelvärdet för lufttemperatur vid Ramsjöholms station visar på liten variat-

ion mellan åren, år 2018 och 2019 har en årsmedeltemperatur på 7,4 °C och år 

2020 på 8 °C. Månadsmedeltemperaturen har varierat mellan som lägst -4,2 °C 

i februari 2018 och som högst 20.1 °C i juli samma år, som med marginal var 

varmare än övriga julimånader. Det finns även stora variationer i temperaturen 

mellan olika vintersäsonger, exempelvis, har vintersäsongen 2019/2020 varit 

betydligt varmare än långtidsmedlet för 1961-1990 (se Bilaga 1). Den genom-

snittliga årliga nederbördsmängden för åren 2018-2020 är ca 600 mm. Neder-

börden varierar kraftig från månad till månad, men även över årstiden. De 

lägsta nederbördsmängderna mättes under våren i april år 2019 (4 mm) och 

april 2020 (10 mm). Största regnmängderna förekom på sommaren, där juli år 

2019 fick 144 mm och augusti 2018 122 mm. På årsbas var 2018 det torraste 

året med 456 mm nederbörd och 2019 det blötaste med 789 mm nederbörd. 
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4 Resultat kontinuerliga luftmätningar i 
Jönköpings län 

I detta kapitel presenteras figurer över halter av kvävedioxid, partiklar, bensen 

och ozon som har uppmätts på olika platser i Jönköpings län under perioden 

2018–2020. Bara ett fåtal föroreningar har mätts kontinuerligt under alla fyra år 

på en och samma plats (t ex NO₂ i Karlstad). Många mätningar har bara varit 

igång under delar av den sammanlagt fyra år långa mätperioden. Dessa åter-

speglar därför haltnivåerna för respektive år, men ger inte information över halt-

utvecklingen över tiden. 

4.1 Partiklar (PM10) 
I detta avsnitt presenteras haltnivåerna för PM10 från mätningar i Jönköping vid 

Kungsgatan 2A (timvisa mätningar) och Lantmätaregatan (dygnsvisa mätningar) 

och Asa (en mätning per månad). Det är därför endast möjligt att se på utveckl-

ingen av PM10-halten över hela perioden från mätdata i Jönköping. 

I Figur 4 ses dygnsmedelhalten uppmätt vid mätstationen vid Kungsgatan för 

hela mätperioden. Stationen är belägen i centrala Jönköping i anslutning till en 

väg, där vägtrafiken är den dominerande källa för partiklarna. Det syns ingen 

tydlig trend i partikelhalten över tiden, dock kan det ses en viss variation över 

året med högre halter på våren och lägre på sommaren och hösten. De högsta 

dygnshalterna som överskrider 90-percentil dygn återfinns nästan alltid under 

vårmånaderna. Båda utvärderingströsklarna överskrids regelbundet, dessa över-

trädanden är mer frekventa på våren än under andra tider på året.  

 

Figur 4.  Dygnsmedelhalter av PM10 uppmätt vid stationen på Kungsgatan i centrala 
Jönköping för perioden 2018-2020. Mätstationen är klassas som "urban 
trafik". 
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PM10 mäts även vid Landmätaregränd, en station klassad som "urban bakgrund". 

Dygnsmedelhalterna från denna visas i Figur 5. Halterna vid denna station är 

överlag något lägre jämfört med Kungsgatan, men även här förekommer över-

skridanden av utvärderingströsklarna och även 90-percentil dygn vid enstaka 

tillfällen. 

 

Figur 5. Dygnsmedelhalter av PM10 uppmätt vid stationen på Lantmätaregränd i 
centrala Jönköping för perioden 2018-2020. Mätstationen är klassas som 
"urban bakgrund". 

För att se en tydligare trend i PM10-halterna över de tre åren har månadsmedel-

värden från de båda stationerna beräknats (Figur 6). Halterna varierar kraftigt 

från månad till månad, där april 2019 visar de högsta halterna vid Kungsgatan 

och maj 2018 har de högsta halterna vid Lantmäterigränd. Under stora delar av 

2018 uppvisar stationen på Lantmätaregränd högre månadsmedelhalter än 

Kungsgatan, en uppenbar förklaring för de högre halter på Lantmätaregränd 

kunde dock inte hittas. 

 

Figur 6. Månadsmedelhalter (µg/m³) av PM10 uppmätt vid stationen på Kungsgatan 
och Lantmätaregränd i centrala Jönköping för perioden 2018–2020. 
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Mätstationen Kungsgatan är klassas som "urban trafik", Lantmätaregränd 
är klassad som "urban bakgrund".  

Månadsmedelhalter från Lantmäterigränd har även jämförts med månadsmedel-

halter vid Asa för 2020, vilket var året där PM10 mätningar har gjorts vid denna 

station (Figur 7). PM10 halterna är överlag lägre vid den rural bakgrundsstat-

ionen, det finns ingen tydlig koppling över tiden i halterna från de båda station-

erna. 

 

Figur 7. Månadsmedelhalter av PM10 uppmätt vid urban backgrundstationen på 
Lantmäterigränd i centrala Jönköping och den rurala bakgrundsstationen 
Asa för 2020 (året för vilket mätningar vid Asa finns). 

