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1. Sammanfattning 
 
 
Socialstyrelsen tog 2001 initiativ till och finansierade detta projekt. Syftet var att 
pröva en modell där data från nationella, regionala och lokala källor samlades in och 
utvärderades. I den första delen av detta projekt konstruerades en databas med upp-
gifter om 179 rapporter av olika slag. 
 
I denna slutrapport har tidigare insamlat material utvärderats. Av de 179 rapporterna 
har vi lyckats inhämta 100 rapporter i skriftlig form. Dessa har analyserats på metod, 
syfte och innehåll. Rapporterna har därigenom kunnat kategoriseras och grupperas 
efter olika kriterier. Vi redovisar bland annat rapporterna grupperade efter de olika 
hälsorelaterade miljömålen. Huvudparten av rapporterna återfinns inom miljömåls-
området ”Frisk luft” och en stor del av dessa handlar om halter i miljön. De flesta 
rapporter kommer från större organisationer såsom Göteborgsregionens kommunal-
förbund, IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Av 
Västra Götalandsregionens 49 kommuner har enbart 8 något material som kunde an-
vändas för utvärdering av miljömålen. 
 
Om man med begränsade resurser skall göra en inventering och utvärdering av denna 
typ får man fram det mesta genom att enbart kontakta regionala enheter. Om man 
även vill kartlägga kommunernas aktiviteter måste man sannolikt besöka varje kom-
mun och aktivt söka information. Med en i regionen samordnad rapportering till 
respektive miljö- och hälsoskyddsnämnd skulle uppföljning av olika mål inklusive 
miljömålen förenklas. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Regional uppföljning av hälsorelaterade miljömål 
 
Socialstyrelsen tog 2001 initiativ till och finansierade detta projekt. Syftet var att 
pröva en modell där data från nationella, regionala och lokala källor samlades in och 
utvärderades. Detta har skett som ett samarbetsprojekt inom Västra Götalandsregio-
nen och omfattat kommuner, regionen, länsstyrelsen och Göteborgs universitet. I den 
första etappen har en inventering gjorts av relevanta undersökningar inom Västra 
Götalandsregionen, som kunde användas för uppföljning av hälsorelaterade miljömål. 
(1) 
 
I denna slutrapport har det tidigare insamlade materialet utvärderats. 
 
 

2.2 Miljömålen 
 
Socialstyrelsen har pekat ut fem av de femton miljökvalitetsmålen som är tydligast 
kopplade till påverkan på människan. Dessa mål är därför särskilt viktiga att uppfylla 
för att förbättra människors hälsa. Dessa mål påverkar även de andra målen. (2) De 
fem målen är Frisk luft, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet 
samt God bebyggd miljö. 
 
 
Frisk luft 
(Övergripande formulering för målet enligt regeringens proposition 2000/01:130; 
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas.) 
Trots att luften utomhus blivit väsentligt bättre på senare år vållar luftföroreningar 
från trafik och uppvärmning fortfarande betydande hälsoproblem. Luftföroreningar 
orsakar bland annat symtom från luftvägarna och hjärt- och kärlsjukdom. Det är 
sannolikt att luftföroreningar leder till en för tidig död för vissa människor. Expone-
ringen måste därför minska till nivåer där människor inte blir sjuka. 
 
Giftfri miljö 
(Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av sam-
hället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.) 
Vi får i oss hälsofarliga ämnen via vår mat, vårt dricksvatten och genom luften vi 
andas. I våra hem och på våra arbetsplatser omger vi oss med en mängd produkter och 
material som kan avge farliga ämnen. Vi vet idag för lite om miljö- och hälsoriskerna 
hos de flesta existerande ämnen. Det är därför angeläget att kontrollera flödet av 
kemikalier i hela samhället. Särskilt viktigt är att minska spridningen av stabila orga-
niska ämnen, som bland annat misstänks påverka människans hormonsystem. 
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Säker strålmiljö 
(Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter 
av strålning i den yttre miljön.) 
Olika sorters strålning är den miljöfaktor som orsakar flest cancerfall. Förhöjda halter 
av radon i bostäder beräknas varje år vålla cirka 400 dödsfall i lungcancer. Likaså har 
dödligheten ökat kraftigt i hudcancer på grund av för mycket och felaktigt solande. 
Att få ned radonhalterna inomhus och göra människor än mer uppmärksamma på 
riskerna med solning är därför angeläget. 
 
Grundvatten av god kvalitet 
(Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en 
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.) 
Dricksvatten av dålig kvalitet kan ge omedelbara effekter på människors hälsa t.ex. 
vid mikrobiologisk kontaminering. Det är därför självklart att alla ska ha ett rent och 
bra dricksvatten. I stort är kvalitén bra på det vatten vi dricker i Sverige i dag. På flera 
håll i landet är dock privata brunnar försurade vilket kan ge högre innehåll av tung-
metaller i kranvatten. I jordbruksbygder innehåller dricksvattnet på sina håll så höga 
nitrathalter att små barn inte bör dricka det. Vi måste också se upp med saltningen av 
vägar, som förhöjer kloridhalterna och riskerar att göra grundvattnet otjänligt. Pro-
blem med för höga salthalter i dricksvatten är också vanligt utmed landets kuster. 
 
God bebyggd miljö 
(Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas.) 
Detta är ett komplext mål som omfattar de flesta aspekter i vår omgivning bland annat 
radon som nämnts ovan. Enligt Miljöhälsorapporten 2001 har idag drygt en miljon 
människor olika symtom som kan bero på inomhusmiljön. En dålig inomhusmiljö kan 
bidra till uppkomsten och förvärrandet av allergier och orsaka irritationssymtom från 
slemhinnor. Buller är det miljöproblem som påverkar flest, mer än två miljoner 
människor utsätts i dag för alltför höga bullernivåer enbart från trafiken. Dessutom 
tillkommer t.ex. buller från grannar och fläktar. Det är känt att buller nattetid kan 
orsaka sömnsvårigheter. Buller i skolmiljön försämrar inlärningen. Nya studier talar 
även för att buller ökar risken för förhöjt blodtryck. En viktig del i en god bebyggd 
miljö är också närheten till grönområden och oförstörda naturmiljöer. (2) 
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3. Syfte 
 
 

 
Syftet med projektet var att utreda om man regionalt kan förbättra insamling, 
sammanställning, tolkning och spridning av data om miljöfaktorer av betydelse för 
människors hälsa. Projektets syfte var även att värdera i vilken utsträckning denna 
metod kan användas för utvärdering av miljömålsarbete. 
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4. Metod 
 
 

 
Den första etappen finns redovisad i delrapport 1. (1) Arbetet med detta projekt 
resulterade i en databas med 179 registrerade poster med rapporter om miljöfaktorer 
av betydelse för människors hälsa. 
 
Av dessa 179 poster har 100 rapporter kunnat inhämtas i sin helhet. Dessa rapporter 
har sedan studerats och varje rapport har kategoriserats efter ett antal parametrar som 
har registrerats i databasen. Databasen har för detta ändamål kompletterats med fler 
fält och funktioner.  
 
 
 

 
 
Bild 1. Exempel på post i databasens formulärsida. 
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Genom sökningar in mot databasen har sedan dokumenten kunnat grupperas efter 
olika kriterier. Databasen innehåller i sin slutliga version nedanstående sökbara fält-
namn med tillhörande datatyper. 
 
 
Tabell 1. Förteckning över databasens sökbara fält. 
 

Fältnamn Datatyp Fältnamn Datatyp 

Titel Text Nr Löpnummer

Författare Text Utgivare Text 

År Text Rapportnummer Text 

Typ Text Miljömål Text 

Miljöindikator Text Grönt nyckeltal Text 

Ämne Text MHR 2001 Text 

Dokumentet inhämtat Ja/Nej Länsdel Text 

Kommun Text Individkategori Text 

Anmärkningar  Text Halter i miljön Ja/Nej 

Exponering Ja/Nej Hälsoeffekter Ja/Nej 

Status Text Delmål som avses Text 

Resultatets tillämplighet Text Tolkning bakåt Text 

Uppföljning framåt Text Utformning Text 

Avrapporterad Ja/Nej Exkluderad Ja/Nej 

Exkluderade kriterier Text   
 
 
 
Som ett led i framtagandet av denna rapport bildades en referensgrupp. Referens-
gruppen har bestått av Gudrun Törnström från Länsstyrelsen Västra Götaland, Lasse 
Lind från Miljösamverkan Västra Götaland, John Engström från Skövde kommuns 
miljö- och hälsoskyddskontor, Peringe Carlsson från Folkhälsokommitténs kansli 
Västra Götaland och Jörgen Ohlson från Uddevalla kommuns miljö- och stadsbygg-
nadskontor. Syftet med referensgruppen var att diskutera utformning och innehållet i 
denna rapport. Referensgruppens kommentarer återfinns i tillämpliga delar inarbetade 
rapporten. 
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5. Resultat 
 
 

5.1 Vilket material har tagits med? 
 
Insamlat material begränsades till sådant som getts ut i någon skriftlig form mellan 
åren 1995-2001. Enbart dokument med anknytning till de hälsorelaterade miljömålen 
har ingått. I uppdraget har inte ingått att granska dokument med koppling till miljö-
målet ”Grundvatten av god kvalitet”. Av denna orsak finns det inte några dokument 
upplagda i databasen som handlar om detta miljömål. Databasen innehåller 179 post-
er. Av dessa har vi i sin helhet lyckats inhämta 100 dokument. 79 dokument har inte 
gått att uppbringa. De underlag som vid närmare studier visade sig falla utanför målen 
med denna rapport har exkluderats ur sammanställningen. 
 
8 dokument har exkluderats ur sammanställningen då de vid genomläsning inte visat 
sig innehålla information som ryms inom något av de uppräknade miljömålen med 
relevans för människors hälsa. 
 
8 dokument har exkluderats ur sammanställningen då de huvudsakligen innehåller 
frågeställningar om mätteknik eller kvalitetssäkring. 
 
1 dokument har exkluderats ur sammanställningen då det var så allmänt formulerat att 
inga nya slutsatser har kunnat dras.  
 
Sammanlagt 17 dokument har således exkluderats ur sammanställningen, dessa finns 
listade i bilaga 2. Redovisningen nedan omfattar följaktligen de 83 rapporter som in-
samlats och inte exkluderats. 
 
