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Sverige och Europa har under de gångna 20 åren gjort
mycket för att förbättra luftkvaliteten. Utsläppen av många
vanliga föroreningar har under denna tid minskat. Främst
gäller detta utsläppen av svaveldioxid, men också för
kväveoxider och flyktiga organiska ämnen har utsläppen
minskat. Trots detta är luftkvaliteten fortfarande långt
ifrån tillfredsställande. Flera hundra tusen invånare i
Europa dör fortfarande till följd av luftföroreningar och
nedfallet överskrider fortfarande gränserna för vad
naturen tål.
Fortsatta åtgärder är därför nödvändiga. Luftkonventionen
har nyligen kommit överens om tuffare krav och inom EU
kommer en ny luftvårdsstrategi att läggas fram i slutet av
2013. Detta kommer förhoppningsvis att leda fram till klara
förbättringar, men de kommer inte att lösa problemen.
Ytterligar åtgärder kommer därför att krävas.
Luftvårdsarbetet har under de mer än 40 år som det
varit aktuellt i Europa varit starkt drivet av vetenskapliga
underlag. Forskning har därför intagit en central plats
i luftvårdsarbetet; både genom nationella forsknings
program och genom internationellt forskningssamarbete.
Sverige har en lång tradition på detta område med en
forskning som gett betydande underlag. Inte minst har
stödet till långsiktig forskning varit viktig.

I denna skrift sammanfattar vi resultaten av det senaste
av dessa forskningsprogram, SCARP, som pågått mellan
2006 och 2012. Programmet har koncentrerats kring fyra
centrala frågor; hälsoeffekter av luftföroreningar, partiklars
omsättning i atmosfären, ekosystemeffekter av kväve
samt utveckling och tillämpning av beslutsstödsmodeller.
Önskas ytterligare information så finns sådan på vår
webbplats www.scarp.se, eller så kan programmets
forskare kontaktas direkt via de e-postadresser som anges
i slutet av rapporten.
Göteborg februari 2013

Peringe Grennfelt
Programledare SCARP
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Fortsatta utsläppsminskningar genom
nya avtal inom luftkonventionen
2012 var ett viktigt år för konventionen för långväga
gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP). Det så
kallade Göteborgsprotokollet från 1999 omförhandlades
liksom protokollet för tungmetaller från 1998.
Förhandlingarna kring Göteborgsprotokollet som avser
utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider, ammoniak och

flyktiga organiska ämnen utvidgades nu till att även
inkludera emissioner fina partiklar (< 2.5 µm). Att partiklar
inkluderats visar att hälsoeffekterna blivit allt v iktigare
och att gränsöverskridande transport av dessa är av
betydelse. En ytterligare anledning till att partiklar tagits
med är deras inverkan på klimatförändringen, där det
uttryckligen sägs att prioritet skall ges till ”black carbon”
eller det som vi dagligt tal benämner sot. Sot har fram
hållits som en viktig klimatvärmande komponent.
Vidare ansträngde man sig i förhandlingarna för att öka
deltagandet av ytterligare länder, framför allt från den så
kallade EECCA-gruppen, där det är viktigt att få med stora
utsläppsländer som Ryssland och Ukraina.
En av de viktigaste punkterna i förhandlingarna var revi
deringen av de nationella utsläppstaken och sättandet av nya
och skärpta krav för 2020. Efter omfattande förhandlingar,
där det till en början var stora motsättningar mellan länder
som önskade betydande skärpningar av kraven och de
som inte ville åta sig strängare krav än vad man uppnått
fram till 2010 lyckades man slutligen nå en enighet. För
flera länder var de vid förhandlingarna accepterade
utsläppsnivåerna till och med högre än de som man
betraktade som en ’baseline’, det vill säga utsläppsnivåer
som borde nås utan att några nya styrande politiska beslut
behövde fattas.
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Till skillnad från tidigare så uttrycks nu utsläppstaken i form
av en procentuell reduktion i förhållande till utsläppen 2005.
I det ursprungliga Göteborgsprotokollet utgick man vid
förhandlingarna från utsläppsnivåer som var beräknade
utifrån vissa effektmål, det vill säga att överskridandet av
kritisk belastning och kritiska haltnivåer skulle begränsas
till en viss nivå överallt i Europa och taken angavs sedan
i utsläppta ton per år. Vid revisionen har man frångått
denna princip och nu anges utsläppstaken i form av
procent reduktion i förhållande till 2005.
En ny tematisk strategi inom EU
Sedan 2011 pågår inom EU också ett arbete med en ny
tematisk strategi för luftföroreningar inom EU. Arbetet,
som leds av Kommissionen, skall vara klart före utgången
av 2013. I strategin ingår en översyn av luftvårdsfrågorna
med avseende på såväl luftkvalitetsdirektiv som utsläpp.
När det gäller luftkvalitet och hälsa har WHO fått ett uppdrag
göra en genomgång av det vetenskapliga underlaget. Av
särskilt intresse är att närmare granska underlaget för
partiklarnas hälsoeffekter. Detta är ett område, där SCARP:s
forskning är av betydelse och resultaten från SCARP
kommer att ingå i underlaget.
Strategin kan innebära nya förslag till åtgärder inom flera
områden, till exempel när det gäller fordon, (vägfordon
liksom arbetsmaskiner) och småskalig förbränning. Vidare
kommer det så kallade takdirektivet att ses över. Det är
dock oklart om Kommissionens förslag kommer att innebära
en skärpning av de tak som fastställdes inom ramen för
revideringen av Göteborgsprotokollet.
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Utsläppskraven för det reviderade Göteborgsprotokollet för Sverige och EU. I det reviderade protokollet har man enats om att i
stället för absoluta tak i ton per år ange kraven i procent i förhållande till basåret 2005. Emissionerna är angivna i 1000 ton per år.
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Partiklar och deras effekter
Ny kunskap för hälsoeffekter
och klimat
Varifrån kommer partiklarna, och
vad vet vi om partikelutsläppen?
Partiklar förekommer naturligt i vår omgivningsluft där
viktiga källor är hav, öknar, jord och skog. De emitteras
direkt eller bildas i luften från gaser genom atmosfärkemiska och fysikaliska processer. Förbränning eller
aktivititeter som ger upphov till damning är de viktigaste
antropogena partikelkällorna. De viktigaste sektorerna
blir härigenom energi, transport och industri. Partiklarnas
kemiska sammansättning och deras storlek varierar
kraftigt. Storleken varierar mellan några få nanometer
till 100-tals mikrometer (µm). Ur effektsynpunkt brukar
man dela upp partiklarna i två storleksklasser, mindre
respektive större än 2.5 µm, ofta omnämnt som fina
respektive grova partiklar.
De grova partiklarna domineras oftast av naturliga källor
som havssalt och uppvirvlat stoft från öknar och jord. Dessa
partiklar har begränsad uppehållstid och kan i allmänhet
inte transporteras mer än några hundra kilometer. Till
detta kommer vissa antropogena partikelkällor, som till
exempel vägdamm som kan ha stor lokal betydelse.
De antropogena emissionerna av fina partiklar är så
omfattande att de även globalt är av samma storleksordning som de naturliga. De fina partiklarna kan
transporteras flera tusen kilometer, vilket gör att stora
emissioner i tätbefolkade områden inte enbart dominerar partikelhalterna i dessa utan även över stora delar av
hela kontinenter, som till exempel Europa, östra USA och
Sydostasien.
Partiklar har en stor inverkan på atmosfärens sammansättning, molnbildning och vidare på strålningsbalans
och därmed på vårt klimat. Partiklarna har också stor
betydelse för vår hälsa, och en lång rad epidemiologiska
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studier pekar på att det är partiklarna som är den främsta
orsaken till den överdödlighet som kunnat hänföras till
luftföroreningar. Partiklarna innehåller och transporterar
också stora mängder av miljöföroreningar, som försurar,
göder och förgiftar våra ekosystem.
Hittills har man för beskrivning av partiklarna i atmosfären
oftast nöjt sig med att dela upp dem i de två fraktionerna
PM10 och PM2.5. Denna enkla uppdelning, som även är
utgångspunkten för rikt- och gränsvärden för luftkvalitet,
är inte tillfredsställande varken för att beskriva partiklarnas roll för klimatet eller för hälsoeffekterna. Vi vet
nämligen inte vilka egenskaper hos partiklarna, storlek
och/eller kemi, som är av störst betydelse för att beskriva
hälsoeffekterna. Även för klimateffekterna råder betydande
osäkerheter. Därför har partiklar varit ett viktigt forsknings
område inom SCARP.
Organiska aerosoler prioriterade
Forskningen inom SCARP har främst inriktats mot organiska
partiklar eftersom det råder stora osäkerheter kring
dessas betydelse både när det gäller hälsoeffekter och
klimat. Viktiga frågor har varit relationen mellan naturliga
och av människan orsakade bidrag, storleksfördelning,
kemiska egenskaper och kemisk omvandling samt inte
minst olika partikelfraktioners bidrag till partikelmått,
till exempel massbaserade mått (PM), kol- och sotmått
samt antalsmått. Partiklarnas innehåll av elementärt kol
(EC) och av organiskt kol (OC) har varit av särskilt intresse
eftersom man funnit ett starkt samband mellan närhet
till tungt trafikerade vägar och hälsoeffekter. De partiklar
som emitteras från fordon är till stor del bestående av
elementärt kol och organiska föreningar.

