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Sammanfattning 
Halter av luftföroreningar i svenska städer är bland de lägsta i Europa. Trots detta överskrider 

föroreningshalter i gaturum, särskilt kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10 och PM2.5), i vissa fall 

de miljökvalitetsnormer (MKN) för människors hälsa som gäller för utomhusluft.  

På uppdrag av Region Halland har IVL Svenska Miljöinstitutet och Yrkes- och miljömedicin vid 

Umeå universitet kvantifierat den halländska befolkningens exponering för halter i luft av NO2, 

PM2,5 och PM10 för år 2015, beräknat som årsmedelkoncentrationer. Även de samhällsekonomiska 

konsekvenserna av de uppskattade hälsoeffekterna har beräknats. 

Resultaten visar att halterna av de undersökta föroreningarna år 2015 generellt var låga, med halter 

långt under respektive MKN. Föroreningshalterna låg också under preciseringen för 

miljökvalitetsmålet Frisk Luft för NO2 som årsmedelvärde i samtliga delar av länet. Partikelhalterna 

låg däremot runt eller något över miljökvalitetsmålets precisering för PM10 i de större orterna, 

medan preciseringen överskreds avseende PM2.5 i flertal områden, speciellt längs kusten. De höga 

partikelhalterna kan kopplas till Hallands läge längs Sveriges västkust, där påverkan av långväga 

transporterade partiklar är som störst. Den största källan till partikelhalter i Hallands län, och 

generellt i de sydvästra delarna av Sverige, är dessa långväga transporterade partiklar. Det ger 

relativt höga bakgrundshalter och medför att även ett litet lokalt bidrag kan medföra haltnivåer 

som överskrider miljökvalitetsmålens preciseringar. Det bör noteras att PM2.5-halterna kan vara 

något överskattade i kustområdena på grund av havssalt. 

Hela den halländska befolkningen exponerades för halter under MKN för samtliga parametrar. 

Beräknad exponering för NO2 låg även långt under miljökvalitetsmålets precisering, men 48 

respektive 76 % av den halländska befolkningen exponerades för halter av PM10 och PM2.5 som 

överskred preciseringen. För bedömning av hälsoeffekter från exponeringen för luftföroreningar 

fördelades de beräknade halterna med avseende på bidrag från vägdamm, trafikemissioner, 

vedeldning och långväga transporterade partiklar.  

Förhöjd dödlighet är oftast det viktigaste ohälsomåttet. Vi uppskattar att omkring 263 förtida 

dödsfall orsakas av exponering för luftförorening varje år. 168 av dessa kan tillskrivas exponering 

för den regionala bakgrundshalten (långdistanstransport) av PM2.5. Eftersom halter av PM2.5 

riskerar att vara något överskattade, finns även en risk att antalet förtida dödsfall kopplade till 

detta är något överskattad. För lokalt genererade föroreningar beräknas trafikemissioner orsaka 66, 

vägdamm 2, och vedeldning 27 förtida dödsfall årligen i Halland.  

 

Hälsoeffekter från förhöjda halter av NO2 och PM2.5 kan med konservativa bedömningar skattas till 

att ha orsakat samhällsekonomiska kostnader på ca 2 miljarder svenska kronor år 2015. En 

jämförelse med Hallands brutto-regional-produkt (BRP) visar att den samhällsekonomiska 

kostnaden av de välfärdsförluster som orsakas av luftföroreningar år 2015 i Halland uppgick till ca 

2% (1% - 6%) av Hallands BRP.  
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1 Inledning 
Trots det framgångsrika arbetet med att förbättra utomhusluftens kvalitet i Sverige (SOU 2016:47; 

Naturvårdsverket 2018a) genom att minska utsläppen från både stationära och mobila källor är 

hälsoeffekterna till följd av exponering för luftföroreningar fortfarande en viktig fråga. Flera 

studier har visat att under de senaste åren har halterna, särskilt av kvävedioxid (NO2) och partiklar 

(PM10 och PM2,5), på många områden överskridit luftkvalitetsnormerna och bidragit till en 

betydande inverkan på människors hälsa på grund av exponering för dessa föroreningar 

(Fredricsson et al. 2016; Fredricsson 2017; Grennfelt et al. 2017; WHO 2015, 2016a) 

 

Inom ramen för det hälsorelaterade miljöövervakningsprogrammet, som genomförs av 

Naturvårdsverket, utförs ett antal olika aktiviteter för att övervaka hälsoeffekter som kan relateras 

till miljöfaktorer. Som en del av detta program har IVL Svenska Miljöinstitutet och Institutionen för 

folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet kvantifierat befolkningens exponering för 

årliga medelvärden av NO2, PM10 och PM2.5 i luften i Sverige för år 2015 (Gustafsson et al. 2018). 

Även hälso, och tillhörande ekonomiska konsekvenser, har beräknats utifrån dessa resultat.  

 

I denna studie har metoder och beräkningsunderlag från den nationella kartläggningen 2015 

applicerats på Hallands län. Syftet med utredningen är att beräkna befolkningsexponering för 

årsmedelhalten av NO2, PM10 och PM2,5 för Hallands län år 2015, samt att utifrån detta bedöma 

vilka långsiktiga hälsoeffekter och kostnader som exponeringen kan förväntas orsaka.  

2 Bakgrund 
30 år av luftkvalitetsmätningar inom Urbanmätnätet, ett nätverk bestående av ett antal av Sveriges 

kommuner årligen, visar att föroreningshalter har sjunkit drastiskt för de allra flesta övervakade 

föroreningar (Fredricsson et al. 2016). Den nedåtgående trenden kopplas framför allt till minskade 

utsläpp av föroreningar till följd av kontinuerligt skärpta emissionskrav.  Det har medfört att 

exponering för luftföroreningar har minskat på många håll, men samtidigt pågår en urbanisering 

och fler människor flyttar till tätorter där luftföroreningarnas belastning i allmänhet är högre än i 

landsbygdsområden.  