I Figur 8 jämförs årsmedelvärdet och 90-percentil dygn för PM10 uppmätt i Jön-

köping vid Kungsgatan 2A samt Lantmätaregränd. Även årsmedelvärdet för 

mätingarna i Asa har lagts till, dock kan inga dygnspercentiler beräknas för Asa 

p g a tidsupplösningen (en mätning per månad). Årsmedelvärdet vid Kungsgatan 

2A ökar något under de tre åren, medan det sjunker för Lantmätaregränd. Hal-

terna vid Asa är betydligt lägre än i centrala Jönköping. 90-percentil dygns 

värde har minskat vid de båda Jönköpings-stationerna, där den största reduce-

ringen ses vid Lantmätaregränd.  
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Figur 8. Årsmedelvärde (enfärgade staplar) och 90-percentil dygn (staplar med 
kantfärg) för två stationer i Jönköping för åren 2018-2020. 

 

I Figur 9 visas antal dygn med överskridanden av Nedre utvärderingströskeln, 

Övre utvärderingströskeln, MKN respektive miljömål för dygnsmedelvärden av 

PM10 vid de båda stationerna i Jönköping. Nedre utvärderingströskeln 

(dygnsmedel på 25 µg/m³) överskrids mer än de tillåtna 35 dagarna under alla 

de tre åren vid Kungsgatan 2A och under år 2018 vid Lantmätaregränd, för Övre 

utvärderingströskeln (dygnsmedel på 35 µg/m³) har ingen station inom 

tidsperioden överskridit 35 dagar. Antal dagar med halter motsvarande MKN (50 

µg/m³) ligger som mest på 10 dagar vid Kungsgatan 2A (grön stapel markerad i 

Figur 9 med "N>50 (MKN) Kungsgatan 2A"), vilket är betydligt färre än de 35 

tillåtna dagarna. Antalet dagar med överskridanden av miljömålets precisering 

(30 µg/m³ för 90-percentil dygn) ligger mellan 29 och 32 dagar vid stationen 

placerad vid Kungsgatan 2A, samt mellan 9 och 25 dagar för Lantmätaregränd. 

För denna station syns en neråtgående trend för de tre åren, med avseende på 

Nedre utvärderingströskeln, Övre utvärderingströskeln och antal dagar över 

miljömålets halter. En liknande trend kan dock inte ses vid Kungsgatan.  
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Figur 9. Antal dygn med överskridanden av NUT, ÖUT, MKN och av miljömål för 90-
percentil dygn av PM10 i Jönköping för två stationer. Staplarna N>50 (MKN) 
indikerar antal dygn med överskridande av haltgränsen 50 µg/m³ vi 
Kungsgatan 2A och Lantmäterigränd, Staplarna N>30 (miljömål) indikerar 
antal dygn med överskridande av haltgränsen 30 µg/m³ vid de båda stat-
ionerna.  

4.2 Kvävedioxid (NO₂) 
I detta stycke presenteras mätningar av kvävedioxid (NO₂) vid mätstationen 

Kungsgatan 2A i centrala Jönköping för åren 2018–2020. I Figur 10 visas tim-

medelvärden över hela perioden, de två utvärderingströsklarna och MKN för tim-

halter. Det finns överlag en svag neråtgående trend i NO₂ halterna över mätpe-

rioden. Halterna i 2020 är lägre än föregående år, vilket troligtvis kan förklaras 

med ändrade resmönster under pandemin. Halter motsvarande Nedre utvärde-

ringströskeln och Övre utvärderingströskeln samt MKN överskrids vid flertal till-

fällen, framför allt under vintern och delvis våren 2018 och 2019. Antal timmar 

med halter över MKN ligger dock inom den tillåtna gränsen (se även Figur 14).  

På sommaren överskrids endast Nedre utvärderingströskeln vid några tillfällen.  

 

Figur 10. Timmedelhalter av NO₂ uppmätt vid stationen på Kungsgatan i centrala Jönkö-
ping för perioden 2018-2020. Mätstationen är klassas som "urban trafik". 
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NO₂ utvecklingen över tiden framträder mer tydligt i Figur 11 där det visas 

dygnsmedelvärden av NO₂ för 2018-2020. Även här överskrids Nedre utvärde-

ringströskeln flera dagar, särskild mellan hösten och våren 2018 och 2019. Övre 

utvärderingströskeln överskrids framförallt på vintern. Några enstaka dagar un-

der 2018 och 2019 är halterna över MKN. 

 

 

Figur 11. Dygnsmedelhalter av NO2 uppmätt vid stationen på Kungsgatan i centrala Jönkö-

ping för perioden 2018-2020. Mätstationen är klassas som "urban trafik". 

I Figur 12 visas årsmedelvärdet och percentilerna för NO₂ vid Kungsgatan 2A. 

Det genomsnittliga årsmedelvärdet för alla tre år vid Kungsgatan är på 19 

µg/m³ med lite variation mellan 2018 och 2019, men ett lägre årsmedelvärdet 

under 2020. Miljömålet på 20 µg/m³ klaras vid Kungsgatan endast under år 

2020, men överskreds under de tidigare åren. Stationen klarar med god margi-

nal gränsen för MKN på 40 µg/m³. 

Halterna för 98-percentil dygn har inte lika stor marginal till MKNs gränsvärde 

på 60 µg/m³. Under 2018–2019 ligger halterna dock med god marginal under 

MKN. Däremot överskrids Övre utvärderingströskeln alla år förutom 2018, vilket 

indikerar att kontinuerliga mätningar på platsen även behövs framöver. Även 

gränsen för 98-percentil timme på 90 µg/m³ klaras med mycket god marginal 

alla år, men Övre utvärderingströskeln på 72 µg/m³ överskrids de första två 

åren. 
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Figur 12. Årsmedelvärde och 98-percentil för dygn respektive timme för NO₂ upp-
mätt i Jönköping vid stationen på Kungsgatan 2A för åren 2018-2020. 