 
 

5.2 Redovisning miljömål för miljömål 
 

5.2.1 Frisk luft 
 
Hälsoeffekter av luftföroreningar 
Luftföroreningar är orsaken till många negativa effekter på hälsan, som ökad dödlig-
het i hjärtsjukdom, ökade besvär hos astmatiker och andra med lungsjukdom samt 
cancer. De föroreningar som har störst negativa effekter är partiklar, marknära ozon, 
kväveoxider och svaveldioxid. Föroreningarna kommer till stor del från vägtrafik, 
arbetsmaskiner och förbränning av biobränslen, som vedeldning. Situationen i Sverige 
påverkas också starkt av att luftföroreningar förs med vindarna från andra länder. (3) 
 

• 50 dokument i databasen har kopplingar till miljömålet ”Frisk luft”. 
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Av dessa handlar 45 dokument om halter i miljön. 7 handlar om människors expone-
ring och 1 rapport redovisar hälsoeffekter. 
 
 
 
Delmål enligt riksdagen 
 
Halter av svaveldioxid 
 
Halten 5 mikrogram/m³ av svaveldioxid som årsmedelvärde ska vara uppnådd i samt-
liga kommuner år 2005. (3) 
 
• 21 dokument i databasen har koppling till delmålet ”Minskade halter av 

svaveldioxid” 
 
 
 
Sammanfattning av rapporterna 
 
Rapporterna ger en samlad bild av svaveldioxidhalter som oftast understiger gällande 
rikt- och gränsvärden. De högsta halterna av svaveldioxid kan uppmätas under vinter-
halvåret. Svaveldioxidhalten påverkas kraftigt av en nettoimport av luftföroreningar. 
Undersökningar av lavfloran i och kring Göteborg visar att luftkvaliteten har blivit 
bättre sedan undersökningarnas start 1986. Luften på centrala Hisingen har under de 
senaste 10 åren blivit klart mycket bättre.  
 
 
 
Uppfylls miljömålet? 
 
Det är troligt att delmålet uppfylls. Samtliga granskade rapporter visar på svavel-
dioxidhalter som oftast understiger gällande rikt- och gränsvärden. 
 
 
 
 
Kort sammanfattning av varje enskild rapport 
 
(23) IVL, Urbanmätnätet: De uppmätta halterna översteg inte några gällande 
rikt- eller gränsvärden. Luftkvalitén är i några fall ändå inte tillfredställande. 
 
(25) IVL, Södra Sverige: Belastningen av svavel och kväve i södra Sverige domi-
neras av utländska bidrag. Nedfall av svavel och kväve har varit betydligt större 
än Naturvårdsverkets miljömål för Västra Götaland. 
 
(26) Länsstyrelsen Västra Götaland: Sedan undersökningarnas start 1986 har 
lavfloran blivit bättre. Täckningsgraden har ökat. Fler arter har tillkommit. 
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(31) IVL, sydöstra Sverige: Mätningarna skedde i trafikbelastad respektive urban 
bakgrundsmiljö. Mätningarna har gett ett jämförelsematerial för vidare bedöm-
ningar av föroreningssituationen i andra städer. 
 
(43) IVL, Urban-projektet: Vinterhalvårsmedelvärdet för svaveldioxid och sot 
underskred gränsvärdet. Övriga resultat redovisas mycket detaljerat. 
 
(44) IVL, Sverige: Luftmätningarna visar på högre halter av svaveldioxid, sulfat, 
sot och koldioxid under vintermånaderna medan ozonhalterna var högst under 
vår och försommar. 
 
(47) IVL, Urban-projketet: Halvårsmedelvärdet för svaveldioxid understeg gäll-
ande gränsvärde. Halvårsmedelvärdet för kvävedioxid understeg gällande gräns-
värde. Resultaten för VOC, sot och kvävedioxid indikerar betydelsen av småskalig 
vedeldning för luftföroreningssituationen. 
 
(51) IVL, EMAP-nätet: Mätresultaten visar på ett spridningsmönster med en gra-
dient från söder till norr. I Göteborgstrakten erhölls de högsta halterna av oxide-
rat kväve. Studien visar på en nettoimport av föroreningar in till Sverige. 
 
(52) IVL, Sverige: Halterna av svaveldioxid, kvävedioxid och sot överskred inte 
några fastställda eller föreslagna gränsvärden. I samtliga tätorter överskreds låg-
risknivån för bensen. 
 
(54) IVL, Tingstadtunneln i Göteborg: Utsläppsfaktorer för tunneltrafiken per for-
donskilometer redovisas i rapporten. Jämfört med jämn körning vid 70 km/h ökar 
utsläppsfaktorn vid trafikstockning med en faktor 10. 
 
(55) IVL, Urbanmätnätet: Luftkvalitén i de svenska tätorterna var genomgående 
något sämre denna mätsäsong 1995/96 jämfört med föregående säsong. Samma 
sak gäller för VOC-belastningen. Halterna av svaveldioxid, kvävedioxid och sot 
överskred dock inte gränsvärdena. 
 
(56) IVL, EMAP-nätet: Resultaten från luftprovtagningarna visar att halterna 
under 1995 generellt varit i nivå eller något lägre än två föregående år. För 
svaveldioxid dominerar långdistanstransporterade föroreningar. 
 
(57) IVL, Urbanmätnätet: Halterna av svaveldioxid fortsätter att vara låga. 
Resultaten för sot ligger väl inom gränsvärdena. Kvävedioxid är den luftförorening 
som uppvisar de högsta vinterhalvårsmedelvärdena. Någon gradient på halterna 
kan inte urskiljas i landet. 
 
(60) IVL, EMAP-nätet: Jämfört med tidigare år var halterna i luft och nederbörd 
på samma nivå eller något lägre än tidigare år. 
 
(61) IVL, PMK-nätet: Nederbördsprovtagningen visar att årsmedelkoncentratio-
nen av sulfatsvavel, nitratkväve, amoniumkväve och H+ var något lägre i södra 
och mellersta Sverige jämfört med de 3 senaste åren. 
 
(63) IVL, Göteborg: Nederbörd insamlad i centrala Göteborg är mindre sur än i 
områden utanför tätorten. Koncentrationen av baskatjoner särskilt kalcium är 
högre i nederbörden inne i tätorten. 
 
(69) Göteborgsregionens kommunalförbund, Hisingen: Utsläpp av luftföroreningar 
på södra Hisingen är mindre och luften har blivit renare än för 10 år sedan. 
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(94) Göteborgsregionens kommunalförbund, Partille kommun: Svaveldioxidhalten 
är låg. Höga halter kväveoxider förekommer i närheten av den stora trafikleden. 
Vintermedelvärdet för kvävedioxid överskrider sannolikt inte gränsvärdena. Risk 
finns att dygnsmedelvärdet överskrider gällande gränsvärden. 
 
(101) Kållered: Halter av kvävedioxid, toluen, formaldehyd och svaveldioxid 
redovisas för 3 platser. Omfattande redovisning av resultat. 
 
(150) Göteborgs kommun, miljöförvaltningen: Luftföroreningshalterna har under 
mars månad 2000 varit höga ganska ofta. 
 
(163) Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgsregionen: Långtids-
trenden visar att luftvårdsarbetet har gett resultat. Det finns dock kvar problem 
med höga årsmedelvärden av kvävedioxid på gatunivå vid mätstationen vid 
Gårda (E6). 
 
 
 
 
 
 
Halter av kvävedioxid 
 
Halterna 20 mikrogram/m³ som årsmedelvärde och 100 mikrogram/m³ som tim-
medelvärde av kvävedioxid ska i huvudsak vara uppnådda år 2010. (3) 
 
• 31 dokument i databasen har koppling till delmålet ”Minskade halter av 

kvävedioxid” 
 
 
 
Sammanfattning av rapporterna 
 
På kraftigt trafikerade gator överskred halten kvävedioxid timmedelvärdet under rus-
ningstrafik. Halvårsmedelvärdet var i princip alltid under miljömålets. Halten är oftast 
högst under vinterhalvåret. Halterna i tätorter inom regionen har nu sjunkit under 
gränsvärdena. Överexponering sker nu enbart i närheten av större trafikleder. Kväve-
dioxiden kan i vissa hårt trafikbelastade områden riskera att överskrida miljökvalitets-
normens värde för år, dygn eller timme. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid för 
dygn blir svårast att klara. Vid samtliga kontinuerliga mätningar och beräkningar i 
södra korridoren (kommunerna längs E6/E20 från Göteborg till Kungsbacka) har 
dygnsvärdet legat sämst till i förhållande till normvärdet. Kvävedioxidhalten i Ale 
kommun ligger under SNV:s gränsvärde mätt både som tim- och halvårsmedelvärde. 
Naturvårdsverkets samtliga gränsvärden för kvävedioxid har överskridits vid Kungs-
backaleden. Långtidstrenden visar att luftvårdsarbetet har gett resultat. Det finns dock 
kvar problem med höga årsmedelvärden av kvävedioxid på gatunivå vid mätstationen 
vid Gårda (E6). 
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Uppfylls miljömålet? 
 
Det är troligt att delmålet uppfylls utom invid kraftigt trafikerade gator och vid rus-
ningstrafik. 
 
 
 
 
Kort sammanfattning av varje enskild rapport 
 
(23) IVL, Urbanmätnätet: De uppmätta halterna översteg inte några gällande 
rikt- eller gränsvärden. Luftkvalitén är i några fall ändå inte tillfredställande. 
 
(25) IVL, södra Sverige: Belastningen av svavel och kväve i södra Sverige domi-
neras av utländska bidrag. Nedfall av svavel och kväve har varit betydligt större 
än Naturvårdsverkets miljömål för Västra Götaland. 
 
(26) Länsstyrelsen i Västra Götaland: Sedan undersökningarnas start 1986 har 
lavfloran blivit bättre. Täckningsgraden har ökat. Fler arter har tillkommit. 
 
(29) Uddevalla kommun, Uddevalla: Vinterhalvårsmedelvärdena överskreds inte. 
På kraftigt trafikerade gator överskreds timmedelvärdet vid rusningstrafik. 
 