Miljöförhållanden och exponeringstrender har under lång tid övervakats i Sverige. Redan 1990/91 

(vinterhalvår, oktober-mars) genomfördes en första utredning av antalet personer som utsattes för 

halter av NO2 som översteg miljökvalitetsnormerna, på uppdrag av Naturvårdsverket (Steen 1992). 

Liknande beräkningar gjordes senare för förhållandena under vinterhalvåren 1995/96 och 

1999/2000 med samma teknik (Persson 2001; Steen 1997). Resultaten indikerade en liten minskning 

av exponeringen för Sveriges befolkning.  

2007 genomfördes en studie av NO2-exponering i Sverige avseende år 2005 med hjälp av en 

statistisk modell för utvärdering av luftkvalitet, den s.k. URBAN-modellen. URBAN-modellen är 

framtagen för att uppskatta urbana luftföroreningsnivåer i Sverige och kvantifiera 

befolkningsexponeringen för luftföroreningar (Haeger-Eugensson 2002; Persson 2001 ; 1999; 

Sjöberg 2007, 2004). Senare utvecklades metoden ytterligare för att inkludera befolkningens 

exponering för PM10 och PM2,5 (Sjöberg et al. 2009). Med hjälp av den beräknade 

befolkningsexponeringen för NO2, PM10 och PM2,5 kunde hälsokonsekvenser och socioekonomiska 

kostnader beräknas för år 2005 (Sjöberg et al. 2009; Sjöberg 2007).  
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Samma metod, med användning av URBAN-modellen, användes för att beräkna exponering, 

hälsopåverkan och socioekonomiska kostnader för NO2, PM10  och PM2,5 -halter i Sverige för 2010 

(Gustafsson et al. 2014).  

Resultaten från tidigare URBAN-modellering visade att största delen av landet hade halter av NO2, 

PM10 och PM2,5 i luften långt under miljökvalitetsnormerna för årsmedelvärde (Gustafsson et al. 

2014; Sjöberg et al. 2009; Sjöberg 2007). Endast i de större urbana områdena uppvisas halter i 

samma storleksordning som miljökvalitetsnormerna. Längs delar av västkusten noterades halter 

som närmar sig det långsiktiga miljömålet, särskilt för PM. Beräkningarna visade att mer än 99% 

av befolkningen exponerades för halter under miljökvalitetsnormerna. Studierna visade en tydlig 

positiv utveckling mot en större andel som exponerats för halter under miljömålen. Genomsnittlig 

exponering konstaterades vara relativt stabil med en liten minskning i PM. Sjöberg et al (2007) 

presenterade också en trendanalys mellan 1990 och 2010 som visar en kontinuerlig minskning av 

exponering för NO2. Under samma period minskade också det årliga medelvärdet för NO2 med 

nästan 40%, vilket tillskrevs en minskning av de totala NOX - utsläppen i Sverige 

(Naturvårdsverket 2019). 

 

3 Metod 
För att kartlägga exponering av befolkningen i Hallands län har samma ingångsdata samt metoder 

använts som i den nationella kartläggningen Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and 

PM10 and estimated health impacts som publicerades 2018 (Gustafsson 2018). I den nationella 

kartläggningen används den empiriska statistiska URBAN-modellen som grund för att beräkna 

exponering och hälsoeffekter. Modellen har tidigare beskrivits av Sjöberg et al., (2007) och Sjöberg 

et al., (2009).  

I modellen används halter uppmätta vid de mätstationer som finns tillgängliga, för beräkning av 

urbana och regionala bakgrundshalter av NO2, PM10 och PM2,5 med en upplösning på 1×1 km. PM10 

och PM2,5 beräknades både som totalt årligt medel och separerades avseende bidrag från olika 

källor. Genom att lägga befolkningsnätet ovanpå luftföroreningsnätet beräknades 

befolkningsexponeringen för en viss förorening för varje rutnätscell. Vetenskapligt fastställda dos-

respons-funktioner applicerades på exponeringsresultaten för bedömning av de långsiktiga 

hälsoeffekterna baserat på den beräknade exponeringen för NO2 och PM. Slutligen kopplades 

socioekonomiska kostnader till hälsoeffekterna baserat på resultat från ekonomiska 

värderingsstudier och andra kostnadsberäkningar för att ge de relaterade totala socioekonomiska 

kostnaderna för NO2 och PM-halter i luften i Halland under 2015. 

En översiktlig beskrivning av de olika stegen som ingår i beräkningarna ges i följande kapitel. För 

en mer detaljerad beskrivning av metoden hänvisas dock till den ovan nämnda nationella 

kartläggningen (Gustafsson et al. 2018).  
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 Beräkning av NO2-halter 
Halter av NO2 beräknades utifrån I) uppmätta regionala bakgrundshalter och II) lokala källbidrag 

till de urbana bakgrundshalterna. För varje urbant område beräknades bidraget till NO2-halten 

från regional bakgrund från bakgrundsnätet och subtraherades från den urbana NO2-halten för att 

undvika dubbelräkning.  

 Regional bakgrund 
Ett nationellt rutnät (1×1 km) som representerar den regionala bakgrundshalten av NO2 

beräknades genom interpolering av mätdata från regionala bakgrundsplatser. För år 2015, 

användes det 34 mätplatser med månadsvisa regionala bakgrundsdata. 18 av dessa är från de 

nationella nätverken för övervakning av luftkvaliteten inom Programområde Luft 

(Naturvårdsverket 2018b), medan de resterande 14 övervakades inom det svenska 

krondroppsnätet (http://krondroppsnatet.ivl.se). Regionala bakgrundshalter av NO2 för Halland 

presenteras i Figur 1.  

