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Sammanfattning 
För en hälsosam utomhusmiljö behövs frisk luft. Mätningar av luftkvalitet och partikelhalter i 

Jönköping har pågått sedan 1986 och ett åtgärdsprogram har funnits de senaste 10 åren.  

Eftersom miljökvalitetsnormen, MKN, för partiklar PM10 överskreds i Jönköping 2008 upprättade 

kommunen ett förslag till åtgärdsprogram.  Länsstyrelsen fastställde den 15 december 2010 

förslaget till Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar PM10 och 

beslutade om att en årlig uppföljning ska göras. Denna rapport är en uppföljning och redovisning 

för åren 2014-2017 och innehåller ett förslag att avsluta programmet. 

Centrala Jönköpings har idag låga PM10-värden. Halten har minskat påtagligt sedan 2008. Den 

mest givna förklaringen är införandet av nya dubbdäckslagen 2009. Andra faktorer som styr är 

trafikmängd och hastighet, andel tung trafik samt vägbeläggningen och miljöklassning av bilar 

med effektivare förbränningsmotorer. Även väder och vind påverkar partikelhalterna beroende på 

gaturummets utformning och förekomst av träd. Gatuträden gör en ekosystemtjänst då de filtrerar 

luften nära utsläppskällan men påverkar å andra sidan gaturummets form. 

Rapportens slutsatser är:  

- Den senaste tiden, 2014-2017, har luftkvaliteten varit bättre med lägre PM10-halter än 

perioden 2010-2013 och avsevärt lägre än partikelhalterna var 2005-2009. Dagens värden 

för PM10 har en god marginal till miljökvalitetsnormens gränsvärde och är i nivå med 

miljökvalitetsmålets preciseringar och ger således ett uppfyllande av miljömål. 

 

- Kommunens dokument för samhällsbyggande har fokus på miljö och människa. Det 

pågår konkreta åtgärder i nära tid och ett långsiktigt arbete för hållbara kommunikationer 

i Jönköping som regioncentrum. 

Kommunens långsiktiga planering syftar till att bygga ett samhälle med minskat bilberoende 

genom att förtäta staden och närhet i vardagslivets målpunkter. Man ska lätt kunna ta sig fram med 

cykel och som fotgängare, en mänsklig stad i tätorterna och stadskärnan samt bra kollektivtrafik i 

regioncentrum Jönköping. 

Enligt ÖP, ”Kommunens fortsatta tillväxt sker genom långsiktigt hållbar stads-och 

bebyggelseutveckling med en god markhushållning där planering av nya områden i första hand 

sker på redan exploaterad mark och där gång- cykel- och kollektivtrafik prioriteras framför 

biltrafik i en väl utbyggd och hållbar infrastruktur.”  

Jönköpings kommun bedömer att åtgärder som tillämpats de senaste åren har gett önskat resultat 

och att PM10-halterna nu är så låga att åtgärdsprogrammet har uppfyllt sitt syfte. Sammantaget har 

Jönköping goda förutsättningar att klara miljökvalitetsnormen även framöver.  

Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen 

för partiklar PM10 i Jönköping avslutas och att denna uppföljningsrapport blir slutredovisning av 

åtgärdsprogrammet. 
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Uppföljningsrapport 2018 

Åtgärdsprogram för uppfyllande av 

miljökvalitetsnormen för partiklar 

(PM10) i Jönköping 

För en hälsosam utomhusmiljö behövs frisk luft. För att följa utvecklingen 

mäts föroreningshalter kontinuerligt i Jönköping.  

Länsstyrelsen fastställde den 15 december 2010 Jönköpings kommuns förslag till Åtgärdsprogram 

för att uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar PM10 och beslutade om att en årlig uppföljning 

och redovisning ska lämnas till Länsstyrelsen.  

 

Uppdrag och rapportens innehåll 
Anledningen till att kommunen gjorde ett åtgärdsprogram är att MKN för partiklar PM10 

överskreds i Jönköping 2008. Denna rapport är en uppföljning och en redovisning för åren 2014-

2017. Tidigare uppföljningsrapporter finns från 2011, 2012, 2013, 2014 och dec 2017.  

Uppdraget  

Länsstyrelsen svarade på kommunens redovisning för 2017 med ett föreläggande att senast 30 

september 2018 redovisa enligt krav i Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för 

partiklar PM10 från 2010. Dispositionen i rapporten följer i stort Länsstyrelsens frågor och krav.  

Mätningar av PM10 visar att luftkvaliteten i Jönköpings stad klarar lagkraven med god marginal. 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att åtgärdsprogrammet avslutas och att denna uppföljningsrapport 

blir slutredovisning av åtgärdsprogrammet. 

 

Bakgrund 
I Jönköpings län finns ett Luftvårdsförbund som bildades 1988 och är huvudman för 

samverkansområdet för kontroll av luftkvaliteten. Luftvårdsförbundet tar regelbundet fram en 

rapport om mätningar gjorda runt om i länet. Nästa rapport kommer 2021.  

Hälsa och luftföroreningar 

Partiklar är den luftförorening som orsakar störst hälsoproblem i svenska tätorter. Studier visar att 

höga partikelhalter i luften leder till ökad sjuklighet/dödlighet i lungsjukdomar samt hjärt- och 

kärlsjukdomar. 

Barn som bor eller går i skola i områden med höga halter av luftföroreningar är särskilt utsatta och 

har oftare symtom från luftvägarna. Utsatta personer med andra sjukdomar kan vid påverkan av 

luftföroreningar bli kraftigt försämrade i sina sjukdomstillstånd.  
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Lagkrav…  

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999 och med den infördes begreppet miljökvalitetsnorm i 

svensk lagstiftning. Normen baseras huvudsakligen på krav i EU-direktiv, MKN ska ta fasta på 

vad människor och naturen tål utan hänsyn till ekonomiska intressen och tekniska förhållanden.  

Förutom gränsvärde för MKN finns också tröskelvärden, en nedre utvärderingströskel NUT och en 

övre utvärderingströskel ÖUT. De signalerar olika nivåer av förhöjda föroreningshalter. 

Kommuner är skyldiga att uppfylla miljökvalitetsnormen för utomhusluft enligt kraven i 5:e 

kapitlet MB, i Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) och i Naturvårdsverkets föreskrifter om 

kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9). 

Medelvärdestid Värde Anmärkning 

Årsmedelvärde 40 µg/m
3
 Värdet får ej överskridas 

Dygnsmedelvärde 50 µg/m
3
 Värdet får överskridas 35 gånger per år 

Tabell 1 Gränsvärdena för miljökvalitetsnormen för partiklar i luft PM10 

 

… och politiska mål 

Bland Sveriges 16 politiska miljökvalitetsmål finns Frisk luft. Det definieras med "Luften ska vara 

så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas".  

För miljökvalitetsmålet Frisk luft finns preciseringar om föroreningshalter som är önskvärda att 

inte överskrida, till exempel 15 µg/m
3
 för årsmedelvärde PM10 och ett dygnsmedelvärde på 30 

µg/m
3
 som bara får överskridas 3 gånger per år.  Miljökvalitetsnormerna fungerar som styrmedel 

för att nå miljökvalitetsmålen.  

