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Abstract  
I dagens samhälle har vi stora problem med luftföroreningar från diverse utsläppskällor som påverkar 

människans hälsa negativt. Några utav luftföroreningarna är kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10), 

där man har sett att partiklar ger störst hälsorisker för människans hälsa. För att minska 

luftföroreningarna har man tagit fram miljökvalitetsnormer som reglerar halten luftföroreningar som 

människan kan utsättas för. 

I denna studie har vi kontrollerat om mätningarna av NO2 utförda i Skurup under 

oktober 2009 är representativa värden för ett helt års medelvärde, samt hur Skurup ligger till i 

jämförelse med miljökvalitetsnormerna och även hur Skurup ligger till i jämförelse med Malmö och 

några kommuner som är snarlika i storleken med Skurup. En undersökning gjordes för att se om det 

fanns något sätt att utläsa hur höga halterna av partiklar är i Skurup, samt en undersökning för att se 

vilken påverkan på luftföroreningarna det nya fjärrvärmeverket haft. 

Vi kunde konstatera att NO2-mätningarna för 2009 inte var representativa för ett 

årsmedelvärde då vindriktningen under oktobermånad inte var samma som för en längre periods 

vindmätningar. För att få ett bättre mått på årsmedelhalter av NO2, har vi därför gjort en egen 

uppskattning. Dessa uppskattningar visar att Skurup i dagsläge inga har problem med överskridande 

av miljökvalitetsnormer för luftföroreningshalten av NO2 men det är viktigt att ha i åtanke att andra 

kommuner med snarlik storlek har betydligt lägre halter än Skurup. 

En tidigare modellstudie har visat att årsmedelvärdet av PM10-halten i i urban 

bakgrund i Skurup endast är ca 0.5 g/m
3
 högre än på bakgrundsstationen Vavihill, vilket tyder på att 

det mesta av PM10 i Skurup kommer från långdistanstransport i den urbana bakgrunden. Vår 

pilotstudie för PM10 visade att Dusttrak aerosol monitor 8520 har potential att användas som ett 

ungefärligt mått på halterna av PM10 i många olika tätorter i Sverige. Därmed rekommenderar vi 

Skurup att göra en dylik mätning för att validera resultatet av modelleringen. 

Det är svårt att exakt säga hur fjärrvärmeverket har påverkat luftkvaliten i Skurup men 

vi kan se att fjärrvärmeverket har gett något mindre gas- och partikelemissioner mellan 2010 och 

2011. 

I dagsläge är det svårt att föreställa sig att det kommer att bli problem med luftföroreningar i Skurup i 

framtiden, annat än om många nya föroreningskällor uppkommer. Men några rekommendationer är att 

ha bättre kollektivtrafik inom Skurup, bättre cykelvägar och att planera framtida gatorna bättre för att 

inte släppa ut allt för mycket luftföroreningar inom ett och samma område. Att kontrollera 

luftföroreningshalten innan ett nytt område, gata, byggnad med mera byggs kan vara till hjälp för att 

undvika ett framtida åtgärdsprogram. 
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Introduktion 

Luftföroreningar har länge varit ett problem som ständigt ökar med den ökande populationstätheten i 

världen. Luftföroreningar bidrar till negativa effekter på människans hälsa, naturen och kulturvärden. 

Det finns en hel del olika luftföroreningar med negativa effekter, några av luftföroreningarna är 

farligare än andra för oss människor. De föroreningar som bidrar till mest negativa effekter är 

marknäraozon, kväveoxider, svaveldioxid, partiklar och organiska miljögifter. Genom att utsättas för 

luftföroreningar under en längre tid kan det bidra till hälsoproblem som cancer, allergier, problem med 

luftrören och i vissa fall även dödsfall.  Den exponeringen som vi idag får från till exempel partiklar 

beräknas medföra över 5 000 förtidiga dödsfall per år i Sverige (Forsberg et al. 2005).  Det är inte 

enbart människans hälsa som tar skada utan även naturen tar skada av luftföroreningarna genom 

försurning, övergödning, skada på växtlighet på grund av ozon, och så vidare. Luftföroreningar 

medför också en påskyndning av nedbrytning av olika material, detta gör att byggnader slits snabbare. 

Luftföroreningarna frisläpps från olika utsläppskällor, och de största källorna i Skåne är 

vägtrafik, arbetsmaskiner och förbränning av biobränsle (Åberg 2009). Luftföroreningar har en 

tendens att transporteras långa sträckor, vilket medför att utsläppskällan kan vara belägen många mil 

bort. Därmed är det svårt att begränsa de luftföroreningar där utsläppskällan finns utanför Sveriges 

gränser. Då det är svårt att begränsa luftföroreningar har man tagit fram EU-direktivet som bestämmer 

luftföroreningränser som alla länder inom EU ska uppfylla (Sabelström et al. 2011).   

I Sverige översätts dessa gränsvärden till så kallade miljökvalitetsnormer (Sabelström et 

al. 2011). Miljökvalitetsnormerna är juridisk bindande och de anger även vilken nivå som människan, 

naturen och miljön kan utsättas för utan att ta det är någon fara för påtagliga olägenheter (Sabelström 

et al. 2011). Dessa är framtagna från information om hur mycket människan och naturen tål och inte 

vad som är teknisk eller ekonomisk möjligt att uppfylla (Sabelström et al. 2011). Om 

miljökvalitetsnormerna överskrids måste man utföra en åtgärdsplan för att få ner halterna till en lägre 

nivå (Sabelström et al. 2011).  

Alla kommuner oberoende av storleken på kommunen är skyldiga att följa 

miljökvalitetsnormerna om luftföroreningarna genom mätningar eller genom uppskattningar av 

luftföroreningshalterna (Sabelström et al. 2011).  

Då många små kommuner har svårt att ha resurser och kompetensen som behövs för att 

utföra korrekta mättningar, har Skånes luftvårdsförbund och Malmö stad ett luftvårdsprojekt i 

samarbete med 33 kommuner (Johansson 2010). Detta medför att mindre kommuner inte behöver ha 

en organisation som mäter luftföroreningarna. Samarbetet startade 2009 och syftet är att man ska öka 

kunskapen om hur det ligger till med luftföroreningarna i dem skånska kommunerna (Johansson 

2010). Bland annat har NO2-mätningar utförts i flertalet kommuner. 

Efter mätningarna av NO2 bestämde sig Skurups kommun att utreda hur halterna 

förhåller sig jämfört med andra kommuner och om några miljökvalitetsnormer riskerade att 
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överskridas. Man hade inte gjort några mätningar av partikelhalterna, och ville även ha hjälp med att 

utröna om hur stora halterna kan vara. Framförallt var man orolig för om det nya biovärmeverket 

sydväst om tätorten kunde ge förhöjda halter av NO2 och partiklar. I Skurups kommun bestämde man 

sig därför att finna en studerande som är villig att påbörja ett examensarbete i samarbete med Malmö 

miljöförvaltning som satt på data från NO2-mätningarna och med Lunds Universitet, som har 

erfarenhet från partikelmätningar. Detta har föranlett det aktuella examensarbetet. 

Syfte  
Syftet med arbetet är att se hur en liten kommun som Skurup klarar av att följa miljökvalitetsnormerna 

för NO2. Detta genom att se hur luftföroreningsnivån ligger i Skurup från den senaste mätningen. Vi 

vill se ifall mätningarna som utfördes av Skånes luftvårdsförbund är relevanta och representativa för 

luftkvalitet i Skurups kommun, ifall de visar en rättvis bild av hur det ligger till. Vi vill undersöka om 

det har gjorts några åtgärder eller om det skall göras några åtgärder för att förbättra luftkvalitet i 

Skurup. Har fjärrvärmeverket som finns i Skurup lett till att det har blivit några possitiva förändringar 

för luftkvalitet eller har den ingen påverkan alls. Slutligen vill vi i detta arbete se vilka framtida 

åtgärder kan man göra för att förbättra luft kvalitén i Skurups kommun. Vi undersökte även om vi på 

något sätt kunde utläsa hur höga halterna av partiklar är i Skurup, framförallt med avseende på PM10, 

som ju är lagstadgat med hjälp av miljökvalitetsnormerna. Vi jämför halterna av PM10 med det som är 

modellerat för den urbana bakgrunden i Skurup (Johansson m. fl., 2010). 