I Figur 13 visas antal dygn med överskridanden av Nedre utvärderingströskeln, 

Övre utvärderingströskeln och MKN för NO₂ vid Kungsgatan 2A i Jönköping. 

Nedre utvärderingströskeln motsvarar ett dygnsmedelvärde på 36 µg/m³ och 

Övre utvärderingströskeln 48 µg/m³. Antal tillåtna överskridanden per kalen-

derår är sju dagar. Det är tydligt att Nedre utvärderingströskeln överskrids 

många fler gånger det tillåtna, förutom för år 2020 då Nedre utvärderingströs-

keln klaras. Övre utvärderingströskeln överskrids däremot endast under ett år 

men en dag, år 2018. Antalet överskridanden av MKN för antal dygn som över-

skrider >60 µg/m³, ligger med god marginal inom de sju tillåtna dygnen. 

 

Figur 13. Antal dygn med överskridanden av NUT, ÖUT och MKN av 98-percentil 
dygn NO₂ i Jönköping vid Kungsgatan 2A.  

 

Nedre utvärderingströskeln och Övre utvärderingströskeln för timmedelvärden 

är satta till 54 µg/m³ och 72 µg/m³ och antal tillåtna överskridanden är 175 tim-

mar per kalenderår. Figur 14 visar antal timmar med överskridanden av Nedre 

utvärderingströskeln, Övre utvärderingströskeln och MKN för NO₂ vid stationen 

placerad på Kungsgatan i Jönköping. Nedre utvärderingströskeln överskrids un-

der de två första åren med stor marginal, men klaras år 2020. Övre utvärde-

ringströskeln klaras under hela mätperioden, där det högsta värdet på 166 

µg/m³ mäts år 2019 men sjunker rejält år 2020 till 30 µg/m³. Även antalet 

överskridanden av MKN (90 µg/m³) ligger långt under det tillåtna antalet timmar 

per kalenderår, där det högsta värdet på 52 µg/m³ mäts år 2019. 
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Figur 14. Antal timmar med överskridanden av NUT, ÖUT och MKN av 98-percentil 
timme av NO₂ i Jönköping vid en station.  

I Figur 15 visas uppmätta månadsmedelvärden av NO₂ vid Krondroppsnätets 

station, Fagerhult, en station som representerar rurala bakgrundshalter. Hal-

terna varierar mellan ca 0,5 och 2,5 µg/m³ över året med de lägsta halterna un-

der sommarmånaderna och de högsta på vintern. Årsmedelvärdet vid Fagerhult 

ligger mellan 1,2 µg/m³ (2018) och 1,0 µg/m³ (2020) för de tre åren och har 

därmed sjunkit lite under mätperioden.  

 

Figur 15. Månadsmedelvärden av NO₂ vid Fagerhult för perioden 2018–2020.  

4.3 Bensen (C6H6) 
Under utredningsperioden (2018–2020) finns mätdata för bensen bara från en 

station, lokaliserad i på Kungsgatan 2A i centrala Jönköping. Mätningarna har 

gjorts på timbasis men endast under 2020. I Figur 16 presenteras timmedelvär-

den för respektive månad under år 2020. De högsta halterna ses under vinter-

halvåret, där den högsta halten ses under mars månad med ett genomsnittligt 

timvärde på 0,44 µg/m³. De lägsta halterna uppmättes under höstmånaderna 
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(september – november), där november hade den lägsta halten på 0,15 µg/m³ 

per timma. Årsmedelvärdet för denna station är 0,28 µg/m³, vilket klarar alla 

utvärderingströsklar så som miljömålet (1 µg/m³), MKN (5 µg/m³), Nedre utvär-

deringströskeln (2 µg/m³) och Övre utvärderingströskeln (3,5 µg/m³). Månads-

variationer kan ses i Figur 19.  

 

Figur 16.  Uppmätta genomsnittliga timvärden för respektive månad av bensen i Jön-
köping, Kungsgatan 2A. 

Timdata för alla månader saknades, där julimånad bara hade värden för två da-

gar och har därför valts att inte inkluderas. Tabell 7 visar hur antal timmar som 

saknas för respektive månad. 

Tabell 6.  Översikt över mängd saknade data av C6H6 för respektive månad i antal timmar, 
under år 2020 för stationen Kungsgatan 2A i Jönköping. 

Månad Data saknas (h) Månad Data Saknas (h) 

Januari 7 Juli 697 

Februari 7 Augusti 4 

Mars 11 September 8 

April 6 Oktober 6 

Maj 7 November 57 

Juni 67 December 3 
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4.4 Ozon (O3) 
Tre mätstationer i Jönköpings län har under åren 2019 och 2020 mätt ozon en 

gång per månad, från mars till september, se Figur 17. Två av stationerna, 

Draftinge och Isaberg, är lokaliserade i Gislaveds kommun. Den tredje stat-

ionen, Visingsö, är lokaliserad i Jönköpings kommun och saknar värden för sep-

tember månad under de två åren. På grund utav den grova upplösningen i kom-

bination med att det saknas utvärderingströsklar för ozon på en månadsbasis, så 

kan inget större uttalande om eventuella överskridanden ges. Men data påvisar 

trender och regionala bakgrundshalter för de två kommunerna.  

Stationerna tillhörande Gislaveds kommun visar på att de högsta värden påträf-

fas under början utav mätperioden och påvisar en nedåtgående halt, där lägre 

värden kan ses under sensommaren (juli – september). Liknande trend ses vid 

Visingsö mätstation under år 2019, med undantag för en markant koncentrat-

ionsökning sker mellan juli och augusti månad. Under år 2020 ökar O3 koncent-

rationen (µg/m³) under de tre första mätmånaderna (mars – maj), innan den de 

tre nästkommande månaderna avtar, innan den når sin högsta koncentration för 

år 2020 under augusti månad med ett värde på 72 µg/m³. Det högsta värdet 

mäts under april år 2019 vid Visingsö station, med ett värde på 99 µg/m³. Det 

lägsta uppmätta värdet återfinns vid Draftinge station under september månad 

år 2020, med ett O3 värde på 42 µg/m³.  

