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Arbetsprogram för Kronobergs Luftvårdsförbund 2017-2021 

Detta program avser en löpande femårsplan. Revideras årligen. 
 
1. Krondroppsnätet 
Nedfall och effekter av luftföroreningar (start i Kronobergs län 1986) undersöks enligt avtal med 
IVL. Nuvarande avtal omfattar perioden 2016-2020. Programmet omfattar krondropp och 
markvatten på tre lokaler. Nederbördens sammansättning på en av dessa bekostas av Naturvårds-
verket. Programmet inkluderar yttäckande modellberäkning av nedfall i barrskog och på åker-
mark (kommunnivå). Stor landsomfattande utvärdering 2014. Jubileumsskrift i samband med 
Krondroppsnätets 30-årsjubileum 2015. 

2. Tätortsprogram 
Sedan 2007 bildar kommunerna i länet samverkansområde Kronoberg. Ett nytt avtal tecknades 
hösten 2016 för perioden 2017-2022. För att hålla kostnaden nere har modellberäkningar utgått 
och mätomfattning minskat. Årlig mätning av partiklar och kvävedioxid fortsätter i Ljungby och 
Växjö. I länets sex övriga kommuner mäts detta vart tredje år; Markaryd och Älmhult 2017 och 
2020, Tingsryd och Alvesta 2018 och 2021 samt i Lessebo och Uppvidinge 2019 och 2022. Lä-
nets enda mätplats för flyktiga organiska ämnen finns i Älmhult, som både har lång mätserie och 
olösta frågor. Efter sex år utvärderas programmet av anlitad konsult, IVL. Resultat redovisas på 
hemsidan, skriftlig rapport, årsmöte etc.  

3. Marknära ozon 
De mätningar Luftvårdsförbundet var med och startade vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Asa 
2007 finansieras från 2013 helt av Naturvårdsverket. Under 2009-2014 ingick lokalen i miljö-
övervakning avseende marknära ozon och dess variation i landskapet, 10 deltagande län. Under 
2016 beslutade styrelsen att inte genomföra mätningar i tätortsmiljö. 

4. Partiklar i bakgrundsmiljö 
Mätning av partiklar (PM10 och PM2,5) i Asa fortsätter som tätortsreferens. Jönköping medfinan-
siär från 2015. 

5. Information 
Folder för information om förbundet används och sprids. Luftdag för länets kommuner 2018. 
Hemsidan www.kronobergsluft.se vidareutvecklas som forum för medlemmarna.  

6. Strategiska mätningar 
Strategiska mätningar genomförs vid behov. Till exempel extra mätning av partiklar i Ljungby 
2014 och flyktiga organiska ämnen i Älmhult vintern 2015-16. Styrelsen föreslår strategiska 
mätningar av VOC under 2017-18 för att utreda förekomst i länet. 

7. Luftvårdspris 
Luftvårdsförbundet delar ut luftvårdspris. 

8. Övrigt 
Luftvårdsförbundets styrelse deltar i fortsatt arbete med regionala miljömål och åtgärdsprogram, 
samt verkar för övrig samordning av luftvårdsfrågor, både i länet och nationellt. 



 

Flerårig plan för verksamheten inom Kronobergs Luftvårdsförbund. Planen ses över/revideras årligen. 

Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
1. Krondroppsnätet x x x x x x 
1a ny mätlokal? ? ?     
1b utvärdering, avtal nytt avtal    x  
1c utvärdera program     x  
2. Tätortsnät x, nytt avtal x x x x x 
2a jfr mät – ber, be-

döma fortsättning 
x      

2b Intresseförfrågan 
till kommunerna 

x, vår      

2c Länsluftdag x  x  x  
3 Marknära ozon (x) (x) (x) (x) (x) (x) 
3a nivå i tätort? Bedöma behov -     
4 Partiklar i bak-

grundsmiljö  
x x x x x x 

4a Utvärdering       
5. Information       
5a Årsmöte, special 30-årsjubileum      
5b Seminarium - x  x   
5c Hemsidan x x x x x x 
5d Övrigt  x     
6. Strategiska mät-

ningar vid behov 
x x x    

 