Metod  

Strategi 

Då Skurups kommun inte har egna mätstationer eller någon egen organisation som jobbar aktivt, kan 

inga nya mätningar göras. Istället är kvävedioxid (NO2) delen i arbetet baserat på mätningsresultat från 

Skånes luftvårdsförbuns rapport från 201 0 (Johansson m. fl., 2010) . Där man har gjort mätningar i 

Skurup för NO2. Arbetet är även baserat på litteraturstudier och dataanalys av halter från olika platser i 

Skåne, som jämförs med Skurup 

Kommunen har inte heller möjlighet att mäta PM10-halten med godkänd 

referensmetod, eller med metod likvärdig referensmetoden. Därför har vi undersökt om det är möjligt 

att uppskatta PM10-halten med hjälp av ett enklare personburet instrument. Ett pilotprojekt gjordes för 

att se om mätinstrumentet Dusttrak aerosol monitor 8520 stämmer tillräckligt bra överens med PM10-

mätningar gjorda med ett  instrument som mäter PM10 (TEOM-instrument) i Malmö som är likvärdig 

referensmetoden.  
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Mätplats NO2-mätningar 

Mätningarna av kvävedioxid i urban bakgrund och gaturum utfördes under perioden 5 oktober till 3 

november 2009 (Johansson 2010). Mätutrustningen för gatumiljö placerades i Södergatan 17 (figur 1) 

med hushöjd på den vänstra sidan på 7 meter och trottoar bred på 3 meter (Johansson 2010). 

Vägbredden var 7 meter och det fanns 3 vägbanor (Johansson 2010). Hushöjden på den högra sidan 

var 7 meter och trottoarbreden var 2 meter. Mätningen skedde på den högra sidan på 3.5 m höjd (Se 

figur 2)(Johansson 2010). Mätningar för bakgrundhalt gjordes i en park belägen mellan stora Nygatan 

och Bergsgatan, på en höjd av 3 meter se figur 1 (Johansson 2010). (Johansson 2010). 

 

 

Figur 1. Visar en karta över Skurup taget från Eniro.se där 1 visar Södergatan 17 där man utförde mätningar för 

gaturum. 2 visar stora Nygatan/Bergsgatan där vagnen placeras i parken och man utförde mätningar för urbant 

bakgrund.  3 visar var Skurups fjärrvärmeanläggning ligger placerad. 
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Figur 2. Visar en skiss av Södergatan 17 i Skurup där man kan se hushöjd, trottoarbredd, vägbredd och antal filer 

vägbanan har. Dessa värden behövs bland annat vid beräkning av gaturumshalten med spridningsmodeller. 

 

Mätningarna från Skurup jämfördes med mätningar från urban bakgrund Rådhuset samt med gaturum 

Dalaplan i Malmö. En jämförelse gjordes även med mätningar från Vavihill som är en 

bakgrundstation. Denna ligger belägen på Söderåsens sydsluttning. För att se var Vavihill, Rådhuset 

och dalaplan är belägna med jämförelse av Skurup placering i kartan se figur 3. 

 

Figur 3. Visar en karta över Skåne taget från Eniro.se där 1 visar Mätplatsen i Vavihill där man mäter 

bakgrundshalt. 2 visar Malmö där man utför regelbundna mätningar på gaturum (Dalaplan) och urban bakgrund 

(Rådhuset).  3 visar var Skurup ligger placerat där man 2009 utförde mätningar på gaturum och urban bakgrund.  
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Mätplats partikelmätningar 

Mätning av partikelhalten gjordes i Malmö vid Rådmansgatan, belägen vid en liten park. 

Mätutrustningen bestod av en Dusttrak som placerades i en trälåda med plast och aluminiumfolie som 

skydd mot regn, detta placeras på taket av Malmö kommuns mätvagn där TEOM-mätningar görs av 

PM10, se figur 4.  Dusttrakens munstycke låg belägen nära insugningsdel för mätvagnen se figur 1. 

Dusttaken startades på morgonen vid 9.00  den 26 september 2012och den kördes till 14.00 då 

batteriet inte höll längre.  Det var regnigt väder under mätningen med lite uppehåll emellanåt.  

 

Figur 4: visar uppställningen av Dusttraken på taket av mätvagnen i Rådhusgatan i Malmö. 

NO2-filterprovtagningsmetod 

NO2 – filterprovtagningsmetod är en passiv provtagare som även kan kallas för diffusionsprovtagning 

(Hälsoskyddskontoret. 2008). Med denna metod är du inte beroende av elektricitet då den inte har 

någon pump eller underhållning av maskinen (Hälsoskyddskontoret. 2008). I den passiva provtagaren 

finns det ett impregnerat filter på botten, som reagerar med luftföroreningar då mätningen är igång 

(Hälsoskyddskontoret. 2008). Detta gör att det då bildas en fast och vattenlöslig förening 

(Hälsoskyddskontoret. 2008). Vid avslut av mätningen tvättar man bort den vattenlösliga föreningen, 

detta skickas sedan till ett laboratorium för analysering i en gaskromatograf (Hälsoskyddskontoret. 

2008). Från analysen får man ett medelvärde från mätningsperioden (Hälsoskyddskontoret. 2008). 

Denna metod använde sig Skånes luftvårdsförbund vid mätningarna i Skurup år 2009.  
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TEOM-FDMS PM10-mätningar 

I den äldre versionen av TEOM instrument tas mätluften in genom en tork för att sedan ta sig vidare 

till sensorenheten (Patashnik et al. 1999). I denna sensorenhet hålls det en temperatur på ca 50 grader 

(Patashnik et al. 1999). Under denna process vill man bli av med all vatten som finns på partiklarna 

(Patashnik et al. 1999). Därmed återstår torr luft som transporteras genom ett mätfilter där partiklarna 

fastnar på filtret. Filter är placerat på en glaskropp som oscillerar (Patashnik et al. 1999). När 

partiklarna fastna på filtret blir det en lägre frekvens på den oscillerande glaskroppen (Patashnik et al. 

1999). Frekvensförändringen kan sedan beräknas om till partikelhalt och på så sett får vi fram 

partikelhalt över en given tid med en tidsupplösning som är bättre än en timme (Patashnik et al.1999) 

Eftersom den gamla typen av TEOM-instrument gav förs torra förluster av lättflyktiga 

partikelkomponenter, har det utvecklats en ny version av TEOM-instrumentet, som innehåller en 

FDMS-enhet. Denna instrumentdel har två nya lägen.  I läge1 torkas luften med en effektivare tork än 

i föregående version och sedan behöver man bara värma till 30 grader för att bli av med vattnet (Green 

et al. 2009). Luften går sedan igenom sensorenheten med glasstaven där filtret är placerat på toppen 

(Green et al. 2009).  

I detta läge finns det fortfarande förluster av lättflyktiga ämnen även om vi endast 

värmer till 30 grader (Green et al. 2009). Därmed brukar man använda sig utav läge 2. I läge två får 

den torkade luften passera igenom FDMS-kylning. Luften kyls ner och tas sedan genom ett filter 

(Green et al. 2009). Vad kylningen gör är att den tillåter att så många lättflyktiga komponenter som 

möjligt kondenseras och blir till partikelform (Green et al. 2009). Sedan tar filtret bort alla partiklar 

innan de når glasstaven (Green et al. 2009). Luften leds sedan vidare till filtret och glasstaven (Green 

et al. 2009). På detta filter kommer vi inte att ha några nya partiklar som deponeras, vi kommer istället 

att få en minskning av partikelmassa på grund av förlusten av lättflyktiga partikelkomponenter från 

föregående partikelinsamling i läge 1 genom avdunstning från filtret (Green et al. 2009). Detta 

kommer att visas genom att vi får en ökning av oscillationsfrekvensen (Green et al. 2009). Detta läge 

ger oss ett mått på hur mycket av dem lättflyktiga ämnena som har avdunstat i läge (Green et al. 

2009)1. För att få ett korrekt värde på PM10 i läge 1gör man en korrektion där man tar PM10=FDMS-

massa läge 1 – FDMS-massa läge 2 (Green et al. 2009). 

