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Abstract 
 

This study investigates the air quality in Falun, a small city in central Sweden, with a focus on 

particles and volatile organic compounds (VOC). Falun is located in a valley which makes it 

sensitive to inversions, when the vertical mixing of air over the city is prevented. When this 

happens emissions over the city can stay for days and the pollution levels can be high. The 

report is based upon a literature review, calculation of emissions from traffic and a survey of 

industrial emissions. Emission of VOCs can be dangerous to people and contributes to the 

production of ground- level ozone. Particles can be a carrier for other dangerous compounds. 

The result shows that high pollution levels caused by inversions can happen. The temperature, 

wind and temperature differences show that inversions during the winter months are possible 

up to half of the time. Emissions from cars and industries are a problem. The municipality 

forced to control air pollution and in Swedish law there is a threshold value for both particles 

and the volatile organic compounds benzene. Spreading of pollution in air in Falun is centered 

around the emission sourses. Because it´s hard to prevent inversions, the municipality must 

focus on reducing emission of pollutants. This can be done through road planning and 

diverting traffic to other routes around the city.  

 

Keywords: Particle, Volatile Organic Compounds, Air pollution, Traffic, Industries. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

 
Faluns speciella läge, i en dal i inlandet gör att föroreningshalten kan bli hög. Då är det främst 

för att luften inte blandas om i dalen utan stannar kvar på grund av att det med kyla och svag 

vind bildas inversion. Syftet är att undersöka om det kan finnas risk för inversion. För att 

storleken på utsläpp från trafiken görs beräkningar av utsläppen av flyktiga organiska 

föreningar (VOC) och partiklar. För industrins utsläpp görs en undersökning vad de släpper ut 

av VOC. Hur ser utsläppsfördelningen ut mellan industri och trafik?  

 

Luftföroreningar beter sig olika i luften och kan vara farliga för miljön och människan. 

Hälsoeffekterna av partiklar beror på vad det är för ämne men det kan ge hälsoskador som 

luftvägsproblem, astma och hjärt- kärl sjukdomar. VOC:s hälsoeffekter beror på vad det är för 

flyktigt ämne. De kan vara cancerogena, påverka gener och blodbildningen.  

 

Gruppen flyktiga organiska föreningar (VOC) har ämnen som är flyktiga och innefattar oftast 

lika många kolatomer. VOC släpps ut från industrier genom att de använder lösningsmedel 

eller har förbränning. VOC kommer även från trafikavgaser på grund av att beståndsdelen i 

bensin är ett bensen som är ett flyktig ämne. VOC är hälsoskadligt och bidrar även till 

bildningen av andra hälsoskadliga ämnen som marknära ozon. Utsläpp av VOC kan ge stark 

lukt så rening av utgående luft kan vara aktuell. Företag som är beroende av lösningsmedel 

kan försöka att ändra i sin process så det krävs mindre mängd lösningsmedel eller att det 

återförs så man minskar användningen.  

 

Partiklar är små fragment som är restprodukter från förbränning eller slitage av material och 

innefattar alla partiklar med en diameter mindre än 10 µm. Partiklar kan vara bärare av andra 

ämnen så de varierar i hälsoskadlighet. Genom att generalisera kan det sägas att alla större 

partiklarna är mekaniskt bildade genom slitage av vägar, däck och bromsar. De minsta 

partiklarna kommer från förbränning. Partiklar kan transporteras långt och det 

långdistanstransporterade bidraget här i Dalarna bidrar de med 9 – 10 µg/ m3. De gamla 

dieselmotorerna släppte ut mycket partiklar. Idag har motorer effektiv rening av avgaserna 

genom katalysatorer och filter så trafikutsläppen har blivit bättre för både bensin och 

dieselbilar.  

 

Falu kommun har miljömål, miljökvalitetsnormer och andra lagar om utsläpp att arbeta utifrån 

för att utsläpp av luftföroreningar inte ska skada natur och människor. Det innefattar både 

förebyggande planeringsarbete till saneringar av områden. 
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1. Inledning 

 
Partiklar och flyktiga organiska föroreningar (VOC) är ohälsosamma och det är många som 

idag blir överkänsliga eller sjuka på grund av luftföroreningar(1). Partiklars hälsoeffekter var 

redan på 70- talet känt att de orsakade sjukdomar och dödsfall. Hälsoeffekterna av partiklar 

kan bland annat vara från överkänslighet till hjärt- kärlsjukdomar. Luftföroreningar bidrar 

även till en påskyndad nedbrytningsprocess av hus och byggnader.  Därför finns flera 

anledningar till att minska utsläppen av luftföroreningar.   

 

I folkmun benämner faluborna ofta Falu stad som den kokande grytan där det ser ut som det 

ligger ett lock över staden med dimma. Det är Faluns topografin som skiljer staden från 

många andra städer och därför har jag valt att undersöka luftkvalitén i Falun med inriktning på 

partiklar och VOC. Falu stads luftproblem är sedan lång tid tillbaka kända. Orsaken i många 

år var gruvan som genom sina förädlingsverk släppte ut mängder med svavel och sot över 

staden. Gruvan är stängd sedan många år och idag är det bland annat trafiken och industrierna 

som står för de största utsläppen. Hur mycket släpper trafiken och industrierna ut av flyktiga 

organiska föreningar och partiklar? I dagens klimatdebatt har båda dessa föroreningar en 

viktig del då de båda bidrar till klimatförändningen. Luftföroreningar och klimatfrågan är en 

global-, regional- och lokal fråga. Ett utsläpp påverkar inte bara lokalt utan ofta även ofta 

regionalt och globalt.  

 

I dagens samhälle blir transporter med fordon allt viktigare(3). Bilar och lastbilar ökar hela 

tiden och behovet finns såväl privat som inom arbete. Det genererar utsläpp av både 

växthusgaser och föroreningar som kan skada oss människor direkt. För att snabbt dämpa 

regionala och lokala klimatförändringear kan man minska utsläpp av partiklar och minska 

bildningen av marknära ozon som båda bidrar till en uppvärmning av luften. Enligt miljömål 

nummer 2 Frisk lufts delmål för VOC ska det minskas till maximalt 241000 ton per år för hela 

Sverige och partiklar får inte överskrida något av gränsvärdena(4). Man bör även ta i 

beaktande att VOC bidrar till bildningen av marknära ozon som har ett eget delmål. Falu 

kommun är enligt lag tvingade att kontrollera utsläpp till luft och se till att 

miljökvalitetsnormerna inte överskrids.  

 

Falu kommun är en av flera kommuner som är med i Dalarnas luftvårdsförbund som genom 

samverkan mäter luftkvalitén(5). Målet med dessa mätningar är att se om miljömål och 

miljökvalitetsnormer klaras. Vetskapen om att luftkvalitén har varit dålig i Falu kommun har 

gjort att åtgärder som omledning av vägar runt staden istället för igenom har gjorts. Syftet 

med mitt arbete är att få värden från tänkbara källor så att Falu kommun sedan kan jämföra 

med luftvårdsförbundets resultat. Det kan ge en bild av var det största problemet är, trafiken 

eller industrier. Det är viktigt att försöka kartlägga utsläppen så gott det går för att på rätt 

ställe sätta in eventuella åtgärder för att minska utsläpp(6). Falu kommun har även genomfört 

och genomför projekt för att förändra människors resvanor. Detta är dels gjort genom 

projektet vintercyklisten där Falubor får vinterutrustning till cykeln för att de cyklar till jobbet 

istället för att ta bilen.   
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1.1 Syfte 
 

Syftet med arbete är att undersöka utsläpp av VOC och partiklar i Falu stad. Syftet är att 

genom beräkningar ta fram ett underlag, som kan visa ett scenario hur stora mängder av 

ämnena det kan vara en dag. Syfte är också att få en spridningskarta över staden. Syftet med 

arbetet är att ge Falu kommuns miljöförvaltning en bild av vad trafiken och industrierna 

släpper ut tillsammans i Falun. 

 

 Hur ser utsläppsfördelningen ut mellan de huvudsakliga emissionskällorna i en tätort 

dvs. emellan industri och trafik?  

 När kan det vara risk för höga föroreningshalter?  

 Hur ser spridningen ut av VOC från industrierna? 

 Finns det risk för inversion och i så fall när finns det inversions risk? 

