
VERSION  3,1

Harmonisering QA/QC
För luftkvalitetsmätningar i Sverige
Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar



 

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar   2 

Harmonisering QA/QC 

För luftkvalitetsmätningar i Sverige 

 

 

Version: 3.1 

2020-02-24 

 

 

Dokument framtaget av: 

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar 

Institutionen för miljövetenskap vid Stockholms Universitet, på uppdrag av 

Naturvårdsverket 

 

Dokumentet sammanställt av: 

Alexander Håkansson och Johanna Snellström 

 

 

 

 

  



 

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar   3 

Innehåll 

Introduktion ...................................................................................................................................... 5 

Vad är ett Kvalitetssäkringsprogram?............................................................................................. 6 

Vad är syftet med detta dokument? .............................................................................................. 6 

Hur ska detta dokument användas? ............................................................................................... 6 

Del A – Mätplats och ansvarsfördelning ............................................................................................. 7 

Del B – Val av mätinstrument ............................................................................................................ 8 

Referensmetod eller likvärdig metod ......................................................................................... 9 

Del C – Installation av mätutrustning ............................................................................................... 10 

Luftkonditionering ....................................................................................................................... 10 

Placering av gascylindrar.............................................................................................................. 11 

Installation av mätutrustning ....................................................................................................... 11 

Konfiguration av mätutrustning ................................................................................................... 12 

Del D – Allmänt om operativa mätningar ......................................................................................... 13 

Spårbarhet .................................................................................................................................. 13 

Ackreditering enligt ISO 17025 ................................................................................................. 13 

Del E – Mätningar av PM10 och PM2.5 ............................................................................................... 14 

Instrument som mäter PM10 och PM2.5 enligt referensmetoden ................................................... 14 

Skötsel och underhåll av referensinstrument ........................................................................... 14 

Filtervägning ............................................................................................................................ 15 

Beräkning av mätosäkerhet för referensinstrument ................................................................. 15 

Spårbarhet för referensinstrument .......................................................................................... 16 

Instrument som mäter PM10 och PM2.5 med likvärdig metod ........................................................ 17 

Skötsel och underhåll av likvärdiga partikelinstrument............................................................. 17 

Beräkning av mätosäkerhet för likvärdiga partikelinstrument .................................................. 17 

Spårbarhet för likvärdiga partikelinstrument............................................................................ 18 

Del F – Mätningar av NO2 ................................................................................................................ 19 

Hantering av gasflaskor för NO2 kalibrering.................................................................................. 19 

Gasregulator ............................................................................................................................ 19 

Instrument som mäter NO2 enligt referensmetoden .................................................................... 20 

Skötsel och underhåll av NO2-referensinstrument .................................................................... 20 

Beräkning av mätosäkerhet för NO2-referensinstrument.......................................................... 21 

Spårbarhet för NO2-referensinstrument ................................................................................... 22 

Instrument som mäter NO2 med likvärdig metod ......................................................................... 23 



 

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar   4 

Skötsel och underhåll av likvärdiga NO2-instrument ................................................................. 23 

Beräkning av mätosäkerhet för likvärdiga NO2-instrument ....................................................... 24 

Spårbarhet för likvärdiga NO2-instrument ................................................................................ 25 

Del G – Datahantering ..................................................................................................................... 26 

Allmänt om datahantering ........................................................................................................... 26 

Tidstäckning och datafångst ........................................................................................................ 26 

Insamling och lagring av mätdata................................................................................................. 27 

Kvalitetskontroll av data .............................................................................................................. 27 

Sammanställning av mätdata ....................................................................................................... 28 

Del H – Rapportering av data ........................................................................................................... 30 

Del I – Upphandling av leverantör .................................................................................................... 31 

Upphandling och inköp av nya instrument ................................................................................... 31 

Upphandling och inköp av mättjänster ........................................................................................ 32 

Förväntat återkoppling från leverantör ........................................................................................ 33 

Spårbarhet ............................................................................................................................... 33 

Stöd om leverantör mäter partiklar med likvärdig metod ............................................................. 34 

Stöd om leverantör mäter NO2 med referensmetod .................................................................... 35 

Stöd om leverantör mäter NO2 med likvärdig metod ................................................................... 36 

Del J – Litteraturförteckning ............................................................................................................ 37 

Appendix A – Beräkning av mätosäkerhet ........................................................................................ 38 

Exempel: Beräkning av mätosäkerhet för NO2-instrument ........................................................... 38 

Foreword: ................................................................................................................................ 38 

TA hlv_lab: ............................................................................................................................... 38 

TA hlv_fld: ............................................................................................................................... 38 

Hlv_site: .................................................................................................................................. 38 

Alv_site: ................................................................................................................................... 41 

Appendix B – Årlig datavalidering .................................................................................................... 42 

Steg 1: Rimlighetsbedömning ...................................................................................................... 42 

Steg 2: Utebliven mätdata ........................................................................................................... 43 

Steg 3: Felaktig baslinje ............................................................................................................... 43 

Steg 4: Höga toppar och andra avvikande mätvärden .................................................................. 44 

Steg 5: Dataflaggning ................................................................................................................... 46 

Flaggning kring detektionsgränsen ........................................................................................... 46 

 

  



 

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar   5 

Introduktion 

 

Detta dokument fungerar som vägledning kring kraven på de kvalitetssäkringsprogram som ska 

upprättats av kommuner, luftvårdsförbund och andra aktörer som mäter luftföroreningar i 

utomhusluft i Sverige. Vägledningen har tagits fram av Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar 

på uppdrag av Naturvårdsverket. 

 

Vägledningen omfattar hela mätkedjan för att 

kvalitetssäkra framförallt kontinuerliga 

mätningarna av luftkvalitet. De första delarna 

behandlar valet av mätplats, 

ansvarsfördelning mellan berörda personer, 

val av mätinstrumentet och installation av 

utrustningen. Dessa delar är generella för alla 

reglerade föroreningar. 

Därefter följer delar för hur de löpande 

mätningarna ska gå till, dessa tar alltså vid när 

stationen och instrumenten är på plats och de 

löpande operativa mätningarna utförs. 

Avsnitten omfattar hur instrumenten ska 

skötas och kalibreras, hur spårbarhet uppnås 

och hur beräkningar som visar instrumentets 

status och mätningarnas kvalitet ska utföras. 

Dessa delar är individuella för olika 

föroreningar och denna vägledning omfattar 

mätningar av partiklar (PM10 och PM2.5) och 

kvävedioxid (NO2). 

Efter avsnitten kring de operativa mätningarna 

följer vägledning för hur data ska hanteras och 

förädlas innan den därefter är redo att 

rapporteras. Dessa delar är också generella för 

alla reglerade föroreningar. 

Till sist finns vägledning för de som vill 

upphandla konsulter eller leverantörer för 

tjänster eller produkter kopplade till 

luftkvalitetsmätningar. 

 

 

 

  

• Val av plats för mätning

• Ansvarsfördelning

• Val av mätinstrument

• Installation av mätutrustning

• Allmänt om operativa mätningar av 
luftföroreningar

PMx

• Skötsel och underhåll 

• Kalibrering, spårbarhet och service

• Mätosäkerhet

NOx

• Skötsel och underhåll 

• Kalibrering, spårbarhet  och service

• Mätosäkerhet

• Datahantering

• Rapportering av data

• Upphandling av leverantör
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Vad är ett Kvalitetssäkringsprogram? 
Kvalitetssäkring av mätdata innebär att en aktör ska kunna redovisa och ha kontroll på ett stort antal 

faktorer och parametrar som påverkar mätresultatet. Kvalitetssäkringsprogram innebär att de 

faktorer som påverkar mätresultatet hanteras enligt fastställda rutiner som beskrivs i programmet, 

t.ex. avseende instrument- och datahantering. 

Vad är syftet med detta dokument? 
I EU:s luftkvalitetsdirektiv fastläggs grunderna för hur en bra luftkvalitet ska uppnås och övervakas. 

Avgörande för att erhålla mätdata av god kvalitet är att identifiera representativa provtagningsplatser 

och använda utprovade mätmetoder för bestämning av föroreningshalterna. Men för att de insamlade 

mätvärdena ska kunna användas för att jämföra luftkvaliteten på lokal, regional, nationell och 

internationell nivå krävs att krav kring datakvalitetsmål och kvalitetssäkring uppfylls. Detta dokument 

ska därför stötta kommuner, luftvårdsförbund och mätkonsulter i syfte att säkerställa att mätningarna 

som görs runt om i landet uppfyller dessa krav. 

Hur ska detta dokument användas? 
Eftersom svenska mätningarna av luftföroreningar idag saknar harmonisering är det svårt att göra ett 

gemensamt nationellt kvalitetssäkringsprogram som kan användas av alla. Denna vägledning ersätter 

därför inte det egna kvalitetssäkringsprogrammet utan fungerar endast vägledande för vilka delar det 

egna programmet ska omfatta. I det fall det egna programmet är mycket begränsat kan dock denna 

vägledning fungera som bas där kommun eller mätoperatör endast behöver fokusera på att införa 

rutiner för att uppfylla vägledningen rent operativt. I de fall omfattande kvalitetssäkringsprogram 

redan finns på plats fungerar denna nationella vägledning mer som stöd för att kontrollera eller 

verifiera att det egna programmet är komplett.  
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Del A – Mätplats och ansvarsfördelning 

 

De första delarna av mätkedjan handlar om valet av mätplats samt ansvarsfördelning av inblandade 

utförare. Kraven på mätplatser finns väl specificerat i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2019:9 [1] 

och därefter tolkade i Luftguiden [2]. Kraven där ska därför ligga till grund för valet av nya mätplatser. 

I det löpande kvalitetsarbetet är det dock viktigt att säkerställa att förhållandena kring mätplatsen inte 

förändras på ett sånt sätt att kraven inte längre uppfylls. Det är också bra att planera in återkommande 

översyner och utvärderingar av mätningarna för att säkerställa att de platser som används bäst 

uppfyller det övergripande målet att skydda människors hälsa, detta är framförallt viktigt på platser 

där mätningar utförts under lång tid. Kvalitetssäkringsprogrammet behöver därför innehålla följande 

delar: 

 

 Val av plats för mätning A01 

   

  Valet av mätplats ska vara dokumenterat och följa kraven i 
Naturvårdsverkets föreskrifter. Eventuella avvikelser till kraven och 
dess anledning ska också finnas dokumenterade. 

  Rutin för att årligt säkerställa att förhållande kring mätplatsen inte 
förändrats så att kraven inte längre uppfylls. 

   

 

För att säkerställa att mätningarna bedrivs på ett systematiskt och enhetligt sätt bör det för varje 

kommun eller samverkansområde utses en person som är kvalitetsansvarig. Därutöver behöver det 

också vara tydligt vilka övriga personer eller eventuella konsulter som jobbar med mätningarna och 

deras respektive ansvarsområden. Kvalitetsansvarig bör löpande säkerställa att alla personer som 

innefattas av programmet har tillräcklig utbildning, kunskap och erfarenhet för sina uppgifter. I det 

fall en konsult utför hela eller delar av uppgifterna bör konsulten löpande rapportera resultatet av sitt 

arbete till den kvalitetsansvarige. 

 

 Ansvarsfördelning A02 

   

  Säkerställ att en kvalitetsansvarig för mätningarna är utsedd 

  Säkerställ att ansvarsfördelningen mellan all övrig personal och 
konsulter är dokumenterad 
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Del B – Val av mätinstrument 

 

Precis som valet av mätplats finns även krav på instrument och mätmetoder specificerat i 

Naturvårdsverkets föreskrifter [1] och därefter tolkade i Luftguiden [2]. Huvudregeln är att instrument 

som används för kontinuerliga mätningar ska vara godkända av Naturvårdsverket, lista på godkända 

instrument finns på Referenslaboratoriets hemsida [3]. Här går det också att hitta information om 

godkännandet baserar sig på några specifika villkor. 

