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Luftvårdsförbundet – 
tillsammans för bättre luft

Genom Luftvårdsförbundet genomförs konti- 
nuerlig luftövervakning vid fasta mätplatser, 
både egna och i samarbete med andra or-
ganisationer. Dessutom genomförs tillfälliga 
mätkampanjer för enstaka kommuner. I dag 
kompletteras mätningar av det faktiska läget 
också alltmer med beräkningar som både ger 
en överblick över luften i kommunerna och hur 
medlemsföretagen påverkar luftkvaliteten.

10 företag och 13 kommuner är medlemmar i 
Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen. Det 

samarbetet 
ger styrka 
och en när-
het att kunna 
påverka.  

Luftvårdsförbundet samverkar också med 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län och med 
akademin.

Resultaten görs tillgängliga för medlemmar 
och allmänhet genom webbplatsen  
lvfgoteborgsregionen.se. 

Krav på kommunerna
Varje kommun ska, enligt luftkvalitetsförord-
ningens bestämmelser, genom mätning, beräk-
ning och/eller objektiv skattning, kontrollera 
att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, 
svaveldioxid, partiklar och andra luftförore-
ningar följs i kommunen. Det finns sex delmål 
för lika många luftföroreningar. Delmålen har 
även brutits ned till regional nivå. 

Luften ska vara så ren att människors hälsa, djur, växter och kulturvärden inte  
skadas. I Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen samverkar kommuner och 

medlemsföretag. Samverkan ger möjligheter att möta lagkraven i gemensamma 
kontrollprogram som säkrar kompetens och håller kostnaderna nere.

https://lvfgoteborgsregionen.se


Förbundet säkrar kompetensen 
Det finns kommuner som sköter luftövervak-
ningen helt i egen regi eller genom att upp-
handla konsulttjänster. Sådana lösningar kräver 
förutom goda resurser också specialiserad 
teknisk kunskap. 

Majoriteten av landets kommuner, inklusive 
storstadskommunerna, har valt att säkerställa 
en hög och jämn kompetens genom att arbeta 
tillsammans i luftvårdsförbund.

Kostnader kan sänkas
Att agera som ensam kommun ställer krav på 
inköp, placering och drift av utrustning, analys 
av prover och utvärdering av mätresultat. 

Samverkan gör processerna mer effektiva. 
Kostnaderna för investering i utrustning och 
personal sprids på fler.

Årligt kontrollprogram 
Luftvårdsförbundet uppdaterar årligen pro-
grammet Ren regionluft – program för sam-
ordnad kontroll. I det formuleras en kontroll-
strategi och kvalitetssäkring i linje med kraven 
i luftkvalitetsförordningen.

Luftvårdsdagen
I arbetet för bättre luftkvalitet i regionen 
riktar Luftvårdsförbundet in sig på att minska 
de negativa hälsoeffekter som utsläpp till luft 
kan orsaka. Den årliga Luftvårdsdagen ger i 
presentationer och föredrag bred kunskap 
om utveckling och forskning på 
detta och andra aktuella 
områ- den när det 
gäller luftvård. 
 

Fakta: Så fungerar 
Luftvårdsförbundet
 
Medlemmarna
I Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen 
samarbetar medlemskommunerna, obliga-
toriska medlemsföretag och Trafikverket 
Region Väst samt Västtrafik. Förbundet 
styrs av medlemmarna.

Historik
Föregångaren till dagens förbund var Luft-
vårdsprogrammet i Göteborgsregionen. Det 
startades 1980 på initiativ av länsstyrelsen i 
dåvarande Göteborgs och Bohus län.

Syfte
Luftvårdsförbundet fungerar som en 
plattform för luftmiljöarbetet i Göteborgs-
regionen och ett forum för idé- och erfa-
renhetsutbyte. Förbundet ska bidra till att 
kartlägga luftkvaliteten så att resultaten blir 
ett stöd i påverkans- och planeringsproces-
ser i regionen. 
 
Samarbeten
Luftvårdsförbundet har regelbundet utbyte 
med andra viktiga aktörer. Bland dem finns 
en expertgrupp med forskare och kunni-
ga på luftvårdsområdet som ger råd och 
vetenskapligt stöd.

Finansiering
Förbundets verksamhet finansieras genom 
medlemsavgifter från de ingående kommu-
nerna liksom från medlemsföretagen.

Kontakt
Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen, 
Göteborgsregionen, Box 5073, 402 22 Göte-
borg. Besöksadress: Anders Personsgatan 8, 
Göteborg. Telefon, växel: 031-335 50 00. 

www.lvfgoteborgsregionen.se

https://lvfgoteborgsregionen.se/

