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Sammanfattning
Peking drabbades i januari 2013 av en smogkatastrof av aldrig tidigare uppmätt slag. Incidenten, 

känd som ”Airpocalypse”, blev en världsnyhet och satte mer än någonsin tidigare fokus på stadens 

omfattande luftföroreningsproblem. Den här uppsatsen redogör för omfattningen av och orsakerna 

bakom luftföroreningarna i Peking, och visar att stadens luftkvalitet redan på 80-, 90-, och 00-talen 

på många sätt var katastrofalt dålig. Smogkatastrofen 2013 till trots så har luften i Peking till viss 

del  faktiskt  förbättrats  de  senaste  åren.  Uppsatsen  redogör  för  några  av  de  medicinska  och 

ekonomiska konsekvenserna av Pekings dåliga luft, och för även en diskussion kring de politiska 

konsekvenser  miljöproblemet  kan  få  för  Kinas  kommunistparti.  Studiens  slutsats  är  att  mer 

kraftfulla och långsiktiga åtgärder måste till om Peking ska komma tillrätta med sitt luftproblem. 

Nyckelord: Kina, Peking, luftföroreningar, luftkvalitet, smog, urbanisering, partiklar, pm2,5, pm10, 

Peking OS 2008

Abstract
In January 2013 Beijing was hit with a wave of smog the likes of which have never been recorded 

before. The incident, known as ”Airpocalypse”, quickly made news across the globe placing focus 

on the City's immense air quality problem. This paper investigates the extent of and the reasons 

behind Beijing's air pollution, and goes on to show that the air quality during the 80's, 90's and 00's 

was in many ways already highly toxic. The Smog Catastrophy of 2013 aside, the air quality in 

Beijing has actually improved somewhat in the past few years. This paper also presents some of the  

medical and economic ramifications of Beijing's air pollution, and speculates in possible political 

consequences this environmental problem may cause for the Communist Party of China. This paper 

concludes that forceful and more long-term action is necessary if Beijing should ever hope to clean 

up its bad air. 

Keywords: China, Beijing, air pollution, air quality, smog, urbanization, particulate matter, pm2.5, 

pm10, The Beijing Olympics 2008 

提要
2013年一月北京市面对了一个空前未有的空气污染的灾难。这个灾难既是现今人尽皆知的 
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“空气末日”，针对这个问题，主要是强调北京空气质量遭到严重污染。本论文研究的是北京

空气污染的程度和缘故，结论指出，从一九八零年至贰零一零年这三十年间，北京空气污染

的情况其实已经非常严重了。且不提及 2013年的空气末日，北京近几年的空气污染问题其

实已经有了一些细微的改善。本论文还从医学和经济的角度来研究北京空气污染的造成的影

响及空气污染问题将会对共产党造成的影响。结论表述出北京需进行强劲且长期的治理空气

的规划，才能解决北京市严重空气污染的问题。

主题词：中国，北京，空气污染，空气质量，雾霾，城市化，降尘，pm2.5, pm10, 2008年的

北京奥林匹克
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Förkortningar

API Air Pollution Index (Kinas luftkvalitetsindex pre 2012)

AQI Air Quality Index (Kinas luftkvalitetsindex post 2012)

AQI Air Quality Index (USA:s luftkvalitetsindex)

NO2 Kvävedioxid

NOx Kväveoxid 

O3 Ozon

PM10 Particulate Matter 10 (luftburna partiklar mindre än 10 µm)

PM2,5 Particulate Matter 2,5 (luftburna partiklar mindre än 2,5 µm)

RMB Ren Min Bi (人民币), annat namn på den kinesiska valutan Yuan (元)

SO2 Svaveldioxid

TSP Total Suspended Particulates 

WHO World Health Organization, Världshälsoorganisationen 
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Inledning
I  januari  2013  riktades  världens  blickar  mot  Peking,  efter  att  katastrofalt  höga  nivåer  av 

luftföroreningar begravt staden i ett tjockt grått dis. Pekings dåliga luft stod återigen i fokus för 

första gången sedan staden stått värd för de olympiska spelen fem år tidigare. Media, både inhemsk 

och  internationell,  rapporterade  i  veckor  om omständigheterna  kring  ”Airpocalypse  2013”,  och 

frågan alla  ställde sig  var:  Hur kunde det  gå  så illa,  och  varför  har  myndigheterna inte  agerat 

tidigare? 

Men faktum är att Peking i åratal kämpat med att hålla luftföroreningarna stången. Även om 

omfattningen av Pekings dåliga luft kom som en chock för somliga, så var det ingen nyhet för 

stadens myndigheter som allt sedan 80-talet tvingats hantera en aldrig tidigare skådad urbanisering 

och väga ekonomisk tillväxt mot restriktioner  för en hårt  utsatt  miljö.  Trots att antalet  bilar  på 

Pekings gator nu överskrider fem miljoner, och befolkningen mer än fördubblats sedan 1980, så var 

Peking på 80-talet långt ifrån fritt från luftföroreningar. Kolslukande värme- och elkraftverk samt 

industrier  utan  dagens  sofistikerade  reningsfunktioner  spydde  ut  smog  över  staden  som  var 

huvudstad i Cykelns konungarike, Folkrepubliken Kina. 

Så även om luftföroreningarna i januari 2013 nådde aldrig tidigare uppmätta nivåer, är det ändå 

relevant att ställa frågan om inte luften under 80- och 90-talen stundvis möjligtvis varit lika dålig,  

och sätta januaris luftkatastrof i ett historiskt kontext som ger oss perspektiv att förstå hur dagens 

Peking nådde punkten där både partiledningen, media och invånarna i Peking unisont markerade att 

nu är det dags att ta itu med luftföroreningarna en gång för alla.

Syfte

Till grund för uppsatsen ligger frågeställningen, hur kunde luften i Peking bli så pass dålig, och 

hur  dålig  är  den  i  dagsläget,  egentligen?  Vidare  vill  jag  med  denna  uppsats  sätta  stadens 

luftföroreningar  i  ett  historiskt  kontext,  som  sträcker  sig  från  det  att  Kina  öppnades  upp  för 

omvärlden på 80-talet, fram till dagens datum. Slutligen vill jag utifrån den grund som detta ger  

blicka framåt och föra en diskussion kring vilka konsekvenser de omfattande luftföroreningarna i 

Peking får rent politiskt för Kina.

Metod

För att bilda mig en uppfattning över luftkvaliteten under 80-, 90- och 00-talen så har jag främst 

vänt mig till redan publicerad forskning på ämnet. Mycket forskning gjordes i ämnet främst innan 
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de olympiska spelen 2008. Mycket av statistiken har hämtats från Pekings stadsårsböcker (Beijing  

tongji nianjian, 北京统计年鉴, 1980–2012). Internationell och kinesisk press är också grundkällor, 

främst  vad  gäller  de  senare  kapitlen  som  berör  de  olympiska  spelen,  konflikten  mellan  den 

amerikanska ambassaden och Pekings myndigheter, samt luftföroreningskatastrofen januari 2013. 

Officiella  uttalanden, publiceringar och annat material  från kinesiska myndigheter bidrar till  att 

klargöra bilden av hur Kina såg och ser på luftproblemet. Slutligen har jag tagit del av en del svensk 

och internationell forskning på luftföroreningar i allmänhet. 

Disposition

För  att  fånga  utvecklingen  från  Kinas  uppöppnande  och  de  konsekvenser  det  innebar  för 

luftkvaliteten  i  Peking  har  jag  valt  år  1980  som startår  för  min  studie;  drygt  ett  år  efter  att 

kommunistpartiet  med Deng Xiaoping  (邓小平 )  som primus  motor  styrt  in  Kina  på  en  mer 

marknadsinriktad riktning. Under de 33 åren som sedan följde har en omfattande urbaniseringen för 

evigt förändrat Peking. 

Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel. Det första och andra kapitlet ger en beskrivning av dagens 

Peking, samt en allmän beskrivning av luftföroreningar; båda kapitlen är tänkt ska ge en grund för 

att förstå förutsättningarna i de efterföljande kapitlen (3–6), som beskriver Pekings utveckling från 

1980 fram till januari 2013. Det sjunde och sista kapitlet i uppsatsen handlar om konsekvenserna; 

både  ekonomiskt,  medicinskt,  socialt  och  politiskt  som  luftföroreningarna  för  med  sig.  I  den 

efterföljande slutsatsen för jag sedan min egen diskussion och reflekterar över luftföroreningarnas 

konsekvenser utifrån uppgifterna presenterade i uppsatsen. 

Jag kan också tycka att ett längre historiskt grepp med fördel hade kunnat tagits på Peking som 

stad i perspektivet miljö- och luftföroreningar, exempelvis från Folkrepubliken Kinas grundande, 

men en sådan studie låter sig inte göras inom ramarna för en kandidatuppsats då materialet skulle 

bli för omfattande; bristen på tillförlitlig och lättåtkomlig data alltför stor. Avgränsningen jag anser 

rimlig landar därför i 1980 års Peking, som kan ses som en startpunkt för stadens motorisering och 

urbanisering. Ytterligare en avgränsning för uppsatsen finns i att jag inte vägt in Kinas utbredda 

korruption som en faktor som påverkar hur miljöarbetet bedrivs i Peking. Jag har bedömt att pålitlig 

information av den typen som allt för svårtillgänglig.
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1. Peking
Peking är Folkrepubliken Kinas huvudstad, och landets kulturella och politiska centrum. Staden 

är ett av Kinas fyra storstadsområden som inordnas under och kontrolleras av centralregeringen och 

som därmed har samma administrativa status som en provins.1 Geografiskt ligger Peking i  den 

nordvästra delen på den nordkinesiska slätten (39° N, 116° Ö2), medeltemperaturen årligen ligger 

mellan 10–12 grader Celsius, med en årlig nederbörd på 644 mm.3 Det mesta av regnet, cirka 75 

procent,  faller  under  sommarmånaderna  mellan  juni  och  augusti.4 Peking  har  ett  kontinentalt 

tempererat  monsunklimat  med tydliga  årstider;  våren  är  varm och blåsig,  sommaren varm och 

regnig, hösten torr och solig, vintern kall och torr; ibland plågas staden av sandstormar som under 

våren blåser in från nordväst.5 Storstadsområdet upptar en yta på 16 410 km2 och är uppdelat i 14 

distrikt och två härader.6

Peking har, liksom Kinas städer i allmänhet, allt sedan Deng Xiaopings reformpolitik öppnade 

upp Kina mot omvärlden från 1978 och framåt, genomgått en kraftig urbanisering; invånarantalet 

har ökat från 9,04 miljoner invånare 1980 till över 20,69 miljoner invånare i slutet av 2012.7 Staden 

blir  också  ett  allt  mer  populärt  resmål,  2011  uppgick  antalet  utländska  turister  till  drygt  fem 

miljoner,  nästan dubbelt  så många som besökte staden 2000, och mer än femdubbelt  så många 

jämfört med 1990. Antalet inhemska turister är betydligt fler; drygt 20 miljoner.8 Den omfattande 

urbaniseringen  har  lett  till  en  kraftigt  utbyggd  infrastruktur;  Pekings  tunnelbana  är  idag  442 

kilometer  lång  och  fördelad  på  16  linjer  och  utbyggnad  pågår  ständigt;  år  2020  räknar 

myndigheterna med att Pekings tunnelbanesystem överskrider 1000 kilometer.9 Peking har också 

sex ringvägar och över 21 000 bussar fördelat på 764 busslinjer.10 Antalet bilar överskrider idag fem 

miljoner.11 

Peking ligger i det så kallade kolbältet i nordvästra Kina där kol utgör det huvudsakliga bränslet 

1 Xinhua, “Zhongguo De Xingzheng Quhua (中国的行政区划).”
2 Peking ligger på ungefär samma breddgrad som Lissabon, Madrid och Rom. 
3 Zhang J. et al., “Ambient Air Quality Trends and Driving Factor Analysis, Beijing 1983–2007.”
4 Beijing Municipal Environmental Protection Bureau, Environmental Management Institutions & Organizations in 

Beijing.
5 Zhang J. et al., “Ambient Air Quality Trends and Driving Factor Analysis, Beijing 1983–2007.”
6 Beijing.gov.cn, “Beijing Fengmao (北京风貌)”; Beijing Municipal Bureau of Statistics, Beijing Statistical Yearbook 

(北京统计年鉴); En kinesisk härad (xian 县) är en administrativ indelning under provinsnivå.
7 Beijing Municipal Bureau of Statistics, Beijing Statistical Yearbook (北京统计年鉴); Ren F., “Beijing Changzhu 

Renkou Da 2069.3 Wan Ren (北京常住人口达 2069.3 万人).”
8 Beijing Municipal Bureau of Statistics, Beijing Statistical Yearbook (北京统计年鉴).
9 Sun Y., “Beijing Ditie Da 442km Guonei Zui Chang (北京地铁大 442km 国内最长).”
10 Xinhua, “Beijing Liuhuanlu: Wei Shiqu Xuejian 3% Weiqiwuran (北京六环路：为市区削减 3％尾气污染)”; 

Beijing Municipal Bureau of Statistics, Beijing Statistical Yearbook (北京统计年鉴).
11 I slutet av 2011 uppgick antalet fordon (personbilar och lastbilar) i Peking till 4 983 000, för att sedan under 2012 
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för värmetillförsel under vintermånaderna, vilket bidrar till de kraftiga luftföroreningarna i staden.12 

Detta,  i  kombination  med  den  kraftiga  urbaniseringen,  gör  Peking  till  en  av  världens  mest 

förorenade megastäder sett till luftföroreningar.13

passera fem miljoner. Se Li Z.Y. and Hu G.Q., “Beijing Jidongche Baoyouliang Chaoguo 500 Wan Liang (北京机动
车保有量超过 500 万辆).”

