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Abstract  

The aim of this study was to find out how Umea soccer festival can reduce their emissions of 
greenhouse gases. One part of the study was a survey about how the soccer teams and the 
visitors travel to the festival. Another part was an investigation about in which degree less of 
meat in the meals served during the festival could affect the carbon emissions. To get data 
about air quality in Umea during the festival Umea County was contacted.  The most 
common mode of transport to and then within the festival was by car. An inquiry showed that 
the participants of the festival would have preferred a better bus service. Such a change to 
less car driving would decrease the emissions. If meat, especially red meat, is exchanged to 
Quorn, the carbon emissions caused by the food served at the festival can become reduced 
with more than a half. Data about air quality in Umea showed no strong increase during the 
festival days, probably due to that during the summer period weather conditions have more 
impact on concentrations of air pollutions than degree of traffic. The conclusion is that the 
festival can reduce their carbon footprint if present transport by many cars become 
exchanged to transport by a few buses. Furthermore vegetarian alternatives to meat included 
in the meals served will have a large decrease of greenhouse gases.  

Key word: greenhouses gases, environmental effects, traffic effects on the environmental.  
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1 Inledning 

Regelbundet blir människor uppdaterade om olika naturkatastrofer som inträffar runt om i 
världen via media. Detta kan till exempel vara ökade fall av värmeböljor (WWF 2013) och 
ökade dagar med regn (EEA 2004). Forskning har visat att det svenska klimatet har blivit 
påverkat och konsekvenserna av detta är ökad temperatur, mer nederbörd och en kortare 
vinterperiod (SMHI 2014). Bernes (2007) påpekar dock att enskilda naturkatastrofer inte 
kan användas som underlag till antagandet att klimatet förändras. 

Forskningen har visat att under en hundra års period från, 1906 till 2006, har jordens 
medeltemperatur ökat med 0,7 °C (SMHI 2009). En anledning till den ökade 
medeltemperaturen är en ökad andel koldioxid i atmosfären (IPPC 2014). Genom att utföra 
djupa borrningar i glaciärer och havsisar har forskare kunnat utföra mätningar av historiska 
koldioxidhalter i atmosfären. För ca 400 000 år sedan varierade koldioxid halten i 
atmosfären mellan 180 – 280 ppm, i jämförelse med dagens koldioxidhalt som är 392 ppm 
(Rummukainen 2005, Naturvårdsverket 2013).  

I jordens atmosfär finns det naturligt olika så kallade växthusgaser, förutom koldioxid även 
metan, lustgas och vattenånga. Vattenånga står för merparten av den naturliga 
växthuseffekten (WWF 2013). Problematiken med växthusgaserna uppstår när människor 
rubbar balansen på grund av faktorer såsom utsläpp från industri, trafik, jordbruk och 
förbränning av fossila bränslen (EPA 2015). Från år 1750 har koldioxidhalten i atmosfären 
ökat med 30 %, metanhalten har ökat med 150 % och lustgas med 16 % (Rummukainen 
2005). Man kan se en årlig ökning av koldioxidhalten i atmosfären med 0,4 % (Bernes 2001). 

I Sverige släpper inrikes transporterna ut 32 % av växthusgaserna (Trafikverket 2014). 
Jordbrukssektorn släpper ut 12 % och är den sektorn där utsläppen av metan och lustgas är 
störst (Naturvårdsverket 2015 a). Sedan 1950 talet har personbilstrafiken ökat snabbt 
(Nordlund och Garvill 2007). Ökningen av bilanvändningen ger inte bara negativa 
konsekvenser på klimatet utan medför även utsläpp av andra typer av luftföroreningar såsom 
svaveldioxid, NOx, kolmonoxid, ozon, VOC och partiklar, vilket har en negativ påverkan på 
människors hälsa och miljö (Kampa och Castanas 2008).  

Under en 25 års period (1980- 2005) har den globala köttkonsumtionen kraftig ökat från 30 
kg per person till 41 kg per person, vilket innebär en 37 % ökning. Bara i Sverige äter 
befolkningen i genomsnitt 85 kg kött per person och år. En bidragande faktor till den ökade 
köttkonsumtionen är bland annat den ökade ekonomiska aktiviteten per person runt om i 
världen, en annan är, den ökade befolkningsmängden (Wallman, Berglund och Cederberg, 
2013). I takt med att köttkonsumtionen ökar, ökar även växthusgaserna metan, lustgas och 
koldioxid bland annat på grund av ökade transporter, ökad/förändrad markanvändning och 
ökat djurantal (Sonesson et al. 2009). Köttkonsumtionen i Sverige står för ca 10 % av 
befolkningens totala klimatpåverkan (Jordbruksverket 2013).  

För att koncentrationerna av växthusgaserna i atmosfären inte ska fortsätta stiga till ännu 
allvarligare nivåer bör utsläppen globalt inte överstiga 20 miljarder ton koldioxidekvivalenter 
år 2050. För att detta inte ska inträffa får det genomsnittliga utsläppet per person i världen 
inte överstiga 2 ton koldioxidekvivalenter (Naturvårdsverket 2008). Den svenska 
befolkningen överstiger denna nivå och släpper i genomsnitt ut 10 ton koldioxidekvivalenter 
per person och år (Naturvårdsverket 2012).  



2 

 

Mariehem SK startade Umeås fotbollsfestival för första gången 1984. Syftet med festivalen 
var att ”erbjuda barn och ungdomar i regionen en traditionell fotbollsturnering”. Mariehem 
SK har därefter utvecklat festivalen så det även omfattar seniorer och funktionsnedsatta 
(Mariehem SK 2014). År 2012 deltog det 7500 deltagare från flera olika nationer såsom 
Sverige, Norge, USA, Ryssland m.fl. Umeås fotbollsfestival spelas alltid den sista veckan i juli. 
Nydala fotbollsområde (se bilaga 1) är det område som har flest antal matcher under 
festivalen (Mariehem SK 2014).  År 2014 blev Umeå stad Europas kulturhuvudstad. Umeås 
fotbollsfestival ansökte om ett projekt där ett av huvudmålen var att ” skapa en miljömässigt 
hållbar festival genom klimatsäkring och reseplanering”. Bakgrund till målet var att ” se över 
alla aktiviteter hur dessa påverkar miljön” såsom logi, mat och transporter (Mariehem SK 
2014). 

1.1 Syfte  

Syftet med det här examensarbetet är att ta reda på vilket sätt Umeås fotbollsfestival ska 
kunna minska sin miljöpåverkan genom att ändra på det folk äter under festivalen och hur de 
transporterar sig till och inom festivalen. 