Dusttrak PM-mätningar 

Dusttrak använder sig utav ljusspridningsteknik för att bestämma masskoncentration av aerosoler 

(TSI). Denna mätning sker i realtid. Aerosolerna dras in via munstycket till en avkänningskammare 

detta sker med en kontinuerlig luftström (TSI).  Inne i apparaten finns det en laserstråle som belyser 

aerosolpartiklarna (TSI). När partiklarna träffas av lasern kommer de att sprida ljuset. För att samla in 

ljuset finns det en lins vid 90 graders vinkel mot partikelflödet (TSI). De samlade ljuset fokuseras då 

på en fotodetektor som omvandlar ljuset till spänning (TSI).  Detta ljus är proportionellt mot 

spänningen som i sin tur är proportionellt mot masskoncentrationen av aerosoler (TSI).  
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Miljökvalitetsnormer och miljömålen 
Miljökvalitetsnormerna anger vilka gränsvärden som är acceptabla att ha i utomhusluften för att kunna 

värna om den biologiska mångfalden och naturmiljön (Sabelström et al. 2011). Dem gäller även för att 

ta vara på kulturmiljö och de kulturhistoriska värden, främja människor och djurens hälsa samt bevara 

ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga samt att trygga en god hushållning med naturresurserna 

(Sabelström et al. 2011). Enligt luftkvalitetsförordningen gäller följande (Riksdag 2010). 

Kvävedioxid:  

 Timmedelvärde: Får inte förekomma i utomhuslufter med mer än i genomsnitt 90 µg per 

kubikmeter luft under en timme. Detta får överskridas 175 gånger per kalenderår men då 

förutsättningen är att föroreningsnivån aldrig överstiger 200 µg per kubikmeter luft under 1 timme 

mer än 18 gånger per kalenderår. 

 Dygnsmedelvärde: får inte förekomma i utomhusluften med mer än i genomsnitt 60µg per 

kubikmeter luft under ett dygn. Detta får max överskridas 7 gånger per kalenderår. 

 Årsmedelvärde: får inte förekomma i utomhusluften med mer än i genomsnitt 40 µg per 

kubikmeter luft under ett kalenderår. 

Partiklar (PM10) 

 Dygnsmedelvärde: får inte förekomma i utomhusluften med mer än i genomsnitt 50 µg per 

kubikmeter luft under ett dygn. Får överskridas 35 gånger per kalenderår. 

 Årsmedelvärde: får inte förekomma i utomhusluften med mer än i genomsnitt 40 µg per 

kubikmeter luft under ett kalenderår. 

Tröskelvärden 

Man kan kolla ifall en stad är på gränsen av att överskrida miljökvalitetsnormen med så kallade 

tröskelvärden. Det finns två tröskelvärde det övre utvärderingströskelvärdet där om du är i närheten är 

du i riskzoon för att överskrida normen. Om de övre utvärderingströsket överskrids måste man 

fortsätta att kontrollera genom mätningar. Mätningarna kan även kompletteras med beräkningar eller 

andra mätningsmetoder som har ett lägre kvalitetskrav. Medan den undre utvärderingströskeln visar 

ifall man är långt ifrån att överskrida normen. Vid överskridse av den undre utvärderingströskeln 

behöver man endast kontrollera genom antingen beräkningar, objektiv beräkning eller en kombination 

av dessa två metoder. Övre och undre utvärderingströskel finns för både NO2 och PM10 se tabell 1.  
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Tabell 1: visar årsmedelvärde, övre och undre utvärderingströskeln för NO2 och PM10 som gäller. 

Förorening  Årsmedelvärde  Övre 

utvärderingströskel 

(årsmedelvärde) 

Undre 

utvärderingströskel 

(årsmedelvärde) 

Kvävedioxid (NO2) 40 µg/m
3
 32 µg/m

3
 26 µg/m

3
 

Partiklar (PM10) 40 µg/m
3
 28 µg/m

3
 20 µg/m

3
 

 

Miljömålen  

Miljömålen  

Det finns 16 olika miljömål. Dessa regleras inte av lagen men är antagna av Sveriges riksdag 

(Naturvårdsverket). Miljömålet som behandlar luftföroreninagar är Frisk luft(Naturvårdsverket). 

Ansvaret för miljömålet frisk luft ligger hos Naturvårdsverket som är ansvariga för att samordna, 

uppfölja och utvärdera miljömålen (Naturvårdsverket). Enligt miljömålen gäller följande: 

 

Kvävedioxid (NO2), (Regeringskansliet) 

 Dygnsmedelvärde: halten av kvävedioxid inte överstiger 60 µg/m
3
. 

 Årsmedelvärde: halten kvävedioxid inte överstiger 20 µg/m
3
. 

 

Partiklar PM10, (Regeringskansliet) 

 Dygnsmedelvärde: halten av partiklar inte överstiger 30 µg/m
3
  

 Årsmedelvärde: Halten av partiklar inte överstiger 15 µg/m
3
  

 

Allmän fakta om NO2 och PM10  

Kvävediod NO2 

Under dem senaste 10 åren har man sett en ökning av NO2, en av orsakerna är den ökande 

användningen av dieselfordon (Sabelström et al. 2011).  Diesel fordon släpper ut en stor mängd av 

NO2 i jämförelse med bensindrivna fordon med katalysator (Johansson 2005).  Andelen NO2 som 

släpps ut från olika fordon beror inte endast på bilen 

utan det beror även på vilken hastighet den körs i 

(Johansson 2005). Vid lägre hastigheter så som 60 

km/h som är en vanlig hastighet i tätorterna, ökar 

halten av NO2 med ca 15 % för tyngre fordon som 

bussar och lätta lastbilar (Johansson 2005). När man 

kommer upp till en hastighet av 80 km/h är andelen 

NO2 lägre för alla fordon oberoende av vikt 

 Formel 1 

NO + O3  NO2 + O2  

Formel 2 

NO2 + Solljus + O2  NO + O3 
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(Johansson 2005). Halten av NO2 i luften påverkas inte enbart utav mängden som släpps ut från 

föroreningskällan utan även utav dem fotokemiska reaktioner som sker med O3. Den del av 

kväveoxider, NOX (NO + NO2) som främst släpps ut från bilavgaser är i form av NO (Johansson 

2005). Kväveoxid har en förmåga att reagera med O3 i luften och bilda NO2 se formel 2 (Johansson 

2005). Detta innebär att i slutna gaturum där vi finner mycket NO från bilavgaser och där ozon 

förekommer, kommer ozon att förbrukas i gaturummet, denna reaktion sker inom några minuter och är 

en av dem snabbare luftföroreningsreaktionerna (Johansson 2005). Men vid minskade NO-utsläpp från 

bilavgaser kommer det att leda till högre halter av ozon i tätorten då vi har lägre ozonnedbrytning 

enligt formel (1) (Johansson 2005). En annan reaktion som sker längre bort från bilavgaserna är att 

NO2 under dagtid fotolyseras av solljuset och blir till NO och O2 blir till O3 (Johansson 2005).  Detta 

är en reaktion som oftast sker en bit bort från vägarna, och på landsbygden (Johansson 2005). Detta 

har man observerat i flertalet studier, i Kanada till exempel av (Beckerman et al. 2008) där man såg att 

O3 halten ökade ju längre bort man kom från motorvägen.  

Partiklar PM10 

PM10 definieras som totala masskoncentrationen i luften av alla partiklar mindre än 10 m i diameter, 

där insamlingseffektiviteten av partiklar vid 10 m är 50 %. PM10 i gaturum och urban bakgrund (ofta 

taknivå, eller parker eller villaområden i tätorten) domineras ofta av grövre partiklar som oftast 

förekommer vid vägbanan (Sabelström et al. 2011). Vid användning av dubbdäck slits asfalten 

hårdare, och under perioderna med torr vägbana och frekvent dubbdäcksanvändning hamnar det mer 

PM10 i luften (Kristensson 2011). Frampå vårkanten när dubbdäcksanvändningen fortfarande är stor, 

och vägbanan vanligtvis börjar torka upp, stiger halten PM10 markant (Kristensson 2011). När 

dubbdäcksanvändningen sedan upphör, och en betydande del av det uppslitna materialet redan har 

försvunnit från vägbanan, minskar PM10 igen, vilket ofta sker framemot maj månad (Kristensson 

2011). En del av PM10-halterna utgörs även av partiklar mindre än 1 m i diameter (så kallade fina 

partiklar). Halten av dessa partiklar dominerar PM10 under vissa förutsättningar när slitaget av 

asfalten är mindre (Kristensson 2011). Dessa partiklar kommer direkt från avgasröret från lastbilar, 

bussar och personbilar, och massan av dessa partiklar utgörs till stor del av sotpartiklar från 

dieselavgaser (Kristensson 2011).  