 

PM10 – vad är det? 

PM10 är ett samlingsbegrepp för partiklar med en aerodynamisk diameter med en storlek upp till 

10 µm. En annan partikelstorlek man mäter är en fraktion, PM2,5, för partiklar med en 

aerodynamisk diameter upp till 2,5 µm.  

 

Varifrån kommer PM10 

Luftburna små partiklar kommer från flera sektorer i samhället såsom vägtrafik, industri, jordbruk 

och energisektorn med uppvärmning av lokaler.  

Hur smutsig luften är beror naturligtvis på närheten till utsläppskällor, men det finns också en 

bakgrundshalt av partiklar i luften. I bakgrundshalten finns både samhällets utsläpp och också 

naturliga källor till partiklar i luften, bland annat jord, sand och salt. 

Partiklar mindre än 10µm kommer till allra största delen från vägslitage. Under vinterhalvåret, då 

problemet med höga partikelhalter är som störst, utgörs slitagepartiklar 70-80% av den totala 
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halten PM10 i gatumiljö. Under sommarhalvåret är andelen slitagerelaterade partiklar lägre, 50-

60% av den totala PM10-halten. 

Partiklar bildas vid slitage av vägbanan, främst då dubbdäck används, men också från 

förbränningsmotorer, bromsslitage och vid halkbekämpningens sand och salt. Mängden av dessa 

partiklar påverkas av antal fordon, typ av motorer och drivmedel, hastighet, andel tung trafik, 

dubbdäcksanvändning, körsätt samt val av halkbekämpning och när gatorna senast städades. 

Även vädret med regn, blåst eller torka påverkar halterna liksom förutsättningarna för partiklarna 

att ”blåsa bort” alltså gaturummets utformning. Gatustädning med sopning och spolmaskin tar 

naturligtvis bort vägdamm och minskar mängden partiklar som kan virvla runt. Gatuträd har 

betydelse genom att de filtrerar och binder partiklar nära föroreningskällan, men å andra sidan 

påverkar de gaturummets form.  

 

PHU – kommunens miljöprogram 
Kommunen har många planer, policyer, program och strategier. Många av dem styr mot en hållbar 

utveckling av samhället.  

Ett övergripande styrdokument är kommunens miljöprogram, Program för hållbar utveckling – 

miljö, PHU, med ett antal lokala miljömål, varav Luft är ett. Fler åtgärder som resulterar i en bättre 

luftkvalitet hittar man framförallt i de lokala miljömålen Tranporter och Stadsutveckling.  

De lokala miljömålen beskrivs i Hållbarometern. Där finns också uppföljning i nyckeltal för att 

följa trender och måluppfyllelse. För PM10 är de lokala miljömålen samma som de nationella 

miljökvalitetsmålen med preciseringar i årsmedelvärde och dygnsmedelvärde. 
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Uppföljning och resultat 

enligt Länsstyrelsen villkor 
Länsstyrelsen fastställde Jönköpings kommuns förslag till 

Åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnorm för partiklar 

(PM10) med krav på uppföljning i frågor och villkor. 

Uppföljnings-rapportens disposition följer Länsstyrelsens frågor 

och de är återgivna i början av varje kapitel nedan.  

 

1 Mätningar och modellberäkningar 

Resultat från gaturumsmätningar, modelleringar av 

luftkvaliteten i kommunen, inklusive urban- och regional 

bakgrundshalt. 

Sedan 2013 har Jönköpings Läns Luftvårdsförbund hand om 

mätverksamheten. Detta för att nå en samordnad mätning och 

kontroll av luftkvaliteten i länet.  

Förutom att göra direkta mätningar kan man beräkna förväntade partikelhalter i luften. 

SMHI har en beräkningsmodell SIMAIR för luftkvalitet och är också datavärd för uppmätta 

värden runt om i Sverige. 

 

Kontinuerliga mätningar av PM10  

I Jönköpings kommun görs mätningar sedan 1986 dels på trafikerat gaturum och dels på 

gågata/torg. Sedan 2002 finns fast mätutrustning på Kungsgatan som kontinuerligt mäter kväve- 

och svaveldioxidnivåer och bensen. Mätning av luftkvalitet på trafikerad gata startade 2005/2006 

på Barnarpsgatan för att mäta partiklar i gatumiljö. 

 

Resultat av kontinuerliga mätningar PM10 åren 2005-2013 

År 2008 klarades inte miljökvalitetsnormen för partiklar PM10. Följande år 2009 och 2010 gick 

antalet överskridanden ned och de kalla och snörika vintrarna bedömdes ha påverkat halterna 

PM10 på ett positivt sätt. Under 2012 överskreds gränsvärdet 29 gånger medan 2013 var erhållen 

datamängd otillräcklig (89 % mot kravet > 90 % datatillgänglighet), men utifrån de mätvärden 

som fångades in, var det 13 dygn med PM10-halter över 50 µg/m
3
 luft. 

Under 2011 och 2012 mätte kommunen också halten av PM2,5 på Barnarpsgatan. Mätningarna 

visar att kommunen klarar MKN för PM2,5 med stor marginal. Årsmedelvärde 2012 var 6,8 µg/m
3
 

och gränsvärdet är 25µg/m
3
. Mätningarna av PM2,5 avslutades därför efter 2012. 
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Resultat av kontinuerliga mätningar PM10 åren 2014-2017 

De senaste åren har luftkvaliteten med avseende på PM10 varit lägre än perioden 2008-2013, 

framförallt vad gäller antal dygn med höga halter. Under perioden 2014-2017 har endast 6, 3, 4 

och 5 dygn överskridit 50 µg/m
3
 respektive år, vilket ju är betydligt lägre än MKN på 35 dygn. 

Årsmedelvärdet har också lägre värden. De olika åren har årsmedelvärdena varit 15, 12, 14 och 13 

µg/m
3
. Det är således en god marginal till miljökvalitetsnormens krav 40 µg/m

3
 och värdena är till 

och med inom miljömålens preciseringar. 

 

Figur 1. Mätningar av dygnsmedelvärdet i partikelhalter i storleksfraktionen PM10 på 
Barnarpsgatan. Den röda linjen är gränsvärde för MKN. 

 

 

Figur 2. Mätningar av årsmedelvärdet i partikelhalter i storleksfraktionen PM10 på 
Barnarpsgatan. Gränsvärde för MKN för årsmedelvärde är 40µg/m3. Gul linje visar 
miljökvalitetsmålets precisering på 15 µg/m3 för Frisk luft. 
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Urbana och regionala bakgrundshalter 

Regionala bakgrundshalter är i stor utsträckning långdistanstransporterade luftföroreningar. De 

mäts runt om i Sverige. Mätstationerna är placerade på långt avstånd från större utsläppskällor 

såsom trafik och industri.  

Bakgrundshalter mäts även i urban miljö i större städer runt om i Sverige. I Jönköping finns en 

sådan mätstation på gågatan Lantmätargränd.  

I Jönköping har bakgrundshalten i urban miljö en jämn nivå i årsmedelvärde och de är under 

miljökvalitetsmålets precisering. Vad gäller de mest belastade dygnen är det något fler år 2014.  