(31) IVL, sydöstra Sverige: Mätningarna skedde i trafikbelastad respektive urban 
bakgrundsmiljö. Mätningarna har gett ett jämförelsematerial för vidare bedöm-
ningar av föroreningssituationen i andra städer. 
 
(43) IVL, Urbanprojektet: Vinterhalvårsmedelvärdet för svaveldioxid och sot 
underskred gränsvärdet. Övriga resultat redovisas mycket detaljerat. 
 
(44) IVL, Nationellt: Luftmätningarna visar på högre halter av svaveldioxid, sul-
fat, sot och koldioxid under vintermånaderna medan ozonhalterna var högst 
under vår och försommar. 
 
(47) IVL, Urbanprojektet: Halvårsmedelvärdet för svaveldioxid understeg gäll-
ande gränsvärde. Halvårsmedelvärdet för kvävedioxid understeg gällande gräns-
värde. Resultaten för VOC, sot och kvävedioxid indikerar betydelsen av småskalig 
vedeldning för luftföroreningssituationen. 
 
(50) IVL, Nationellt: Halterna av kvävedioxider har nu sjunkit från 3 % överexpo-
nerade till under gränsvärdet i alla tätorter. Överexponering sker nu enbart i när-
heten av större trafikleder. 
 
(51) IVL, EMAP-nätet: Mätresultaten visar på ett spridningsmönster med en gra-
dient från söder till norr. I Göteborgstrakten erhölls de högsta halterna av oxide-
rat kväve. Studien visar på en nettoimport av föroreningar in till Sverige. 
 
(52) IVL, Nationellt: Halterna av svaveldioxid, kvävedioxider, och sot överskred 
inte några fastställda eller föreslagna gränsvärden. I samtliga tätorter i studien 
överskreds lågrisknivån för bensen. 
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(54) IVL, Tingstadstunneln i Göteborg: Utsläppsfaktorer för tunneltrafiken per for-
donskilometer redovisas i rapporten. Jämfört med jämn körning vid 70 km/h ökar 
utsläppsfaktorn vid trafikstockning med en faktor 10. 
 
(55) IVL, Nationellt: Luftkvalitén i de svenska tätorterna var genomgående något 
sämre detta år jämfört med föregående säsong. Samma sak gäller för VOC-
belastningen. Halterna av svaveldioxid, kvävedioxid och sot överskred dock inte 
gränsvärdena. 
 
(56) IVL, Nationellt: Resultaten från luftprovtagningarna visar att halterna under 
1995 generellt varit i nivå eller något lägre än två föregående år. För svaveldioxid 
dominerar långdistanstransporterade föroreningar. 
 
(57) IVL, Nationellt: Kvävedioxid är den luftförorening som uppvisar de högsta 
vinterhalvårsmedelvärdena. Någon gradient i halterna kan inte urskiljas i landet. 
 
(60) IVL, EMAP-nätet: Jämfört med tidigare år var halterna i luft och nederbörd 
på samma nivå eller något lägre än tidigare år. 
 
(61) IVL, PMK-programmet: Nederbördsprovtagningen visar att årsmedel-
koncentrationen av sulfatsvavel, nitratkväve, amoniumkväve och H+ var något 
lägre i södra och mellersta Sverige jämfört med de 3 senaste åren. 
 
(63) IVL, Göteborg: Nederbörd insamlad i centrala Göteborg är mindre sur än i 
områden utanför tätorten. Koncentrationen av baskatjoner särskilt kalcium är 
högre i nederbörden inne i tätorten. 
 
(69) Göteborgsregionens kommunalförbund: Utsläpp av luftföroreningar på södra 
Hisingen är mindre och luften har blivit renare än för 10 år sedan. 
 
(70) Göteborgsregionens kommunalförbund: Kvävedioxiden kan i vissa hårt tra-
fikbelastade områden riskera att överskrida miljökvalitetsnormens värde för år, 
dygn eller timme. 
 
(71) Göteborgsregionens kommunalförbund: Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid 
för dygn blir svårast att klara. Vid samtliga kontinuerliga mätningar och beräk-
ningar i södra korridoren har dygnsvärdet legat sämst till i förhållande till norm-
värdet. 
 
(73) Göteborgsregionens kommunalförbund: Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid 
för dygn blir svårast att klara. Vid samtliga kontinuerliga mätningar och beräk-
ningar i södra korridoren har dygnsvärdet legat sämst till i förhållande till norm-
värdet. 
 
(87) Göteborgsregionens kommunalförbund, Lilla Edets kommun: Halterna av 
kväveoxider låg under de lägre utvärderingströsklarna enligt EU-direktivet. Ozon-
halten i bakgrundsmiljön ligger på en något högre nivå när inte kväveoxiderna 
samverkar negativt. 
 
(94) Göteborgsregionens kommunalförbund, Partille kommun: Höga halter 
kvävemonooxid förekommer i närheten av den stora trafikleden. Vintermedel-
värdet för kvävedioxid överskrider sannolikt inte gränsvärdena. Risk finns att 
dygnsmedelvärdet överskrider gällande gränsvärden. 
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(96) Göteborgsregionens kommunalförbund, Ale kommun: Kvävedioxidhalten i 
Ale kommun ligger under SNV:s gränsvärde mätt både som tim- och halvårs-
medelvärde. 
 
(100) Göteborgsregionens kommunalförbund: Halter av kvävedioxid, toluen, ben-
sen, p-xylen, och ozon redovisas för 4 platser. Omfattande redovisning av resul-
tat. 
 
(101) Kållered: Halter av kvävedioxid, toluen, formaldehyd och svaveldioxid 
redovisas för 3 platser. Omfattande redovisning av resultat. 
 
(115) Göteborgs kommun: Naturvårdsverkets samtliga gränsvärden för kväve-
dioxid har överskridits vid Kungsbackaleden. 
 
(117) Göteborgs kommun: Trots höga halter utomhus var kvävedioxidhalterna i 
pausrummet på 7:e våningen inte anmärkningsvärt höga. 
 
(150) Göteborgs kommun, miljöförvaltningen: Luftföroreningshalterna har under 
mars månad 2000 varit höga ganska ofta. 
 
(163) Göteborgsregionens kommunalförbund: Långtidstrenden visar att luft-
vårdsarbetet har gett resultat. Det finns dock kvar problem med höga årsmedel-
värden av kvävedioxid på gatunivå vid mätstationen vid Gårda (E6). 
 
 
 
 
 
 
Halter av marknära ozon  
 
Halten marknära ozon ska inte överskrida 120 mikrogram/m³ som åtta timmars 
medelvärde år 2010. (3) 
 
• 10 dokument i databasen har koppling till delmålet ”Minskade halter av mark-

nära ozon” 
 
 
 
Sammanfattning av rapporterna 
 
Ozongashalterna är oftast högst vår och försommar. Det generella haltmönstret tyder 
på att det förekommer högre halter av ozon vid kusten och lägre halter i inlandet. In-
transporten av luftmassor anses vara den enskilt största bidragande faktorn. 
 
 
 
Uppfylls miljömålet? 
 
Det är troligt att miljömålet uppfylls. Dock kan halten ozon i perioder vara sådan att 
det skadar växande gröda och påverkar den skogliga produktionen. 
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Kort sammanfattning av varje enskild rapport 
 
(23) IVL, Urbanmätnätet: De uppmätta halterna översteg inte några gällande 
rikt- eller gränsvärden. Luftkvalitén är i några fall ändå inte tillfredställande. 
 
(26) Länsstyrelsen Västra Götaland: Sedan undersökningarnas start 1986 har 
lavfloran blivit bättre. Täckningsgraden har ökat. Fler arter har tillkommit. 
 
(43) IVL, Urbanmätnätet: Rapport från Urbanmätprojektet sommaren 1999 och 
vintern 1999-2000. Omfattar mätningar i 42 kommuner med diffusionsprov-
tagare. Ozon, svaveldioxid, kvävedioxid och VOC analyserades. 
 
(44) IVL, Nationellt: Luftmätningarna visar på högre halter av svaveldioxid, sul-
fat, sot och koldioxid under vintermånaderna medan ozonhalterna var högst 
under vår och försommar. 
 
(47) IVL, Urbanprojektet: Under sommaren 1998 genomfördes månadsvisa diffu-
sionsmätningar av ozon i 11 tätorter och 20 registrerade mätplatser. Mätning av 
kvävedioxid, svaveldioxid och VOC ingick också i studien. 
 
(51) IVL, Nationellt: Mätresultaten visar på ett spridningsmönster med en gradi-
ent från söder till norr. I Göteborgstrakten erhölls de högsta halterna av oxiderat 
kväve. Studien visar på en nettoimport av luftföroreningar in till Sverige. 
 
(59) IVL, södra Sverige: Bohuslän bidrar med en ökning av ozonhalten med 
10 ppb. Göteborgs bidrag är maximalt 5ppb. 
 
(92) Göteborgsregionens kommunalförbund: Det generella haltmönstret tyder på 
att det förekommer högre halter av ozon vid kusten och lägre halter i inlandet. 
Intransporten av luftmassor anses vara den största bidragande faktorn. 
 
(100) Göteborgsregionens kommunalförbund: Halter av kvävedioxid, toluen, ben-
sen, p-xylen, och ozon redovisas för 4 platser. Omfattande redovisning av resul-
tat. 
 
(150) Göteborgs kommun, miljöförvaltningen: Luftföroreningshalterna har under 
mars månad 2000 varit höga ganska ofta. 
 
 
 
 
 
 
Utsläpp av flyktiga organiska ämnen 
 
År 2010 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) i Sverige, exklusive 
metan, ha minskat till 241 000 ton. (3) 
 
• 25 dokument i databasen har koppling till delmålet ”Minskade utsläpp av flyk-

tiga organiska ämnen” 
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Sammanfattning av rapporterna 
 
Variationen av halten VOC kan vara stor inom en stad. Vid exempelvis Sprängkulls-
gatan i Göteborg var halterna 6 gånger högre än urbana bakgrundsvärden. Inte enbart 
trafiken bidrar till de höga halterna VOC. Pågående studier visar på vedeldningens 
betydelse för den totala halten VOC i tätorter. Exponeringssituationen för bensen i 
regionens tätorter skiljer sig inte markant från tätorter i övriga delar av landet. I flera 
tätorter överskrids IMM:s bedömda lågrisknivå för bensen invid trafikleder. Flera 
studier visar på att det uppskattade årsmedelvärdet överskred EU:s gränsvärde 
(5,0 µg/m³) och Regeringens miljökvalitetsnorm (5,0 µg/m³). Det finns dock en trend 
till lägre halter under 2000-talet.  
 