Hälsorisker 

Kvävedioxid NO2 

Några av hälsoriskerna som man har observerat enligt WHO:s dokument är luftvägskänslighet samt 

liten sänkning av lungfunktionen hos personer med mild astma. Detta uppmärksammades vid halter på 

375-565 µg/m
3
 under en exponering på 30 minuter (WHO. 2005). Kvävedioxid är en fri radikal som 

gärna reagerar samt att den har låg vattenlöslighet detta bidrar till att dem når dem yttre delarna av 

lungorna (Johansson 2005). Man tror att NO2 oxiderar lipiderna i cellmembranet, då NO2 är en kraftig 
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oxidant (Johansson 2005). Vid en studie där man utförde tester på djur visade sig att vid exponering av 

560-940 µg/m
3 
av NO2 under en längre tid ledde till en förändring i lungvävnaden (Johansson 2005). I 

epidemiologiska studier med kvävedioxid har man visat att det finns ett samband med NO2 och 

luftvägsymptom samt reducerad lungtillväxt hos barn (Johansson 2005).  Halten av NO2 i dessa studier 

har legat både över och under årsmedelvärdets riktvärde på 40 µg/m
3 
(Johansson 2005). Det finns dock 

inga starka bevis för om det är NO2 som är hälsopåverkande i dessa fall, eller om NO2 endast fungerat 

som en markör för andra luftföroreningar, till exempel partiklar. 

Partiklar PM10     

PM10 partiklar kan lätt passera svalget och ta sig vidare ner till luftrören och in till lungorna. Det är 

detta som gör dem farliga för människan då dem kan passera en bra bit in i kroppen (Sabelström et al. 

2011). Många studier tyder på att den luftföroreningen som bidrar mest till hälsoriskerna är partiklar 

(Johansson 2005).  Man har kommit fram till att de grövre partiklarna (PM10) har negativa effekter på 

hälsan på en kortare sikt (Sabelström et al. 2011). De hälsoproblem det handlar om är problem med 

luftvägarna och lungorna (Sabelström et al. 2011). Man vet än idag inte exakt hur partiklar påverkar 

människan hälsa under en lång sikt (Sabelström et al. 2011). Men man har sett vid olika studier att 

långtidexponering av slitagepartiklar från vägbanan leder till påverkan på befolkningens hälsa 

(Gruzieva et al. 2012). En av hälsofarorna som man har sett är förtidiga dödsfall i hjärt-/kärlsjukdomar 

men även en försämrad utveckling av lungfunktionen hos barn (Gruzieva et al. 2012). Dem mest 

utsatta grupperna bland befolkningen är barn och äldre personer (Johansson 2007). Barnen är extra 

känsliga då de är i utvecklingsfas detta innebär då att deras lungor utveckas och blir därmed mer 

exponerade per kilo kroppsvikt än vuxna människor (Johansson 2007). I en studie av (Medina et al. 

2004) kunde man se att en minskning på 5 µg/m
3
 av dem dagliga PM10 värden skulle leda till att vi 

hade undvikit mellan 3300-7700 förtidiga dödsfall årligen. 

Emissioner från Skurups kommun år 2009 

NO2 

Från den senaste mätningen från 2009 visade sig att i Skurups kommun var det totala utsläppet av 

kväveoxider 247 ton/år (Johansson 2010). Där det totala utsläppet per capita (per person) var 17 kg 

(Johansson 2010). Värdena av totalutsläpp av kväveoxider per capita i Skurup ligger lägre än vad det i 

genomsnittliga i länet som ligger på 20 kg (Johansson 2010).  Dessa värden är framtagna från en 

spridningsmodell som gjordes under projektet, där utsläpp från industrier, vägtrafik, 

energianläggningar och sjötrafik är inräknad (Johansson 2010). Av det totala utsläppet i Skåne utgörs 

kväveoxid utsläppet från Skurup kommun endast 1 %  
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PM10 

Det totala utsläppet av partiklar (PM10) i Skurup kommun beräknades med hjälp av en 

spridningsmodell där halterna låg på 34 ton/år (Johansson 2010). Den totala utsläpp per capita ligger 

på 2 kg (Johansson 2010). Även här är det totala utsläppet per capita lägre än det genomsnittliga på 2,5 

kg (Johansson 2010).  Årsmedelvärdet på PM10 i Skurups tätort (urban bakgrund) låg på 13-14 µg/m
3
 

enligt en spridningsmodell (Johansson, 2010). Partikelutsläppen av PM10 från Skurups kommun utgör 

endast 1.1% av det totala utsläppet i Skåne (Johansson 2010). 

Vilka förändringar har man gjort eller ska man göra i Skurups 

kommun. 
En hel del förändringar och planer håller på att hända i Skurup allt från att bygga nya bostadsområden 

till att ändra påfarter. Alla dessa förändringar kan ha en positiv eller negativ påverkan på luftkvalitet i 

Skurup kommun.  För att få en mer detaljerad bild på vilka förändringar som håller på att ske samt hur 

de påverkar luftkvaliten se bilaga 1.  

Skurups fjärvärmeanläggning 

Fjärvärmeanläggningen ligger belägen öster om Skurups centrum och söder om Skurups 

lantbrukarskola Nils Holgersson och startades år 2000. Där avståndet till tätbebyggda områden är ca 

900 meter (Fjärrvärme. 2012).  Värmeanläggningen har 4 värmepannor, en är halmeldad panna, en 

pellets eldad panna på och två oljepannor (Fjärrvärme. 2012). Från den halmeldande värmepannan 

klarar man i dagsläge av värmebehovet vid 0°C, då temperaturen går under 0°C sätts pelletspannan 

igång för att hjälpa till (Fjärrvärme. 2012).  Den mindre oljepannan sätt endast igång när både halm 

och pellets inte räcker till (Fjärrvärme. 2012). Det stora oljepannan används sällan den används endast 

som reservpanna (Fjärrvärme. 2012). 

Vilken miljöpåverkan har fjärrvärmeanläggningen 

Den största miljöpåverkan som anläggningen har är mot luftföroreningar i form av luft från rökgaser 

(Fjärrvärme. 2012).  Emissioner till luft från verket består främst av koldioxid (CO2), kväveoxider 

(NOX), partiklar (PM10), svaveldioxider (SOX) och koloxid (CO) se tabell 2 (Fjärrvärme. 2012).  

Tabell 2: visar den sammanställda utsläppsmängd av koldioxid, koloxid, svaveldioxiner, kväveoxider och 

partiklar (stoft) som Skurups fjärrvärmeverk hade till luft och vatten 

Sammanställning av 2011 utsläppsmängd till luft och vatten 

Typ av bränsle CO2 

ton/år 

CO 

ton/år 

S 

ton/år 

NOX 

ton/år 

Stoft 

ton/år 

Biobränsle, halm - 30,9 2,6 16,1 1,16 

Biobränsle, 

pellets 

- 3,8 0,14 0,94 0,85 

Eldningsolja Eo1 123 0,001 0,04 0,08 0,001 

Summa Ca 123 Ca 28,3 Ca 2,8 Ca 17,1 Ca 2,0 
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Beräkningar av fjärrvärmen anläggningens påverkan på miljön. 