 Kan det ur spridningskartan lokaliseras områden som är extra belastade? 
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2. Metod 
 

Genom litteraturstudier läste jag på om emissioner av VOC och partiklar. Detta genom 

sökningar på Internet, böcker samt tidigare rapporter inom ämnet. Jag läste även på 

lagstiftning som miljöbalken, förordningar och föreskrifter. Insamlande av information genom 

arkivsökningar gjordes samt informationsinsamlande genom utskick till företagare angående 

deras användande av lösningsmedel.  

 

Trafikberäkningarna är gjorda utifrån hur många bilar som finns registrerade i Falun och 

körsträckan för bilarna är tagen från bilbesiktningen register om hur långt varje bil kört under 

året 2008(7). För busstrafiken kommer all beräkningsdata från daltrafiksrapport för 2008. Där 

de har gjort beräkningar för hur långt bussarna kör inom Falustad och för lastbilstrafiken har 

en uppskattning utifrån antalet lastbilar i Falun samt ett medel av deras körsträcka med en 

uppskattning av hur mycket de kör inom Falustad allt är beräknat för 2008, se bilaga 3(8-9).  

 

För temperatur, vind och differenstemperatur togs all data från Faluns vädermast och 

beräknades sedan procentuellt. 

 

Industriundersökningarna gjordes för att få kunskap punktutsläpp medan det görs beräkningar 

av trafikutsläppen. Spridningsmodellen för industriutsläppen är gjorda i AIRVIRO som är en 

av SMHI:s hemsidor(10). I AIRVIRO finns data om Faluns topografi inlagt samt väder, vind 

och temperatur från vädermasten. Efter inläggning av utsläppsdatan för staden och vilka 

koordinater utsläppen var på beräknar AIRVIRO hur utsläppen sprider sig över staden olika 

dagar. 

 

Genom antaganden av en volym i staden görs en boxmodell som visar halterna av ämnena om 

alla skulle samlas inom volymen, se bilaga 3. Boxmodellen visar alla utsläpp i µg/m3. 
 

2.1 Frågor till företagen 

För A och B verksamheterna i Falun lästes miljörapporterna för att få fram 

lösningsmedelshanteringen. För C och U verksamheter gjordes ett utskick för att få 

information om eventuella utsläpp. Det skickades till totalt 46 företag där svar inkom från 25 

företag.  
 

Frågor ställda till företagen; 

 Använder ni något eller några medel som innehåller lösningsmedel? T.ex. lack eller 

färg. 

 Hur mycket av denna/dessa produkter använder ni per år i liter? 

 Hur många % lösningsmedel finns i produkten? 

 Vilken typ av lösningsmedel är det? 

 Har ni någon rening av luften?   

 Har ni egen uppvärmning? 

 

Efter det att svar samlats in beräknades halterna fram och en kartläggning av utsläppen 

gjordes.  
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2.2 Avgränsningar 

Avgränsningarna runt staden är gjorda utifrån vad jag tror utsläppen har för påverkan. 

Avgränsningarna går vid gränserna ut mot skogsområden samt ut mot Haraldsbo och Främby 

för att där antas inte utsläppen ha någon större betydelse för innerstan.  

På kartan nedan visas avgränsningarna. 

 

I studien är inte utsläpp som kommer ifrån energi produktion medtagen. Det antogs vara för 

stort arbete att ta in alla som har egen energi produktion. Ett försök gjordes dock med att en 

av frågorna till företagen var på deras energiproduktion. 

En viktig utsläppskälla för både VOC och partiklar är enskilda energiutsläpp, där villaägare 

har egen uppvärmning genom olje-, pellets eller vedeldning(25). Av dessa är det 

vedeldningen som är störst och som släpper ut mest VOC och partiklar, där bland annat PAH: 

er finns med i utsläppet. När en villaägare eldar så är det den som har ansvaret att utsläppet 

blir så litet som möjligt. Genom okunskap om att elda på rätt sätt och med rätt saker släpps det 

ut mer än det borde. När det blir ofullständig förbränning eller när någon pyr eldar blir 

utsläppen onödigt stora och det går att åtgärda. Genom att först elda på rätt sätt, med rätt 

material och temperatur där lufttillförseln är lagom kan man minska utsläppen radikalt. Även 

genom att sätta in en ackumulatortank kan man minska den onödiga energiåtgången.  
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3. Bakgrund 

 
Falun är en stad som många pendlar till och ifrån eftersom den ligger så nära många andra 

städer som Borlänge, Gävle, Sandviken och Mora. Många stora vägar går genom eller i 

anslutningen till staden. Det bidrar till utsläpp i och kring staden. Falun har många stora 

arbetsplatser som Falu Lasarett, Ericson AB och Högskolan.   

Historisk sett har luftkvaliten i Falu stad varit dålig(11). Detta kan bero på Falu gruvas 

verksamhet där de bröt malm som var svavelrik. Under många hundra år har det släppts ut 

svaveldioxider över Falu stad. Nu är gruvan stängd och inget svavel släpps ut men idag har 

Falun bland annat trafik och industrier som släpper ut föroreningar.  

Falu stad ligger i inlandet beläget i en dalgång(12). Klimatet i inlandet på vintern har 

vanligtvis ordenlig kyla och svaga vindar. Det förekommer inversion och då blir staden extra 

känslig för utsläpp till luft av olika slag eftersom det blir liten omblandning av luften. 

Dalgången styr vindarna och även när det är låg vindhastighet är det risk för att det blir 

inversion, skiktet lägger sig lågt och luftvolymen som ligger under skiktet kan snabbt få höga 

föroreningshalter.  

3.1 Klimat 

Det är inte temperaturen som orsakar höga eller låga halter av luftföroreningar men det är 

följden av temperaturen som gör att föroreningarna inte blandas ut och sprids(13). När det är 

kallt ute eldas det mer och fler väljer att åka bil istället för cykel.   

Vindar kan delas in i tre grupper: Medelvind som gör att föroreningarna transporteras snabbt 

horisontellt(14). Dessa vindar är vanligast och brukar ligga mellan 2 – 10 m/s. 

Turbulensvindar som gör att föroreningarna blandas av oregelbundna vindar. Dessa vindar 

drivs av processer på marken. Det kan antingen vara termisk eller mekanisk skapad turbulens. 

Vågvindar som sprider föroreningarna genom svängningar.  

Vindar inom bebyggelse gör att det bildas virvelvindar mellan husen(15). När det blåser rakt 

mot ett hus så bildas virvelvindar och på andra sidan gatan blir det lä så där samlas 

föroreningarna. Man kan då få höga halter på läsidan medan andra sidan där det blåser är det 

väldigt låga halter för föroreningarna sprids snabbt. Vinden avgör hur stor spridningen blir av 

föroreningen. 

Nederbörd är en viktig källa till deposition av framför allt partiklar som regnet fångar med sig 

ner till marken. 

3.1.1 Inversion 

Kyla med kombination av svaga vindar kan ge höga föroreningshalter i luften på grund av 

inversion(13). Eftersom Falustad ligger i en dalgång så är den känslig för markinversion. 

Inversionen bildas på grund av att värme strålar ut och marken kyls då av. Då ökar 

temperaturen med höjden istället för det normala när den avtar med höjden, kall luft uppifrån 

faller ner och kyler av mer. Inversionen förhindrar vertikalrörelser och försvårar då 

omblandning av luften. När det är inversion kan man se det på skorstenar för röken som 

kommer ut sprids inte utan förblir en smal plym. Det antas vara risk för inversion när det är 

kallt ute, svag vind och differensen är mindre än en grad(16). När inversion bildats blir det 

som ett lock över staden och inversionen blir kvar tills vindarna blandar om eller för bort 

luften. I en stad som ligger i en vindskyddande dal kan luften ligga kvar. När natten kommer 
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och temperaturen sjunker kan kall luft glida ner i dalen och bilda inversion. Det bästa 

tänkbara vädret för att få minsta föroreningshalt är att det blåser kraftig vind och det är en dag 

som är mulen (17).  

3.2 Luftföroreningar 

Till luftföroreningar räknas alla ämnen som ändrar luftens naturliga innehåll och 

sammansättning(18). Det finns ämnen i luften naturligt men i förhöjda halter anses de vara 

föroreningar. Det som inte förekommer naturligt i luften har bildats av oss människor. 

Föroreningstillförseln till atmosfären kallas emissioner(15). När sedan föroreningarna är i 

atmosfären kan de spridas och omvandlas. Vart emissionen tar vägen beror på när de 

deponeras.  