 
 
Uppfylls miljömålet? 
 
Miljömålet behandlar emissioner, vilket inte kan utvärderas i de rapporter vi samlat 
in. Det är oklart om miljökvalitetsnormer och lågrisknivån klaras. 
 
 
 
 
Kort sammanfattning av varje enskild rapport 
 
(1) YMK, Borås och Göteborg: 24 personer utrustades med diffusionsprovtagare. 
Aldehyd mättes under 1 dygn, bensen under 1 vecka. Bensen uppvisade ordinära 
nivåer, Aldehyder uppvisade låga värden. 
 
(4) YMK, Borås: 20 personer med bostadsadress i Borås utrustades med diffu-
sionsprovtagare. Varje provtagare samlade in under 3 dagar. Provtagaren analy-
serades därefter med termisk desorption och gaskromatografi med flamjonisa-
tionsdetektor. En person var yrkesmässigt exponerad för bensen. För de övriga 
19 individerna beräknades exponeringen till 4,5 µg/m3. Studiens 8 rökare hade 
högre medianexponering än icke-rökarna, men skillnaden var inte statistiskt sig-
nifikant. 
 
(6) YMK, Göteborg: 26 slumpmässigt utvalda Göteborgare utrustades med diffu-
sionsprovtagare. Bensenexponeringen mättes under ett helt dygn respektive 
under dagtid i april 1999. Termisk desorption och gaskromatografi med flamjoni-
sationsdetektor. Medianvärdet för dygns- respektive dagsexponeringen var 3,3 
och 4,1 µg/m3 för bensen. Variationen inom individer var större än mellan indivi-
der. Exponeringsnivån var högre än lågrisknivån 1,3 µg/m3. 
 
(7) YMK, Borås och Göteborg: Exponering för form- och acetaldehyd mättes hos 
14 slumpvis utvalda i Borås samt 10 anställda på YMK i Göteborg. Diffusions-
provtagare användes, analysen skedde med vätskekromatografi. Medianvärdet 
för formaldehyd var 23 µg/m3 personburet och 22 µg/m3 i sovrummet. För acet-
aldehyd uppmättes 3,6 resp 5,3 µg/m3. Ingen skillnad mellan städerna kunde 
noteras. Halterna i enfamiljshus var högre än i flerfamiljshus. 
 
(18) Avdelningen för miljömedicin vid Göteborgs Universitet, Stenungsund: 
Rapporten är en sammanställning av tidigare forskning. Den består av en toxiko-
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logisk utvärdering, bedömning av cancersjuklighet, olägenheter och graviditets-
utfall. Använda metoder belyser akuta och kroniska risker. Enbart olägenhet från 
lukt och buller kunde kopplas till den petrokemiska industrin på orten. 
 
(23) IVL, Urbanmätnätet: De uppmätta halterna översteg inte några gällande 
rikt- eller gränsvärden. Luftkvalitén är i några fall ändå inte tillfredställande. 
 
(31) IVL, sydöstra Sverige: Trafikrelaterade luftföroreningar mättes i 10 tätorter 
under vinterhalvåret 1999-2000. Mätningarna skedde med diffusionsprovtagare 
under 8 veckor. Kväveoxider, VOC inkl bensen och ozon ingick i studien. Mätning-
arna skedde i trafikbelastad respektive urban bakgrundsmiljö. Mätningarna har 
gett ett jämförelsematerial för vidare bedömningar av föroreningssituationen i 
andra städer. 
 
(34) YMK, Göteborg: Allmänbefolkningens exponering för bensen, formaldehyd, 
acetaldehyd, butadien och PAH undersöktes hos 40 slumpvis utvalda individer 
under 6 dygn. Bensenexponeringen låg under risknivån för bensen och lägre än 
tidigare undersökningar. Halten formaldehyd låg inom det intervall som anges 
som lågrisknivå. Acetaldehydhalterna låg långt under irritativa halter. 
 
(43) IVL, Urbanmätprojektet: Rapport från Urbanmätprojektet sommaren 1999 
och vintern 1999-2000. Omfattar mätningar i 42 kommuner med diffusionsprov-
tagare. Ozon, svaveldioxid, kvävedioxid och VOC analyserades. Vinterhalvårs-
medelvärdet för svaveldioxid och sot underskred gränsvärdet. Övriga resultat 
redovisas mycket detaljerat. 
 
(47) IVL, Urbanprojektet: Under sommaren 1998 genomfördes månadsvisa diffu-
sionsmätningar av ozon i 11 tätorter och 20 registrerande mätplatser. Mätning av 
kvävedioxid, svaveldioxid och VOC ingick i studien. Halvårsmedelvärdet för 
svaveldioxid understeg gällande gränsvärde. Halvårsmedelvärdet för kvävedioxid 
understeg gällande gränsvärde. Resultaten för VOC, sot och kvävedioxid indikerar 
betydelsen av småskalig vedeldning för luftföroreningssituationen. 
 
(52) IVL, Nationellt: Halterna av svaveldioxid, kvävedioxid och sot överskred inte 
några fastställda eller föreslagna gränsvärden. I samtliga tätorter överskreds låg-
risknivån för bensen. 
 
(54) IVL, Tingstadstunneln i Göteborg: Kontinuerliga mätningar av kvävedioxid, 
koldioxid, kolmonoxid och formaldehyd genomfördes i Tingstadstunneln i Göte-
borg. Samtidigt mättes trafikrelaterade VOC-komponenter med diffusionsprov-
tagare. Utsläppsfaktorer för tunneltrafiken per fordonskilometer redovisas i 
rapporten. Jämfört med jämn körning vid 70 km/h ökar utsläppsfaktorn vid 
trafikstockning med en faktor 10. 
 
(55) IVL, Nationellt: Luftkvalitén i de svenska tätorterna var genomgående något 
sämre detta år jämfört med föregående säsong. Samma sak gäller för VOC-
belastningen. Halterna av svaveldioxid, kvävedioxid och sot överskred dock inte 
gränsvärdena. 
 
(57) IVL, Nationellt: Halterna av svaveldioxid fortsätter att vara låga. Sotresulta-
tet ligger väl inom gränsvärdena. Kvävedioxid är den luftförorening som uppvisar 
de högsta vinterhalvårsmedelvärdena.  Någon gradient kan inte urskiljas i landet. 
 
(60) IVL, EMAP-nätet: Mätningar av luftens och nederbördens sammansättning i 
bakgrundsmiljön under 1994. Mätningarna omfattade kvävedioxid, svaveldioxid 
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och partikelbundet sulfat. Jämfört med tidigare år var halterna i luft och neder-
börd på samma nivå eller något lägre än tidigare år. 
 
(69) Göteborgsregionens kommunalförbund, Hisingen i Göteborg: Rapporten föl-
jer upp de mätningar som gjordes på Hisingen för drygt 10 år sedan. Studien 
består av en kombination av flera undersökningsmetoder. Bland annat mätningar 
av kväveoxider och VOC, studie av hur de största utsläppskällorna har ändrats 
med tiden och en enkätundersökning. Utsläpp av luftföroreningar på södra 
Hisingen är mindre och luften har blivit renare än för 10 år sedan. 
 
(72) Göteborgsregionens kommunalförbund, Sprängkullsgatan i Göteborg: Mät-
ningar av VOC genomfördes med diffusionsprovtagare i ett gaturum under vinter-
halvåret. Det uppskattade årsmedelvärdet (7 ug/m³) för bensen överskred EU:s 
gränsvärde (5 ug/m³) och regeringens miljökvalitetsnorm (5 ug/m³). Jämfört 
med vintern 1998/1999 har dock halten bensen blivit ca 15 % lägre, toluen ca 
10 % och xylen ca 6 % lägre 
 
(85) Göteborgsregionens kommunalförbund, Sprängkullsgatan i Göteborg: Mät-
ningar av VOC genomfördes med diffusionsprovtagare i ett gaturum under vinter-
halvåret. Det uppskattade årsmedelvärdet (7,5 ug/m³) för bensen överskred EU:s 
gränsvärde (5 ug/m³) och regeringens miljökvalitetsnorm (5 ug/m³). Jämfört 
med vintern 1997/1998 är halten bensen ca 20 % lägre, toluen och xylen ca 
30 % lägre. 
 
(89) Göteborgsregionens kommunalförbund: Rapporten omfattar mätningar av 
VOC med diffusionsprovtagare i Kungälv och Sprängkullsgatan i Göteborg. Halt-
erna för summan VOC och aromater har sedan 1993-1994 minskat med 15 %. 
Vinterhalvårsmedelvärdet för bensen överskred IMM:s lågriskvärde för bensen på 
1.3 ug. 
 
(93) Göteborgsregionens kommunalförbund: Mätkampanjen genomfördes under 
sju veckor 1997.  Syftet med kampanjen var att välja ut ett högbelastat gaturum 
för fortsatt långsiktig övervakning. Sprängkullsgatan var den gata som uppvisade 
högst VOC-belastning. Halterna var 6 gånger högre än vid den urbana mät-
punkten. 
 
(95) Göteborgsregionens kommunalförbund, Kungälv: Mätningarna genomfördes 
med diffusionsprovtagare. Syftet var att långsiktigt följa VOC-utvecklingen i regi-
onen. Vinterhalvårsmedelvärdet för bensen överskred IMM:s lågriskvärde med en 
faktor 2.5. 
 
(100) Göteborgsregionens kommunalförbund: Halter av kvävedioxid, toluen, ben-
sen, p-xylen, och ozon redovisas för 4 platser. Omfattande redovisning av resul-
tat. 
 
(101) Kållered: Halter av kvävedioxid, toluen, formaldehyd och svaveldioxid 
redovisas för 3 platser. Omfattande redovisning av resultat. 
 