Innan ett instrument köps eller tas i drift bör det utvärderas ifall det tilltänkta instrumentet är lämpligt 

för den aktuella platsen. För att göra detta kan instrumentets tekniska specifikation jämföras med de 

ungefärliga förhållande på platsen, syftet är att säkerställa att ett instrument klarar av att mäta under 

de förhållande som förekommer på platsen. När det kommer till instrument som mäter föroreningar 

i gasform (NO2, SO2, CO, O3 och bensen) brukar viktiga parametrar vara att säkerställa att instrumentet 

klarar de temperatur- och fuktighetsförhållanden som råder på platsen. För instrument som mäter 

partiklar (PM10 och PM2.5) kan mättekniken i instrumentet spela stor roll, här kan därför 

Referenslaboratoriet tillhandahålla ytterligare vägledning då Referenslaboratoriet genomför 

omfattande kontroller av dessa instrument i fält. 

Till sist är det också viktigt att utvärdera och fastställa hur data från instrumentet ska samlas in. I 

föreskrifterna finns krav på att data ska rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd [4], för 

kontinuerliga mätningar ska detta göras dels via årlig rapportering av kvalitetssäkrad data och dels via 

realtidsdata som löpandet skickas in. Om det handlar om automatiska instrument som ska integreras 

i ett befintligt datainsamlingssystem behöver det därför säkerställas att instrumentet är kompatibelt 

med denna lösning. I det fall det inte finns något befintligt IT- eller mjukvarusystem att anpassa sig till 

kan instrumenttillverkaren eller dess svenska agent i många fall tillhandahålla tjänster kring 

datainsamlingen. 

Följande delar behöver därför säkerställas: 

 

 Val av mätinstrument B01 

   

  Instrumentet ska vara godkänt av Naturvårdsverket 

  Är instrumentets godkännande baserat på några villkor som måste 
vara uppfyllda? 

  Finns det trots godkännandet förhållande på platsen som skulle kunna 
göra instrumentet olämpligt? 

  Instrumentet ska installeras på en plats eller i ett utrymme som håller 
en för instrumentet godkänd temperatur 

  Den elektriska spänningen på platsen förväntas ligga inom 
instrumentets arbetsområde 

  Realtidsdata från automtiska instrumentet kan exporteras från 
instrumentet på önskvärt sätt och frekvens 
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Referensmetod eller likvärdig metod  

De av Naturvårdsverket godkända instrumenten för kontinuerliga mätningar tillhör någon av följande 

två kategorier, antingen mäter instrumentet enligt referensmetoden för aktuell föroreningen eller så 

mäter instrumentet enligt en likvärdig metod. Det kan därför vara bra att känna till skillnaden. 

• Referensmetod: instrumentet mäter enligt en internationellt erkänd standardmetod som 

antagits som referensmetod inom EU. Referensmetod för respektive förorening anges i NFS 

2019:9 [1]. 

• Likvärdig metod: instrumentet mäter inte enligt referensmetod men med en metod som 

testats ge likvärdiga resultat med referensmetoden. För att godkännas som likvärdigt 

genomgår metoden/instrumentet ett särskilt jämförelsetest med referensmetoden. 

Alla instrument, både likvärdiga och referensmetod, som är godkända av Naturvårdsverket finns 

listade på Referenslaboratoriets hemsida [3]. 

 

 Referensmetod eller likvärdig metod B02 

   

  Fastställa huruvida aktuella instrument mäter enligt referensmetoden 
eller likvärdig metod. I det fall instrumentet mäter enligt 
referensmetod bör utföraren bekanta sig med aktuell standard då 
denna ger information och vägledning kring kraven på mätningarna 
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Del C – Installation av mätutrustning 

 

Mätinstrumentet ska installeras på ett sådant sätt att normal funktion inte försvåras. Detta innefattar 

att instrumentet ska vara skyddat från stoft, regn och snö, direkt solsken, kraftiga 

temperaturvariationer mm. Installation av mätutrustning omfattar därför dels åtgärder för att anpassa 

stationen till mätningen och dels den faktiska installationen av mätutrustningen. Utseendet av 

mätstationer kan dock variera väldigt mycket. Utrustning och instrument kan t.ex. placeras i ett skåp, 

vagn eller i en permanent byggnad och beror på vad som ska mätas och vilka förutsättningar som finns 

på platsen. Oavsett utformningen är det dock viktigt att säkerställa att stationen själv inte påverkar 

mätningarna och att utrusningen är installerad på ett korrekt och lämpligt sätt. I vissa fall kan detta 

också innebära att den elektriska nätspänningen kan behöva stabiliseras om det finns risk för 

spänningsvariationer. 

Luftkonditionering 
Utrymmen där instrument och mätutrustning placeras behöver hålla en jämn temperatur. Instrument 

kan i normalfallet arbeta mellan 15-35 °C men för att säkerställa instrumentens stabilitet är det 

önskvärt att minimera temperaturvariationen så mycket som möjligt. En bra arbetstemperatur är 

därför att försöka åstadkomma 20-25 °C i det utrymme som utrusningen är placerad. För att 

underlätta felsökning och för bättre kontroll över mätningarna bör även temperaturen kunna loggas 

och övervakas i realtid. 

 

 Luftkonditionering C01 

   

  Det ska finnas utrustning för att hålla en jämn temperatur på om 
möjligt 20-25 °C i det utrymme som utrusningen är placerad 

  Temperaturen i utrymmet ska om möjligt kunna övervakas 

  Rutiner för löpande service och funktionsprov av värme- och 
kylaggregat bör upprättas 
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Placering av gascylindrar  
Vid mätning av föroreningar i gasform (NO2, SO2, CO, O3 och bensen) används gasflaskor för 

regelbunden kalibrering. Gasflaskor kan därför antingen permanent placeras i anslutningen till 

instrumenten eller tas med vid kalibreringar. Det är dock viktigt att säkerställa att hanteringen av 

flaskor fungerar och inte innebär en arbetsmiljörisk. 

 

 Placering av gascylindrar C02 

   

  Permanent placerade gasflaskor ska förvaras så att dom inte kan falla 

  Permanent placerade gasflaskor ska placeras på ett sånt sätt att byte 
av gasflaskor underlättas 

  Vid användning av kvävande, giftiga eller brandfarliga gaser bör 
arbetsmiljön säkerställas samt att utrymmet har nödvändiga skyltar 
och eventuellt varningssystem för läckage eller brand 

   

 

Installation av mätutrustning 
I Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2019:9 [1] bilaga 4 finns krav på hur mätutrustning ska placeras. 

Det är viktigt att uppfylla så mycket av detta som möjligt för att säkerställa mätningarnas lämplighet. 

När det kommer till själva installationen av instrumenten har olika instrument olika krav. Det är därför 

viktigt att följa tillverkarens rekommendation för varje enskild instrumenttyp. 

 

 Installation av mätutrustning C03 

   

  Säkerställ att kraven enligt NFS 2019:9 Bilaga 4 – Placering av 
Mätutrustning är uppfyllda 

  Tillverkarens instruktioner gällande installation följs 

  Längd, dimension och material på rör och slangar följer tillverkarens 
rekommendationer 

  Tätning av håll och andra potentiella läckagepunkter är åtgärdade 

  Vid risk för spänningsvariationer stabilisera nätspänningen 

  Säkerställ att utblås och insug till kyl- eller värmeaggregat inte 
kontaminerar den luft som ska provtas, detta gäller även utblås och 
insug på kringliggande byggnader 

  Det finns utrusning för att kommunicera med instrumentet, t.ex. 
utrustning för att läsa av instrument på distans eller utrustning för att 
mätdata automtisk hämtas eller skickas från instrumentet 
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Konfiguration av mätutrustning 
Konfigurationen av mätutrustning ska följa instrumentens manual och tillverkarens instruktioner samt 

eventuella rekommendationer i instrumentets godkännande. Det som dock är generellt för alla 

instrument är att mätningar av partiklar och ämnen som ska analyseras i partikelform (PM10, PM2.5, 

bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly) ska ske vid rådande lufttryck och temperatur, dvs 

provtagningsvolymen ska avse omgivningsförhållandena vid provtagningen. 

För instrument som mäter gaser (NO2, SO2, CO, O3 och bensen) däremot ska mätningen vara omräknad 

till standardtemperatur 293 K och standardtrycket 101,3 kPa. Denna omvandling kan antingen göras 

direkt i instrumenten eller manuellt senare. Huvudregeln är att om instrumentet mäter ppm eller ppb 

ska omräkningen göras manuellt senare men mäter instrumentet halter i μg/m3 eller mg/m3 sker 

omräkningen direkt i instrumentet. Om instrumentet därför mäter föroreningen i ppm eller ppb ska 

omräkningsfaktorerna följa tabellen nedan, instrumentmanualen bör tillhandahålla hur 

omräkningsfaktorn ändras eller väljs. 

 ppb till μg/m3 μg/m3 till ppb 

NO2 1 ppb = 1,91 μg/m3 1 μg/m3 = 0,52 ppb 

NO 1 ppb = 1,25 μg/m3 1 μg/m3 = 0,80 ppb 

SO2 1 ppb = 2,66 μg/m3 1 μg/m3 = 0,38 ppb 

O3 1 ppb = 2,00 μg/m3 1 μg/m3 = 0,50 ppb 

CO  1 ppm = 1,16 mg/m3 1 mg/m3 = 0,86 ppm 

Bensen 1 ppb = 3,25 μg/m3 1 μg/m3 = 0,31 ppb 

Notera: För CO avses omvandlingen ppm till mg/m3 och vice versa 

 

 Konfigurering av mätutrustning C04 

   

  Konfigurationen av mätutrustning ska följa instrumentens manual och 
tillverkarens instruktioner 

  Referenslaboratoriet har utfärdat riktlinjer för hur vissa instrument 
ska konfigureras, dessa riktlinjer framgår av instrumentets 
godkännande och dess bilagor, alternativt annan information i 
anslutning till instrumentet på Referenslaboratoriets hemsida. 

  Vid mätning av ämnen som ska analyseras i partikelform (PM10, PM2.5, 
bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly) ska instrument vara 
inställt på att mäta under rådande lufttryck och temperatur 

  Vid mätning av gaser (NO2, SO2, CO, O3 och bensen) ska instrumentet 
vara inställt på att mäta antingen i ppm eller ppb alternativ räkna om 
resultatet till μg/m3 eller mg/m3 med hjälp av omräkningstabellen i 
detta avsnitt 
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Del D – Allmänt om operativa mätningar 

 

En central del i att säkerställa att mätdata från luftkvalitetmätningar håller hög tillförlitlighet är att 

hålla instrument och utrusning i god kondition. Service och underhåll är därför viktiga delar av 

kvalitetssäkringsprogrammet. I Sverige används många olika typer av instrument och denna 

vägledning redogör därför inte specifikt för vilka åtgärder som ska göras för varje enskild 

instrumenttyp utan syftar till att ge en mer generell bild av hur service och underhåll bör gå till. 

Instrumentoperatören behöver därför säkerställa att det finns dokumenterade rutiner och kunskap 

för att utföra dessa åtgärder tillsammans med övrig service och underhåll enligt 

instrumenttillverkarens rekommendation. Till detta ska rutiner också finnas för att dokumentera allt 

underhåll och servicearbete som utförs samt resultatet av detta arbete. 

För att på ett konkret sätt säkerställa att mätningarna av luftkvalitet håller tillräckligt hög tillförlitlighet 

finns det i Naturvårdsverkets föreskrifter [1] reglerat maximal mätosäkerhet för respektive förorening. 

De som mäter behöver därför säkerställa att de mätningar som görs ligger inom denna osäkerhet 

genom att beräkna mätosäkerheten för de instrument som används. Om beräkningarna utförs korrekt 

innebär alltså mätosäkerheten en kvalitetsstämpel på de mätningar som genomförs. 

Denna vägledning innehåller riktlinjer för att kvalitetssäkra operativa mätningar av partiklar (PM10 och 

PM2.5) och NO2. Vägledningen omfattar både instrument som mäter enligt referensmetod och 

instrument som av Naturvårdsverket godkänts som likvärdiga med referensmetod. 