1.2 Delfrågeställningar  

• Vilket är de vanligaste transportsätten till Umeås fotbollsfestival?  
• Är det möjligt att ordna alternativa mer miljövänliga transporter till besökarna? 
• Kan man se en påverkan av Umeås stad luftkvalité under de dagarna som festivalen 

pågår? 
• Vad händer med utsläppen om man byter ut en maträtt som innehåller kött mot en 

vegetarisk? 

1.3 Avgränsning  

Det utfördes en enkät undersökning av transportsätt och inställning till miljövänliga 
transportsätt. Denna undersökning avgränsades till besökare och deltagande lag inom 
festivalen. 

2 Bakgrund 

2.1 Luftkvalitén i Umeå Stad 

Luftkvalitén i Centrala Umeå är inte tillfredsställande då den vid vissa tillfällen överskrider 
miljökvalitetsnormerna eller ligger strax under på de mest trafikerade gatorna i centrala 
Umeå. De mätningar som har utförts i de centrala delarna av Umeå har visat att halterna av 
kvävedioxid (NO2) regelbundet ökat sedan år 2003 (Umeå kommun 2015 a). Men ett 
trendbrott kom år 2012, sedan dess har halterna minskat. Kvävedioxidhalterna är högst 
under vinterhalvåret, vilket beror på bland annat metrologiska faktorer som inversion men 
även på grund av en ökad bilanvändning (Umeå Kommun 2015 a). 

Partikelhalterna (PM10) i centrala Umeå har bara överskridit miljökvalitetsmålen en gång 
(Umeå kommun 2015 a). Partikelhalterna är som störst under våren och hösten. Detta beror 
bland annat på att dubbdäcken inte byts direkt när våren kommer och detta medför slitage på 
vägbanorna så att damm virvlar upp i luften (Umeå kommun 2015 a). 
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2.2 Miljömål/Historik  

År 1999 valde riksdagen att fastställa 15 nationella miljökvalitetsmål.  I dessa mål 
innefattades av fyra övergripande miljömålsfrågor: Naturmiljön, Kulturmiljön, Hälsofrågor, 
samt Fysisk planering - hushållning med mark och vatten och byggnader. För att kunna 
uppnå de nationella miljökvalitetsmålen skapades 71 delmål. Dessa har idag blivit ersatta 
med etappmål. För att utföra en bra uppföljning av målen valde riksdagen år 2002 att bilda 
ett miljösamråd som har det huvudsakliga ansvaret av miljökvalitetsmålen (Miljömål 2015 a). 

Miljökvalitetsmålen huvudsakliga syfte när den tillkom var att ” tydliggöra den miljömässiga 
dimensionen i begreppet hållbar utveckling.”(Miljömål 2015 a). Idag består 
miljökvalitetsystemet av ett generationsmål och sexton miljökvalitetsmål. Generationsmålets 
är vägledande för arbetet av miljökvalitetsmålen. Definitionen av generationsmålet är ” Det 
övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser." Sammanfattningsvis innebär detta mål att de det ska finnas 
förutsättningar att lösa de miljöproblem som finns inom en generation (Miljömål 2012).   

 2.2.1 Miljökvalitetsnormer  

Ett sätt för riksdagen att uppnå miljökvalitetsmålen är miljökvalitetsnormerna. Ett syfte med 
miljökvalitetsnormerna när de infogades i den svenska miljölagstiftningen år 1999 var att 
minska de diffusa utsläppen som påverkar människor hälsa och miljö. Men de har även till 
uppgift att uppfylla de krav som finns i EUs ramdirektiv (96/62/EG) (Havs och vatten 
myndigheten 2015 a). För närvarande finns det miljökvalitetsnormer för luft, buller och 
vattenkvalité (Naturvårdsverket 2014). 

I miljökvalitetsnormerna finns det 4 olika typer av normer som ska uppfyllas; 
Gränsvärdesnormer, Målsättningsnormer, Indikativa normer och övriga normer. Det är 
myndigheter och kommuner som har huvudansvaret att uppfylla dessa normer. Detta kan de 
göra genom att t.ex. utföra tillsyn hos verksamhetsutövare (Havs och vattenmyndigheten 
2015 a).  Gränsvärdesnormer syfte är att de ”anger de förorenings- eller störningsnivåer 
som inte får över- eller underskridas” (Motion 2009/10:MJ10). Målsättningsnormer syfte är 
att ” ange de förorenings- eller störningsnivåer som ska eftersträvas eller som inte bör över- 
eller underskridas” (Motion 2009/10:MJ10). Indikativa normer syfte är att ”ange vilken 
högsta eller lägsta förekomst av organismer i yt- och grundvatten som kan tjäna till 
vägledning för tillståndet i miljön” (Motion 2009/10:MJ10). Övriga normer ”anger de krav i 
övrigt på kvaliteten på miljön som följer av Sveriges medlemskap i EU” (Motion 
2009/10:MJ10).  

2.3 Växthuseffekten  

Många människor kanske tror att växthuseffekten är något som människor har skapat. Men 
växthuseffekten är ett naturligt fenomen som är en del av jordens klimatsystem 
(Rummukainen 2005). Växthusgaserna finns naturligt i atmosfären och påverkar jordens 
medeltemperatur. Om dessa gaser inte skulle uppehålla sig i atmosfären skulle jordens 
medeltemperatur vara – 20 °C istället för dagens medeltemperatur som är + 15 °C 
(Rummukainen 2005). Utan växthuseffekten skulle jorden vara ett obeboeligt isklot. 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=SV&numdoc=31996L0062&model=guichett
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Anledningen till att man kallar dessa gaser för växthusgaser är att de har liknande förmåga 
att släppa igenom, absorbera, reflektera strålning med olika våglängder som i ett växthus (NE 
2014 a). För att kunna bibehålla dagens medeltemperatur är det viktigt att det finns en 
balans mellan den våglängd som kommer till jorden och den utgående strålningen, så kallad 
strålningsbalans (Rummukainen 2005). Av den strålning som kommer till jorden är det 1/3 
som direkt reflekteras tillbaka till rymden utan att påverka klimatet (Rummukainen 2005). I 
moln och gasmolekylerna absorberas ca 1/5 av den inkommande strålningen. Resterande 
strålning når jordens yta. En viss del av denna strålning absorberas och en viss del av 
strålningen reflekteras tillbaka till rymden. Den andel av infallande strålning som reflekteras 
från olika ytor på jorden kallas för albedo (Rummukainen 2005).  

Genom antropogena faktorer såsom utsläpp från industrier, jordbruk, trafik och 
användningen av fossila bränslen förstärks växthuseffekten i en negativ riktning. 
Problematiken med växthusgaserna är att de kan transporteras upp i atmosfären och 
påverkar hela jordklotet oberoende vart emissionerna inträffar någonstans (Bernes 2001). En 
annan problematik är att växthusgaser har en lång uppehållstid i atmosfären, vilket medför 
att de kan ge negativa effekter under en lång tid t.ex. koldioxid har en uppehållstid mellan 
50-200 år, metan 12 år, svavelhexaflorid 3200 år (Bernes 2001).  