 

Tabell 2. Årsmedelvärde av uppmätta bakgrundshalten av PM10 i urban miljö i 
Jönköping. 

Bakgrundshalter PM10 
Lantmätargränd (år) 

2013 2014 2015 2016 2017 MKN ÖUT NUT 
Miljökvalitets-

mål 

Datatillgänglighet 99 96 75 95 96 90 
  

  

årsmedelvärde (µg/m³)           10 11 10 9 9 40 28 20 15 

Antal dygnsmedel-
värden* PM10                   

>50 µg/m³ 0 0 0 0 1 35 
  

  

>35 µg/m³ 0 4 1 0 5 
 

35 
 

  

>30 µg/m³ 0 9 4 1  
   

3 

>25 µg/m³ 1 17 11 6 7     35   

*90-percentilen 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Mätningar av partikelhalter görs på Kungsgatan från och med 2018-01-01.  
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Modellberäkningar 2014-2017 

För att göra beräkningar av luftkvaliteten i tätorter används modellen SIMAIR. Det finns några 

varianter beroende på utsläppskällan men för Jönköpings kommun används SIMAIR-väg.  

Indata är meteorologi, emissioner i olika skalor, lokalt, regionalt och globalt (Europa) och 

spridningsmodeller samt trafikflöde och gaturummets geometri. Beräkningarna är utförda med den 

senast tillgängliga emissionsdatabasen. 

I Jönköping görs modellberäkning på de 10 minst hälsosamma och mest kritiska gatorna i staden 

med avseende på luftkvalitet. Vilka gatorna är finns listat i bilaga 1 och här finns också en tabell 

med beräkningar för 2017 på samtliga kritiska gator. 

De mest belastade gatorna enligt modellberäkningen är Barnarpsgatan och Odengatan. Värdena för 

2014-2016 ligger i storleksordningen på en jämn nivå och med en tendens till lägre värden 2017. 

Värdena ligger under gränsvärdet för MKN både med avseende på årsmedelvärde och 

dygnsmedelvärde.  

Tabell 3. Gator i Jönköping med högsta värdena för PM10 i modellberäkning i SIMAIR 
utifrån 10 mest belastade gator med avseende på fordonstrafik. 

    2014   2015   2016   2017   

Gata / väg 
Gatu-
/vägavsnitt 

Års-
medel 

Dygns-
medel* 

Års-
medel 

Dygns-
medel* 

Års-
medel 

Dygns-
medel* 

Års-
medel 

Dygns-
medel* 

    µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Barnarps-
gatan 

Myntgatan-
Drottninggatan 

23 42 23 46 24 44 17 30 

Barnarps-
gatan 

Torpagatan-
Solbergsgatan             

20 36 

Odengatan 
Museirondellen
-Änkhusgatan 

    23 46     16 29 

*90-percentilen. 

 

Trend PM10 

Modellberäkningen i SIMAIR visar en jämn nivå åren 2014-2016 och något lägre värden 2017. 

Både modelleringen och uppmätta värden 2014-2017 är en bra bit under MKN. 

De uppmätta värdena har den senaste tiden, 2014-2017, visat att luftkvaliteten är bättre idag med 

lägre PM10-halter än perioden 2010-2013 och avsevärt lägre än halterna var 2005-2009. 

Förklaringen till skillnaden i värden mellan 2005-2009 och 2010-2013 är sannolikt en ny lag för 

dubbdäcksanvändning som kom i december 2009. Från och med 2010 är dubbdäck tillåtna två 

veckor kortare tid på våren än innan 2009. 

Därefter har det skett en fortsatt minskning av PM10-halten, vilket naturligtvis kan ha en 

förklaring i meteorologiska förhållanden. Men eftersom trenden är tydlig bör det finnas andra 

orsaker. Ökade miljökrav på förbränningsmotorer och vårrengöring av gatorna med spolmaskin 

kan vara några förklaringar, liksom val av hårdare vägbeläggning i vissa gatusektioner. 

Sänkt hastighet i Jönköpings centrum till 40 km/h var klar i 2017 och är också en parameter som 

minskar mängden uppvirvlande partiklar. Det kan ha påverkat mätvärdena från 2017, men en 

minskad PM10-halt syns dock betydligt tidigare.  
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2 Berörda kommuninvånare 2014-2017 

Antalet människor som berörs i de områden där överträdelse av normen sker eller bedöms ske. 

Då både modellberäkningar och uppmätta värden från mätningar visar att miljökvalitetsnormen 

inte överskridits eller riskerat att överskridas så har frågan inte utretts vidare. 

 

3 Redovisning av åtgärdsprogrammet  

Vilka åtgärder som har vidtagits enligt åtgärdsprogrammet och effekterna av dessa? 

Programmet innehåller både en del konkreta beslutade åtgärder och åtgärder av utrednings-

karaktär. Numreringen 4.1.1 - 4.3.2 är från åtgärdsprogrammet.  

 

Tabell 4. Konkreta åtgärder i Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för 
partiklar (PM10) i Jönköping och uppföljning hur de har genomförts. 

Åtg 
nr 

konkreta beslutade 
åtgärder att genomföra 

Genomförd 
(år) 

effekt Uppföljning eller kommentar prognos 
effekt 

4.1.4 Förbättrat vägunderhåll 
samt upprepad 
vårrengöring 

pågående Ingen 
effekt 

Statistik och uppföljning saknas, men 
vårrengöring görs årligen. 

-1 till -5 
dygn 

4.2.2 Informationsåtgärder, 
minskad användning av 
dubbdäck 

2009-2013 ingen 
effekt 

Ingen uppmätt förändring av 
dubbdäcksanvändning sedan 2009, den är 
stadigt ca 60%. 

-9 till -
19 dygn 

4.3.2 Stadsplanering på kort 
sikt 

pågående   Utbyggnad cykelvägnätet, cykelöverfarter, 
standardhöjning av parkgator för gående. 

  

4.3.2   pågående   Ökad framkomlighet för bussar.   

4.3.2   pågående   Sop-saltning på ett par valda 
välfrekventerade cykelvägar. 

  

4.3.2   2015   Bilpooler i nya bostäder införd genom avtal i 
ett nytt bostadsområde. 

  

4.3.2   2016   Parkeringsnorm i enlighet med hållbart 
resande-dokumenten. 

  

4.3.2   2017   Nytt cykelprogram.   

4.3.2   försenad   Miljözon - tunga fordon. Utreda 
förutsättningar för miljözoner. 

  

4.3.2   2014-2018   Gratis veckolån av elcyklar.   

4.3.2   pågående   Ungdomsbusskort till reducerat pris och 
gratis ungsdomsbusskort på sommarlovet. 

  

4.3.2   pågående   Hjälp med grön resplan tips till arbetsgivare   

4.3.2   pågående   Hållbar arbetspendling, infartsparkering.   

4.3.2   pågående   Cykling i centrum, målet är 25% ökning 
2015 till 2020, trenden är ökande. 

  

4.3.2   pågående   Cykling i kommunen, målet är en ökning 
12,5% 2014 till 2019, osäkert om målet nås. 