Spårbarhet 
I Naturvårdsverkets föreskrifter finns det också krav på att operativa mätningar av luftföroreningar 

ska vara spårbara i enlighet med gällande standard om allmänna kompetenskrav för provnings- och 

kalibreringslaboratorier. Detta innebär att instrument som används löpande ska jämföras och 

kalibreras med utrustning och referensmaterial som kan spåras tillbaka till internationella standarder. 

Detta är således också en viktig del för att säkerställa tillförlitligheten och jämförbarheten i de 

mätningar som görs. 

Ackreditering enligt ISO 17025 

Ett sätt att säkerställa spårbarhet när externa laboratorier eller konsulter anlitas är att efterfråga att 

leverantören ska vara ackrediterade enligt ISO 17025. Här är det dock viktigt att komma ihåg att 

ackreditering enligt ISO 17025 gäller metoder och tillvägagångssätt och inte hela laboratoriet eller 

företaget. Detta innebär alltså att en konsult eller laboratorium kan ha både ackrediterad och icke 

ackrediterad verksamhet och en kund eller uppdragsgivare behöver därför efterfråga ackreditering på 

just det arbete som ska utföras. Ett sätt för att undersöka och se vad ett företag eller organisation är 

ackrediterad för är att besöka Swedac:s hemsida [5] och titta i deras ackrediteringsregister. 

  



 

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar   14 

Del E – Mätningar av PM10 och PM2.5 

 

I Del B - Val av mätinstrument redogörs för att ett godkänt instrument antingen överensstämmer med 

referensmetoden för aktuell föroreningen eller är en likvärdig metod. I detta kapitel följer därför först 

vägledning i de fall partiklar mäts enligt referensmetoden och därefter för likvärdig metod. Endast de 

avsnitt som är relevanta för de egna mätningarna behöver ingå i kvalitetssäkringsprogrammet. 

Instrument som mäter PM10 och PM2.5 enligt referensmetoden 

Skötsel och underhåll av referensinstrument 

Instrument som mäter partiklar, PM10 och PM2.5, enligt referensmetoden ska följa standard SS-EN 

12341:2014 ”Utomhusluft – Standardmetod för gravimetrisk bestämning av masskoncentrationen av 

PM10 - eller PM2.5-fraktionen av svävande stoft i luften” [6]. Mätprincipen innebär att partiklarna 

samlas på ett filter som därefter vägs i ett laboratorium. Metoden innebär därmed en fördröjning 

mellan mätning och att resultat erhålls. Metoden ger således ingen realtidsdata.  

Används partikelinstrument som mäter enligt referensmetoden ska dessa mätningar följa standarden 

som innefattar följande åtgärder: 

 

Instrument som mäter partiklar enligt referensmetoden E01 

   

 Kontroller och kalibrering enligt SS-EN 12341:2014 Frekvens 

 Kontrollera sensorer för temperatur och lufttryck Kvartal 

 Kalibrera sensorer för temperatur och lufttryck Årligen 

 Kontroll av flöde Kvartal 

 Kalibrering av flöde Årligen 

 Läcktest Årligen 

 Övrigt underhåll  

 Lista alla övriga service och underhållsåtgärder enligt instrumentets 
manual och tillverkarens rekommendationer 

 

 Säkerställ att alla åtgärder omfattas av egna rutiner eller eventuella 
serviceavtal samt att detta arbete dokumenteras 
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Filtervägning 

Om mätningar genomförs enligt referensmetoden behöver filter vägas löpande, rutiner och krav på 

denna vägning finns också i SS-EN 12341:2014. Om vägningen utförs av ett externt laboratorium bör 

detta ha dokumenterade rutiner för att utföra vägning enligt SS-EN 12341:2014, en bra 

kvalitetsstämpel är om laboratoriet är ackrediterat enligt ISO 17025 för dessa aktiviteter. 

 

 Filtervägning E02 

   

  Egna filtervägningar ska följa standard SS-EN 12341:2014 

  Utför externt laboratorium filtervägningarna bör detta ha 
dokumenterade rutiner för att väga enligt standard SS-EN 12341:2014 
och laboratoriet får gärna vara ackrediterade enligt ISO 17025 för 
uppgiften 

   

 

Beräkning av mätosäkerhet för referensinstrument 

Om partiklar, PM10 och PM2.5, mäts med ett referensinstrument ska mätningarna följa standard SS-EN 

12341:2014. Denna standard ger också information kring beräkning av mätosäkerhet. 

 

 Mätosäkerhet för partikelinstrument, referensinstrument E03 

   

  Utförs mätningar av PM10 och PM2.5 enligt referensmetoden ska 
beräkning av osäkerhet följa standard SS-EN 12341:2014 
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Spårbarhet för referensinstrument 

För själva partikelfraktionen PM10 eller PM2.5 finns inget internationellt erkänt kalibreringsmaterial att 

jämföra och kalibrera utrustning med, för att på så sätt säkerställa mätningarnas spårbarhet. Detta 

innebär att en provtagare för partiklar som mäter enligt standard SS-EN 12341:2014 i sig själv är en 

primär standard. För att säkerställa spårbarhet för ett referensinstrument behöver därför endast den 

kringutrustning som används för att kalibrera sitt instrument med vara kalibrerad mot spårbara 

standarder, t.ex. flödesmätare och termometrar. 

Kraven på spårbarhet gäller dock inte endast provtagaren utan omfattar även filtervägningen och den 

utrustning som används för detta, t.ex. vågar och klimatkontroll i vågrum. För att säkerställa spårbara 

mätningar vid mätning med ett referensinstrument för partiklar behöver därför följande säkerställas: 

 

 Spårbarhet för partikelinstrument, referensinstrument E04 

   

  Utrustning för att kalibrera provtagarens temperatur, tryck och flöde 
ska regelbundet kalibreras mot spårbara standarder. Används externt 
laboratorium får detta gärna vara ackrediterade enligt ISO 17025 för 
uppgiften, detta innebär nämligen en garanti för att kalibreringen är 
spårbar 

  Utrustning som används vid filtervägning ska regelbundet kalibreras 
mot spårbara standarder. Används externt laboratorium för 
filtervägning får detta gärna vara ackrediterade enligt ISO 17025 
eftersom detta innebär en garanti för spårbara vägningar 

  Dokumentation som visar spårbarheten bör upprättas och sparas, 
t.ex. i form av de kalibreringsbevis eller certifikat som erhålls i 
samband med kalibrering hos externa laboratorier 
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Instrument som mäter PM10 och PM2.5 med likvärdig metod 

Skötsel och underhåll av likvärdiga partikelinstrument 

Instrument som mäter partiklar, PM10 och PM2.5, och som Naturvårdsverket godkänt som likvärdigt 

med referensmetoden kan följa flera olika mätprinciper. Det är därför viktigt att alltid följa 

tillverkarens rekommendationer gällande handhavande, service och underhåll etc. En standard för 

automtiska partikelinstrument finns dock inom EU men det är i dagsläget inget krav i Sverige att denna 

följs. För att ändå ge användare en bra bas att stå på finns tabellen nedan som vägledning för sunda 

rutiner. Men observera att tabellen nedan är generell och alla åtgärder nödvändigtvis inte är 

applicerbara på alla instrument och att det centrala som sagt är att följa tillverkarnas 

rekommendationer: 

 

Instrument som mäter partiklar med likvärdig metod E05 

   

 Kontroller och kalibrering Frekvens 

 Kontrollera att instrumentet rapporterar operativa parametrar, t.ex.  
temperatur, tryck, flöde, partikelkoncentration etc. 

Dagligen 

 Kontroll av sensorer för lufttemperatur, fuktighet och tryck Kvartal 

 Kalibrering av sensorer för lufttemperatur, fuktighet och tryck Årligen 

 Kontroll av instrumentets flöde Kvartal 

 Kalibrering av instrumentets flöde Årligen 

 Läcktest Årligen 

 Kontroll av nollnivå, dvs avläsning vid noll-luft Årligen 

 Lista alla övriga service- och underhållsåtgärder enligt instrumentets 
manual och tillverkarens rekommendationer 

 

 Säkerställ att alla åtgärder omfattas av egna rutiner eller eventuella 
serviceavtal 

 

 Åtgärder gällande service och underhåll ska dokumenteras  

   

 

Beräkning av mätosäkerhet för likvärdiga partikelinstrument 

För att skatta mätosäkerheten från partikelinstrument som godkänts som likvärdiga med 

referensmetoden för mätningar av PM10 och PM2.5 krävs parallella mätningar med en 

referensprovtagare. Det går inte att bara beräkna mätosäkerheten utan det likvärdiga instrumentet 

måste jämföras med en referensprovtagare i fält. Dessa parallella mätningar genomföras bland annat 

av Referenslaboratoriet. Referenslaboratoriet kan därför hjälpa till med att bedöma om instrumentet 

uppfyller datakvalitetsmålen eller ej. I de fall ett instrument inte anses uppfylla datakvalitetsmålen 

kan en kalibreringsfunktion behöva användas för att i efterhand justera data innan den rapporteras. 

Referenslaboratoriet har för avsikt att i framtiden tillhandahålla mer vägledning kring detta efterhand 
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som laboratoriets databas med parallella mätningar växer. Men det kan vara sunt att ha rutin för att 

åtminstone årligen vara i kontakt med Referenslaboratoriet för att ta del av den information som finns 

om just den egna instrumenttypen. 

 

 Mätosäkerhet för partikelinstrument, likvärdiga instrument E06 

   

  Utförs mätningar av PM10 och PM2.5 med automatiska instrument bör 
en rutin för årlig kontakt med Referenslaboratoriet upprättas för att 
ta del av eventuella bedömningar gällande prestandan på aktuella 
instrumenttyper 

   

 

Spårbarhet för likvärdiga partikelinstrument 

Som nämnts tidigare finns det för själva partikelfraktionen PM10 eller PM2.5 inget internationellt erkänt 

kalibreringsmaterial att jämföra och kalibrera utrustning med. Detta innebär att ett likvärdigt 

instrument som mäter PM10 eller PM2.5 behöver jämföras med en referensprovtagare för att upprätta 

spårbarhet. Parallella mätningar med en referensprovtagare skattar således både mätosäkerheten 

och säkerställer spårbarhet till en primär standard. Utöver dessa parallella mätningar behöver 

spårbarheten för den kringutrustning som används för att kalibrera sitt likvärdiga instrument mot 

också säkerställas. All kringutrustning ska vara kalibrerad mot en spårbar standard för att spårbarheter 

skall anses vara fullständig. 

 

 Spårbarhet för partikelinstrument, likvärdiga instrument E07 

   

  Parallella mätningar ska ske löpande för att säkerställa att aktuella 
instrumenttyper som används i landet fungerar och uppfyller gällande 
kvalitetskrav. Denna typ av mätning genomförs av bland annat 
Referenslaboratoriet tillsammans med kommuner och andra aktörer 

  Utrustning för att kalibrera partikelinstrumentets temperatur, tryck 
och flöde ska regelbundet kalibreras mot spårbara standarder. 
Används externt laboratorium för denna kalibrering bör detta vara 
ackrediterade enligt ISO 17025 för uppgiften, vilket innebär en garanti 
för att kalibreringen är spårbar 

  Dokumentation som visar spårbarheten bör upprättas och sparas, 
t.ex. i form av de kalibreringsbevis eller certifikat som erhålls i 
samband med kalibrering hos externa laboratorier 
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Del F – Mätningar av NO2 

 

I Del B - Val av mätinstrument redogörs för att ett godkänt instrument antingen överensstämmer med 

referensmetoden för aktuell föroreningen eller är en likvärdig metod. I detta kapitel följer därför först 

vägledning i de fall kvävedioxid (NO2) mäts enligt referensmetoden och därefter för likvärdig metod. 

Endast de avsnitt som är relevanta för de egna mätningarna behöver ingå i 

kvalitetssäkringsprogrammet. 