SCARP:s partikelforskning är också av direkt betydelse för
forskningen kring klimatet. Sedan projektet startades har
intresset för kortlivade klimatpåverkande ämnen (SLCP)
ökat dramatiskt eftersom specifika åtgärder mot dessa
(sot/black carbon, metan, troposfäriskt ozon) kan dämpa
den förväntade temperaturökningen under de närmaste
decennierna. Det är dock viktigt att notera att andra
partikelkomponenter, till exempel organisk kol, som ofta
emitteras samtidigt med sot, motverkar klimateffekten.

Det nya verktyget MATCH-SALSA innebär förbättrade
möjligheter till en mer fullständig kartläggning av PM10 och
PM2.5 men även partiklarnas antalsstorleksfördelning och
deras kemi. MATCH-SALSA innehåller fler kemiska kom
ponenter än tidigare samt ger möjlighet till en mera
korrekt kemisk-fysikalisk beskrivning av de processer som
inverkar på aerosolkoncentrationerna. Resultaten ger en
betydligt bättre beskrivning av befolkningsexponering och
av belastningen på ekosystem.

Utöver lokala källor i tätortsmiljön utgör långdistans
transport en betydande källa till aerosoler. Även i stora
städer som Stockholm och Göteborg är det långdistans
transorterade bidraget oftast dominerande och förståelsen
av detta bidrags ursprung och sammansättning har också
varit en del av SCARP.

Resultaten är dessutom direkt användbara för beräkningar
av partiklarnas inverkan både direkt och indirekt på klimatet.
Partiklarnas direkta effekter på strålningsbalansen kan
uppskattas och sotets transport kan beskrivas bättre vilket
har betydelse för nationellt och internationellt arbete
inom området kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar
(SLCP). Av speciellt intresse är också kopplingen till moln,
genom att man i modellen kan aktivera molndroppskärnor.

Ny modell går från partikelmassa till partikelantal,
storlek och kemiskt innehåll
För att bedöma effekter och effektrisker krävs modeller
som på ett tillfredsställande sätt kan beskriva sambanden
mellan emissioner och exponering. Eftersom partiklarna
genomgår komplicerade fysikaliska och kemiska föränd
ringar i atmosfären är det en stor utmaning att utveckla
modeller som på ett tillfredsställande sätt beskriver de
olika processerna. Ett omfattande arbete har därför gjorts
för att utveckla en avancerad modell för att beskriva
partiklarnas omsättning i atmosfären. Detta genom att
ansluta en modell som beskriver aerosoldynamiken
(SALSA) till en kemisk transportmodell (MATCH). I den
nya modellen kan hänsyn tas till bildningen av sekundära
organiska aerosoler från både naturliga och antropogena
källor.

Av speciell betydelse för effekterna är att kunna beräkna
partiklarnas uppehållstid i atmosfären. För fina partiklar
är nederbörden den viktigaste depositionsprocessen
och här har det varit en utmaning att i modellen kunna
beskriva partiklarnas samspel med moln och nederbördsbildning, där processerna inte alltid är väl kända.
Genom att sammanställa cirka 10 års mätningar vid en av
Naturvårdsverkets miljöövervakningsstationer, Zeppelin
fjället på Svalbard, framträdde ett klart samband mellan
partikelkoncentrationen och den mängd nederbörd som
skett i en och samma luftmassa (figur 1). Detta empiriska
samband går att utnyttja i utveckling av modeller eftersom det bygger på ett mycket omfattande material, cirka
54000 observationer, samt att det ger ett tydligt och
relativt stabilt samband.

Figur 1. Sammanställning av 10 års observationer på Zeppelin
fjället, Svalbard, visar på hur en viss mängd nederbörd i en
luftmassa påverkar partikelkoncentrationen. Totalt bygger
sammanställningen på cirka 54000 observationer.
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Nya emissionsinventeringar ger högre emissioner från
biobränslen
De nya modellerna kräver förbättrade emissionsdatabaser
eftersom internationellt rapporterade data ofta inte
lämpar sig för emissionsmodellering, där förutom

massan av partiklar också storleksfördelning (antal och
massa) och kemisk sammansättning är nödvändiga.
Emissions-modeller har därför utvecklats både för lokal
skala (Stockholm) och för Europa. Den Europatäckande
databasen, med antalet partiklar av olika storlek,
elementärt (EC) och organiskt kol (OC), har tagits fram
i samarbete med TNO (Holland), delvis inom ramen för
EU-projektet EUCAARI. De största utsläppen av partiklar
kommer från vägtrafiken, där dieselfordon utgör den
största källan till utsläpp av elementärt kol, samt biobränsle- och koleldning. För antalet partiklar är vägtrafiken
dominerande (figur 2).
Användningen av biobränslen utgör den största källan till
utsläpp av sot, det vill säga organiskt och elementärt kol.
Sämre förbränning leder till större partiklar, större total
massa, mer EC och OC, men färre partiklar jämfört med
mer fullständig förbränning, då partiklarna är betydligt
mindre men flera och består av alkalisalter och mineraler.
Modellberäkningar med uppdaterade emissioner av
organiskt kol från biobränsleeldning i Europa visar att
bidragen från denna källa är dubbelt så stor jämfört
med tidigare uppskattningar. Ett annat viktigt resultat
är att en betydande del av kolet i partiklarna återfinns
bland de större partiklarna, mellan 2,5 och 10 µm i diameter (figur 3). Att de stora partiklarna har betydelse för
hälsoeffekter har bland annat visats i en epidemiologisk
studie i Stockholm, där dödligheten ökar signifikant på
grund av exponering för grova partiklar. För exponerings
beräkningarna har en särskild modell använts, där man
kunnat ta hänsyn till betydelsen av partikelutsläpp från
dubbdäck.

Modellutveckling för långdistanstransport av partiklar
Ett annat viktigt resultat är utvecklingen och appliceringen
av en modul som beräknar bildning av organisk aerosol i
den officiella atmosfärsmodellen för luftkonventionen,
den så kallade EMEP-modellen. Ett betydande arbete har
genomförts för att kunna basera beräkningarna på en mer
mekanismorienterad kemisk processförståelse för den
organiska fraktionen. Atmosfärkemin för dessa ämnen är
dock mycket komplicerad, varför vi har fått nöja oss med
ett empiriskt angreppsätt. Modulen kräver ett omfattande
jämförelsearbete med kontinuerliga fältobservationer för
att säkerställa modellens noggrannhet.
Den nya modellen används bland annat för källreceptorberäkningar för EU:s tematiska strategi för
luftföroreningar. Med hjälp av denna modell kan nu
den sekundära aerosolens betydelse uppskattas och de
preliminära resultaten från modellberäkningarna visar
att utsläppen från mänskliga aktiviteter bidrar mer till
de organiska aerosolerna än tidigare uppskattningar. De
nya utsläppsinventeringarna av partiklar från bostads
uppvärmning med biobränslen, framför allt vedeldning,
ger också bättre överensstämmelse med mätningar än de
inventeringar som hittills använts.
Den vidareutvecklade EMEP-modellen har även visat sig
ge god överenstämmelse med mätningar. En ettårig studie
från en mätstation i Skåne, som drivits inom ramen för
SCARP har visat god överensstämmelse för totalt organiskt
kol (OC), med undantag för vinterperioden. Modellen
underskattade dock bidraget från biomassa, vilket tyder
på att emissionerna från denna källa är underskattad.
Vidare underskattades det fossila bidraget under vintern,
men överskattades under sommaren. Resultaten är viktiga som beslutsunderlag rörande utsläppsbegränsningar
som motverkar klimatförändring och som är främjande ur
hälsosynpunkt.