Det finns idag hundratals ämnen i storstadsluften som är miljö- och hälsofarliga. De 

förekommer i olika halt och är olika farliga. Luftföroreningar kan komma från en rad källor 

såväl naturliga som mänskliga t.ex. vägtrafik, industri, sjöfart, förbränning, gödsling, 

vulkanutbrott, skogsbränder m.m. 

Luftföroreningar delas in i primära och sekundära föroreningar(17). En primär luftförorening 

beter sig i luften som i den form den var när den släpptes ut, det kan t.ex. vara svaveldioxid. 

Sekundära luftföroreningar bildas i atmosfären på grund av andra utsläpp t.ex. ozon. 

Luftföroreningar delas in i 4 typer av utsläppskällor; 

 Punktkällor - utsläpp från en punkt som t.ex. kan vara en skorsten. En punktkälla kan 

vara en industri som finns på en fast plats där man kan göra mätningar och se vad den 

gör för omgivningen. 

 Linjekällor - utsläpp längs en linje, det kan t.ex. vara efter en bilväg. 

 Ytkällor - utsläpp beräknat över en yta t.ex. en ort med utsläpp från vedeldning. 

 Diffusa källor - utsläpp som inte kan härledas från någon av de ovanstående 

anledningarna, föroreningen kan inte direkt pekas ut vart den kommer ifrån, t.ex. 

långväga transporterade ämnen. Det kan vara från trafiken, där vet man att en bil 

släpper ut mycket föroreningar, men det är så många bilar som det är svårt att säga 

vem som släpper ut vad och vart. 

 

Spridningen av ett utsläpp påverkas av på vilken nivå det sker. Marknivå från t.ex. bilar, 

hustaksnivå från vanliga skorstenar eller hög skorstensnivå som många industrier har. Om 

sedan rökgastemperaturen är hög tar sig utsläppet lite högre än utsläppshöjden och då kan 

ytterligare utspädning av föroreningen ske innan den deponeras och når marken. 

Utsläpp till luft kan och anges ofta i mängd t.ex. ton/år av ett ämne. Man kan även ange 

luftföroreningen i koncentration eller halt t.ex. mängden av ett ämne/m3 luft. Man brukar 

ange halten som µg/m3 (mikrogram/kubikmeter)  

 

3.3 Hälsoeffekter av luftföroreningar 

På olika sätt får vi i oss föroreningar och det kan vara genom inandning, mat eller vatten(15). 

Luftföroreningar tas då upp av lungorna, matsmältningkanalen eller genom huden. Olika 

människor har olika känslighet för luftföroreningar.  
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Partiklar kan bestå av olika ämnen som t.ex. sot, olja, pollen, metallfragment, salter m.m. 

Inandningen av luft gör att utbyte mellan luft och blodet sker. Andningsorgan består av ett 

rörsystem och ett antal förgreningar med alveoler. Där sker utbytet av syre till blodet mot 

koldioxid och vatten. Detta system har skyddsmekanismer mot eventuella föroreningar. 

Näsan, hals och luftrören har cilier som föroreningar kan fastna på och sen transporteras bort. 

Hostning eller nysning är en form av skyddsmekanism som gör sig av med föroreningar som 

fastnat någonstans. Om luftföroreningar kommer ner i lungan finns makrofager i lungblåsorna 

som äter upp föroreningen. PM 2.5 anses mer hälsofarliga än större eftersom de små kan ta 

sig ner i lungan. Där de kan transporteras ut i blodet och påverka olika organ. Beroende på 

vad det är för partikel har de olika skadlighet. Partiklar och ozon skadar ciliernas funktioner 

och kan även skada makrofagerna i lungblåsorna. Hälsoeffekterna kan bli kronisk bronkit, 

nervpåverkan, hjärt- kärlsjukdom och cancer. Vissa föroreningar eller för hög koncentration 

skadar dessa skyddsmekanismer och kroppen blir sårbar.  

VOC bidrar till bildningen av ozon som är skadligt för hälsan. Organiska ämnen i sig är 

gentoxiska, allergena och kan störa stora delar av andningssystemet. De olika grupperna VOC 

har olika skadlighet: 

Alkaner är biokemiskt relativt stabila och har små hälsoeffekter. Finns endast misstanke om 

att de ska vara cancerogent. 

Alkener är omättade kolväten som är mer reaktionsbenägna än alkalier och dessa är 

gentoxiska. 

Aromater - kan ge irritation på slemhinnor, huvudvärk, yrsel m.m. hit hör bensen och den kan 

påverka blodbildningen och klassas som cancerogent.  

Aldehyder - är irriterande på slemhinnor och allergena. 

Alkoholer - finns det inga dokumenterade genotoxiska effekter. 

Klorerade kolväten - påverkar det centrala nervsystemet och kan ge akut nervförgiftning samt 

att de är cancerogena. 

Polyaromatiska kolväten - är både mutagena och cancerogena.  
 

3.4 Flyktiga organiska föreningar (VOC) 

Flyktiga organiska föreningar, VOC efter engelskan Volatile Organic Compound(15). VOC 

innefattar enkla kolväten, klorkolväten, aldehyder, ketoner, alkoholer och organiska syror. 

Alla är flyktiga som innebär att de har lätt för att avdunsta och lätt kan spridas.  

EU:s parlament och rådets direktiv 2004/42/EG definition är: ”flyktig organisk förening 

(VOC): Organisk förening vars begynnelsekokpunkt är högst 250 grader Celsius, mätt vid ett 

standardtryck av 101,3 kPa” (19). 

VOC kan skrivas enligt följande:  

 NMVOC (Non- MethaneVOC) som är alla VOC förutom metan(20). Detta är den 

vanligaste benämningen när det kommer till utsläppta mängder. 

 TVOC (TotalVOC) avser den totala mängden VOC koncentrationen. 

 MVOC (MikroboelltVOC) ser man på när man kollar i inomhus luft och det står för 

mikrobiellt producerat VOC.  

I det här arbetet är VOC räknat som NMVOC. 

VOC delas in i fyra grupper baserade på deras miljö- och hälsoeffekter: 

VOC-OX: dessa ämnen bidrar till bildningen till marknära ozon och andra oxidanter. När 

VOC släpps ut och inte deponeras direkt tas det om hand av hydroxylradikalen OH. Den tar 

7 



en väteatom från VOC och då blir det kvar en molekyl med en udda elektron. Den reagerar 

sedan med luften syre och hjälper till att bilda NO2 från NO genom att ge bort en syreatom. 

Från NO2 kan bildandet av ozon ske enligt formeln nedan.  

 NO2 + UV → NO + O  

 O2 + O → O3  

  

 Nedbrytning av ozon. 

 NO + O3 → NO2 + O2  

 O3 + UV → O2 + O  

VOC tvättas ut genom reaktion med ozon och NO3-radikalen då denna reaktion bildar 

aldehyder, syror och ketoner. Hur snabbt ozon bildas beror på ämnets ozonbildningspotential. 

 

VOC-TOX: dessa ämnen är giftiga för människor och djur t.ex. klorerade lösningsmedel. 

Denna grupp är det vanligt att man mäter i städer för att se hur mycket människor exponeras 

för. Avgörande för hur höga värden det är i luften beror på trafikintensiteten och hur den 

lokala ventilationen är.   

 Organiska halogener - dessa föreningar finns i VOC-TOX, VOC- STRAT och VOC- 

CLIM. Här kan man hitta vinylklorid, diklormetan, kloroform, koltetraklorid, 

metylkloroform och trikloreten.  

 Persistenta organiska föreningar, POP- alla ämnen som hör till denna grupp 

kännetecknas av att de är svår nedbrytbara och kan förekomma i både gasform och 

partikelform. Hit hör polycykliska organiska föreningar, POM och PAH, polycykliska 

aromatiska kolväten, azarener och triofener. 

 Till POP hör också Dioxiner  
 

VOC-STRAT: Ämnena i denna grupp medverkar till nedbrytningen av det övre ozonlagret 

t.ex. freoner. 

VOC-CLIM: dessa ämnen som kan absorbera värmestrålning och ändra molns optiska 

egenskaper.  

VOC kan även komma från naturliga källor och då är det främst metan, terpener och 

isopener(21). Till de naturliga källorna undersöks sällan oxidantbildningen utan det är främst 

när det kommer till växthuseffekten och då tittas det på metan.  

Uppehållstiden för VOC är väldigt olika och det kan vara mellan timmar till dagar(14). I 

spridning så räknas VOC till den mesoskalan som t.ex. kan spridas över en stad men inte 

längre. VOC kan genomgå olika kemiska reaktioner och hur reaktiva de är beror på ämnets 

egenskaper. VOC oxideras så småningom till koldioxid (CO2) och vatten (H2O) eller så 

tvättas det ut av deposition.  