Hantering av gasflaskor för NO2 kalibrering 
Gasflaskor används för att kalibrera många olika typer av gasinstrument, inklusive instrument som 

mäter NO2. För att kalibreringen ska fylla sin funktion behöver koncentrationen i gasflaskan vara 

noggrant bestämd och stabil, dvs att koncentrationen inte förändras över tid. Detta betyder att 

operatörer som använder gasflaskor i sin drift av gasinstrument måste säkerställa att gasflaskorna 

förvaras och hanteras på ett sätt så att innehållet inte kontamineras.  

Gasregulator 

Eftersom kalibrering av NO2-instrument genomförs med gasflaskor som innehåller kväveoxid (NO) är 

det mycket viktigt att säkerställa att syre inte läcker in i flaskan. NO tillsammans med syre reagerar 

nämligen och bildar NO2 och gör således att koncentrationen NO i flaskan förändras. För att förebygga 

detta måste gasflaskans regulator eller tryckreduceringsventil spolas efter inkoppling för att inte syre 

ska läcka in till kalibreringsgasen och därmed ändra koncentrationen av NO. Spolning innebär att 

ventilen öppnas och stängs i en bestämd ordning så att gas slussas igenom ventilen och spolar ut allt 

kvarvarande syre. Spolning skall upprepas flera gånger och ska ske varje gång som regulatorn eller 

tryckreduceringsventilen har tryckutjämnats mot atmosfären. Exakt hur spolningen går till beror på 

vilken regulator eller tryckreduceringsventil som används och något som leverantören av utrustningen 

bör kunna bistå med. 

I det fall instrument kalibreras med hjälp av gasflaskor behöver därför följande rutiner finnas: 

 

Gasflaskor för NOx kalibrering F01 

   

 Åtgärd Frekvens 

 Rutiner för att montera och demontera gasregulator på gasflaska Vid behov 

 Rutiner för att spola regulatorn när regulatorn har monterats Vid behov 

 Rutiner för att kontrollera och fastställa koncentrationen i gasflaskan, 
antingen i eget lab. eller hos konsult eller gasleverantör 

Halvår 
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Instrument som mäter NO2 enligt referensmetoden 
Referensmetoden för mätning av kvävedioxid (NO2) och kväveoxider (NO) är SS-EN 14211:2012 

”Utomhusluft – Standardmetod för mätning av koncentrationen av kvävedioxid och kvävemonoxid 

med kemiluminescens” [7]. Denna metod är baserad på kemilumininescensteknik och bygger på 

reaktionen mellan NO och ozon och där NO2 först måste reduceras till NO. I standarden beskrivs hur 

mätningarna ska genomföras för att säkerställa dess kvalitet. 

Skötsel och underhåll av NO2-referensinstrument 

Skötsel och underhålla av instrument som mäter NO2 enligt referensmetod ska följa standard SS-EN 

14211:2012 som innehåller åtgärderna i tabellen nedan. Kalibrering av instrument ska utföras minst 

var tredje månad. Vid kalibreringen används referensgaser som är spårbara till nationella standarder 

och som har en koncentration som motsvarar minst 70-80 % av instrumentets mätområde. 

Referensgasens osäkerhet ska vara mindre än ± 5 % vid 95 % konfidensnivå. För kalibrering och 

kontroll av nollnivå används noll-gas, noll-gas ska inte ge något utslag på instrumentet och erhålls 

oftast via så kallade skrubbrar som renar luften innan provtagning. Referensgasen ska tillföras innan 

partikelfiltret så att det är möjligt att kontrollera och om möjligt korrigera för kontaminering på grund 

av filtret. För NO2-instrument ska också konverterns effektivitet kontrolleras minst årligen. För 

nödvändig dokumentering och beräkningar finns ett stöddokument (se nedan) upprättat som hjälp, 

dokumentet är dock frivilligt att använda om något motsvarande system redan finns implementerat. 

 

Instrument som mäter NO2 enligt referensmetoden F02 

   

 Kontroller och kalibrering enligt SS-EN 14211:2012 Frekvens 

 Span och nollpunktskontroll samt beräkning av long term zero och 
span drift 

Två veckor 

 Tvåpunktskalibrering och beräkning av repeatability at zero och span 
samt beräkning av detektionsgräns 

Kvartal* 

 Flerpunktskalibrering och beräkning av lack of fit Årligen* 

 Konvertereffektivitet Årligen 

 Dokumentering av kontroller och kalibrering enligt stöddokument eller 
motsvarande. 
 

 

 Övrigt underhåll  

 Övriga service och underhållsåtgärder enligt instrumentets manual och 
tillverkarens rekommendationer 

 

 Säkerställ att alla åtgärder omfattas av egna rutiner eller eventuella 
serviceavtal samt att detta arbete dokumenteras 

 

   

* Frekvensen kan sänkas om instrumentet i kontrollerna är stabilt, se standard 14211:2012 för mer info  
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Stöddokument för beräkning av long term zero och span drift, repeatability at zero och span, lack of 

fit, detection limit samt konvertereffektivitet finns som bilaga till denna guide (Stöddokument NO2 

uncertainty EN 14211). Stöddokumentet baseras på standard SS-EN 14211:2012 och det bör upprättas 

ett exemplar av dokumentet för varje enskilt instrument. Information bör därefter löpande föras in 

och loggas i dokumentet i samband med kalibreringar och service. Beräkningarna säkerställer att 

mätningarna uppfyller standardmetodens kvalitetskrav samt används när mätningarnas mätosäkerhet 

ska beräknas. 

I de fall konsulter eller andra externa leverantörer ansvarar för kontroll och kalibrering behöver rådata 

inte föras in i stöddokumentet, men de slutgiltiga värdena bör tillhandahållas av leverantören som en 

del i den löpande kvalitetssäkringen. 

Beräkning av mätosäkerhet för NO2-referensinstrument 

För att beräkna mätosäkerheten för ett NO2-instrument som mäter enligt referensmetoden används 

dels information från när instrumenttypen typtestades och dels information som fås i samband med 

löpande kalibrering och underhåll. Denna information ska sedan kombineras ihop genom att använda 

färdiga Excel-mallar som tillhandahålls via Referenslaboratoriets hemsida [3]. Det är således viktigt att 

säkerställa att kalibrering och underhåll utförs enligt fasta rutiner så att mätosäkerheten också kan 

beräknas korrekt. Hur beräkningen går till mer konkret visas i Appendix A – Beräkning av 

mätosäkerhet. 

Om det finns flera instrument i drift är det också värt att notera att beräkningen av mätosäkerheten 

ska göras för varje enskild instrumentindivid, även om instrumenttypen är den samma. Eftersom varje 

individuellt instrument får egna kalibreringsresultat kommer också mätosäkerheten vara olika för 

olika instrumentindivider. 

 

 Mätosäkerhet för gasinstrument, referensinstrument F03 

   

  Utförs mätningar med NO2-instrument som mäter enligt 
referensmetoden ska beräkning av osäkerhet följa aktuell standard, 
t.ex. genom att använda de Excel-dokument som tillhandahålls av 
Referenslaboratoriet, se Appendix A – Beräkning av mätosäkerhet 
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Spårbarhet för NO2-referensinstrument 

För att säkerställa att mätningarna med NO2-instrument är spårbara är grundförutsättningen att den 

kalibreringsgas som används är spårbar, detta innebär i praktiken att de gasflaskor med NO som 

används vid kalibreringar och kontroller ska vara av spårbar typ. För att åstadkomma detta kan 

spårbara flaskor köpas direkt av en gasleverantör alternativt internkalibreras i egen regi under 

förutsättning att spårbara referensmaterial finns tillgängliga. Utöver spårbarhet för gasflaskorna 

behöver spårbarheten för all övrig kringutrustning som används vid instrumentkalibrering och kontroll 

fastställas. All kringutrustning ska vara kalibrerad mot en spårbar standard för att spårbarheter skall 

anses vara fullständig. Det ska dock nämnas att en svensk nationell standard när det gäller kalibrering 

av NO2-instrumet håller på att utvecklas av Referenslaboratoriet, därför kan riktlinjerna för hur 

gasflaskorna ska kalibreras ändras i framtiden. 

 

 Spårbarhet för NO2-instrument, referensinstrument F04 

   

  Flaskor med både noll och NO-gas som används för kalibrering av 
instrument ska vara spårbara, antigen köps spårbara flaskor direkt av 
gasleverantörerna eller så internkalibreras flaskorna i egen regi om 
spårbara referensmaterial finns tillgängligt. En eventuell 
gasleverantör bör vara ackrediterat enligt 17025 för aktuell 
flaskanalys då detta säkerställer spårbarheten 

  När gasflaskor kontrolleras varje halvår ska detta göras mot en 
spårbar standard, görs detta av externt laboratorium eller 
gasleverantör måste denna aktör kunna redovisa analysens 
spårbarhet 

  Övrig utrustning som används för att kalibrera instrumentet, t.ex. 
massflödeskalibrator och nollgasgeneratorer skall vara kalibrerade 
mot spårbara standarder. Återigen är ackreditering enligt 17025 en 
stämpel som säkerställer spårbarhet om uppgiften görs av externa 
organisationer 

  Dokumentation som visar spårbarheten på all utrustning bör 
upprättas och sparas, t.ex. i form av de kalibreringsbevis eller 
certifikat som följer med när utrustning eller gasflaskor kalibrerats 
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Instrument som mäter NO2 med likvärdig metod 

Skötsel och underhåll av likvärdiga NO2-instrument 

Operativa NO2-mätningar kan genomföras med instrument som mäter enligt referensmetoden eller 

med instrument som är godkända av Naturvårdsverket som likvärdiga med referensmetoden. 

Instrument som är godkända som likvärdiga med referensmetoden kan dock inte alltid kontrolleras 

och kalibreras på samma sätt som de instrument som mäter enligt referensmetoden. Det betyder 

alltså att instrumenttillverkaren behöver tillhandahålla instruktioner för hur mätningarna ska 

kvalitetssäkras. Centrala kontroller för att säkerställa instrumentens prestanda är dock noll- och span-

kontroller, kalibreringar samt repeterbarhet. Frekvensen för dessa kontroller varierar dock beroende 

på vilket instrument som används. Men generellt måsta följande aktiviteter omfattas: 

 

Instrument som mäter NO2 med likvärdig metod F05 

   

 Kontroller och kalibrering Frekvens 

 Span- och nollpunktskontroll samt beräkning av long term zero och 
span drift 

 

 Tvåpunktskalibrering och beräkning av repeatability at zero och span 
samt beräkning av detektionsgräns 

 

 Flerpunktskalibrering och beräkning av lack of fit  

 Konvertereffektivitet  

 Övrigt underhåll  

 Lista alla övriga service- och underhållsåtgärder enligt instrumentets 
manual och tillverkarens rekommendationer 

 

 Säkerställ att alla åtgärder omfattas av egna rutiner eller eventuella 
serviceavtal samt att detta arbete dokumenteras 

 

   

 

Stöddokument för beräkning av long term zero och span drift, repeatability at zero och span, lack of 

fit, detection limit samt konvertereffektivitet finns som bilaga till denna guide (Stöddokument NO2 

uncertainty EN 14211). Stöddokumentet baseras på standard SS-EN 14211:2012 men går även att 

använda för instrument likvärdiga med referensmetoden. Det bör upprättas ett exemplar av 

dokumentet för varje enskild instrumentindivid i de fall flera instrument används. Information bör 

därefter löpande föras in och loggas i dokumentet i samband med kalibreringar och service. 

Beräkningarna säkerställer att mätningarna håller rätt kvalitet samt används när mätningarnas 

mätosäkerhet ska beräknas. 

I de fall konsulter eller andra externa leverantörer genomför delar av underhållet behöver inte rådata 

fyllas in i stöddokumentet, men de slutliga värdena som erhålls från leverantören bör sparas som en 

del av den löpande kvalitetssäkringen. 
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Beräkning av mätosäkerhet för likvärdiga NO2-instrument 

Skattning eller beräkning av mätosäkerhet kan göras på flera olika sätt, Referenslaboratoriet 

förespråkar att samma metod som vid mätning med ett referensinstrument används men andra 

metoder finns också. Instrumentleverantören bör därför hjälpa användaren med lämpligt 

tillvägagångsätt för aktuellt instrument. 