Miljökvalitetsmål för partiklar
Miljökvalitetsmålet för partiklar preciseras under Frisk luft.

•

halten av partiklar (PM2,5) inte överstiger 10 µg per m3 luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 25 µg
per m3 luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.

•

halten av partiklar (PM10) inte överstiger 15 µg per m3 luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 µg
per m3 luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.
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Halterna av luftföroreningar ska inte överskrida lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga
grupper och innebär att:
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Figur 2. Emissioner av partiklar i Europa uppskattade utifrån antalet partiklar. Den
dominerande källan vid en sådan inventering är trafiken.
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Figur 3. Emissionerna av elementärt (EC) och organiskt kol (OC) i Europa fördelat
på olika storleksintervall. Även om de små partiklarna dominerar så är bidraget från
större partiklar av betydelse (sammanlagt drygt 20 %).
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Hälsoeffekter av luftföroreningar hos barn
Är barn utsatta för större risker
från luftföroreningar än vuxna?

Studier av hälsoeffekter av långtidsexponering för luftföroreningar har avgörande betydelse för riskbedömning
och därmed för nationellt och internationellt policy
arbete. Studierna inom SCARP talar för att exponering för
trafikrelaterade luftföroreningar under första levnadsåret
har en påverkan på barns luftvägar som sträcker sig åt
minstone upp till 12-årsåldern. Inga säkra slutsatser kan
dock dras om vilka luftföroreningskomponenter som
orsakar dessa effekter, eftersom halterna av bland annat
ultrafina avgaspartiklar och grövre partiklar från vägdamm
är starkt korrelerade. Det är också viktigt att påpeka att
studierna genomförts i ett område där halterna nästan
överallt är lägre än EU:s krav på luftkvalitet.
Barn kan vara mer känsliga än vuxna då det gäller negativa
effekter av luftföroreningar, bland annat på grund av att
barns luftvägar och lungfunktion är under utveckling. En
minskad lungtillväxt skulle exempelvis kunna leda till ett
permanent funktionshinder. Astma och allergisk sensibilisering i barnaåren påverkar även riskerna i vuxenlivet. I
riskbedömningar bör dessutom beaktas att barn inte kan
välja eller ändra sin miljö i samma utsträckning som vuxna.
Luftföroreningar särskilt farliga för barn med astma
Luftföroreningar kan orsaka, bidra till eller förvärra luftvägssjukdomar hos barn. Dessa sjukdomar är en viktig
orsak till ohälsa hos barn och exponering för luftföro
reningar från trafik kan därför ha viktiga konsekvenser
för folkhälsan. Effekter av luftföroreningar kan bero på
korttidsexponering, och uppträder då inom några dagar,
samt på långtidsexponering, där flera års exponering
eller latenstid kan vara av betydelse. Korttidsexponering
för NO2, PM10 och i viss mån PM2,5 har kunnat kopplas
till symptom i de nedre luftvägarna hos barn med astma
och med sjukhusvistelser på grund av astma, ofta under
samma eller följande dag. Ingen tröskelnivå, det vill säga
en “säker” nivå under vilken det inte föreligger någon ökad
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risk, kan identifieras utifrån befintliga data. Astmatiska
barn löper en betydligt högre risk för nedre luftvägs
symptom orsakade av exponering för luftföroreningar än
barn utan astma.
Långtidseffekter betydelsefulla
Relativt få studier har genomförts där man följt barn från
födelsen och flera år framåt med avseende på hälso
effekter av luftföroreningar. Resultaten antyder att exponering för luftföroreningar från trafik tidigt i livet bidrar
till uppkomst av luftvägssjukdomar som astma och rinit
(snuva) under barndomen, särskilt hos barn som bott nära
högtrafikerade vägar. Hos barn med allergi har en stark
samverkanseffekt observerats mellan luftföroreningar
och olika gener av betydelse för antioxidation och inflammation. De flesta studier som belyst luftföroreningarnas
effekter på barn från födelsen och framåt har endast följt
barnen till förskoleåldern och det är oklart om riskerna
kvarstår vid högre åldrar.
Flera studier pekar på att exponering för luftföroreningar
från trafik i barndomen negativt påverkar lungfunktion
hos barn, åtminstone fram till tonåren, och det är möjligt
att effekterna kvarstår även i vuxen ålder. En studie från
USA följde lungfunktionstillväxten fram till sena tonåren.
Det visade sig att risken för kliniskt betydelsefulla sänk
ningar av lungfunktion ökade med 2-3 % per µg/m3 NO2
eller PM10 efter 8 års exponering. Uppföljningen startade i
skolåldern, vilket gör det svårt att bedöma betydelsen av
exponering tidigt i barndomen.
Exponering för luftföroreningar uppmätta som NO2 eller
NOX visade i vissa studier på en ökad sensibilisering mot
vanliga allergen hos barn. Resultaten är dock inte entydiga.
Vissa fynd talar för att hälsoeffekter av luftföroreningar
kan vara särskilt uttalade hos barn som är genetiskt
känsliga eller utsätts för andra miljöfaktorer.

Ökad allergirisk för barn med tidig exponering för luftföroreningar
Inom ett av delprojekten inom SCARP har man studerat
sambandet mellan exponering för luftföroreningar från
trafik och uppvärmning, och lungfunktion, astma och
allergisk sensibilisering hos barn upp till 8 års ålder. Dess
utom studerades betydelsen av när i livet exponeringen
sker, för att identifiera potentiellt kritiska tidsfönster med
ökad känslighet och samverkan med andra riskfaktorer
(tabell 1).
Redan vid fyra års ålder har en påverkan från luftföro
reningar på barns luftvägar konstaterats i en tidigare studie.
I denna konstaterades att barnen uppvisade en sensibilisering för pollen, förekomst av pipande-väsande andning
(”wheeze”) samt en försämrad lungfunktion som kunde
relateras till exponering för luftföroreningar från trafik vid
hemmet under det första levnadsåret. Vid en uppföljning
till 8 års ålder fann man en ökad allergirisk mot vissa
allergen om man utsatts för höga halter av luftförore
ningar från vägtrafiken under spädbarnstiden.
För astma sågs de tydligaste sambanden med luftförore
ningar hos barn som inte var sensibiliserade och effekterna

föreföll kvarstå till 12 års ålder. Likaså verkar exponering
tidigt i livet ha effekter på lungfunktion vid 8 år, särskilt
i känsliga grupper såsom atopiska barn och barn med
astma. Den genomsnittliga nedsättningen av lungfunktion
knuten till exponering för luftföroreningar var endast
några procent, men för en mindre grupp av barnen var
risken 4 gånger större att få en nedsättning på minst 20 %.
Ingen betydande inverkan av korttidsexponering för
luftföroreningar kunde iakttas. Exponering efter spädbarnstiden föreföll inte heller ha någon effekt för senare
allergiutveckling.
I studierna har både NOX och PM10 använts som mått på
lokalt genererade luftföroreningar från vägtrafiken. NOX
är i huvudsak relaterat till utsläppen av ultrafina partiklar
via avgaser medan PM10 huvudsakligen påverkas av väg
damm. Dessa föroreningar var starkt korrelerade eftersom
de båda har vägtrafiken som viktigaste källa.
Det är viktigt att påpeka att studierna genomförts i ett
område som nästan överallt klarar EU:s krav på luftkvalitet. Detta visar att det inte räcker med att uppfylla
EUs krav om man skall uppnå en luftmiljö som är riskfri
för små barn.

Tabell 1. Effekter av exponering för luftföroreningar från vägtrafiken under första levnadsåret på barn i Stockholm. Resultaten
baseras på födelsekohorten BAMSE.

