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NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6689
Historiska och framtida utsläpp av luftföroreningar i Sverige

Förord
Detta är en första ansats att kartlägga och analysera historiska och framtida utsläpp
av de sex luftföroreningarna svaveldioxid, kväveoxider, ammoniak, flyktiga organiska ämnen, små partiklar och sot i en samlad rapport. I rapporten görs analysen
både per förorening och per sektor. Underlaget är tänkt att användas som stöd i
kommande arbete med styrmedel och åtgärder inom luftvårdsområdet, inom miljömålsarbetet och i internationella förhandlingar. Arbetet har genomförts i en arbetsgrupp bestående av Anna Forsgren, Maria Ullerstam och Ulf Troeng på Naturvårdsverket.
Vi vill passa på att tacka för alla synpunkter vi har fått under arbetets gång, både
interna och externa.

Naturvårdsverket, juni 2015

3

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6689
Historiska och framtida utsläpp av luftföroreningar i Sverige

Innehåll
FÖRORD

3

1

SAMMANFATTNING

6

2

SUMMARY

9

3
3.1

INTRODUKTION
Metodik och datakällor

12
12

4
4.1

UTSLÄPP PER LUFTFÖRORENING
Svaveldioxid (SO2)

16
16

4.1.1

Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030

16

4.1.2

Jämförelse av 2012 och 2014 års prognos

17

4.2

Kväveoxider (NOX)

18

4.2.1

Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030

18

4.2.2

Jämförelse av 2012 och 2014 års prognos

19

4.3

Ammoniak (NH3)

20

4.3.1

Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030

20

4.3.2

Jämförelse av 2012 och 2014 års prognos

21

4.4

Flyktiga organiska ämnen (NMVOC)

22

4.4.1

Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030

22

4.4.2

Jämförelse av 2012 och 2014 års prognos

24

4.5

Partiklar (PM2,5)

24

4.5.1

Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030

24

4.5.2

Jämförelse av 2012 och 2014 års prognos

26

4.6

Sot (BC)

26

4.6.1

Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030

26

5
5.1

UTSLÄPP PER SEKTOR
Energisektorn

28
28

5.1.1

Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030

28

5.1.2

Analys av utsläppstrend 1990-2013

31

5.1.3

Analys av prognos till 2030

32

5.1.4

Diskussion

33

5.2

Industrisektorn

33

5.2.1

Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030

33

5.2.2

Analys av utsläppstrend 1990-2013

38

5.2.3

Analys av prognos till 2030

38

4

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6689
Historiska och framtida utsläpp av luftföroreningar i Sverige

5.2.4

Diskussion

40

5.3

Transportsektorn

40

5.3.1

Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030

40

5.3.2

Analys av utsläppstrend 1990-2013

47

5.3.3

Analys av prognos till 2030

49

5.3.4

Diskussion

49

5.4

Arbetsmaskiner

50

5.4.1

Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030

50

5.4.2

Analys av utsläppstrend 1990-2013

53

5.4.3

Analys av prognos till 2030

55

5.4.4

Diskussion

55

5.5

Bostäder och service

55

5.5.1

Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030

55

5.5.2

Analys av utsläppstrend 1990-2013

58

5.5.3

Analys av prognos till 2030

59

5.5.4

Diskussion

59

5.6

Lösningsmedels- och produktanvändning

60

5.6.1

Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030

60

5.6.2

Analys av utsläppstrend 1990-2013

61

5.6.3

Analys av prognos till 2030

61

5.6.4

Diskussion

62

5.7

Jordbrukssektorn

62

5.7.1

Utsläpp 1990-2013 samt prognos till 2030

62

5.7.2

Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030

62

5.7.3

Analys av utsläppstrend 1990-2013

64

5.7.4

Analys av prognos till 2030

64

5.7.5

Diskussion

66

5.8

Avfallssektorn

66

5.8.1

Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030

66

5.8.2

Analys av utsläppstrend 1990-2013

67

5.8.3

Analys av prognos till 2030

67

BILAGA 1 – UTSLÄPPSKÄLLOR I OLIKA SEKTORER UPPDELAT PÅ
NFR-KODER

5

68

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6689
Historiska och framtida utsläpp av luftföroreningar i Sverige