12 World Bank, “Cost of Pollution in China: Economic Estimates of Physical Damages.”
13 Gurjar B.R. et al., “Evaluation of Emissions and Air Quality in Megacities.”; Megastad avser stad med en 

befolkning över 10 miljoner. 
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2. Vad påverkar luften?
Luftföroreningar  är  ett  allvarligt  globalt  miljöproblem  och  utgör  en  stor  hälsorisk  i 

utvecklingsländer likväl som i utvecklade länder.1 Luftföroreningar har en dokumenterat negativ 

påverkan  på  människors  hälsa  och  kopplas  samman  med  luftvägssjukdomar,  hjärt-  och 

kärlsjukdomar och cancer,  och leder till  ökad dödlighet.2 Till  exempel beräknas åtta procent  av 

världens lungcancerfall orsakas av luftföroreningar.3 WHO beräknar att luftföroreningar i stadsmiljö 

orsakar 1,3 miljoner dödsfall årligen världen över. Historiskt var det först efter ett par incidenter i 

början och mitten av 1900-talet som man på allvar började inse smogens hälsovådliga effekter, mest 

omtalat kanske Londons smogkatastrof i december 1952, då omkring 4 000 människor avled.4 

De luftföroreningar som ofta  förekommer i  forsknings- och mätningssammanhang5 och som 

anses ha stor inverkan på människor är främst partiklar (PM), kvävedioxid (NO2), svaveldioxid 

(SO2) och ozon (O3).  Av dessa uppskattas  partiklar  vara den luftförorening som medför störst 

hälsoproblem.6 Partiklar kan bestå av en mängd olika kemiska sammansättningar och mäts i dess 

koncentration per kubikmeter luft, uträknat på dess aerodynamiska diameter från nanometer (0,001 

mikrometer)  till  mikrometer  (µm).  De  vanligaste  måtten  är  PM10,  samt  PM2,5,  som  mäter 

partiklars  aerodynamiska  diameter  upp  till  10  µm,  samt  2,5  µm.  De  mindre,  så  kallade  fina 

partiklarna PM2,5, är betydligt hälsofarligare än de grövre PM10.7 De grövre partiklarna (1–10 µm) 

uppstår både på naturlig väg genom exempelvis erosion, damm eller havssalt; på konstgjord väg 

som  biprodukter  från  industrin,  jordbruket  och  som  slitage  från  vägar  och  däck.  De  finare 

partiklarna (under 2,5 µm) uppstår som regel efter vid förbränning av fossila bränslen då avgaser 

från exempelvis bilar, värmepannor och industrier kyls ned.8 Finare partiklar kan även uppstå vid 

exempelvis bränder.9 Kvävedioxid är en luftförorening som förutom att den är skadlig i sig även är 

en viktig markör för andra föroreningar från förbränning.10 Svaveldioxid är en hälsoskadlig färglös 

gas  som kopplas  direkt  till  förbränningsprocesser.  SO2 påverkar  luftvägarna  och  lungorna  och 

1 World Health Organization, “Air Quality and Health.”
2 Naturvårdsverket, Luftguiden: Handbok Om Miljökvalitetsnormer För Utomhusluft.
3 World Health Organization, Global Health Risks: Mortality and Burden of Disease Attributable to Selected Major 

Risks.
4 Hauck H., “Revision of Ambient Air Quality Standards for PM?”; Greater London Authority., 50 Years on: The 

Struggle for Air Quality in London Since the Great Smog of December 1952.
5 Se exempelvis World Health Organization, “Air Quality and Health.”; Gurjar B.R. et al., “Evaluation of Emissions 

and Air Quality in Megacities.”; Chan C.K. and Yao X.H., “Air Pollution in Megacities in China.”
6 World Health Organization, “Air Quality and Health.”
7 Ibid.; Naturvårdsverket, Luftguiden: Handbok Om Miljökvalitetsnormer För Utomhusluft.
8 Hauck H., “Revision of Ambient Air Quality Standards for PM?”; Isaxon C., “Controlled Human Exposures to 

Aerosol Particles: Design, Characterization and Evaluation of Aerosol Generation System and Chamber Exposures.” 
citerar Akselsson R. et al., Aerosoler.

9 World Bank, Pollution Prevention and Abatement Handbook 1998: Toward Cleaner Production.
10 Reducerad lungfunktion och bronkit hos astmapatienter bl.a. se World Health Organization, “Air Quality and 

Health.”
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drabbar särskilt personer med luftvägssjukdomar så som astma eller kronisk bronkit. Svaveldioxid 

utgör  också huvudkomponenten  i  surt  regn,  som bland annat  orsakar  korrosion och försurning. 

Ozon  syftar  till  marknära  ozon  som  bildas  som  en  reaktion  mellan  solljus  och  bland  annat 

kväveoxider (NOx) som är en produkt av avgaser från exempelvis bilar och industrier. Ozon är 

hälsofarligt och kopplas samman med bland annat lungsjukdomar.11 

För att reducera de skadliga hälsoeffekterna som luftföroreningar innebär har riktvärden tagits 

fram  av  WHO.  Även  EU  och  Sverige  har  gränsvärden;  Sveriges  formuleras  i 

miljökvalitetsnormerna (MKN), som i princip överensstämmer med EU:s gränsvärden och har som 

mål att nå WHO:s riktvärden år 2020.12 Kina har under 2012 infört nya gränsvärden som ersätter de 

gamla från 1996 och som ska gälla över hela landet från 2016.13 Förändringarna fasas in stegvis, 

och  Peking  implementerade  de  nya  gränsvärdena  den  1  januari  2013.14 Den  absolut  viktigaste 

förändringen i Kinas nya gränsvärden är, som kan utläsas av Tabell 1, att man infört gränsvärden för 

och mäter PM2,5. 

11 Ibid.; Naturvårdsverket, Luftguiden: Handbok Om Miljökvalitetsnormer För Utomhusluft.
12 Naturvårdsverket, Luftguiden: Handbok Om Miljökvalitetsnormer För Utomhusluft.
13 Ministry of Environmental Protection, “GB 3095-2012. Huanjing Kongqi Zhiliang Biaozhun (环境空气质量标

准).”
14 Beijing Municipal Environmental Monitoring Center, “Huanjing Kongqi Zhilian Biaozhun GB3095-2012 Yu 

Huanjing Kongqi Zhiliang Zhishu (AQI) Jishu Guiding (shixing) HJ633-2012 Jiedu (环境空气质量标准 GB3095-
2012 与环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）HJ633-2012 解读).”
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Tabell 1: Jämförelse mellan rikt- och gränsvärden för luftföroreningar mellan WHO, Sverige och Kina.  

(μg/m3)

Ämne Tid WHO15 MKN16 Kina 199617 Kina 201218

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2

PM2,5 Dygn 25 - - - - 35 75

År 10 25 - - - 15 35

PM10 Dygn 50 5019 50 150 250 50 150

År 20 40 40 100 150 40 70

NO2 Timme 200 9020 120 120 240 200 200

Dygn - 6021 80 80 120 80 80

År 40 40 40 40 80 40 40

SO2 10 min 500 - - - - - -

Timme - 20022 150 500 700 150 500

Dygn 20 10023 50 150 250 50 150

År - - 20 60 100 20 60

Ozon Timme - - 120 160 200 160 200

Högsta  8h–
medelvärde

100 120 - - - 100 160

15 WHO:s riktvärden är riktlinjer.
16 Sveriges Miljökvalitetsnormer.
17 Kinas gränsvärden från 1996 har tre nivåer. Nivå 1 avser särskilda skyddszoner, så som naturreservat. Nivå 2 avser 

bostadsområden, affärsdistrikt, mixade områden, industriområden i allmänhet samt landsbygd. Nivå 3 avser särskild 
industri. 

18 Kinas nya gränsvärden slår ihop Nivå 2 och Nivå 3 från gränsvärdena 1996 (GB 3095-1996).
19 Får överskridas 35 ggr/år.
20 Får överskridas 175 ggr/år, förutsatt att 200 μg/m3/h inte överskrids mer än 18 ggr/år
21 Får överskridas 7 ggr/år. 
22 Får överskridas 175 ggr/år, förutsatt att 350 μg/m3/h inte överskrids mer än 24 ggr/år.
23 Får överskridas 3 ggr/år.

12



Ytterligare en metod att mäta partikelhalter är genom Total Suspended Particulates (TSP24) och 

Kina mäter fortfarande TSP på regelbunden basis, trots att forskning visat att metoden generellt 

fångar upp för stora partiklar som inte är särskilt hälsofarliga i relativitet till de mindre PM10 och 

PM2,5, vilket gjort att exempelvis USA förkastade metoden redan 1987.25 TSP är dock relevant dels 

då mycket av den äldre statistiken från Kina bland annat baseras på denna metod, dels då metoden 

ger en indikation på partikelmängden i luften i stort, även om det inte går att specificera andelen 

finare partiklar. De flesta studier som konverterar TSP-nivåer till PM10-nivåer uppskattar PM10-

nivåerna till 0,5–0,65 av TSP.26 För att mäta luftkvaliteten i dagens Kina använder myndigheterna 

ett index kallat Air Quality Index (AQI27) som mäter de vanligaste luftföroreningarna i förhållande 

till  Kinas  gränsvärden.  AQI  infördes  samtidigt  som de  nya  gränsvärdena  2012 och  ersatte  det 

tidigare  indexet  Air  Pollution  Index  (API28).  Ett  tredje  index  relevant  i  sammanhanget  är  det 

amerikanska (även det kallat Air Quality Index, AQI29), då USA:s ambassad i Peking under 2008 

började mäta och publicera luftföroreningarna i Peking från en mätstation lokaliserad på taket av 

den amerikanska ambassaden.30 Det amerikanska indexet skiljer sig en del från det kinesiska, främst 

på de lägre nivåerna, som kan utläsas av Tabell 2.

24 TSP kan mäta nivåer upp till 160 µm.
25 World Bank, Pollution Prevention and Abatement Handbook 1998: Toward Cleaner Production.
26 Matus K. et al., Health Damages from Air Pollution in China.
27 Ministry of Environmental Protection, “HJ 633-2012. Huanjing Kongqi Zhiliang Zhishu (AQI) Jishu Guiding 

(shixing) (环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行)).”
28 Beijing Municipal Environmental Monitoring Center, “API.”
29 U.S. Environmental Protection Agency., “Guidelines for the Reporting of Daily Air Quality – the Air Quality Index 

(AQI). EPA–454/B–06–001.”; U.S. Environmental Protection Agency., “Revised Air Quality Standards for Particle 
Pollution and Updates to the Air Quality Index (AQI).”

30 Mer om detta i kapitel 5: Amerikanska ambassaden och PM2,5-mätningarna
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Tabell 2: Jämförelse mellan olika luftföroreningsindex.

(μg/m3 per 24 h)

Indexkategorier AQI (USA)31 API 
(Kina)

AQI (Kina)

USA Kina Index PM2,5 PM10 PM10 PM2,5 PM10

Bra (Good) Utmärkt (优) 0–50 0,0–12,0 0–50 0–50 0–35 0–50

Måttligt 
(Moderate)

Bra (良) 51–100 12,1–35,4 >50–150 50–150 35–75 50–150

Ohälsosamt  för 
känsliga 
grupper 
(Unhealthy  for 
sensitive groups)

Lätt  förorenat 
(轻度污染)

101–150  (API: 
100–200)

35,5–55,4 >150–250 150–350 75–115 150–250

Ohälsosamt 
(Unhealthy)

Måttligt 
förorenat (中度
污染)

151–200  (API: 
200–300)

55,5–150,4 >250–350 350–450 115–150 250–350

Väldigt 
ohälsosamt 
(Very unhealthy)

Allvarligt 
förorenat (重度
污染)

201–300  (API: 
>300)

150,5–250,4 >350–420 420–600 150–250 350–420

Farligt 
(Hazardous)

Kritiskt 
förorenat (严重
污染)

301–400 250,5–350,4 >420–500 - 250–350 420–500

401–500 350,5–500 >420–500 - 350–500 500–600

31 Det amerikanska AQI-indexet reviderade i början på 2013 sina PM2,5-nivåer något och sänkte brytpunkterna på de 
lägre nivåerna (Good–Unhealthy) med ungefär 5 enheter, se U.S. Environmental Protection Agency., “Revised Air 
Quality Standards for Particle Pollution and Updates to the Air Quality Index (AQI).”
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3. Hur bilarna tog över världens cykelhuvudstad 
Peking i början på 80-talet var en stad som precis lämnat Kulturrevolutionen bakom sig, och 

som tog sina första  trevande steg mot modernisering när Deng Xiaopings marknadsreformer på 

allvar började ge resultat.1 Urbaniseringen som blev följden skulle leda till att Pekings befolkning 

nästan fördubblades  fram till  de  olympiska  spelen  2008;  från  drygt  9  miljoner  till  närmare  18 

miljoner.2 1981 bodde drygt 20 procent av Kinas befolkning i städerna, men under 80-talet skulle 8 

miljoner kineser varje år söka sig till städerna då moderniseringen på landsbygden gjort hundratals 

miljoner  kineser  överflödiga.  Industrin  reformerades  under  de  fyra  moderniseringarna,  och 

produktiviteten ökade, så också i Peking som var en viktig industristad. 

Kol är Kinas viktigaste energikälla, närmare 70 procent av landets energiproduktion kommer 

från  kolförbränning.3 Kolets  centrala  roll  i  Kinas  energiproduktion  gör  att  landets  totala 

energiförbrukning mäts i kvantiteten ton kol som förbrukas, i ett mått kallat Ton of standard Coal 

Equivalent (TCE4). Utifrån detta mått fördubblades Pekings totala energikonsumtion mellan 1980 

och  1998;  från  drygt  19  miljoner  ton  kol  till  närmare  40  miljoner  ton  kol.5 Störst  andel  av 

energiförbrukningen,  ungefär  två  tredjedelar,  står  industrin  för.  Denna  massiva  ökning  i  

energikonsumtion ledde till att luftföroreningarna under 80- och 90-talets Peking ökade.6 Från 1983 

fram till 1991 ökade exempelvis årsmedelvärdet för SO2 från 85  μg/m3 till 140 μg/m3, och låg 

sedan kvar på höga årsmedelvärden omkring 100 μg/m3 fram till 1998. Kinas årliga gränsvärde för 

SO2 är 60 μg/m3.7 För PM10 finns ingen data att tillgå tidigare än 1998, men mätte då upp till ett 

årsmedelvärde på 193 μg/m3. Med tanke på att  TSP för perioden 1991–1998 årligen legat jämt 

omkring 360 μg/m3, samt att nivåerna för kväveoxid (NOx8) för perioden 1983–1998 ökat markant 

från  69  μg/m3 till  152 μg/m3 så  anses  det  rimligt  att  anta,  speciellt  med ökningen av  SO2 i 

beaktande, att PM10-nivåerna i alla fall under 90-talet legat på liknande höga nivåer. 

En observation som återkommer i studier om Pekings luftföroreningar är att utsläppen under 

uppvärmningsperioden  (november–mars)  ökar;  främst  då  för  SO2,  som  i  en  studie  under 

1 Spence D. Jonathan, The Search for Modern China.
2 Ibid.; Beijing Municipal Bureau of Statistics, Beijing Statistical Yearbook (北京统计年鉴).
3 World Bank, “Cost of Pollution in China: Economic Estimates of Physical Damages.”
4 Sinton E.J. and Fridley G.D., “A Guide to China’s Energy Statistics.”; TCE skrivs också som SCE (Standard Coal 

Equivalent), kinesiska: wan dun biaozhun mei (万吨标准煤). År 1995 uppgick den verkliga mängden kol per TCE 
till drygt 70 procent. 