  

4.3.2   pågående   Inga onödiga bilresor, målet är en minskning 
av korta bilresor med 10% 2012 till 2020. 
Målet beöms ej nås. 

  

4.3.2   pågående   Kollektivtrafikens omfattning mil/inv ökande 
trend, 24% 2010 till 2017 
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Tabell 5. Åtgärder av utredningskaraktär i åtgärdsprogrammet och uppföljning hur de 
har genomförts. 

Åtg 
nr 

Beslutade åtgärder av 
utredningskaraktär som 
genomförs löpande 

Genomförd 
(år) 

effekt Uppföljning eller kommentar prognos 
effekt 

4.1.2 Val av halkbekämpning / 
tvättat stenkross 

    I dagsläget har ingen förnyelse skett vilket 
innebär att vägsalt används i innerstaden.  

  

4.1.3 Val av ny beläggning pågående   Hård och högkvalitativ sten, med 
kulkvarnsvärde under 7 profyr eller kvartsit, 
används vid större vägar och vid smalare 
gatusektioner. Anledningen är framför allt för 
att motstå dubbslitage. 

  

4.2.1 Sänkt hastighet 2010-2017 ej be-
dömd 

Hastighetsöversyn har genomförts i tätorter 
och med fysiska åtgärder att dämpa farten. 
På gator utan åtgärder har medel-
hastigheten minskat ca 1 km/h, på gator 
med åtgärder med 3-10 km/h. Åtgärden 
genomfördes i centrala Jönköping 2016-
2017. 

-7 till -
12 dygn 

4.2.4 Begränsa tiden då 
dubbdäck är tillåtna 

2009-12-01 - 8 
dygn 

Regeringen genomförde lagändring för 
tillåten tid för dubbdäck. 

-5 till -8 
dygn 

4.2.8 Kommunala policys 2013-2017   Resepolicy 2013 antogs och reviderades 
2017. Resepolicyn 2013 ersatte ett tiotal 
gamla dokument och syftar till att minska 
biltrafiken i innerstaden . 

  

4.3.1 Stadsplanering på lång 
sikt 

pågående   Fysisk planering för hållbar samhälls-
bebyggelse tas fram i ett pilotprojekt på 
Södra Munksjön, därefter implementeras 
detta på Stadsbyggnadskontoret utifrån 
erfarenheterna i projektet. 

  

4.3.1 Stadsplanering på lång 
sikt 

pågående   Kommunens markinnehav, ett aktivt arbetet 
för ökat markinnehav pågår i enlighet med 
Utbyggnadsstrategins tankar och riktlinjer. 

  

4.3.1 Stadsplanering på lång 
sikt 

pågående   Utredningsområde A6, En fördjupad 
översiktsplan för A6 med ambitionen att 
utveckla en ny hållbar stadsdel där 
kollektivtrafik, gång- och cykel är norm. 

  

4.3.1 Stadsplanering på lång 
sikt 

2016   Log point South Sweden - permanent 
terminal och på sikt spårförbidelse med 
stambanan, strategi är framtagen. 

  

4.3.1 Stadsplanering på lång 
sikt 

pågående   Ny hållplats vid A6, kommunen ska verka för 
att en ny hållplats byggs vid A6 genom att 
den finns med i Nationell plan för 
transportsystemet. 

  

4.3.1 Stadsplanering på lång 
sikt 

2014   Järnvägsutbyggnad, en utredning gällande 
järnvägens framtid och som belyser 
konsekvenser och effekter är genomförd. 

  

4.3.1 Stadsplanering på lång 
sikt 

2016   Förstudie för separata kollektivtrafikstråk 
genomförd. 

  

4.3.1 Stadsplanering på lång 
sikt 

2016   Spårvagnssäkring, att inte bygga bort 
möjlighet till spårbunden kollektivtrafik är 
idag en rutin i planprocessen. 

  

4.3.1 Stadsplanering på lång 
sikt 

pågående   Kampanj för hållbar stadsutveckling med 
fokus på hållbara transporter och förmedla 
en bild av den typ av stad som eftersträvas. 
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4.3.1 Stadsplanering på lång 
sikt 

pågående   Säkerställa att kollektivtrafik, gång och cykel 
är norm i planeringsprocessen och 
handläggning som påverkar trafiksystemet. 

  

4.3.1 Stadsplanering på lång 
sikt 

pågående   Implementering av Mobility Manegement i 
plan och exploateringsprocessen 

  

4.3.1 Stadsplanering på lång 
sikt 

pågående   Förtätning - nybyggnation, målet är att 70 % 
av nybyggnationen ska vara förtätning och 
omvandlingsområden. Målet har uppnåtts 
2016 och 2017.  

  

4.3.1 Stadsplanering på lång 
sikt 

pågående   Förtätning tätorter, inv/ha . Utvecklingen går 
åt rätt håll sedan 1990. 

  

 

4 Vårstädning och spolning av Barnarpsgatan  

Vid vilka tidpunkter har spolning genomförts på Barnarpsgatan och/eller andra gator, som följd 

av höga partikelhalter? 

Riktlinjerna i åtgärdsprogrammet är att vägbanor ska spolas vid torrt väglag under våren då 

dubbdäck är tillåtna och att detta görs i dialog och samråd mellan Tekniska kontoret och Miljö- 

och hälsoskyddskontoret. I dagsläget finns det dåligt med sammanställd statistik över vårrengöring 

med spolmaskinen i Jönköpings centrala delar. 

I början av åtgärdsprogrammet, åren 2010-2014, har experiment genomförts och sammanställning 

av statistik kring vårrengöring av gator med spolmaskin. Därefter har ingen systematisk 

uppföljning gjorts. 

 

 

5 Kollektivtrafiken i Jönköping 

Genomförda respektive beslutade åtgärder och förändringar i kollektivtrafiken som har betydelse 

för uppfyllandet av miljökvalitetsnormen för Partiklar (PM10). 

För en bättre luftkvalitet i staden och centraltätorten är det angeläget med en väl fungerande och 

attraktiv kollektivtrafik. Styrdokument för att utveckla kollektivtrafiken är 

Kommunikationsstrategin (2012) som tar ett samlat grepp på hela transportsystemet i stadskärnan. 

Till strategin finns ett Handlingsprogram för kollektivtrafik (2011). Från 2015 och framåt omfattar 

programmet ökad framkomlighet för bussar, ytterligare stomlinje och en ny tågstation vid A6.  

Till genomförda åtgärder hör stomlinjer för Citybussar, särskilda bussfiler och hög framkomlighet 

för buss. De senaste åren har bussarna fått tätare turer. Infartsparkeringar har byggts 2017 och 

knyter an till bussarnas stomlinjer. Jönköpings Länstrafik gör också ett antal insatser för ökat 

resande, till exempel har man erbjudit kommunens bilister en möjlighet till gratis provåkarperioder 

och det finns ungdomskort till en fördelaktig kostnad. 