De olika grupperna av VOC har olika ozonbildningspotential och några av dem ökar sin 

potential desto högre ozonhalt det är i luften (21). 

VOC är skadligt i sig självt men den bidrar också till andra skadliga föreningar som t.ex. ozon 

(20). VOC och kväveoxider bildar genom kemiska reaktioner O3 marknära ozon. Denna 

kemiska reaktion sker främst vid stark sol och vid höga temperaturer över 20 grader och då 

påskyndas även bildningen. Eftersom både VOC och kvävedioxider kommer från avgaser så 

förekommer de i en tätort som Falun. Det behöver inte vara höga värden av ozon vid vägen 

utan det kan förekomma i gaturummen, detta på grund av att trafiken även bildar 
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kvävemonoxid som bryter ner ozon. Ozon har högre halt på sommaren än på vintern och det 

förekommer dygnsvariationer eftersom ozonet bildas på dagarna och bryts ner på nätterna.  

3.5 Partiklar  

Partiklar PM10, kan vara tex sot, damm, sand som har aerodynamisk diameter mindre än 10 

µm, man kallar sådana också för inandningsbara partiklar (14). Större delen PM10 fastnar i 

övre luftvägarna medan de små kan ta sig ner i lungan. De som kan ta sig ner i lungan är 

mindre än 2.5 µm, PM2.5. De kan följa med andningsbanan ner i lungblåsan. Det är ännu inte 

känt vilka partiklar som är orsaken till olika sjukdomar, partiklar är bärare av många ämnen 

och de ämnena kan variera i farlighet. Det har påvisats samband mellan variationer av halt per 

dygn och antal dödsfall, vårdfall i lungsjukdom och hjärt- kärlsjukdom.  

Man säger generellt att större partiklar är mekaniskt bildade t.ex. från vägslitage och damm. 

De små bildas främst genom olika förbränningsprocesser. Utsläppen av partiklar kommer 

främst från biltrafik, eldning och lufttransport. Långdistanstransporterade partiklar har inte så 

stor inverkan här i mellersta Sverige i inlandet, det vägs ändå upp med mer eldning av fossila 

bränslen på grund av kallare vintrar. Långväga transport av PM10 är i mellersta Sverige lägre 

än i södra Sverige (14). Hit beräknas ett haltbidrag på 9-10 µg/m
3
. När man mäter i städer kan 

gators höga halter av PM10 bero på omgivningen såsom byggnaders geometri och omgivande 

växtlighet som påverkar spridningen. Trafikens utsläpp ger en komplicerad blandning av 

luftföroreningar. Ämnens uppehållstid beror på den tid det tar för ämnet att torrdeponeras, 

våtdeponeras eller upptas av växter. Uppehållstiden styrs också av kemiska reaktioner som 

ämnet kan genomgå. Nedbrytningen av olika ämnen kan leda till att partiklar bildas. 

 

3.6 Faluns luftkvalitét 

Falu kommun är en av flera kommuner i Dalarna som i samverkan med Dalarnas 

luftvårdsförbund och Länsstyrelsen Dalarna genomför mätningar av luftkvalitén (5). 

Mätningarna genomsförs vart tredje år på vinterhalvåret från oktober till och med mars. Det 

som mäts är åtta olika flyktiga organiska föreningar och kvävedioxid. För denna vinter låg 

intervallet för bensen mellan 2-3 µg/m
3
. Det skulle innebära att Falun klarar den nuvarande 

miljökvalitetnormen för bensen men Falun skulle inte klara det långsiktiga målet för Dalarna 

som ligger på 1 µg/m
3
 som årsmedelvärde.    
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4. Lagstiftning och Miljömålen 
 

Sveriges regerings arbete med miljön är att försöka göra Sverige till en förebild (2). Sverige 

har stränga lagar när det gäller utsläpp och hoppas att det är fler länder som följer efter och 

sätter samma krav. I Miljöbalken och flera andra lagar finns det kopplingar till 

miljökvalitetsnormer och utsläpp till luft. Flera stora förbund, unioner och länder arbetar 

tillsammans för att få ett globalt samarbete för att minska utsläpp (3). Flera dokument är 

skrivna för att få länder att samarbeta som t.ex. kyotoprotokollet, klimatkonventioner. 

Det finns ett EU direktiv som kallas ”VOC direktivet”, 1999/13/EG (20). Direktivet finns 

infört i Sveriges lagstiftning i Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2001:11) om begränsning av 

flyktiga organiska föroreningar förorsakade av användningen av organiska lösningsmedel i 

vissa verksamheter och anläggningar. 

Det finns ett till direktiv från EU 2004/42/EG ”produktdirektivet”. Detta direktiv finns i 

svensk lagstiftning i kemikalieinspektionens föreskrift KIFS 2008:2. 

I föreskrifterna visas krav på verksamheterna. I Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2001:11 

får inte utsläppen av VOC överstiga gränsvärdena och i KIFS 2008:2 får inte halten VOC i 

produkten överstiga gränsvärdena.  

 

4.1 Miljökvalitetsnormerna 

Miljökvalitetsnormerna är utformade så att det anger föroreningshalter som inte bör eller skall 

under- eller överskridas(23). Miljökvalitetsnormerna är enligt lag bindande att följa och finns 

reglerat i miljöbalkens 5 kapitel. Miljöbalken används i allt miljöarbete för att förebygga och 

åtgärda miljöproblem. Lagen är ett påtryckningsmedel för att nå miljökvalitetesmålen och 

införandet grundades på ett EG- direktiv.  

Miljökvalitetsnormerna finns kopplad till många lagar utöver Miljöbalkens 5 kapitel(11). Där 

även en allmän beskrivning hur normerna ska efterlevas finns. I förordningen finns precisa 

krav på halter av VOC i form av bensen som är ett flyktigt organiskt ämne. I förordningen § 

8a regleras bensen som är ett kolväte. Bensen får inte förekomma med mer än 5 µg/m3 som 

årsmedelvärde. Partiklar, PM10 § 9 får under ett dygn som medelvärde vara 50 µg/m3 och 

under ett år som genomsnitt förekomma med 40 µg/m3 som årsmedelvärde. 

Tillsynsmyndigheten ska kontrollera att normerna efterföljs och om de överskrids av ett 

företag skall åtgärder vidtas.  

Lagen nedan är citerad och skriven i kursiv stil för att den inte ska kunna misstolkas. 

 

Miljöbalken(23) 

5:3 § Myndigheter och kommuner skall säkerställa att de 

miljökvalitetsnormer som meddelats enligt 1 § uppfylls när de 

- prövar tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser och 

anmälningsärenden, 

- utövar tillsyn, eller 

- meddelar föreskrifter. 

Vid planering och planläggning skall kommuner och myndigheter 

iaktta miljökvalitetsnormer. 
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För verksamhetsutövaren regleras normerna genom 2 kapitlet i Miljöbalken om 

hänsynsreglerna, i 16 kapitlet om prövningen och i 26 kapitlet om tillsyn där 

verksamhetsutövaren skall kontrollera och motverka eventuella hälsorisker om verksamheten 

kan betraktas vara en risk (11).  

 

4.2 Miljömålen 
 

4.2.1 Nationella miljömål 

År 1999 antog Sveriges riksdag 15 miljömål och 2005 antog ett 16:e miljömål(6). Målen är på 

långsikt och till för att skapa hållbarhet för Sveriges miljö, natur- och kultur. Det är inom 

detta taget ett generationsmål för att vi ska till nästa generation ha löst miljöproblemen.  

Miljömålen nedan är citerade och i kursiv stil för att de inte ska bli fel tolkade. 

Miljömål nummer 2:  

”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 

Inriktningen är att miljökvalitetsmålen skall nås inom en generation”. 

I miljömålet finns delmål för både flyktiga organiska ämnen och partiklar: 

”Flyktiga organiska föreningar” 

År 2010 skall utsläppen av VOC i Sverige, exklusive metan, ha minskat till 241 000 ton. 
 

Partiklar 

Halterna 35 mikrogram/m
3
 som dygnsmedelvärde och 20 mikrogram/m

3
 som årsmedelvärde 

för PM10 skall underskridas år 2010. Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 37 dygn per år. 

Halterna 20 mikrogram/m
3
 som dygnsmedelvärde och 12 mikrogram/m

3
 som årsmedelvärde 

för PM2.5 skall underskridas 2010. Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 37 dygn per år”. 