5 Beijing Municipal Bureau of Statistics, Beijing Statistical Yearbook (北京统计年鉴).
6 Zhang J. et al., “Ambient Air Quality Trends and Driving Factor Analysis, Beijing 1983–2007.”
7 WHO eller Sverige har inte några gränsvärden på årlig basis för SO2. Gränsvärdet för ett dygn är dock 20 μg/m3 

respektive 100 μg/m3, att jämföras med Kinas dygnsgränsvärde om 150 μg/m3.
8 Kväveoxid bildas vid ofullständig förbränning, bland annat från biltrafik, och är ett tecken på avsaknad av 

katalysator. NOx är hälsovådligt och blockerar bland annat hemoglobinets förmåga till syreupptag, se  
Naturvårdsverket, Luftguiden: Handbok Om Miljökvalitetsnormer För Utomhusluft.
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vintermånaderna visade upp närmare fem gånger så höga nivåer.9 En studie som både styrker men 

som också kan ställa ovanstående uppgifter i tveksam dager är Världsbankens Cost of pollution in  

China som visserligen visar på höga PM10- och SO2-nivåer som matchar, och många gånger också 

överskrider  de  nivåer  som redogörs  ovan  under  80-  och 90-talen.10 Världsbankens  rapport  slår 

däremot fast att SO2 och NOx som trend generellt minskat från 1980 fram till 1990, för att sedan 

ligga på en jämn nivå fram till 2003, för att sedan öka igen.  Världsbankens rapport grundar sig 

däremot på data från närmare 100 kinesiska städer, och har som mål att ge en bild av hela Kinas 

luftföroreningar. Att Peking under 80- och 90-talet visar en trend annorlunda än landet som helhet är 

därför  inte  orealistiskt,  och  snarare  stärker  Världsbankens  höga  luftföroreningsnivåer  (för  SO2 

betydligt  högre  i  landet  än  i  Peking  under  80-talet)  sannolikheten  att  statistiken  för  Peking är 

trovärdig, eller i alla fall inte är lägre än uppgivit. En tredje studie som beräknat PM10-nivåerna i 

hela Kina 1981–2005 visar att nivåerna i början av 80-talet årligen mätte omkring 300 μg/m3, men 

att  de  under  90-talet  halverats  till  omkring  150  μg/m3.11 Studien  konverterar  TSP till  PM10 

eftersom Kina huvudsakligen fram till 2002 mätte luftföroreningar i TSP, och studien reserverar sig 

för att nivåerna fram till 2002 därmed kan underskattas med upp till  30 procent, vilket i så fall 

skulle  innebära  att  luftföroreningarna  var  ännu  värre  än  studien  redogjorde  för.  Dock  vill  jag 

poängtera att denna studie återigen mäter hela Kina, och inte specifikt Peking, men att resultaten 

pekar mot att luftföroreningarna i allmänhet under 80-talet var ett stort problem, ett problem som 

uppenbarligen till största del orsakades av industrin och kolförbränning, då bilarna än så länge var 

få. 

Peking på 80-talet var först och främst en cykelstad, huvudstaden i det som kallades Cykelns 

rike; 500 miljoner cyklar ska ha rullat på Kinas vägar under 80-talet.12 Den urbana befolkningen 

ökade snabbt, och myndigheterna släpade efter med investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik. 

Städerna  växte  visserligen  befolkningsmässigt,  men  inte  nödvändigtvis  ytmässigt;  hårda 

restriktioner  av  privat  försäljning  och projektering  av  jordbruksmark utanför  städernas  centrala 

områden  gjorde  att  nya  bostäder  snarare  uppfördes  innanför  stadens  gränser.  Resultatet  blev 

kompakta,  tätbefolkade  städer  som  också  blev  bland  de  mest  cykelvänliga  i  världen.13 Innan 

marknadsreformerna luckrade upp planekonomin betraktades cykeln som ett privilegium; endast en 

av fem ägde en cykel. De flesta fick istället nöja sig med att trängas i kollektivtrafiken. När fler fick 

råd och möjlighet att köpa sig en cykel under 80-talet fullkomligt exploderade cykelförsäljningen i  

9 Zhang J. et al., “Ambient Air Quality Trends and Driving Factor Analysis, Beijing 1983–2007.”
10 World Bank, “Cost of Pollution in China: Economic Estimates of Physical Damages.”
11 Matus K. et al., Health Damages from Air Pollution in China.
12 CNTV, “Chinese Commodities: Past and Present Part 3 – Kingdom of Bicycles.”
13 Hook W. and Replogle M., “Motorization and Non-motorized Transport in Asia.”
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Kina; den årliga produktionen steg från tio miljoner cyklar per år 1980 till 40 miljoner cyklar per år 

1990. Peking var inget undantag. År 1980 fanns det närmare 2,9 miljoner cyklar i Peking, i början 

av 90-talet hade antalet cyklar växt till 7,3 miljoner.14 Utöver vanliga cyklar fanns då dessutom över 

en halv miljon trehjulingar i Peking.15 Det fanns främst tre orsaker till varför cykeln blev en sådan 

succé. Dels hade man råd; cykeln sanktionerades från myndighetshåll för att uppmuntra folk att 

cykla till jobbet för att avlasta kollektivtrafiken.16 Dels så är Kinas städer relativt platta, och för det 

tredje så fanns det stora ytor att cykla på då en tredjedel av vägytan uppläts åt cyklisterna. I Peking 

cyklade mer än hälften av kineserna till jobbet, där långa trädalléer skiljde bilisterna och cyklister. 

1980 fanns knappt 80 000 bilar i Peking, och det skulle dröja fram till mitten av 90-talet innan 

antalet bilar passerade en halv miljon, lagom till att stadens tredje ringväg stod klar.17 Under början 

av 90-talet förändrades myndigheternas attityd till cykeln och stadsplanerarna började i allt större 

utsträckning  favorisera  bilismen.  Trädalléerna  höggs  ner  till  förmån  för  ytterligare  vägfiler; 

cykelskatter infördes och parkeringsavgiften för cyklar höjdes.18 

Även om det i slutet av 90-talet fanns nästan lika många registrerade cyklar i Peking som det  

fanns  invånare,  så  blev bilarna  allt  fler  och  närmade sig  miljonen.19 För  att  stävja  de  allt  mer 

utbredda  luftföroreningarna  i  Peking  införde  myndigheterna  under  90-talet  en  rad  åtgärder. 

Utsläppskrav infördes på nya bilar, kollektivtrafiken byggdes ut och restriktioner infördes på den 

växande mängden motorcyklar. En studie visar att trots att antalet motorfordon i Peking ökade med 

12 procent årligen mellan 1995–2005 så lyckades man genom dessa åtgärder stävja den negativa 

utvecklingen av växande luftföroreningar från en växande bilflotta.20 En annan studie visar att de 

skärpta nationella bränslestandarder för svavelhalter som infördes under 90- och 00-talet bidragit till  

att  stävja  utvecklingen, även om studien slår  fast  att  åtgärderna långt ifrån räcker till,  samt att  

motorcyklar och tunga fordon står för en stor andel av utsläppen nationellt.21 En tredje studie gjord i 

Peking mellan 2000–2005 visade att man genom de nya utsläppskraven lyckades hålla i alla fall 

kväveoxid-nivåerna stången trots att andelen bilar nästan fördubblades under perioden.22 Med detta 

14 Beijing Municipal Bureau of Statistics, Beijing Statistical Yearbook (北京统计年鉴).
15 Trehjulingar (Sanlunche 三轮车) är en vanlig syn i Kina, och används främst vid varutransporter.
16 Lowe D.M., The Bicycle: Vehicle for a Small Planet.
17 Beijing Municipal Bureau of Statistics, Beijing Statistical Yearbook (北京统计年鉴); Zhongguo Wang, “1994 Nian 

9 Yue 29 Ri Beijing Sanhuanlu Gaobie Honglvdeng (1994 年 9 月 29 日 北京三环路告别红绿灯).”
18 Hook W. and Replogle M., “Motorization and Non-motorized Transport in Asia.”
19 År 1999 så uppgick antalet cyklar till 10,3 miljoner, befolkningen till 12,5 miljoner, bilarna till 948 000, se Beijing 

Municipal Bureau of Statistics, Beijing Statistical Yearbook (北京统计年鉴).
20 Wang H.K. et al., “Trends in Vehicular Emissions in China’s Mega Cities from 1995 to 2005.”
21 Cai H. and Xie S.D., “Estimation of Vehicular Emission Inventories in China from 1980 to 2005.”
22 Jin T.S. et al., “An Evaluation of Improvements in the Air Quality of Beijing Arising from the Use of New Vehicle 

Emission Standards.”
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inte sagt att NOx-nivåerna sjunkit till hälsosammare nivåer, bara att de inte fortsatt öka nämnvärt.  

Ytterligare en studie visar att åtgärderna som infördes i Peking från slutet av 90-talet fram till 2009 

mer än halverat de potentiella utsläppen från bilflottan.23 Motorcyklar förbjöds också innanför fjärde 

ringvägen 2001, vilket fram till  2009 resulterade i  att  antalet  registrerade motorcyklar i  Peking 

sjönk kraftigt.24 

Förutom åtgärder mot den växande bilflottan, så satsades det på ”ren kol” i och med införandet 

1998 av ett gränsvärde på svavelhalt i kol om 0,5 procent (medelvärdet för svavelhalten i kol i norra 

Kina var då 0,92 procent).25 Industrin tvingades också installera svavelreducerande teknologiska 

lösningar, värmeverken likaså, och över 300 fabriker tvingades flytta ut från stadskärnan.26 Frågan 

är  dock  hur  effektiva  just  denna  åtgärd  var  då  flera  studier  visat  att  över  30  procent  av 

föroreningarna i Peking kommer från omkringliggande provinser så som Shandong och Hebei, samt 

storstadsområdet Tianjin.27 Svaveldioxidnivåerna började som ett resultat av åtgärderna efter 1998 

sjunka kraftigt,  en viktig faktor till  detta var sannolikt också att Pekings industrilandskap också 

förändrats i grunden; den primära och sekundära industrin (tillverkningsindustrin) fick ge plats åt 

servicesektorn, som 2007 stod för två tredjedelar av den totala energikonsumtionen.28 Det årliga 

medelvärdet för SO2 sjönk 1998–2007 från 120 μg/m3 till 47 μg/m3. 

Pekings huvudsakliga luftproblem, partiklarna, visade sig dock vara en svårare nöt att knäcka. 

PM10-nivåerna överskred fortfarande de dagliga gränsvärdena 30 procent av samtliga dagar åren 

1999–2005.29 En studie från Tsinghua som under ett år (2001–2002) mätte PM2,5-nivåer på två 

platser  i  Peking  uppvisade  ett  årligt  medelvärde  om 100  μg/m3;  tio  gånger  högre  än  WHO:s 

riktvärden och tre gånger högre än Kinas nuvarande gränsvärden.30 

Peking  på  00-talet  hade  visserligen  mött  framgång  i  att  hantera  de  smutsiga  utsläppen  av 

svaveldioxid som förorenat staden i årtionden, men transportsektorns ofantliga tillväxt hade istället 

skapat  en  situation  där  de  mer  traditionella  utsläppen  från  kolförbränningen  blandades  med 

avgaser.31 Pekings motorisering hade skett i en hastighet av aldrig tidigare skådat slag; där det för 

Tokyo hade tagit 20 år att öka antalet motorfordon från 1 till 3 miljoner, tog det för Peking endast 

23 Wu Y. et al., “On-road Vehicle Emission Control in Beijing: Past, Present and Future.”
24 Peking har sex ringvägar. Den andra ringvägen omgärdar det centrala Peking och följer sträckan för den gamla 

ringmuren, därefter följer övriga ringvägaa i allt vidare cirklar kring staden. Fjärde ringvägen ligger drygt en mil 
från stadskärnan. 

25 Zhang J. et al., “Ambient Air Quality Trends and Driving Factor Analysis, Beijing 1983–2007.”
26 Hao J.M. et al., “Air Quality Impacts of Power Plant Emissions in Beijing.”
27 Streets G.D. et al., “Air Quality During the 2008 Beijing Olympic Games.”; Chan C.K. and Yao X.H., “Air Pollution 

in Megacities in China.”
28 Zhang J. et al., “Ambient Air Quality Trends and Driving Factor Analysis, Beijing 1983–2007.”
29 Chan C.K. and Yao X.H., “Air Pollution in Megacities in China.”
30 Duan F.K. et al., “Concentration and Chemical Characteristics of Pm2,5 in Beijing, China: 2001–2002.”
31 Zhang J. et al., “Ambient Air Quality Trends and Driving Factor Analysis, Beijing 1983–2007.”
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tio år.32 Peking var 2006 den stad i Kina som släppte ut mest koldioxid, både per capita och i ren 

koldioxidmängd. År 2007 överskred antalet motorfordon i Peking 3 miljoner (varav 2,77 miljoner 

var  bilar) och  den  årliga  energiförbrukningen  för  staden  uppgick  nu  till  62,8  miljoner  TCE.33 

Huvudstaden  i  Cykelns  konungarike  hade  omfamnat  bilen,  och  i  slutet  av  2004  avskaffades 

systemet med cykelregistrering och cykelskatt i Peking, något som Duan Liren (段里仁 ),  vice 

direktör vid Pekings Trafiksäkerhetsbyrå, kommenterade på följande vis:34

”Det här betyder inte att Kina helt tar farväl av cykeln, en del kommer fortfarande välja detta  

miljövänliga, platseffektiva och gröna transportsätt. Cykelsportens unika charm kommer dessutom  

attrahera allt fler unga människor.” (并不意味着中国人将彻底告别自行车，一部分人还会重新

选择这种无污染、占地少的绿色交通工具。此外，自行车运动的独特魅力将吸引越来越多的

年轻人)

Andra insåg dock redan då att Peking kanske valt fel väg. Kinas vice byggminister Qiu Baoxing 

(仇保兴) kommenterade landets utveckling vid en konferens 2005:35

”Det  kraftigt  ökade  antalet  bilar  orsakar  inte  bara  allt  allvarligare  trafikstockningar,  utan  

skapar också stora utmaningar för stadsplanering och bränsletillförsel. Samtidigt som man i flera  

kinesiska  städer  avskaffar  cykelfiler  så  trycker  man  i  allt  fler  utländska  städer  som  inte  har  

cykelfiler på att bygga dessa.” (车辆的急剧增加，不仅使大城市的交通拥堵愈演愈烈 也给能源

供应、城市建设等提出了严峻挑战。仇保兴说，在中国一些城市取消自行车道的同时，一些

原来没有自行车道的国外城市越来越重视自行车道的建设)

Det sista året som antalet cyklar togs upp i Pekings årsrapporter var 2003. Då överskred stadens 

cyklar 11 miljoner. Pekings välkomnade av bilismen skapade omfattande miljöproblem i staden, 

vilket också skulle bli världens angelägenhet 2008. när staden stod som värd för de Olympiska 

spelen. 

32 Darido G., Torres-Montoya M., and Mehndiratta S., Urban Transport and CO2 Emissions: Some Evidence from 
Chinese Cities.