Flera åtgärder och nyckeltal för en bättre kollektivtrafik finns med i kommunens miljöprogram 

Program för hållbar utveckling – miljö, PHU. Det gäller mål både i en nära tidshorisont och 

långsiktiga mål i Hållbart trafiksystem för att utveckla den regionala tågtrafiken och reservera 

möjligheter för bra kollektivtrafik i staden.  
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6 Dubbdäcksanvändning 

Vilka informationsinsatser/ åtgärder har vidtagits för att minska dubbdäcksanvändningen i 

kommunen?  

I samband med att åtgärdsprogrammet togs fram 2008-2010 genomfördes informationskampanjer 

för minskad dubbdäcksanvändning. Den omfattade folder till alla hushåll och därefter till 

trafikskolor och däckfirmor samt storaffischer på stan. Kampanjerna fick stort genomslag i media 

och gav en motreaktion av dubbdäcksivrare. Erfarenheten säger dock att folk väljer typ av 

vinterdäck av andra orsaker än miljöhänsyn.  

I kommunens miljöprogram, finns ett nyckeltal för dubbdäcksanvändningen i kommunen där 650-

900 bilar räknas varje år på ett antal platser. Trenden visar ingen uppmätt förändring sedan 2009.  

 

7 Åtgärder av utredningskaraktär 

Vilka åtgärder har kommunen genomfört gällande de ”åtgärder av utredningskaraktär” som 

redovisas i åtgärdsprogrammet? 

Sammantaget finns 11 åtgärder av utredningskaraktär i åtgärdsprogrammet. Av dessa var en, 

nämligen 4.2.4 Begränsa tiden då dubbdäck är tillåtna, redan genomförd när programmet 

beslutades. Den genomfördes nationellt genom ändrad lagstiftning. Se också tabell 4. 

Följande åtgärder av utredningskaraktär har kommunen rådighet över och har tagit beslut om att 

genomföra: 

4.1.2 Val av halkbekämpningsätt. Genomförs löpande 

4.1.3 Val av ny beläggning.  Genomförs löpande 

4.2.1 Sänkt hastighet.  Genomförd 

4.2.8 Kommunala policys.  Genomförs löpande  

4.3.1 Stadsplanering på lång sikt. Genomförs löpande 

 

9 Barnarpsgatan – en plats att inte mäta luftkvalitet 

En redovisning som visar om mätpunkten Barnarpsgatan fortfarande uppfyller kriterierna som 

lämplig mätstation. 

Mätningarna av PM10 vid Barnarpsgatan avslutades i december 2017 och flyttades därefter till 

Kungsgatan. All gaturumsmätning sker sedan 2018-01-01 på Kungsgatan. 

Barnarpsgatan är borttagen som mätstation då det finns bättre platser för att uppfylla kriterierna för 

optimal gaturumsmätning. Jönköpings kommun har, i samråd med Reflab (Referenslaboratoriet för 

tätortsluft – mätningar, Stockholms Universitet), valt Kungsgatan. Den nya mätstationen ger en 

bättre helhetsbild av luftkvaliteten eftersom den är mer kompatibel med modellberäkningarna. 
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8 och 10 Samhällsplanering och hållbar utveckling 

Hur åtgärdsprogrammet beaktas inom kommunens stadsplanering? 

En utförlig redovisning av på vilket sätt samhällsplaneringen lett till en mer hållbar utveckling av 

stadens kommunikationer avseende halter av PM10. 

Det finns ett stort behov av bostäder och lokalytor för verksamheter i Jönköping och som ett 

logistikcentrum i södra Sverige behövs ett väl fungerande trafiksystem. Exploateringstrycket är 

alltså högt och tidvis också trafikbelastningen. 

Kommunens långsiktiga planering syftar till att bygga ett samhälle där vi minskar bilberoendet 

inne i tätorterna och stadskärnan. Detta genom att planera nya bostäder där det finns service och 

kollektivtrafik, så att avstånden blir kortare mellan bostäder och målpunkter. 

Ett antal styrdokument finns för att utveckla stadens kommunikationer såsom Handlingsplan för 

hållbart resande (2011) och med en ny plan är på gång 2018, och Kommunikationsstrategin 

(2012). Tillhörande dokument är Program för parkering i Jönköping (2015) och Cykelprogram för 

Jönköpings kommun, nytt sedan 2017. En bristanalys och åtgärdsförslag finns för Cykelstråk och 

cykelparkering i stadskärnan (2009). Allt för en hållbar samhällsplanering. 

I Översiktsplan 2016, är riktlinjer för samhällsbyggande att nybyggnation i första hand görs 

genom förtätning och omvandling inom befintliga tätorter samt att nya bostadsområden byggs i 

anslutning till befintlig bebyggelse och att en hög exploatering av nya bostadsområden framförallt 

tillämpas där kollektivtrafikförsörjningen är bra, eller kan bli bra. 

Utbyggnadsstrategin är framtagen för att kommunen ska ha en beredskap i samhällsplanering vid 

befolkningsökning och anger önskvärd exploatering för en hållbar stadsutveckling. 

Huvudinriktning är att det ska ske i centrala tätorten genom omvandling av markanvändning. 

Strategin anvisar även andra utbyggnadsinriktningar och då i samlade stråk för bra 

kollektivtrafikförsörjning och god samhällsservice.  

Andra styrdokument och tillhörande handlingsprogram är Stadsbyggnadsvisionen, Ramprogram 

för södra Munksjön och Kommunalt bostadsförsörjningsprogram. Bostadsförsörjningsprogrammet 

verkar för en bostadsmarknad i balans och enligt principen en tät stad, för att få korta avstånd till 

vardagslivets målpunkter.  

Ramprogrammet för Södra Munksjön är en fördjupad översiktsplan för förtätning och omvandling. 

Den beskriver en stad för människor och en stadsmiljö med höga sociala värden, bland annat en 

promenad- och cykelvänlig stad. 

Stadsbyggnadskontoret gjorde en 2017 en utredning om Miljözon för tunga fordon i Jönköping 

och visar på vissa möjligheter. Rapporten återger andra städers erfarenheter och skriver ”Av de 

kommuner som infört miljözon har effektstudier utförts i Stockholm och Göteborg. Både Stockholm 

och Göteborg införde miljözon under 1996 och utvärderade 2008 respektive 2004. I Stockholm 

beräknas införandet av miljözon för 2007 ha minskat utsläppen av kolväten med 16-21 % och 

partiklar med 13-19% jämfört med ett alternativ utan miljözon.”  

Kommunens miljöprogram, PHU, har lokala miljömål i Stadsutveckling och Transporter. Gröna 

nyckeltal i PHU mäter förtätningen i stadsutbredning (ha/år) samt förtätning i tätorter 

(invånare/ytenhet) och andelen nya bostäder i förtätning jämfört med totalantalet nya bostäder. 

Sammantaget når Stadsutvecklingen måluppfyllelse vad gäller förtätning. 
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För PHU´s lokala miljömål Transporter finns en stor mängd mål, nyckeltal och tillhörande 

åtgärder. En del har en lång tidshorisont såsom Hållbart trafiksystem och Regionala 

persontågtrafik. De syftar till en omläggning av trafikinfrastrukturen i stort med Jönköping som 

regionalt centrum med en god försörjning av kollektivtrafik. Det är dock osäkert om målet nås. 