 

Figur 17.  Uppmätta månadsvärden av ozon vid 3 stationer, lokaliserade i Gislaveds 
och Jönköpings kommun. 
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5 Resultat modellberäkningar 
I detta avsnitt ges en sammanställning över SIMAIR2-väg beräkningar för PM10, 

NO₂ och bensen för åren 2018-2020. Alla beräkningar är utförda av SWECO 

(2020, 2021). Figurerna och tabellerna nedan visar högsta beräknade halt för 

PM10, NO₂ och bensen i Jönköpings läns kommuner, i tabellerna anges även ga-

tunamn och gatuavsnitt, för vilka beräkningarna är gjorda.  

Partiklar 

 

Figur 18 ses modellerade årsmedelvärden utav PM10 för tre år, 2018-2020 för 

Jönköpings Län. Det lägsta och högsta värdet under denna tidsperiod är beräk-

nade i Habo kommun samt Jönköpings kommun. Ingen utav kommunerna över-

stiger MKN:s årsmedelvärde på 40 µg/m³ (gränsen för miljömålet, 15 µg/ m³ 

överskreds i Värnamo Nässjö och Tranås 2019 och Nedre utvärderingsgräns, 20 

µg/ m³, överskreds i Jönköping 2019). De beräknade 2020 års PM10-halterna lig-

ger i de flesta kommuner under halterna för 2018 och 2019 (undantag Habo, 

Vaggeryd, Sävsjö). 

 

Figur 18. Modellerade årsmedelvärden utav PM10 för två år, Jönköpings läns kommuner. 

 

I Tabell 7 visas beräknade halter av PM10 (årsmedelvärde och 90-percentil dygn) 

för varje kommun och gatuavsnitt för de tre åren med beräkningar 2018-2020. 

De högsta halterna har beräknats för Barnarpsgatan i Jönköping, där övre 
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utvärderingströskeln för 90-percentil dygn, 35 µg/m³, har överskridits 2018 och 

2019. Även i Nässjö, Tranås och Värnamo förekom överskridanden av antingen 

nedre utevärderingströskel för 90-percentil dygn, 25 µg/m³, eller miljökvalitets-

målet för årsmedelvädet, 15 µg/m³, år 2019.  
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Tabell 7: Sammanställning utav beräknad årsmedelhalt samt 90-percentil av dygnsmedel-
värde av PM10 i det gaturum där beräkningar gav de högsta halterna i respektive 
kommun. Om den beräknade halten överskrider antingen nedre utvärde-
ringströskeln (NUT), övre utvärderingströskeln (ÖUT), miljökvalitetsmålet 
(MKM) eller Miljökvalitetsnormen (MKN) markeras halten med röd och det indi-
keras vilken haltgräns som överskrids i parantes.  

Kommun Gatunamn Gatuavsnitt 

Beräknad 
högsta 

PM10-halt 
(µg(m³) 

2018 2019 2020 

Aneby Köpmansgatan 

N. Järnvägsgatan 

- Mejerigatan 

ÅMV  10 12 8 

90-perc 17 18 14 

Eksjö Västerlånggatan 

Guldsmedsgränd - 

S. Kyrkogatan 

ÅMV  13 13 11 

90-perc 21 21 21 

Gislaved Anderstorpsvägen 

Glasbruksrondel-

len -Reftelevägen 

ÅMV  13 14 12 

90-perc 22 20 21 

Gnosjö Järnvägsgatan 

Köpmansgatan - 

Trollbacken 

ÅMV  11 12 10 

90-perc 19 18 17 

Habo Jönköpingsvägen 

Hovslagaregat - 

Malmgatan 

ÅMV  9 10 12 

90-perc 15 15 21 

Jönköping Barnarpsgatan 

Torpagatan -  

Solbergagatan 

ÅMV  20 21 
(NUT) 

14 

90-perc 36 
(ÖUT) 

40 
(ÖUT) 

23 

Mullsjö 

Järnvägsgatan 

Gunnarsbovägen - 

Kyrkvägen 25 

ÅMV  10 -  

90-perc 15 -  

Falköpingsvägen 

Rondellen-

Nykyrkevägen  

ÅMV  - 10 8 

90-perc - 15 13 

Nässjö Brogatan 

Rådhusgatan -  

Mariagatan 

ÅMV  14 16 
(MKM) 

10 

90-perc 24 27 
(NUT) 

15 

Sävsjö Odengatan 

Godtemplargatan -

Storgatan 

ÅMV  10 11 12 

90-perc 16 17 20 

Tranås Storgatan 

Floragatan -  

Smedjegatan 

ÅMV  14 -  

90-perc 23 -  

Torggatan-

Missionsgatan 

ÅMV  - 16 11 

90-perc - 27 
(NUT) 