33 Beijing Municipal Bureau of Statistics, Beijing Statistical Yearbook (北京统计年鉴).
34 Liu J. and Rao Y.J., “Wo Guo Quxiao Zixingchedengjizhidu Xinche Youwang Zhijie Qishang Malu (我国取消自行

车登记制度 新车有望直接骑上马路).”
35 Wang Y.K., “Jianshe Bufuzhang Qiu Baoxing: Wo Guo Chengshi Buying Paoqi Zixingche (建设部副部长仇保兴：

我国城市不应抛弃自行车).”
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4. Sommar-OS 2008 
Den 13 juli 2001 blev det klart att Peking skulle få anordna sommar-OS 2008. Ett historiskt 

beslut för Kina som nu för första gången skulle få arrangera de olympiska spelen. Det var också en 

slags revansch efter att man 1993 hade förlorat en jämn omröstning mot Sidney om att arrangera 

sommar-OS 2000.1 Att detta var en nationell angelägenhet av högsta prioritet var tydligt då partiets 

elit  hade  samlats  vid Milleniumaltaret  i  Peking för  att  samma kväll  tillsammans med tusentals 

Pekingbor fira beskedet. Xinhua rapporterade:2

”Ikväll  blev  Milleniumaltaret  till  en  miniatyr  av  miljoner  och  åter  miljoner  kinesers  

passionsfyllda uttryck. Klockan tjugo minuter över tio anlände centralkommitténs ledamot kamrat  

Jiang Zemin, åtföljd av Jia Qinglin, partisekreterare för Peking, till  den ceremoniella elden vid  

södra delen av  Milleniumaltaret  och  deltog tillsammans med studenter,  idrottare,  exemplariska  

arbetare och representanter för  massorna i  firandet.  Milleniumaltaret  blev likt  ett  stort  hav av  

lycka. Folket hurrade och hoppade med glädjetårar rinnande ner för kinderna. På denna kokande  

arena,  så  kunde  folket  inte  hindra  sig  själva  från  att  plocka  upp  skyddsräckets  flaggor  och  

känslosamt vifta med dessa, och gång på gång kasta upp blommor och de färgglada flaggorna i  

luften.” (今晚的中华世纪坛，成为亿万中国人民激情迸发的缩影。２２时２０分，江泽民同

志在中共中央政治局委员、北京市委书记贾庆林的陪同下，来到中华世纪坛南端的圣火台前，

与参加联欢活动的大学生、运动员、劳动模范及群众代表见面。此刻，世纪坛成为欢乐的海

洋。人们欢呼着，跳跃着，泪花浸润着欢快的笑脸。在沸腾的现场，人们情不自禁地拿起护

栏上的旗帜，尽情挥舞，一次又一次地将鲜花、彩旗抛向天空).

Samtidigt samlades 400 000 människor på Himmelska fridens torg för att fira beskedet.3 När 

festligheterna väl lagt sig gällde det dock att sätta igång med planeringen på allvar. 

Miljön har allt sedan mitten på 80-talet blivit ett allt viktigare faktor i de Olympiska spelen, och 

Pekings bud 2001 innehöll en tydlig grön profil; det lanserades som ”Green Olympics”, och en rad 

åtgärder för att komma tillrätta med Pekings olika miljöproblem radades upp och ingick i budet.4 En 

del av dessa åtgärder hade redan innan Peking beviljades OS 2001 börjat implementerats i staden 

1 BOCOG, Official Report of the Beijing 2008 Olympic Games, Volume 1: Bai Nian Yuan Meng: Beijing Aoyunhui 
Shenban Gongzuo Baogao (百年圆梦：北京奥运会申办工作报告).

2 Xu R.J. and Qin J., “Jiang Zemin Zhidian Lan Qing Dui Beijingshi Shenao Chenggong Biaoshi Relie Zhuhe (江泽
民致电李岚清对北京市申奥成功表示热烈祝贺).”

3 BOCOG, Official Report of the Beijing 2008 Olympic Games, Volume 1: Bai Nian Yuan Meng: Beijing Aoyunhui 
Shenban Gongzuo Baogao (百年圆梦：北京奥运会申办工作报告).

4 UNEP, Independent Environmental Assessment, Beijing 2008 Olympic Games.
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som en del  av Pekings långsiktiga miljöarbete.  Bland dessa åtgärder var,  som finns  beskrivet i 

kapitel 3, att införa utsläppskrav på bilar, reducera svavelhalten i bränsle, bygga ut kollektivtrafiken 

och uppgradera befintliga industriers och värmeverks reningskapacitet med mer svavelreducerande 

teknik.5 Mer specifikt innebar detta att motsvarande Euro IV-standarder infördes etappvis på bilar 

fram  till  2008.6 För  att  möta  de  nya  utsläppskraven  var  man  därmed  tvungen  att  förbättra 

bränslekvaliteten, vilket i och med de nya Euro IV-standarderna innebar att svavelhalten i bensin 

och diesel 2008 sjönk från 850 ppm till 50 ppm. Ett system med gröna och gula lappar infördes för 

att klassificera ett fordon efter de nya utsläppskraven. Möttes inte gällande standard fick bilen en 

gul lapp. Drygt en halv miljon fordon inspekterades årligen. I kollektivtrafiken byttes över 7000 

dieselbussar ut mot bussar drivna på gas, 50 000 gamla taxibilar ersattes av nya modeller som nådde  

upp till utsläppskraven. Massiva satsningar på kollektivtrafiken innebar att 200 km ny tunnelbana 

byggdes;  fyra  linjer  utökades  till  åtta.  Mycket  fokus  låg  som  sagt  på  industrin  och  de  stora  

kolkraftverken;  hundratals  industrier  tvingades  stänga  eller  flytta  och  Pekings  fyra  största 

kolkraftverk renoverade. Åtgärder infördes också för den småskaliga kolförbränningen: samtliga 16 

000 småskaliga kolkraftverk byggdes om till att istället kunna drivas på renare bränslen, så som 

naturgas.7 44 000 restauranger och andra institutioner tvingades byta ut sina kolspisar mot spisar 

drivna på naturgas.8 Utöver detta infördes nya riktlinjer för byggarbetsplatser för att förhindra att 

damm  och  partiklar  spreds  vid  byggnationer.  Ett  omfattande  grönområdes-  och 

återbeskogningsprojekt  lanserades,  vilket  utökade Pekings  grönområden  från  36  till  43  procent 

mellan  2000–2008,  samt  ökade  den  skogstäckta  ytan  i  Pekings  omkringliggande  kuperade 

bergsområde  från  57,2  till  70,5  procent.  Allt  som  allt  investerades  120  miljarder  RMB  i 

miljöåtgärder mellan 2001–2007, mellan 1999 och 2008 handlade det om 170 miljarder RMB. 

Totalt  utfärdade  Pekings  stad  under  åren  1999–2008  57  kungörelser  gällande  nya  lagar, 

bestämmelser och direktiv om luftkvaliteten.9 Detta var välbehövligt då en studie gjord i augusti 

2003 visade att Pekings luftkvalitet var avsevärt mycket sämre än luften i andra städer som tidigare 

anordnat sommarolympiader.10 Studien visade att PM2,5-niåverna i Peking i 86 procent av fallen 

överskred de amerikanska gränsvärdena (enl. AQI), och i majoriteten av fallen också överskred 

Kinas egna gränsvärden (Klass 2) för PM10. Maximala dygnsvärden om 178 μg/m3 och 368 μg/m3 

5 se kapitel 3: Hur bilarna tog över världens cykelhuvudstad 
6 Euro-I (1999), Euro-II (2003), Euro-III (2006) Euro-IV (2008). Euro-IV-standarder infördes på grund av OS två år 

tidigare i Peking jämfört med Kina nationellt, se UNEP, Independent Environmental Assessment, Beijing 2008 
Olympic Games.

7 Med småskaliga avses en årsförbränning om 20 ton kol eller mindre.
8 Jin D.P., Ljungqvist A., and Troedsson H., The Health Legacy of the 2008 Beijing Olympic Games: Successes and 

Recommendations.
9 Ma N., Liu M., and Liang W.N., “2008 Nian Beijing Aoyunhui Dui Beijing Kongqizhiliang De Yingxiang (2008 年

北京奥运会对北京空气质量的影响).”
10 De olympiska spelen i Peking skulle anordnas i augusti (8–24 aug).
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PM2,5 respektive PM10 noterades.11 Den övergripande officiella statistiken visade på PM10-nivåer 

som på årsbasis 2000–2007 figurerade mellan 130–160 μg/m3.12 

Den dåliga luften skapade debatt i världspressen med rubriker såsom: ”Beijing meeting pledges 

but pollution a concern: U.N.”, ”Cars stay away but Beijing smog remains”, ”Pollution risk for  

Olympic  events”,  ”Pollution  Dangers  Cast  Shadow over  2008  Olympics”,  ”Beijing’s  Olympic  

Quest: Turn Smoggy Sky Blue”, ”Beijing Air Raises Questions for Olympics”, samt ”Svårt att leva 

upp till WHO:s nya gränsvärden för ren luft”.13 

Den officiella  kinesiska pressen valde en mer positiv vinkel på det hela, med rubriker som: 

"Jiang Xiaoyu: Pekings luft har förbättrats och når under 2008 internationell standard", "Liu Qi:  

De  olympiska  spelen  gör  att  vi  får  tillfälle  att  förbättra  Pekings  luftkvalitet  till  nya  nivåer",  

"Internationella olympiska kommitténs tjänsteman: Jag hade aldrig kunnat föreställa mig en så stor  

förbättring av Pekings luftkvalitet", "He Zhenliang konstaterar att Pekings luftkvalitet och trafik  

inte  kommer  utgöra  några  problem  under  OS",  "Varken  Kina  eller  Peking  kommer  förbise  

möjligheterna att förbättra Pekings luftkvalitet", "Antalet dagar med blå himmel uppgick 2005 till  

233 i Peking", samt "Luftföroreningarna i atmosfären under hård attack, Peking garanterar att att  

man kommer nå den olympiska luftkvaliteten enligt planen".14

Den  intensiva  mediarapporteringen  om  luftkvaliteten  fick  den  Internationella  olympiska 

kommittén  (IOK)  att  upprätta  en  särskild  expertpanel  som skulle  granska  luftkvalitetsdata  och 

fungera som ett rådgörande organ till IOK, då oro fanns för att den dåliga luften skulle påverka 

idrottarnas hälsa.15 

För att ytterligare förbättra luftkvaliteten under de olympiska spelen lanserade myndigheterna 

11 Chan C.Y. et al., “Characteristics of Vertical Profiles and Sources of Pm2,5, Pm10 and Carbonaceous Species in 
Beijing.”

12 UNEP, Independent Environmental Assessment, Beijing 2008 Olympic Games.; Beijing Municipal Bureau of 
Statistics, Beijing Statistical Yearbook (北京统计年鉴).

13 Mulvenney N., “Beijing Meeting Pledges but Pollution a Concern: U.N.”; Mulvenney N., “Cars Stay Away but 
Beijing Smog Remains.”; BBC Sport., “Pollution Risk for Olympic Events.”; Schmundt H., “Bad Air in Beijing?: 
Pollution Dangers Cast Shadow over 2008 Olympics.”; Yardley J., “Beijing’s Olympic Quest: Turn Smoggy Sky 
Blue.”; Macur J., “Beijing Air Raises Questions for Olympic.”; Sahlberg H., “Svårt Att Leva Upp till WHO:s Nya 
Gränsvärden För Ren Luft.”

14 Beijing Olympic Organization Committee., “Jiang Xiaoyu: Beijing Kongqi Zhiliang You Gaishan 08 Nian Dadao 
Guoji Biaozhun (蒋效愚：北京空气质量有改善 08 年达到国际标准).”; Beijing Ribao, “Liu Qi: Jie Aoyun Jiyu 
Ba Beijing Kongqi Zhiliang Gaishan Ruci Zhida (刘淇：借奥运机遇把北京空气质量提高到新水平)”; Gao P., 
“Guoji Aoweihuiguanyuan: Meixiangdao Beijing Kongqi Zhiliang Gaishan Ruci Zhida (国际奥委会官员：没想到
北京空气质量改善如此之大)”; Sohu Sports., “He Zhenliang Biaoshi ‘Beijing Aoyun Kongqi Zhiliang He Jiaotong 
Mei Wenti’ (何振梁表示 "北京奥运空气质量和交通没问题).”; Xinhua, “Guojia He Beijingshi Zhengfu Jiang 
Buyi Yuli De Gaishan Beijing Kongqi Zhiliang (国家和北京市政府将不遗余力地改善北京空气质量)”; Renmin 
Ribao, “Beijing 2005 Nian De 233 Ge Lantian. (北京 2005 年的 233 个蓝天).”; Zhong Xin She., “Daqi Zhiwu 
Zheng Gongjian Beijing Jiang Zhi Aoyun Kongqi Zhiliang Baozhang Fangan (大气治污正攻坚 北京将制奥运空
气质量保障方案).”

15 Jin D.P., Ljungqvist A., and Troedsson H., The Health Legacy of the 2008 Beijing Olympic Games: Successes and 
Recommendations.
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under  2008  en  rad  tillfälliga  åtgärder,  som  skulle  gälla  från  juli  till  och  med  september,  då 

Paralympics  avslutats.  Åtgärderna  innebar  att  myndigheterna  tillfälligt  stängde  ner  fabriker, 

industrier  och  företag  som bedömdes  påverka  luftkvaliteten.  Det  handlade  om  exempelvis  om 

stålverk,  cementfabriker,  kemikalieproducenter och tillverkningsindustri,  men också företag som 

använde  spray-färger  (exempelvis  målare)  och  lackering.  Byggnationer  fick  byggstopp.  Vidare 

skruvades  energiproduktionen  vid  Pekings  kolverk  ned.16 Störst  inverkan  fick  de  tillfälliga 

åtgärderna nog på trafiken. Samtliga bilar som märkts med gul lapp fick helt enkelt körförbud. Tung 

trafik, trehjulingar och traktorer förbjöds att köra innanför femte ringvägen (sjätte ringvägen på 

dagtid). En tredjedel av samtliga myndighetsbilar plockades av vägarna. Förutom detta så infördes 

ett varannan dag-system, där alla bilar med jämna eller  udda slutsiffror på sin nummerplåt fick 

körförbud.17 Allt detta sammantaget bedömdes skulle reducera det totala antalet fordon på Pekings 

gator  med  70  procent.  Då  antalet  bilar  i  Peking  2008  överskred  3  miljoner,  innebar  det  att 

åtgärderna effektivt plockade bort över 2 miljoner bilar dagligen. 