4 år

8 år

12 år

Sensibilisering

++

+

*

Astma

++

+

++

Lungfunktionspåverkan

++

++

*

* Data saknas
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Luftföroreningars effekter på
hjärt-kärlsjukdomar
Hjärt-kärlsjukdomar är vanliga, vilket medför att även
måttliga riskökningar orsakade av exponering för luftföroreningar kan få stora konsekvenser för folkhälsan.
Partiklar från vägtrafiken kan ge negativa effekter i hjärtkärlsystemet både efter korttids- och långtidsexponering.
En mer generell inflammation är sannolikt en av meka
nismerna bakom dessa effekter, vilket talar för att
även andra kroniska sjukdomar kan vara relaterade till
exponering för luftföroreningar. Ärftliga faktorer förefaller
vara av betydelse för den individuella känsligheten för luftföroreningar, liksom förekomsten av andra sjukdomar.
Vedrök har visat sig ge liknande effekter som fordons
avgaser. Forskningen har hittills inte kunnat ge några
säkra svar på vilka egenskaper hos partiklarna som är av
betydelse för hälsoeffekterna.
Både kort- och långtidsexponering betydelsefulla
Ett stort antal epidemiologiska studier har visat samband
mellan kortvarig exponering för inhalerbara partiklar,
mätt som PM10 eller PM2.5, och kardiovaskulär sjuklighet
samt dödlighet. Bland observerade hälsoeffekter kan
nämnas akut hjärtinfarkt, arytmi och hjärtsvikt. Även det
autonoma nervsystemet kan påverkas av luftföroreningar.
Antalet studier inriktade mot långtidsexponering för luftföroreningar och olika typer av effekter i hjärt-kärlsystemet
är än så länge få. Aktuella riskuppskattningar rörande
partiklar grundas främst på studier från USA, där man
baserat riskuppskattningar på skillnader i exponering mellan
relativt stora geografiska områden. Vissa europeiska
studier avseende dödlighet har publicerats, där man i
exponeringsbedömningen främst utgått från kontraster
inom urbana områden. I en studie avseende hjärtinfarkt
i Stockholms län observerades en ökad risk för dödlig
hjärtinfarkt, särskilt utanför sjukhus, som kunde knytas
till exponeringen för luftföroreningar från vägtrafiken
vid bostaden. Liksom när det gäller akuta effekter är de
orsaksrelaterade mekanismerna oklara, men en studie
har visat samband mellan exponering för luftföroreningar
och kärlväggsförtjockning.
Flera studier inom SCARP har belyst effekter på hjärtkärlsystemet av korttidsexponering för luftföroreningar
både i humanexperimentella och epidemiologiska studier.
Forskingen har medfört ny förståelse för hur dieselavgaser
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direkt leder till akut påverkan i lungorna, och hur de
timme efter timme ger en mängd olika effekter i hjärta
och blodkärl som direkt kopplar till proppbildning, styva
blodkärl, hjärtinfarkt och stroke. Studierna visar också att
dagens hjärtmediciner inte kan motverka dessa effekter.
Andra studier tyder på att ozon och kvävedioxid inte ger
akuteffekter på hjärta och blodkärl.
På grund av det starka stödet för att partikulära luftföroreningar påverkar hjärta och kärl har uppmärksamheten utöver trafiken även riktats mot källor som vedrök
och annan förbränning av biomassa. En kammarstudie
inom SCARP gav inte något stöd för att vedrök skulle vara
mindre farligt än dieselavgaser. I figuren nedan sammanfattas tidsförlopp och bakomliggande mekanismer för
effekten av partiklar på hjärt-kärlsystemet.
I en epidemiologisk studie har visats att exponering för luftföroreningar mätt som NO2 och NOX innebär en ökad risk
för akut hjärtinfarkt med 69 % för varje 10 µg/m3 ökning
av NO2. Sambandet avseende exponering för NOX var inte
statistiskt säkerställt, men motsvarande riskuppskattning
var 38 %. Risken för högt blodtryck påverkades dock inte
av exponering för luftföroreningar på bostadsadressen.

Hans Thoursie

Kardiovaskulära effekter av partiklar (tidsförlopp och mekanismer)

Tydliga effekter på nivåerna av olika inflammationsmarkörer i blod påvisades efter långtidsexponering för
luftföroreningar. Detta talar för att exponering för luftföro
reningar kan ge upphov till en mer generell inflammation.
Eftersom denna typ av inflammation är av betydelse för
en rad sjukdomar, inklusive hjärt-kärlsjukdomar, visar
resultaten på möjliga mekanismer bakom sambanden
med exponering för luftföroreningar. Dessa fynd stöds av
de observerade interaktionseffekterna med varianter av

gener involverade i inflammationsprocessen. Resultaten
tyder också på att vissa individer av genetiska orsaker kan
vara särskilt känsliga för effekter av luftföroreningar.
Inom ramen för SCARP har en databas skapats baserad
på fyra epidemiologiska studier i Stockholms län, med
detaljerad individuell beräkning av långtidsexponering för
luftföroreningar och som därmed lämpar sig för analyser
av kvantitativa samband mellan olika luftförorenings
komponenter och hälsoeffekter. Inledande analyser visar
samband mellan exponering för luftföroreningar och
kardio
vaskulära sjukdomar i vissa av studiegrupperna
men inte i andra. Orsakerna till dessa skillnader analyseras
vidare.
Preliminära analyser inom ramen för ett europeiskt
samarbetsprojekt där de fyra Stockholmskohorterna ingår
visar på samband mellan olika luftföroreningskomponenter
och inflammationsmarkörer och hjärtinfarkt. En viss
resultatspridning förelåg mellan olika forskningscentra,
vilket kan ha att göra med skillnader i exponering för
luftföroreningar.

Ulrika Håård

Patienter som överlevt hjärtstopp eller bedömts ha stor
risk att utveckla livshotande kammararytmier har visat
sig utgöra en grupp som är känslig för luftföroreningar.
Sådana patienter i Göteborg och Stockholm hade ökad
risk för terapikrävande arytmier redan efter ett par
timmar av höga luftföroreningshalter. Även överlevande
hjärtinfarktpatienter utgör en känslig grupp. Sådana
patienter hade förhöjda inflammationsnivåer vid höga
halter luftföroreningar. Benägenheten att reagera med
inflammation på höga luftföroreningshalter varierar med
genetiska faktorer. Detta pekar på att risken kan vara
olika även inom gruppen överlevande hjärtinfarktpatienter, som också visades ha en förhöjd risk att dö efter
några dygn med höga luftföroreningshalter (PM10 och
ozon).

Extremsituationer - hur farliga är de?
Värmeböljan och skogsbränderna i Moskva 2010 har gett
oss viktiga lärdomar inför framtiden. Det är väl känt att
extremsituationer för luftföroreningar kan ge upphov
till allvarliga luftföroreningseffekter. Londonsmogen
medförde 1952 en överdödlighet på tusentals personer
under några dagar och episoder av fotokemisk smog i
bland annat Los Angeles-området har medfört mycket
allvarliga hälsoeffekter. Extremsituationer i vädret i form
av värmeböljor utgör en betydande risk för den drabbade
befolkningens hälsa, samtidigt som klimatprognoser
talar för att sådana väderhändelser kommer att bli allt
vanligare. Flera studier från olika klimatzoner visar att
värmeböljor förorsakar en ökad dödlighet på grund av
hjärt-kärlsjukdomar hos äldre, men underlaget är bristfälligt då det baseras på studier av yngre åldrar och för
andra dödsorsaker. Det finns också mycket som talar för
att effekterna förstärks om värmeböljorna förekommer
samtidigt som höga halter av luftföroreningar.
Sommaren 2003 inträffade en värmebölja i Europa.
Särskilt allvarliga blev effekterna i Frankrike. Under ett
par veckor fördubblades dödligheten i vissa områden, där
förutom värmen en del av effekten tillskrevs de samtidigt
förhöjda ozonhalterna. En annan effekt av ett förväntat

varmare klimat är att antalet skogsbränder förväntas öka.
Få undersökningar har dock genomförts av hälsorisker
knutna till luftföroreningar från dessa. Underlag saknas
helt då det gäller hälsoeffekter orsakade av samverkans
effekter mellan luftföroreningar från skogsbränder och
höga temperaturer vid värmeböljor, trots att de ofta
uppträder tillsammans. En möjlighet att studera dessa
samband uppstod dock till följd av skogsbränderna runt
Moskva 2010 och genom ett samarbetsprojekt mellan
SCARP och forskare i Ryssland har en mer noggrann analys
av sambanden mellan hälsa, höga temperaturer och
luftföroreningar kunnat göras.
Under värmeböljan sommaren 2010 i Moskva, genomfördes analyser av dagliga variationer i antalet dödsfall,
luftföroreningsnivåer och temperatur. Motsvarande data
för perioden 2006-2009 användes som jämförelse.
Dagliga genomsnittliga halter av PM10 och ozon beräknades
med utgångspunkt från kontinuerliga mätningar vid ett
flertal stationer. Det dagliga antalet dödsfall samt information om dödsorsak extraherades från officiella register.
Analyser av interaktioner beaktade temperatureffekter,
inklusive extra effekter av långvarigt höga temperaturer,
och för luftföroreningar fokuserades på PM10.