 

 

Figur 1. Årsmedelvärde för regional bakgrund av NO2 i Hallands län (µg/m3).  

 Urban bakgrund 
Det urbana (lokala) bidraget till NO2 beräknades med hjälp av URBAN-modellen, vilket beskrivs 

av Sjöberg et al. (2007). Beräkningarna utgår från uppmätta data i urban bakgrund från samtliga 
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tillgängliga mätstationer, vilket användes för att ta fram ett förhållande mellan befolkningsmängd 

och lokalt producerad NO2-halt enligt beskrivning i Gustafsson et al (2018). Baserat på detta 

förhållande fördelades sedan lokalt producerade halter av NO2 i urban bakgrund i samtliga städer. 

Den 1x1 km rutnätscellen inom stadens yta med det högsta antalet invånare tilldelades den högsta 

koncentrationen av NO2. Varje rutnätscell inom stadsgränserna gavs sedan en NO2-halt 

proportionell mot antalet invånare i respektive rutnätscell.  

De totala NO2 halterna beräknades sedan genom att lägga till städernas bidrag till den regionala 

bakgrundshalten av NO2för varje rutnätscell. 

 Beräkning av PM10-halter 

 Regional bakgrund 
Övervakning av partiklar (PM10 och PM2,5) i regional bakgrundsluft bedrivs endast på fyra platser i 

Sverige. Möjligheten att producera en realistisk geografisk fördelning av PM10- och PM2,5-halter 

över Sverige baserade endast på resultat från dessa stationer är således begränsad. Därför 

användes istället resultat från beräkning storskaliga spridningsmodell EMEP (2012), i kombination 

med befintliga mätdata. De beräknade regionala bakgrundshalterna som används i denna studie 

antas vara långdistanstransporterade partiklar och i kustområden med ett bidrag av havssalt. 

Resultatet presenteras i Figur 2. 

 

Figur 2. Årsmedelvärde, år 2015, för regional bakgrund av PM10 i Hallands län (µg/m3).  

 Urban bakgrund 
Eftersom tillgängliga mätdata för PM10 är begränsade, beräknades den urbana 

bakgrundskoncentrationen av PM10 med hjälp av förhållandet NO2/PM10 i urban bakgrundsluft för 

år 2015 (se vidare Sjöberg et al., 2009 och Gustafsson et al. 2018).  
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 Beräkning av PM2,5 i regional- och urban 
bakgrund 

För PM2.5 fanns för 2015 endast två mätstationer med lämpliga data över PM2.5 i regional bakgrund 

tillgänglig för 2015 (se diskussion i Gustafsson et al. 2018). Därför beräknades PM2,5 i regional 

bakgrund samt lokala källbidrag till de urbana bakgrundshalterna baserat på beräknade PM10-

halter. Baserat på historiska mätdata i regional bakgrund antogs andelen av PM10 som består av 

PM2.5 vara 0.8. PM2.5 i urban miljö fördelades enligt en metod som tagits fram i USA (Demographia, 

2000, www.demographia.com/), där andelen PM2.5 i urban bakgrund antas vara 0.6 av halten PM10, 

och i mindre tättbefolkade delar av tätorter antogs andelen vara 0.7. Vidare information om hur 

uppskattningen har gjorts kan läsas i Gustafsson et. al (2018).  

 Fördelning av partikelkällor 
Eftersom riskfaktorer för hälsopåverkan kopplat till exponering för luftföroreningar varierar 

beroende på källan till partiklar (WHO 2013) delades den totala partikelkoncentrationen upp i 

källbidrag från ved, trafikemissioner, vägdamm och långdistanstransporterade partiklar. Metoden 

och dataunderlag som användes för fördelningen beskrivs i detalj i Gustafsson et al. (2018). 

 Befolkningsdistribution 
De nuvarande befolkningsuppgifterna som tillämpades för exponeringsberäkningarna i denna 

studie tillhandahölls av SCB (www.scb.se). Uppsättningen av befolkningsdata baserades på 2015 

års folkräkning och totalt registrerades 9 851 017 invånare i hela Sverige. De befolkningsdata som 

användes i exponeringsbedömningen hade en upplösning på 1 x 1 km. För analys av Hallands 

befolkning valdes samtliga punkter inom gränserna för Hallands län ut. Det gav en total 

befolkning i Halland på 314 343 invånare för 2015. Det är 441 invånare färre än det som anges av 

statistiska centralbyrån för 2015. Skillnaden beror på att befolkningspunkterna i det 1x1 km 

rutnätet nära gränsen mot angränsade län hamnat på fel sida, och därmed exkluderats i urvalet. 

Dessa punkter ligger nästan uteslutande utanför tättbefolkade områden där exponeringen är låg, 

och påverkan i studien har därmed bedömts vara försumbar. 

 Exponeringsberäkning 
När kartor med regionala och urbana halter av NO2, PM10 och PM2,5 tagits fram, beräknades 

exponering genom att för varje befolkningspunkt hämta halter från respektive förorening och 

källa. Befolkningsexponeringen delades även in i åldersgrupperna 0–14, 15–65, 65 + samt 30 + för 

bedömning av hälsokonsekvenser. 

 Hälsopåverkan 
För att uppskatta hur många dödsfall och insjuknanden i vissa sjukdomar som kan tillskrivas den 

luftföroreningsexponering som befolkningen utsätts för, behövs, förutom data om exponeringen 

http://www.demographia.com/
http://www.scb.se/
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och kunskap om exponerings-responssambanden, även information om grundfrekvensen i 

befolkningen uttryckt som antal fall per 100 000 personer och år. För en mer detaljerad beskrivning 

av metoden som används för hälsokonsekvensberäkningarna, samt presentation av de 

vetenskapligt fastställda dos-responssambanden som ligger till grund, hänvisas till den nationella 

rapporten (Gustafsson et al, 2018). 