För att komma tillrätta med luftföroreningarna i Peking inför OS så räckte det dock inte med att 

attackera problemet inom storstadsområdets gränser. Som nämnt i kapitel 3 så visade en studie att så 

mycket  som  en  tredjedel  av  Pekings  luftföroreningar  kom  utifrån;  från  Shandong,  Hebei  och 

Tianjin.18 Därför  så  stängdes  industrier  och  kolverk  konsekvent  ner,  eller  tvingades  reducera 

produktionen, i Hebei, Tianjin, Shanxi, Shandong och Inre Mongoliet.19 

Även  om  de  olympiska  spelen  skulle  infalla  i  augusti,  det  vill  säga  utanför 

uppvärmningsperioden som innebar kraftigare luftföroreningar, så innebär det varma klimatet under 

sommaren  en  särskild  utmaning  vad  gäller  markozonföroreningar.20 ”Dåliga”  meteorologiska 

förutsättningar,  det  vill  säga  höga  temperaturer,  hög  luftfuktighet  och  låga  vindhastigheter, 

associeras med sämre luftkvalitet.21 Myndigheterna i Peking reserverade sig därför för att sätta in 

ytterligare åtgärder om väderförutsättningarna skulle kräva detta.22 

16 Beijing Municipal People’s Government., “Beijingshi Renminzhengfu Guanyu Fabu 2008 Nian Beijing Aoyunhui 
Canaohui Qijian Benshi Kongqi Zhiliang Baozhang Cuoshi De Tonggao (北京市人民政府关于发布 2008 年北京 
奥运会残奥会期间本市空气质量保障措施的通告).”

17 Beijing Municipal People’s Government., “2008 Nian Beijing Aoyunhui Canyunhui Qijian Beijingshi Jiaootong 
Baozhang Fangan (2008 年北京奥运会残奥会期间北京市交通保障方案). Jing Zheng Fa, 26, 2008 (京政发
[2008]26 号).”

18 Streets G.D. et al., “Air Quality During the 2008 Beijing Olympic Games.”
19 Jin D.P., Ljungqvist A., and Troedsson H., The Health Legacy of the 2008 Beijing Olympic Games: Successes and 

Recommendations.
20 Streets G.D. et al., “Air Quality During the 2008 Beijing Olympic Games.” citerar Xiao H. and Zhu B., “Modelling 

Study of Photochemical Ozone Creation Potential of Non-methane Hydrocarbon.”
21 Li Y. et al., “Impact of Air Pollution Control Measures and Weather Conditions on Asthma During the 2008 Summer 

Olympic Games in Beijing.”
22 Beijing Municipal People’s Government., “Beijingshi Renminzhengfu Guanyu Fabu 2008 Nian Beijing Aoyunhui 

Canaohui Qijian Benshi Kongqi Zhiliang Baozhang Cuoshi De Tonggao (北京市人民政府关于发布 2008 年北京 

23



Vad  blev  då  resultatet  av  alla  åtgärder  inför  och  under  de  olympiska  spelen? 

Världshälsoorganisationens utvärdering konstaterade att luften i Peking under OS sannolikt var den 

”bästa på ett årtionde”.23 Dåliga väderförutsättningar tvingade myndigheterna att initialt släcka ner 

ytterligare ett  par  hundra industrier  i  och runtomkring Peking under öppningsceremonin,  men i 

övrigt  krävdes  inga  vidare  åtgärder  för  att  nå  de  miljökrav  som  satts  upp  inför  OS. 

Luftföroreningarna sjönk i genomsnitt med 47–54 procent under OS-veckorna 2008. jämfört med 

augusti föregående år; PM10-nivåerna uppmätte ett medelvärde på 57 μg/m3, NO2 på 23 μg/m3, 

SO2 på 8 μg/m3. Totalt under 2008 noterades 274 dagar med blå himmel, jämfört med 185 dagar 

2001.24 WHO konstaterade  att  Pekings  miljöarbete  inför  OS var  en  stor  framgång.  Även FN:s 

utvärdering konstaterade att Peking lyckats väl med sitt  uppdrag att  reducera luftföroreningarna 

under de olympiska spelen.25 Däremot uttrycktes oro för Pekings generellt höga PM10-värden som 

mellan 2000–2007 pendlade mellan 160 och 130 μg/m3, vilket är sex till åtta gånger så högt som 

WHO:s riktvärden. Utvärderingen konstaterade också att Kina än så länge inte mäter PM2,5-nivåer, 

vilket är den större hälsofaran, samt att Pekings definition av en dag med ”bra” luftkvalitet sträcker 

sig upp till 150 PM10 μg/m3, när en ”bra” luftdag i exempelvis EU endast skulle tillåta nivåer upp 

till 50 μg/m3.26 Termen ”bra” luftkvalitet är därför i högsta grad relativ, menar FN. 

En studie visade att antalet patienter som sökte hjälp för astmabesvär minskade med 41 procent 

under OS, detta jämfört med juni samma år, och konstaterade att de omfattande tillfälliga åtgärderna  

för att  reducera antalet bilar i kombination med gynnsamma väderförhållanden markant minskat 

astmaproblemen i Peking.27 

Sammantaget visar åtgärderna inför de olympiska spelen att om bara den politiska viljan finns, 

så går det också att reducera luftföroreningarna i en megastad som Peking. Men tillfälliga åtgärder 

är som definitionen anger tillfälliga, och energiförbrukningen, bilarna och befolkningen fortsatte 

öka.28 Året efter OS hade luftföroreningarna återvänt till samma höga nivåer som varit regel under 

奥运会残奥会期间本市空气质量保障措施的通告).”
23 Jin D.P., Ljungqvist A., and Troedsson H., The Health Legacy of the 2008 Beijing Olympic Games: Successes and 

Recommendations.
24  Dagar med blå himmel (蓝天) är en term som syftar till dagar där luftföroreningarna underskrider 100 på API-

indexet, vilket alltså innebär nivåer under 150 PM10. Se b.la. UNEP, Independent Environmental Assessment, 
Beijing 2008 Olympic Games

25 UNEP, Independent Environmental Assessment, Beijing 2008 Olympic Games.
26  Det vill säga de dagar som räknas som ”dagar med blå himmel”. 
27 Li Y. et al., “Impact of Air Pollution Control Measures and Weather Conditions on Asthma During the 2008 Summer 

Olympic Games in Beijing.”
28  2009 överskred antalet motorfordon i Peking 4 miljoner (enbart under 2009 såldes över en halv miljon nya bilar), 

befolkningen hade ökat till 18,6 miljoner och den totala energiförbrukning uppgick till närmare 66 miljoner TCE, se 
Beijing Municipal Bureau of Statistics, Beijing Statistical Yearbook (北京统计年鉴).
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00-talet.29 

Förutom tidigare nämnda åtgärder fick de olympiska spelen ytterligare viktiga konsekvenser; 

dels  så  omvandlades  varannan  dag-systemet  med  körförbud  för  bilar  utifrån  slutsiffran  på 

nummerplåten till ett system där varje bil hade körförbud en dag i veckan beroende på slutsiffran; 

bilar märkta med gula lappar som inte nådde upp till utsläppskraven fasades ut, och förbjöds från 

den 1 oktober 2009 att köra innanför sjätte ringvägen.30 Dels så fortsatte amerikanska ambassaden i 

Peking att mäta och publicera dagliga PM2,5-nivåer för staden, en rutin de börjat med under 2008.31 

Dessa  luftkvalitetsmätningar  skulle  de  kommande  åren  spela  en  framskjuten  roll  i  en  allt  mer 

intensiv debatt kring luftföroreningar i Kina. 

29 Shen J.L. et al., “Impacts of Pollution Controls on Air Quality in Beijing During the 2008 Olympic Games.”
30 Beijing Municipal People’s Government., “Beijingshi Renminzhengfu Guanyu Fabu Benshi Di Shiwu Jieduan 

Kongzhi Daqi Wuran Cuoshi De Tonggao (北京市人民政府关于发布本市第十五阶段控制大气污染措施的通告).
 Jing Zheng Fa, 38, 2008 (京政发[2008]38 号).”

31  Se kapitel 5: Amerikanska ambassaden och PM2,5-mätningarna 
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5. Amerikanska ambassaden och PM2,5-mätningarna 
De olympiska spelen hade gett Peking ett andrum, och visat på att det även i en megastad som 

Peking finns spelrum att handskas med luftföroreningar. Men ganska snart stod det klart att OS inte 

magiskt hade löst luftproblemen i Peking. WHO:s statistik visade att Peking 2009 fortfarande var en  

av Kinas och världens mest förorenade städer.1 Bilflottan fortsatte växa och befolkningen passerade 

20 miljoner.2 Trafikmönstret hade förändrats i grunden, och en Pekingbo från mitten av 80-talet 

hade nog knappt känt igen sig i 2011 års Peking; andelen cyklister utgjorde nu endast 16 procent av 

transporterna, till skillnad från 80-talets mitt då nästan hälften av Pekingborna cyklade till jobbet.3 

Cyklisterna hade under 00-talet  övergått  till  att  åka kollektivt.  Antalet  bilar  växte så snabbt  att 

andelen  bilister  i  förhållande  till  andra  transportmedel  förhöll  sig  relativt  stadigt  trots  den 

omfattande urbaniseringen;  från 2003 ökade andelen bilister  från 26,2 procent  till  32,7 procent 

2011,  medan  antalet  motorfordon  ökade  från  2  till  närmare  5  miljoner.  Energiförbrukningen 

närmade sig 70 miljoner ton TCE. Andelen kol hade däremot som ett resultat av stadens satsningar 

på förnyelsebara bränslen minskat i Pekings totala elförbrukning, från drygt 50 procent 2005 till 40 

procent 2008.4 Det verkade också som att man kommit tillrätta med de höga nivåerna av NO2 som 

under  början  av  00-talet  legat  omkring 60–70  μg/m3,  men som åren  efter  OS sjunkit  ner  till 

omkring 30 μg/m3. Även SO2-nivåerna hade minskat från 70 μg/m3 till drygt 50 μg/m3. Kanske 

var det därför som PM10-nivåerna fortsatte minska, om än svagt, åren efter sommar-OS; från 122 

μg/m3 2008 till 114 μg/m3 2011. Dagarna med blå himmel fortsatte därmed öka, och 2011 utgjorde 

de 78,4 procent av årets dagar.5  

Det fanns dock en diskrepans mellan den officiella bilden av att luftkvaliteten sakta förbättrades,  

och den verklighet som Pekingborna levde i. En av anledningarna till detta var att myndigheterna 

2005 ökat antalet mätstationer där luftkvaliteten mättes, från de sju som man allt sedan 1984 använt,  

till  27 mätstationer.  I  samma veva plockades  de två mätstationer  som var  placerade  i  de  mest  

trafikintensiva miljöerna bort, och ersattes med andra stationer utanför sjätte ringvägen.6 Genom 

denna  ommöblering  av  mätstationer  sjönk  PM10-nivåerna  årligen  med  sju  procent.  Eftersom 

Pekings luftföroreningar ständigt låg och nosade på gränsvärdet mellan ”Bra” och ”Lätt förorenat” 

på sitt API-index (den gräns på 150 μg/m3 som också utgjorde gränsvärdet för termen ”dagar med 

blå himmel”) så ökade antalet dagar med blå himmel därmed i och med förändringen avsevärt. Mätt 

1 World Health Organization, “Urban Outdoor Air Pollution Database.”
2 Beijing Municipal Bureau of Statistics, Beijing Statistical Yearbook (北京统计年鉴).
3 Liu M.J. et al., “An Elastic Analysis on Urban Public Transport Priority in Beijing.”
4 Zhang M.S., Song Y., and Cai X.H., “A Health-based Assessment of Particulate Air Pollution in Urban Areas of 

Beijing in 2000–2004.”; UNEP, Independent Environmental Assessment, Beijing 2008 Olympic Games.
5 Beijing Municipal Bureau of Statistics, Beijing Statistical Yearbook (北京统计年鉴).
6 Andrews Q.S., “Inconsistencies in Air Quality Metric: ‘Blue Sky’ Days and Pm10 Concentrations in Beijing.”
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utifrån de sju originalstationerna så skulle antalet  dagar med blå himmel under 2006 och 2007 

minskat med 38 respektive 55 dagar, och luften hade därmed inte förbättrats, tvärtom. Förbättringen 

var  alltså  en  statistisk  avvikelse.  Den  andra  anledningen  var  att  oavsett  om  PM10-nivåerna 

minskade eller ej, så var PM2,5-nivåerna fortsatt höga, och utgjorde den större hälsofaran. Även om 

staden ännu inte publicerade PM2,5-nivåerna, så hade USA:s ambassad redan 2008 börjat  mäta 

Pekings PM2,5-nivåer genom en mätstation på ambassadens tak och publicerade timvis uppgifterna 

på  mikrobloggen  Twitter.7 En  sammanfattning  av  mätstationens  statistik  visar  att  luften  mellan 

januari 2010 och oktober 2011 i över 80 procent av dagarna överskrider USA:s dagliga gränsvärden 

för PM2,5, och att nivåerna i 55 procent av dagarna överskrider Kinas nya gränsvärden för PM2,5 

om 75 μg/m3.8 Luften under samma period klassades däremot enligt Kinas dåvarande API-index 

under 80 procent av dagarna som ”dagar med blå himmel”. En annan studie jämförde ambassadens 

uppmätta nivåer mellan 10 maj 2010 och 6 december 2011 med Pekings officiella mätstationers 

PM10-nivåer för samma period, som sedan genom en vetenskaplig modell omvandlades till PM2,5-

nivåer.9 Studien  visade  att  ambassadens  årsnivå  för  PM2,5  uppmätte  till  99  μg/m3,  medan  de 

officiella mätstationernas årsnivå uppgick till 65 μg/m3. De högre nivåerna hos ambassaden kunde 

förklaras med att denna data endast kommer från en mätstation, som dessutom är placerad relativt 

centralt, och därför inte kan anses mäta luftkvaliteten för hela Peking, vilket också är vad USA:s 

ambassad själva skriver på sin hemsida. 

Om nivåerna 2010 och 2011 är lägre eller högre nivåer än vad som tidigare existerat i staden är 

svårt  att säga,  då det  inte finns  några kontinuerliga mätningar att  jämföra med tillgängliga.  Ett 

flertal  mätningar  av  PM2,5 gjorda  under  kortare  perioder  visar  däremot på  liknande resultat:  i 

augusti  2003 uppmättes dagliga nivåer mellan 70–106 μg/m3, mellan 2001 och 2002 visade en 

annan  studie  på  ett  årsmedelvärde  mellan  96–107  μg/m3,  en  tredje  studie  mätte  luftkvaliteten 

mellan 1999 och 2000 och visade upp ett årsmedelvärde om 115–127 μg/m3, samt citerade en fjärde 

studie som mellan 1989 och 1990 visat på en årsnivå om 70–90 μg/m3.10 Med tanke på PM10-

nivåerna under samma period legat konstant högt går det att anta att Peking under lång tid även levt 

med höga nivåer av PM2,5, och tack vare amerikanska ambassadens mätningar kunde man nu för 

första gången få reda på hur allvarligt läget var. 

Myndigheterna närde heller inga illusioner om att luftföroreningarna var ett minskande problem. 