2.3.1 Vilka växthusgaser finns det? 

De så kallade naturliga växthusgaser är vattenånga, koldioxid, dikväveoxid och ozon (Berners 
2007). De absorberar och reflektera värmestrålning tillbaka till atmosfären och till jorden 
(Berners 2007). De artificiella växthusgaserna bildas genom antropogena faktorer. Exempel 
på artificiella växthusgaser är t.ex. Klorflorkarboner ( CFCs), Hydroflorkarboner (HFCs),  
Perflorkarboner (PFCs) och Sulfurhexaflorider (SF6) (NOAA 2014). Problematiken med 
växthusgaser i atmosfären är den ökade mängden på grund av antropogena utsläpp. Från 
1970 till 2004 har de totala växthusgasutsläppen ökat med 70 % och utsläppen av enbart 
koldioxid med 80 % (IPCC 2007). 

2.3.2 Koldioxidekvivalenter 

Växthusgaser har olika förmågor att absorbera och återstråla jordens värmestrålning. För att 
kunna jämföra de olika växthusgaserna använder man begreppet koldioxidekvivalent (NE 
2014 b).  För att kunna räkna om växthusgaser till koldioxidekvivalenter använder man 
gaserna växthusgaspotential (GWP). Man beräknar växthuseffekten per molekyl av ämnet 
och jämför detta med växthuseffekten av en koldioxidmolekyl. Detta ger att koldioxid har 1 
GWP, Metan 28 och Kvävedioxid 298 GWP (Naturvårdsverket 2015 b).  

2.4 Biltrafikensemissioner till omgivningen 

Trafiksektorn i Sverige släpper ut stora mängder växthusgaser. Utöver detta förekommer det 
även andra emissioner som har en påverkan på människor hälsa och miljö som t.ex. 
försurningar i hav och sjöar (SC 2005) och en ökad risk att utveckla astma (Naturvårdsverket 
2009).  

Vid användningen av motorfordon inträffar det olika typer av utsläpp genom b.la. 
förbränningsprocesser och slitage av vägbanor. Utsläppen är koldioxid, NOx, kolmonoxid, 
PAH, svaveldioxid, VOC och partiklar (PM10) (Naturvårdsverket 2009). Från föroreningen 
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NOx kan det även bildas sekundära luftföroreningar såsom marknära ozon. Detta inträffar 
när solljus reagerar med NOx och kolväteföreningar. Ozonet kan i sin tur reagera med 
kvävemonoxider och bilda kvävedioxid (Lippman 1991).  

2.4.1 Jordbrukets växthusgasutsläpp 

De växthusgaser som jordbruket frigör är främst metan, lustgas och koldioxid. I jämförelse 
med trafikutsläppen är inte koldioxid den största utsläppskällan av växthusgaser utan lustgas 
och metan (Bioenergienheten 2009). Jordbruket står för ca 65 % av de globala utsläppen av 
lustgas (Wallman, Berglund och Cederberg 2013). En anledning till de stora förlusterna beror 
bland annat på gödsling av jordbruksmarker. Genom kemiska reaktioner av nitrat och 
ammoniak i marken kan lustgas bildas och frigöras till atmosfären. Även gödselhanteringen 
har en bidragande orsak till de ökade lustgas utsläppen (Wallman, Berglund och Cederberg 
2013).  

Jordbruket står för ca 35 – 45 % av det globala utsläppet av metan (Wallman, Berglund och 
Cederberg 2013). Genom idisslarnas matspjälkning process släpps metan ut i 
utandningsluften (Sonesson et al. 2009). Även från stallgödselhanteringen kommer det 
utsläpp av metan, då främst från lagring av stallgödsel (Bioenergienheten 2009).   

Koldioxid utsläppen från jordbruket sker främst från mulljordar. De globala 
koldioxidutsläppen från mulljordar uppgår till 19 % (Bioenergienheten 2009). Utöver 
mulljordar sker det även utsläpp av koldioxid genom användning av fossila bränslen men 
också från importerat foder (Bioenergienheten 2009). Det importerade fodret kan släppa ut 
stora mängder koldioxid genom bland annat ökade transporter och ändrad markanvändning 
från t.ex. regnskogar till odlingsmarker (SIK 2011).  

2.4.2 Växthusgasernas klimatpåverkan 

Den ökade mängden växthusgaser i atmosfären antas medföra klimatförändringar. Enligt 
den internationella klimatpanelen (IPCC) har det observerats en ökad temperatur 
förändringar i atmosfären och i havsnivåerna. Perioden år 1880 – 2012 har jordens 
medeltemperatur ökat med 0,85 °C. Under en 40 års period (1971 – 2010) har det inträffat en 
stadig temperatur ökning med 0,75 °C per årtionde i världshavens översta 75 m. I takt med 
den ökade medeltemperaturen har man även kunnat se en ökad hastighet av avsmältningen 
från glaciärer och landisar, vilket har medfört att de har minskat i storlek (IPCC 2014). Enligt 
IPCC (2014) har de globala havsnivåerna ökat med 19 cm. Ca 30 % av koldioxidutsläppen tas 
upp av världshaven. pH- värdena i världshaven har minskar med 0,1 enheter (Feely et al. 
2004). Vilket motsvarar en 26 % ökning av vätejonkoncentrationen (IPCC 2014).   

2.4.3 Biltrafikens miljöpåverkan 

Marknära ozon bildas efter en reaktion mellan NOx, organiska ämnen och solljus. Effekterna 
av detta är att marknära ozon kan utveckla permanenta skador hos växter såsom skador på 
blad och kortare livslängd (Miljömål 2014). Både svavel och kväveföreningar bidrar till 
försurning av mark och vattendrag samt korrosion av metaller och andra material som t.ex. 
konstverk. I atmosfären bildar svaveldioxid tillsammans med vatten svavelsyra och 
deponeras till mark och vattendrag via regn (Länsstyrelsen 2015, Miljömål 2015 b).  
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2.5 Närproducerat 

2.5.1 Definition av närproducerat  

I norra Sverige är intresset stort hos lantbrukarna att producera närproducerad mat, störst är 
det i Jämtland, Västerbotten och Gävleborgs län (Jordbruksverket 2010). En studie som 
Livsmedelsverige gjorde 2008, visade att ca 60 % av lantbrukarna gärna skulle vilja att deras 
produkter såldes på den lokala eller regionala marknaden (Hallberg 2008). Handeln har ökat 
sin satsning på närproducerade livsmedel, vilket är ett resultat efter en ökad efterfrågan från 
konsumenterna (Hallberg 2008). 