Det finns två faktorer att ha i åtanke när man ska beräkna vilken påverkan på miljön som ett 

fjärrvärmeverk har. Dessa är klimatpåverkan och resurseffektivitet. Klimatpåverkan mäts genom hur 

mycket växthusgas som släpps ut, medan resurseffektivitet mäts som primärenergianvändning (Gode 

et al. 2012). Dessa faktorer är så kallade nyckeltal, med nyckeltalen kan man jämföra dem olika 

uppvärmningsformer som finns för att se hur mycket de påverkar naturen samt hur effektiva de är 

(Gode et al. 2012). Man kan även jämföra värden från tidigare år från samma verksamhet och se ifall 

man har gjort några förbättringar (Gode et al. 2012). Det är även ett bra sätt att kunna jämföra olika 

fjärrvärmeanläggningar samt ett sätt för allmänheten att se hur mycket fjärrvärmeverket påverkar deras 

närliggande miljö (Gode et al. 2012). En beräkning av hur stor påverkan fjärrvärmeanläggningen i 

Skurup har på miljön har gjorts med hjälp av information från miljövärdering 2012 guider från info 

från (Fjärrvärme. 2012), (Fjärrvärme 2012b) och (Fjärrvärme 2012a) se bilaga 2. I beräkningen räknas 

halm som sekundär biobränsle och därmed har det ett värde av noll. Detta i och med att det är en 

restprodukt som inte har odlats, skördats eller fällts för energiändamål (Fjärrvärme 2011). De 

beräknade miljövärden för Skurups fjärrvärmeanläggning år 2010 kan du se i tabell 3 , för 2011 ser du 

i tabell 3. 

Tabell 3: den sammanställda miljövärden från Fjärrvärmeverket i Skurup för år 2010 och 2011. 

Skurups fjärrvärmeanläggning 

miljövärden  

 År 2010 År 2011 

Resurseffektivitet 0,089 PEF 0,05 PEF 

Klimatpåverkan vid 

energiomvandling 

18,39 gCO2ekv/KWh 5,80 gCO2ekv/KWh 

Klimatpåverkan exklusive 

energiomvandling (produktion 

och distribution av bränsle) 

3.34 gCO2ekv/KWh 3,75 gCO2ekv/KWh 

Andel fossila bränsle 0,059 0,014 
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Resultat 
En jämförelse av NO2 halten gjordes mellan Malmö, Vavihill och Skurup där man kollade på både 

gaturum och urban bakgrund se figur 5. Detta gjordes från mätningarna i oktober 2009 samt för ett helt 

år, där årsvärdet för Skurup beräknades enligt formel (3). Se förklaring nedan. 

 

Figur 5. Visar förhållandet mellan NO2 halterna i urbant bakgrund och gaturum för oktober 2009 (a) samt som 

ett uppskattat medelvärde för perioden oktober 2009 – september 2012 (b). 

Resultatet av NO2-mätningarna för oktober 2009 i Skurup visas i figur 5 (a). Enligt 

oktobermätningarna var halten NO2 i gaturum i Skurup lägre än halterna i urban bakgrund i Malmö för 

samma period. Gaturum i Malmö har halter som är mer än de dubbla än vad gaturumet i Skurup har. 

För oktober månad kom 68 % utav luftföroreningarna i urban bakgrund i Skurup från 

långdistanstransport vid en jämförelse med bakgrundsstationen Vavihill. För gaturum var det 35 % 

utav luftföroreningarna som kom från långdistanstransport. 

NO2 värden för oktober är inte nödvändigtvis representativa värden för ett helt år av 

NO2-mätningar i Skurups kommun. Detta är då man inte har i åtanke hur vinden påverkar spridningen 

av luftföroreningarna, det är viktigt att se ifall vinden under oktober 2009 var representativ för en 

längre period. Därmed gjordes det en vindros för oktober månad 2009 samt en vindros för 2 års tid 

från vinddata från Malmö se figur 6. 

 

4,988744 6,16584 
7,3 7,07 

14,2 12,9 

18,32035 17,7447 

32,39396 29,4297 

Oktober År

NO2 µg/m3     

Vavihill Skurup Urban bakgrund Skurup Gaturum Rådhuset Dalaplan

(a) (b) 
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Figur 6. Vindros för Malmö från oktober 2009 (a), och för perioden oktober 2009 – september 2012 (b) . 

Som vi kan se från vidrosen för oktober månad är det mest östliga vindar som kommer in mot Malmö, 

medan i den 2 åriga vidrosen kommer det mer sydvästliga vindar. Detta medför att mätningarna från 

oktober 2009 inte är relevanta för att visa årsmedelvärde av NO2 i Skurup. Då mätningarna från 

oktober inte var representativa beslöt vi oss för att göra  haltuppskattningar av den årliga NO2 halten i 

Skurup för år 2009-2012. 

Vid beräkningen av årsmedelvärde för Skurup i urban bakgrund samt gaturum behövde vi ha data från 

både Malmö och Vavihill. Dessa data fick vi från respektive mätplats, där vi fick medelvärde för 

oktober och medelvärde 2009-2012 för båda ställena. Medelvärdet för gaturum och urban bakgrund 

från oktober månad i Skurup var i gaturum 14,2µg/m
3
 och i urban bakgrund var den 7,3 µg/m

3
 

(Johansson 2010). Beräkningen av årsmedelvärdet gjordes med följande formel. 

   (         )

   (        )
 
   (          )

   (         )
 

 

   (         )  
   (          )
   (         )

   (        )

   (3) 

Med insatta värden blir det då 

 

   (                        )  
   
     

      

= 7.07 µg/m
3
 

 

   (                 )  
    

        

       

= 12,9 µg/m
3
 

(a) (b) 
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Se även Tabell 4 och Figur 5 (b). 

 

Tabell 4: Oktober-medelvärde 2009 samt 2-årsmedelvärde under perioden oktober 2009 – september 2012 för 

gaturum och urban bakgrund. Där årsmedelvärde för Skurup i gaturum och urban bakgrund är beräknad från 

formel (3).  

 Gaturum   

[µg/m
3
] 

Urban bakgrund 

[µg/m
3
] 

NO2 (år, Malmö) 29,4297 17,74474 

NO2 (oktober, 

Malmö) 

32,39396 18,32 

NO2 (år, Skurup) 12,9 7,07 

NO2 (oktober, 

Skurup) 

14,2 7,3 

NO2 (år, Vavihill) 6,165842 6,16584 

NO2 (oktober, 

Vavihill) 

4,988744 4,987746 

  

 

Denna beräkning ger oss en bättre bild av hur höga NO2 halterna är i Skurup med reservationen att 

detta bara är en uppskattning, och inget uppmätt värde. Vi kan se att halten av årsmedelvärde av NO2 i 

Skurup inte skiljer sig alls mycket från halterna i Vavihill. Där 87 % av luftföroreningarna i urban 

bakgrund och 48 % i gaturum kommer från långdistanstransport.  Årsmedelvärdet av gaturumshalten i 

Skurup ligger lägre än den urbana bakgrundshalten i Malmö.  I Skurup ligger den beräknade 

årsmedelvärdet i både gaturum och urban bakgrund lägre än miljökvalitetsnormen(40 µg/m
3
) och till 

och med den undre utvärderingströskeln (26 µg/m
3
). Enligt miljömålen för årsmedelvärde av NO2 (20 

µg/m
3
) ligger Skurups värden lägre i både gaturum och urban bakgrund. 

Då vi förväntade att Skurup NO2 halter i både gaturum och urban bakgrund skulle vara 

lägre än halterna i Malmö gjordes en jämförelse med andra kommuner. Kommunerna som vi valde ut 

att jämföra var Tomelilla, Svedala och Svalöv då de är ungefär lika stora som Skurup. Jämförelsen 

gjordes på NO2 halten för oktober 2009 (se tabell 5) samt en uppskattning av årsmedelvärdet på 

samma sätt som för Skurup (se tabell 6). Värdena från Svalöv, Svedala och Tomelilla togs från 

rapporten av (Johansson 2010) från mätningarna som Skånes Luftvårdsförbund gjorde.  
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Tabell 5: NO2 halten i µg/m
3
 för Svedala, Skurup, Tomelilla och Svalöv i urban bakgrund och gaturum för 

oktober 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6: Den beräknade NO2 halten i µg/m
3
 för Svedala, Skurup, Tomelilla och Svalöv i urban bakgrund och 

gaturum för två-års-perioden oktober 2009 – september 2012. 

