
Luften du andras – en ren hälsofråga

• Ca 7 600 människor dör i förtid/år och hälsoeffekter 
kostar 56 Mdr kr/år

• 600 unga/år nedsatt lungfunktion

• 1 200 akuta astmarealterande besök på sjukhus/år

• Partiklar, kväveoxid eller ozon - hälsorisker i 
luftvägar

• Utsläpp från trafik, småskalig vedeldning, energi/ 
uppvärmning, industri

• Barn, äldre och kroniskt sjuka känsligare   

• Partiklar påverkar mest - trafik, småskalig eldning

• 29 orter i Sverige (2019) klarade inte miljömålet Frisk 
luft för luftburna partiklar.
Luftburna partiklar högst i genomsnitt i Norrköping, 
Göteborg, Stockholm, Linköping och Visby.

Korta fakta om luftföroreningar



Förslag till politiskt luftprogram

Syfte och motiv:

• Ambitionen för ren/hälsosam uteluft behöver öka 

• Frisk luft viktig för alla – engagera nya 

• Luftkvalitén särskilt viktig för känsliga grupper 
(barn, personer med astma). 

• Bli betydelsefull aktör som presenterar förslag, lyfta 

hälsoaspekter kopplat till uteluft/miljö, ny samverkan

• Nåbara mål, opinion och politisk vilja 

• Luftfrågan viktig globalt, nationellt och lokalt!

Sprida goda exempel, synliggöra luftproblem, 

opinionsbilda, skapa engagemang tillsammans!

Ex appen Luft Stockholm, Happy commuter, luftmätningar 

på förskolegårdar i Malmö, Longfonds i NL, luftagenter i 

Norge



Förslag till politiskt luftprogram

Problem och utmaningar idag:

1. Miljökvalitetsnormer och miljömål inte 

uppdaterade

2. Luftkvalitet i stadsplanering varierar.

Saknas råd/riktlinjer för luftkvalitet vid skolor/ 

förskolor, barnanpassade gränsvärden.

3. Alla kommuner rapporterar inte in luftkvalitet. 

Invånare får inte tillräcklig information.

Mätningar behövs vid höga halter oavsett 

källa!

4. Splittrad, osäker finansiering av pollen-

mätningar, saknas nationell samordning.

Prognoser behövs och kan spara kostnader.



Förslag till politiskt luftprogram

1. Höjda krav på luftkvaliteten (nationellt)

• Uppdatera luftkvalitetsförordningen 

• Förnya miljömålet ”Frisk luft”

2. Stadsplanering med barn i fokus (nationellt/lokalt)

• Praktiska vägledningar om luftkvalitet i samhällsplanering 

för kommuner och länsstyrelser 

• Stadsutveckling för god luftkvalitet måste vara grund-

läggande i kommuner och länsstyrelsers arbete bl a:

- utökad användning av befintliga styrmedel 

- enklare åtgärder där känsliga grupper vistas, t ex barn 

- särskilt anpassade mätningar där barn vistas 



Förslag till politiskt luftprogram

3. Förbättrade luftkvalitetsmätningar och informations-

insatser (nationellt/lokalt)

• Uppdrag åt myndighet att utföra nationella modelleringar 

av luftkvaliteten

• Insamling av luftkvalitetsdata från kommunerna förbättras, 

bättre information till invånare

• Förstärkta åtgärdsprogram på platser med bevisat dålig 

luftkvalitet

4. Säkrade pollenmätningar (nationellt, delvis lokalt)

• Statlig finansiering av pollenmätningar i hela landet så alla 

har samma möjlighet att ta del av pollenprognoser

• Ansvar för samordning av pollenmätningar och prognoser 

ges till en statlig myndighet 



Instruktion:

Grupparbete 15 min (någon som antecknar/summerar)

Sedan återsamling med lite summering/återkoppling 15 min

1. Hur tror ni förbundet kan synliggöra, skapa opinion och 
engagemang för luftfrågan – förslag på aktiviteter?

2. På vilka sätt kan vi samverka om luftfrågan i förbundet 
(nationellt/lokalt)? Vad är viktigt att tänka på då?

3. Vilken luftfråga tycker ni är viktigast att uppmärksamma lokalt i er 
kommun?

4. Vilket stöd behövs från förbundet för att kunna driva frågan lokalt?

Skicka anteckningar till Marie-Louise:
marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se

Frågor till grupparbete 

mailto:marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se