I den metod som används av Referenslaboratoriet kombineras dels information från när 

instrumenttypen typtestades och dels information som fås i samband med löpande kalibrering och 

underhåll för att beräkna mätosäkerheten. Beräkningen görs genom att använda färdiga Excel-mallar 

som tillhandahålls via Referenslaboratoriets hemsida. Det är således viktigt att säkerställa att 

kalibrering och underhåll utförs enligt fasta rutiner så att mätosäkerheten också kan beräknas korrekt. 

Hur beräkningen går till mer konkret visas i Appendix A – Beräkning av mätosäkerhet. 

Om det finns flera instrument i drift är det också värt att notera att beräkningen av mätosäkerheten 

ska göras för varje enskild instrumentindivid, även om instrumenttypen är den samma. Eftersom varje 

individuellt instrument får egna kalibreringsresultat kommer också mätosäkerheten vara olika för 

olika instrumentindivider. 

 

 Mätosäkerhet för gasinstrument, likvärdigt instrument F06 

   

  Utförs mätningar av NO2 med likvärdiga gasinstrument bör beräkning 
av osäkerhet göras genom att använda de Excel-dokument som 
tillhandahålls av Referenslaboratoriet, se Appendix A – Beräkning av 
mätosäkerhet 
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Spårbarhet för likvärdiga NO2-instrument 

Även spårbarheten för likvärdiga NO2-instrument behöver fastställas tillsammans med 

instrumentleverantören. Används kalibreringsgas ska denna vara av spårbar typ. Samma krav gäller 

även annan kringutrustning som används för att kalibrera sitt instrument mot. All kringutrustning ska 

vara kalibrerad mot en spårbar standard för att spårbarheten skall anses vara fullständig. 

 

 Spårbarhet för NO2-instrument, likvärdigt instrument F07 

   

  Eventuella gasflaskor som används för kalibrering av instrumentet ska 
vara spårbara, antigen köps spårbara flaskor direkt av 
gasleverantörerna eller så internkalibreras flaskorna i egen regi om 
spårbara referensmaterial finns tillgängligt. En eventuell 
gasleverantör bör vara ackrediterat enligt 17025 för aktuell 
flaskanalys då detta säkerställer spårbarheten 

  När eventuella gasflaskor kontrolleras varje halvår ska detta göras 
mot en spårbar standard, görs detta av externt laboratorium eller 
gasleverantör måste denna aktör kunna redovisa analysens 
spårbarhet 

  Övrig utrustning som används för att kalibrera instrumentet, t.ex. 
massflödeskalibrator och nollgasgeneratorer skall vara kalibrerade 
mot spårbara standarder. Återigen är ackreditering enligt 17025 en 
stämpel som säkerställer spårbarhet om uppgiften görs av externa 
organisationer 

  Dokumentation som visar spårbarheten på all utrustning bör 
upprättas och sparas, t.ex. i form av de kalibreringsbevis eller 
certifikat som följer med när utrustning eller gasflaskor kalibrerats 
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Del G – Datahantering 

 

Allmänt om datahantering 
För att säkerställa att mätningarna av luftföroreningar håller tillräckligt hög kvalitet och finns i 

tillräcklig mängd för att ge en rättvis bild av luftkvaliteten finns krav på tidstäckning, datafångst och 

mätosäkerhet. I föreskrifterna NFS 2019:9 Bilaga 1 – Kvalitetsmål för data [1] finns de krav som ställs 

på mätningarna listade. 

Bilaga 1 – Kvalitetsmål för data 

 Kvävedioxid 

Svaveldioxid 

Kolmonoxid 

Partiklar 

(PM10 och 

PM2,5)  

Bly 

Bensen Arsenik 

Kadmium 

Nickel 

Bens(a)pyren 

1. Kontinuerliga mätningar 

Lägsta godtagbara 
tidstäckning 

100 % 100 % 35/90 % 50 % 33 % 

Lägsta godtagbara 
datafångst 

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 

Osäkerhet 15 % 25 % 25 % 40 % 50 % 

2. Indikativa mätningar 

Lägsta godtagbara 
tidstäckning 

14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 

Lägsta godtagbara 
datafångst 

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 

Osäkerhet 25 % 50 % 30 % 40 % 50 % 

 

Källa: Utdrag ur NFS 2019:9 Bilaga 1 – Kvalitetsmål för data [1] 

 

Tidstäckning och datafångst 
Beroende på om det är kontinuerliga eller indikativa mätningar som genomförs finns olika krav på 

tidstäckning och datafångst. Mer detaljerad vägledning kring beräkning av tidstäckning och datafångst 

finns i Luftguiden [2]. 

 

 Tidstäckning och datafångst G01 

   

  Att rutiner och resurser finns tillgängliga för att nå kraven på 
tidstäckning och datafångst i NFS 2019:9 Bilaga 1 – Kvalitetsmål för 
data, dvs att mättningarna kan upprätthållas i den omfattning som 
krävs 
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Insamling och lagring av mätdata 
Beroende på vilka instrument och datainsamlingssystem som används ser insamlingen och lagringen 

av mätdata olika ut för olika aktörer. Det är dock viktigt att säkerställa att data samlas och lagras på 

ett sånt sätt att onödiga dataförluster undviks. 

 Insamling och lagring av mätdata G02 

   

  Rutiner för att löpande säkerställa att insamlingen av data fungerar 

  Det finns rutiner för att säkerhetskopiera mätdata 

   

 

Kvalitetskontroll av data 
Mätdata ska löpande kontrolleras för att på ett tidigt stadium kunna identifiera eventuella problem 

med instrumenten eller placeringen av stationerna. Då variationen av föroreningar inte alltid är logisk 

eller förutsägbar kan dock uppgiften vara svår, framförallt i de fall mätningarna görs av enskilda 

parametrar på enstaka platser. I det fall flera olika föroreningar mäts på samma plats alternativ flera 

mätstationer finns i samma område kan deras inbördes relation fungera som underlag för om halterna 

är rimliga eller ej. Följande kan därför fungera som vägledning för att utarbeta rutiner eller åtgärder 

för att löpande kontrollera mätdata på aktuella mätstationer: 

Granskning av enskilda mätserier utan annan jämförelse: 

• Driver värdena över tid? Titta över en lägre period och se hur värdena varierar under året. 

• Syns förväntade dygns- vecko- och årstidsvariationer? Exempel; generellt sett högre halter i 

tätortsluft i rusningstid men lägre under nätter och helger. 

• Ser vi några orealistiskt höga toppar? 

Jämförelse mellan olika parametrar vid samma station:  

• Halterna av PM10 ska normalt sett vara högre än PM2.5.  

• NO2 och CO är generellt sett korrelerade (samvarierar). 

• Ozon och NO2 är generellt sett antikorrelerade (samvarierar inte). 

Jämförelse mellan olika stationer: 

• Varierar halterna mellan stationer som förväntat? Exempel; halterna i urban bakgrund är 

normalt högre än regional bakgrund. 

• Ligger variationen över året i linje med jämförbara stationer? 

• Halter i taknivå bör vara lägre än i gatunivå (med undantag för ozon).  

Jämförelse med väderförutsättningarna: 

• Temperaturinversion och låg vindhastighet ger normalt sett höga halter av luftföroreningar. 

• Regn och våta vägbanor ger generellt låga PM10 halter, torra vägbanor under dubbsäsong ger 

däremot höga PM10 halter.  
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Det är viktigt att påpeka att ingen mätdata, även om det finns misstankar om att den är orealistisk, 

ska tas bort vid löpande kontroll av data. Data som däremot fastställs som felaktig pga. av 

mättekniska orsaker t.ex. fel på utrustning, läckage, smutsiga slangar, defekta filter, felaktiga flöden 

m.m.  kan strykas. Alla andra mätvärden, även de som uppkommer till följd av tillfälliga aktiviteter vid 

mätplatsen som ger upphov till förhöjda halter, t.ex. vägarbeten, trafikolyckor, långväga transporter 

eller liknande ska behållas. 

 Kvalitetskontroll av mätdata G03 

   

  Rutiner för att löpande kontrollera att data som samlas in är rimlig 
och i relation till förväntade halter i syfte att identifiera eventuella 
problem med instrumenten/utrustningen 

  Utvärdera om det finns möjlighet att jämföra mätningar med andra 
parametrar vid samma station 

  Utvärdera om det finns möjlighet att jämföra mätningar med 
närliggande stationer 

  Utvärdera om det finns möjlighet att jämföra mätningar med aktuella 
väderförutsättningarna 

  Rutiner för att följa upp och granska orealistisk eller felaktig data utan 
att den raderas 

   

 

Sammanställning av mätdata 
När data rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd ska högsta tillgängliga tidsupplösning användas. 

Men vid mätningar som har en högre tidsupplösning än timme (t.ex. 5 eller 10 min) ska data 

aggregeras till timvärden inför rapporteringen. I de fall någon eller ytterligare sammanställning av data 

ska göras är det viktigt att dessa beräkningar följer NFS 2019:9 Bilaga 5 - Hantering av mätdata [1] för 

att data ska vara giltig. Det är således viktigt att ha detta i åtanke ifall kvalitetsgranskning av data sker 

på väldigt hög upplösning, t.ex. om två 10-minutersvärden stryks pga. av instrumentfel finns inte 

tillräckligt med data kvar för att beräkna ett giltigt timvärde, timvärdet ska således då också strykas. 

Parameter Krav på andel giltiga mätdata 

Timvärden 75 % (dvs. 45 minuter) 

Åttatimmarsvärden 75 % av värdena (dvs. sex timmar) 

Högsta åttatimmarsmedelvärdet 

under ett dygn 
75 % av de glidande åttatimmars-

medelvärdena (dvs. 18 st. åttatim-

marsmedelvärden per dag) 

Dygnsvärden 75 % av timvärdena (dvs. 18 tim-

mar) 

Årsmedelvärde 90 % 1 av timvärdena eller (om 
dessa inte är tillgängliga) dygnsvär-

dena under året 

1 Kraven rörande beräkningar av årsmedelvärdet omfattar inte förlust av data på grund av 

regelbunden kalibrering eller normalt underhåll av instrumenten. 
 

Källa: Utdrag ur NFS 2019:9 Bilaga 5 - Hantering av mätdata [1]  
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 Sammanställning av mätdata G04 

   

  Säkerställ att det vid behov finns rutiner för att sammanställa mätdata 
enligt kraven i NFS 2019:9 Bilaga 5 - Hantering av mätdata. 

   

 

I kapitlet Del C – Installation av mätutrustning avsnittet Konfiguration av mätutrustning beskrivs hur 

mätningar av gaser (NO2, SO2, CO, O3 och bensen) kan mätas direkt i ppm eller ppb alternativt 

temperatur- och tryckkorrigerade till μg/m3 respektive mg/m3. Om instrumentet inte korrigerar 

mätningen (dvs instrumentet mäter i ppm eller ppb) behöver korrigering göras manuellt för att 

halterna ska kunna jämföras med Miljökvalitetsnormerna. Konverteringen ska i så fall följa tabellen 

nedan. Notera dock att denna konvertering endast gäller föroreningar i gasform och inte mätning av 

föroreningar i partikelform (PM10, PM2.5, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly). 

 ppb till μg/m3 μg/m3 till ppb 

NO2 1 ppb = 1,91 μg/m3 1 μg/m3 = 0,52 ppb 

NO 1 ppb = 1,25 μg/m3 1 μg/m3 = 0,80 ppb 

SO2 1 ppb = 2,66 μg/m3 1 μg/m3 = 0,38 ppb 

O3 1 ppb = 2,00 μg/m3 1 μg/m3 = 0,50 ppb 

CO  1 ppm = 1,16 mg/m3 1 mg/m3 = 0,86 ppm 

Bensen 1 ppb = 3,25 μg/m3 1 μg/m3 = 0,31 ppb 

Notera: För CO avses omvandlingen ppm till mg/m3 och vice versa 

 

 Sammanställning av mätdata G05 

   

  När mätdata för NO2, SO2, CO, O3 och bensen samlats in i ppm eller 
ppb ska denna korrigeras till standardtryck och temperatur. 
Omräkningen från ppb till μg/m3 respektive ppm till mg/m3 ska göras 
enligt tabellen i detta avsnitt 
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Del H – Rapportering av data 

 

Realtidsdata från kontinuerliga mätningar, som inte behöver vara kvalitetsgranskad, ska löpande 

rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd [4] via Naturvårdsverkets valideringstjänst [8]. Det är 

därför viktigt att ha en fungerande koppling av realtidsdata till Naturvårdsverkets datavärd. 