(103) Göteborgsregionens kommunalförbund: Mätningar av VOC har genomförts 
med diffusionsprovtagare på 9 platser i Göteborgsregionens tätorter. Halterna 
VOC i regionens tätorter är likartad den i övrig svensk tätortsmiljö. Vinterhalv-
årsmedelvärdet för bensen var 3 gånger högre än lågrisknivån för att undvika 
cancer. 
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(167) Melleruds kommun: Halterna av bensen och toluen visade en tydlig trafik-
påverkan. Halten bensen var 3,5-3,6 µg/m³ vid mätningar under 1999. Gräns-
värdet enligt IMM bör ligga på 1,3 µg/m³ som långtidsmedelvärde.  
 
 
 
 
 
 

5.2.2 Giftfri miljö 
 
Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället 
och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Inriktningen är 
att miljömålet ska nås inom en generation. (3) Vid granskning av dokumenten har 
enbart huvudmålet berörts. 
 
• 8 dokument handlar om miljömålet ”Giftfri miljö”.  
 
Av dessa handlar 5 dokument om halter i miljön. 3 dokument handlar om människors 
exponering och ingen redovisar eventuella hälsoeffekter. 
 
 
 
Sammanfattning av rapporterna 
 
Halten av organiskt och oorganiskt kvicksilver i blodprov från gravida kvinnor visar i 
flera studier nivåer som ligger under uppställda miljömål. Koncentrationen av atmos-
färiskt kvicksilver uppvisar en tydlig nord-sydlig gradient, med de högsta halterna 
närmast källor i centrala Europa. 
 
Bekämpningsmedelsrester har kunnat återfinnas vid 39 % av provtagningstillfällena i 
länets sjöar och vattendrag. De högsta halterna av bekämpningsmedelsrester upp-
mättes under perioden maj-augusti. Bekämpningsmedelsrester har påvisats vid 55 % 
av alla provtagningstillfällen under perioden 1989-2000 i Fåglabäcken, Lidan, 
Nossan, Tidan.  
 
Vid en undersökning av 20 källsjöar i gamla Älvsborgs län var påverkningsgraden i 
de undersökta sjöarna stark, framförallt av metallerna arsenik, bly, kadmium, kvick-
silver och zink. Det är dock oklart om det påverkar människors hälsa. 
 
 
 
Uppfylls miljömålet? 
 
Det finns inte tillräckligt bra underlag för att kunna uttala sig. 
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Kort sammanfattning av varje enskild rapport 
 
(2) YMK, Göteborg: Uppföljande undersökning av 31 gravida kvinnor som läm-
nade blodprov. Halten totalkvicksilver bestämdes med atomabsorbtionsteknik. 
Uppgifter om yrke, fiskkonsumtion, amalgamfyllningar och tuggummituggning 
insamlades. Jämfört med 1996 års undersökning kunde en minskande trend 
noteras. Till följd av det låga antalet undersökningspersoner är det svårt att dra 
några andra slutsatser.  
 
(5) YMK, Västsverige: På 114 gravida kvinnor som besökte barnmorske-
mottagningarna i Göteborg, Lysekil och Åmål bestämdes kvicksilverhalten i blod. 
Kvinnorna intervjuades om fiskkonsumtion och förekomst av amalgamfyllningar. 
Genomsnittsexponeringen för kvicksilver var låg hos gravida i Västsverige. 
Kvinnorna från Åmål åt oftare insjöfisk än de övriga, men nivån av blodkvicksilver 
visade liknade värden hos kvinnor från de 3 orterna. 
 
(8) YMK, Västsverige: 48 gravida kvinnor från Landala och 50 från Lysekil läm-
nade blodprov för analys av organiskt och oorganiskt kvicksilver. Alla kvinnor 
hade värden lägre än uppställda miljömål. 
 
(45) IVL, Nationellt: Koncentrationen av atmosfäriskt kvicksilver mättes under 
perioden 1995-1999. Halten av kvicksilver visade en tydlig nord-sydlig gradient, 
med högsta halterna närmast källor i Central Europa. 
 
(66) Vänerns vattenvårdsförbund: De högsta halterna bekämpningsmedelsrester 
uppmättes under perioden maj-augusti. Bekämpningsmedelsrester har påvisats 
vid 55 % av alla provtagningstillfällen under perioden 1989-2000 i Fåglabäcken, 
Lidan, Nossan, Tidan. 
 
(118) Göteborgs kommun: Med hjälp av kvicksilverhund har 32 skolor besökts för 
att leta efter kvicksilver. 11 av 32 skolor visade sig vara helt fria från kvicksilver. 
Övriga hade kvicksilver i vattenlås, stående på hyllor eller i instrument. 
 
(159) Länsstyrelsen i Västra Götaland: Rapporten är en sammanställning av 
undersökningar av bekämpningsmedelsrester i sjöar, vattendrag, enskilda brunn-
ar samt rå- och dricksvatten vid kommunala vattenverk. I länets sjöar och 
vattendrag påträffades bekämpningsmedelsrester vid 39 % av alla provtagnings-
tillfällen. I 4 av 35 vattenverk har bekämpningsmedelsrester påträffats. 
 
(160) Länsstyrelsen Älvsborgs län: Undersökningen omfattar miljöbelastningen i 
20 källsjöar i gamla Älvsborgs län. Undersökningen omfattade såväl metaller i 
sediment och fisk som vissa organiska substanser i sediment. Resultaten visar att 
påverkansgraden i de undersökta sjöarna är stark, framförallt av metallerna 
arsenik, bly, kadmium, kvicksilver och zink. 
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5.2.3 Säker strålmiljö 
 
Delmål enligt riksdagen 
 
Utsläpp av radioaktiva ämnen 
År 2010 ska halterna i miljön av radioaktiva ämnen som släpps ut från alla verksam-
heter vara så låga att människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas. Det 
individuella dostillskottet till allmänheten ska understiga 0,01 mSv per person och år 
från varje enskild verksamhet. (3) 
 
Hudcancerfall orsakade av solen 
År 2020 ska antalet årliga fall av hudcancer orsakade av solen inte vara högre än år 
2000. (3) 
 
Risker med elektromagnetiska fält 
Riskerna med elektromagnetiska fält ska kontinuerligt kartläggas och nödvändiga 
åtgärder ska vidtas i takt med att sådana eventuella risker identifieras. (3) 
 
• Inga dokument handlar om miljömålet ”Säker strålmiljö”. Radon ingår i miljö-

målet ”God bebyggd miljö” 
 
 
 
 

5.2.4 God bebyggd miljö 
 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en gene-
ration. 
 
 
 
Delmål enligt riksdagen 
 
Buller 
Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden 
som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska ha minskat med 5 procent till 
år 2010 jämfört med år 1998. (3, 4) 
 
Energianvändning m.m. i byggnader 
Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar och är 
lägre år 2010 än år 1995. Detta ska bland annat ske genom att den totala energi-
användningen effektiviseras för att på sikt minska. (3, 4) 
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Byggnaders påverkan på hälsa 
År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska 
det säkerställas att 
 
- samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 

har en dokumenterat fungerande ventilation, 
- radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m³ luft, 
- radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m³ luft. (3, 4) 
 
• 15 dokument handlar om miljömålet ”God bebyggd miljö”. 
 
9 rapporter handlar om situationen i miljön, 2 rapporter handlar om människors expo-
nering och 6 rapporter handlar om hälsoeffekter. 
 
 
 
Sammanfattning av rapporterna 
 
Flera rapporter rapporterar om bristande städning i skolor och förskolor. Oftast saknas 
ett helhetsgrepp. 
 
 
 
Uppfylls miljömålet? 
 
Det finns inte tillräckligt bra underlag för att kunna uttala sig om miljömålet. 
 
 
 
 
Kort sammanfattning av varje enskild rapport 
 
(62) IVL: Studien har gjorts för att kartlägga eventuella samband mellan halten 
mineralfiberfragment i luften på skolor och förekomst av sjuka hus-besvär, speci-
ellt ögonirritation bland skolpersonalen. Studien ser inga signifikanta positiva 
samband mellan symtom och totaldammhalten och halten kisel, kalcium eller 
järn. 
 
(114) Göteborgs kommun: Miljöförvaltningen har besökt cirka 40 förskolor i 
Göteborgs kommun. Stora förbättringar har skett i skolornas inomhusmiljö. För 
städningen saknas dock oftast ett helhetsgrepp. 
 
(120) Länsstyrelsen Västra Götaland: Mer än hälften av länets yta är fortfarande 
inte påverkat av buller från järnvägar, vägar eller flygplatser. 
 
(146) Skara kommun: Folkhälsoinstitutets miniminivå för städning underskrids i 
skolornas gymnastiksalar. Enligt rapporten ligger Skara ganska långt fram när det 
gäller status på lokaler och städning av dessa. 
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(147) Trollhättans kommun: Folkhälsoinstitutets miniminivå för städning under-
skrids i en tredjedel av skolorna. Av 25 skolor hade 15 sådana brister att det 
krävs åtgärder. 
 
(148) Skara kommun: Några av skolorna i denna rapport hade radongashalter 
som översteg eller var i närheten att överskrida 200 Bq/m³ luft.  
 
(152) Vägverket Region Väst: Mätningar visar att riktvärdena för buller är upp-
fyllda längs hela vägen (E6:an Lerbo-Grytingen) utom vid 4 av de uppmätta fas-
tigheterna. Överskridandet är för 3 fastigheter mindre än 2 dB. 
 
(164) Stenungsunds kommun: Mätvärden från mätning av gammastrålning och 
radondotterhalt redovisas för ett antal bostäder.  
 
(168) Melleruds kommun: Av 327 prover av radongashalt i dricksvatten var ett 
fortfarande otjänligt. Tre fastigheter kan ha otjänligt dricksvatten. I fem fastig-
heter för permanentboende med en radonhalt överstigande 500 Bq/l finns barn 
under 10 år. 
 
(169) Melleruds kommun: Av de registrerade mätningarna bedöms 11 % ha en 
radonhalt överskridande dagens riktvärde. 
 
(170) Melleruds kommun: Såväl personal som föräldrar upplever skolan i behov 
av uppfräschning. Den inre miljön upplevs mycket negativ och lokalerna anses 
inte anpassade till verksamheten. 
 
(171) Melleruds kommun: Såväl personal som föräldrar upplever brist på ut-
rymmen för det stora antalet elever som medför såväl "dålig luft" som bullerstör-
ningar. Många klagomål gäller otillräcklig städning. 
 