 

Delmålet för VOC är redan uppnått men delmålen för Partiklar kommer att bli svårt att uppnå 

inom tidsramen. 

 

4.2.2 Regionala miljömål 

 

Dalarnas län har antagit regionala miljömål för att uppnå miljömålen men de regionala är mer 

ambitiös och de är satta i procent inte i ton(6). För partiklar är det regionala målet lika som det 

nationella. Målet för VOC är ändrat mot det nationella. 

 

”Flyktiga organiska föreningar 

År 2010 ska utsläppen av flyktiga organiska föreningar i Dalarna, exklusive metan, ha 

minskat med 40 procent.”  

 

Målet för VOC är möjligt att nå i Dalarna med viss osäkerhet. VOC minskade mellan 2000-

2005 med 15 procent i Dalarna men har sedan dess ökat något på grund av ökad användning 

av lösningsmedel. Det bedöms att det kommer att krävas fler åtgärder för att målet helt ska 

uppnås. För Partiklar är det regionala målet lika som det nationella målet och precis som där 

kommer det att bli svårt att nå målet.  
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5. Utsläppskällor 
 

5.1 Flyktiga organiska föreningar 

Bilavgaser släpper ut både partiklar och VOC beroende på vad det är för bränsle, motor, 

smörjolja och avgasrörets form får man olika utsläpp(15). Ämnen som släpps ut i avgaserna är 

i huvudsak; kväveoxider, kolväten (VOC), kolmonoxid, svaveldioxid, partiklar, koldioxid och 

dikväveoxid.  

De utsläppskällor för VOC som är aktuella för Falu stad är främst: Vägtrafik, enskilda 

hushåll- och industriella utsläpp (21). Generellt sett dominerar trafiken utsläppen och sen 

industriernas lösningsmedelsanvändning.  

Företags lösningsmedelsanvändning kan vara genom att använda alkoholer eller aceton, dessa 

har de lägsta effekterna på miljön (26). Det på grund av att de lätt tvättas ur vid våt deposition 

dvs. regn och de bidrar då endast lite till bildningen av marknära ozon. Ur miljösynpunkt så 

har de klorerade lösningsmedlen negativa effekter på hälsa och miljö. I miljön kan de bilda 

växtskadande produkter som ackumuleras i biologiska näringskedjor. Detta är lösningsmedel 

som innehåller metylenklorid, perkloretylen och koltetraklorid. Dessa kan absorbera 

värmestrålning och det gör att de kan påverka jordens klimat. De kan även bidra till 

nedbrytningen av det övre ozonlagret. Man kan klassa lösningsmedlet utifrån hur gärna den 

bildar marknära ozon dvs. dess ozonbildningspotential. Det beror inte bara på hur 

lösningsmedlet verkar utan också på hur den luft ser ut som den släpps ut i.  

VOC kan ge upphov till starka lukter och det är så VOC föroreningar upptäcks många 

gånger(20). Alla VOC utsläpp luktar olika beroende på lösningsmedlets innehåll och alla 

uppfattar lukten olika. Det som luktar illa för någon gör inte det för någon annan, det är också 

så att bara för att det luktar illa behöver det inte vara farligt. 

Det är vanligast att VOC förekommer i lösningsmedel eller i processer i industrier. De största 

utsläppen av VOC kommer från lösningsmedelshanteringen och trafiken.  
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Tabell 1. Visar de lösningsmedel som är vanliga i industrin(27). 

 

Ett ämne som hör till gruppen VOC är bensen som frigörs vid förbränning(28). Där är den 

största källan från trafiken då bensin innehåller bensen men det frigörs även vid vedeldning.  

Kolvätena försvinner vid hög förbränningstemperatur över 2000 grader. Om det ändå finns 

kolväten med i avgaserna kan det bero på att det finns hål eller att det är för trångt i 

förbränningsrummet som är de vanligaste orsakerna till utsläpp av kolväten. När man har 

ofullständig förbränning som det är i en bilmotor får man bildning av olika ämnen som är 

olika skadliga för omgivningen. När VOC släpps ut från en diselmotor är det på grund av för 

mager blandning för att bränslet ska antändas. Dieselmotorer gentemot bensindrivna motorer 

som inte har katalysatorrening där släpper dieselmotorn ut minde kolmonoxid och kolväten än 

vad den bensindrivna motorn gör. Den dieseldrivna motorn släpper dock ut mer partiklar och 

även en del andra ämnen som inte den bensindrivna släpper så mycket av.  Kolväten kommer 

även från bilen annat än från avgaserna. När bilen står still och är av så kan 

temperaturskillnaderna ute göra att det blir tryckvariationer i bränslesystemet som gör att det 

kan dunsta kolväte. VOC utsläpp kommer även från däck, färger, smörjmedel, vindrutetorkare 

och bränsleläckage. 

Exempel på verksamheter som kan släppa ut VOC: 

Bensinstationer där det ångar från både pumpar och cisterner(20). Där kan man minska 

utsläppen genom att ha ett gasåterföringssystem. 

Lackeringar av olika produkter som t.ex. trä, fordon, plast ger utsläpp eftersom lösningsmedel 

är en beståndsdel i färg och lack. Det har kommit många lösningsfria alternativ att använda 

istället. 
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Industrier är många gånger storanvändare av lösningsmedel som t.ex. massa och 

pappersindustrin, bilindustrin, plast och gummiindustrin osv.  

Tryckerier använder lösningsmedel i sin tryckfärg.  
 

5.2 Partiklar 

5.2.1 Förbränningspartiklar 

Förbränningen i motorer släpper ut partiklar och det är framförallt vid ofullständig 

förbränning det sker(14). För att inte få minimala utsläpp pratar man om den ideala 

förbränningen där allt är optimal. Allt förbränns och det är i princip endast vattenånga och 

koldioxid som kommer ut som rök. I ett bränsle är det olika blandningar av kol, väte och syre. 

Mängden av dessa olika går att beräkna och där kan man få ut vilken blandning som behövs 

för ideal förbränning. Ofullständig förbränning sker när det är ett underskott av syre och då 

blir första oxidationen av bränslet ofullständigt. Det blir då oförbränt bränsle i avgaserna.  

 

En motor som används i fordon där sugs bränsle och luft in i cylindern där cylindern 

komprimerar bränslet och luftblandningen. Tryck och temperatur ökar och möjliggör 

antändning av bränslet som ger energi. Utsläpp av partiklar kommer då förbränning av 

bränslet sker, oxidation av smörjoljor och slitageprodukter. Från dieselmotorer består 

partiklarna främst av kol, men även oförbränt bränsle, sulfater m.m. detta beror på motortyp, 

dess skick och bränslekvalitet.  

Nästan alla nyare bilar har ett system som efterbehandlar och renar avgaser. Innan dessa bilar 

kom släppte en bil ut tio gånger mer än idag. Några saker som bidragit till detta är 

partikelfilter och katalysatorer. Orenade tunga dieselmotorer är allmänt känt att de ger stora 

partikelutsläpp men även det är bättre idag eftersom många av de gamla bytts ut mot nyare 

som har effektivare rening(15). 

5.2.2 Slitagepartiklar 

Partiklar kan även komma från slitage från vägbana, däck och bromsar. Under vinterhalvåret 

är sanden i halkbekämpningen även en partikelbildande källa(14). Däcket mot vägbanan ger 

både slitage på däcket liksom på vägbanan, då det frigörs asfalt, däckmaterial, metall och sten 

i form av partiklar. När man bromsar slits metall, bromsskivor och bromsbelägg som också 

bildar partiklar. Sveriges nordliga placering och klimat gör att användandet av dubbdäck är 

stor och det bidrar extra till slitage av vägbana och däck. Denna källa räknas till den största 

partikelkälla som inte hör till en avgasrelaterad källa. Hur mycket slitaget på vägbanan blir 

beror på flera faktorer, där däcktyp är en av de viktigare. Andra faktorer som spelar in är 

vilken typ av beläggning vägen har, där en bra beläggning kan vara en stenrik asfaltbetong 

som har en bra nötningsresistans. Där spelar även stenmaterialets slitstyrka in.  