När människor definierar vad de anser närproducerad mat innebär finns det många olika 
definitioner (Zepeda och Leviten-Reid 2004, Lantbrukarnas riksförbund 2009). Gruppen 
Livsmedelsverige (Hallberg 2008) definierar lokalt livsmedel, ” såväl produktion och 
konsumtion sker inom ett begränsat område och avsändaren är tydlig”. Och de definierar 
även regional mat på ett liknande sätt ”mat med en tydlig avsändare som har knytning till det 
”regionala köket”, men man kan konsumera i eller utanför det definierade området” 
(Hallberg 2008). De vill även förtydliga att begreppen närproducerad och lokalproducerat 
ligger nära varandra. Bondens marknad är en ideell förening, de har definierat 
närproducerade livsmedel som ” livsmedel som producerats inom en radie på 250 km från 
marknaden” (Bondens egen marknad 2013). En anledning att det inte finns någon självklar 
definition på vad som är närproducerat är att det inte finns några bestämmelser om vad 
närproducerade livsmedel innebär, d.v.s. om det ska vara lokalt eller regionalt, småskalig 
produktion eller om det bara ska innehålla svenska råvaror (Lantbrukarnas riksförbund 
2009).  

2.5.2 Vart finns livsmedelsproduktens klimatgasutsläpp?  

En livsmedelsprodukt totala utsläpp innefattar utsläppen som uppstår längs hela 
livsmedelskedjan, detta kan t.ex. vara odling, uppfödning av djur, förädling av livsmedel och 
transport. Många människor tror att transporten är den största klimatbelastningen av en 
livsmedelsprodukt. Detta är till viss del sant men det finns andra faktorer som påverkar 
utsläppen från livsmedelsprodukterna. I produkter som härstammar från djurhållning t.ex. 
kor så är utsläppen från djuren ofta större än transporterna (Lantbrukarnas riksförbund 
2009). Men när det handlar om produkter av vegetabilier är det transporten som har den 
största klimatpåverkan (Lantbrukarnas riksförbund 2009).    

För att minska klimatbelastningen av produkterna är det bra att minska transport avståndet. 
Verkligheten är att man inte kan undkomma att livsmedelsprodukter behöver transporteras 
till olika destinationer. För att påverka klimatbelastningen gäller det att välja transporter som 
har låg klimatbelastning och minska avståndet. Produkter som transporteras med flyg ger i 
jämförelse med de som transporteras med båt upphov till 200 gånger mer koldioxidutsläpp 
(Lantbrukarnas riksförbund 2009).   

2.6 Ekologiskt fotavtryck 

Det ekologiska fotavtrycket mäter människors förbrukning av naturresurser (Globalis 2014). 
Vid beräkning av det ekologiska fotavtrycket innefattas den biologiskt produktiva yta som 
behövs för människor och den skogbeklädda yta som skulle behövas för återupptag av 
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utsläpp av växthusgaser motsvarande att all energi kom från fossila bränslen. Resultatet 
benämns i globala hektar (gha) (Living planet report 2014). Benämningen gha används för 
att människor lättare ska förstå deras påverkan på omgivningen genom att använda areal 
istället för volymer och mängder (Johansson 2005). Det ekologiska fotavtrycket påverkas av 
hur många människor som finns på jorden. Ökade antal människor medför att det blir en 
minskad kvarvarande ekologisk biokapacitet per person (Globalis 2014).   

Människor måste konsumera för att kunna överleva, men människor påverkar jorden i en 
negativ riktning på grund av en ökad konsumtion av jordens resurser som bland annat inköp 
av mat, kläder, användning av fossila bränslen m.m. (Living planet report 2014). Man skulle 
kunna säga att det ekologiska fotavtrycket visar att människor använder stora areal för sin 
konsumtion (Naturvårdsverket 2000, Living planet report 2014).   

Koldioxidutsläppen har en stor påverkan på det ekologiska fotavtrycket. Redan 1961 utgjorde 
koldioxid 36 % av det totala fotavtrycket (Living planet report 2014). Därefter har andelen 
kraftigt ökat och 2010 utgjordes koldioxid 53 % av det totala fotavtrycket (Living planet 
report 2014).  År 2007 hade den svenska medborgaren ett ekologiskt fotavtryck som i 
genomsnitt var 5,9 gha (Globalis 2014). Vid mätningar år 2011 visade resultatet en ökning av 
det ekologiska fotavtryck genomsnittet i Sverige till 6,5 gha per person (Globalis 2015). År 
2010 beräknade forskare att det skulle behövas 1,5 jordklot för att återskapa de resurser som 
används på jorden (Living planet report 2014). 

2.7 Effekter på människor hälsa av exponering av emissioner från 
biltrafiken 

2.7.1 Riskgrupper för luftföroreningar 

Riskgrupper av emissioner från biltrafiken, är framförallt barn och äldre. Men även de som 
redan är sjuka i hjärt och kärlsjukdomar, de som har lungrelaterade problem samt människor 
med blodbrist (Staxler et al. 2001). Socialstyrelsen rapport från 2009 pekar på att spädbarn 
har en ökad risk för skador till följd av luftföroreningar på grund av att alveolernas yta är 
större och att barn har en högre andningsfrekvens än vuxna människor i förhållande till 
kroppsstorlek. Den högre andningsfrekvensen gör att de har ett större intag av luft, vilket 
medför att de får i sig mer luftföroreningar per kilo kroppsvikt i jämförelse med vuxna 
människor (Socialstyrelsen 2009). 

2.7.2 Hur sker upptaget av luftföroreningar i lungorna 

För att få en ökad förståelse för vilka hälsoeffekter luftföroreningar medför i 
människokroppen, är det bra att ha en övergripande översikt hur de transporteras i lungorna. 
Andningssystemet är uppbyggt av näsa, bihålor, svalg, därefter kommer struphuvudet, 
luftstrupen, luftrören, bronkerna och till sist alveolerna (Johannson et al. 2007). 

Människokroppen har olika mekanismer för att hålla luftvägarna rena från luftföroreningar. 
Luftvägarna är uppbyggda med epitelceller med sekretfilm där luftföroreningarna kan fastna 
(Johannson et al. 2007). De luftföroreningar som fastnar på epitelceller kan transporteras 
bort med hjälp av flimmerhårförsedda celler (Johannson et al. 2007). Deras uppgift är bland 
annat att de piskar upp slamlagret till svalget där de kan sväljas eller spottas ut (Johannson 
et al. 2007). 
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I alveolerna finns det vita blodkroppar så kallade alveolära makrofager som kan omsluta 
luftföroreningen som därefter vandrar upp till cilierna eller transporteras bort med 
lymfsystemet. Vissa av dessa makrofager är inte rörliga utan är stabila i lungorna. Vilket 
innebär att de partiklar som de bryter ned inte kan transporteras därifrån utan istället blir 
kvar i lungorna och kan absorberas till blodomloppet (Johansson et al. 2007). 