(172) Melleruds kommun: Klagomål förekommer på luftkvalitén och temperatur-
förhållandena liksom på bullerstörningar från ventilationen. Problemen upplevs 
vara mer uttalade för årskurserna 5-6. 
 
(173) Melleruds kommun: Klagomålen gäller i stor utsträckning varierande 
rumstemperatur och "dålig" luft. Klagomål finns också på låg rumstemperatur 
vintertid. 
 
(174) YMK Örebro, Melleruds skolor: De vanligaste klagomålen bland personalen 
gällde damm och smuts samt instängd dålig luft, buller och temperaturproblem. 
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6. Några kommentarer 
 
 

 
Socialstyrelsen ställer i ett pressmeddelande från den 29 oktober 2003 frågan ”Är 
dagens miljöinsatser tillräckliga för att våra barn skall kunna leva i en hälsosam 
miljö”? Socialstyrelsen konstaterar att det finns en hel del kvar att göra för att nå 
miljömålen.  
 
Denna rapport handlar inte om vad man kan göra för att nå miljömålen. Syftet med 
projektet var att utreda om man regionalt kan förbättra insamlingen, sammanställ-
ningen, tolkningen och spridningen av data om miljöfaktorer av betydelse för männi-
skors hälsa. Projektets syfte var även att värdera i vilken utsträckning denna metod 
kan användas för utvärdering av miljömålsarbete. 
 
Nedanstående tabell visar på fördelningen av de rapporter som granskat och inklude-
rats i denna rapport. 
 
 
Tabell 2. Fördelning av rapporter som granskats och inkluderats. 
 

 
 
En viss överlappning förekommer då en enskild rapport kan innefatta flera miljömål 
och även flera effekter. Man kan därför inte enkelt summera raderna eller kolumnerna 
i ovanstående tabell. Någon direkt hänvisning till miljömålen har inte förekommit i de 
enskilda rapporterna. Därför baseras denna rapport på vår egen klassificering av vilka 
miljömål som kan anses tillämpliga.  
 
 

6.1 Halter i miljön, exponering och hälsoeffekter 
 
83 utvärderade dokument i databasen handlar om halter i miljön. 14 dokument handlar 
om allmänhetens exponering och 7 rapport handlar om hälsoeffekter. Av de rapporter 
som behandlar hälsoeffekter är hälsan oftast mycket enkelt och ofullständigt 
beskriven. Enkätundersökningar om symtom relaterade till inomhusmiljön har ibland 
använts. Flertalet av rapporterna är inte skrivna med målsättningen att användas för 
uppföljning av miljömålen. En fråga man kan ställa sig är varför det är en sådan över-

 Halter i miljön Exponering Hälsoeffekter 

Frisk luft 45 7 1 

Giftfri miljö 5 3 0 

Säker strålmiljö 0 0 0 

God bebyggd miljö 9 2 6 
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representation av rapporter som handlar om halter i miljön. Finns det någonstans där 
man kan finna mer material om exponering och hälsoeffekter på människan? Är det 
kanske helt enkelt så att det är enklare att studera just halter i miljön. 
 
 

6.2 Relevans och kvalitet 
 
En annan viktig fråga att ställa sig är om använda metoder är relevanta och kvaliteten 
tillräcklig för att man ska kunna dra några slutsatser om miljömålen med relevans för 
människors hälsa.  
 
Ett stort antal rapporter redovisar halter eller förekomster av ämnen i miljön. De flesta 
av dessa redovisar provtagningsteknik, metodik och resultat på ett sådant sätt att det är 
möjligt att återupprepa studien eller undersökningen. Inom miljömålsområdet ”Frisk 
luft” finns det ett stort antal rapporter som samstämmigt rapporterar samma resultat 
eller trend. Detta skulle kunna tolkas som att studierna eller undersökningarna har en 
kvalitet som gör att man kan lita på de resultat som presenteras. Dessa rapporter 
kommer oftast från organisationer som har forskning som en viktig del i sin verksam-
het. Exempelvis kan nämnas IVL, Göteborgs universitet, Yrkes- och miljömedicinska 
kliniker och liknande. 
 
En mindre andel av rapporterna har inte som primärt syfte att redovisa halter eller 
förekomster av ämnen i miljön. Dessa rapporter redovisar oftast inte provtagnings-
teknik eller liknade. Oftast saknas en redovisning av den metodik som använts för att 
komma fram till det resultat man redovisar. Eftersom det primära syftet med dessa 
rapporter oftast är något annat än uppföljning av miljömålen har inte kvaliteten kunnat 
bedömas. Exempel på detta är kommunernas tillsynsrapporter. 
 
En annan viktig fråga är om undersökningarna kan användas för att bedöma tillståndet 
eller riktningen vad avser dessa miljömål. 
 
För miljömålet frisk luft är det vår bedömning att det är möjligt. För de övriga miljö-
målen har vi inte lyckats samla in så mycket information att vi kan uttala oss. Följakt-
ligen kan man inte använda bara denna metod för att bedöma tillståndet eller rikt-
ningen vad avser dessa miljömål. 
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6.3 Vem har gjort undersökningarna? 
 
Nedanstående förteckning visar vem som har gett ut de 100 underlag som inhämtats 
till denna rapport. Observera dock att även de underlag som senare exkluderats finns 
med i sammanställningen. 
 
 
Tabell 3. Förteckning över rapportutgivare. 
 

Utgivare Antal underlag 

Göteborgsregionens kommunalförbund 27 

Göteborgs kommun, Miljöförvaltningen 6 

Göteborgs universitet, Avdelningen för miljömedicin 1 

Göteborgs universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, YMK 8 

Högskolan Kristianstad 1 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB 23 

Länsstyrelsen Västra Götaland * 12 

Melleruds kommun, Bygg- och miljönämnden 3 

Skara kommun, Miljö- och byggnadskontoret 2 

Skövde kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret 4 

SLU, Statens lantbruksuniversitet 1 

Stenungsunds kommun, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 1 

SWECO VBB VIAK AB 1 

Trollhättans kommun, Miljökontoret 2 

Uddevalla kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret 1 

Vägverket Region Väst 1 

Vänerns vattenvårdsförbund 1 

Örebro regionsjukhus, YMK 5 

Summa 100 
* Vissa rapporter är dock utgivna innan sammanslagningen till Västra Götaland. 
 
 
Med införandet av miljöbalken ändrades inriktningen på kommunernas tillsynsverk-
samhet. Enligt referensgruppen kan det nog finnas fler rapporter ute hos kommunerna 
men det finns svårigheter med att hinna med att sammanställa rapporter på det sätt 
som har definierats här. Den rutinmässiga tillsynen tar all tid. Rapporter från större 
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industrier kan möjligen tillföra information, dessa har dock inte tagits med i denna 
rapport. 
 
 

6.4 Resultat kontra åtgärder 
 
Huvudparten av de i denna rapport presenterade rapporterna redovisar resultat som 
skulle kunna ses som en effekt av någon form av åtgärder. Enbart några få av de 
granskade rapporterna redovisar vidtagna åtgärder. Flera av de miljömål som denna 
rapport avhandlar beskriver målet som en halt eller en mängd som skall underskridas. 
Detta blir särskilt problematiskt när man diskuterar långväga luftföroreningar som 
svaveldioxid och ozon i inkommande luft från kontinentala Europa. Även om vi som 
nation använder lågsvavliga bränslen som energikälla påverkas vi av andra länders 
utsläpp. Av denna orsak är även det internationella miljöarbetet viktigt för att vi skall 
kunna nå våra nationella miljömål. 
 
 

6.5 Trender 
 
Den tydligaste förändringen har skett inom miljömålsområdena ”Frisk luft” och ”Gift-
fri miljö”. Övergången till lågsvavliga bränslen har minskat halten svaveldioxid. Dock 
utgör fortfarande halten kväveoxider invid kraftigt trafikerade vägar ett stort problem, 
vilket inte lär minska med den ökande biltrafiken. Åtgärder för att minska expone-
ringen för kvicksilver i olika former har nu börjat ge verkan. Nivåerna i blod hos gra-
vida kvinnor är hos de flesta kvinnor låga och ofarliga, vilket talar för att kostråden 
till gravida fungerar. Liknande trender redovisas i Naturvårdsverkets rapport ”Hur 
påverkar miljön människors hälsa”? (5).  
 
 

6.6 Är det värt besväret? 
 
I den första delen av detta projekt skedde en ”dammsugning” av regionen efter 
rapporter med relevans för utvärdering av dessa miljömål. Vi tror inte att man kunde 
göra detta arbete så värst mycket effektivare. Den fråga som då uppstår är om man 
kan få in mer information eller annan information med en annan metod. 
 
I delrapport 1 framkom att 47 % av kommunerna i regionen svarade på den utskick-
ade enkäten. Av dessa kommuner hade enbart 8 något material som kunde användas 
för utvärdering av miljömålen. Kommunerna har en viktig roll i arbetet med att nå 
miljömålen. Det är troligt att det finns mer material ute på kommunerna men att detta 
inte kan nås lika enkelt som från andra aktörer. 
 
För utvärdering av miljömålet ”Frisk luft” fungerar den använda metoden på ett till-
fredsställande sätt. Där utgör å andra sidan en stor del av rapporterna just 
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sammanställning av trender när det gäller luftföroreningar. För övriga miljömål bör 
nog en annan kompletterande metod användas som kan fånga upp den kunskap som 
finns exempelvis i kommunerna. 
 
 

6.7 Hur skall man göra denna typ av undersökningar? 
 
Som framgår av tabell 3 ovan är Göteborgsregionens kommunalförbund, IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB och Länsstyrelsen Västra Götaland de stora rapportutgivarna i 
denna sammanställning. Dessa instanser har det gemensamt att de har en vana att ge 
ut sammanfattande rapporter av olika slag. Som framgår av tabellen har det varit svårt 
att få tag i material från kommunerna i regionen. Vi förmodar att situationen skulle 
vara den samma om man använde sig av samma modell för datainsamling i någon 
annan del av Sverige. 
 