Medeltemperatur, PM10 nivå och antal dödsfall per dygn under sommaren 2010 i Moskva.
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Dödsorsaker
Alla utom
olycksfall

Obs
Alla åldrar

Relativ risk
22902

1,86

≤65 år

6286

1,50

>65 år

16615

2,05

Tumörer

1984

1,10

Mentala sjukdomar

1189

1,72

324

2,70

Hjärtsjukdom

8970

2,20

Cerebrovaskulära sjukdomar

6423

2,31

Respiratoriska sjukdomar

604

2,04

Matsmältningsorganens sjukdomar

686

1,15

Urinvägssjukdomar

313

2,46

Övriga sjukdomar

963

1,82

1102

1,21

Nervsystemets sjukdomar

Externa orsaker

Observerade dödsfall i Moskva och relativa risker mellan 6 juli och 18 augusti 2010. Relativ risk anger observerat antal dödsfall 6
juni – 18 augusti 2010 i relation till förväntat, baserat på motsvarande tidsperiod 2006-2009.
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Dödligheten ökade kontinuerligt under de första två
veckorna av värmeböljan och därefter sjönk överrisken
gradvis. Samverkanseffekter mellan partiklar från
skogsbränderna och höga temperaturer var dessutom
av betydelse för dödligheten. Våra resultat visar att
samverkanseffekter mellan höga temperaturer och
luftföroreningar från skogsbränder måste beaktas i
riskbedömningen avseende hälsokonsekvenser av klimatförändringar.

Christophe Libert

Värmeböljan varade i 44 dagar med dygnsmedel
temperaturer från 24 till 31° C och PM10-halter överstigande 300 µg/m3 under flera dagar. Det förelåg en
överdödlighet på 10 600 fall under värmeböljan, främst
bland dem över 65 år, men ökade risker noterades även i
yngre åldersgrupper. Mest uttalade effekter observerades
för dödsfall på grund av sjukdomar i cirkulations- och
andningsorganen samt i urinvägar och för neurologiska
sjukdomar.

Luftföroreningars effekter
på ekosystemen
Vad är problemet med kväve?
Kväve är centralt för många av de miljöfrågor som
diskuteras idag. Överskott av kväve kan bidra till över
gödning av mark, sötvatten och hav, ge förhöjda halter av
nitrat i grundvatten och kan dessutom leda till försurning
av mark och vatten. Hög kvävetillförsel kan även leda till
att lustgas bildas och avgår till atmosfären, vilket bidrar till
klimatförändringen och nedbrytningen av stratosfärens
ozonskikt. Luftburna kväveoxider är också en grundförutsättning för bildning av marknära ozon. Eftersom
nedfallet av kväve i Sverige är förhållandevis lågt är kväve
i de flesta av våra ekosystem det växtnäringsämne som
är begränsande för tillväxten. Ökad kvävetillgång hos
ekosystem där tillväxten är kvävebegränsad, vilket gäller
för merparten av Sveriges skogar, har därmed potentialen
att ge en ökad inbindning av kol i mark och biomassa.
Till följd av de stora negativa effekterna från kväve
utsläppen till luft i Europa har betydande ansträngningar
gjorts för att minska emissionerna av kväveoxider och
ammoniak. Sedan 1990 har de europeiska emissionerna också minskat. Inom EU27 har emissionerna av
kväveoxider minskat med nära 50 % sedan 1990 och för
ammoniak är minskningen 25 %. Samtidigt har det varit
svårt att påvisa minskande trender i kvävenedfall annat
än i enstaka fall.
Samtidigt som omfattande åtgärder vidtas för att minska
kvävenedfallet finns i Sverige ett betydande intresse att
öka kvävegödslingen för att öka skogsproduktionen. I
detta sammanhang är det viktigt att öka kunskapen om
hur kväve påverkar ekosystemen., Det gäller att hitta en
balans mellan behovet av att minska nedfallet i områden
med negativa effekter och möjligheterna att gödsla i andra
där de negativa effekterna är begränsade. Forskningen
inom SCARP har syftat till att i första hand belysa de
negativa effekterna av kvävenedfallet och behovet av
fortsatta minskningar av luftutsläpp men forskningen har

också gett ett fördjupat underlag vad gäller möjligheter
och begränsningar för kvävegödsling. Forskningen har
inriktats mot flera områden, experimentell forskning
kring markprocesser och biodiversitet där olika mark och
vattensystem utsatts för ökad kvävetillförsel samt modell
utveckling och scenariostudier avseende kvävets effekter.
Vilken är risken för kväveläckage från ökat kvävenedfall?
I SCARP:s forskning har pågående försök och experiment
med ökad kvävetillförsel utnyttjats, dels långsiktiga
kvävegödslingsförsök, dels det experiment som pågått
inom ramen för forskningen i Gårdsjön. Vid experimenten
i Gårdsjön som startade 1990 och där tillförseln varit cirka
fyra gånger det atmosfäriska nedfallet på 9-12 kg N per
år började kväve läcka först efter några år. Läckaget har
dock varit begränsat i förhållande till den totala tillförseln
och från 1999 har det i genomsnitt varit strax under 10 %
av den totala tillförseln (nedfall + experimentell tillförsel). Mer än 90 % binds således i mark och växtlighet. En
mindre del kan avgå till atmosfären i form av kvävgas eller
dikväveoxid (figur 4).
I andra försök har man studerat risken för kväveläckage i
tre områden där kvävetillgången är hög och där en ökad
tillförsel av kväve kan förväntas leda till ökad utlakning.
Resultaten från dessa är inte entydiga men i två områden
har inte ökad tillförsel (genomsnittlig dos 20 kg N per
ha, år) gett någon signifikant ökning av kvävehalten i
markvattnet mer än ytterst temporärt i samband med
behandlingarna. I en yta, där det redan förekommer
kväveutlakning, innebar kvävegödslingen en mer varaktig
ökning av utlakningen. Hur samspelet mellan träden och
mikroorganismerna i marken ser ut har i detta samman
hang stor betydelse. Slutavverkning eller annan störning
av skogsekosystemen (till exempel storm, bränder och
omfattande skadeangrepp) kan temporärt ge ett ökat
kväveläckage.
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Kvävenedfallets påverkan på
biodiversiteten
De senaste decenniernas stora kvävenedfall har dramatiskt
förändrat ekosystemen i många områden på kontinenten.
Kvävefattiga ekosystem har blivit frodiga med en helt
annan flora än tidigare. Många känsliga arter har minskat
eller försvunnit på hedar, torvmossar, i skogar och i alpina
områden. I Sverige tyder mycket på att det atmosfäriska
nedfallet av kväve varit en av flera orsaker till den ökade
växtligheten och ändrade artsammansättningen på torvmossar och ljunghedar. För SCARP har de viktiga forskningsuppgifterna varit att för skogsekosystem studera risken
för vegetationsförändringar till följd av fortsatt kväve
nedfall, skogsskötsel och klimat. Skogliga e xperimentytor
samt en dynamisk modell för kväveeffekter, ForSAFE-Veg,
har använts i forskningen.
Experimentella studier av vegetationsförändringar i
kvävefattig barrskog visar att kvävetillförsel i låga doser i
blåbärsdominerad granskog kan ge ett ökat inslag av smalbladigt gräs (figur 5). Däremot finns det ingen signifikant
förändring av mängden blåbärsris. Experimenten på
den lingonrisdominerade tallskogen har inte gett någon
signifikant förändring i floran. När det gäller de skogliga
experimentytorna i övrigt visar resultaten att även i ytorna
med högst kvävebelastning är effekten på markvegetationen av ytterligare kvävetillförsel obetydlig. Samtidigt
reagerar inte markvegetationen på en minskning av
kvävetillförseln på grund av att mycket kväve är lagrat i
marken och riskerar att frigöras.

