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Fallande stoft 2018  

Nedfallstratt av typ NILU enligt 
internationell standard  
(ISO/DIS 4222). 

Industristad och hög trafikbelastning  

Tungmetaller: bly (Pb), kadmium (Cd), koppar (Cu), krom (Cr), zink 

(Zn), nickel (Ni), svavel (S), natrium (Na), kalcium (Ca) och antimon 

(Sb).  

Mätningarna har pågått sedan 1988 

Mätningen finansieras genom samordnad recipientkontroll för luft  

Resultat används bl.a. vid  detaljplaner, bygglov, tillståndsprocess m.m. 

Fallande stoft i Landskrona   Höga metallhalter i luft jämfört med andra städer 

Provplats ScanDust 784 gånger högre blyhalter än vid bakgrundsplatsen 

Hallahus.  

 

 

 
 
 

 
  

 
 
  
 

Månadsvariationer för bly och zink, 2014 till 2018 

Svävande stoft  

Undersökning är en del av den 
samordnade recipientkontrollen för luft.  

Svävande stoft mäts varje femte år på två 
mätstationer och utförs under en sex 
veckors period.  

svävande stoft, kan transporteras över 
långa avstånd, eftersom det är små 
partiklar som kan hålla sig kvar i 
luftmassorna under lång tid.  

Mätningen är viktigt ur 
hälsoskyddssynpunkt, eftersom dessa 
små partiklar vi andas in, kan ge upphov 
till skador i andningsvägarna.  

 
 

 

 

  
 

 

  

 

Gräsundersökning 2018 



Kompletterar fallande och svävande stoft 

Tungmetaller: bly, kadmium, koppar, krom, zink och nickel 

Lång och unik mätserie: 1988  2018 

Biologisk metod 

 

 

 

  

 

 

  

 

Gräsundersökningar i Landskrona 

Ny provplats 2018: 
Lundåkrahamnen 
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Metaller i gräs, medelvärden 2018 

Grönsaksundersökning 2018 

 

 

Underlag för odlingsrekommendationer - Sallat  

Underlag för odlingsrekommendationer  Grönkål   
Odlingsrekommendationer för Landskrona  

Miljönämnden rekommenderar 
att man inte odlar grönkål och 
plocksallat i området söder om 
Löpargatan  Ringvägen  
Österleden  fram till E6 i 
Landskrona. Miljöförvaltningens 
årliga undersökningar visar att 
dessa grönsaker kan ha 
blyhalter över gränsvärdet. 
Övriga grönsaker samt rotfrukter, 
frukt och bär kan fritt odlas då 
blyhalterna är under 
gränsvärdet. Oavsett var man 
har sin odling bör man alltid 
skölja grönsaker och frukt m.m. 
noggrant med vatten innan de 
äts, då en del av föroreningarna 
på så vis sköljs bort. 

Luftföroreningssituationen i Landskrona  2018 
 

Årliga mätningar, resultat sammanställs av Skånes 

luftvårdsförbund 

Resultaten jämförs mot miljökvalitetsnormer  

2018 

Låga svaveldioxidhalter, 3-10% av mkn* 

Låga-måttliga kvävedioxidhalter, 25-60% av mkn* 

Ozon-halterna ligger högre än åren innan, riktvärdet överskreds 

10 ggr 2018   troligen hänger det samman med den varma 

sommaren 

Bensen, toluen och xylen, ligger under mkn* för PM10 

PM10 vid Eriksgatan, 35-60% av mkn* 

Överlag ingen större skillnad mot mätningarna 2017, förutom att 
ozon var något högre jämfört med förra året.  

 
*mkn= miljökvalitetsnormer 



Årlig DOAS-mätning 
Differentiell Optisk 
Absorptionsspektroskopi 
 
2 mätstationer i taknivå i 
centrala Landskrona 
 
Mäts gasformiga 
luftföroreningar; 
svaveldioxid, kvävedioxid, 
ozon, VOC: bensen, 
toluen och xylen 
 

Dagens luft  
 
http://www.dagensluft.se/skane/s
k_luft.php  

 