Andra är mer specifika och nära i tid såsom Cykling i centrum och Cykling i kommunen samt Inga 

onödiga bilresor där man tänker att bilresor kortare än 5km ska ersättas med andra färdmedel. 

Målen för cykling nås i större utsträckning än kampanjen Inga onödiga bilresor. Gröna nyckeltal i 

PHU för Transporter mäter en stor mängd trender i trafiken, bland annat i resvanor i vardagsresor 

med bil, kollektivtrafik och cykel, mängden fordon som passerar centrala Jönköping ett 

vardagsdygn och mängden persontåg. 

 

 

Trafikräkning och val av färdmedel 

Många åtgärder i åtgärdsprogrammet är en del av stadsplanering på kort sikt med investeringar för 

hållbara transporter och eftersom trafiken är utsläppskälla till en stor del av luftföroreningarna i 

staden är det av stor vikt att förstå och följa utvecklingen av trafikflödena och fördelningen mellan 

olika färdmedel och resvanor.  

Trafikräkning  

Jönköpings kommun mäter regelbundet såväl fordonstrafik som cyklister och har statistik över 

trafikmängder med olika färdmedel. Jönköpings Länstrafik har motsvarande mätningar för 

kollektivtrafiken. 

För att få en mätserie på cykeltrafiken har kommunen ett antal fasta mätstationer på de större 

cykelstråken. Där synliggörs också hur många som har cyklat senaste dygnet och under året. 

Biltrafiken genom Jönköpings stad mäts i dygnsflödet av fordon i vardagen.  

Siffrorna i nedanstående tabell och diagram kan inte jämföras med varandra då de beskriver helt 

olika saker. Däremot kan de användas för att se trenden per trafikslag under perioden 2014-2017. 

 

 Tabell 6. Räkningar av färdmedel och påstigande åren 2014-2017 i Jönköping. 

  Bil 
(fordon/timme) 

Cykel 
(cyklister/månad) 

Kollektivtrafik 
(påstigande/år) 

Invånare 

2014 148900 1566689 13330519 132140 

2015 145500 1726927 14694834 133310 

2016 142500 1951345 16565932 135297 

2017 143600 1943077 15602787 137481 
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Figur 4. Förändringen av kommuninvånarnas val av färdmedel utifrån basår 2014.  
Diagrammet utgår frånföregående tabell. 

 

Resvaneundersökning 

Tack vare resvaneundersökningar kan man följa trender i trafiken. De två senaste som är gjorda 

med avseende på Jönköpings kommun är från 2009 och 2014. Nästa görs 2019. 

Resvanor 2014 för kommuninvånarna var följande; större delen av vardagsresorna, 67 % gjordes 

med bil. För övrigt valde kommuninvånarna cykel, kollektivtrafik och gång med 10 %, 10 % 

respektive 12 %.  

Det finns en tydlig skillnad mellan åldersgrupper i vilken utsträckning man väljer hållbara sätt att 

resa (figur 6). Åldersgruppen 16-25 år förflyttar sig betydligt mer med kollektivtrafik, cykel och 

gång. Uppenbarligen händer det något i åldersgruppen 25-44år, kanske familjebildning och ett 

livspussel att få ihop. Det kan också vara en kvardröjande generationsfråga hur man är van att resa. 

Där den äldre generationen har en större vana och tradition att välja bilen. Det finns också en 

genusskillnad. Kvinnor reser något mer hållbart än män, ca 10 %. 

 

 

Figur 5 Färdmedelsfördelning vardagar i Jönköpings  
kommun vid resvaneundersökning år 2014. 
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Figur 6. Färdsätt och färdmedel för olika åldersgrupper, kvinnor och män, 
resvaneundersökning år 2014. 

 

Trender i trafiken 

I trafikräkningen verkar utvecklingen av färdmedelsvalen gå i önskad riktning med något ökat 

resande med cykel och kollektivtrafik och minskat resande i bil. Man bör dock ha med sig att 

biltrafiken mycket väl bara kan ha förflyttats till andra vägar utanför centrum där räkningen sker. 

I resvaneundersökningen 2014 hade bilresandet ökat med tre procentenheter sedan den förra 

resvaneundersökningen 2009. Andelarna kollektivtrafik och cykel hade inte förändrats medan 

andelen gång sjönk från 12 %.  

Om utvecklingen i figur 4 avspeglar utvecklingen kan eventuellt andelarna av både kollektivtrafik 

och cykel vara på gång att öka och bilandelen minska. Detta är mera troligt när det gäller 

Jönköpings stad men mera osäkert på landsbygden.  

 

11 Frisk luft i Jönköping i framtiden 

Vilka åtgärder har kommunen vidtagit för att ett överskridande av miljökvalitetsnormen för PM10 

inte inträffar i Jönköping i framtiden? 

Åtgärder med sänkt hastighet gjordes så sent som 2017 och kommer framöver sannolikt bidra till 

mindre mängd uppvirvlade partiklar. Även trafikplaneringens långsiktiga arbeten har genomslag 

över tid med ett antal åtgärder i miljöprogrammet PHU. 

 

Jönköpings kommun har en framarbetad målbild hur Jönköping ska byggas för att bli ett hållbart 

samhälle. Styrdokumenten för samhällsplaneringen har en inriktning om förtätning och nära 

mellan vardagslivets målpunkter för att man lätt ska kunna ta sig fram med cykel och som 

fotgängare. I detaljplaneprocessen finns en medvetenhet om hur gaturummets utformning påverkar 

luftkvaliteten och vilka gator som har höga trafikflöden. 
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I det stadsbyggande som skett de senaste 5 åren, utifrån planeringen i Stadsbyggnadsvisionen som 

gjordes 2008-2013, finns en bärande målbild att ”Jönköpings stadskärna ska bli Skandinaviens 

mest attraktiva i sin storlek”. Alltså en plats för människan att leva och må bra i. Till detta 

investerar kommunen i ett kommunalt bolag för genomförande av Södra Munksjön. Målsättningen 

är att bygga hållbart för sociala värden liksom en miljö- och ekologiska värden. Denna kunskap 

ska framöver implementeras i kommunens plan- och exploateringsprocess.  

Kommunen har inrättat en ny tjänst på Stadsbyggnadskontoret och anställt en stadsarkitekt. 

Framöver ska kontoret ta fram ett arkitekturpolitiskt program. I stora drag någon sorts fortsättning 

på kommunens Stadsbyggnadsvision. 

Andra dokument som är på gång är en ny grönstrukturplan, ute på remiss sommaren 2018, där den 

gröna miljöns sociala värden tas tillvara och en stadsmiljö med gröna stråk som bland annat ger en 

stad för mänsklig aktivitet och gemenskap. Kommunen har också kartlagt ekosystemtjänster för att 

kunna jobba in naturens gratistjänster i samhällsplaneringen. Där gör gatuträden en tjänst genom 

att filtrera och fånga upp partiklar nära utsläppskällan i trafiken.  