 

 Realtidsdata till Naturvårdsverkets datavärd H01 

   

  Säkerställ att det finns en koppling av realtidsdata till 
Naturvårdsverkets datavärd och rutiner för att löpande säkerställa att 
kopplingen fungerar  

   

 

Utöver att leverera realtidsdata till datavärden ska kvalitetssäkrad data från föregående års mätningar 

rapporteras till Naturvårdsverket. Rapporteringen görs till datavärden via Naturvårdsverkets 

valideringstjänst [8] och ska göras senast den 31 mars. Hur rapporteringen går till och vilken 

information som ska vara med beskrivs på datavärdens hemsida [4]. 

All data som rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd kommer genomgå en övergripande 

kvalitetsgranskning. För att förebygga att felaktig data och data med vanligt förekommande avvikelser 

rapporteras behöver därför all data valideras innan rapportering. I Appendix B – Årlig datavalidering 

finns vägledning samt exempel för hur denna datavalidering ska gå till. Var dock noga med att samtliga 

mätserier som ska rapporteras behöver valideras. Syftet med att göra valideringen på detta sätt är att 

identifiera vanligt förekoppande avvikelser och problem samt förebygga eventuella synpunkter redan 

innan data rapporteras. 

 

 Årlig rapportering till Naturvårdsverkets datavärd H02 

   

  Rutiner för att årligen kunna kvalitetsgranska data enligt Appendix B – 
Årlig datavalidering i denna vägledning 

  Rutiner för att årligen kunna leverera kvalitetssäkrad data till 
Naturvårdsverkets datavärd 
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Del I – Upphandling av leverantör 

 

I Sverige är det vanligt att anlita konsulter för hjälp med luftkvalitetsmätningar. Det är dock viktigt att 

säkerställa att rätt tjänster efterfrågas och att uppdragsgivaren får tillräcklig återkoppling på det 

arbete en eventuell konsult utför. Avsnittet här syftar därför till att ge stöd i fall en leverantör eller 

konsult utför hela eller delar av mätkedjan samt hjälp vid kravställning vid inköp av nya instrument. 

Det kan också vara sunt att ta kontakt med Referenslaboratoriet för mer skräddarsydd vägledning i 

dessa frågor så att de krav som ställs både utgår från och täcker de egna behoven. 

Upphandling och inköp av nya instrument 
Utförs mätningar i egen regi är det vanligt att instrumenten ägs av den egna organisationen. Vid en 

eventuell upphandling eller kravställning vid inköp av nya instrument kan därför tabellen nedan 

fungera vägledande. Denna lista gäller oavsett vilken förorening som ska mätas. 

 

 Upphandling av instrument I01 

   

  Mätmetoden för kontinuerliga mätningar ska vara referensmetod 
eller likvärdig metod godkänd av Naturvårdsverket enligt NFS 2019:9 

  Säkerställ att förutsättningarna på mätplatsen, t.ex. vilket utrymme 
som finns tillgängligt på den aktuell platsen, framgår så att 
instrumentet som köps kommer passa på den avsedda stationen 

  Ska instrumentet integreras i ett befintligt datainsamlingssystem bör 
eventuella krav på instrumentets kommunikationsförmåga framgå av 
underlaget 

  Köps instrument för mätning av PM10 ska Instrumentets insug eller 
motsvarande följa standardiserad amerikansk modell enligt beslut av 
Naturvårdsverket, NV-03469-15 

  Köps instrument för mätning av PM10 kan krav ställas på instrumentet 
prestanda. Detta krav kan t.ex. utgå från relevanta tester gjorda i 
svenska miljöerna för att säkerställa att instrumentet som köps 
kommer fungera på den tilltänkta platsen 

  Utvärdera ifall utbildning av instrumenthandhavande och underhåll 
ska ingå 

  Manual och protokoll ska tillhandahållas 

  Utvärdera om installation, reparation och service ska ingå 
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Upphandling och inköp av mättjänster 
Behöver en konsult eller leverantör som tar ansvar för hela eller delar av mätkedjan upphandlas blir 

kravställningen mer omfattande. Kraven som ställs i underlaget bör utgå från att kraven i 

Naturvårdsverkets föreskrifter nås. Det är dock lätt att bli alldeles för teknisk i sin kravställning, försök 

därför istället att ge anbudsgivarna tydliga ramar utan att detaljstyra tekniska krav. Det viktiga är att 

säkerställa att föreskrifternas krav nås men inte nödvändigtvis hur, det ansvaret ligger på 

leverantören. Tabellen nedan ger därför inspiration på hur viktiga krav kan se ut. Det viktigt är dock 

att de egna behoven styr de krav som ställs. 

 

 Upphandling av mätkonsult I02 

   

  Finns redan en tilltänkt mätplats klar bör förutsättningarna gällande 
plats, utrymme, tillgänglighet och andra förutsättningar framgå av 
upphandlingsunderlaget 

  Mätmetoden för kontinuerliga mätningar ska vara referensmetod 
eller likvärdig metod godkänd av Naturvårdsverket enligt NFS 2019:9 

  Ska mätning göras enligt en referensmetod ska leverantören ha 
dokumenterade rutiner enligt gällande standard 

  Ska mätning göras med likvärdiga instrument ska leverantören ha 
dokumenterade rutiner enligt tillverkarens rekommendationer 

  Eventuella analyser av t.ex. filter bör utföras av ett ackrediterat 
laboratorium enligt ISO 17025 

  Utför leverantören kontinuerliga eller indikativa mätningar ska dessa 
bedrivas på ett sånt sätt att datakvalitetsmålet i NFS 2019:9 gällande 
datafångst, tidtäckning och mätosäkerhet nås 

  Mätningarnas spårbarhet ska dokumenteras och vara i enlighet med 
gällande standard om allmänna kompetenskrav för provnings- och 
kalibreringslaboratorier 

  Om mätningarna visar att föroreningsnivån som mäts kan antas 
komma att överskrida miljökvalitetsnormen ska leverantören 
omedelbart meddela uppdragsgivaren 

  Kvalitetsgranskade data med beräknad mätosäkerhet ska levereras 
regelbundet, t.ex. en gång per månad. Utvärdera också om 
leverantören ska utföra den årliga rapporteringen av 
kvalitetsgranskade data till Naturvårdsverkets datavärd 

  Utför leverantören kontinuerliga mätningar ska realtidsdata levereras 
till Naturvårdsverkets datavärd 

  I övrigt ska mätningarna bedrivas på ett sånt sätt att kraven i NFS 
2019:9 uppnås 
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Förväntat återkoppling från leverantör 
Utför en leverantör underhåll, service, kalibrering eller annat arbete kopplat till de instrument som 

används för mätningar är det viktigt att alltid efterfråga återkoppling på det arbete som utförts. Detta 

avsnitt ger vägledning kring vilken återkoppling en kund bör förvänta sig och efterfråga vid denna typ 

av tjänster. 

Utöver allmänna rekommendationer gällande spårbarhet omfattar avsnittet också mer specifika delar 

beroende på vilken förorening som mäts och vilken mätmetod som är aktuell. Dessa delar är 

användbara i de fall där egna instrument används men en konsult utför instrumentservice och 

underhåll alternativt i fall då en konsult utför samtliga delar av mätkedjan. Vägledningen fokuserar på 

de tre vanligast förekommande mätningarna som görs i Sverige: mätning av PM10 eller PM2,5 med 

likvärdig metod samt mätning av NO2 med likvärdig eller referensmetod. 

 

Spårbarhet 

Eftersom mätdata ska vara spårbara i enlighet med gällande standard om allmänna kompetenskrav 

för provnings- och kalibreringslaboratorier behöver en eventuell leverantör kunna redovisa 

spårbarhetskedjan för det löpande arbete leverantören utför. Detta kan därför handla om att redovisa 

vilken utrustning som leverantören använder som referens vid kontroller och kalibrerar och hur denna 

är spårbar tillbaka till internationella standarder. Detta gäller både i de fall leverantören utför hela 

mätkedjan och i de fall där en leverantör endast utför service eller underhåll av instrument. 

 

Återkoppling från leverantör, spårbarhet I03 

   

 Spårbarhet Återkoppling 

 Leverantören bör redovisa spårbarheten för 
det arbete som utförts 

Spårbarheten visas genom redovisning av 
vilken utrustning som använts som 
referens vid kalibreringar och underhåll 
samt dess spårbarhetskedja 
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Stöd om leverantör mäter partiklar med likvärdig metod 
Utförs mätningar av PM10 eller PM2,5 med likvärdig metod är det viktigt att säkerställa att de 

instrument som används fungerar tillfredställande. En leverantör, oavsett om den utför alla delar av 

mätkedjan eller endast underhåll av instrument, behöver därför kunna visa att utrustningen i fält är 

tillförlitlig och mätningarna håller den noggrannhet som behövs för att uppfylla gällande krav. Tabellen 

nedan bygger på Tabell E05 och redovisar vilka kontroller en leverantör ska utföra och hur detta bör 

återkopplas till uppdragsgivaren. Observera att återkopplingen ska göras på varje enskilt instrument i 

drift. 

 

Återkoppling från leverantör, mätning av partiklar med likvärdig metod I04 

   

 Kontroller och kalibrering Återkoppling 

 Kontroll/kalibrering av sensorer för 
lufttemperatur, fuktighet och tryck 

Återkoppling på denna kontroll ska vara 
avläsning mot referens för temperatur, 
fuktighet och tryck. Kontrollen bör utföras 
och redovisas både innan och efter 
kalibrering, service eller andra åtgärder på 
instrumentet. 

 Kontroll/kalibrering av instrumentets flöde  Återkoppling på denna kontroll ska vara 
avläsning mot aktuell flödesreferens.  
Kontrollen bör utföras och redovisas både 
innan och efter kalibrering, service eller 
andra åtgärder på instrumentet. 

 Detektionsgräns Nollnivån ska regelbundet kontrolleras 
och från denna beräknas instrumentets 
detektionsgräns. Återkoppling ska därför 
innehålla instrumentets detektionsgräns. 

 Läcktest Återkoppling på denna kontroll ska vara 
huruvida instrumentet klarade av ett 
läcktest. Kontrollen bör utföras och 
redovisas både innan och efter 
kalibrering, service eller andra åtgärder på 
instrumentet. 

 Övriga prestandakritiska parametrar viktiga 
för den metod/instrument som används 

Återkoppling bör innehålla de 
prestandakritiska parametrar samt 
instrumenten faktiska prestanda. 

    

 Övrigt underhåll   

 Övriga service- och underhållsåtgärder 
enligt instrumentets manual och 
tillverkarens rekommendationer 

Återkoppling bör innehålla alla övriga 
åtgärder som utförts. 
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Stöd om leverantör mäter NO2 med referensmetod 
I det fall NO2 mäts enligt referensmetod ska mätningarna följa standard SS-EN 14211:2012. Utförs 

driften eller service av instrument av en leverantör bör uppdragsgivare få återkoppling på följande 

centrala delar. Återkopplingen bör ske på varje enskilt instrument som används då samtliga 

parametrar är ett direkt mått på instrumentens faktiska prestanda. Informationen bygger på tabell 

F02 som specificerar kalibrering och kontroller som ska göras enligt standarden. 