I den nationella rapporten (Gustafsson et al, 2018) används samma nationella grundfrekvenser från 

2015 för alla län i Sverige hämtade från Socialstyrelsens registerdata. För denna rapport har 

länsspecifika data om grundfrekvens tagits fram för hjärtinfarkt, stroke samt dödlighet, utfall för 

vilka det finns registerdata på länsnivå. 

För Halland gäller följande (med nationella tal inom parentes):  

• Total mortalitet inkluderande alla åldrar: 896 per 100 000 inv. och år (929 per 100 000) 

• Total naturlig mortalitet i åldern: 30+år: 1297 per 100 000 inv. och år (1366 per 100 000) 

• Nyinsjuknade i hjärtinfarkt i åldern: 30+år ej avlidna inom 1 år: 315 per 100 000 inv. och år 

(327 per 100 000) 

• Nyinsjuknande i stroke i åldern 30+år ej avlidna inom 1 år: 228 per 100 000 inv. och år (253 

per 100 000) 

Eftersom det inte förelegat några platsspecifika uppgifter om insjuknanden i kronisk bronkit så har 

för beräkningarna här använts samma antagande om frekvens som i den nationella rapporten 

(Gustafsson et al, 2018), d v s 90 per 100 000 personer och år (Holm 2014), vilket antas för gruppen 

30+ år. 

Även för sjukdagar (restricted activity days) i gruppen 15-65 år saknas bra svenska data, varför här 

liksom i den nationella rapporten har använts 0.092 dagar per 1 μg/m3 person och år för PM2.5, 

vilket rekommenderades i WHO:s rapport HRAPIE (WHO 2016b), och utifrån den relativa risken 

överensstämmer bra med antal sjukdagar per anställd enligt SCB. 

 Socioekonomisk värdering av 
hälsoeffekter 

Socioekonomisk värdering av hälsoeffekter från luftföroreningar bör innehålla samtliga 

välfärdsparametrar som är relevanta för hälsokonsekvenser kopplade till luftföroreningar. 

Värderingen bör göra det möjligt att ta hänsyn till alla ekonomiska beslutsfattare i samhället; 

individer (hushåll), företag och myndigheter, och bör inkludera direkta och indirekta kostnader 

samt immateriella kostnader kopplade till exponering för luftföroreningar. Däremot bör inte 

transaktioner mellan dessa beslutsfattare inkluderas (som t.ex. utbetalning av försäkringar eller 

sjukersättningar). Helst bör alla dessa kostnadsparametrar beaktas vid värderingen av 

hälsoeffekter, men det är i vissa fall svårt att mäta och beräkna pålitliga uppskattningar av dem. 

Det kan också vara så att vissa värderingsmetoder avser flera parametrar tillsammans vilket gör 

det svårt att skilja mellan dem. 

Metoden och uppgifterna som används för socioekonomisk värdering av mortalitet, påverkan på 

kronisk bronkit, och påverkan på dagar med begränsad aktivitet, är i denna studie identiska med 

metoder och uppgifter som användes i den nationella kartläggningen (Gustafsson et al, 2018). I 

studien är den socioekonomiska centrala kostnadsuppskattningen för förtida dödsfall förknippad 

med dålig luftkvalitet ~5,7 miljoner svenska kronor i 2015 års värde (SEK 2015) per fall, och den 
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centrala kostnadsuppskattningen kronisk bronkit 2,2 miljoner SEK 2015 per fall. Vidare är den 

centrala uppskattningen av en dag med begränsad aktivitet för befolkningen i arbetsför ålder ~ 

1480 SEK 2015 per dag och för befolkningen som inte arbetar ~ 530 SEK 2015 per dag. Kostnaden 

för icke-dödliga fall av stroke och hjärtinfarkt värderades för första gången i den nationella 

kartläggningen 2018. Kostnaden för ett fall av dessa skattas till respektive ~2 miljoner och ~428 000 

SEK 2015. Då stroke och hjärtinfarkt ofta påverkar hälsan för resten av livet är det viktigt att 

inkludera även försämrat välbefinnande vid beräknandet av den samhällsekonomiska effekten. I 

den nationella kartläggningen 2018 skattade vi värdet på försämrat välbefinnande till 0,8 och 1,5 

miljoner SEK 2015 per fall av stroke respektive hjärtinfarkt. För en detaljerad metodbeskrivning 

och litteraturöversikt hänvisas till den nationella kartläggningen 2018, samt tidigare kartläggningar 

(Gustafsson et al. 2014; Sjöberg 2007). 

4 Resultat 

 Halter av luftföroreningar 

 Distribution av NO2-halter 
NO2 som årsmedel för 2015, beräknad med URBAN-modellen, presenteras i  Figur 3. Halterna 

varierade mellan för bakgrundshalter utanför tätorter runt 3 µg/m3 till över 10 µg/m3 i urban 

bakgrund i centrala delar av tätorterna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Ingen 

gridruta överskred dock 12 µg/m3. 

De beräknade halterna i regional och urban bakgrundsluft ligger därmed långt under 

miljökvalitetsnormen (MKN) för årsmedelvärdet av NO2, 40 µg/m3, och även under 

miljökvalitetsmålets precisering på 20 µg/m3. MKN ska dock även vara uppfyllt i gaturum. En 

studie av Persson och Haeger-Eugensson (2006) visade att halter i gaturum i svenska städer i 

allmänhet var omkring 1,5 gånger högre än den urbana bakgrunden, men i dåligt ventilerade 

urbana gator med tät trafik kunde även mycket högre halter förekomma. Det kan därmed inte 

uteslutas att överskridanden av MKN kan ske i utsatta gaturum, vilket dock inte beaktas i denna 

studie.  
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Figur 3. NO2-halter som årsmedelvärden år 2015 för Hallands län (µg/m3).  