7 US Embassy, “U.S. Embassy Beijing Air Quality Monitor.”
8 Andrews Q.S., “Beijing’s Hazardous Blue Sky.”
9 Wang J.F. et al., “Estimation of Citywide Air Pollution in Beijing.”
10 Chan C.Y. et al., “Characteristics of Vertical Profiles and Sources of Pm2,5, Pm10 and Carbonaceous Species in 

Beijing.”; Duan F.K. et al., “Concentration and Chemical Characteristics of Pm2,5 in Beijing, China: 2001–2002.”; 
He K.B. et al., “The Characteristics of Pm2,5 in Beijing, China.”; ibid. citerar Chen, Z., Ge, S., and Zhang, J., 
“Measurement and Analysis for Atmospheric Aerosol Particulates in Beijing.”
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I ett officiellt dekret i maj 2010 ställt till samtliga provinser och departement skriver Statsrådets 

sekretariat:11

Försurat regn, grå dimma och fotokemisk smog och andra typer av luftföroreningar har de  

senaste åren blivit allt mer märkbara i somliga områden. Detta är ett allvarligt hot mot folkhälsan  

och påverkar miljösäkerheten. (近年来,我国一些地区酸雨、灰霾和光化学烟雾等区域性大气污

染问题日益突出，严重威胁群众健康,影响环境安全)

I  november  samma år  drabbades  Peking av  en  smogincident  där  PM2,5-nivåerna  överskrid 

maxgränsen om 500 på det amerikanska AQI-indexet, vilket fick den amerikanska ambassadens 

twitter-konto att publicera luftkvaliteten som ”crazy bad”. En term som var menat som ett skämt, 

men som sedan ändrades till det mer politiskt korrekta ”beyond index” efter att ambassadens tweet 

blivit  till  en  internationell  nyhet.12 De  amerikanska  mätningarna  fick  luft  under  vingarna  och 

började under 2011 att  spridas på kinesiska mikrobloggar  och när nästa smogincident drabbade 

huvudstaden  hösten  2011  och  nivåerna  återigen  passerade  index,  så  blev  reaktionerna  från 

allmänheten desto starkare.13 Misstron mot de officiella mätningarna som endast visade på ”lätt 

förorenat” växte. Guangming Ribao rapporterade:14

Den 31 oktober så publicerade Pekings miljöbyrå ett luftföroreningsindex på 132, vilket är lätt  

förorenat.  När  Sun  Kailiang,  som bodde  vid  östra  Baishiqiao  i  Haidiandistriktet  i  Peking  på  

förmiddagen skulle gå utanför dörren så upptäckte han dock att  dimman (smogen) låg tät  och  

damm flög omkring. Han kände det var svårt att andas, och var efter ett tag tvungen att återvända  

hem och sätta på sin en ansiktsmask. ”Se, hela mitt ansikte är tänkt av aska, och luften ska bara  

vara ”lätt förorenat”?”, svarade han journalisten. (而 10月 31日这一天,北京市环保局公布的空

气污染指数为 132,为轻微污染。这天上午,家住北京市海淀区白石桥东的孙凯亮刚走出家门,

就发现雾霾重重,灰尘飞扬。他感觉呼吸不顺畅,不得不中途返回家中取了口罩戴上,“看我满

脸的灰,空气质量只是轻微污染?”他反问记者。)

11 State Council General Office, “Guowuyuan Bangongting Zhuanfa Huanjingbaohubu Deng Bumenguanyu Tuijin 
Daqiwuran Lianfang Kong Gongzuo Gaishan Qucheng Kongqi Zhiliang Zhidao Yijian De Tongzhi (国务院办公厅
转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知). Guobanfa, 33, 
2010 (国办法[2010]33 号).”

12 Watts J., “Twitter Gaffe: US Embassy Announces ‘Crazy Bad’ Beijing Air Pollution.”
13 Goldkorn J., Behind the Great Firewall. China Story Yearbook 2012: Red Rising, Red Eclipse.; Forsythe M., 

“China’s ‘Breathable’ Pollution Breaks Index.”
14 Guangming Ribao., “Shuju He Gongzhong Ganshou ‘Dajia’ Youguan Bumen Xiangjie Kongqi Zhiliang Biaozhun 

(数据和公众感受‘打架’ 有关部门详解空气质量标准).”
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Även om myndigheterna ett tag försökte argumentera att luften inte försämrats, utan förbättrats 

sedan OS, så växte missnöjet.15 Eftersom de amerikanska mätningarna skiljde sig från de kinesiska 

så kom debatten att  fokuseras kring skillnaderna i  att  mäta PM10 och PM2,5.  En forskare vid 

Chinese Academy of Sciences, CAS, förklarade för China Daily att PM10-nivåerna minskat med 2–

3  procent  årligen  under  de  senaste  åren,  medan  PM2,5-nivåerna  samma period  ökat  med  3–4 

procent.16 Pekings miljöbyrå kände sig tvingade att för första gången öppna upp sina mätstationer 

för  allmänheten  i  ett  PR-grepp  för  att  få  allmänheten  att  bättre  förstå  faktorerna  bakom 

luftföroreningarna.17 Kanske  insåg  man att  den dåliga  luftkvaliteten inte  gick  att  dölja  med ett 

missvisande  index  och  Kinas  Miljöministerium skickade  ut  ett  länge  försenat  förslag  om nya 

gränsvärden på remiss.18 Departementet kungjorde att de gamla gränsvärdena och det gamla indexet 

(API)  var  föråldrat,  och  inte  klarade  av  det  nya  samhällets  krav  då  Kinas  snabba  ekonomiska 

utveckling och växande bilflotta lett till ökade luftföroreningar.19 Därför, menade departementet, var 

det nu dags att börja mäta PM2,5. Detta skulle dock göras stegvis, med det stora storstadsområdena, 

däribland Peking, först ut. Hela landet skulle få vänta till 2016.20 

Sålunda började Peking tillslut publicera sina PM2,5-nivåer i slutet av januari 2012, data som 

redan tidigare samlats in för vetenskapliga syften.21 Förhoppningarna av att snabbt nå det planerade 

årliga gränsvärdet om 35  μg/m3 var dock låga. Pekings vice-borgmästare Hong Feng lade i april 

2012 upp en trestegsplan, där han ville sänka de årliga PM2,5-nivåerna (som han uppskattade till  

omkring 70 μg/m3) med 15 procent fram till 2015, jämfört med 2010 års nivåer. Att nå målet om 35 

μg/m3 uppskattade han minst skulle kräva mellan 18 till 20 år.22 En krisplan upprättades däremot, 

som vid allvarligt förorenade dagar skulle implementeras och dra in idrottsundervisning vid skolor, 

15 Xinjing Bao., “Beijingshi Huanbaoju: Aoyun Hou Beijing Kongqi Zhiliang Wei Chuxian Ehua (北京市环保局：奥
运后北京空气质量未出现恶化).”; China Daily, “Beijing Under Pressure to Tighten Air Monitoring.”

16 China Daily, “Climate of Public Opinion.”
17 Beijing Municipal Environmental Monitoring Center., “Beijingshi Huanjing Jiance Zhanting Dui Gongzhong Geren 

Shouci Kaifang (北京市环境监测展厅对公众个人首次开放).”
18 Ministry of Environmental Protection General Office, “Guanyu Zhengqiu Huanjing Kongqi Zhiliang Biaozhun (erci 

Zhengqiu Yujian Gao), He Huanjing Kongqi Zhiliang Zhishu (AQI) Ribao Zhishu Guiding (sanci Zhengqiu Yijian 
Gao), Liang Ye Guojia Huanjing Baohu Biaozhun Yijian De Han (关于征求《环境空气质量标准》（二次征求意
见稿）和《环境空气质量指数（AQI）日报技术规定》（三次征求意见稿）两项国家环境保护标准意见的
函). Huanban Han, 1337, 2011 (环办函[2011]1337 号).”

19 Ministry of Environmental Protection, “Huanjing Baohubu Keji Biaozhun Sifuzeren Jiu Huanjing Kongqi Zhiliang 
Biaozhun Gongkai Zhengqiu Yijian Da Jizhe Wen (环境保护部科技标准司负责人就《环境空气质量标准》公开
征求意见答记者问).”

20 Ministry of Environmental Protection, “Guanyu Shishi Huanjing Kongqi Zhiliang Biaozhun (GB3095-2012) De 
Tongzhi (关于实施《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的通知). Huanfa, 11, 2012 (环发[2012]11 号).”

21 Beijing Municipal Environmental Monitoring Center, “Jiance Zhongxin Wangzhan Cong 1 Yue 21 Ri Qi Wai Fabu 
Shi Xikelawu (PM2,5) Yanjiuxing Jiance Xiaoshi Yedu Shuju (监测中心网站从 1 月 21 日起对外发布细颗粒物
(PM2.5)研究性监测小时浓度数据).”

22 Beijing Municipal Environmental Monitoring Center, “Beijing Fushizhang: Pm2,5 Da Zhun Zhishao Xuyao 18 Dao 
20 Nian (北京副市长：PM2.5 达标至少需要 18 到 20 年).”
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stoppa byggnationer och ge myndighetsbilar körförbud, likt de tillfälliga trafikåtgärder som infördes 

under de olympiska spelen. 

Att  USA:s  ambassad mätte  och  publicerade  PM2,5-nivåerna  var  uppenbarligen  en  källa  till 

irritation  bland de  kinesiska  myndigheter  och  i  juni  2012  beskyllde  vice  generaldirektören  för 

miljöministeriet  Wu  Xiaoqing  ( 吴 晓 青 )  utländska  ambassader  som  i  Kina  publicerade 

luftkvalitetsnivåer att bryta mot Wienkonventionen:23

Vidare,  enligt  Wienkonventionen  om  diplomatiska  relationer,  samt  Wienkonventionen  om  

konsulära ömsesidiga relationer, så är det diplomaters plikt att respektera mottagarlandets lagar  

och  bestämmelser,  och  ska  sålunda  inte  lägga  sig  i  det  landets  affärer.  Därför  önskar  vi  att  

utländska konsulat i Kina respekterar vårt lands lagar och bestämmelser, och slutar upp med att  

publicera icke-relevanta informationer om luftkvalitet. (另外，根据维也纳外交关系公约和维也

纳领事关系公约，外交人员有义务尊重接受国法律法规，不能干涉接受国内政 . .. 所以我们

希望个别驻华领事馆尊重我国相关法律法规，停止发布不具有代表性的空气质量信息。)

Detta förkastades av USA, som inte hade några planer på att sluta upp med sina mätningar.24 I 

september  2012  meddelade  Pekings  miljöbyrå  att  20  mätstationer  nu  på  prov  börjat  publicera 

PM2,5nivåerna  online,  och  att  detta  snart  också  skulle  gälla  för  Pekings  nu  samtliga  35 

mätstationer.25 

Debatten som tog sin början i diskrepansen mellan de amerikanska och kinesiska mätningarna 

av luftkvalitet i huvudstaden hade resulterat i att Kina nu insåg att tiden var mogen att ta itu med 

problemet PM2,5. Kanske trodde man från myndigheternas håll att saken var överspelat i och med 

beslutet att implementera nya gränsvärden och ett nytt AQI-index. Främmande var nog tanken att 

Peking i  början av januari  2013 skulle  drabbas  av en smogincident  av  sådana proportioner  att 

stadens luftkvalitet återigen skulle stå i fokus för världspressen.

23 The State Council Information Office, “Guoxinban Jiu Huanjing Zhiliang Zhuangkuang Deng Fangmian Qingkuang 
Juxing Xinwen Fabuhui (国新办就环境质量状况等方面情况举行新闻发布会).”

24 Renmin Wang, “Meiguo Zhuhuashiguan Judui Tingfa Zhongguo Kongqi Xinxi, Zhongfang Huiying (美国驻华使馆
拒绝停发中国空气信息 中方回应).”

25 Beijing Municipal Environmental Monitoring Center, “Beijingshi Fabu Pm2,5 Shiyunxing Jiance Shuju (北京市发
布 PM2.5 试运行监测数据).”
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6. Smogkatastrofen i januari 2013 
Den första januari 2013 proklamerades det stolt i partipressen att luftkvaliteten 2012 var den 

bästa i Peking sedan mätningarna av PM10-nivåer började 1998, trots att antalet registrerade fordon 

i Peking nu översteg fem miljoner. Den första januari anammade Peking också de nya gränsvärdena 

och förpassade därmed systemet  med att  mäta ”dagar  med blå  himmel” till  sophögen.  De nya 

gränsvärdena utgjorde en vändpunkt, enligt Miljöbyrån i Pekings vice-direktör Yu Jianhua (于建华):
1

Den nya  standarden  höjer  gränskriterierna;  vilket  ökar  föroreningshalten,  men  man  borde  

snarare säga att den ökar trycket på att åtgärda föroreningarna. Genom den här möjligheten så  

kommer samhället ännu bättre kunna följa arbetet med att förbättra Pekings luftkvalitet; folkets  

miljömedveten kommer öka. (新标把标准的限制提高了，又增多了污染物，应该说增加了防止

污染的压力，但是借助这个机会，社会会更加关注北京的空气质量防治，市民的环保意识进

一步提高。)

Pekings invånare skulle snarare än Yu Jianhua väntat få möjlighet att på nära håll  observera 

Pekings luftkvalitet: Den 10 januari tilltog smogen, PM2,5-nivåerna kröp allt högre tills det att de 

på kvällen den 12 januari överskred 700  μg/m3 vid hälften av Pekings mätstationer, och därmed 

med råge passerade det nya AQI-indexet om 500.2 Under kvällen tilltog smogen ytterligare och flera 

mätstationer i centrala Peking uppmätte strax innan midnatt PM2,5-nivåer över 900 μg/m3. Högst 

mätte stationen vid Xizhimen (西直门 ), där nivåerna nådde 993 μg/m3; över tolv gånger de nya 

dygnsgränsvärdena, och nästan 40 gånger högre än Världshälsoorganisationens riktlinjer. I kinesisk 

media  pratade  man  om  att  luftföroreningarna  ”sprängt  gränsen”, baobiao ( 爆 表 )  och  att 

smogkatastrofen inte enbart drabbat Peking; 33 av de 74 städer som den första januari infört de nya 

gränsvärdena och det nya AQI-indexet visade på ett index över 300, det vill säga den högsta nivån 

”kritiskt förorenat”, 14 av de städerna maxade liksom Peking ut indexet om 500 den 12 januari och 

sprängde gränsen.3 Den kinesiska statliga televisionen, CCTV (中国中央电视台 ), toppade 19-

nyheterna (som sänds i alla Tv-kanaler över hela landet) den 12 och 13 januari med långa segment 

1 Zhongguo Xinwen Wang, “Beijingshi Huanbaoju: Beijing Kongqi Zhiliang 14 Nianlai Chixu Gaishan (北京市环保
局：北京空气质量 14 年来持续改善).”

2 Beijing Municipal Environmental Monitoring Center, “Beijingshi Huanbaoju Fenxi Chixu Yanzhong Wuran 
Yuanyin (北京市环保局分析持续严重污染原因).”; The Beijing News., “Beijing Jizhong Wuran Kongqi 
Jiancedian ‘Baobiao’ (北京极重污染 空气监测点‘爆表’).”