18 

Vaggeryd 

Jönköping vid 

Hjortsjöskolan 

Linnarvägen -  

Vagngatan 

ÅMV  10 10  

90-perc 15 16  

Storgatan 
Fåglabäckvägen 

ÅMV - - 13 

90-perc - - 21 

Vetlanda 

Nygatan 

Norrvägen - 

Norra Esplanaden 

ÅMV  14 15  

90-perc 24 23  

Storgata 

Stationsg.-Koppar-

slagargränd 

ÅMV  - - 11 

90-perc - - 18 

Värnamo 

Jönköpingsvägen 

Sparbanksplan –  

Magasinsgatan 

ÅMV  14 - 12 

90-perc 22 - 18 

Lagastigen 

Galgaplan-Broga-

tan 

ÅMV  - 
16 
(MKM) - 

90-perc - 24 - 
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5.1 Kväveoxider 
I Figur 19 ses modellerade årsmedelvärden utav NO2 för tre år, 2018 till 2020 

för Jönköpings Län. De lägsta och högsta värden under denna tidsperiod är be-

räknade i Mullsjö kommun samt Jönköpings kommun. Alla kommuner förutom 

Nässjö kommun påvisar en ökning av årsmedelvärdet år 2019. Förändringen för 

2020 är inte helt entydig, då ett antal kommuner visar en ökning i årsmedelvär-

det medan andra en minskning. För beräkningarna i Jönköping finns beräkningar 

med och utan korrigering, där korrigerade halter är baserade på korrigeringsfak-

torer framtagna m h a jämförelse mellan mätdata och modellerade data på 

Kungsgatan (SWECO, 2021, Tabell 29). Då korrigerade halter endast finns för 

2020 visas i Figur 19 okorrigerade NO₂ halter för Jönköping för alla tre år.  

Jönköpings kommun påvisar de högsta NO₂ årsmedelvärdena under hela tidspe-

rioden, på värden strax över 34 µg/m³. Därmed överstiger Jönköpings kommun 

gränsvärden för Övre utvärderingströskeln (32 µg/m³), Nedre utvärderingströs-

keln (26 µg/m³) samt miljömålet (20 µg/m³). Nässjös kommun överskrider mil-

jömålet med 1,5 µg/m³ och 1,4 µg/m³ för respektive år 2018 och 2019. Ingen 

utav kommunerna överskrider årsmedelvärdet för MKN på 40 µg/m³. 

 

Figur 19. Modellerade årsmedelvärden utav NO₂ för två år, Jönköpings läns kommuner. 

I Tabell 8Tabell 7 visas beräknade halter av NO2 (årsmedelvärde, 98-percentil 

dygn och timme) för varje kommun och gatuavsnitt för de tre åren med beräk-

ningar 2018-2020. För Jönköping redovisas både korrigerade och okorrigerade 

halter för 2020 (korrigerade halter är markerade i fetstil). Vid Barnarpsgatan i 

Jönköping, överskreds övre utvärderingströskeln under beräkningsperioden för 

årsmedelvärde och 98-percentil dygn. Miljökvalitetsmålets gräns på 60 µg/m³ 

överskrids av 98-percentil timme.  
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Tabell 8: Sammanställning utav beräknad årsmedelhalt samt 98-percentil av dygnsmedel-
värde och 98-percentil av timmedelvärde av NO₂ i det gaturum där beräkningar 
gav de högsta halterna i respektive kommun. Om den beräknade halten överskri-
der antingen nedre utvärderingströskeln (NUT), övre utvärderingströskeln (ÖUT), 
miljökvalitetsmålet (MKM) eller Miljökvalitetsnormen (MKN) markeras halten med 
röd och det indikeras vilken haltgräns som överskrids i parantes. För Jönköping 
redovisas både korrigerade och okorrigerade halter för 2020 (korrigerade halter 
är markerade i fetstil). 

Kommun Gatunamn Gatuavsnitt Beräknad 

högsta NO₂-halt 

(µg(m³) 

2018 2019 2020 

Aneby Köpmansgatan N. Järnvägsgatan - 

Mejerigatan 

ÅMV  10 11 11 

98-perc dygn 18 20 19 

98-perc timme 24 26 26 

Eksjö Västerlånggatan Guldsmedsgränd - 

S. Kyrkogatan 

ÅMV  15 15 16 

98-perc dygn 26 27 30 

98-perc timme 35 36 39 

Gislaved 

Anderstorpsvä-

gen 

Glasbruksrondellen -

Reftelevägen 

ÅMV  13 - 16 

98-perc dygn 22 - 26 

98-perc timme 29 - 33 

S.Storgatan Trädgårdsgatan-Torg-

gatan 

ÅMV  - 14  

98-perc dygn - 23  

98-perc timme 
- 31  

Gnosjö Järnvägsgatan Köpmansgatan - 

Trollbacken 

ÅMV  12 12 13 

98-perc dygn 19 20 21 

98-perc timme 27 26 28 

Habo Jönköpingsvä-

gen 

Hovslagaregatan - 

Malmgatan 

ÅMV  11 11 9 

98-perc dygn 21 21 19 

98-perc timme 30 29 25 

Jönkö-

ping 
Barnarpsgatan 

Torpagatan -  

Solbergagatan 

ÅMV  
34 

(ÖUT) 
30 

(ÖUT) 
34/24 
(MKM) 

98-perc dygn 
54 

(ÖUT) 
49 

(ÖUT) 
55/42 
(NUT) 

98-perc timme 
72 

(NUT) 
62 

(MKM) 
70/65 
(NUT) 

Mullsjö 

Falköpingsvä-

gen 

Rondellen-Nykyrkevä-

gen (södra) 