Luftföroreningar förekommer ofta som partiklar eller i gasform. Hur partiklarna absorberas i 
luftvägarna beror till stor del hur deras kemiska sammansättning och partikelstorlek samt 
dess form (Johansson et al. 2007). Hur de gasformiga luftföroreningarna reagerar i kroppen 
beror på hur vattenlösliga och reaktiva de är. De kan lätt lösas upp i luftvägarna på grund av 
att luftvägarna alltid är fuktiga. Men det är inte alla gaser som löses upp i luftvägarna och kan 
transporteras långt ner i luftvägarna (Socialstyrelsen 2009).  

2.7.3 Hälsoeffekter av luftföroreningar 

Bilavgaser kan utveckla negativa hälsoeffekter hos människor (Johanson et al. 2007). 
Kolmonoxid påverkar kroppen på ett annorlunda sätt än de andra luftföroreningarna från 
biltrafiken. Kolmonoxidmolekylerna binder sig stark till blodets hemoglobin. Konsekvensen 
av detta är att kroppens syreupptagnings förmåga minskar. Vilket medför en minskad 
syresättning till kroppens vävnader. Organ som har stort syre behov såsom centrala 
nervsystemet och hjärtat blir extra utsatta vid förhöjda nivåer av kolmonoxid (Staxler et al. 
2001). 

Utöver kolmonoxidens hälsoeffekter kan exponering av luftföroreningar utveckla andra 
hälsoeffekter. Vid exponering av luftföroreningar kan akuta symtom uppstå såsom hosta, 
smärta vid inandning, väsningar vid andning, tryck över bröstet och en ökad risk för symtom 
av astma (Jungnelius och Svartengren 2000, WHO 2008).  

Utöver de akuta de akuta symtomen, kan luftföroreningar utveckla andra hälsoeffekter såsom 
en ökad risk att utveckla inflammationer i andningsorganen (Socialstyrelsen 2004), en ökad 
möjlighet att utveckla astma (Gauderman et al. 2004, WHO 2008, EEA 2012), utveckla en 
sänkt lungfunktion (Gauderman et al. 2004, WHO 2005, Nordling et al. 2008), ökade 
luftvägssymtom såsom bronkit och hosta (WHO 2004) men även en ökad risk att utveckla 
lunginflammationer (UNEC 2010, Naturvårdsverket 2013 b, Naturvårdsverket 2013 c). Det 
finns även en ökad risk för en ökad känslighet för allergener, virus och bakterie infektioner 
(Nordling et al. 2008, Naturvårdsverket 2013 c).  

Studier har visat att det finns ett samband mellan exponering av luftföroreningar och ökade 
antal sjukhusbesök som är relaterade till hjärt- och lungsjukdomar (Dominic et al 2006, 
WHO 2013, Naturvårdsverket 2013 c). Studier har även visat att den finns en ökad risk att dö 
i hjärt och lungsjukdomar (WHO 2005, SC 2008) såsom akut hjärtinfarkt, arytmi och 
hjärtsvikt (Naturvårdsverket 2013 b). Men även en ökad risk att utveckla lungcancer (Nyberg 
et al. 2000). Luftföroreningar kan minska medellivslängden med 7 månader (Johansson et 
al. 2006). 

3 Material och Metod 

För att ta reda på transportsätt till och inom Umeå fotbollsfestival utfördes en enkätstudie. 
En av arrangörerna av festivalen, Han-Åke Rönnlund, konsulterades för att få reda på vilka 
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frågor han ville att enkäten skulle innehålla. Beroende på om lagen hade logi på skolor eller 
inte utformades enkäten på olika sätt (se bilaga 2 och 3). Totalt deltog 76 fotbollslag, varav 40 
övernattade i skolor, medan 36 lag ordnade annan logi. Enkäten skickades ut till samtliga 
deltagande lag. Dessutom delades enkäter ut slumpvis till besökare av fotbollsfestivalen.  
Beroende på om besökarna bodde i Umeå eller utanför Umeå utformades även dessa enkäter 
olika (se bilaga 4 och 5). Totalt 134 personer som besökte festivalen besvarade enkäten (64 
boende i Umeå och 70 utanför staden). Enkäterna sammanställdes genom att beräkna 
svarsfrekvensen för de olika svarsalternativen, vilket därefter sammanställdes till figurer.  

För att kvantifiera klimatutsläppen till följd av köttkonsumtion inom festivalen kontaktades 
först Nicklas Larsson som ansvarade för beställningsunderlaget av mat. Beställningslistan 
användes sedan för att få fram mängderna av olika typer av kötträtter, kyckling, nötkött, 
korv, etc., som konsumerades. Mängderna utsläppta koldioxidekvivalenter per konsumerad 
kött typ beräknades genom att multiplicera de konsumerade mängderna med antal 
koldioxidekvivalenter per kg kött typ (Röös 2012). För att undersöka i vilken grad ett 
vegetariskt alternativ, quorn, skulle ha kunnat påverka utsläppen gjordes en jämförelse av 
utsläppsnivåer mellan de olika kött typerna och om samma mängd quorn i stället 
konsumerats. 

För att få fram information om festivalen påverkat mängderna av luftföroreningar (PM10 och 
NO2) under festivaldagarna användes mätdata av luftföroreningar från Umeå kommun. I en 
tabell sammanställdes dygnsmedelvärdet.  

4 Resultat 

4.1 Transportsätt till festivalen  

Det vanligaste transportsättet till Umeås fotbollsfestival för de lag som hade logi på skolorna 
inom festivalen var med bil. 59 % av lagen valde detta transportsätt, 17 % valde att 
transportera sig med tåg och 13 % åkte buss, se figur 1. 

 Figur 1. Transportsätt för lagen som bor på skolor till festivalen.  
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Till största del var festivalbussen det vanligaste transportsättet till matcherna för de lag som 
hade logi på skolorna. 56 % av de deltagande lagen valde att detta transportsätt och 19 % 
valde att transportera sig med bil till matcherna, se figur 2. 

  
Figur 2. Transportsätt mellan boendet och matcherna för de lag som hade logi på skolor inom festivalen. 

För de deltagande lagen som kom ifrån Umeå, valde 63 % av lagen att transportera sig med 
bil till matcherna. 26 % av lagen valde att transportera sig med cykel, 7 % av de deltagande 
lagen valde att promenera till sina matcher, se figur 3.  

 
Figur 3. Transportsätt för fotbollslagen som kom ifrån Umeå till Nydalaområdet. 

65 % av besökarna som kom ifrån valde att använda bilen för att transportera sig till Nydala 
fotbollsområde och 24 % valde att transportera sig med cykel, se figur 4.  
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Figur 4. Transportsätt till Nydalaområdet för besökare som bor i Umeå.  