 

PM10 som årsmedel för 2015, beräknad med URBAN-modellen, presenteras i Figur 4. För partiklar 

består en större del av de totala halterna av långväga transporterade partiklar i bakgrundsluften. 

Eftersom de långväga transporterade partiklarna i huvudsak kommer med vindar från sydväst, 

avtar gradvis halter med ökande avstånd från kusten. Halterna varierade mellan bakgrundshalter 

utanför tätorter i östra delarna av länet på strax under 10 µg/m3, till över 20 µg/m3 i urban 

bakgrund i centrala delar av tätorterna Varberg, Falkenberg och Halmstad, samt i två mindre orter 

på Onsalahalvön. Att dessa mindre orter uppvisade så höga halter beror på att de ligger långt 

västerut och därmed har höga bakgrundshalter. Ett relativt litet urbant bidrag krävs då för att 

halterna ska bli höga. Ingen gridruta överskred dock 22 µg/m3.De beräknade halterna i regional 

och urban bakgrundsluft ligger därmed långt under miljökvalitetsnormen (MKN)för 

årsmedelvärde av PM10, 40 µg/m3, men tangerar miljökvalitetsmålets precisering på 20 µg/m3 på 

några få platser.  
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Figur 4. PM10-halter som årsmedelvärden år 2015 för Hallands län (µg/m3).  

 Distribution av PM2,5 

PM2.5 som årsmedel för 2015, beräknad med URBAN-modellen, presenteras i Figur 5. Även för 

PM2.5 består en större del av de totala halterna av långväga transporterade partiklar i 

bakgrundsluften. Eftersom de långväga transporterade partiklarna i huvudsak kommer med 

vindar från sydväst, avtar gradvis halterna med ökande avstånd från kusten. Halterna varierade 

mellan för bakgrundshalter utanför tätorter i östra delarna av länet på strax under 6 µg/m3, till över 

15 µg/m3 i urban bakgrund i centrala delar av tätorterna Varberg, Falkenberg och Halmstad, samt i 

två mindre orter på Onsalahalvön. Att dessa mindre orter fick så höga halter beror på att de har 

högst bakgrundshalter, och att ett relativt litet urbant bidrag krävs för att halter ska bli höga. Ingen 

gridruta överskred dock 17 µg/m3. 

De beräknade halterna i regional och urban bakgrundsluft ligger därmed långt under 

miljökvalitetsnormen (MKN) för årsmedelvärde av PM2,5, 25 µg/m3, men miljökvalitetsmålets 

precisering på 10 µg/m3 överskrids på ett flertal platser. 
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Figur 5. PM2.5-halter som årsmedelvärden år 2015 för Hallands län (µg/m3).  

 

 Exponering av NO2 
Studier som ger dos-responsförhållande avseende hälsopåverkan från exponering för 

luftföroreningar är nästan uteslutande baserade på halter från urban bakgrund. För att möjliggöra 

tillämpning av kända dos-responsförhållande baseras denna studie därför enbart på halter i urban 

bakgrund. Som tidigare nämnts, är halter av NO2 i gaturum generellt betydligt högre jämfört med 

urban bakgrund på grund av utsläpp från till exempel trafik lokalt i gaturummet. Följaktligen 

skulle en något högre exponering sannolikt ha beräknats fram om halter i gaturum användes i 

stället för urban bakgrund i exponeringsberäkningarna.  

Befolkningsexponeringen för totala NO2- halter som årsmedel i Halland under 2015 visas i Figur 6a 

och 6b. Det befolkningsviktade medelvärdet för Halland var 5.8 μg/m3, av vilket det urbana 

bidraget var 3.1 μg/m3. Detta är något lägre än för landet som helhet (6.4 μg/m3, med urbant bidrag 

på 4.4 μg/m3). Runt 50 % av alla åldersklasser exponerades för ett årsmedelvärde av NO2 lägre än 5 

μg/m3, jämfört med 40 % för landet som helhet. Ingen i Halland exponerades för regionala eller 

urbana bakgrundshalter över 10 μg/m3. Motsvarande siffra för landet som helhet var 14 %. 

Befolkningen som exponeras för NO2 från urbana källor presenteras i Figur 6c och 6d. Den jämna 

utbredningen av exponering för urbant bidrag inom olika haltintervall kan sannolikt kopplas till 

att befolkningen bor relativt jämt fördelat över orter av olika storlekar och befolkningstätheter. 14 

% av befolkningen i Halland lever i områden utan urbant bidrag, vilket är samma siffra som för 

landet som helhet 
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Beträffande skillnader mellan åldersgrupper så är de lägre ålderskategorierna något 

överrepresenterade i de lägre haltintervallen medan ålderskategorin 65 + är något 

överrepresenterad i de högsta exponeringsintervallen. Det är omvänt mönster jämfört med landet 

som helhet, och indikerar att något fler äldre bor i stadskärnorna i Halland än i övriga landet 

medan de lägre ålderskategorierna bor utanför stadskärnorna. 

 Exponering av PM10 och PM2,5 

På samma sätt som för NO2 baserades exponeringen för PM10 och PM2,5 på beräkningar av halter 

från urban och regional bakgrund för att möjliggöra användning av kända dos-responsfunktioner 

för hälsoeffekter. Om beräkningarna hade baserats på halter i gaturum hade sannolikt högre siffor 

för exponeringen erhållits även för partiklar. Men eftersom mycket få dos-responsfunktioner är 

baserade på studier av exponering i gaturum baseras denna studie på halter i urban och regional 

bakgrund. 