ÅMV  7 8 - 

98-perc dygn 14 14 - 

98-perc timme 18 19 - 

Järnvägsgatan Gunnarsbovägen-

Kyrkvägen 

ÅMV  - - 7 

98-perc dygn - - 13 

98-perc timme - - 17 

Nässjö Brogatan Rådhusgatan -  

Mariagatan 

ÅMV  
22 

(MKM) 
21 

(MKM) 
20 

98-perc dygn 35 35 34 
98-perc timme 47 45 44 

Sävsjö Odengatan Godtemplargatan -

Storgatan 

ÅMV  8 9 7 

98-perc dygn 15 16 12 

98-perc timme 21 21 17 

Tranås Storgatan Floragatan -  

Smedjegatan 

ÅMV  17   

98-perc dygn 27   

98-perc timme 36   
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Torggatan-Missions-

gatan 

ÅMV  - 18 19 

98-perc dygn  29 31 

98-perc timme - 37 40 

Vaggeryd Jönköping vid 

Hjortsjöskolan 

Linnarvägen -  

Vagngatan  

ÅMV  10 10  

98-perc dygn 18 19  

98-perc timme 26 26  

Storgatan Fåglabäckvägen 

ÅMV  - - 8 

98-perc dygn - - 15 

98-perc timme - - 21 

Vetlanda Nygatan Norrvägen - 

Norra Esplanaden 

ÅMV  16 17  

98-perc dygn 27 27  

98-perc timme 35 35  

Värnamo 

Storgatan Stationsg.-Kopparsla-

gargränd 

ÅMV  - - 16 

98-perc dygn - - 27 

98-perc timme - - 38 

Jönköpingsvä-

gen 

Sparbanksplan –  

Magasinsgatan 

ÅMV  
17 18 21 

(MKM) 

98-perc dygn 29 30 36 

98-perc timme 40 42 48 
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5.2 Bensen 
I Figur 20 ses modellerade årsmedelvärden utav C6H6 för 2018 – 2020 för Jön-

köpings Län. De lägsta och högsta värden under denna tidsperiod är beräknade i 

Habo kommun respektive Jönköpings kommun. Även för de beräknade bensen-

halterna i Jönköping finns data med och utan korrigering, där korrigerade halter 

är baserade på korrigeringsfaktorer framtagna m h a jämförelse mellan mätdata 

och modellerade data på Kungsgatan (SWECO, 2021, Tabell 29). Då korrigerade 

halter endast finns för 2020 visas i Figur 20 okorrigerade bensen-halter för Jön-

köping för alla tre år. 

Fem kommuner visar en ökning i årsmedelvärde från år 2018 till år 2019. Två 

kommuner visar en minskning och ytterligare visar sex kommuner på inga be-

räknade förändringar i årsmedelvärden. Den största förändringen sker i Jönkö-

pings kommun, där årsmedelvärdet har sjunkit kraftigt mellan 2019 och 2020. 

Ingen utav kommunerna överskrider årsmedelvärdet för MKN på 5 µg/m³. Sju 

utav kommunerna; Eksjö, Gislaved, Vetlanda, Tranås, Värnamo, Nässjö och Jön-

köping, har modellerade årsmedelvärden för bensen för år 2018 och 2019 som 

överskrider miljömålets årsmedelvärde på 1 µg/m³. Jönköpings kommun över-

skrider i tillägg Nedre utvärderingströskeln på 2 µg/m³, enligt de beräknade hal-

ter under denna tidsperiod. Man bör dock notera att de bensenhalterna upp-

mätta på Kungsgatan 2020 är betydligt lägre än de modellerade (jämför Figur 

16 och Figur 19). För närvarande finns ingen uppenbar förklaring för denna skill-

nad.   

 

Figur 20 Modellerade årsmedelvärden utav C6H6 för två år, Jönköpings läns kommu-
ner. 
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Tabell 9: Sammanställning utav beräknad årsmedelhalt av bensen i det gaturum där be-
räkningar gav de högsta halterna i respektive kommun. Om den beräknade halten 
överskrider antingen nedre utvärderingströskeln (NUT), övre utvärderingströskeln 
(ÖUT), miljökvalitetsmålet (MKM) eller Miljökvalitetsnormen (MKN) markeras hal-
ten med röd och det indikeras vilken haltgräns som överskrids i parentes. För 
Jönköping redovisas både korrigerade och okorrigerade halter för 2020 (korrige-
rade halter är markerade i fetstil). 

Kommun Gatunamn Gatuavsnitt Beräknad 
högsta 

bensen-
halt 

(µg(m³) 

2018 2019 2020 

Aneby Köpmansgatan N. Järnvägsgatan 

- Mejerigatan 

ÅMV  0,8 0,8 0,6 

Eksjö Västerlånggatan Guldsmedsgränd - 

S. Kyrkogatan 

ÅMV  1,1 
(MKM) 

1,1 
(MKM) 

0,8 

Gislaved Anderstorpsvä-

gen 

Glasbruksrondel-

len -Reftelevägen 

ÅMV  1,1 
(MKM) 

1,1 
(MKM) 

0,8 

Gnosjö Järnvägsgatan Köpmansgatan - 

Trollbacken 

ÅMV  0,9 0,9 0,6 

Habo Jönköpingsvä-

gen 

Hovslagaregat - 

Malmgatan 

ÅMV  0,6 0,7 0,6 

Jönköping Barnarpsgatan Torpagatan -  

Solbergagatan 

ÅMV  2,1 
(NUT) 

2,3 
(NUT) 

1,2/0,4 
(MKM) 

Mullsjö Järnvägsgatan Gunnarsbovägen 

- Kyrkvägen 25 

ÅMV  0,7 0,8 0,6 

Nässjö Brogatan Rådhusgatan -  

Mariagatan 

ÅMV  1,4 
(MKM) 

1,4 
(MKM) 

0,9 

Sävsjö Odengatan Godtemplargatan 

-Storgatan 

ÅMV  0,8 0,9 0,6 

Tranås Storgatan Floragatan -  

Smedjegatan 

ÅMV  1,3 
(MKM) 