Kommun Urban bakgrund 

(beräknad 

årsmedelvärde) 

Kommun Gaturum 

(beräknad 

årsmedelvärde) 

Svedala 8,5 Svedala 10,3 

Skurup  7,1 Skurup 12,9 

Tomelilla  6,3 Tomelilla  8,6 

Svalöv  6,1 Svalöv  7,9 

 

Fast att Skurup inte ligger över miljökvalitetsnormerna så visar denna jämförelse att Skurup ligger 

ganska så högt i jämförelse med andra kommuner med snarlik storlek. Endast i urban bakgrund i både 

oktober mätningarna och årmedelvärde beräkningen har Svedala högre värden än Skurup. Jämför man 

med Svalöv har Skurup nästan det dubbla värdet i gaturum i både oktober mätningen och den 

beräknade årsmedelvärde. Värt att notera är att Tomelilla och Svalöv i urban bakgrund har ungefär 

lika höga halter som i Vavihill. Detta innebär att dessa orter mer eller mindre inte har något eget lokalt 

bidrag till de urbana bakgrundshalterna. Vi poängterar dock återigen att detta är ungefärliga 

uppskattningar, och vissa avvikelser kan förekomma. 

 

 

Kommun Urban Bakgrund 

(oktober 2009) 

Kommun Gaturum 

(oktober 2009) 

Svedala 8,8 Svedala 11,35 

Skurup  7,3 Skurup 14,2 

Tomelilla  6,5 Tomelilla  9,45 

Svalöv  6,3 Svalöv  8,65 
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PM10 

I modeleringen gjord av Skånes luftvårdsförbund 2009 av PM10 kom man fram till att den urbana 

partikelhalten låg på ett medelvärde av 13,5 µg/m
3
 ((Johansson 2010)). Då detta endast är en 

modellering kan den verkliga siffran variera, för att bekräfta modellerings siffran kan man använda sig 

av en dusttrak.  

Som nämnts i metodavsnittet kunde vi inte göra en mätning direkt i Skurup, men vi utförde en 

pilotstudie i Malmö för att kontrollera om Dusttraken är lämplig att använda för haltbestämningar i 

orter såsom Skurup. Mätningar gjordes alltså med hjälp av dusttrak och TEOM med FDMS utrustning 

och gav följande resultat Enligt figur 7. 

 

Figur 7: Dusttrak minutmedelvärden och timmedelvärde av PM-halter på Rådmansgatan i Malmö den 26 

september 2012, samt PM10-halter timmedelvärden uppmätt av TEOM-FDMS-enhet. 
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Enligt figur 7 ser man att värdena är relativt låga, eftersom under den aktuella mätdagen regnade det 

den mesta tiden. Man kan i alla fall se att värdena från dustraken och PM10 mätt med TEOM-metoden 

följer varandra rätt så bra, med en minskande halt registerrad av bägge instrumenten ju kraftigare det 

regnade under loppet av dagen. 

För att se hur dusttraken korrelerar mot PM10 har vi gjort en spridningsfigur för timmedelvärdena 

(figur 8). 

 

 
Figur 8: I figuren kan man se på x axeln timmedelvärde från dusttrak mätningen och i y axeln ser man 

timmedelvärdet för PM10 från TEOM med FDMS mätningen. Där vi har anpassat linjen så att skärningspunkten 

med y-axeln ligger vid en PM10-halt på 0 µg/m
3
. 

 

Vi kan se att ca 70 % av dusttrakens värde motsvarar PM10-halten.  Det finns en viss spridning i de 5 

timmedelvärden, vilket gör omräkningen mellan dusttrak och PM10 osäker. Dusttraken kan 

åtminstone användas för en haltuppskattning PM10 i urban bakgrund där förhållande är snarlika som 

under mätningen i Malmö.  Det är viktigt att ha i åtanke att vi hade relativt låga halter på grund av det 

regniga vädret under mätdagen. Detta innebär att vi bara kan vara säkra på att omvandlingsfaktorn 

70 % fungerar tillförlitligt vid låga PM-halter. Vi vet inte hur det blir då mätningar sker i gaturum där 

halten PM10 är högre.  
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Diskussion  

NO2 

Vi kan konstatera att mätvärdena för NO2 från oktober månad 2009 i Skurup inte är representativa 

värden för hela året. Anledningen är att vindriktningen under oktober månad 2009 inte var 

representativ för ett helt års vindriktning. Den dominerande vindriktningen i oktober var östliga 

vindar, medan vindriktningen för en 2 årsperiod var främst sydvästlig. Vid mätningar av 

luftföroreningar är det viktigt att tänka på att många faktorer spelar in. Vi anser att dem beräknade 

värden är mer representativa för årsmedelvärde i Skurup. Vi kunde även konstatera att Skurup inte 

bidrar med så mycket till sina egna luftföroreningar, då 87 % i urban bakgrund och 48 % i gaturum av 

luftföroreningarna kom från långdistanstransport för det beräknade årsmedelvärdet.  

Skurup ligger långt ifrån att överskrida miljökvalitetsnormen på 40 µg/m
3
 för 

årsmedelvärdet. Även för den övre och undre utvärderingströskeln ligger Skurups värden under.  Detta 

är en bra tecken för Skurups kommun att  man i dagsläge inte riskerar att behöva ha en åtgärdsprogram 

Det är  dock viktigt att ha i åtanke att detta kan förändras genom några små förändringar som kan 

ackumuleras under årens gång för varje ny byggnation som görs.  

Vid jämförelse av NO2 mellan Malmö och Skurup kunde vi konstatera att 

gaturumshalten i Skurup var lägre än den urbana bakgrundshalten i Malmö. Dessa värden hade vi 

redan förväntat oss då Malmö är en mycket större stad med fler föroreningskällor än Skurup. Men vid 

jämförelse mellan Skurup och Svedala, Svalöv och Tomelilla som är snarlika i storleken med Skurup 

kunde vi se att Skurup hade höga halter NO2. Det var endast i urban bakgrund som Svedala hade högre 

halter än Skurup. I gaturum hade Skurup nästan det dubbla än Svalöv.  

I dagsläge har Skurup inga bekymmer när det gäller NO2 , men det är viktigt att ha i 

åtanke att andra kommuner med snarlik storlek har betydligt lägre halter än Skurup. 

PM10  

Spridningsmodellens beräkningar visar att emissionerna av PM10 i Skurup är låga och ligger bra till i 

jämförelse med hela Skåne. Modelleringsstudien från 2010 visade också att de urbana 

bakgrundshalterna ligger väl inom utvärderingströskeln för miljökvalitetsnormerna och inom det 

långsiktiga målet för Sveriges miljömål. Haltvärdet 13.5 g/m
3
 för Skurup är endast ca 0.5 g/m

3
 

högre än i Vavihill, vilket tyder på att det mesta av PM10 i Skurup kommer från långdistanstransport i 

den urbana bakgrunden, åtminstone räknat som årsmedelvärde. Vi vet inte om PM10-halterna i Skurup 

ligger under Institutet för Miljömedicins gränsvärde på 30 g/m
3
 beräknat som dygnsmedelvärde, och 

dessutom har WHO (2005) visat att man kan förvänta sig hälsoeffekter av alla ökningar av 

partikelhalten som är orsakade av mänsklig påverkan.  

Halterna i gaturum har inte uppmätts i Skurup. Dessa kan potentiellt vara mycket högre 

än i den urbana bakgrunden. En grov uppskattning av maximal halt av PM10 kan göras med 
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information om hur mycket trafik det är på de hårt trafikerade gatorna i Skurup vid en jämförelse med 

halter i Malmö, där trafikmängden också är känd. Några siffror på trafikmängd har vi dock inte lyckats 

erhålla för Skurup i denna studie. En grov uppskattning med Dusttrak borde dock vara lämpligare. 

Pilotstudien i Malmö gav en indikation på att dusttraken har  potential att användas som ett ungefärligt 

mått på halterna av PM10 i många olika tätorter i Sverige. En dylik mätning borde göras i Skurup för 

att validera resultatet av modelleringen av halterna i urban bakgrund. Då vår studie endast var en 

pilotstudie rekommenderar vi att studien utökas med mätningar över en längre tidsperiod, och även i 

gaturum för att få en ännu noggrannare uppskattning av omvandlingsfaktorn mellan dusttrak och 

PM10. Även andra personburna instrument förtjänar att testas i denna studie. Denna studie kan bidra 

till att ge ett ovärderligt verktyg för många olika kommuner, som inte har resurser att själva utföra 

avancerade mätningar, men som ändå kan lägga ner en till två dagars tid för att uppskatta halten av 

partiklar i kommunen med en användarvänlig personburen monitor. 