 

Återkoppling från leverantör, mätning av NO2 enligt referensmetoden I05 

   

 Kontroller och kalibrering enligt standard Återkoppling 

 Span och nollpunktskontroll 
(två veckors intervall) 
 

Återkoppling ska innehålla utfall av noll 
och spankontroll samt beräknad drift vid 
noll- och spannivå (long term zero och 
span drift). 

 Tvåpunktskalibrering 
(kvartal*) 
 

Återkoppling på dessa kontroller ska vara 
beräknad repeterbarhed vid noll och span 
(repeatability at zero och span). 

 Detektionsgräns 
(kvartal*) 
 

Från tvåpunktskalibrering beräknas också 
instrumentets detektionsgräns. 
Återkoppling ska därför också innehålla 
instrumentets detektionsgräns (detection 
limit). 

 Flerpunktskalibrering 
(årligen*) 

Återkoppling på dessa kontroller ska vara 
beräknad linjäritet (lack of fit) . 

 Konvertereffektivitet 
(årligen) 

Återkoppling på denna kontroll ska vara 
beräknad konvertereffektivitet i procent. 

 Utför konsulten samtliga kontroller och 
kalibreringar är det också lämplig att 
konsulten utför beräkning av total 
mätosäkerhet enligt Appendix A i denna 
guide 

Återkoppling bör vara beräknad 
mätosäkerhet i procent enligt 
Referenslaboratoriets anvisningar. 

    

 Övrigt underhåll   

 Övriga service och underhållsåtgärder enligt 
instrumentets manual och tillverkarens 
rekommendationer 

Återkoppling bör innehålla alla övriga 
åtgärder som utförts. 

   

* Frekvensen kan sänkas om instrumentet i kontrollerna är stabilt, se standard 14211:2012 för mer info  
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Stöd om leverantör mäter NO2 med likvärdig metod 
I det fall NO2 mäts med likvärdig metod ska leverantören utföra mätningar i enlighet med instruments 

godkännande och tillverkarens rekommendationer. Utöver centrala delar som noll och span-

kontroller, detektionsgräns och flerpunktskalibreringar måste leverantören kunna presentera vilka 

övriga mått och parametrar som speglar instrumentens prestanda och därefter rapportera dessa till 

uppdragsivagen i samband med de kalibreringar och kontroller som utförs. Informationen bygger på 

tabell F05 och återkoppling bör ske på följande delar för varje enskilt instrument i drift. 

Återkoppling från leverantör, mätning av NO2 enligt likvärdig metod I06 

   

 Kontroller och kalibrering Återkoppling 

 Span och nollpunktskontroll 
 

Återkoppling ska innehålla utfall av noll- 
och spankontroll samt beräknad drift vid 
noll- och spannivå (long term zero och 
span drift). 

 Tvåpunktskalibrering 
 

Återkoppling på dessa kontroller ska vara 
beräknad repeterbarhed vid noll och span 
(repeatability at zero och span). 

 Detektionsgräns Från tvåpunktskalibrering beräknas också 
instrumentets detektionsgräns. 
Återkoppling ska därför också innehålla 
instrumentets detektionsgräns (detection 
limit). 

 Flerpunktskalibrering 
 

Återkoppling på dessa kontroller ska vara 
beräknad linjäritet (lack of fit). 

 Konvertereffektivitet Om instrumentet/metoden har konverter 
bör återkoppling på denna kontroll vara 
beräknad konvertereffektivitet i procent. 

 Övriga prestandakritiska parametrar viktiga 
för den metod/instrument som används 

Återkoppling bör innehålla instrumentets 
prestanda på övriga kritiska parametrar. 

 I samband med årlig service eller annat 
större underhållsarbete bör instrumentet 
noll- och spankontrolleras både innan och 
efter arbetet 

Återkoppling bör visa instrumentets 
prestanda (span- och nollpunktskontroll) 
både innan och efter service. 

 Utför konsulten samtliga kontroller och 
kalibreringar är det också lämplig att 
konsulten utför beräkning av total 
mätosäkerhet enligt Appendix A 

Återkoppling bör vara beräknad 
mätosäkerhet i procent enligt 
Referenslaboratoriets anvisningar. 

    

 Övrigt underhåll   

 Övriga service och underhållsåtgärder enligt 
instrumentets manual och tillverkarens 
rekommendationer 

Återkoppling bör innehålla alla övriga 
åtgärder som utförts. 
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Appendix A – Beräkning av mätosäkerhet 

 

Beräkning eller skattning av mätosäkerhet ska göras för alla instrument som mäter luftkvalitet, syftet 

är att säkerställa att mätningarna uppfyller datakvalitetsmålet i Naturvårdsverkets föreskrifter [1].  

För beräkning av mätosäkerhet för gasinstrument (NO2, SO2, CO, O3 och bensen) har 

Referenslaboratoriet tagit fram färdiga Excel-mallar som mätoperatörer kan använda. Dessa kan 

användas både för likvärdiga instrument och instrument som mäter enligt referensmetod. I Excel-

mallarna kombineras dels information från instrumenttypens typtestning och dels information som 

fås i samband med löpande kalibrering och underhåll. Det är därför viktigt att säkerställa att kalibrering 

och underhåll utförs enligt fasta rutiner så att mätosäkerheten också kan beräknas korrekt. Det är 

också viktigt att använda rätt Excel-mall då varje enskild instrumenttyp har sin egen mall. Hur 

beräkningarna går till mer konkret visas i kommande exempel. 

Exempel: Beräkning av mätosäkerhet för NO2-instrument 
Följande exempel är framtaget som stöd för att beräkna mätosäkerheten hos ett NO2 instrument som 

mäter enligt referensmetoden. Först ska instrumentets Excel-mall hämtas från Referenslaboratoriets 

hemsida. Var uppmärksam på att varje enskild instrumenttyp har en egen mall med 

instrumentspecifika siffror varvid det är viktigt att använda rätt mall. 

Excel-dokumenten för godkända instrument hämtas på:  

https://www.aces.su.se/reflab/matningar/godkanda-matinstrument/ 

Excel-dokumenten innehåller flikarna Foreword, TA hlv_lab, TA hlv_fld, Hlv_site och Alv_site: 

Foreword: 

Allmän information. 

TA hlv_lab: 

Information från typtestning i laboratoriemiljö, alla uppgifter är förifyllda 

TA hlv_fld: 

Information från typtestning i fält, alla uppgifter är förifyllda 

Hlv_site: 

Hlv står för Hourly Limit Value och fliken används för beräkning av mätosäkerhet på mätningar med 

timmedelvärden, rutor i grönt kan fyllas i av användaren, övriga uppgifter är förifyllda. Se exempel i 

Figur 1, bilden visar fliken för instrumentet AC32M som i exemplet har en mätosäkerhet på 11,5%. 

Framförallt är det värdena i kolumn F som är viktiga att fylla i då flera av dessa kommer från löpande 

service och kalibrering, när värdena ändras beräknas också en ny mätosäkerhet. Respektive parameter 

förklaras närmare nedan. Siffrorna i kolumnerna H, I och J ska bara ändras om andra förhållande har 

varit aktuella än vad som anges i standarden. 

https://www.aces.su.se/reflab/matningar/godkanda-matinstrument/
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Figur 1: Hlv_site för AC32M 

 

Här följer en närmare förklaring av de parametrar som ska justeras efter aktuellt instrument. 

Instrumentets faktiska värden ska skrivas in i kolumn F: 

Nr. och Namn i Hlv_site Förklaring 

1 Repeatability at zero Instrumentet testas att göra upprepade konsekventa mätningar 
vid noll-koncentration. 
 
Beräknas i samband med tvåpunktskalibreringar. Hjälp för att 
utföra beräkningen finns i stöddokumentet bifogat denna 
vägledning (Stöddokument NO2 uncertainty EN 14211). 
 

2 Repeatability at Ct Instrumentet testas att göra upprepade konsekventa mätningar 
vid en given (span) koncentration. 
 
Beräknas i samband med tvåpunktskalibreringar. Hjälp för att 
utföra beräkningen finns i stöddokumentet bifogat denna 
vägledning (Stöddokument NO2 uncertainty EN 14211). 
 

3 Lack-of-fit Instrumentet testas vid flera olika koncentrationer för att 
bestämma hur linjärt instrumentet mäter. 
 
Beräknas i samband med flerpunktskalibrering. Hjälp för att 
utföra beräkningen finns i stöddokumentet bifogat denna 
vägledning (Stöddokument NO2 uncertainty EN 14211). 
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10 Field reproducibility Ett mått på hur två identiska instrument som mäter parallellt 
under samma förhållande presterar. 
 
Detta värde kan endast beräknas om två identiska instrument 
mätt parallellt på samma plats. I normalfallet är detta inte 
möjligt och då bör det förifyllda värdet från typtestningen 
användas. 
 

11 Long term zero drift Ett mått på hur mycket instrumentets noll-nivå driver över tid. 
 
Beräknas i samband med span- och nollpunktskontroll. Hjälp för 
att utföra beräkningen finns i stöddokumentet bifogat denna 
vägledning (Stöddokument NO2 uncertainty EN 14211). 
 

12 Long term span drift Ett mått på hur mycket instrumentet driver över tid vid en given 
(span) nivå. 
 
Beräknas i samband med span- och nollpunktskontroll. Hjälp för 
att utföra beräkningen finns i stöddokumentet bifogat denna 
vägledning (Stöddokument NO2 uncertainty EN 14211). 
 

21 Converter efficiency Ett mått på hur effektivt instrumentets NO2 till NO konvertering 
är. 
 
Beräknas i samband med kontroll av konvertereffektiviteten. 
Hjälp för att utföra beräkningen finns i stöddokumentet bifogat 
denna vägledning (Stöddokument NO2 uncertainty EN 14211). 
 

22 Calibration gas Osäkerheten på den kalibreringsgas som används, värdet bör stå 
på gasflaskans kalibreringscertifikat. 
 

 Zero gas Osäkerheten på den nollgas som används. Används nollgas på 
flaska bör detta stå på gasflaskans kalibreringscertifikat men i 
annat fall kan värdet 0,6 användas i enlighet med standard SS-EN 
14211:2012. 
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Alv_site: 

Alv står för Annual Limit Value och är beräkning av mätosäkerhet för årsmedelvärdet, rutor i grönt kan 

fyllas i av användaren, övriga uppgifter är förifyllda precis som i fliken för timmedelvärde. Viktigt är 

dock att fliken Hlv_site ska vara helt ifylld för aktuellt instrument för att beräkningen även här ska bli 

korrekt. De parametrar som ska justeras efter aktuellt instrument är följande: 

Nr. och Namn i Hlv_site Förklaring 

2 Number of hourly values Antalet timmedelvärden som kommer användas för att 
beräkna årsmedelvärdet, exempelvis är maximalt antal 
timmedelvärden på ett dygn 24. 
 

11 Average long term zero drift Ett mått på hur mycket instrumentets noll-nivå driver över 
tid. Här ska medelvärdet av årets kontroller användas. 
 
För att beräkna driften finns hjälp i stöddokumentet 
bifogat denna vägledning (Stöddokument NO2 uncertainty 
EN 14211). 
 

12 Average long term span drift Ett mått på hur mycket instrumentet driver över tid vid en 
given (span) nivå. Här ska medelvärdet av årets kontroller 
användas. 
 
För att beräkna driften finns hjälp i stöddokumentet 
bifogat denna vägledning (Stöddokument NO2 uncertainty 
EN 14211). 
 

21 Converter efficiency Ett mått på hur effektivt instrumentets NO2 till NO 
konvertering är. Har mer än en kontroll av 
konvertereffektiviteten gjorts under året bör det minsta 
(dvs. det sämsta) av dessa värden användas. 
 
Beräknas i samband med kontroll av 
konvertereffektiviteten. Hjälp för att utföra beräkningen 
finns i stöddokumentet bifogat denna vägledning 
(Stöddokument NO2 uncertainty EN 14211). 
 