Den halländska befolkningens exponering av årsmedel av PM10-halter år 2015 visas i Figur 7. Det 

befolkningsviktade medelvärdet ligger högre i Halland (14.9 μg/m3) jämfört med landet som helhet 

(12.5 μg/m3). Nästan 50 % av befolkningen exponerades för PM10-halter över 15 μg/m3, vilket är 

högre än miljökvalitetsmålets precisering för PM10 (15 μg/m3). Detta orsakas av att 

bakgrundshalterna, det vill säga långväga transporterade partiklar, är som högst i denna del av 

Figur 6. Exponering för totala NO2-halter i Halland presenterat som a) antal invånare och b) procent av 

befolkningen, indelad i åldersgrupperna 0 - 14 (mörkblå), 15-64 (blå) och 65+ år (ljusblå). 

Befolkningsexponering för urbant NO2-bidrag i Sverige uttryckt i c) antal invånare och d) procent av 

befolkningen, indelad i samma åldersgrupper.   
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Sverige. Endast ett mindre urbant bidrag krävs därför för att halter ska överskrida miljömålets 

precisering. Ingen exponering över MKN beräknades dock i Halland.  

Liksom för NO2 så är de lägre ålderskategorierna något överrepresenterade i de lägre 

haltintervallen medan ålderskategorin 65 + är något överrepresenterad i de högsta 

exponeringsintervallen. 

 

Figur 7. Exponering för totala PM10-haltensom årsmedelkoncentrationer i Halland 2015, indelade i 

åldersgrupperna 0 - 14 (mörkblå), 15–64 (blå) och 65+ år (ljusblå). 

 

Den beräknade exponeringen för PM2,5 visas i Figur 8. Ingen exponering över MKN beräknades ske 

i Halland. Dock beräknas majoriteten av befolkningen, ca 75%, exponeras för ett årsmedelvärde av 

PM2,5 över miljökvalitetsmålets precisering (10 μg/m3). Detta är en betydligt högre siffra än för 

landet som helhet, där endast 20 % var exponerade för halter över miljömålets precisering. På 

samma sätt som för PM10 orsakas detta av de höga bakgrundshalterna i denna del av Sverige, som 

gör att endast ett mindre urbant bidrag krävs för att halter ska överskrida miljökvalitetsmålets 

precisering.  
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Figur 8. Antal invånare utsatta för totala PM2,5 som årsmedelkoncentrationer i Halland 2015, indelade i 

åldersgrupperna 0 - 14 (mörkblå), 15–64 (blå) och 65+ år (ljusblå). 

 Partikelbidrag från olika källor 
Som tidigare nämnts fördelades partikelhalterna på de olika källorna vägdamm, ved, 

trafikemissioner och långdistanstransporterade partiklar.  

Antalet personer som utsätts för olika haltintervall av PM10 från vägdamm presenteras i Figur 9. 

Vägdamm bidrar med 0.5 µg/m3 till den totala halten av PM10. Det är betydligt lägre än för landet 

som helhet (1.4 µg/m3), vilket kan kopplas till att användandet av dubbdäck, vilket är en viktig 

källa till vägdamm, är relativt lågt i Halland. Drygt 50% av befolkningen exponeras för PM10-halter 

från vägdamm under 0,5 µg/m3, och endast ett fåtal exponeras för halter över 1.5 µg/m3.  

 

 

Figur 9. Antal personer exponerade för PM10 från vägdamm i Hallands län. 
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Partiklar från trafikavgaser, vedeldning och långväga transporterade partiklar antogs alla tillhöra 

den mindre partikelfraktionen, PM2,5, och presenteras i Figur 10 till 12.  

 

Figur 10. Antal personer exponerade för PM2.5 från trafikemissioner i Hallands län. 

 

Bidraget från trafikemissioner till PM2.5 uppgår endast till 0.1 µg/m3, och 89 % av befolkningen 

utsattes för halter lägre än 0.5 µg/m3. Dessa siffror är samma som för hela landet. 

 

Figur 11. Antal personer exponerade för PM2.5 från vedeldning i Hallands län. 

 

Vedeldning beräknades bidra med 0.6 µg/m3 till PM2.5 i Halland, och drygt 50 % av Hallands 

befolkning exponeras för ett haltbidrag av PM2,5-halter från vedeldning med under 0,5 µg/m3. Dessa 

siffror är något lägre jämfört med landet som helhet, bland annat på grund av att en relativt liten 

andel hushåll i Halland använder vedeldning för uppvärmning. 
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Figur 12. Antal personer exponerade för PM2.5 från långväga transporterade partiklar i Hallands län. 

Långväga transporterade partiklar stod för en stor del av de totala halterna, 8.7 µg/m3, jämfört med 

landet som helhet där bidraget var 7.2 µg/m3. Runt hälften av befolkningen i Halland exponeras för 

ett haltbidrag av PM2.5 från långväga transporterade partiklar på över 10 µg/m3, jämfört med endast 

6 % av landets befolkning som helhet. Som ovan nämnts beror detta på att halter av långväga 

transporterade partiklarna är som högst längs med Sveriges syd och västkust.  

Sannolikt ingår även en del partiklar med naturligt ursprung, så som havssalt, i dessa partiklar. 

Innebörden av detta samt vilka osäkerheter det finns diskuteras vidare i diskussionskapitlet samt i 

den nationella rapporten (Gustafsson et al 2018).  

 

 Hälsopåverkan och socioekonomisk 
värdering  

Förhöjd dödlighet, mortalitet, är oftast det viktigaste ohälsomåttet. Vi har uppskattat den ökade 

mortaliteten som kan kopplas till långvarig exponering för lokalt genererad exponering indikerad 

av NO2. Denna exponering domineras av lokala utsläpp från motorfordon och är inte korrelerad 

med den regionala (bakgrund) koncentrationen av partiklar. Vi betraktar urbant bidrag av NO2 

som en bra indikator på avgaser, varför effekter av samtidiga utsläpp som ultrafina partiklar (t.ex. 

sotpartiklar) och kolväten bör vara inkluderade i den uppskattade effekten. Den uppskattade 

påverkan på mortaliteten är oberoende av de regionala bakgrundsnivåerna för PM2.5, liksom inte 

den kortvariga effekten som är förknippad med vägdamm (PM10).  