1

Sammanfattning

I denna rapport har vi sammanställt och analyserat historiska och framtida utsläpp
av de sex luftföroreningarna svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOX), ammoniak
(NH3), flyktiga organiska ämnen (NMVOC), små partiklar (PM2,5) och sot eller
black carbon (BC). Analysen har gjorts per förorening och per sektor. Utgångspunkten för analysen är Sveriges officiella rapportering av utsläpp av och prognoser för luftföroreningar till Luftvårdskonventionen (CLRTAP). Prognosen över
framtida utsläpp omfattar åren 2020, 2025 och 2030.
Utsläppen av SO2 har minskat kraftigt mellan 1990 och 2013 och kommer att ligga
kvar på dagens nivå fram till 2030. Industrins processutsläpp är och kommer fortsätta att vara den största källan till utsläpp av svaveldioxid.
Utsläppen av NOX fortsätter att minska fram till 2030, i ungefär samma takt som
sedan 1990. Historiskt har den största utsläppsminskningen skett inom transportsektorn och den trenden förväntas fortsätta. Utsläppen från övriga sektorer kommer
att vara konstanta och i vissa fall öka fram till 2030.
Utsläppen av ammoniak styrs helt av utsläppen inom jordbrukssektorn och antalet
djur. Utsläppen har minskat något sedan 1995 och kommer att fortsätta minska till
2030 i takt med att antalet djur förväntas minska.
Utsläppen av NMVOC minskade kraftigt under 90-talet men efter 2000 har minskningstakten avtagit. Transportsektorn har hittills bidragit mest till minskingen och
till 2030 förväntas sektorns utsläpp fortsätta minska något. Utsläppen inom sektorer som bostäder och service samt lösningsmedelsanvändning och produkter
kommer att öka till 2030.
PM2,5-utsläppen minskade kraftigt under 90-talet men sedan har minskningstakten
avtagit. Störst har minskningen varit inom industrisektorn. 2030 förväntas utsläppen vara i stort sett oförändrade jämfört med dagens nivå. För alla sektorer, förutom bostäder och service, förväntas en svagt minskade trend till 2030.
BC-utsläppen har minskat svagt sedan 2000. Utsläppen från transportsektorn har
minskat kraftigt och kommer att minska till 2030 medan utsläppen från bostäder
och service ökat och kommer fortsätta att öka.
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Figur 1. Utsläpp av luftföroreningar 1990-2013 presenterat som index där 1990=100
utom för BC där 2000=100.

Utmaningar:
Inom energisektorn har klimatpolitiken styrt mot en ökad användning av biobränsle
på bekostnad av fossila bränslen. Detta har medfört minskade utsläpp av CO2 och
SO2 men samtidigt har utsläpp andra av luftföroreningar ökat vid övergången från
fossilt till biogent. Teknikutveckling för ytterligare minskade utsläpp av luftföroreningar från sektorn vore önskvärd.
År 2030 kommer industrisektorn att vara den sektor som står för de största utsläppen av NOX och SO2. Även industrins relativa bidrag till utsläppen av NMVOC
förväntas öka. Det är framförallt industrins processer som bidrar till att utsläppen
från denna sektor ökar i betydelse. En framtida utmaning är forskning och utveckling av processer med lägre utsläpp.
Utsläppen från transportsektorn har minskat kraftigt tack vare skärpta utsläppskrav
och förnyelse av fordonsflottan. Den ökade försäljningen av dieselfordon de senaste åren har, och kommer även framöver, att vara en utmaning för utsläppen av
NOX. I takt med att utsläppen av PM2,5 från bränsleanvändning inom transportsektorn minskar får utsläppen av slitagepartilar från vägbanor, däck och bromsar en
allt större betydelse för utsläppen inom sektorn. Det blir viktigt att dieselfordon i
framtiden klarar utsläppskraven för NOX även i verklig körning samt att dubbdäcksanvändningen fortsätter att minska, särskilt i städer.
Kväveoxider och flyktiga organiska ämnen står för de största utsläppen från arbetsmaskiner. Utsläppen av NOX bedöms minska framöver framförallt på grund av
antaganden om fortsatt föryngring av den svenska maskinparken, utsläppen av
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NMVOC minskar dock inte i samma takt. Det behövs skarpare krav och bättre
kunskap om utsläppen av arbetsmaskiner.
Bostäder och service är en sektor där utsläppen av de flesta föroreningar kommer
att öka, undantaget SO2 och NH3. År 2030 kommer bostäder och service att vara
den största källan till PM2,5- och BC-utsläpp i Sverige. Även utsläppen av NMVOC
och NOX kommer att öka till 2030. Ökningen beror på övergången från olja till
biobränsle som medför högre utsläpp av flera luftföroreningar. Det behövs striktare
krav och bättre teknik för att minska utsläppen från den småskaliga förbränningen
av biobränsle.
Lösningsmedel och produktanvändning står idag för hälften av de nationella utsläppen av NMVOC. Posten ”övrigt”, som innehåller bland annat hushållens användning av produkter som innehåller lösningsmedel, står för 77 % av utsläppen
inom sektorn. Förståelsen om vad posten ”övrigt” innehåller och vad som påverkar
utsläppen behöver förbättras för att utsläppen ska kunna minskas.
Jordbrukssektorn står för den dominerande andelen av ammoniakutsläppen och det
är främst antalet djur och gödselhantering som påverkar utsläppen mest. Huruvida
vi fortsätter att producera inhemska mjölk- och köttprodukter eller inte kommer att
ha stor betydelse för hur utsläppen inom Sverige utvecklar sig i framtiden.
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2