22 Calibration gas Osäkerheten på den kalibreringsgas som används, värdet 
bör stå på gasflaskans kalibreringscertifikat. Har olika 
gasflaskor använts under året bör det största av årets 
värden användas, dvs värdet från den gasflaska med störst 
osäkerhet. 
 

 Zero gas Osäkerheten på den nollgas som används. Används nollgas 
på flaska bör detta stå på gasflaskans kalibreringscertifikat 
men i annat fall kan värdet 0,6 användas i enlighet med 
standard SS-EN 14211:2012. 
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Appendix B – Årlig datavalidering 

 

Löpande under året bör inkommande mätdata fortlöpande granskas för att på ett tidigt stadium 

identifiera och åtgärda eventuella felaktigheter eller instrumentproblem. I samband med den årliga 

rapporteringen till Naturvårdsverkets datavärd bör mätdata återigen granskas och då gärna på en 

större och längre tidsskala. Inför rapportering valideras hela kalenderårets data för att säkerställa att 

den är tillförlitlig. Detta appendix syftar till att ge vägledning av vilka kontroller som bör genomföras 

innan data skickas till Naturvårdsverkets valideringstjänst. Listan är framtagen för att identifiera och 

åtgärda vanligt förekommande avvikelser redan innan data rapporteras. 

Flertalet av de kontroller som nämns i detta avsnitt kan också göras löpande under året, men som sagt 

syftar granskningen innan rapportering till att hitta fel och avvikelser som kanske inte fångats upp 

under året. 

 

Steg 1: Rimlighetsbedömning 
Börja med att rita upp hela årets mätserie i ett diagram, se exempel i Figur 2. Beräkna därefter årets 

lägsta, högsta och medelhalt. Jämför därefter diagrammet samt mätseriens lägsta, högsta och 

medelhalt med tidigare års mätningar. Fundera på om eventuell avvikelse kan kopplas till väder, lång- 

eller kortvariga förändringar i stadsbilden eller andra kända orsaker. Andra möjliga anledningar till 

haltförändringar kan vara byte av mätmetod eller instrument. 

 

Figur 2: Exempel på hur ett års mätserie kan se ut i ett Excel-diagram 

Om det finns möjlighet så jämföra också mätserien med närliggande stationer. Syftet är att se hur 

mätningarna förhåller sig till varandra för att hitta eventuella avvikelser. Likartade platser i samma 

område bör följa varandra och variera likartat över tiden. Finns tillgång till urbana 

bakgrundsmätningar bör dessa däremot systematiskt ha halter lägre än gaturumsmätningar. 
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Steg 2: Utebliven mätdata 
Från diagrammet med hela årets mätserie kan eventuella perioder med databortfall identifieras. 

Kommentera till dessa databortfall får gärna noteras i rapporteringsfilen. Denna typ av information 

ska skrivas in i rutan ”Övriga orsaker till förlust av data:” som finns på fliken ”Info om intag, utsläpp, 

mätning” i rapporteringsfilen. I Figur 2 finns till exempel inte några mätvärden i januari, orsaken till 

detta borde således finnas i rapporteringsfilen. 

 

Steg 3: Felaktig baslinje  
Baslinjen är den nollnivå där mätningarna utgår ifrån. Baslinjen kan vara både för låg eller för hög och 

är en indikation på hur stabilt instrumentet är eller varit. Tanken är att när halten i luften är noll ska 

mätvärdet ligga mellan positiva och negativa detektionsgränsen. En förorening som till exempel 

nattetid regelbundet ska vara nära noll bör alltså ha en baslinje kring detektionsgränsen. Utvärdering 

av avvikande baslinje görs därför på de allra lägsta uppmätta halterna för att säkerställa att baslinjen 

inte avviker mer än detektionsgränsen tillåter. Vid avvikande baslinje bör periodens 

kalibreringsresultat granskas för att säkerställa att dessa hanterats korrekt. Finns ingen förklaring till 

de avvikande resultaten kan mätvärden med felaktig baslinje i värsta fall behöva strykas. 

Figur 3 visar en mätserie av NO2 under ett år. Regelbundet går mätvärdena ner nära noll men mellan 

september och november är baslinjen misstänkt för hög. Här bör resultatet från noll-kalibreringar 

granskas och om lämpligt justera värdena. Ett fel av denna typ kan kanske fångas upp tidigare nästa 

gång och det är därför viktigt att se över sina kalibreringsrutiner för att framöver försöka säkerställa 

att baslinjen inte driver. 

 

Figur 3: Exempel på förhöjd baslinje mellan september och november 
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Figur 4: Exempel på misstänkt avvikande baslinje 

Ett annat exempel återfinns i Figur 4. Mätserien av NO2 från detta gaturum har en misstänkt hög 

baslinje i januari och februari, under mars till juli förefaller baslinjen vara mer korrekt med 

återkommande värden som går ner omkring noll. Under sommarmånaderna är baslinjen sedan 

återigen misstänkt hög för att under årets sista månader driva ytterligare uppåt. I detta fall är det om 

möjligt bra att kunna jämföra resultatet med liknande stationer för att utvärdera om baslinjen är rimlig 

eller ej. Även kalibreringsresultatet under året bör granskas för att eventuellt kunna justera mätserien 

för en möjlig instrumentdrift. 

Är baslinjen misstänkt hög under året men närmare granskning har fastställt datan som tillförlitligt 

kan en notering göras i rapporteringsfilen. Denna typ av information kan t.ex. skrivas in i rutan ”Övriga 

orsaker till förlust av data:” som finns på fliken ”Info om intag, utsläpp, mätning” i rapporteringsfilen. 

 

Steg 4: Höga toppar och andra avvikande mätvärden 
Höga toppar och extremvärden är ganska vanligt förekommande i mätserier av luftföroreningar. När 

mätdata granskas bör någon av följande tre orsaker beaktas: kan mätvärdena bero på en yttre 

händelse som faktiskt orsakat de höga halterna, kan hanteringen av instrumentet vara orsaken eller 

rör det sig om ett rent instrumentfel? 

Om det konstateras att de höga halterna beror på hantering av instrumentet eller utrustningen 

alternativt ett instrumentfel bör värdena flaggas som ogiltiga, detta kan till exempel uppstå vid fel på 

utrustning, läckage, smutsiga slangar, defekta filter, felaktiga flöden m.m. Om detta inte bedöms 

troligt kan halterna försöka härledas till någon yttre händelse som kan förklara halternas nivå. 

För att fastställa om de höga halterna beror på en yttre händelse bör mätdata jämföras med 

närliggande stationer, uppvisar flera stationer i samma område förhöjda halterna tyder detta på en 

episod och att värdena således är tillförlitliga. Även om någon orsak inte kan fastställas ska värdena 

vara kvar och rapporteras till datavärden. En kommentar till halterna eller situationen får dock gärna 

göras i rapporteringsfilen så att datavärden vet att situationen faktiskt är utvärderad, denna typ av 
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information kan t.ex. skrivas in i rutan ”Övriga orsaker till förlust av data:” som finns på fliken ”Info 

om intag, utsläpp, mätning” i rapporteringsfilen. 

Exemplet nedan visar hur denna typ av granskning kan gå till. Figur 5 innehåller ozon-halter från fyra 

stationer i östra Sverige 2016. I slutet av augusti uppvisade stationen Norra Kvill halter upp mot 180 

µg/m3, detta avviker tydligt från övriga årets nivåer. Jämförs Norra Kvill med de andra stationerna i 

samma region uppvisar även dessa liknande haltförändringar under samma period, Figur 6. Slutsatsen 

är således att mätningarna bedöms korrekta även om halterna är betydligt högre än normalt. 

 

Figur 5: Ett helårs ozonmätningar vid stationerna Aspvreten, Djursholm, Grimsö och Norra Kvill 

 

Figur 6: Ozonmätningar från Aspvreten, Djursholm, Grimsö och Norra Kvill i samband med förhöjda värden 

Återigen är det viktigt att poängtera att alla mätvärden som inte kan uteslutas pga. av mättekniska 

orsaker ska vara kvar och rapporteras som giltiga till datavärden, detta gäller även mätvärden som 
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uppkommer till följd av tillfälliga aktiviteter vid mätplatsen som ger upphov till förhöjda halter, t.ex. 

vägarbeten, trafikolyckor, långväga transporter eller liknande. 

 

Steg 5: Dataflaggning 
Det är väldigt viktigt att dataflaggningen blir korrekt utförd så att datavärden vet vilka värden som är 

giltiga. Vid felaktig flaggning beräknas dygns-, månad-, års- eller andra medelvärden fel och kan 

således leda till en felaktig bild av luftkvaliteten på den aktuella platsen. 

Giltighetsflaggor Kod 

Ogiltigt värde pga. kalibrering eller instrument underhåll {-99} 

Ogiltigt värde pga. tekniskt fel eller saknat värde {-1} 

Utanför mätperiod {0} 

Giltigt värde {1} 

Giltigt värde, men under detektionsgräns. Mätvärdet anges {2} 

Giltigt värde, men under detektionsgräns. Mätvärdet har 
ersatts med 0.5*detektionsgräns 

{3} 

 

Vid rutinmässig kalibrering eller annat underhåll på instrument och utrustning ska mätvärdet plockas 

bort och flaggas med {-99}. Är det andra orsaker till databortfallet ska flagga {-1} användas. Skulle det 

dock vara så att mätningarna inte startat vid årsskiftet alternativt avslutats under året ska flagga {0} 

användas för den period där inga mätningar bedrivits på platsen. 

Alla giltiga värden ska däremot ha flagga {1}. 

Vanliga fel med flaggningen uppstår ofta på låga mätvärden kring detektionsgränsen varvid avsnittet 

nedan hanterar detta mer i detalj. 

Flaggning kring detektionsgränsen 

Detektionsgränsen anger hur låga värden ett instrument kan mäta, detektionsgränsen ska därför 

löpande utvärderas för att säkerställa att instrumentet klarar av att mäta låga halter, se tidigare avsnitt 

gällande mätningar av NO2 och partiklar för mer information. Det är således helt korrekt att ett 

mätvärde under noll kan vara korrekt så länge det sker i samband med låga föroreningsnivåer och inte 

för ofta. När data granskas behöver flaggningen av värden kring detektionsgränsen hanteras korrekt. 
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Figur 7: Exempel på flaggning av värden kring detektionsgränsen 

 

Figur 7 visar hur flaggningen ska gå till. Detektionsgränsen i detta exempel är satt till 1 och alla giltiga 

värden över detta ska som vanligt flaggas med {1}. 

Värden mellan positiva och negativa detektionsgränsen, dvs. värden mellan 1 och -1, i figuren orangea 

mätvärden, ska flaggas med {2}. Värden under negativa detektionsgränsen, dvs. lägre än -1, i figuren 

röda mätvärden, ska strykas helt från mätserien och värdet ska flaggas med {-1}. Notera dock att 

värden under negativa detektionsgränsen bör vara mycket ovanliga, värden under negativa 

detektionsgränsen är således en indikator på att instrument kan ha något fel alternativt att 

detektionsgränsen inte är korrekt bestämd. 

Det gäller att flaggningen är konsekvent och görs på samma sätt för alla mätserier. Det är också viktigt 

att notera att detektionsgränsen är individuellt för varje enskilt instrument, om flera stationer ska 

rapporteras behöver flaggningen anpassas till just det aktuella instrumentet som använts för 

mätserien. 

Ett annat återkommande vanligt fel i inrapporterade mätserier är att data flaggats med {3}, "Giltigt 

värde, men under detektionsgräns. Mätvärdet har ersatts med 0,5 × detektionsgräns", trots att värdet 

som anges inte motsvarar 0,5 × detektionsgränsen. Används flagga {3} måste värdet verkligen ersättas 

med 0,5 × detektionsgränsen. Det är dock viktigt att poängtera att flagga {3} endast ska användas i 

samband med kemisk analys och ska således inte användas för mätserier från direktvisande 

instrument. 
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