Risken för att kväve påverkar markvegetation har modellerats
för åtta skogsytor längs en kvävegradient för perioden 19002100. Den modell som använts är en dynamisk modell,
ForSAFE-Veg, som utvecklats inom SCARP och i tidigare
forskningsprogram. Modellen tar bland annat hänsyn till
klimat, skogsskötsel och atmosfäriskt nedfall. Modell

beräkningarna visade att effekterna av ett kvävenedfall blev
olika beroende på ytornas kvävebelastning. De modellerade
ytor som historiskt har mottagit mindre mängder kväve
visade större relativa effekter på markvegetation av kväve
tillförsel jämfört med ytorna som närmar sig kvävemättnad.
De sistnämnda visade tydligare effekter på kväveläckage
till markvatten och mindre effekter på markvegetation.
Klimatförändringen förstärker effekten av kvävetillförsel, särskilt i ytorna i norr som har haft historiskt lågt kvävenedfall,
då klimatet kan förväntas påverka kvävecykeln genom att
frigöra kvävet från de befintliga organiska fraktionerna.
Modellen kunde bättre reproducera observerade kväve
halter när både de kemiska och biologiska processerna i
marken inkluderades i modellen.
ForSAFE-Veg modellen har även använts i arbetet med
kritisk belastning både i Sverige och i andra länder i
Europa.

Figur 4. Utlakning av oorganiskt kväve i Gårdsjön G2 uttryckt som procent av total tillförsel (nedfall + gödsling). Gödslingen med
40 kg N ha-1 år-1 påbörjades 1991.
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Figur 5. Utbredning av dominerande arter i två kväveförsök utanför Vindeln i Västerbotten. Kruståtel (D. flexuosa) och blåbärsris
(Vaccinium myrtillus) har vuxit på ytor som gödslats med 0 eller 12 kg N ha-1 år-1 sedan 1996. Lingonris (Vaccinium vitis-idaea)
har vuxit på ytor som gödslats med 0, 3, 6, eller 12 kg N ha-1 år-1 sedan 2004. Utbredningen har mätts med hjälp av den så
kallade punkt-frekvens metoden vilken innebär att man sticker ner en pinne i vegetationen och noterar antalet träffar olika arter
får på pinnen. Resultaten finns publicerade i Nordin et al. (2009) och i Gundale et al. (2011).

23

Med ett ändrat klimat ökar risken och frekvensen för
många typer av störningar som kan orsaka ökat kväve
läckage från skogsmark som stormar, översvämningar och
insektsangrepp. Ingrepp av människor som avverkningar,
körskador och dikesrensningar kan också orsaka väsentliga
störningar. Vid alla störningar där träden skadas eller dör
ökar risken för att kväve ska lakas ut, likaså vid störningar,
där markens struktur förstörs. I områden som har tagit
emot stort kvävenedfall och som har lagrat upp kväve
blir också utlakningen efter en störning vanligen mycket
större jämfört med mindre belastade områden.
Risken för utlakning påverkas dock till viss del av andra
faktorer, såsom om beståndet har en kraftig under
vegetation som snabbt kan öka sitt kväveupptag och som
skulle ha tagit upp det kväve som träden annars skulle
tagit, och om hyggesrester lämnats. Störningar kan ge
ett ökat kväveläckage, särskilt i sydvästra Sverige som
generellt är mer rikt på kväve. I figuren nedan (figur 6)
visas tre exempel på hur olika typer av störningar påverkar
kväveutlakningen.
Även om klimatförändringar och kväveomsättning inte varit
ett av SCARP:s fokusområden så finns klimatförändringar
med i de scenarier som använts vid modellering i projektet,
både i form av förändrad nederbörd och ökad temperatur
och i form av förväntad förändrad mark
användning.

Modellberäkningarna visar att risken för utlakning av
oorganiskt kväve påverkas av klimatförändringen, men att
effekten kan bli olika i olika delar av landet. Frågan om
kväve och klimat behandlas i ett annat forskningsprogram
CLEO, finansierat av Naturvårdsverket.
Både temperaturökning och ökad fuktighet gynnar
lustgasproduktionen och i ett framtida klimat kan skogens
möjlighet att agera sänka för växthusgaser komma att
förändras. Kvävenedfallet anses i allmänhet leda fram till
en ökad fastläggning av kol i marken men omfattningen
är osäker. Även om kvävetillförsel kan ha stor effekt på
markvegetationen, så är skogsskötseln en betydligt mer
avgörande faktor. Dessutom utgör klimatet en viktig
faktor. Klimatet påverkar vegetationen både direkt genom
att modifiera temperaturen och fuktigheten, och indirekt
genom att påverka näringstillgången, markens surhet och
kvävehalterna i markvattnet.
Kvävetillförsel påverkar ekosystem över hela Sverige, men
på olika sätt. I norra Sverige, med lågt nedfall, är det främst
markvegetationen som kan påverkas. Det är fortfarande
osäkert hur mycket, eftersom beståndets utveckling ofta
överskuggar effekten av kvävetillförsel på kort sikt. För
att veta hur kväve påverkar skogsekosystem på lång sikt
krävs tidsserier som spänner över flera decennier. I delar
av Sverige med större kvävebelastning, främst sydvästra

Figur 6. Några exempel på kväveutlakning efter olika
störningar; svår stormskada i område med hög kvävedeposition och lite undervegetation, svår stormskada
i område med hög kvävedeposition och mycket gräs,
måttlig stormskada och körskada. Data i exemplen
kommer från Krondroppsnätet (www.krondroppsnatet.
ivl.se).
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Sverige, är den främsta risken ökat kväveläckage från
skogsmark, vilket kan påverka flera miljömål.
Utsläppen av kväve har minskat, men det är svårt att
påvisa några säkra trender i nedfall mer än på enstaka
platser. Fortsatta minskningar av utsläppen är viktiga
för att minska negativa effekter i känsliga ekosystem.
Slutsatsen att kvävenedfallet bör minska talar inte emot
att kvävegödsling kan vara lämpligt i vissa fall, för att öka
tillväxten och kolinbindningen. Kvävegödsling kan och bör
dock begränsas till områden och bestånd där risken för
förhöjd kväveutlakning kan minimeras, och där eventuella
effekter på markvegetation bedöms vara acceptabla.

Miljökvalitetsmål för kväve
Miljökvalitetsmålet för kväve preciseras under
Frisk luft, Bara naturlig försurning samt Ingen
övergödning.
•

Halten av kvävedioxid ska inte överstiga
20 µg per m3 luft beräknat som ett
årsmedelvärde, eller 60 µg per m3
luft beräknat som ett timmedelvärde
(98-percentil).

•

Nedfallet av luftburna kväveföreningar från
svenska och internationella källor ska inte
medföra att den kritiska belastningen för
försurning av mark och vatten överskrids.

•

Den svenska och den sammanlagda
tillförseln av kväveföreningar till Sveriges
omgivande hav ska underskrida den
maximala belastning som fastställs
inom ramen för internationella överens
kommelser.

•

Atmosfäriskt nedfall och brukande av mark
ska inte leda till att ekosystemen uppvisar
några väsentliga långsiktiga skadliga
effekter av övergödande ämnen.
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Beslutsstöd
Hur utformar vi åtgärder
som ger dubbel nytta?