Summary

This report is a summary and analysis of historical and projected emissions of the
six air pollutants sulphur dioxide (SO2), nitrous oxides (NOX), ammonium (NH3),
volatile organic compounds (NMVOC), fine particles (PM2,5) and soot or black
carbon (BC). The analysis has been performed by pollutant and by sector. The
starting point for the analysis is the official reported Swedish inventory and projections of emissions of air pollutants to the Convention for Long Range Transboundary Air Pollutants (CLRTAP). Projections are presented for the years 2020, 2025
and 2030.
Emissions of SO2 have declined substantially between 1990 and 2013 and are expected to remain on today’s level until 2030. Emissions from industrial processes
are and will continue to be the largest source of sulphur dioxide in Sweden.
Emissions of NOX will continue to decrease until 2030 at approximately the same
rate as between1990 and 2013. Historic emissions from the transport sector have
contributed most to the reduction in NOX-emissions and this trend is expected to
continue. Emissions for other sectors are expected to be constant and in some cases
increase until 2030.
Emissions from the agricultural sector and the number of animals dominate total
emissions of NH3. Emissions have decreased since 1995 and will continue to decrease until 2030 as the number of livestock also is expected to decrease.
Emissions of NMVOC have shown a strong decrease during the 90-ties but the rate
of decrease has slowed down after 2000. The greatest reduction in NMVOC emission comes from the transport sector and the decrease in this sector is expected to
continue until 2030 while emissions in other sectors as the domestic sector and the
sector for use of solvents and other products will increase.
Emissions of PM2,5 decreased during the 90-ties and continued to decrease after
2000 but at a slower rate. The largest decrease has occurred within the industrial
sector. By 2030 the emissions are expected to be at the same level as today. Emissions from all sectors except the domestic sector will decrease slowly.
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Figure 2. Emissions of air pollutants 1990-2013 presented as an index where 1990=100
except for BC where 2000=100.