Den ökade mortalitet som kan tillskrivas den exponering för lokala trafikemissioner och NO2 som 

befolkningen i Halland utsätts för uppskattades till 66 för tidiga dödsfall per år (95 % 

konfidensintervall: 42 - 232) inom åldersgruppen 30+.  

Exponeringen för långväga transporterade partiklar, som inte släpps ut från lokala källor som 

trafik eller uppvärmning, beräknades ge 169 (95 % konfidensintervall: 136 - 815) för tidiga dödsfall 

per år i Halland, medan exponering för vägdamm och utsläpp från vedeldning gav 2 (95 % 
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konfidensintervall: 0.3 - 5) respektive 27 (95 % konfidensintervall: 8 - 45). Effekterna av vägdamm 

baseras på en ökning av dagligt antal dödsfall studerat över alla åldrar, övriga effekter på 

dödligheten gäller åldersgruppen 30+. Livslängdsförslusten beräknades i dessa fall i den nationella 

studien utifrån mortaliteten i olika åldrar till i genomsnitt 11,2 år per dödsfall, där Halland bör 

avvika högst några procent från rikets tal.  

Utöver ökad mortalitet, ger exponering för luftföroreningar även ökad risk för kronisk bronkit, 

stroke och hjärtinfarkt. Exponering för luftföroreningar beräknas orsaka sammanlagt 207 285 extra 

sjukdagar per år för åldersgruppen 15–64 år i Halland. Baserat på totala halter av PM10 

uppskattades 33 extra fall av kronisk bronkit i Halland orsakas av exponering för dessa 

föroreningar, medan exponering för lokalt genererat PM2.5 beräknades ge 14 fall av hjärtinfarkt (95 

% konfidensintervall: 1–28) och 54 fall av stroke (95 % konfidensintervall: 2–113) årligen. I 

Gustafsson et al. (2018) redovisas de samhällsekonomiska kostnaderna för dessa utfall med större 

noggrannhet, och där redovisas även en noggrannare känslighetsanalys. Totalt för Halland 

beräknas luftföroreningar orsaka hälsoeffekter till en samhällsekonomisk kostnad på ca 2 miljarder 

svenska kronor per år (Tabell 1). För Sverige samma år uppgår den samhällsekonomiska 

kostnaden till ca 55 miljarder.  

Tabell 1. Sammanfattning av hälsoutfall och samhällsekonomiska kostnader relaterade till luftkvalitet i 

Halland 2015.  

 

 

Samhällsekonomisk 

kostnad per fall 

[miljoner SEK2015 / 

fall] 

Hälsoeffekter från 

antropogena källor 

Samhällsekonomiska 

kostnader [miljoner 

SEK2015] 

Total samhällsekonomisk 
kostnad i Halland               

  
2 100  

(1 400 – 7 000) 

Varav:     

Förtida dödsfall  5,66 
265  

(187 – 1 098) 
1 500  

(1 100 – 6 200) 

Dagar med begränsad aktivitet 
för personer i arbetsför ålder 

0,001 
207 275  

(207 275 – 207 275) 
300  

(300 - 300) 

Kronisk bronkit 2,20 33 (11 - 54) 100 (20 - 100) 

Hjärtinfarkt 0,43 14 (1 - 28) 10 (1 - 10) 

Stroke 2,03 54 (2 - 113) 100 (4 - 200) 

Försämrat välbefinnande p.g.a. 
hjärtinfarkt 

1,50 14 (1 - 28) 20 (2 - 40) 

Försämrat välbefinnande p.g.a. 
stroke 

0,76 54 (2 - 113) 40 (1 - 90) 
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5 Diskussion 
I denna studie har metoder och beräkningsunderlag från den nationella kartläggningen för år 2015 

applicerats på Hallands län. Syftet med utredningen har varit att beräkna befolkningsexponering 

för årsmedelhalten av NO2, PM10 och PM2,5 för Hallands län år 2015, samt att utifrån detta bedöma 

vilka långsiktiga hälsoeffekter och socioekonomiska kostnader som exponeringen kan förväntas 

orsaka.  

 

Beräknade halter i Halland 2015 låg betydligt lägre än MKN för årsmedelvärde för samtliga 

föroreningar. Halterna av NO2 låg även långt under miljökvalitetsmålets precisering, medan 

halterna av PM10 överskred miljökvalitetsmålets precisering i stora delar av Hallands tätorter och 

PM2.5 överskreds i nästan samtliga tätorter längs med kustbandet. En sammanställning av 

uppmätta luftföroreningshalter som presenteras i ”Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 

2018” (Sjöstedt 2019) visar liknande resultat; halter av samtliga parametrar låg långt under MKN, 

men PM10-halter i närheten av eller över miljökvalitetsmålets precisering. Även mätningar i 

Kungsbacka under 2012 (Kungsbacka kommun 2012) visar liknande resultat. Inte heller där fanns 

risk för överskridande av MKN, medan det för både PM10-halter och NO2-halter finns risk för att 

miljökvalitetsmålets precisering kan komma att överskridas. Halter i dessa studier var uppmätta i 

gaturum, medan beräkningarna i denna studie avser halter i urban bakgrundsluft. Halter i urban 

bakgrund har i tidigare studier visat sig ligga lägre än halter i gaturum. En jämförelse av haltnivåer 

visar att de beräknade halterna i denna studie ligger på en rimlig nivå för NO2. Även halterna av 

PM10 ligger inom en rimlig nivå, om än i det högre spannet. Halterna av PM2.5 kan dock inte 

valideras eftersom denna fraktion inte inkluderades i ovan nämnda mätstudier, och inga andra 

relevanta mätningar finns att tillgå i Halland.  