1,4 
(MKM) 

0,8 

Vaggeryd Jönköping vid 

Hjortsjöskolan 

Linnarvägen -  

Vagngatan  

ÅMV  0,8 0,8 0,6 

Vetlanda Nygatan Stationsg.-Kopp-

parslagargränd 

ÅMV  1,3 
(MKM) 

 0,8 

Norrvägen-Norra 

Esplanaden 

ÅMV - 1,2 
(MKM) 

 

Värnamo Jönköpingsvä-

gen 

Sparbanksplan –  

Magasinsgatan 

ÅMV  1,4 
(MKM) 

 0,9 

 Lagastigen Galgaplan-Broga-

tan 

ÅMV   1,3 
(MKM) 
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6 Slutsatser kring mät- och modellresultat 
och jämförelse med MKN 

PM10 i Jönköping 

För PM10 finns mätdata från tre mätstationen i länet, där endast Kungsgatan och 

Lantmätaregränd har mätdata för alla tre år (dygnsvisa mätningar). Den tredje 

stationen vid Asa har endast mätdata med månadsupplösning för 2020. Vid stat-

ionen på Kungsgatan som är dominerad av utsläppen från vägtrafiken syns 

ingen tydlig trend i partikelhalten över tid, dock uppmättes högre halter på vå-

ren och lägre halter på sommaren och hösten. De högsta dygnshalterna som 

överskrider 90-percentil dygn återfinns nästan alltid under vårmånaderna. Båda 

utvärderingströsklarna överskrids regelbundet, fram för allt på våren. Partikel-

halterna från stationen vid Lantmätaregränd (urban bakgrund) och från Kungs-

gatan (gaturum) har snarlik variation över tiden där Lantmätaregränd har lägre 

månadsmedelhalter av PM10 under 2019 - 2020 jämfört med Kungsgatan. Må-

nadsmedelhalterna vid Asa ligger generellt lägre än de urbana bakgrundshal-

terna. Årsmedelvärdet vid Kungsgatan ökar något under de tre åren, medan det 

sjunker för Lantmätaregränd. 90-percentil dygns värde har minskat vid de båda 

Jönköpings-stationerna, där den största reduceringen ses vid Lantmätaregränd. 

Vid Kungsgatan klaras inte Nedre utvärderingströskeln för dygn under alla tre 

år, dock klaras Övre utvärderingströskeln. Miljömålet för dygnsmedelhalter kla-

ras med liten marginal vid Kungsgatan och med betydligt större marginal på 

Lantmätaregränd. För denna station syns en neråtgående trend för de tre åren, 

med avseende på Nedre utvärderingströskeln, Övre utvärderingströskeln och 

antal dagar över miljömålets halter. En liknande trend kan dock inte ses vid 

Kungsgatan.     

Mätningarna av PM10 har kompletterats av SWECO (2020, 2021) med modelle-

ringar i beräkningsprogrammet SIMAIR2-väg, för åren 2018 till 2020. Dessa vi-

sar att miljömålet överskrids i fyra kommuner (Värnamo, Nässjö, Tranås och 

Jönköping) för år 2019, i Jönköpings kommun överstigs även Nedre utvärde-

ringströskeln under samma år. 

NO₂ i Jönköpings län 

Vid mätstationen på Kungsgatan 2a vid Jönköping ligger halterna under MKN för 

årsmedelvärdet, 98-percentil dygn och timme, med god marginal. När det kom-

mer till nedre och övre utvärderingströsklarna så förekom det 36 dagar med 

överskridanden av Nedre utvärderingströskeln år 2018 och 2019, medan endast 

6 dagar år 2020. Med sju tillåtna överskridanden per kalenderår är antalet långt 

över det tillåtna för 2018 och 2019. Den kraftiga förändringen under 2020 är an-

tagligen en konsekvens av ändrade resmönster under pandemiåret 2020. Övre 

utvärderingströskeln överskrids under 2018 med en dag. Antal dygn som över-

skrider MKN för dygnsmedel är högst två. 

Nedre utvärderingströskeln för timmedelvärden av NO₂ överskrids under de två 

första åren med stor marginal. Både 2018 och 2019 hade fler än 470 sådana till-

fällen, jämfört med 175 tillåtna per kalenderår. År 2020 däremot klaras Nedre 

utvärderingströskeln. Antal timmar över Övre utvärderingströskeln för timme-

delvärden klaras i alla tre år, särskild 2020 är marginalen stor till denna gräns. 
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Även antalet överskridanden av MKN ligger långt under det tillåtna antalet tim-

mar per kalenderår. 

Det finns överlag en svag neråtgående trend i NO₂ halterna över mätperioden, 

vilket syns i tidsserien över dygnsmedelhalterna. Tydligast syns dock föränd-

ringen i antalet överskridanden av NUT för timme och dygn, dessa har kraftig 

minskat mellan 2019 och 2020. Nedre utvärderingströskeln och Övre utvärde-

ringströskeln samt MKN överskrids vid flertal tillfällen, framför allt under vintern 

och delvis våren 2018 och 2019. På sommaren överskrids endast Nedre utvär-

deringströskeln vid några tillfällen. 

Modelleringarna med SIMAIR2-väg visar att miljömålet för NO₂ årsmedelvärdet 

klaras i alla modellerade kommuner, förutom Nässjö som ligger marginellt över 

miljömålet, samt Jönköping, vars årsmedelvärde ligger strax över Övre utvärde-

ringströskeln.   