Dusttrak aerosol monitor 8520 finns, för att nämna ett exempel, tillgänglig för utlån av 

lunds universitet, där Lunds universitet är behjälpliga med att samla in data.  

Fjärrvärme  

Fjärrvärmeverket har en viss påverkan på miljön, vad vi kunde se i vår beräkning var en förbättring av 

miljöpåverkan från år 2010 till år 2011. Mindre användning av olja 2011 gjorde att miljöpåverkan 

minskade från 0,089 PEF till 0.05 PEF. Vi rekommenderar att minska oljeanvändningen i den mån det 

går för att minska på miljöpåverkan. Man bör dock ha i åtanke att en miskning av olja innebär en 

ökninga av eldning med  pellets eller halm vilket ger större  upphov av stoft.  

Man borde se över möjligheten att utöka nätverket i Skurup samt att ständigt uppdatera 

reningstekniken i fjärrvärmeverket. Det är svårt att se om fjärrvärmeverket har get en bättre luftkvalitet 

i Skurup då det inte finns bra värden från innan år 2000.  Man har i en studie sett att en ökad 

anslutning till fjärrvärmenätet leder till en minskning av utsläpp så som kväveoxider, bensen och 

partiklar (Ramfjell, G. and A. Sae-Tang. 2005). Vi kan då anta en minskning av luftföroreningar från 

bland annat småskalig vedeldning har skett efter att man har startat fjärrvärmeverket då folk har 

anslutit sig. Kontroll av sotarregistret kan ge information om antalet biobränsleeldade eller oljeeldade 

småskaliga hushållsanordningar har minskat sedan fjärrvärmeverket kom till. 

 

Det är i dagsläge svårt att se var i Skurup det kommer att vara problem med luftföroreninagar i 

framtiden. Med framtida utbyggnad av kommunen vet vi inte hur luftföroreningshalten kommer att 

påverkas. Men man bör tänka i framtiden på bättre kollektiv trafik inom Skurup, bättre cykelvägar och 

att planera framtida gatorna bättre för att inte släppa ut allt för mycket luftföroreningar inom ett  och 

samma område. Att kontrollera luftföroreningshalten innan ett nytt område, gata, byggnad med mera 

byggs kan vara till hjälp för att undvika en framtid åtgärdsprogram.  
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Slutsats  
Skurup ligger långt ifrån att överskrida årsmedelvärdet på 40 µg/m

3 för kvävedioxid. Även för den 

övre och undre utvärderingströskeln ligger Skurup värden under. Vilket innebär att man i dagsläge 

riskerar Skurup inte att behöva ha en åtgärdsprogram för kvävedioxid. Det är viktigt att 

uppmärksamma att skurup har höga kvävedioxid värden i jämförelse med närliggande kommuner med 

snarlik storlek. 

 I vår studie kom vi fram till att den beräknade årsmedelvärdet av kvävedioxid var ett 

mer representativ värde än vad värdet av kvävediod var från mätningarna år  2009. Detta är baserat på 

att vindrosen i oktober månad 2009 inte var representativ för ett helt års medelvärde. Vår pilotstudie 

visade att man kan göra en grov uppskattning av partikelhalten med hjälp av  den personburna 

instrumentet Dusttrak aerosol monitor 8520. Dock bör vår pilot studie utökas med längre tid, andra 

instrument och även annan miljö. I dagsläge har Skurup inga problem med luftföroreninagr men det är 

viktigt att ha i åtanke att detta kan förändras snabbt. Därför rekomenderar vi att man kontrollerar 

luftföroreningshalen i ett område innan man bestämmer sig för att bygga något nytt. På så sätt slipper 

man i framtiden behöva handskas med en åtgärdsprogram. 
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Bilagor 

Bilaga1 

Område där en förändring kan leda till ökade luftföroreningar i 

Skurup. 

Här är en sammanställning av vilka område som kommer att bidra till ökad luftförorening i Skurups, 

tagen frånöversiktsplan för Skurups kommun 2009 av (Andersson et al. 2009). 

Saritslöv sjöland  

Är ett äldre bebyggelseområde där man vill göra en utbyggnad så att det blir en attraktiv boende och 

lockar nya invånare. Då området ligger belägen 1 kilometer från Skurup kan det uppfattas som långt 

belägen detta kan i sin tur medföra ökad bil beroende samt ökad utsläpp. 

Hur ser det ut i dagsläge. 

För tillfället har man inga planet om att utföra utbyggnaden. 

Östra förbifart i Skurup 

Man vill göra en förbifart öster om Skurup för att minska mängden genomfarttrafik i tätorten. Man vill 

avlasta visa gator så att det blir säkrare för trafikanterna som vistas i centrum. Man vill även se till att 

man kan komma åt Nils Holgersson gymnasium utan att behöva passasera igenom Skurups tätort. 

Nackdel är att det kan leda till att den totala mängden trafik ökar men fördelen är att luftkvalitet i 

centrum blir mindre då det blir färre trafikanter. 

Hur ser det ut i dagsläge. 

För att utföra detta krävs det en mängd åtgärder och därmed anser kommunen att det inte är lämpligt.  

Vilket innebär att man inte kommer att utföra den östra förbifart i Skurup. 

Södra förbifarten i Skurup 

Om den södra förbifarten inte blir av är planen att göra en förbifart söder om Skurup.  konsekvenserna 

är den samma som för den östra förbifarten, att luftkvaliten i centrum blir bättre men att den totala 

mängden trafik ökar. 
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Hur ser det ut i dagsläge. 

I dagsläge är planen inte igång men det är mest troligt att man utför den södra förbifarten än den östra 

förbifarten i Skurup. 

Område där man beräknar att det kommer att bidra till att det 

blir mindre luftföroreningar i Skurup. 

Här är en sammanställning av vilka område som kommer att bidra till mindre luftföroreningar i 

Skurups tagna från översiktsplan för Skurups kommun 2009 av (Andersson et al. 2009). 

Sturups pendel 

En pendel till Sturup via tåg där fler har möjligheten att välja kollektiv för att ta sig till flyggplatsen.  

Fördelen med detta är att fler åker kollektivt och på så sätt minskar utsläppet från bilar.  

Hur ser det ut i dagsläge. 

Planer finns att utföra det men i dagsläge är det inte aktuellt. 

Kvarteret Bengt i Skurup 

Man vill förtätat kvarteret med bland annat hyreslägenheter då det redan finns ett lss boende där och 

man ser möjligheterna i hyreslägenheter vid det området. Fördelarna med detta är att man minska 

bilberoendet vid området vilket ledder till mindre utsläpp från bilavgaser.  

Hur ser det ut i dagsläge. 

Man håller på att få bygglov inom detta område och man beräknar att inom 2-3 år kommer hyreshusen 

att stå färdigt. 

Idrottsplatsen i Skurup 

Delar av idrottsplatsen kommer att flyttas till Nils Holgersson gymnasiet vilket medför en ledig yta för 

bland annat bebyggelse av bostäder. Tanken är att bygga småskaliga bebyggelser så som rad/parhus. 

Fördelen med bebyggelsen är den minskande bil beroende som leder till mindre utsläpp från 

bilavgaser. 

Hur ser det ut i dagsläge. 

Inte aktuellt än då det inte finns någon som är intresserad av att flytta idrottsplatsen för att sedan kunna 

bygga där. 

Skivarpsån södra och norra Rydsgård 
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Detta är en centralt belägen yta där man har planerat att bebygga så att det blir mer som en bykärna. 

Fördelarna med bygget är att förtätningen leder till bland annat minskad bil beroende och bilavgaserna 

minskar. 

 

Hur ser det ut i dagsläge. 

Inga planer på att utföra bebyggelsen än. 

Industri och verksamhetsområde i Rydsgård. 

Detta område vill man förändra genom att bland annat bygga anläggningar för allmänna ändamål eller 

handel. Bostäder i området kan eventuellt vara aktuellt i området. Fördelen med detta blir att man 

minskar bil beroendet vilket medför att bilavgaserna minskar. 

Hur ser det ut i dagsläge. 

Då marken är kraftigt förorenat ser man i dagsläge inte några planer för att bygga där. 