Enkäterna visade att bilen var det vanligaste transportmedlet för besökarna som kom utanför 
Umeå. 96 % av besökarna valde att använda sig av detta transportsätt.  

Många besökare valde att övernatta i Umeå. Från det tillfälliga boendet till Nydala 
fotbollsområde var det 46 % som valde att transportera sig med bil, 41 % valde att 
promenera, se figur 5. 

 
Figur 5. Färdmedel mellan boende och matcherna för besökare som övernattar i Umeå.  

Det vanligaste förslaget från de lag som har logi på skolorna på miljövänliga transportsätt var 
att tillsätta extra bussar, fem lag föreslog att bussförbindelserna skulle kunna förbättras, fyra 
av de deltagande lagen föreslog att festivalen bör arbeta mot att bibehålla de goda 
bussförbindelser som finns inom festivalen och fyra lag tyckte att man skulle försöka utveckla 
ett avtal med SJ, figur 6.  
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Figur 6. Förslag på miljövänliga transportsätt inom Umeås fotbollsfestival från de fotbollslag som har logi inom 
Umeå fotbollsfestival  

Det vanligaste förslaget från de deltagande lag som kom ifrån Umeå var mer bussar (3 lag), 
därefter fanns det förslag på bättre information (2 lag), uthyrning av cyklar (2 lag) och att 
man skulle utveckla priser för dem lag som cyklar till sina matcher (2 lag), se figur 7. 

 
Figur 7 Förslag för miljövänliga transport från fotbollslag som ej bor på skolorna i Umeås fotbollsfestival.  

31 besökare som bodde i Umeå föreslog att det skulle kunna vara en ökad busstrafik till 
Nydala fotbollsområde, 12 personer föreslog att festivalen skulle kunna införa gratis bussar 
se figur 8.  
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Figur 8. Vad Umeås fotbollsfestival kan göra för att underlätta val av miljövänligatransportsätt enligt de 
besökare som bor i Umeå.  

En ökad busstrafik var det vanligaste förslaget av miljövänliga transportmedel från de 
besökare som utanför Umeå, 29 besökare föreslog detta förslag. 11 besökare tyckte att 
festivalen skulle kunna hyra ut cyklar, se figur 9.  

 
Figur 9. Vad Umeås fotbollsfestival kan göra för att underlätta val av miljövänligatransportsätt enligt de besökare 
som kom utanför Umeå.  
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den 27/7, emissionerna av NO2 var 6, 46 µg /m3. Värdena av PM10 var högst dagen innan 
festivalen öppnades 22/7 med 9,53 µg /m3 och lägst dagen efter festivalen hade avslutat 27/7 
med 2,97 µg /m3.  
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Tabell 1. Datavärlden av emissioner av NO2 och PM10 mätt i dygnsmedelvärden. Mätningarna börjar en dag 
innan festivalen börjar och avslutas en dag efter Umeås fotbollsfestival avslutas. Värdena i tabellen är inte 
redigerade med VCM-metoden.  

 Onsdag 
22/7-2015 

Torsdag 
23/7-2015 

Fredag 
24/7-2015 

Lördag 
25/7-2015 

Söndag 
26/7-2015 

Måndag 
27/7-2015 

NO2 25,13 23,26 

 

26,52 13,06 15,10 6,46 

PM10 9,53 9,40 8,68 5,04 5,19 2,97 

4.3 Klimatgasutsläpp från köttkonsumtionen under Umeås 
fotbollsfestival 

I tabell 2 kan man se att de rätter som innehåller nötkött är den största utsläppskällan av 
växthusgaser, då deras totalaklimatavtryck uppgick till 26 CO2e/kg produkt. Pannbiffen är 
den maträtt som hade den största totala växthusgasutsläppen av de maträtter som serverades 
inom skolbespisningar inom festivalen. Totalt släppte pannbiffen ut 11 4440 CO2e. Det totala 
klimatgasutsläpp till följd av köttkonsumtionen under Umeås fotbolls festival uppgick till 
26 670 CO2e. Ett byte av maträtter som innehåller kyckling mot qourn kan ge ökade 
emissioner av CO2e.  

Tabell 2. Klimatgasutsläpp till följd av köttkonsumtion på skolbespisningar i samband med Umeås 
fotbollsfestival. 

 Kg Klimatavt
ryck (Kg 
CO2e/kg 
produkt) 

Total mängd 
utsläpp av 
växthusgaser från 
olika 
köttprodukter (Kg 
CO2e/kg 
produkt).  

Quorns 
Klimatavtryck 
(Kg CO2e/kg 
produkt) 

Quorns Totala 
mängd utsläpp 
av växthusgaser 
mätt i 
KgCO2/kg 

Falukorv 
och 
strimlat 
fläsk 

350  6 2100 4 1400 

Kyckling 
köttbullar 

500 3 1500 4 2000 

Kyckling 
wok 

370 3 1110 4 1480 

Nötkorv 5 26 130 4 20 
 

Pannbiff 

440 26 11440 4 1760 

Köttfärs 
(nöt) 

400  26 10400 4 1600 
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5 Diskussion  

5.1 Transportsätt till och inom festivalen 

Enkätsvaren visar att bilen var det dominerande transportsättet inom festivalen (Figur 1,3, 4) 
och därmed är det transportmedel som ger mest emissioner av växthusgaser. Eftersom 
utsläppen av klimatgaser per person är dubbelt så stor vid biltransport jämfört med 
busstransport (Trafikverket 2015), bör festivalen fokusera på hur man kan underlätta för fler 
att ta bussen. I dags läget är det många av de deltagande som väljer att transportera sig med 
bil till matcherna. Ett förslag som framkom i enkäten var att ge någon form av bonus till de 
som använder mindre miljöpåverkande transportsätt, exempelvis att lag som väljer allmänna 
kommunikationer får fritt tillträde till badplatsen i området, eller sänkt anmälningsavgift, 
etc. (Figur 7). För att minska bilandvändningen till Nydala fotbollsområde kan man även 
höja parkeringsavgiften. Detta bör kunna styra över biltransporterna mot kollektiv trafiken. 

Umeås fotbollsfestival har under en längre period försökt minska bilandvändningen av de lag 
som har logi på skolorna inom festivalen (Rönnlund 2015, muntl). Festivalen försöker 
metodisk planera boenden så att det finns gångavstånd till matcherna (Rönnlund 2015, 
munt). En annan genomförd åtgärd som används flitigt är användningen av festivalbussar för 
de lag som har logi på skolorna (se figur 2). Detta koncept skulle man kunna försöka att 
utveckla så det även innefattar de lag som inte har logi på skolorna, då de flesta av dessa lag 
väljer att transportera sig med bil till matcherna (se figur 3). Om lagen skulle få möjlighet att 
använda festivalbussar skulle antagligen bilandvändningen minska, dock skulle detta 
medföra ökade kostnader för festivalen och eventuella svårigheter att ordna fler bussar.  