Partiklarna ökar när vägen sandas och det på grund av att sanden nöts mot vägbanan och det 

blir ökat slitage på vägbanan och ökade halter partiklar på grund av att sanden finfördelas 

mer. Även saltet på vägarna kan öka partikelemissionerna på grund av att saltet förstör 

asfaltens bindningsmedel och stenar frigörs, man kan även se att när saltet torkar och dammar 

och bidrar till partikelökning i luften. Hastigheten spelar roll i slitage frågan där en dubbling 

av hastigheten kan leda till en dubbling av slitaget. Är vägbanan våt så slits den mer än en torr 

vägbana. Det räknas med att 110 000 ton beläggning från vägarna slits bort varje år. 

Långdistanstransporterade partiklar bidrar till mellersta Sverige med 9-10 µg per m
3
. 
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6. Åtgärder för att minska utsläpp 
 

För att minska en industris eller verksamhets utsläpp av VOC eller partiklar kan det finnas 

flera alternativ(14). Det bästa är att byta ut lösningsmedlet mot annat alternativ som håller 

samma standard. För att minska partikelutsläppet kanske ett annat bränsle är bättre. 

Alternativa bränslen finns det många av och för att byta ut från bensin kan det användas 

metanol, etanol, motorgas, naturgas eller biogas. Istället för diesel kan man använda bränslena 

FAME, DME eller syntetisk diesel. Går det inte att byta ut så kan verksamheten ha någon 

reningsteknik för att undvika onödigt utsläpp till luft. Ett annat alternativ istället för 

bränsledrivna bilar är elbilar som tar bort avgasutsläppen helt. Körs ecodriving det vill säga 

miljösparande körning eller ekonomisk körning kan man spara upp till 10 procent av 

bränsleförbrukningen och på så vis även undvika mycket utsläpp. Det körsättet går ut på att 

köra med lägre varvtal i motorn.  

För att minska partiklar från bilavgaser kan insprutningen läggas tidigare i motorn och 

beroende på vad det är för bil ha rätt katalysator för rening, den vanligaste och bästa på 

partiklar är trevägskatalysatorn(14). För de moderna nyare dieselbilarna finns det ett 

partikelfilter som fångar upp partiklarna innan avgaserna går ut.  

6.1 Åtgärder mot flyktiga organiska föreningar  

För att minska ett VOC utsläpp kan ett företag: 

 Ändra konstruktionen så att VOC inte behövs, det kan ske genom att ändra 

ursprungsprodukt som inte behöver tvättas av ett lösningsmedel. En produkt som inte 

kräver så stark rening. 

 Minska utsläppen genom att täta utrustning och undvika att ha öppna behållare.. 

 Rena utsläppen och återvinna lösningsmedlet igen, detta genom ett återföringssystem. 

 

Beroende på vad det är för verksamhet och vad de använder för lösningsmedel så ska man 

anpassa reningstekniken därefter(29).  

Reningstekniker: 

 Kondensation som går ut på att kyla luften som innehåller lösningsmedel och på så vis 

få ämnet att kondensera. 

 Oxidation går ut på att förbränna kolvätena som då oxideras till koldioxid och vatten, 

detta kan ske genom: Termisk oxidation som görs genom ökad 

förbränningstemperatur, tid och blandningsförhållanden styr reningsgraden. Detta 

system kräver en del energi och för att spara kan ett återföringssystem av värmen vara 

ett alternativ samt att använda spillvärmen till något.  

 Katalytisk oxidation sker vid en lägre temperatur än termisk. Den organiska 

föreningen absorberas på katalysatorytan. 

 Absorption görs genom att lösa en gas i en vätska och fungerar som en skrubber och 

med olika vätskor kan man urskilja olika organiska ämnen. 

 Adsorption gör att gasen binds till adsorbenten med van der Waals krafter. För att rena 

lukt kan aktivt kol, zeoliter eller syntetiska polymerer användas. 

 Biofilter gör att det blir en nedbrytning av organiska ämnena med hjälp av mikro 

organismer. Det kan t.ex. vara en biobädd med organiskt material och som 

föroreningen förs igenom och renas.  
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För vägtrafikens utsläpp av VOC släpper bensinbilar ut mer än en dieselbil och det beror dels 

på att dieselbilar oftast har en oxiderande katalysator som renar kolväten bra(14). 

 

6.2 Åtgärder mot partiklar 

För rening av partiklar i verksamheter finns en rad olika alternativ, de olika alternativen 

passar olika verksamheter och är olika kostnadseffektiva(29). 

 Spärrfilter där partiklarna samlas i ett filter genom att luften förs igenom filtret med 

högt tryck. Blir det tryckfall så är det dags att rengöra filtren för då är filtret fullt. 

 Cyklon slungar luften runt och gör att svävande partiklar förs in i cyklonens vägg och 

ramlar ner. 

 Skrubberrening går ut på att tillaför vätska till rökgas och på så sätt överförs 

partiklarna till vätskan och kan föras ut. 

 Elektronfilter renar med hjälp av spänningsfilter mellan två elektroder där gasen 

joniseras och dras mot den andra elektroden och fastnar. Genom skakningar av den 

sidan ramlar partiklarna ner i en behållare. 

 

Föroreningar av partiklar från trafiken är generellt sett väder och årstidsberoende där det på 

höst, vinter och våren kan vara höga halter av partiklar dels på grund av halkbekämpning, 

avgaser, hastighet, fuktighet på vägen och dubbdäcksanvändning. För att minska 

slitagepartiklar kan man minska slitaget från dubbdäck. I de delarna av Sverige där det sällan 

är vinterväglag kan man föreslå dubbfria däck. Samt att man i städer som har partikelproblem 

kan man minska dubbdäcksandelen för att väglaget tillåter det, ett förbud mot dubbdäck kan 

genomföras men det är även svårt att reglera eftersom många har bilen utanför staden ibland. 

Även hastigheten har betydelse för partikelemissioner och en fördubbling av hastigheten kan 

även ge en fördubbling av partikelemissionerna. Då kan årstidssänkta hastigheter i utsatta 

regioner vara en tänkbar åtgärd. Ett alternativ är att ha bättre halkbekämpningsmaterial för att 

minska partikelemissionerna, det kan göras genom att använda sand som inte sliter så mycket 

på vägbanan och använda sand som inte innehåller så mycket mindre partiklar. En snabb 

städning och ta upp sanden på våren efter vinterns halkbekämpning är viktigt för att minska 

partiklarna. Det som sen påverkar uppvirvling av partiklar som lagt sig på vägbanan kan vara 

mängden material på vägen, däcktyp, vägens fuktighet, hastighet och fordonets vikt. Däremot 

genererar inte tungtrafik mer slitagepartiklar eftersom dom inte använder dubbdäck. Att lösa 

problemen inne i städerna skulle vara att leda bort trafiken till vägar som inte ligger i 

tätbebyggt område.  
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7. Beräkningsresultat 
 

7.1 Trafik  
 

För att räkna ut det lokala bidraget av partikelhalter görs beräkningar av trafiken. 

I dalarnas län finns det enligt SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) 516 – 552 

personbilar i trafik per 1000 invånare. I Falu kommun finns det 490 bilar på 1000 invånare 

och det finns totalt 27 123 bilar i trafik i kommunen. Lastbilar finns det 55 st per 1000 

invånare(9). 

 

Figur 1. Utsläpp av partiklar från trafiken. Usläpp ton per år från det totala antalet bilar, 

lastbilar och bussar i Falun. 

  

Bilarna står för den större delen utsläppta avgasrelaterade partiklar, lastbilar och bussar 

släpper ut mindre. 

 

Ett viktigt bidrag av partiklar är också uppvirvlingen av partiklar från omgivningen och för 

den antas Stockholmsberäkningar vara samma som i övriga landet och så också i Falun. 

Beräkningar av uppvirvlade partiklar år 2000 i Stockholm var 209 mg/km(30).  
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Figur 2: Totala bidraget partiklar från trafiken för 2008. 

 

Bilar, lastbilar och bussar släpper på ett år ut 4,4 ton partiklar då är även slitage partiklar 

inräknade. 
 

 

 

Figur 3: Kolväte utsläpp från trafiken i Falustad 2008. 

 

Kolväte utsläppen från trafiken domineras av bilarnas utsläpp. Medan lastbilarnas och 

bussarnas bidrag inte är lika stort. Totalt släppte trafiken i Falun ut 277 ton VOC för 2008. 
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7.2 Temperatur, vind och differens temperatur  
 

Falu kommuns väderstation i centrala Falun mäter vindriktning, nederbörd och temperatur. 

Utifrån denna har beräkningar över de fem senaste åren gjorts för att se hur många gånger det 

kan misstänkas att det är inversion i staden.  

Tabell 2: Månadsmedeltemperaturen i Falun.  