3 Renmin Ribao, “Quanguo 33 Ge Jiance Chengshi Kongqi Zhiliang Zhishu Chao 300 Women De Kongqi Zenmele? 
(全国 33 个监测城市空气质量指数超 300 我们的空气怎么了).”
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om smogkatastrofen.4 Peking stod i fokus; nivåerna var de högsta som någonsin uppmätts sedan 

staden ett  år  tidigare  börjat  publicera  PM2,5-nivåer  på prov.5 Smogen blev en världsnyhet  och 

kallades  populärt  för  ”Airpocalypse”,  Luftapokalypsen.6 Svenska  Dagbladets  kinakorrespondent 

Ola Wong rapporterade från ett sjukhus i Peking:7

I söndags struntade Ling Xiuxiang, 40 år, i myndigheternas uppmaning att stanna hemma på  

grund av den dåliga luften. Hon tog med sin tioåriga dotter Li Ningrui, till torget där de brukar  

dansa och leka på helgerna. När de kom hem igen hostade flickan svårt. När vi möter dem på  

Pekings barnsjukhus hostar hon fortfarande bakom sitt munskydd. – Jag är jätteorolig. Tänk om  

hon får lungskador. Jag har läst hur föroreningar orsakar lungcancer, säger Ling Xiuxiang medan  

de sitter i ett fullt väntrum tillsammans med andra hostande barn.

Smogkatastrofen hade fått Pekings myndigheter att för första gången aktivera sin krisplan och 

varnade under dagar befolkningen för att gå ut, idrottsundervisning drogs in, myndighetsbilar fick 

körförbud och industrier stoppades.8 Det skulle dröja till den 16 januari innan luften tillslut rensades 

upp  något.9 Resterande  januari  blev  dock  en  fortsatt  dyster  historia  för  med  smognivåer  som 

återkommande sprängde index.10 Pekingbon Xiao Jie (小洁) beklagade sig:11

Det har redan hållit på i bra många veckor; varenda gång jag till helgen vill gå ut och roa mig  

så kommer smogen. Himmelsaltet [Gud] visar verkligen inte någon som helst hänsyn. (我记得已经

好几个星期了，一到周末，想出门玩，雾霭就来，老天太不个面子。)

När Xinhua sammanfattade läget den 1 februari, så visade det sig att medelvärdet för januaris 

PM2,5-nivåer  landade  på  180  μg/m3,  30  procent  högre  än  samma  månad  2009–2011.12 Den 

4 CCTV, “Xinwen Lianbo (新闻联播),” January 12, 2013; CCTV, “Xinwen Lianbo (新闻联播),” January 13, 2013.
5 China Daily, “Healthy Debate over Beijing’s Air Quality.”
6 Stanway D., “Pollution ‘Worst on Record’ in Beijing - Greenpeace.”; Branigan T., “Top Tip If You’re Going Out in 

Beijing: Don’t Breathe.”; Carlqvist D., “Oro För Rekorddålig Luft i Peking.”; Lim L., “Beijing’s ‘Airpocalypse’ 
Spurs Pollution Controls, Public Pressure.”

7 Wong O., “Farliga Smognivåer Hotar Peking.”
8 China Daily, “Healthy Debate over Beijing’s Air Quality.”
9 Beijing Municipal Environmental Monitoring Center, “Beijingshi Huanbaoju Fenxi Chixu Yanzhong Wuran 

Yuanyin (北京市环保局分析持续严重污染原因).”
10 Gao F.Y., “Wumai Zai Xi Jingcheng Beijing Chengqu Kongqi Zhiliang Liuji Yanzhong Wuran (雾霾再袭京城　北

京城区空气质量六级严重污染).”; The Beijing News, “Sanchenggongwuche Tingshi Zhatuche Jinzhi Shanglu (三
成公务车停驶 渣土车禁止上路).”

11 Zhang M.M., “Beijing Zaoyu 1 Yuefen Di Si Ci Wumai ‘Qinrao’ (北京遭遇 1 月份第四次雾霾"侵扰).”
12 Zhang M.M., “Beijing Zhongshi Lantian 1 Yue Zaoyu 59 Nian Lai Zui Duo Wumai ‘Qinrao’ (北京重现蓝天 1 月遭

遇 59 年来最多雾霾"侵扰).”
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amerikanska ambassadens mätstation i Peking visade upp ett medelvärde för januari om 196 μg/m3, 

vilket nyhetsbyrån Bloomberg jämförde med ett medelvärde om 166 μg/m3 som uppmätts  i 16 

rökrum på amerikanska flygplatser 2012.13 

En av anledningarna till att smogen i januari 2013 blev så allvarlig förklarades bland annat med 

dåliga meteorologiska förutsättningar; svag vind och hög luftfuktighet. Staden hade enligt Pekings 

meteorologiska institut drabbats av den värsta dimbildningen sedan 1954.14 Peking var dock inte 

ensam, eller  ens värst  drabbad.  Enligt  Kinas  Miljöministerium så var  Peking den åttonde mest 

förorenade staden i Kina i januari 2013. De som drabbats värre var alla städer i Hebei-provinsen 

som låg söder om Peking, Xingtai (邢台), Shijiazhuang (石家庄) och Baoding (保定).15 I övrigt så 

var smogens orsaker den vanliga samlingen misstänkta; bilar, kolförbränning och industrier. Enligt 

CAS så var bilarna den största enskilda orsaken, och uppskattade att en fjärdedel av Pekings utsläpp 

av PM2,5 härstammade från fordonsutsläpp.16 En officiell handbok utgiven i februari av bland annat 

miljömyndigheterna  gav  en  liknande  bild:  Pekings  utsläpp av  PM2,5  kom till  22  procent  från 

fordon, 17 procent från kolförbränning och till 25 procent från städer och distrikt utanför Pekings 

storstadsområde.17 En  tredje  rapport  från  Deutsche  Bank,  som också  citerar  CAS,  ger  samma 

uppgifter vad gäller 22 procent från motorfordon, och 17 procent från kolförbränning. Rapporten är 

vidare  mer  specifik  och  redogör  för  att  Pekings  PM2,5-utsläpp  till  16  procent  kommer  från 

industrier, till 16 procent från damm, och till 29 procent från omkringliggande provinser och övriga 

källor.18

Trots att Peking allt sedan slutet av nittiotalet jobbat hårt för att hålla luftföroreningarna stången 

med allt från tvångsförflyttningar av industrier, reglering av kolkraftverk och tuffa tag mot bilägare, 

så stod staden hjälplös inför den smogkatastrofen i januari 2013, som bokstavligen talat var den 

värsta som någonsin uppmätts. Lite ironiskt, med tanke på att myndigheterna bara någon vecka 

tidigare trumpetat ut sin seger över luftföroreningarna. Visst hade SO2-nivåerna minskat kraftigt, 

trenden för NO2 pekade också nedåt. Huruvida PM10-nivåerna minskat eller ej går att diskutera, 

men trenden i de officiella siffrorna visar på en svag förbättring, främst sedan 2008.19 Allt detta var 

dock glömt i  och  med januaris  ”Airpocalypse”.  Men kanske var  det  vad  Kina behövde.  Wang 

13 Gale J., “Eye-stinging Beijing Air Risks Lifelong Harm to Babies.”
14 Zhang M.M., “Beijing Zhongshi Lantian 1 Yue Zaoyu 59 Nian Lai Zui Duo Wumai ‘Qinrao’ (北京重现蓝天 1 月遭

遇 59 年来最多雾霾"侵扰).”
15 Xu M., “Huanbaobu Gongfa 1 Yuefen Chengshi Kongqi Zhiliang Mingdan Wulumuqi ‘Chuangchu’ Zui Cha Duilie 

(环保部公布 1 月份城市空气质量名单 乌鲁木齐‘闯出’最差队列).”
16 Jinghua Shibao., “Beijing Wumai Jianchu Weixian Youji Hewu (北京雾霾检出危险有机化合物).”
17 Ministry of Environmental Protection and Chinese Society for Environmental Studies, “Gongzhong Fanghu Pm2.5 

Kepu Xuanchuance (公众防护 PM2.5 科普宣传册).”
18 Deutche Bank, China Strategy.
19 Beijing Municipal Bureau of Statistics, Beijing Statistical Yearbook (北京统计年鉴).
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Yuanfeng  ( 王元丰 ),  professor  vid  Pekings  transportuniversitet  skrev  i  en  kommentar  efter 

smogkatastrofen  att  folk  inte  riktigt  verkade  förstå  vidden  av  ett  problem  som  2009,  enligt 

Världsbanken, kostade den kinesiska staten 3,3 procent av BNP, och som orsakar miljoner dödsfall 

världen över, allra flest i Asien:20

Det  är  rimligt  att  säga  att  när,  ställda  inför  så  här  allvarliga  luftföroreningar,  så  borde  

kineserna snabbt  mobilisera  sig  och förhindra luftföroreningarna  från att  bidra  till  ytterligare  

konsekvenser. Även om många medierapporter säger att munskydden redan sålt slut så finns det  

många som absolut inte förstått problemets grava natur. (按理说面对如此严重的空气污染问题，

中国人应该紧急行动起来，防止污染带来进一步影响。尽管很多媒体报道称口罩已经卖脱销，

但是很多人并没有真正认识到问题的严重性。)

Det var dags, skrev Wang, för Kina att ändra uppfattning, och sina värderingar, för att nu ta itu 

med luftföroreningarna.

20 Wang Y.F., “Zhongguoren Dui Kongqi Wuran De Guanzhu Reng Tai Xiao (中国人对空气污染的关注仍太小).”
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7. Smogens pris
Att luftföroreningar är starkt kopplade med allvarliga hälsoproblem och för tidig död är väl 

känt. WHO uppskattar att 1,3 miljoner dödsfall  årligen orsakad av luftföroreningar i stadsmiljö. 

Kina står för en stor del av dessa dödsfall. WHO beräknar att 470 000 dödsfall i Kina 2008 beror på 

vad man kallar ”outdoor air pollution”, det vill säga luftföroreningar utomhus.1 Världsbanken kom 

tillsammans med Kinas Miljöministerium fram till en liknande siffra 2007, och uppskattade antalet 

dödsfall till mellan 350 000 och 400 000. Dessa uppgifter lämnades dock utanför den slutgiltiga 

rapporten, efter påtryckningar från kinesiskt håll.2 Det var för känslig information som kunde orsaka 

social oro, sa en av de som arbetat med studien. Den omfattande urbanisering som Kina undergått  

de senaste decennierna, och som fortfarande pågår, gör också att antalet personer som drabbas av 

luftföroreningar  ökar  dag  för  dag  i  Kina,  då  luftföroreningar  främst  är  ett  stadsproblem.3 I  ett 

internationellt  perspektiv  är  Kinas  luftföroreningsproblem  enormt;  Världsbanken  uppskattar  att 

majoriteten av världens mest förorenade städer ligger i Kina.4 Greenpeace undersökte tillsammans 

med Pekings universitet dödsfall relaterade till luftföroreningar utifrån 2010 års statistik, och kom 

fram till  att  2  349 personer  dog i  Peking 2010 som ett  resultat  av för  dålig  utomhusluft. 5 Om 

luftföroreningarna 2012 låg kvar på samma nivåer som 2010, så skulle det innebära 2 589 dödsfall, 

enligt studien. En studie som undersökte sambandet mellan luftföroreningar och astma och som 

använde  Peking-OS  2008  som  fallstudie  visade  på  att  antalet  patienter  som  sökte  hjälp  för 

astmabesvär minskade med 41 procent under perioden av exceptionellt bra luft som de tillfälliga 

åtgärderna under sommar-OS förde med sig.6 Studien anförde också att antalet barn med astma i 

Kina ökat med 64,84 procent 1990–2000, och att utvecklingen var markant högre i storstäderna; i 

Peking ökade antalet barn med astma under samma period med 260 procent. Vidare så ökade antalet 

patienter som sökte hjälp för astmabesvär vid de stora sjukhuset i Shanghai och Peking med 40 

procent 2000–2005, en utveckling som eskalerat efter 2006.7 Enligt Zhong Nanshan (钟南山 ), 

1 World Health Organization, “Mortality and Burden of Disease from Outdoor Air Pollution.”
2 World Bank, “Cost of Pollution in China: Economic Estimates of Physical Damages.”; McGregor R., “750, 000 a 

Year Killed by Chinese Pollution.”
3 Matus K. et al., Health Damages from Air Pollution in China; Enligt premiärminister Wen Jiabaos (温家宝) 

arbetsrapport till Den nationella folkkongressen i mars 2013 så uppgick den urbana befolkningen till 52,57 procent, 
se National Development and Reform Commission., “Report on the Implementation of the 2012 Plan for National 
Economic and Social Development and on the 2013 Draft Plan for National Economic and Social Development: 
First Session of the Twelfth National People’s Congress March 5, 2013.”

4 World Bank, World Development Indicators 2012.
5 Greenpeace, Dangerous Breathing: Pm2.5: Measuring the Human Health and Economic Impacts on China’s 

Largest Cities.
6 Li Y. et al., “Impact of Air Pollution Control Measures and Weather Conditions on Asthma During the 2008 Summer 

Olympic Games in Beijing.”
7 Li Y. et al., “Impact of Air Pollution Control Measures and Weather Conditions on Asthma During the 2008 Summer 

Olympic Games in Beijing” citerar National Pediatric Asthma Collaborative Group., “Survey of the Asthma 
Prevalence During Children from 0 to 14 Years Old.”; National Pediatric Asthma Collaborative Group., “Survey of 
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tidigare  president  för-  och  nuvarande  konsult  vid  Chinese  Medical  Association,  så  har  antalet 

lungcancerfall  i  Peking  ökat  med  60  procent  de  senaste  10  åren.8 Orsaken  var,  enligt  Zhong 

Nanshan, Pekings luftföroreningar. 