Ett sätt att hantera svårigheterna att få information som går att använda för utvärde-
ring av miljömålen skulle kunna vara att besöka varje kommun och aktivt söka infor-
mation. Ett inledande möte med miljökontorets personal följt av sökningar i befintligt 
ärendehanteringssystem skulle kunna ge en mer samlad bild av miljömålsarbetet. 
Denna modell skulle även kunna användas som en form av validering av denna 
rapport. 
 
Med en samordnad rapportering till respektive miljö- och hälsoskyddsnämnd skulle 
uppföljning av olika mål inklusive miljömålen förenklas. Genom att använda sig av 
samma undersökningsmetodik skulle även resultatet av undersökningarna kunna jäm-
föras mellan kommuner. Detta skulle kunna användas som ett redskap i den ordinarie 
verksamhetsplaneringen och skapandet av tillsynsplaner. Olika former av samverkan 
finns i Sverige. Miljösamverkan Västra Götaland har redan lagt en grund för ett 
sådant system i Västra Götalandsregionen. Miljösamverkan är dock i huvudsak in-
riktat på operativa tillsynsinsatser, inte på undersökning och beskrivning av miljö och 
hälsa. Det kanske ändå kan tänkas att det arbetssätt som Miljösamverkan representerar 
skulle kunna utnyttjas också på detta område. 
 
För bland annat miljömålet ”God bebyggd miljö” borde det kunna gå att få fram ett 
större material. Såväl kommunerna som länsstyrelsen jobbar aktivt med frågor som 
har nära anslutning till miljömålet. 
 
En av de frågor som diskuterades i referensgruppen var hur man med facit i handen 
skulle kunna göra om man vill nå 80 % av resultatet med 20 % av resurserna. På 
denna fråga finns inga enkla svar, men förteckningen av utgivare i tabell 3 ger en del 
ledtrådar. Den största andelen av rapporter är utgivna av 3 organisationer. Genom att 
kontakta dessa kan man få tag i 62 av 100 rapporter som ingår i denna sammanställ-
ning. 
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 Bilaga 1. Dokument som ingått i studien. 
 Nr Titel Författare / Utgivare 

 1 Allmänbefolkningens exponering för  Gerd Sällsten, Lars Barregård 
 bensen och aldehyder i Borås och  
 Göteborg 

 2 Uppföljning av kvicksilver i blod hos  Gerd Sällsten, Lars Barregård 
 gravida kvinnor i Göteborg 

 4 Exponering för bensen för personer  Göran Ljungkvist, Matina Jonsson, Annika 
 boende i Borås  Skoog, Rolf Nordlinder, Lars Barregård 

 5 Kvicksilver i blod hos gravida kvinnor i  Lars Barregård, Gerd Sällsten, Gudrun  
 Västsverige Törnström 

 6 Bensenexponering hos allmänbefolkningen Lars Barregård, Rolf Nordlinder, Göran  
  i Göteborg 1999 Ljungkvist, Anna Söderholm, Dan  
 Wahlström 

 7 Allmänbefolkningens exponering för  Anders Johansson 
 aldehyder 

 8 Kvicksilver i blod hos gravida kvinnor i  Caroline Björn 
 Västsverige 

 den 13 april 2004 Sida 1 av 11 



 

 

 Nr Titel Författare / Utgivare 

 17 Utvidgning av studien "Mineralobalans i  Rosborg Ingegerd 
 dricksvatten och hår - kopplingar till hälsa" 

 18 Undersökningar av hälsoeffekter bland  Rylander Ragnar 
 befolkningen i Stenungsund till följd av  
 verksamheten vid den petrokemiska  
 industrin 

 23 Luftkvaliteten i Sverige sommaren 1997  IVL 
 och vintern 1997/98 (Urbanmätnätet) 

 25 Luftföroreningar i södra Sverige 1985 -  Hallgren Larsson E, Knulst J. C., Lövblad 
 1995  G, Malm G, Sjöberg K, Westling O 

 26 Lavar och luftkvalité. Utveckling i Västra  Gralén Helena, Naturcentrum AB 
 Götalands län 1986 - 98 

 29 Utvärderingar av luftmätningar i Uddevalla Uddevalla kommun 
  åren 1991 - 1998 

 31 Luftkvalitetsmätningar i ett antal tätorter i  Boström C-Å, Sjöberg K, Persson K,  
 sydöstra Sverige vintern 1999/00 Wall K 

 34 Miljöövervakningsprojekt:  G. Sällsten, J. Björklund, O. Johansson, J.  
 Cancerframkallande ämnen i  Melin, R. Lindahl, C. Loh, C. Östman, L.  
 tätortsluft-personlig exponering,  Barregård 
 individrelaterade stationära mätningar och  
 bakgrundsmätningar i Göteborg 2000 

 den 13 april 2004 Sida 2 av 11 



 

 

 Nr Titel Författare / Utgivare 

 42 Övervakning av luftföroreningar i Västra  Akselsson C 
 Götalands län. Resultat till och med  
 september 2000 

 43 Luftkvaliteten i Sverige sommaren 1999  Svanberg P-A, Lindskog A 
 och vintern 1999/00. Resultat från  
 mätningar inom URBAN-projektet. 

 44 Nationell miljöövervakning av luft- och  Kindbom K, Svensson A, Sjöberg K  
 nederbördskemi 1997, 1998 och 1999 (IVL),  Persson C (SMHI) 

 45 Atmospheric Mercury in Sweden,  Wängberg I, Munthe J 
 Northern Finland and Northern Eurpoe.  
 Results from National Monitoring and  
 European Research 

 46 Övervakning av luftföroreningar i Västra  Akselsson C 
 Götalands län. Resultat till och med  
 september 1999 

 47 Luftkvaliteten i Sverige sommaren 1998  Svanberg P-A, Lindskog A, m fl 
 och vintern 1998/99. Resultat från  
 mätningarna inom URBAN-projektet 

 50 Kväveoxider i Svenska tätorter -  Svanverg P-A, Steen B 
 Exponeringsförhållanden 1995/96 

 51 Nationell miljöövervakning av luft- och  Kindbom K, Sjöberg K, Muhnte J,  
 nederbördskemi 1996 Peterson K, Persson C, Roos E,  
 Bergström R 

 den 13 april 2004 Sida 3 av 11 



 

 

 Nr Titel Författare / Utgivare 

 52 Luftkvaliteten i Sverige sommaren 1996  Svanberg P-A, Lindskog A 
 och vintern 1996/97 

 53 Luftföroreningar i södra Sverige. Nedfall,  Hallgren Larsson E, Sjöberg K, Westling  
 halter och effekter oktober 1995 -  O 
 september 1996 

 54 Mätningar av bilavgaser i Tingstadstunneln Sjödin Å, Persson K, Andreasson K,  
  med  FTIR och konventionell mätteknik Arlander B, Galle B 

 55 Halter av SO2, sot, NO2 och VOC i  Svanberg P-A, Lindskog A 
 utomhusluft i svenska tätorter samt SO2  
 och NO2 på landsbygd, vintern 1995/96 

 56 Nationell miljöövervakning av luft- och  Kindbom K, Sjöberg K, Munthe J,  
 nederbördskemi Peterson K, Persson C, Ullerstig A 

 57 Halter av SO2, NO2, NOX oxh VOC i  Svanberg P-A 
 utomhusluft i svenska tätorter, samt SO2  
 och NO2 på landsbygd, vintern 1994-1995 

 58 Luftföroreningar i södra Sverige. Nedfall,  Hallgren Larsson, Sjöberg K, Westling O 
 halter och effekter oktober  
 1993-september 1994 

 59 Regionala emissioners inverkan på de  Janhäll S, Altenstedt J, Andersson-Sköld  
 marknära ozonhalterna i södra Sverige Y, Lindskog A 

 den 13 april 2004 Sida 4 av 11 



 

 

 Nr Titel Författare / Utgivare 

 60 Atmosfärkemisk övervakning vid IVLs  Sjöberg K, Kindbom K, Peterson K,  
 stationer inom EMAP Lövblad G 

 61 Luft- och nederbördskemiska stationsnätet Kindbom K, Sjöberg K, Munthe J,  
  inom PMK Lövblad G 

 62 Mineralfiberfragment och "sjuka  Antonsson A-B, Carlsson H, Norbäck D  
 hus"-besvär i skolmiljö (Akad. sjukhuset, Uppsala) Hulander B,  
 Ericsson E L (Gbg Univ) 

 63 Deposition av försurande ämnen i tätort Kindbom Karin, Lövblad Gun 

 66 Bekämpningsmedelsrester i yt- och  Bilén Anna-Karin 
 grundvatten i  Vänerns avrinningsområde 

 69 Luftföroreningar på Hisingen 1988-2000.  Andersson Jonny, Upmanis Hillevi  
 Vad hände efter Miljöprojekt Göteborg? (Miljöförvaltningen Göteborg) 

 70 Luftföroreningar i Norra korridoren -  Andersson Jonny, Lindgren Jesper  
 mätningar och beräkningar av  (Miljöförvaltningen Göteborg) 
 kväveoxidhalten, okt-nov 2000 

 71 Luftföroreningar i Södra korridoren,  Andersson Jonny, Lindgren Jesper  
 mätningar och beräkningar av  (Miljöförvaltningen Göteborg) 
 kvävedioxidhalten, 1999 - 2000 

 den 13 april 2004 Sida 5 av 11 



 

 

 Nr Titel Författare / Utgivare 

 72 VOC-mätningar på Sprängkullsgatan i  Persson Karin, Svanberg Per-Arne (IVL) 
 Göteborg, vinterhalvåret 1999/00 

 73 Mätning av kväveoxider i den östra  Andersson Jonny, (Miljöförvaltningen  
 korridoren, januari - maj 1999 Göteborg) 

 80 Miljöstrategi 2000 - Lägesrapport 97  Länsstyrelsen i Älvsborgs län 
 Älvsborgs län 

 84 Lavar och luftföroreningar, Förändringar  Gralén Helena (Naturcentrum AB) 
 av lavfloran på trädstammar i  
 Göteborgsområdet 1998-1999 

 85 VOC-mätningar på Sprängkullsgatan i  Persson Karin (IVL) 
 Göteborg. Vinterhalvåret 1998/99 

 87 Mätning av luftföroreningar i Lilla Edets  Andersson Jonny (Göteborgs  
 kommun 11 mars - 24 april 1997 miljöförvaltning) 