Underlaget för den internationella luftvårdspolitiken har
i stor utsträckning tagits fram genom ett omfattande
modell
system, som kopplar samman emissions
begränsande åtgärder och deras kostnader med effekter
och effektrisker på ekosystem och hälsa. Integrerade
Bedömningsmodellsystem
(Integrated
Assessment
Modeling, IAM) har utvecklats vid Internationella
Institutet för Tillämpad Systemanalys (IIASA) i Österrike.
Till en början inkluderades endast luftföroreningar men
under de senaste 10 åren har modellen utvecklats till även
inkludera klimataspekter i en modell som heter GAINS.
Med hjälp av modellen har optimala åtgärdsstrategier
beräknats såväl inför Göteborgsprotokollet som i arbetet
med EUs tematiska arbete för luftföroreningar.
Inom SCARPs delprogram för beslutsstöd har omfattande
arbete lagts ned på att bygga upp kompetens och
vidareutveckla modellen till att inkludera delar som är
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av särskilt intresse för Sverige samt att ta fram en svensk
variant av GAINS-modellen. Verksamheten, som går under
namnet SCARP-IAM, inkluderar uppdatering av GAINSmodellens databas över energieffektiviseringsåtgärder
inom hushålls- och servicesektorn. Dessutom har SCARPIAM bidragit till utvecklingen av emissionsfaktorer för
transporter så att fordon med höga emissioner så kallade
“high emitting vehicles” kan inkluderas i GAINS-modellen.
Vidare har inom SCARP-IAM tagits fram en metod för
hur man i GAINS-modellen kan räkna ut ändringar i
NOX-utsläpp som en konsekvens av etanolanvändning
i personbilar samt en metod för analys av effekterna av
användning av särskilt långa transportfordon inom främst
skogsnäringen.
De uppdaterade data för energieffektiviseringsåtgärder
som togs fram inom SCARP-IAM har bland annat presenterats i samband med klimatförhandlingarna vid COP 14 i
Poznan. Resultatet från beräkningar av NOX-utsläpp från
etanolanvändning i personbilar visar att dagens version av
GAINS-modellen överskattar prognosticerade utsläpp av
NOX från bensindrivna personbilar med ca 9 % år 2020.
Om alla bensindrivna personbilar skulle köra på etanol
(E85) år 2020 skulle dagens version av GAINS-modellen
överskatta utsläppen med upp till 42 % (figur 7).
4
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Luftvårds- och klimatpolitik har många beröringspunkter.
Förbränning av fossila bränslen, som är den viktigaste
källan för utsläpp av koldioxid, är också en viktig källa
för utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar. En
lång rad åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid
från fossil förbränning begränsar också utsläppen av luftföroreningarna och vice versa. Exempel på sådana åtgärder
är energieffektivisering och bränsleskifte från kol och olja
till gas. Det finns dock åtgärder som kan leda till negativa
sidoeffekter. Som exempel kan nämnas att ett byte från
fossila bränslen till biobränslen kan leda till ökade utsläpp
av partiklar och därmed försämrad luftkvalitet. Ett annat
exempel är att hårda utsläppskrav på luftföroreningar
riskerar öka utsläpp av CO2 på grund av minskad bränsleeffektivitet. Det är emellertid mycket viktigt att inte suboptimering sker vid skiften av teknik eller av bränslen så att
strävan mot mål för endera klimat- eller luftföroreningar
blir ensidig. Om man dessutom tar hänsyn till att en del
luftföroreningar också påverkar klimatet blir bilden än
svårare att överblicka. Redskap för att optimera mot flera
mål samtidigt har därför en stor roll att fylla för val med
betydelse för flera tidshorisonter.
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Figur 7. Möjliga utsläpp av NOX från bensin- eller etanoldrivna
personbilar år 2020 (Åström m.fl., 2011).

Metoden för att representera långa lastbilsfordon
är tillämpbart i GAINS-modellen. Resultaten visar på en
möjlighet att energieffektivisera delar av Europas lastbilsflotta. Metoden och kunskapsunderlaget förutsätter dock
en rad antaganden, men enligt rapporten har användningen av långa fordon i Sverige gett betydande vinster
i form av minskad bränsleförbrukning (cirka 20 %) och
minskade utsläpp. Samverkan mellan luftföroreningar
och klimatstrategier har undersökts i ett nordiskt samarbetsprojekt och i ett samarbete med Naturvårdsverkets
forskningsprogram CLEO. I det sistnämnda samarbetet
har inverkan från olika klimatstrategier på utsläpp av luftföroreningar liksom klimateffekter av dessa luftföroreningsutsläpp analyserats. Sammantaget visar resultaten att
olika klimatstrategier, som vid en första anblick verkar ge
liknande klimateffekt, riskerar att ha varierande klimateffekt på grund av luftföroreningars effekt på klimatet.
I tabellen nedan (tabell 2) visas effekten på utsläpp i de
nordiska länderna år 2020 till följd av utvalda ambitiösa
klimatstrategier. Värdena anger skillnader i utsläpp relativt
huvudprognosen för respektive land år 2020.

hälsokonsekvensbedömning ytterligare, samt gett en
möjlighet att sprida resultaten till grupper som normalt
sett inte dagligen arbetar med uppskattningar av hälso
effekter. GAINS-modellen har vissa begränsningar när det
gäller uppskattningar av luftföroreningarnas påverkan på
människors hälsa. I den nuvarande formen inkluderas
endast mortalitet från exponering av fina partiklar och ozon
hos befolkningsgrupper som är över 30 år. För att kunna
implementera fler sjukdomsfall relaterade till luftföro
reningar i GAINS-modellen har SCARP-IAM-samarbetat
med SCARP:s delprojekt för hälsoeffekter och IIASA. Syftet
med detta samarbete har varit att anpassa och utveckla en
metod och verktyg som kan användas för att implementera fler hälsoeffekter i form av exponeringsdata i GAINSmodellen. Målet är att även inkludera befolkningen under
30 år samt att ange nya värden för mortalitet och andra
hälsoeffekter. GAINS-modellen har flera begränsningar,
bland annat genom att den endast kan inkludera linjära
dos-effektsamband, att befolkningsexponeringen beräknas i rutor om 50 gånger 50 kilometer och att man endast
tar hänsyn till årsmedelkoncentrationen under ett visst år.

Genom kompetensuppbyggnaden inom SCARP-IAM är
det idag möjligt för Sverige att själva analysera förslag
från till exempel EU-kommissionen och föra fram egna
konstruktiva förslag till åtgärder genom en internationellt
accepterad metod. SCARP-IAM har dessutom bidragit till
att öka förståelsen för interaktionen mellan klimat- och
luftfrågor samt kortlivade klimatpåverkande föroreningar.

Samarbetet ledde till att en metod utvecklades för att
beräkna fler effekter på hälsa i GAINS-modellen än de som
finns representerade idag. Dessutom togs det fram ett
översättningsverktyg som kan hjälpa svenska förhandlare
att översätta GAINS-modellens resultat på hälsoeffekter
till svenska förhållanden. I och med metodutvecklingen
finns det nu en principiell möjlighet att i GAINS analysera
framtida effekter på bland annat bronkit och kardio
vaskulära sjukdoms
symptom som en konsekvens av
luftföroreningar. Dessutom finns det större möjlighet
att studera osäkerhet i resultat då det nu är möjligt att
beräkna osäkerhet i antal mortalitetsutfall. Fortsatt
kunskapsunderlag och metodarbete är dock nödvändigt
innan man till fullo kan inkludera de nya resultaten i
GAINS-modellen.

