Hälsan i fokus i
forskningsprogrammet Frisk Luft
Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Så
sammanfattas Sveriges miljökvalitetsmål Frisk Luft. Inom många områden arbetar vi i Sverige för
att nå målet, bland andra inom miljöforskningen. I höstas startade Naturvårdsverket forskningsprogrammet Frisk Luft i Sverige.
Naturvårdsverket har gett Svenska miljöinstitutet AB, IVL, i uppdrag att leda programmet Frisk Luft i Sverige som också går under
namnet SCARP, (Swedish Clean Air Research
Programme). Det beräknas pågå under sex år
och hittills har 17 miljoner kronor satsats på
programmet.

Hälsa viktigaste inriktningen
Luftföroreningar är ett stort problem för hälsan,
miljön och material. Inom forskningsprogrammet Frisk Luft koncentrerar man sig på hälsoaspekterna. Projekten bygger vidare på den
luftvårdsforskning som bedrivs idag för att få
mer kunskap om luftföroreningars effekter på
människors hälsa och miljö.
Inom programmet räknar man med att få
fram nya aspekter på luftföroreningsproblemet.
Mer kunskap om de luftburna partiklarnas ursprung och
negativa effekter på människors hälsa behövs för att man ska
kunna sätta in rätt åtgärder.
– Programmet hade nyligen en Kick Off med alla
inblandade då vi diskuterade upplägg och inriktning på
forskningen, så nu drar det igång på allvar, berättar Anna
Engleryd, samordnare av internationella luftvårdsfrågor på
Naturvårdsverket.
Programmet har fyra inriktningar. Förutom hälsopåverkan av luftföroreningar kommer man till exempel att mäta
och utvärdera data för få fram mer kunskap om partiklars
uppträdande i atmosfären. Man kommer också att utveckla
modeller för att få fram mer kunskap om hur nedfall av kväveföreningar i atmosfären påverkar ekosystemet.
– Det ser mycket lovande ut eftersom vi har ett brett deltagande av internationellt erkända forskare från bland annat
IVL, Stockholms Universitet och Karolinska Institutet. Toppforskare helt enkelt, säger Anna Engleryd.

Närliggande satsningar på luftvård
Härutöver deltar Naturvårdsverket i EMFO - Emissionsforskningsprogrammet, tillsammans med andra myndigheter och
bilindustrin. Programmet har en budget på sammanlagt
144 miljoner kronor och pågår till och med 2008.
Trots att det har en teknisk inriktning finns tydliga kopplingar till forskningen inom Frisk Luft i Sverige.
– Programmet innehåller både forskning av teknisk karakNaturvårdsverket
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tär som syftar till att minska fordonens emissioner och
forskning för att bygga upp kunskapen ytterligare om
fordonens emissioner och deras effekter på hälsa och
miljö, förklarar Mats Björsell, Naturvårdsverkets representant i EMFO.
Ett annat projekt som är aktuellt inom luftvårdsforskning är ett EU-projekt. Utlysningen är ute och medlemsländerna uppmanas att delta. På Naturvårdsverket pågår
just nu diskussioner om hur vi ska ta oss an uppgiften.
För övrigt kan nämnas att en workshop om FoU och
luftföroreningar nyligen ägde rum i Bryssel med svenskt
deltagande från Frisk Luft i Sverige.

Internationell aktör
Sverige är en viktig aktör inom luftvårdsforskning. En
målsättning med programmet Frisk Luft i Sverige är att
förbättra det vetenskapliga underlaget rörande luftföroreningar och dess effekter på såväl människors hälsa som
miljö. Forskningen kommer att genomföras i samarbete
med internationella organ inom luftvårdsområdet, till
exempel WHO och organisationer inom EU. Programmet
får betydelse för den politik som Sverige kommer att driva
i Europa och i internationella organisationer.
Text och bild: Anna Richter,
Naturvårdsverkets forskningssekretariat
Mer information om programmet: www.scarp.se
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