Resvaneundersökningen visar att åldersgruppen 16-24 år väljer att förflytta sig mer flexibelt än 

den äldre generationen. Om den vanan består bidrar det till mer individuella val i vardagslivets 

resvanor. Sen kan det komma nya trender och färdmedel hur man kan förflytta sig. Dålig luft är ju 

ett globalt miljöproblem med möjlighet till innovationer och nya lösningar. 

Förutom kommunens arbete pågår internationella och nationella arbeten med miljöklassning av 

fordon och att kommuner ska kunna besluta om miljözoner i staden.  

Luftkvaliteten i Jönköping är påtagligt bättre idag än för 10 år sedan och har en stor marginal till 

gränsvärdet för MKN PM10. Kommunen följer miljöarbetet och utvecklingen genom 

miljöprogrammet PHU med åtgärder och nyckeltal på åtgärder och förändringar.  

 
Slutord 
Mätningar av luftkvalitet och partikelhalter i Jönköpings stad har pågått sedan 1986 och ett 

åtgärdsprogram har funnits de senaste 10 åren. Däremellan har många styrdokument tagits fram 

för samhällsplanering av bebyggelse och trafik infrastruktur. 

Slutsatser 
Luftkvalitet är ett komplext område där flera faktorer spelar in och förändringen av en parameter 

påverkar förutsättningarna och därmed andra parametrar.  

Det är svårt att utvärdera enskilda åtgärders effekt men av mätningarna framgår att kommunens 

miljöprogram och åtgärdsprogrammet för att uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar har gett 

bra resultat för PM10-halterna. 

Centrala Jönköpings har idag låga PM10-värden. Halten har minskat påtagligt sedan 2008. Den 

mest givna förklaringen är införandet av nya dubbdäckslagen 2009. Andra faktorer som styr är 

trafikmängd och hastighet, andel tung trafik samt vägbeläggningen och miljöklassning av bilar 

med effektivare förbränningsmotorer. Även väder och vind påverkar partikelhalterna beroende på 
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gaturummets utformning och förekomst av träd. Gatuträden gör en ekosystemtjänst då de filtrerar 

luften nära utsläppskällan men påverkar å andra sidan gaturummets form. 

Rapportens slutsatser är:  

- Den senaste tiden, 2014-2017, har luftkvaliteten varit bättre med lägre PM10-halter än 

perioden 2010-2013 och avsevärt lägre än partikelhalterna var 2005-2009. Dagens värden 

för PM10 har en god marginal till miljökvalitetsnormens gränsvärde och är i nivå med 

miljökvalitetsmålets preciseringar och ger således ett uppfyllande av miljömål. 

 

- Kommunens dokument för samhällsbyggande har fokus på miljö och människa. Det 

pågår konkreta åtgärder i nära tid och ett långsiktigt arbete för hållbara kommunikationer 

i Jönköping som regioncentrum. 

Den starka tillväxten och exploateringstrycket i Jönköping med förtätning som ledord i 

planeringen ger en viss oro att det ska medföra fler bilar i staden och därmed sämre luftkvalitet.  

En utmaning är också att Jönköping har en tradition samt läge och identitet som logistikcentrum.  

För att det ska bli verklighet av mer hållbara kommunikationer behövs en trafikplanering med 

fokus på ökad framkomlighet för fotgängare och cyklister. En mänsklig stad med väl fungerande 

kollektivtrafik, samt bra förutsättningar för fotgängare och cyklister i tätorternas centrala delar, 

bostadsområden och i Jönköpings stadskärna. 

Andemeningen i kommunens styrdokument är samstämmig med ÖP enligt, ”Kommunens fortsatta 

tillväxt sker genom långsiktigt hållbar stads-och bebyggelseutveckling med en god 

markhushållning där planering av nya områden i första hand sker på redan exploaterad mark och 

där gång- cykel- och kollektivtrafik prioriteras framför biltrafik i en väl utbyggd och hållbar 

infrastruktur.” Om det medför att folk väljer att gå, ta cykel eller buss så kommer 

miljökvalitetsnormen med stor säkerhet att uppfyllas även fortsättningsvis. 

 

Avsluta åtgärdsprogrammet  
Jönköpings kommun bedömer att de åtgärder som tillämpats de senaste åren har gett önskat 

resultat och att PM10-nivåerna nu är så låga att åtgärdsprogrammet har uppfyllt sitt syfte. 

Sammantaget ser det ut som Jönköping har goda förutsättningar att klara miljökvalitetsnormen 

även framöver.  

Mätningar av PM10 visar att luftkvaliteten i Jönköpings stad klarar lagkraven med god marginal. 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att åtgärdsprogrammet avslutas och att denna uppföljningsrapport 

blir slutredovisning för Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar PM10. 

 

STADSBYGGNADSKONTORET 

2018-08-07 

 

 

 

 

Gunnel Holmberg Karlsson  Helen Bjurulf 

Chef översiktlig planering  Kommunekolog  
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Källhänvisning webb-länkar 2018 

Jönköping och luften samt miljöprogram, lokala miljömål och nationella miljömål 

 Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar i Jönköping download 

 http://jonkopingsluft.se/ 

 

 https://www.jonkoping.se/kommunpolitik/miljomalsarbete.4.74fef9ab15548f0b800d05.html 

 https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/luftkvalitet.4.74fef9ab15548f0b800cbc.html 

 http://hallbarometern.jonkoping.se/lokala-miljomal/luft/ 

 Program för hållbar utveckling – Miljö 2018-2025 download 

 

 https://www.miljomal.se/Miljomalen/2-Frisk-luft/ 

 

Jönköpings samhällsplanering, Översiktsplan, Stadsbyggnadsvision och Hållbart resande 

 http://karta.jonkoping.se/app/oplan/antagen/index.html 

 https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/nyttan med grönt - tyck till 

 https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/kommunensplanarbetestadsplaneringochutveckling/stadsb

yggnadsvisionen.4.74fef9ab15548f0b80020ee.html 

 

 https://www.jonkoping.se/trafikinfrastruktur/hallbartresande/atgardsomradeninomhallbartresande.4.

74fef9ab15548f0b800a83.html 

 https://www.jonkoping.se/trafikinfrastruktur/hallbartresande.4.74fef9ab15548f0b800129e.html 

 https://www.jonkoping.se/trafikinfrastruktur/kommunikationsstrategifordeolikatrafikslagen.4.74fef

9ab15548f0b8001549.html 

 Jönköping och Stadens hållbara kommunikationer download 

 Resvanor i Jönköpings kommun 2014 download 

 

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund och regionala bakgrundshalter samt MKN i länet 

 http://www.luftvardsforbundet.se/Sv/Pages/default.aspx 

 http://www.luftvardsforbundet.se/Sv/matningar/krondroppsnatet/Pages/default.aspx 

 

 IVL svenska miljöinstitutet 2017 Uppföljning av miljökvalitetsnormer mm i Jönköpings län för 

kalenderår 2016.pdf 

 IVL svenska miljöinstitutet 2016 Uppföljning av miljökvalitetsnormer mm  i Jönköpings län för 

kalenderår 2015.pdf 

 SMHI Rapport nr 2015-53 Uppföljning av luftkvaliteten i Jönköpings län avseende tre år till och 

med kalenderår 2014.pdf 

 