Luftföroreningarna  går  också  att  räkna  på  rent  ekonomiskt.  Världsbanken  har  bland  annat 

uppskattat att Kinas luftföroreningar 2003 kostade samhället mellan 1,16 och 3,8 procent av BNP, 

vilket för det året skulle innebära mellan 150 till 500 miljarder RMB.9 En annan studie uppskattade 

luftföroreningskostnaden nationellt för 2005 till 112 miljarder dollar, fem gånger högre än de 22 

miljarder  dollar  som luftföroreningarna  uppskattades  ha  kostat  1975.10 En  kinesisk  studie  som 

undersökte situationen i Peking under början av 00-talet kom fram till att luftföroreningarna 2000–

2004 kostat staden i genomsnitt 6,55 procent av BNP; mellan 1,6 till 3,6 miljarder dollar.11 

Rent politiskt är det tydligt att Kinas enorma miljöproblem, där luftföroreningarna är en del, blir 

allt viktigare. En EU-rapport från 2012 slog fast att även om markkonflikter fortfarande var det 

främsta  skälet  till  de  många  så  kallade  mass-incidenter  eller  störande  av  allmän  ordning  som 

inträffar varje år i Kina, så var miljön en av huvudorsakerna bakom social oro.12 Antalet protester 

har alltid varit svårt att uppskatta på grund av att kinesiska myndigheter aldrig definierat klart vad 

en  mass-incident  eller  störande av allmän ordning egentligen  innebär,  men klart  är  att  de  ökat  

markant sedan 1990-talet, och att de 2010 uppgick till omkring 200 000. Nyligen har indikationer 

kommit från kinesiskt håll att just miljöfrågor passerat markkonflikter som den främsta orsaken 

bakom social oro.13 De våldsamma protesterna i Shifang och Ningbo 2012 är exempel på hur miljön 

kan utgöra katalysator, och Kinas Ministerium för offentlig säkerhet rankar miljön som en de fem 

största  hoten  mot  Kinas  inrikes  säkerhet.14 En  av  dem  som  inte  tonar  ner  problemet  med 

luftföroreningarna är Zhong Nanshan, som i mars 2012 sa:15 

Luftföroreningarna blir värre och värre i Kina, men regeringens data visade på att läget blev  

bättre  och  bättre.  Folk  trodde inte  på  det.  Nu  vet  vi  att  det  var  för  att  de  inte  mätte  en  del  

föroreningar,  säger Zhong. Om regeringen struntar i  det  här  problemet  så kommer det  bli  det  

the Urban Children Asthma Prevalence.”; Chen Y., “The Status of Children Asthma in China.”; Watts J., “Doctors 
Blame Air Pollution for China’s Asthma Increases.”

8 Zhongguo Qingnian Bao, “Zhong Nanshan: Kongqi Haole, Laobaixing Hui Juede Zhengfu Liaobuqi (钟南山：空
气好了，老百姓会觉得政府了不起).”

9 World Bank, “Cost of Pollution in China: Economic Estimates of Physical Damages.”
10 Matus K. et al., Health Damages from Air Pollution in China.
11 Zhang M.S., Song Y., and Cai X.H., “A Health-based Assessment of Particulate Air Pollution in Urban Areas of 

Beijing in 2000–2004.”
12 65 procent, se Göbel C. and Ong H.L., Social Unrest in China.
13 Se exempelvis Hirschberg P., “Chinese Anger over Pollution Becomes Main Source of Social Unrest.”; Demick B., 

“China Hit by Extreme Air Pollution.”
14 Goron C., “From Environmental Crisis to Social Unrest in China.”
15 Watts J., “Air Pollution Could Become China’s Biggest Health Threat, Expert Warns.”
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största hälsoproblemet som Kina kommer stå inför.  (”Air pollution is getting worse and worse in 

China, but the government data showed it was getting better and better. People don't believe that. 

Now we know it's because they didn't measure some pollutants," said Zhong. "If the government 

neglects this matter, it will be the biggest health problem facing China.”)

Ett år senare, uttalade Zhong sig igen, den här gången i egenskap av delegat till Den nationella 

folkkongressen:16 

Jag är läkare. Ärligt talat, en persons hälsa har först och främst med vad man äter, dricker och  

andas att göra. Om de tre sakerna inte är bra, till vilken nytta är det då att prata om utveckling. Vi  

borde ta tid och begrunda vad som kommer först, BNP eller hälsa? (“我是一个医生。说实话，一

个人的健康首先与吃、喝与空气有关，如果这三样不好，再提什么样的发展都没有用！“我

们是时候该思考了，到底是GDP第一，还是健康第一？”)

En som tror att miljön blir en ödesfråga för Kina, är framträdande amerikanske statsvetaren 

Minxin Pei, som kommenterade smogkatastrofen i Peking i januari:17

Det  här  var  bara  en  av många varningsklockor  för  den kinesiska  regeringen.  Frågan alla  

ställer sig är om Peking nu tillslut kommer samla den politiska viljan att genomföra policys för att  

undvika  en  ekologisk  katastrof  som  nästan  säkert  kommer  innebära  slutet  för  det  kinesiska  

ekonomiska  miraklet,  och  eventuellt  också  kommer  leda  till  partiets  fall.  (For  the  Chinese 

government,  this  was  merely  one  of  many wake-up calls.  The question on everyone's  mind is 

whether Beijing will finally muster the political will to implement policies to avert an ecological 

calamity that will almost certainly spell the end of the Chinese economic miracle and potentially 

lead to the fall of the Communist Party itself.)

Vidare, skriver han i en annan artikel ett par veckor senare:18

Miljökollapsen i Kina har redan börjat alienera den urbana medelklassen från regimen, och  

triggat stigande protester. Miljöaktivism kan bli en politisk kraft som länkar samman olika grupper  

i  samhället  och  enar  dem  i  en  gemensam  kamp  mot  enpartistaten,  som  ses  som  klumpig,  

16 Zhongguo Qingnian Bao, “Zhong Nanshan: Kongqi Haole, Laobaixing Hui Juede Zhengfu Liaobuqi (钟南山：空
气好了，老百姓会觉得政府了不起).”

17 Pei M.X., “China’s Environment: An Economic Death Sentence.”
18 Pei M.X., “5 Ways China Could Become a Democracy.”
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handlingsförlamad och inkompetent vad gäller miljöfrågor. (Environmental collapse in China has 

already started to alienate the urban middle-class from the regime and triggered growing social 

protest.  Environmental  activism  can  become  a  political  force  linking  different  social  groups 

together  in  a  common cause against  a  one-party  regime seen as  insensitive,  unresponsive,  and 

incompetent on environmental issues.)

Luftkatastrofen i Peking i januari följdes inte av några protester eller demonstrationer. Kanske 

för att medias omfattande rapportering av händelsen fungerade som en ventil och som ett forum. 

Opinionen  som  vuxit  kring  frågan  kom  i  sin  tur  att  påverka  agendan  för  den  Nationella 

folkkongressen senare i mars, med krav på tuffare tag mot luftföroreningarna.19 Det är tydligt att 

Kinas miljöproblem i allt större grad påverkar politiken. Frågan som framtiden får ge svar på är hur 

konfliktkantad denna påverkan kommer bli. 

19 The National People’s Congress of the People Republic of China, “Lawmakers Call for Revised Air Pollution 
Control Law.”
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Slutsatser
Det är tydligt att Peking länge kämpat med dålig luftkvalitet. Även om statistiken från tiden före 

1998  är bristfällig så är det rimligt att anta, utifrån de data som finns, att luften under 80- och 90-

talet  sannolikt  uppmätte  höga  nivåer  av  SO2,  NO2,  NOx  och  PM10.  Luftföroreningarna  var 

sannolikt  betydligt  mer  säsongsbetonade,  då  svaveldioxid  starkt  kopplas  samman  med 

kolförbränning vilket är betydligt mer omfattande under uppvärmningsperioden november–mars. 

Antalet bilar var fortfarande relativt få, vilket sannolikt innebar lägre PM2,5-nivåer. De bilarna som 

fanns var däremot avsevärt  mycket smutsigare då katalysatorerna var bristfälliga, eller saknades 

helt.  Så  även  för  kolverk  och  industrier  som  saknade  dagens  moderna  reningsfunktioner.  Ett 

exempel på hur avgörande teknikfrågan är visar inte minst utvecklingen under slutet 90-talet och 

början av 00-talet då bilflottan och energikonsumtionen fortsatte att växa kraftigt, samtidigt som 

NO2- och SO2-nivåerna minskade, som ett direkt resultat av hårdare krav på bilar, industrier och 

kolverk.  Taket  för  hur  dålig  luften  kunde  bli  var  dock  sannolikt  lägre,  då  bilarna  var  få,  och 

energikonsumtionen avsevärt mindre. Därmed inte sagt att Peking under 80- och 90-talen vid dåliga 

meteorologiska förhållanden inte kunde ha drabbats av en smogkatastrof av samma eller till och 

med värre omfattning än den som drog in över staden i januari 2013. Londons dödliga smog 1952 

inträffade långt innan bilarna var en faktor. 

När  bilarna  blev  fler,  och  under  00-talet  började  räknas  i  miljoner,  samtidigt  som 

industrilandskapet förändrades så är det tydligt att luftföroreningarna i Peking omvandlades från att 

ha varit till största delen ett problem som orsakades av stadens kolförbränning och industrier, till att 

bli ett problem där bilarna blev en allt större faktor. Speciellt då vad gäller utsläppen av PM2,5 som 

är den luftförorening som är mest skadlig för hälsan. Även om myndigheternas åtgärder inför OS på 

ett effektivt sätt minskade utsläppen av SO2, NO2, NOx och till  viss mån också PM10 så blev 

PM2,5-nivåer till en icke-fråga som myndigheterna inte ville kännas vid. Därmed lämnades dörren 

öppen för PM2,5-nivåerna att växa till ett allt större problem. 

Denna ovilja att ta itu med väsentliga delar av problematiken återspeglar sig genomgående i hur 

staden hanterat luftföroreningarna de senaste 15 åren. Visserligen så har enorma summor satsats på 

miljön  och  luftföroreningarna,  speciellt  inför  de  olympiska  spelen,  men,  å  andra  sidan  så  har 

politiken som förts effektivt prioriterat bort cyklister till förmån för bilismen. Peking är i grunden en  

optimal cykelstad, den är platt och har låg nederbörd. Infrastrukturen ovan jord har däremot i allt  

väsentligt  fokuserat  på att tillgodose behovet hos det  ökande antalet  bilister.  Bortträngda ur det 

offentliga rummet har miljontals cyklister, som inte haft möjligheten att köpa bil, gått över till att  

åka kollektivt i den kraftigt utbyggda tunnelbanan, som idag är Kinas längsta. En krass observation 

39



skulle vara att stora ringvägs- och tunnelbaneprojekt genererar betydligt mer BNP-tillväxt än vad 

långsiktig  cykelvänlig  stadsplanering  gör.  Det  finns  sannolikt  ett  avsevärt  motsatsförhållande  i 

Pekings  vilja  att  dels  upprätthålla  en  hög  BNP-tillväxt,  av  vilken  bilförsäljning  och 

industriproduktion utgör en stor del, och att ta itu med det allvarliga luftföroreningsproblemet. Ett 

motsättning som tycks vanlig för Kina i stort, där ekonomisk tillväxt ofta sätts i första rummet. 

OS visade att med rätt motivation så fanns lösningen inom räckhåll. Men där åtgärderna inför 

OS till sin natur delvis var kortsiktiga och väl drastiska (två tredjedelar av bilflottan fick körförbud 

till exempel), så krävs istället en långsiktig politisk motivation att ta itu med luftföroreningarna, och 

förhoppningen är att den debatt som växt fram under de senaste åren och som fick en avsevärd 

skjuts framåt i och med smogkatastrofen i januari ska kunna utgöra grundbulten i denna motivation. 

Kinesisk  medias  omfattande  rapportering  av  miljöproblemen  kan  ses  som  en  god  start,  då 

allmänheten nu i större utsträckning blivit uppmärksammade på hur dålig luften faktiskt är i Peking. 

För den är dålig:  den extremt dåliga luften i januari  undantagen, så uppskattas PM2,5-nivåerna 

minst  överskrida  Kinas  gränsvärden  med  det  dubbla;  WHO:s  riktlinjer  med  det  tiodubbla. 

Forskning visar  också att  nivåerna sannolikt  legat  på liknande höga nivåer  de senaste  15 åren. 

PM10-nivåerna ligger också kvar på höga nivåer, som överskrider Kinas gränsvärden med råge, 

även om trenden på lång sikt pekar svagt nedåt. Att nivåerna för SO2 och NO2 minskat och nu 

ligger omkring gränsvärdena bör ses som en framgång, och som ett bra exempel. 

Slutsatsen  är  att  luften  i  Peking  sannolikt  varit  sämre  tidigare  än  vad  den  är  nu,  sett  till 

årsmedelvärden, men att  dynamiken är större  nu; topparna är högre och dalarna är djupare,  då 

urbaniseringen har drivit upp energiförbrukning och antalet motorfordon har passerat 5 miljoner. 

Detta gör att risken är större att drabbas av extrema smogincidenter under dåliga väderförhållanden, 

som de i januari 2013, då kvantiteten på antalet faktorer som påverkat miljön ökat. Det är också 

tydligt att Pekings luftproblem inte enbart kan lösas inom stadens gränser, när över en fjärdedel av 

luftföroreningarna  uppskattas  härstamma  från  omkringliggande  provinser  och  områden.  Hur 

Pekings samarbete med exempelvis Tianjin, Shandong och Hebei ser ut är därför avgörande. 

De stora ekonomiska kostnaderna, för att inte tala om luftkvalitetens påverkan på folkhälsan, är 

båda  goda anledningar  för  myndigheterna  att  ta  itu  med luftföroreningarna.  Ytterligare  en  stor 

anledning, om inte den största, är risken för social oro som miljöproblemen kan skapa, vilket de 

våldsamma  protesterna  som  drabbade  Shifang  och  Ningbo  2012  visade.  Miljöaktivism  är  på 

uppgång i Kina, och problemet med luftföroreningar är väldigt svårt att dölja, vilket tvingar partiet 

att prioritera jakten på effektiva lösningar. Motivationen att komma tillrätta med just luften i Peking 

torde vara extra stark, då Peking som Kinas huvudstad är landets ansikte utåt. Kinas image som 

blivande supermakt får sig nog en törn när huvudstaden ofta, snarare än sällan, är nersänkt i ett grått 
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smogtäcke. Symboliken bör inte underskattas. 

Att  komma  tillrätta  med  luftproblemen  i  Peking  är  dock  ett  enormt  arbete  som  kräver 

långsiktighet;  Pekings  borgmästares  gissning 2012 om att  det  nog skulle  ta  minst  20 år  att  nå 

gränsvärdena är nog inte helt plockad ur luften. Frågan är om en allt otåligare allmänhet vill vänta 

så länge. Om myndigheterna ses som inkapabla att hantera miljöfrågan kan det folkliga missnöjet 

växa ytterligare. Det blir en balansgång för partiet att välja en väg som både kan visa upp snabba 

resultat, men som också har en långsiktig positiv effekt på luftkvaliteten. Ett misslyckande med att  

hantera luftföroreningarna riskerar underminera mandatet för enpartistaten ytterligare, och leda till 

ökad social oro. 

Sammanfattningsvis kan sägas att  Peking i  många år kämpat  för att  hålla luftföroreningarna 

stången, och det är just vad man gjort: hållit stången. Utan alla åtgärder de senaste 15 åren hade 

luften i Peking idag varit närmast katastrofal, det råder det inget tvivel om, men staden har ännu inte  

lyckats skaffa sig det  försprång gentemot luftföroreningarna som den så väl  behöver.  Ingenting 

pekar mot att den omfattande urbanisering som Peking utstått under många år kommer stanna av 

och det är tydligt att ännu tuffare, och framförallt mer långsiktiga, åtgärder måste till för att komma 

tillrätta med luftproblemen i staden som annars riskerar bli känt som världens smoghuvudstad. 
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