År December Januari Februari Mars Dec-mars 

04/05 -1,2 0,9 -3,3 -3,3 -1,8 

05/06 -1,7 -4,1 -5,5 -6,1 -4,3 

06/07 Inga värden Inga värden Inga värden Inga värden Inga värden 

07/08 -2 4,4 0,6 -0,02 0,74 

 

För Falun är enligt 20 års mätningar -2,4 grader Celsius normaltemperaturen för tiden dec-

mars(31). Vintrarna 04/05 och 05/06 är kalla vintrar som alla månader har en 

medeltemperatur som är minusgrader – 1.8 och – 4.3. Vintern 07/08 varierar där december har 

minusgrader medans januari är en varm månad med ett medel på 4.4 grader. 

Medeltemperaturen för vinterhalvåret är 0.74.  

Även om det är kallt så spelar vinden roll för spridningen och omblandningen av 

luftföroreningar. Blåser det mindre än 2 meter per sekund finns det risk för inversion. 

Tabell 3. Tabellen visar procent av tiden då vinden blåser mindre än 2 sekundmeter per 

sekund. För vinterhalvåret mäts det från december till mars. 

År Januari Februari Mars Dec Dec-mars 

2004 64 69 77 64  

2005 35 57 80 67  

2006 61 78 83 /  

2007 / / / 64  

2008 42 55 42 73  

04/05     59 

05/06     64 

06/07     / 

07/08     51 

 

För samtliga vinterhalvår 04/05, 05/06 och 07/08 blåser de mindre än 2 m/s mer än halva 

vinterhalvåret, 59%, 64 % och 51%. För de enskilda månaderna är det för 2004, 2005 och 
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2006 mars som har den högsta procenten räknat i tid när det blåser mindre än 2 m/s. För året 

06/07 finns inga data. 

Inversion bildas när temperaturen ökar med höjden. Faluns väderstation mäter temperatur vid 

2, 8 och 22 meter. För att kolla eventuella inversionsperioder jämförs differensen på de olika 

höjderna och anges i % av den tid som det var en ökning med höjden. 

Tabell 4. Tabellen visar tiden i procent som temperaturen ökar med höjden. *Endast halva 

mars kunde beräknas för det saknades värden. 

År Januari Februari Mars December Dec – Mars 

2007   73* 64  

2008 42 65 13 42  

07/08     46 

 

Det är december 2007 och februari 2008 som temperaturen ökade med höjden mer än halva 

månaden. Medan resterande månader ökade temperaturen med höjden under halva tiden av 

månaden. Differenstemperaturen för vinterhalvåret är 46 % av tiden. 

Nedan visas en tabell med samtliga parametrarna vind, temp och differens temperaturen för 

att se eventuella samband. 

Tabell 5. Tabellen visar december till mars medeltemperatur, hur många procent det blåser 

mindre än 2 meter per sekund samt hur många procent av denna tid som temperaturen ökar 

med höjden. Det saknas väderdata på de tomma kolumnerna. 

Dec – Mars Månadsmedel 

temperatur 

% av tiden då vinden 

är mindre än 2 m/s 

% av tiden då 

temperaturen stiger 

med höjden 

04/05 -1,8 59  

05/06 -4,3 64  

06/07    

07/08 0,74 51 46 

 

Vintrarna 04/05 och 05/06 har en låg medeltemperatur samt att det är mer än halva tiden då 

det blåser mindre än 2 meter per sekund. Vintern 07/08 har en medeltemperatur över 

nollgradigt där det blåser under 2 sekund meter halva tiden och där temperaturen avtar med 

höjden mindre än halva tiden. 
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7.3 Industri 

Det inkom svar från hälften av alla utskick samt att miljörapporter lästes från tre företag. Så 

52 procent av Faluns verksamheter som tros ha utsläpp av VOC är med i studien. 

Produktanvändning där lösningsmedel fanns i innehållet varierade, det var 3 företag som 

använde avfettning med lösningsmedel, 2 företag använde polyester, 2 företag använde färg 

och även företag som uppgav att de använde, lim, lack, rengöringsmedel, m.m. förekom i 

användningen.  

Tabell 6. Typ av lösningsmedel som företagen angav att de använde. 

Isopropanol Xylen Styren Etanol Aceton Nafta Toulen Ethylenacetale 

1 4 3 3 2 1 1 1 

 

Typ av lösningsmedel var olika, vanligaste var xylen som 4 företags produkter innehöll. 

Det var endast ett företag som angav att de hade rening av utgående luft och det var i form av 

ett kolfilter. 

7.3.1 Spridningskartor 

Totalt använde industrierna 29489 kg lösningsmedel på ett år.  

Spridningen från utsläppskällorna visas nedan. Alla värden visas i µg/m3. 

Spridningsmodellen är gjord i AIRVIRO(10). 
 

 

Figur 4. Spridning maximalt för ett dygn 2008. 
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Spridningskartan visar den största spridningen ett dygn maximalt har haft av flyktiga 

organiska föreningar i Falun. Inre ringarna ger ett dygns maximala värde på 316 µg/m3 för ett 

dygns utsläpp. Den yttre ringen ger 5 µg/m3 för dygnet.  

 

Figur 5. Spridningsmedel för dygnet 2008-01-12. 

 

Den största koncentrationen av VOC finns över utsläppskällorna och dess närområde.  
 

 

Figur 6. Totalutsläpp för året samt spridningen av utsläppen 2008. 
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Industrin släppte ut 29489 kg lösningsmedel året 2008. Områden utanför staden fick ett bidrag 

med 3161 µg/m3. Längre ut utanför staden spreds 1778 och 1000 µg/m3. Resterande VOC 

spreds över staden.   

 

7.4 Utsläppsfördelningen  

Det totala utsläppen från trafik och industri för både partiklar och kolväten (VOC). 
 

 

Figur 7. Utsläppsfördelningen för Falustad mellan trafik och industri 

 

Kolvätena från trafiken är den största källan av VOC utsläppen i staden. Totalt släpps 4.4 ton 

partiklar ut per år.  
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7.5 Boxmodell Falun 

Volymen över Falun är i Boxmodell 1 uträknade efter avgränsingarna som är tagna runt 

staden, där bilden nedan visar ytan som beräkningarna är gjorda utifrån. Beräkningarna för 

boxmodellen finns i bilaga 3. Det är antagna värden. 
 

 

Figur 8. Luftvolymen beräknad efter avgränsningarna. 

 

Bidraget av partiklar från trafiken ger 30 µg/m3 över staden per dygn. Utsläppen av flyktiga  

Organiska föreningar  från trafiken om 10 procent av det totala kolväte utsläppet är bensen 

skulle ge 7.7 µg/m3 per timme. 
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8. Diskussion 
 

Partikelutsläppen från trafiken dominerades av bilar som inte var oväntat eftersom det är fler 

bilar och längre körsträcka. Lastbilarnas emissionsfaktor var högre än bilarnas men lastbilarna 

kör inte lika mycket inom staden så det blev lägre utsläpp därför. För utsläppen av 

slitagepartiklar är utsläppet uträknat utifrån en Stockholmsmodell, vilket här uppe kan vara 

missvisande eftersom det är olika klimat och därför annorlunda halkbekämpning, 

däckanvändning och belastning på vägarna. Partiklarna är något som Falun kan arbeta med 

för att minska och det kan göras genom att på våren tidigare ta upp sand och grus från 

vinterns halkbekämpning. Sedan kan det tänkas att under rusningstrafik sänka hastigheten i 

innerstaden. Jag anser att det inte är ett alternativ att diskutera dubbdäcksanvändningen för att 

vinterväglaget kräver det. Resultatet visar hur mycket som släpps ut på ett år men det är i sin 

tur svårt att bryta ner till per dag. Det kan tänkas att det är högre värden en vardag mot vad det 

kan vara en helgdag. Boxmodellen visar vad det i genomsnitt är per dag och det är ju nära att 

överskrida miljökvalitetsnormer för en dag. Om det sedan är inversion och luften stannar kvar 

inom staden ett par dar skulle värdena bli ännu högre. En felkälla för trafiken kan vara 

räknefel i emissionsberäkningarna. Emissionsberäkningarna är beräknade på en 

emissionsfaktor och det är ett genomsnitt av vad en bil släpper ut, det skulle vara intressant att 

i kommande studier kolla på olika hastigheters inverkan på utsläpp.   
 