Nya hälsoeffekter i GAINS?
Hälsoeffekter från luftföroreningar har stor betydelse
för nationellt och internationellt policyarbete. En del av
arbetet inom SCARP-IAM har därför bestått i att granska
GAINS-modellens metoder och utforska möjligheterna att
införa fler hälsoeffekter baserad på GAINS-modellresultat.
För SCARP-IAM har integrationen med SCARP-hälsa
möjliggjort att vi kunnat utveckla GAINS-modellens

Land / utsläpp

Danmark

Finland

Norge

Sverige

Enhet

SO2

1

-16

-2

-4

kton

NOx

3

-15

-46

-42

kton

PM2.5

7

-3

8

-4

kton

(PMBC)

2

-1

1

-1

kton

CO2

-9.8

-19.5

-10.0

-16.0

MT CO2-ekv

Annan GHG

-0.4

-1.2

-0.1

-0.5

MT CO2-ekv

Tabell 2: Möjlig ändring av nordiska utsläpp till följd av ambitiösa klimatstrategier år 2020 (Åström m.fl. 2013).
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Kunskapsuppbyggnad parallellt med
stöd till förhandlingar – en fallstudie
Luftvårdskonventionens Göteborgsprotokoll (GP) från
1999 och EU:s Utsläppstaksdirektiv (NEC-direktivet) från
2001 syftar båda till att minska Europas/EU:s utsläpp av
luftföroreningar med målåret 2010. De luftföroreningar
som regleras är NOX, SO2, NH3, och NMVOC. De överens
komna utsläppsnivåerna i båda dessa internationella
avtal har tagits fram med hjälp av den så kallade RAINSmodellen, en föregångare till GAINS-modellen. Modellen
användes för att optimera åtgärder med avseende på
såväl miljönytta som åtgärdskostnader. Inom EU fanns
en ambition att fortsätta åtgärdsarbetet och hålla
ambitionsnivån uppe även efter det att takdirektivet
gått igenom och därför inleddes 2001 ett arbete med
att revidera NEC-direktivet och förlänga ambitions
perioden till år 2020. Detta arbete drevs inom ramen för
utvecklingen av en tematisk strategi för luftföroreningar
och gick under namnet Clean Air For Europe (CAFE). Ett
första underlag för en förlängning presenterades 2005.
Till en början ville man samordna klimat- och luftvårds
politiken men när detta så småningom avskrevs fanns
inte längre något omedelbart intresse för en revidering av
takdirektivet.

från SCARP-IAM genom att ett samarbete med Ryssland,
Vitryssland och Ukraina inleddes. Detta samarbete
syftade till underlätta dessa länders eventuella ratificering
av Göteborgsprotokollet, genom att utveckla nationella
experters kompetens inom IAM samt genom att stödja
dem vid framtagning av underlagsdata och applicering av
GAINS-modellen.

Från 2009 återtog luftkonventionen initiativet i det
europeiska luftvårdsarbetet och revisionsprocessen för
Göteborgsprotokollet gick nu in i en mer intensiv fas,
där GAINS-modellen blev det viktigaste verktyget. För
SCARP-IAM, där kunskapsuppbyggnad och forskning
pågått sedan 2007 blev det en viktig uppgift att tolka och
förstå bakgrunden till de underlag, framför allt scenarier,
som presenterades vid konventionens arbetsgrupp för
integrerad bedömningsmodellering (TFIAM). Det blev
också viktigt att kunna presentera svenska data och
prognoser i ett format anpassat för modellberäkningarna.

Det gick dock inte som planerat. Under hösten 2011
intog många länder en betydligt mer försiktig hållning
och de utsläppsnivåer för 2020 som diskuterats visade
sig svåra att förankra i de enskilda länderna beroende på
det ekonomiska krisläget. När man väl kom till de slutliga
förhandlingarna våren 2012 ställdes dock mycket av det
förberedande beräkningsarbetet åt sidan. Utgångspunkten
att använda sig av scenarier med olika ambitionsnivåer
för 2020 var således inte längre aktuell. Istället tvingades
man i allt väsentligt enas kring en ambitionsnivå som
låg mycket nära de redan prognosticerade utsläppen för
2020, där hänsyn endast tagits till fattade politiska beslut
nationellt och inom EU. SCARP-IAM deltog hela tiden i
denna process med underlag i form av data och prognoser
vilket stärkte Sverige i förhandlingsarbetet.

Från våren 2009 blev den mest centrala uppgiften för
SCARP-IAM att granska och utveckla svenska underlagsdata för GAINS-modellen, samt att jämföra emissionsscenarier från IIASA med officiella svenska emissions
inventeringar, emissionsprognoser, och underlagsdata.
Målsättningen för detta arbete har varit att svenska data
skall vara så korrekta och transparenta som möjligt och
att resultaten från modellberäkningarna skall kunna
återföras till nationella åtgärder. Ungefär samtidigt som
arbetet med svenska underlagsdata startades så inleddes
en helt ny verksamhet, till stor del som en avknoppning
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Ett viktigt steg i det fortsatta arbetet togs när man för
utsläppscenarierna beslutade att utgå från de av EU
finansierade och tillämpade modeller inom energi-,
transport-, samt jordbrukssektorerna (PRIMES/
TREMOVE&COPAIR / CAPRI). Arbetet ledde fram till en
uppsättning modellberäkningar med olika ambitions
nivåer med avseende på förbättringar av luftkvaliteten
i Europa. Ambitionsnivåerna innefattade en förbättring
av tillstånden för försurning, övergödning, ozonskador,
samt effekter på mänsklig hälsa från 25 till 75 % jämfört
med tillståndet år 2000. Under arbetsgruppens möte i
maj 2011 kom ländernas representanter överens om att
dessa ambitionsnivåer skulle tjäna som underlag för de då
stundande förhandlingarna.

Trots en del turbulens under förhandlingsarbetet, enades
ändå länderna den 4 maj 2012 om en revidering av GP
med ambitionsnivåer för utsläppen för 2020 och därefter.
Under
tiden
för
slutförhandlingarna
av
Göteborgsprotokollet hade EU inlett sitt arbete med
att revidera sin luftpolitik. Detta omfattade först och
främst att ta fram en ny tematisk strategi och därefter

EU:s utsläppstaksdirektiv. I detta arbete fick IIASA ånyo
i uppdrag att stärka underlaget i form av prognoser och
scenarier, och under hösten genomfördes bilaterala
konsultationer med EU:s medlemsländer. Här har återigen
SCARP-IAMs utvecklingsarbete kommit till användning för
att granska prognoser och föra fram synpunkter på hur
man med GAINS-modellen skall räkna fram prognosticera
de framtida utsläppen i Sverige.
Från SCARP har det under denna process levererats ett
antal resultat. I Sverige har SCARP tagit fram metoder för
överföring av data och prognoser från Energimyndigheten,
Trafikverket, samt Jordbruksverket, till GAINS-modell
format. Detta kompletterades senare med en svensk
samhällsekonomisk konsekvensanalys av IIASA:s
ambitionsnivåer. Därefter följde en insats som syftade

till att koppla ihop de senaste utsläppsprognoserna som
tas fram nationellt av Naturvårdsverket (genom SMED )
med utsläppsprognoser i GAINS-modellen. Detta arbete
syftade även till att uppskatta potentialer för att minska
utsläpp av luftföroreningar ytterligare till år 2030.
Vår sammanfattande bedömning är att SCARP-IAM bidragit
substantiellt till svenskt miljöarbete inom luftvårdsfrågor.
Detta trots att området “Stöd till nationellt policyarbete”
inte var med som ett arbetsområde för SCARP. I samarbete med Naturvårdsverket har vi kommit fram till att
gällande miljöpolitiska prioriteringar för Sverige, och gällande arbetsområden för IIASA med GAINS-modellen skall
vara avgörande för vilket fokus som skall gälla för arbetet
inom SCARP-IAM.
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Kort om forskningsprogrammet SCARP
Forskningsprogrammet Ren Luft i Sverige (SCARP) har syftat till att stärka det vetenskapliga underlaget rörande
luftföroreningar och luftföroreningars effekter, samt att ge ett stöd till politiska beslut i Sverige och Europa inom
dessa områden. Cirka 50 forskare har deltagit i SCARP under åren 2006-2012.
Programmet startade 2006 och har finansierats av Naturvårdsverket. Programmets totala budget för de sex åren
har varit cirka 35 miljoner kronor. Forskningen har fokuserats på fyra specifika områden; hälsoeffekter, partiklar,
ekosystemeffekter och integrerade beslutstödsmodeller.
Genom det nära samarbetet mellan deltagarna har man kunnat belysa luftfrågor ur ett unikt helhetsperspektiv. IVL
Svenska Miljöinstitutet har ansvarat för programmets koordinering samt dess kommunikationsdel.
Programmet består av forskare från Göteborgs Universitet, ITM Stockholms Universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet,
Karolinska Institutet, Lunds Universitet, Met.no, Sahlgrenska Akademin, SMHI samt Umeå Universitet.
All forskning har utförts i nära samarbete med relevanta internationella organ inom luftvårdsområdet, inklusive
CLRTAP, WHO samt organisationer inom EU.
Forskningen inom SCARP har givit direkt stöd till Naturvårdsverkets miljömålsarbete, revideringen av Göteborgsprotokollet och EU:s luftvårdsarbete.
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