 89 VOC - mätningar i urban bakgrund och  Persson Karin m. Fl. (IVL) 
 gaturum i Göteborgsregionen,  
 vinterhalvåren 1996/97 och 1997/98 

 92 Ozonmätningar i Göteborgsregionen,  Persson Karin m. fl. (IVL) 
 sommaren 1997 

 den 13 april 2004 Sida 6 av 11 



 

 

 Nr Titel Författare / Utgivare 

 93 Gaturumsmätningar av VOC i Göteborg.  Persson Karin  (IVL) 
 En förstudie för val av lämplig mätplats. 

 94 Luftföroreningsmätningar i Partille,  Andersson Jonny (Göteborgs  
 december 1995-januari 1996 miljöförvaltning) 

 95 Rapportering av VOC-mätningar i  Persson Karin m. fl. (IVL) 
 Kungälv vinterhalvåret 1995/96 

 96 Luftföroreningar i Ale kommun Andersson Jonny (Göteborgs  
 miljöförvaltning) 

 97 Kvävedioxiner vid Göteborgs  Andersson Jonny (Göteborgs  
 Lastbilscentral miljöförvaltning) 

 100 Luftföroreningar i Kungälv. Mätrapport  Andersson Jonny (Göteborgs  
 oktober 1994 - januari 1995 miljöförvaltning) 

 101 Luftföroreningar i centrala Kållered.  Andersson Jonny (Göteborgs  
 Mätrapport oktober - december 1995 miljöförvaltning) 

 103 Kartläggning av VOC - halter i luft i  Sjödin Åke m. fl.  (IVL) 
 Göteborgsregionen vinterhalvåret 1994/95  
 och sommarhalvåret 1995 

 den 13 april 2004 Sida 7 av 11 



 

 

 Nr Titel Författare / Utgivare 

 114 Skolprojektet. Inventering av inomhusmiljö  Göteborgs kommun, Miljöförvaltningen 
 och miljöarbete i lågstadieskolor i  
 Göteborg. 

 115 Mätningar av luftföroreningar vid  Göteborgs kommun, Miljöförvaltningen 
 Kungsbackaleden. Ett projekt i anslutning  
 till Göteborgsöverenskommelsen, vintern  
 1995-96 

 116 Mätning av kväveoxid vagnhall-verkstad  Göteborgs kommun, Miljöförvaltningen 
 vid Rantorget. Ett uppdrag för Göteborgs  
 spårvägar, maj 1996 

 117 Mätning av kväveoxid inomhus vid Stora  Göteborgs kommun, Miljöförvaltningen 
 Badhusgatan. Ett uppdrag för Göteborgs  
 Stads Revisionskontor 

 118 Sanering av kvicksilver i Göteborgs skolor  Göteborgs kommun, Miljöförvaltningen 
 1996 

 120 Tysta områden i Västra Götaland Länsstyrelsen Västra Götaland 

 121 Miljöövervakning i Västra Götaland 2001 Länsstyrelsen Västra Götaland 

 144 Regional miljöövervakning i Göteborgs och Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 
  Bohus län 1995 - 1998 

 den 13 april 2004 Sida 8 av 11 



 

 

 Nr Titel Författare / Utgivare 

 146 Städning och kattallergenanalys i damm i  Gustafsson Gudrun 
 Skara kommuns gymnastiksalar med  
 tillhörande hygienutrymmen 

 147 Slutrapport skolmiljöinventering  Borg Annika 
 1999-09-06 

 148 Radonundersökning i Skara kommuns  Gustafsson Gertrud 
 förskolor och skolor 1997-99 

 150 Luftkvalitet i Göteborgsområdet mars 2000 Göteborgs kommun, Miljöförvaltningen 

 152 E6 Lerbo-Grytingen. Miljöuppföljning av  Akustikbyrån J&W 
 buller 

 157 Kemisk provtagning i enskilda brunnar i  Kjellberg Karin 
 Tidanområdet, Skövde kommun 

 158 Kemisk provtagning i 100 enskilda brunnar Kjellberg Karin 
  i Skövde kommun 1998 

 159 Förekomst av bekämpningsmedelsrester i  Bilén Anna-Karin 
 yt-, grund-, och dricksvatten i Västra  
 Götalands län 

 den 13 april 2004 Sida 9 av 11 



 

 

 Nr Titel Författare / Utgivare 

 160 Miljögifter i Ävsborgs län Steiner Eva, Henriksson-Fejes Jonas  
 (IVL) 

 161 Mätning av kvävedioxider i gaturum i  Sandell Barbara 
 Trollhättan 1991-2000 

 163 Det ligger i luften, april 1999 Göteborgsregionens kommunalförbund 

 164 Sammanställning av gamma- och  Stenungsunds kommun, Miljö- och  
 radonmätningar i Stenungsunds kommun  hälsoskyddsavdelningen 
 (exempel) 

 167 Resultat av tätortsmätning, flyktiga  Melleruds kommun, Bygg- och  
 organiska föreningar i luft, Mellerud miljönämnden 

 168 Radon i dricksvatten från enskilda brunnar Melleruds kommun, Bygg- och  
  - uppföljning av halter över 500 Bq/l miljönämnden 

 169 Radon i inomhusluft -sammanfattning av  Melleruds kommun, Bygg- och  
 mätningar från säsongen 1980/81 till  miljönämnden 
 1998/99 

 170 Inomhusklimatet vid Karolinerskolan,  Örebro regionsjukhus, YMK 
 Melleruds kommun 

 den 13 april 2004 Sida 10 av 11 



 

 

 Nr Titel Författare / Utgivare 

 171 Inomhusklimatet vid Nordalsskolan,  Örebro regionsjukhus, YMK 
 Melleruds kommun 

 172 Inomhusklimatet vid Åsebro skola,  Örebro regionsjukhus, YMK 
 Melleruds kommun 

 173 Inomhusklimatet vid Åsens skola,  Örebro regionsjukhus, YMK 
 Melleruds kommun 

 174 Inomhusklimatet i Melleruds skolor,  Örebro regionsjukhus, YMK 
 sammanfattning av enkätstudie bland  
 personal och elever i årskurs 0-6 våren  
 2001 

 den 13 april 2004 Sida 11 av 11 



 

 



 

 

 Bilaga 2. Dokument som exkluderats ur studien. 
 Nr Titel Författare / Utgivare 
 Exkluderingskriterium 

 13 Västra Götaland -din miljö Länsstyrelsen Västra Götaland 

 Lättillgänglig översikt av kunskapen om  
 miljön i länet. 

 86 Mätdataanalys,  Axenhamn, (Miljöförvaltningen  
 luftföroreningsmätningar vid  Göteborg) 
 Järntorget och Mölndalsbro 

 Kvalitetssäkring 

 88 Översyn av  Sjöberg Karin m. Fl. (IVL), Nilsson  
 luftövervakningsmetodiken inom  Magnus  (miljöjournalist) 
 Göteborgsregionens  
 Luftvårdsprogram, del 2 

 Kvalitetssäkring 

 90 Översyn av  Lindqvist Mats m. Fl. (GF Konsult  
 luftövervakningsmetodiken inom  AB) 
 Göteborgsregionens  
 Luftvårdsprogram, del 1 

 Kvalitetssäkring 

 91 Luftkvalitet i Göteborgsregionen,  Andersson Jonny (Göteborgs  
 utvärdering av kommunala mätningar  miljöförvaltning) 
 och simuleringar 1994-1997 

 Kvalitetssäkring 

 den 13 april 2004 Sida 1 av 4 



 

 

 Nr Titel Författare / Utgivare 
 Exkluderingskriterium 

 98 Mätningar av bensen och toluen i  Andersson Jonny (Göteborgs  
 gatumiljö miljöförvaltning) 

 Kvalitetssäkring 

 99 Luftdata i Göteborgsregionen.  Heijmans Herman, Frisch Lennart,  
 Rapport från utredningsgruppen för  Karlsson Leif 
 luftdatafrågor i Göteborgsregionen.      
  Mars 1996 

 Mätteknisk utvärdering 

 102 Avgasmätningar med FEAT- och  Sjödin Åke m. Fl. (IVL) 
 DOAS-teknik vid Gullbergsmotet,  
 augusti 1995. Första lägesrapport. 

 Mätteknik 

 128 Intensivt nät för övervakning av ytligt  Lång Lars-Ove 
 grundvatten inom Västra Götalands  
 län 

 Övervakningsprogram för grundvattnet. 

 129 Mindre gift på drift: rapport från  Länsstyrelsen Västra Götaland 
 Kemikalieprojektet inom ramen för  
 Skärgårdsuppdraget 

 Förslag till åtgärder 

 den 13 april 2004 Sida 2 av 4 



 

 

 Nr Titel Författare / Utgivare 
 Exkluderingskriterium 

 151 Att värdera den sammanlagda  Steen Bengt 
 miljöpåverkan från olika  
 transportkoncept i  
 Göteborgsregionen med  

 Utvärderingsmodell 

 155 Inventering av inomhusmiljön i  Kjellberg Karin 
 Skövde kommuns samtliga skolor och 
  förskolor 1996 

 Riktlinjer med kvalitetskrav 

 156 Sanering av PCB-haltiga inomhusfogar Kjellberg Karin 
  på Kärnsjukhuset, Skövde kommun 

 Beslutsunderlag 

 175 Databas för  Statens lantbruksuniversitet 
 bekämpningsmedelsrester i vatten 

 Beskrivning av databas 

 176 Efterbehandling Ranstad Börjesson E, Odenstedt S, Stiglund  
 Y, Sundblad B 

 Teknisk beskrivning 

 den 13 april 2004 Sida 3 av 4 



 

 

 Nr Titel Författare / Utgivare 
 Exkluderingskriterium 

 177 Metaller i Abborre från fem källsjöar i Lindeström l, Sangfors O 
  Älvsborgs län 1991-94 

 Inga direkta eller indirekta hälsoeffekter 

 178 Metaller i fisk, undersökning av  Wikström Monika 
 abborre från källsjöar i Västra  
 Götalands län 19991-2000 

 Inga direkta eller indirekta hälsoeffekter 

 den 13 april 2004 Sida 4 av 4 