Tabell 1. Beräknad befolkningsexponering för NO2 och partiklar i relation till miljökvalitetsmålets 

precisering samt MKN 

  Sverige Halland 

Befolkning  9 839 105 314 343 

Befolkningsviktad 

medelhalt (µg/m3) 

NO2 6.4 5.8 

PM10 12.5 15.1 

PM2.5 8.3 11.8 

Procent av befolkningen 

exponerade för halter 

över miljökvalitets-

målets precisering 

NO2 (20 µg/m3) 2.9% 0 % 

PM10 (15 µg/m3) 22% 48 % 

PM2.5 (10 µg/m3) 23% 76 % 

Procent av befolkningen 

exponerade för halter 

över MKN 

NO2 (40 µg/m3) 0% 0 % 

PM10 (40 µg/m3) 0.3% 0 % 

PM2.5 (25 µg/m3) 0.6% 0 % 

 

I jämförelse med befolkningsviktad medelexponering för hela Sverige så exponeras Hallands 

befolkning för betydligt lägre halter av NO2. Det beror till stor del på att många tätorter i Halland 

är mindre och en relativt stor del av Hallands befolkning bor i små orter eller på landsbygden. Det 

urbana bidraget är därmed betydligt lägre än i Sveriges större städer, och NO2-exponeringen är 

generellt låg.   
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Beräknade partikelhalter ligger betydligt högre än de gör för landet som helhet, vilket kan kopplas 

till Hallands läge längs Sveriges västkust, där påverkan av långväga transporterade partiklar är 

som störst. Den största källan till partikelhalter i Hallands län, och generellt i de sydvästra delarna 

av Sverige, är långväga transporterade partiklar. Det ger höga bakgrundshalter och medför att 

endast ett litet lokalt bidrag ger halter som överskrider miljömålets precisering. Som diskuteras 

mer utförligt i den nationella rapporten (Gustafsson et al 2018) finns det risk att PM2.5-halterna 

längs med Sveriges västkust överskattas eftersom havssalt påverkar förhållandet mellan PM2.5/ 

PM10 som används för beräkning av PM2.5. Eftersom påverkan av havssalt minskar snabbt i inlandet 

blir påverkan liten när beräkningsmetoden appliceras för hela landet. För Halland, som ligger 

utsträckt längs med kusten, innebär det dock en större osäkerhet i beräkningarna och sannolikt en 

något överskattad beräknad halt av PM2.5. Eftersom mätdata relevant för validering av de 

beräknade PM2.5-halter inte finns att tillgå i Halland är det tyvärr inte möjligt att i denna studie 

korrigera för överskattningen eller att närmare fastställa storleken på överskattningen. 

För bedömning av hälsoeffekter från exponeringen för luftföroreningar fördelades de beräknade 

halterna med avseende på bidrag från vägdamm, trafikemissioner, vedeldning och långväga 

transporterade partiklar. I denna fördelning ser vi ett mindre bidrag av vägdamm i Halland 

jämfört med landet som helhet. Det kan kopplas till en relativt låg användning av dubbdäck, vilket 

är en viktig källa till vägdamm, i Halland. Vi ser även ett något lägre haltbidrag från vedeldning i 

Halland, vilket sannolikt kan kopplas till att en relativt liten andel hushåll i Halland använder 

vedeldning för uppvärmning. Bidraget från trafik är jämförbart med landet som helhet, medan 

haltbidraget från långväga transporterade partiklar är större i Halland. Som diskuteras ovan 

kommer de långväga transporterade partiklarna i huvudsak med vindar från sydväst, vilket ger 

högst bidrag i landets sydvästra kustområden, med gradvis avtagande halter in över landet. 

 

Många hälsokonsekvensberäkningar har antagit att partiklar mätt som PM2.5 har samma 

hälsoeffekter oavsett ursprung och sammansättning (samma relativa risk), medan vi här liksom i 

den nationella rapporten antar olika relativ riskökning per halt för olika källor. Det innebär att 

vägdamm som PM10 antas har den svagaste effekten per haltökning och att långväga transporterat 

PM2.5 har en lägre effekt än lokala källor som vedeldning. Liksom i den nationella rapporten har vi 

inte använt någon relativ risk för PM2.5 från bilavgaser eller fordon totalt, utan använt NO2 som en 

indikator, på grund av att bra underlag saknats. Detta är en situation som är på väg att förändras, 

och i förslaget till nya kalkylvärden för vägtrafikens luftföroreningar har föreslagits ett sätt att 

beräkna utifrån urbant partikelbidrag uttryckt som PM2.5. Den beräkningsmetoden skulle, jämfört 

med den som här använts, ge lägre effekter för urbant bidrag av PM2.5 från avgaser än här beräknat 

för lokalt NO2, medan effekterna av slitage/vägdamm skulle beräknas högre än i denna studie.  

 

Vid tolkande av samhällsekonomiska kostnader kopplade till luftföroreningar är det viktigt att 

komma ihåg att dessa kostnader representerar en ekonomisk syn på välfärdseffekter, det vill säga 

att alla effekter antas ha ett motsvarande pengavärde. Sådana övningar är kontroversiella men 

tjänar för att kunna jämföra åtgärdskostnader med nyttor av att minska utsläpp. Men de 

samhällskostnader som presenteras i denna rapport är alltså inte kostnader som tas från någon 

regional budget, utan en representation av välfärd i monetära termer. Givet detta förtydligande 

blir det dock intressant att jämföra kostnaderna med Hallands brutto-regional-produkt (BRP). År 

2017 var Hallands BRP 358 000 SEK per person och populationen ca 320 000. Givet detta kan ses att 

den samhällsekonomiska kostnaden av de välfärdsförluster som orsakas av luftföroreningar år 

2015 i Halland uppgick till ca 2% (1% - 6%) av Hallands BRP.  
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