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1. Introduktion
Under de senaste månaderna har viktigt arbete bedrivits inom flera av SEFIRA:s
delprojekt. Urbino universitet har samordnat utvecklandet av ett gemensamt
teoretiskt och metodologiskt ramverk för Discrete Choice Analysis-övningen, som
kommer att bidra med kunskap om vilken betydelse individers personliga beteende
har i utvecklingen av luftkvalitetspolicy. Inom delprojekt 3 har en forskargrupp
samordnad av K.U Leuven arbetat med att utreda aktuella, nationella såväl som
lokala, europeiska luftkvalitetspolicies. Målet är att förstå hur policies ser ut på olika
nivåer och ge förslag på hur de skulle kunna förändras. I delprojekt 6 har SEFIRA
samtidigt etablerat en plats i både expert- och allmän debatt om luftkvalitetsfrågor.
Detta har framför allt gjorts genom att organisera lokala möten med stakeholders i
olika samarbetsländer. I detta nyhetsbrev ges en översikt av de stakeholdermöten
som hållits i Polen, Italien och Sverige.
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2. SEFIRA stakeholdermöte i Warsawa, Polen
Stakeholdermötet i Warsawa ägde rum den 19 november 2014 på
Warsaw School of Economics. De 22 deltagarna omfattade bland
annat politiker, lokala beslutsfattare, forskare och olika NGO:s.
Arrangörerna hade förberett två relaterade presentationer för att
underlätta diskussionerna. Den första presentationen hölls av Mr.
Dominik Kobus från Air Pollution Monitoring Department, Institute of
Environmental Protection - National Research Institute. Presentationen
handlade om generell utvärdering av luftkvalitetssituationen I Polen,
baserat på senaste mätresultat, men också en översikt av orsaker till
luftföroreningar samt möjliga metoder för att begräsa dem. Mr. Kobus
presentation lyfte fram på PM10-partiklar, benzo[a]pyrene, ozon och
kvävedioxid som de huvudsakliga föroreningarna i Polen och framhöll
centraluppvärmning i hushåll som den främsta källan till utsläpp.
Den andra talaren, Mr. Eng. Krzysztof Skotak, chef för Integrated
Monitoring Station ‘Puszcza Borecka’, Institute of Environmental
Protection - National Research Institute, presenterade den mest
aktuella forskningen om luftföroreningarnas hälsokonsekvenser, men
även dess sociala och ekonomiska effekter. Mr. Skotak gav konkreta
exempel från storstadsområden, framförallt Warsawa, och redogjorde
för aktuella debatter om Polens tröskelnivåer i relation till EU:s tillåtna
värden och WHO:s rekommendationer. Hälsokonsekvenser och
socioekonomiska faktorer i Polen ställdes sedan mot data från andra
europeiska länder.
De efterföljande diskussionena utgjorde mötets centrala del.
Deltagarna diskuterade luftkvalitetssituationen i Polen generellt, men
också de specifika förutsättningarna i stora och små städer. Andra
ämnen för diskussion var skillnader i källor till luftföroreningar i olika
regioner i Polen, åtgärder som vidtagits för att förbättra översyn och för
att nå godkända nivåer, allmän information, riskhanteringsmetoder och
finansiering. I slutet av mötet var deltagarna överens om
nödvändighten av ökat utbyte av information, perspektiv och
erfarenheter mellan stakeholders involverade i luftkvalitetsfrågor.
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3. Stakeholdermöte i Milano - Italien
Stakeholdermötet i Milano ägde rum den 20 november 2014 och
anordnades av SEFIRA:s samarbetspartner National Council of
Research of Italy (CNR). Mötet fokuserade på Milano och regionen
Lombardia, som även valts som fallstudie för projektet. Under mötet
presenterade och deltog elva framträdande talare från de
huvudsakliga akademiska fälten – från sociologi, epidemiologi,
atmosfärskemi och miljöteknik – involverade i SEFIRA. Andra
stakeholders som deltog var organisationer från det civila samhället,
politiker, experter och en allmän publik. Inom ramen för mötet
diskuterades frågor som varit centrala för SEFIRA, såsom
socioekonomiska faktorers roll i utfallet för luftkvalitetpolicies,
relationen mellan teknologiska och icke-teknologiska kunskaps- och
policyformer, samt relationen mellan luftkvalitetspolicys och åtgärder
för att begränsa klimatförändringar. Presentationer och videos från
mötet är tillgängliga på SEFIRA:s hemsida.

Stakerholdermöte Milano - Italien

Stakeholdermöte i Milano, Italien.

4. Stakeholdermöte i Malmö, Sverige
Stakeholdermötet i Malmö ägde rum den 10 december 2014. Mötet hölls på Länsstyrelsen, en
myndighet som ansvarar för att ta fram underlag för luftkvalitetsplanen för Malmö stad. Mötet
anordnades i samarbete mellan SEFIRA och Malmö stad, vilket gjorde det möjligt att sammanföra de
främsta stakeholders som var involverade i att ta fram, implementera och följa upp luftkvalitetsplanen
i Malmö. Flera andra svenska städer som Helsingborg, Göteborg och Stockholm och myndigheter
visade intresse för mötet. Andra deltagare var representanter från European Environment Agency
(EEA), Svenska Naturskyddsföreningen, svenska Transportstyrelsen samt forskare från Lunds
universitet som är engagerade I luftkvalitetsfrågor. Vid den tid som mötet skedde krävs av Malmö och
andra svenska städer att de utvärderar sin rådande luftkvalitetsplaner och bestämmer hur de ska gå
vidare för att möta de svenska luftkvalitetsmålen.
Diskussionerna kretsade kring ämnet “Vägar framåt för Malmös luftkvalitetspolicy”. Även om det
huvudsakliga syftet med mötet var att skapa en forum för olika stakeholders att utbyta erfarenheter
kring utmaningarna i att effektivisera Malmös luftkvalitetsplan, möjliggjorde mötet också jämförelser
mellan olika städers luftkvalitetspolicies. Dagen organiserades kring presentationer, workshops och
en rundabordetdiskussion. Det fanns gott om tid avsatt för
frågor och kommentarer, och deltagarna tog väl vara på
denna möjlighet för att initiera livliga diskussioner kring
önskade riktningar och mål, såväl som begränsningar i
gällande policies. Deltagarna från Lunds universitet och EEA
erbjöd värdefulla perspektiv från aktuell forskning,
hälsokonsekvenser av låg exponering av förorenande
ämnen, europeisk policy och erfarenheter från övriga EU.
Trots att fokus låg på kvävedioxid eftersom detta är fokus i
Malmös luftkvalitetsplan, utforskade ett flertal presentationer
även den bredare kontexten. Allt som allt uppfyllde
stakeholdermötet i Malmö behovet av mer omfattande utbyte
av perspektiv och erfarenheter kring olika policies, och
mellan politiker och forskare.

Information om luftkvalitet i Malmö
http://www.dagensluft.se