Mätning och modellberäkning  

 https://www.smhi.se/tema/simair 

 https://www.opsis.se/sv/Hem 

 http://www.aces.su.se/reflab/ 

 

Naturvårdsverket, luft och PM10 i Sverige 

 http://www.naturvardsverket.se/luftenisverige 

 http://www.naturvardsverket.se/mknluft 

 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet   NFS-20169 -Kontroll-av-luftkvalitet 

 

 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/PM10-utslapp-till-luft/ 

 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/PM10 gaturummet 

Naturvårdsverkets Luftguide 

 

Sveriges riksdag författningssamling 

 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/luftkvalitetsforordning-2010477_sfs-2010-477 

 

  

https://www.jonkoping.se/download/18.74fef9ab15548f0b80039086/1465889992550/%C3%85tg%C3%A4rdsprogram%20f%C3%B6r%20att%20uppfylla%20milj%C3%B6kvalitetsnormen%20f%C3%B6r%20partiklar%20(PM10)%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping.pdf
http://jonkopingsluft.se/
https://www.jonkoping.se/kommunpolitik/miljomalsarbete.4.74fef9ab15548f0b800d05.html
https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/luftkvalitet.4.74fef9ab15548f0b800cbc.html
http://hallbarometern.jonkoping.se/lokala-miljomal/luft/
https://www.jonkoping.se/download/18.74fef9ab15548f0b8001ee24/1513843073932/Program%20f%C3%B6r%20H%C3%A5llbar%20utveckling,%20milj%C3%B6,%20Framtidens%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%202018-2025.pdf
https://www.miljomal.se/Miljomalen/2-Frisk-luft/
http://karta.jonkoping.se/app/oplan/antagen/index.html
https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/kommunensplanarbetestadsplaneringochutveckling/oversiktligplanering/oversiktligaplaneringsunderlag/gronstrukturplanering/nyttanmedgronttycktillomgronstrukturplanochnaturvardsprogram.4.45ced1a71633eda93fff5aa.html
https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/kommunensplanarbetestadsplaneringochutveckling/stadsbyggnadsvisionen.4.74fef9ab15548f0b80020ee.html
https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/kommunensplanarbetestadsplaneringochutveckling/stadsbyggnadsvisionen.4.74fef9ab15548f0b80020ee.html
https://www.jonkoping.se/trafikinfrastruktur/hallbartresande/atgardsomradeninomhallbartresande.4.74fef9ab15548f0b800a83.html
https://www.jonkoping.se/trafikinfrastruktur/hallbartresande/atgardsomradeninomhallbartresande.4.74fef9ab15548f0b800a83.html
https://www.jonkoping.se/trafikinfrastruktur/hallbartresande.4.74fef9ab15548f0b800129e.html
https://www.jonkoping.se/trafikinfrastruktur/kommunikationsstrategifordeolikatrafikslagen.4.74fef9ab15548f0b8001549.html
https://www.jonkoping.se/trafikinfrastruktur/kommunikationsstrategifordeolikatrafikslagen.4.74fef9ab15548f0b8001549.html
https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/kommunensplanarbetestadsplaneringochutveckling/stadsbyggnadsvisionen/stadsbyggnadsvisionensdokument.4.74fef9ab15548f0b8001718.html?folder=19.74fef9ab15548f0b8002a3d1&sv.url=12.1728713f155592fcd5b30ed9
https://www.jonkoping.se/download/18.74fef9ab15548f0b800190dc/1465889724550/Resvanor%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%202014.pdf
http://www.luftvardsforbundet.se/Sv/Pages/default.aspx
http://www.luftvardsforbundet.se/Sv/matningar/krondroppsnatet/Pages/default.aspx
http://www.luftvardsforbundet.se/SiteCollectionDocuments/sv/Publikationer/2017/Rapport%20J%c3%b6nk%c3%b6ping_2017_U5841.pdf
http://www.luftvardsforbundet.se/SiteCollectionDocuments/sv/Publikationer/2017/Rapport%20J%c3%b6nk%c3%b6ping_2017_U5841.pdf
http://www.luftvardsforbundet.se/SiteCollectionDocuments/sv/Publikationer/2016/Rapport%20J%c3%b6nk%c3%b6ping_2016_U5679.pdf
http://www.luftvardsforbundet.se/SiteCollectionDocuments/sv/Publikationer/2016/Rapport%20J%c3%b6nk%c3%b6ping_2016_U5679.pdf
http://www.luftvardsforbundet.se/SiteCollectionDocuments/sv/rapporter/SMHI%20RAPPORT%202015-53%20Uppf%c3%b6ljning%20av%20luftkvaliteten%20i%20J%c3%b6nk%c3%b6pings%20l%c3%a4n.pdf
http://www.luftvardsforbundet.se/SiteCollectionDocuments/sv/rapporter/SMHI%20RAPPORT%202015-53%20Uppf%c3%b6ljning%20av%20luftkvaliteten%20i%20J%c3%b6nk%c3%b6pings%20l%c3%a4n.pdf
https://www.smhi.se/tema/simair
https://www.opsis.se/sv/Hem
http://www.aces.su.se/reflab/
http://www.naturvardsverket.se/luftenisverige
http://www.naturvardsverket.se/mknluft
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2016/NFS-20169-Kontroll-av-luftkvalitet/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Partiklar-PM10-utslapp-till-luft/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Partiklar-PM10-halter-i-luft-gaturum-arsmedelvarden/
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-0178-0.pdf?pid=13069
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/luftkvalitetsforordning-2010477_sfs-2010-477
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/luftkvalitetsforordning-2010477_sfs-2010-477
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Bilaga 1 Kritiska gator för höga partikelhalter i Jönköping 
 

 

 

Valda gator med indata till modellberäkning i SIMAIR 2016.  
Tabellen är från IVLs rapport Uppföljning av miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för luftkvalitet i Jönköpings län 

för år 2016, Nr U5841.  

 

 

 

Gatu-   Gatuavsnitt:     

avsnitt   Gatunamn A - Gatunamn B Partiklar (PM10) 

nr Gatunamn (tvärgator som avgränsar kvarter) 
Årsmedel-

värde 
Dygnsmedel-

värde 

1 Norra Strandgatan  Hotellplan-Apoteksgränd 18 34 

2 Barnarpsgatan Myntgatan-Drottninggatan 17 31 

3 Barnarpsgatan Torpagatan-Solbergagatan 20 36 

4 Kungsgatan Munksjörondellen-Klostergatan 16 30 

5 Östra Strandgatan  Teaterrondellen-Museirondellen 17 30 

6 Odengatan Museirondellen-Änkhusgatan 16 29 

7 Kortebovägen Junerondellen-Lyckhemsgatan 16 27 

8 Östra Storgatan  Undergången-Kilallén 15 28 

9 Jönköpingsv, Huskvarna  Esplanadrondellen-Rosenborgsg. 14 24 

10 Klostergatan Kungsgatan-Myntgatan 13 21 

 

Tabell över modellberäkningen PM10 i luft på kritiska gator i Jönköping år 2017. 

 

  



- 23 - 

 