96 % av festivalbesökarna som kom från orter utanför Umeå transporterade sig till festivalen 
med bil. Vissa av dessa besökare valde att övernatta i Umeå. Många av dessa besökare valde 
att parkera bilen och ta ett annat transportsätt till Nydala fotbollsområde, 41 % valde att 
transportera sig till fots till festivalområdet. Merparten tog dock bilen ända fram till 
fotbollsarenorna (46 %, se figur 5). Det är därför av vikt att öka informationen om 
möjligheten till kollektiv transport, även till de övernattande besökarna.   

I enkäten fanns det en frågeställning om vad Umeås fotbollsfestival kan göra för att 
underlätta för människor att välja ett mer miljövänligt transportsätt (se figur 6,7,8, och 9). 
Det vanligaste svaret på frågeställningen var att öka busstrafiken. I dagsläget går den lokala 
busstrafiken förbi Nydalahållplats varje 30 min. Men för att ordna en tätare busstrafik till 
Nydala fotbollsområde behöver festivalen utveckla ett samarbete med det lokala bussbolaget. 
Detta skulle medföra vinst för både företaget och festivalen om fler människor väljer att 
transportera sig med buss. Ett förslag som föreslås i enkäten är att de borde finnas bättre 
information om busstrafiken. Detta skulle Umeås fotbollsfestival kunna förbättra genom att 
förtydliga på deras hemsida vilka bussar som är det bästa alternativet till de olika 
spelområdena men även hänvisa de till den lokala busstrafikens hemsida. 

Enkäten visade att ett förslag från de besökande och deltagande lagen var att festivalen skulle 
försöka med uthyrning av cyklar för att få människor att välja andra transportmedel (se figur 
6,7,8,9). Be green ett bra exempel där uthyrning av cyklar fungerar (Be green 2014). Men 
frågan är vad Umeås fotbollsfestival skulle kunna göra för att det ska bli ett bra koncept. En 
möjlighet är att utveckla ett samarbete med Be green. Genom att t.ex. sprida information om 
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att det finns möjlighet att hyra cyklar av Be green och vart de finns. Ett annat alternativ är att 
Umeås fotbollsfestival köper in cyklar som de själva hyr ut vid, exempelvis vid skolorna.  

5.2 Kan Umeås fotbollsfestival påverka luftkvalitén i Umeå? 

Vid analyser av mätvärden är det viktigt att undersöka vad det är man mäter, är det t.ex. 
dygns eller timmedelvärde. Enligt Umeås kommuns hemsida mäter de dygnsmedelvärde 
(Umeå 2015). NO2 får bara överskrida 60 µg/m3 per dygn och för PM10 är gränsen 50 µg/m3. 
Vad man kan se i tabell 1 är att halterna av No2 och PM10 håller sig långt under gränsvärdet. 
Att halterna är så pass långt under gränsvärdena beror bland annat på att sommarhalvåret 
har andra meteorologiska förutsättningar i jämförelsevis med vinter halvåret. Under 
vinterhalvåret har Umeå kommun störst problem med att klara miljökvalitetsnormerna 
(Umeå kommun 2015 b). Under vinterhalvåret är det stor risk för inversion i Umeå stad. Med 
kalla temperaturer medför det att luften står still och en ökad risk för inversion. Detta medför 
att luften inte kan transporteras ut från staden och halterna ökar (Umeå kommun 2015 b). I 
resultatet finns det ingen tabell som visar vilket meteorologiska faktorer som uppehölls 
under festivalens aktiva dagar. Detta medför att man inte vet vilken påverkan vädret har på 
resultatet.  

För att få en bättre bild om biltrafiken från festivalen har en påverkan på luftkvalitén i Umeå 
stad, hade det varit bra att veta om det fanns en ökad biltrafik under festivalens aktiva dagar. 
Detta gör att man inte vet om Umeås fotbollsfestival har en påverkan av emissionerna av No2 
och PM10. Vid fortsatta studier skulle man behöva utföra mätningar av biltrafiken för att se 
om det är en ökning av biltrafiken under de dagar som festivalen är aktiv. Tabell 1 är inte 
korrigerad med VCM metoden vilken kan medföra att resultatet är missvisande. Men dock 
tror inte jag att halterna skulle bli så stora att de skulle överskrida miljökvalitetsnormerna.  

Även om halterna är lågt i jämförelse med miljökvalitetsnormerna, är en minskning av 
luftföroreningar positivt. En generell ökning oberoende tidigare nivåer av PM10 med 10 
µg/m3 ökar risken att utveckla lungsjukdomar (Staxler et al. 2001). En sänkning av PM2,5 
med 2,5 µg/m3 skulle innebära en minskad dödlighet med 3,5 % (WHO 2013). 
Luftföroreningar har inga säkra nivåer där det inte kan utveckla en negativ påverkan på 
människor hälsa (WHO 2013). Detta medför att alla försök till minskning av biltrafiken 
innebär positiva konsekvenser för människors hälsa.   

 

5.3 Klimatutsläpp till följd av köttkonsumtion under Umeå 
fotbollsfestival 

Av de olika kött typer som konsumerades vid Umeå fotbollsfestival hade nötkött det största 
klimatavtrycket (Tabell 2). Detta medförde att pannbiff, som innehåller nötkött, kom att få 
det största totala utsläppet, även om mer kycklingkött konsumerades. Totalt medförde 
köttkonsumtionen vid Umeå fotbollsfestival ett utsläpp av 26 670 CO2e. För att kunna 
minska klimatgasutsläppen från köttkonsumtionen från skolbespisningarna inom Umeås 
fotbollsfestival kan man behöva fundera över olika faktorer. Det enklaste sättet skulle helt 
enkelt vara att byta ut alla maträtter med kött mot vegetariska. Men detta skulle kunna 
innebära en ökning av klimatgasutsläppen av vissa rätter. Om kyckling skulle bytas ut mot 
det vegetariska alternativet quorn skulle detta öka utsläppen något. Men om samtliga 
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kötträtter hade bytts ut mot quorn skulle detta sänkt klimatavtrycket med ca 70 procent, 
eftersom motsvarande mängd konsumerad quorn enbart gett ett utsläpp på 8 260 CO2e.  