Flyktiga organiska föreningars (VOC) utsläpp från trafiken domineras av bilar och det på 

grund av att de är fler, har en längre körsträcka och att de har en högre emissionsfaktor. Bilar 

körs ofta på bensin och då är en beståndsdel bensen vilket gör att utsläppen av kolväten blir 

högre än om det skulle vara en dieselbil. Lastbilar och bussar körs oftare på något alternativt 

bränsle annat än bensin till exempel miljödiesel eller etanol. Skulle alla företag svarat tror jag 

siffrorna skulle bli annorlunda. Nu svarade hälften av företagen och då finns det säkert fler 

som släpper ut flyktiga organiska ämnen som kommunen inte vet om. Det är viktigt att arbeta 

med frågan om utsläpp av flyktiga organiska föreningar och deras påverkan på hälsa och 

miljö.   
 

Hur stora eller små utsläpp av föroreningar det är, är det intressant hur de beter sig efter 

utsläppet. Blandas de snabbt ut, sprids eller deponeras de direkt utan att hinna påverka 

människorna i staden. I arbetet undersöks det när det kan misstänkas att det är inversion i 

staden och för att bli extra säker så har jag valt att ta med vind och temperatur utöver differens 

temperaturen som är den som mest visar om det är inversion. En avgränsning jag fick ta i 

arbetet är jämförelsen med en tänkbar inversionsperiod och utsläpp för en dag i Falun. Det 

hade varit intressant att gjort beräkningar om hur det kan ha sett ut när en inversionsperiod 

pågått några dagar. 
 

För industri utsläppen så var det många som svarade att de använde aromatiska kolväten. Så 

hälften av användarna använde detta lösningsmedel som kan ge irritation på slemhinnor, 

huvudvärk och yrsel. Det måste då också vara av ett eget intresse för företagen att förebygga 

att människor får i sig lösningsmedlet, de kan förlora arbetare om de missköter hanteringen.   

 

Spridningsmodellen ger en bild över hur föroreningar kan spridas över staden. Beroende på 

vilken dag det är, hur vinden är och vilken temperatur det är blir spridningen olika. Den 

största koncentrationen ligger nära eller över utsläppskällorna. Om jag ska utse 

problemområden blir det i närheten av utsläppskällorna. Mycket VOC släpps ut av 

industrierna som ligger belägna i närheten till Faluns centrum. Spridningsmodellen är 

missvisande på det sättet att utsläppen och spridningen är jämnt fördelat över året. I det 
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verkliga fallet är det störst belastning på vardagarna och mitt på dagen då flest människor är i 

rörelse.      
 

I denna studie blev det trafiken som hade de största utsläppen av VOC. Det hade varit 

intressant att se hur det hade sett ut om alla företag kommit in med svar om 

lösningsmedelsanvändningen. Då kanske fördelningen hade sett annorlunda ut.  
 

För VOC var det ett totalt utsläpp på 306520 kg på ett år. VOC utsläppen ska minskas enligt 

miljömålet nr 2 frisk luft men släpper alla städer ut lika mycket som Falun tycker jag det 

skulle vara svårt att uppnå detta mål. 
   

Jämförelse med Dalarnas luftvårdsförbundsmätningar kan visa att mätningarna av flyktiga 

organiska föreningar i Falun ger höga utsläppsvärden och för bensen visar det att det om det 

fortsätter på samma vis innebär att miljökvalitetsnormerna kommer att överstigas. 

Boxmodellen visar samma sak och indikerar till att det är viktigt att förebygga mer trafik och 

industriutsläpp i Falun. För boxmodellen kan en felkälla vara att av de totala VOC är 

bensenets antagna halt på 10 procent för högt.  
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9. Slutsats 
 

Slutsatser som dras kring utsläppen av kolväten från bilar är att personbilstrafiken är klart den 

som släpper ut mest av fordonen i Falun. Utsläppsfördelningen mellan trafik och industri visar 

att trafiken släpper ut mer VOC i avgaserna än Faluns industrier gör genom deras 

lösningsmedelshantering.   

 

Spridningsberäkningen känns säker och det är så det kan se ut en dag med utsläpp av 

föroreningar. Problemområdena är i närhet till utsläppskällan där de största koncentrationerna 

uppehåller sig. Hela Falun är påverkad av utsläppen då det vissa dagar sprider sig ända ut 

utanför staden.  

 

Det förekommer inversion och det är främst på vinterhalvåret när det är kalla dagar med lite 

vind. Då är det risk för att det blir höga föroreningshalter då luften har liten spridning och 

omblandning.  

 

Boxmodellen kan det inte göras några antaganden kring eftersom det är antagna värden. Den 

kan visa är att miljökvalitetsnormen det för partiklar är nära att överstigas och då troligen 

kommer att överstigas en dag med inversion. 
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Bilaga 1. 

 

Spridningsmodellen är gjord utifrån följande företags utsläpp: 

 

    Kg/år 

Företag 1    175,5 

Företag 2    1500   

Företag 3    17000 

Företag 4     284   

Företag 5    18 

Företag 6    500 

Företag 7    1125 

Företag 8    4799 

Företag 9    125 

Företag 10    1741 

Företag 11    81 

Företag 12    702 

Företag 13    135 

Företag 14    135 

Företag 15    675 

Anonym    378 

Anonym    5,4 

Anonym    2,25  

Anonym    108 

 

Svar inkom även från 9 företag som uppgav att de inte hade något utsläpp 
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Bilaga 2.  

 

Beräkningar och Emissionsfaktorer 

 

Utsläpp av avgaspartiklar. 

Antalet bilar* körsträcka per bil= Trafikarbete km 

 

Lastbilar 3068 st i Falu kommun  

Körsträcka per lastbil är generellt 1700 mil per år lättlastbil och 5200 mil för tunglastbil. 

1700+5100/2 = 3450 mil, 34500km.  

3068*34500 =105846000 

105846000*0,11=11643060 Trafikarbete Lastbilar 

0,11 är procenten dom kör inom Faluinnerstad. 

 

Utsläpp= Trafikarbete (km) * emissionsfaktorn (g/km) 

Kolväten lastbil11643060*0,36=4191501,6 g/1000 = 4 191,5 kg/år 

Partiklar lastbil 11643060*0,12=1397167 g/1000 = 1397 kg/år 

 

Samma beräkningar gjordes på bil samt buss efter emissionsfaktorerna nedan. 

Kolväten g/km Partiklar g/km 

Personbil  0,67  0,007 

Lastbil  0,36  0,12 

Stadsbuss  0,45  0,13 

EMV- Modellen hämtade från vv.se 

 

Slitage partiklarna är beräknade efter Stockholmsmodellen och är på samma sätt som 

utsläppen uträknade. 

Slitagepartiklar, gram per km* trafikarbete km = Utsläpp. 

0,00029 g/km* 11643060 km =3376,48 kg/år 

Sedan är det gjort lika för Bil och Buss med respektive trafikarbete.  

 

Utsläpp av VOC från Industrier 

Liter per år* procent lösningsmedel i produkten * densiteten= Kg/År 

T.ex. 500*0,5*0,9=225  

För att beräkna från liter till kg/m3 per år antogs densiteten 0.9 per liter lösningsmedel. För de 

anonyma inkomna svaren antas något av de företag som inget svar kommit ifrån för att få en 

plats på spridningskartan. För de företag som inte angivit produktens lösningsmedelsinnehåll i 

form av % antas det att den innehåller 50 %. För de företag som angivit flera lösningsmedel 

och inte preciserat hur mycket av varje de innehåller delas det upp lika. 

 

För beräkningar för vind är det räknat på antal dygn som det blåser mindre än 2 sekund meter 

och sen delar dessa dygn på hela året eller om det är räknat per månad på månadens dagar. 

T.ex. 13/31=0,419 42 % av januari blåser det mindre än 2 sekund meter. Är det för 

vinterhalvåret är det räknat på dagar och delat på hela året, 110/365= 0,30 30 % av året under 

1 grad Celsius. 

Likadant är gjort för temperatur och differens temperaturen. 
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Boxmodell beräkningar. 

Volymen 25*3947*4123= 406837025 m3. 

Partiklar 4461.8 kg 

4461.8/365= 12.22 kg per dygn 

12.22 kg – 1222 000 0000  µg 

1222 000 0000/ 406837025= 30 µg/m3. 

 

VOC, Bensen 

277031/365= 759 

759/24=31.6 

31.6 kg – 316 0000 0000 µg 

316 0000 0000 / 406837025 = 77 µg/m3. 

Av 77 antas 10 % vara Bensen utsläpp.  

7.7 µg/m3 
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