Industriområde 

För att kunna veta hur mycket omgivningen påverkar halterna som mäts, måste man lokalisera var 

dess källor ligger belägna. Därmed har vi med hjälp översiktsplan för Skurups kommun 2009 av 

(Andersson et al. 2009) tagit fram information om var Skurups industriområde ligger  

Skurups Centrum 

I Skurup finns det två industriområden dessa ligger belägna öster och väster om Skurup se figur 1. 

Dem dominerande processerna är tillverkning och förpackningsföretag, men det finns även en frigolit 

fabrik.  Inom fabriksområdena finns det i dagsläge detaljplanlagt industrimark som kan utnyttjas.  

Exploateringsområdet används i dagsläget av en stor ICA butik, i området finns det gott om 

parkeringar vilket underlättar för människorna i Skurup då dem ska storhandla. Nackdel är att fler bilar 

har koncentrerats vid det området efter att ICA öppnade.   
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Figur 1: Visar en karta över Skurups centrum där   man kan se  den östra och den västra industriområde 

 

Rydsgård  

I Rydsgård ligger industriområdet söder om järnvägen där den dominerande verkstan är mekaniska 

verkstäder.  Vid E65 finns det ett planlagt område för framtida behov av industri lilla färg i figur 7.  

Omvandlingsområdet som finns i Rydsgård planeras bli bostadsområde om ca 5 år om marken inte är 

förorenat se figur 2.  

 

Figur 2: Visar en karta över befintlig och planerad industriområdet samt omvandlingsområde i Rydsgård 

Skivarp 

Den befintliga industrin i Skivarp ligger belägen i den sydvästra delen, till största delen består det av 

bilverkstäder, trädgårds och bygghandel se figur 3. Man anser att området är tillräckligt och därmed 

behövs inga nya industriytor.  

 

Figur 3: visar den befintliga industriområde samt omvandlingsområdet i Skivarp. 
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Bilaga 2 

Beräkning av miljöpåverkan från Skurups fjärrvärmeverk för år 

2010 och 2011. 

En sammanställning av ämnena i Skurups fjärrvärmeanläggning samt antal procent av den totala 

energi, mängden tillförd energi och mängden levererad energi för år 2010 och 2011 har gjorts se tabell 

1a och 1b. Vi beräknade även resurseffektivitet för år 2010 och 2011 se tabell 2a och 2b, 

klimatpåverkan för år 2010 och 2011 se tabell 3a och 3b. en beräkning av Klimatpåverkan 

exklusive energianvändning för år 2010 och 2011 kan du se tabell 4a och 4b och andel fossila 

bränslen för år 2010 och 2011 se tabell 5a och 5b. 

Tabell 1a: Visar hur mycket av varje ämne som används i fjärrvärmeanläggningen i Skurup för år 2010 samt den 

totala tillförda energin och den levererade energin som behövs för senare beräkningar. 

Ämne  Andel i procent av den 

totala 

energiproduktionen(%) 

Tillförd energi 

(GWh) 

Total tillförd 

energi(GWh) 

Levererad 

energi 

(GWh) 

Biobränsle halm 80 27 33,70 30,9 

Biobränsle pellets 14 4,7   

Eldningsolja EO1 6 2   

 

 

 

Tabell 1b: Visar hur mycket av varje ämne som används i fjärrvärmeanläggningen i Skurup för år 2011 samt den 

totala tillförda energin och den levererade energin som behövs för senare beräkningar. 

Ämne  Andel i procent av den 

totala 

energiproduktionen(%) 

Tillförd energi 

(GWh) 

Total tillförd 

energi(GWh) 

Levererad 

energi 

(GWh) 

Biobränsle halm 75 23 30,90 28,1 

Biobränsle pellets 24 7,4   

Eldningsolja EO1 1 0,44   

 

 

 

Tabell 2a: Visar Beräkning av resurseffektivitet i fjärrvärmeverket i Skurup för år  2010. 

 Tillförd energi 

(GWh) 

PEF PEF *tillförd 

energi 

Total primär 

energi 

EO1 2 1,11 1,11*2 2,22 

Pellet 4,7 0,11 0,11*4,7 0,517 

Halm 27 0 0*27 0 

Total     2,737 

Total /levererad 

2,737/30,9  = 0.089 PEF 
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Tabell 2b: Visar Beräkning av resurseffektivitet i fjärrvärmeverket i Skurup för år 2011. 

 Tillförd energi 

(GWh) 

PEF PEF *tillförd 

energi 

Total primär 

energi 

EO1 0,44 1,11 1,11*0,44 0,4884 

Pellet 7,4 0,11 0,11*7,4 0,814 

Halm 23 0 0*23 0 

Total     1,3024 

Total /levererad 

1,3024/28,1 = 0.05 PEF 

Tabell 3a: Visa Beräkning av klimatpåverkan för fjärrvärmeverket i Skurup  för år 2010 

 Tillförd energi 

(GWh) 

Klimatpåverkan 

energiomvandling 

(gCO2ekv/KWh) 

Tillförd energi * 

Klimatpåverkan 

energiomvandling 

(gCO2ekv/KWh) 

Total  

EO1 2 270 2*270 540 

Pellet 4,7 6 4,7*6 28,2 

Halm 27 0 27*0 0 

Total     568,2 

Klimatpåverkan energiomvandling = Total/levererat 

568,2/30.9 = 18,39 gCO2ekv/KWh 

Tabell 3b: Visa Beräkning av klimatpåverkan för fjärrvärmeverket i Skurup för år 2011. 

 Tillförd energi 

(GWh) 

Klimatpåverkan 

energiomvandling 

(gCO2ekv/KWh) 

Tillförd energi * 

Klimatpåverkan 

energiomvandling 

(gCO2ekv/KWh) 

Total  

EO1 0,44 270 0,44*270 118,8 

Pellet 7,4 6 7,4*6 44.4 

Halm 23 0 23*0 0 

Total     163,2 

Klimatpåverkan energiomvandling = Total/levererat 

163,2/28,1 =5,80 gCO2ekv/KWh 

Tabell 4a: Visar Klimatpåverkan exklusive energianvändning för fjärrvärmeverket i Skurup för år 2010 

 Tillförd energi 

(GWh) 

Koldioxid ekv 

produktion och 

transport av 

bränsle 

(gCO2ekv/KWh) 

Tillförd energi * 

Koldioxid ekv 

produktion och 

transport av 

bränsle 

(gCO2ekv/KWh) 

Total  

EO1 2 21 2*21 42 

Pellet 4,7 13 4,7*13 61,1 

Halm 27 0 27*0 0 

Total     103,1 

 

Klimatpåverkan exklusive energianvändning = Total/levererat 

103,1/30,9 = 3.34 gCO2ekv/KWh 
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Tabell 4b: Visar Klimatpåverkan exklusive energianvändning för fjärrvärmeverket i Skurup för år 2011. 

 Tillförd energi 

(GWh) 

Koldioxid ekv 

produktion och 

transport av 

bränsle 

(gCO2ekv/KWh) 

Tillförd energi * 

Koldioxid ekv 

produktion och 

transport av 

bränsle 

(gCO2ekv/KWh) 

Total  

EO1 0,44 21 0,44*21 9.24 

Pellet 7,4 13 7,4*13 96,2 

Halm 23 0 23*0 0 

Total     105,44 

 

Klimatpåverkan exklusive energianvändning = Total/levererat 

105,44/28,1=5,80 gCO2ekv/KWh 

 

Tabell 5a: Visar Andel fossila bränsle för fjärrvärmeverket i Skurup för år 2010. 

 Tillförd energi 

(GWh) 

Andel fossilt Tillförd energi * 

andel fossilt 

Total  

EO1 2 1 2*1 2 

Pellet 4,7 0 4,7*0 0 

Halm 27 0 27*0 0 

Total     2 

Andel fossila bränsle = Totalt/summan  

2/33.7 = 0,059 

Tabell 5b: Visar Andel fossila bränsle för fjärrvärmeverket i Skurup för år 2011. 

 Tillförd energi 

(GWh) 

Andel fossilt Tillförd energi * 

andel fossilt 

Total  

EO1 0,44 1 0,44*1 0.44 

Pellet 7,4 0 7,4*0 0 

Halm 23 0 23*0 0 

Total     0,44 

Andel fossila bränsle = Totalt/summan  

0,44/30.9 = 0,014 

 

 

 

 

 

 

 