Dagens matsystem är globalt, vilket innebär att det påverkar miljön i hela världen 
(Johansson 2005). Den största konsumtionen av kött inom festivalen består av nötkött 
(tabell 1). Sveriges befolkning har en hög köttkonsumtion (Wallman, Berglund, och 
Cederberg 2013). Detta bidrar till att Sverige importerar stora mängder kött från andra 
länder såsom andra EU länder, Brasilien m.m. (Jordbruksverket 2013). För att klara den 
ökade efterfrågan har Brasilien bland annat valt att avverka regnskog för att omvandla 
områden till betesmarker och foderproduktion (Jordbruksverket 2013). Den ökade 
avverkningen av regnskogen har medfört globala problem då det ger ökade utsläpp av 
koldioxid (Berners 2007). Detta medför att Umeås fotbollsfestival bör vara noga med vart de 
inhandlar sin mat ifrån för att försöka minska klimatgasutsläppen. Ett sätt för festivalen att 
göra detta är att säsonganpassa maträtterna på skolorna. Detta skulle medföra minskade 
transporter och packning (Johansson 2005). Detta innebär också att de bör försöka att köpa 
så mycket närproducerad mat som möjligt. Problematiken med detta är att det kan vara svårt 
att få ihop den mängd mat som behövs. Min farm är ett företag som hjälper de lokala 
bönderna att sälja sina produkter. Ett projekt med Min farm skulle kunna innebära ett större 
inköp av närproducerade produkter.  

5.4 Andra miljöarbeten inom Festivalen 

Ibland kan det vara lättare att fokusera på vad festivalen kan göra för att kompensera sina 
klimatgasutsläpp. För att kompensera de klimatgasutsläpp som sker inom Umeås 
fotbollsfestival skulle festivalen kunna vara med i projekt som försöker att minska den ökade 
växthusgaserna i atmosfären som t.ex. trädplantering projekt i olika delar av världen. 
Fördelar med denna typ av projekt är att minska den globala koldioxidhalten i atmosfären 
men även att man uppmuntrar till agroforestry.  Agroforestry bidrar bland annat till att 
minska fattigdomen. Även om festivalen väljer att klimatkompensera, måste man fortfarande 
aktiv arbeta med att minska de direkta klimatgasutsläppen inom Umeås fotbollsfestival 

Ett annat sätt för festivalen att arbeta med sitt miljöarbete är att certifiering. En certifiering 
skulle medföra att Umeås fotbollsfestival skulle få en ökad inblick i deras miljöarbete, få 
minskade avfallsprodukter, minskad användning av resurser och det skulle utveckla deras 
miljöarbete (Swedish Standards Institutet 2015 a). Det skulle även kunna medföra bra 
reklam till andra företag som skulle vilja sponsra eller investera i festivalen. En certifiering 
som skulle kunna passa Umeås fotbollsfestival är ISO 14001 som är ett miljöledningssystem. 
Ett annat alternativ är att använda ISO 20121. ISO 20121 är ett ” ledningssystem för 
hållbarhet vid evenemang för alla typer av evenemang eller evenemangsrelaterade aktiviteter, 
och vägledning ges om hur dessa krav ska efterlevas” (Swedish Standards Institutet 2015 b).  

6 Slutsatser  

• Det vanligaste transportmedlet till och inom festivalen var bil både för fotbollslagen 
och besökarna. 

• När deltagare vid Umeå fotbollsfestival tillfrågades om hur klimatutsläpp vid 
transporter inom festivalen ska minskas blev det vanligaste svaret ökad busstrafik. 
Genom utökat samarbete med olika bussföretag skulle festivalen kunna underlätta för 
deltagarna att välja att åka kollektivt.  
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• Det svårt att avgöra om Umeås fotbollsfestival har en påverkan på luftkvalitén i Umeå 
stad. Men trots detta är det viktigt för festivalen att minska sina emissioner från 
biltrafiken på grund av att det inte finns några säkra nivåer där luftföroreningar inte 
ger negativ påverkan på människors hälsa. 

• Den totala mängd koldioxid som festivalen släpper ut från köttkonsumtionen är 
26 670 koldioxidekvivalenter.  Genom att byta ut de maträtter som innehåller nötkött 
mot qourn kan man mer än halvera klimatavtrycket från matkonsumtionen från 
skolbespisningarna. Men byter man en maträtt som innehåller kyckling mot qourn 
kan det innebära ökade utsläpp av växthusgaser. För att minska klimatgaser från 
maträtterna är det viktigt att försöka säsongsanpassa maträtterna och köpa 
lokalproducerat för att minska transport av matvaror. 

• Umeås fotbollsfestival bör fokusera på vad de kan göra för att minska de direkta 
växthusgasutsläppen från festivalen. Detta kan de göra genom bland annat 
certifiering och klimatkompensera. Men även om festivalen väljer att 
klimatkompensera för sina emissioner är det viktigt att fortsätta arbeta med att 
minska växthusgasemissionerna inom festivalen. 
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Bilaga 1: karta över Nydala fotbollsområde. 
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Bilaga 2; Enkät riktad till de lag som hade logi på 
skolorna. 

Frågor till deltagande lag - bott på skola 

• Lag:  
• Ort: 
• Hur transporterades ni till Umeå fotbolls festival? 

□Bil  □Buss  □Tåg  □Annat: 

• Hur färdas ni mellan boendet och matcherna? 
□ Bil □ Egen buss □ Festivalbuss □ Cykel □ Promenad  

 □ Annat  
 
• Vad kan Umeå fotbollsfestival göra för att underlätta val av 

miljövänliga transportsätt? 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Övriga synpunkter:  
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

Tack för er medverkan!  
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Bilaga 3; Enkät riktad till de lag som ej hade logi på 
skolorna 

a) ej boende på skola 

• Lag: 
• Ort: 
• Hur färdas ni mellan boendet och matcherna? 

□ Bil  □ Egen buss □ Festivalbuss □ Cykel                  □ 
Promenad  □ Annat: 

• Vad kan Umeå fotbollsfestival göra för att underlätta val av 
miljövänliga transportsätt? 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
______________ 

 
Övriga synpunkter:  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
____________ 
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Bilaga 4. Enkät till besökare som bor i Umeå 

Frågor till besökare/åskådare 

a) Reser till och från matcherna 

* Ort:_________________________________ 

* Hur färdas ni mellan boendet och matcherna? 

□ Bil □ Buss □ Cykel □ Promenad □ Annat: 

* Vad kan Umeå fotbollsfestival göra för att underlätta val av 
miljövänliga transportsätt? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________ 

* Övriga synpunkter: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 
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Bilaga 5. Enkät till besökare som bor utanför Umeå 

b) Reser till Umeå och övernattar under festivalen 

* Ort: _________________________________ 

* Hur transporterades ni till Umeå? 

□ Bil □ Buss □ Tåg □ Annat: 

* Hur färdas ni mellan boendet och matcherna? 

□ Bil □ Buss □ Cykel □ Promenad □ Annat: 

* Vad kan Umeå fotbollsfestival göra för att underlätta val av 
miljövänliga transportsätt? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________ 

* Övriga synpunkter: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________ 
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