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PM2,5 från vägtrafik PM2,5 från vedeldning

• osäkerhet
• B(a)P
• bostadsområden



Partiklar

Lamberg, Heikki m. fl. (2011).  
Atmospheric Environment
45.40.  
DOI:10.1016/j.atmosenv.2011.02.0
72. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2011.02.072


PAH emissioner B(a)P:
Cancerogenitet visad i Cook, 
Hewett och Hieger, 1933

Luftguiden: “I Sverige har 
bens(a)pyren uppskattats stå för 
cirka hälften av den 
cancerframkallande effekten av 
PAH i tätortsluft.”

Gonçalves, Cátia m. fl. (2011). 
Atmospheric Environment 45.27 DOI:

10.1016/j.atmosenv.2011.05.071.

http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2011.05.071


Emissioner från olika pannor

Kindbom, Karin m. fl. (2018a). 
Nordiska Ministerrådet. DOI: 
10.6027/TN2017-570.

http://dx.doi.org/10.6027/TN2017-570


SMHI Meteorologi Nr. 159
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.97256!/Menu/
general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/fi
le/meteorologi_159.pdf

SMHI Meteorologi Nr. 164
http://smhi.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1290201/FULLTEXT0
2.pdf

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.97256!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/meteorologi_159.pdf
http://smhi.diva-portal.org/smash/get/diva2:1290201/FULLTEXT02.pdf


Kartläggningsstudie
Utsläpp på 1 km × 1 kmKommunvisa utsläpp

 Boyta småhus

 Fjärrvärmefaktor

 Eldstadsinformation 
per kommun från 
MSB

 Energibehov länsvis

 Antaganden 
eldvanor

 Emissionsfaktorer 
B(a)P



Uppföljningsstudie

Koordinatsatta eldstäder i Alingsås



Underlag från sotarregister
Minikrav för emissionsinventering/modellering:

 Lokalisering (koordinater/adresser/fastighetsbeteckning)
 Typ av eldstad (åtminstone uppdelning

vedpannor och lokaleldstäder)
 Uppgift om vedpannor miljögodkänd eller ej

Sedan kan mer info vara en stor fördel, t.ex.:

 Åldern på eldstaden
 Vad som är husets primära och ev. sekundära uppvärmningssätt
 Vedförbrukning, energibehov eller boyta på småhuset
 Uppgift om eldvanor  God/dålig förbränning? Vedens fuktighet?
 Miljögodkänd för andra eldstäder
 Typ av miljögodkänd (BBR, Svanen, …) 



 M1 Gamla vedpannor till miljögodkända
 M2 Gamla vedpannor till pellets
Alingsås hotspot flerbostadshus med lokaleldstäder - tveksam



Rikstäckande exponeringskartläggning
 Pågående 2022
 Flera ämnen (bl a PM2,5)
 Minst 250m upplösning
 Sektorsuppdelat
 Sotardata där tillgängligt
 Sjöfart (Shipair)
 Trafik
 Avgas
 Slitage

 Haltberäkningar hela landet
 Gaturum i ett andra steg PM2,5 emission småskalig uppvärmning



Bias-corrected concentration from 
MATCH CTM model at 5x5 km2

resolution

Local contribution at 5x5 km2

resolution removed from 
background

Hourly local contribution 
from CLAIR at 100x100m2

Yearly avg of total NOx 
during 2015 at 100x100m2



Clair - ny teknisk plattform
 BUDD mycket bättre mot 

dubbelräkning med alla källor
 NORTRIP
 Validerad i FORTE och SCAPIS
 Automatiserad kedja för beräkningar 

på NSC
 Tillåter kartering av större områden, 

upp till riket
Applikationer
 SIMAIR 3
 Shipair 2 till sommaren
 Nationella emissiondatabasen
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