Bensen och ozon 

Mätningarna av bensen har gjorts under ett år vid Kungsgatan 2A och visar på 

låga halter, långt under miljömålet. Resultaten från modellberäkningarna visar 

att MKN för årsmedelvärdet klaras i samtliga kommuner, men att miljömålet 

överskrids i sammanlagt sju kommuner.  

De tre stationer som mäter ozon i länet under 2019 och 2020 ger endast må-

nadsdata, vilket innebär att en utvärdering mot MKN inte är möjligt. Den sam-

stämmiga trenden från de tre stationerna, belägna i Draftinge, Isaberg och Vi-

singsö är att halterna har minskat sedan våren 2019.  

 

6.1 Förslag på fortsatt övervakning 
Enligt luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) är det kommunerna som ska 

kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls. Omfattningen av övervakningen 

beror både på haltnivå och antal invånare i kommunen eller samverkansområde 

och kan göras på flera sätt (mätningar, beräkningar eller annan uppskattning). 

Generellt krävs kontinuerliga mätningar i kommuner eller samverkansområden 

med fler än 250 000 invånare, medan i andra områden krävs mätningar så snart 

det finns risk att en miljökvalitetsnorm överskrids. Vidare reglerar utvärdering-

strösklarna vilken övervakningsmetod som ska tillämpas (se Figur 2). Genom att 

komplettera med indikativa mätningar och modellberäkningar kan antalet konti-

nuerliga mätstationer minskas. Om halter är lägre än Nedre utvärderingströs-

keln är objektiv skattning eller modellberäkning tillräckligt. 

Jönköpings län har totalt 365 000 invånare, fördelade på 13 kommuner, varav 

nästan en tredjedel bor i Jönköping. Storleksmässigt hamnar länet och samver-

kansområdet därför i kategorin 250 000 till 499 000 invånare. I kombination 

med haltnivåer mellan Nedre utvärderingströskeln och Övre utvärderingströs-

keln innebär det att samverkansområdet behöver fortsätta med att övervaka 
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luften med två kontinuerliga stationer för partiklar, och en för de andra förore-

ningarna som överskrider Nedre utvärderingströskeln (NO₂ och bensen). 

Utvärderingen av mätperioden 2018-2020 visar generellt att haltnivåer av NO₂ 

och PM10 i Jönköping på årsbas i många fall ligger nära miljökvalitetsmålet, men 

att halter för dygns- och timpercentilerna många gånger ligger mellan Nedre ut-

värderingströskeln och Övre utvärderingströskeln. Det är också fortsatt svårt att 

klara kraven avseende tillåtet antal överskridanden av Nedre utvärderingströs-

keln och även Övre utvärderingströskeln för dygn (PM10) och dygn och timme 

(NO₂). Detta är särskilt tydligt för NO₂-mätningar i Jönköping vid Kungsgatan. 

NO₂-halterna vid Kungsgatan visar ingen tydlig trend över de tre åren, dock 

syns tydligt att de uppmätta halterna 2020 var lägre, antagligen p g a ändrade 

resmönster under pandemin. Mätningarna visar en kraftig minskning i halterna 

för 98-percentil dygn och timme, samt färre antal dygn och timmar över Nedre 

utvärderingströskeln, från 2019 till 2020. Fortsatta mätningar för 2021 kommer 

att visa om denna utveckling har hållit i sig. Utifrån rådande haltnivåer för både 

NO₂ och PM10 under mätperiodens första två år samt det faktum att Jönköping 

är länets största tätort är det att rekommendera att de kontinuerliga mätning-

arna vid Kungsgatan och Lantmäterigränd i Jönköping fortsätter. 

Länets luftkvalitetsmätningar har kompletterats med beräkningar av luftkvali-

teten i ca 10 olika gaturum, fördelade på samverkansområdets olika kommuner. 

Beräkningarna, som har gjorts för 2018 och 2019 ger en bra överblick över luft-

kvalitetssituationen på platser, där luftkvaliteten kan förväntas vara påverkad av 

utsläpp från trafiken, men där det i inte finns möjlighet eller där det inte är up-

penbart motiverad med mer detaljerad övervakning m h a mätningar. Avseende 

NO₂ och PM10 visar nästan alla kommuner en liten ökning i årsmedelvärde från 

år 2018 till 2019. Avseende bensen är bilden lite mer varierad, dock visar majo-

riteten av kommunerna på en liten ökning i årsmedelvärdet mellan 2018 och 

2019. För att upprätthålla en god kontinuitet i luftkvalitetsövervakningen framö-

ver är rekommendationen att fortsätta med beräkningar av luftkvaliteten även i 

framtiden för gaturum där luftkvaliteten förväntas vara påverkade av utsläpp 

från trafiken. Det skall påpekas att modellberäkningar ställer höga krav på kvali-

teten på indata och att det förutsätter att det finns en uppdaterad emissionsda-

tabas tillgänglig, som tar hänsyn till aktuella förändringar i trafikemissionerna, 

till exempel ändringar i trafikarbete, fordonsflottans sammansättning och emiss-

ionsfaktorer. För framtida övervakningar med modellberäkningar bör det över-

vägas att inkludera en validering av modellresultat mot mätningar, för att säker-

ställa modellresultatens trovärdighet.   
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8 Bilagor  

 

 

Bilaga 1: Temperaturförhållanden på vintern för Jönköpings 
län 

Kartorna visar årstidstemperaturens avvikelse under vintern för 2018-2020, d v 
s hur medeltemperaturen under vintern har avvikit (i °C) från årstidens normala 
medeltemperatur (medelvärdet 1961-1990). Vintern definieras som månaderna 
december, januari och februari. Analyserna bygger på observationer från samt-
liga SMHI stationer som dagligen rapporterar in temperaturer. 
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