Challenges:
As a result of climate policy, biofuels has replaced fossil fuels in the energy sector.
This has resulted in reduced emissions of CO2 and SO2 but increased emissions of
other air pollutants. Technology development for further reducing emissions of air
pollutants from this sector would be desirable.
By 2030 the industrial sector will be the sector with largest emissions of NOX and
SO2. The relative contribution of NMVOC emissions from the sector will also
increase. Emissions from industrial processes are the main reason for the dominant
role of the sector in the future. A future challenge is development of processes with
lower emissions and there is a need for further research.
Emissions from the transport sector have been reduced significantly as a result of
stricter regulations and a renewed vehicle fleet. The increase in sales of diesel cars
has and will in the future continue to be a challenge for emissions of NOX. As
emissions from combustion in the transport sector decreases emissions from tire
and break wear and road abaration will increase in significance. Real world emissions from diesel vehicles and reduced use of studded tires especially in populated
areas will be key challenges in the sector.
Nitrous oxides and volatile organic compounds are the main pollutants from offroad machinery. Emissions of NOX are expected to decrease mainly due to continued renewal of the Swedish off-road machinery fleet. Emissions of NMVOC are
however not expected to be reduced to the same extent. Stricter emission limits and
better knowledge about the emissions from off-road machinery is needed.
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Emissions of most pollutants, except for SO2 and NH3 from households will increase. By 2030 households will be the largest source of PM2,5 and BC in Sweden.
Emissions of NMVOC and NOX from households will also increase until 2030. A
switch from oil to biofuels leads to higher emissions of most pollutants. Stricter
emission limits and better technology is needed to reduce emissions from small
scale combustion of biofuels.
The use of solvents and products contribute to half of the emissions of NMVOC in
Sweden. The largest item within the sector, 77 %, is household use of products
containing solvents. There is a need to better understand what’s included in this
group to be able to reduce emissions in the future.
Agriculture is the dominant sector for emissions of ammonium and emissions depend mainly on the number of animals and the handling of manure. The development of and demand for domestic milk- and meat production will be important for
the development of emissions from the agricultural sector in Sweden.
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3

Introduktion

Sverige tar fram och rapporterar in en utsläppsprognos för luftföroreningar var
fjärde år till Luftvårdskonventionen (CLRTAP). I prognosen ingår befintliga styrmedel och nu gällande politiska beslut inom relevanta områden. Då luftprognosen
till stora delar baseras på prognosen för utsläpp av växthusgaser som görs vartannat
år tar Naturvårdsverket fram en luftprognos vartannat år parallellt med klimatprognosen. Detta beror på att prognosen inte enbart används för våra rapporteringskrav
utan även ligger till grund för vårt nationella luftvårdsarbete i form av bl. a. uppföljning av miljömål, styrmedels- och åtgärdsanalyser och internationellt förhandlingsarbete.
Naturvårdsverket ansvarar även för att årligen ta fram historiska data för luftutsläpp som rapporteras in till EU och CLRTAP. Denna rapport innehåller metodik
och analys av prognostiserade utsläpp fram till 2020, 2025 och 2030 och relaterar
dessa till historiska utsläpp.
Det bör poängteras att denna prognos följer det format som gäller för utsläppsrapporteringarna för luftutsläpp till CLRTAP (NFR1). Formatet avgör vilka utsläpp
som inkluderas och hur utsläppen fördelas mellan olika sektorer.
I denna rapport redovisas prognostiserade utsläpp för 2020, 2025 och 2030. Prognosen togs fram under 2014 och har 2011 som basår. Det senaste tillgängliga året
för utsläppsdata är 2013 är också inkluderat i jämförelsen. Jämförelser med prognostiserade utsläpp som togs fram 2012 (d.v.s. den förra prognosen) görs också.

3.1

Metodik och datakällor

Framtagandet av utsläppsprognoser är en komplex iterativ process där det ingår
flera olika modeller, aktörer och expertbedömningar. När man beräknar utsläpp gör
man det med hjälp av aktivitetsdata (AD) och emissionsfaktorer (EF). Aktivitetsdata representerar t.ex. hur mycket bränsle som förbrukas eller produceras, hur stor
mängd av en produkt som tillverkas eller kan vara antal djur eller mängd gödsel
beroende på vilken typ av sektor/aktivitet man tittar på. En emissionsfaktor representerar hur mycket av en viss förorening som släpps ut i relation till aktiviteten.
Utsläppen påverkas t.ex. av vilken teknik som används, hur väl något förbränns,
om det finns reningsteknik eller inte. Grundprincipen är att utsläppen baseras på
aktivitetsdata och emissionsfaktorer men det finns undantagsfall där en direkt uppskattning av framtida utsläpp för vissa aktiviteter görs via t.ex. expertbedömningar.

1

Nomenclature for reporting
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En grundregel för prognosen är att bedömningen om framtida utveckling enbart ska
omfatta redan fattade politiska beslut och styrmedel. Utsläppsrapportering och
prognosarbetet för luft är tätt sammankopplat med motsvarande arbete för utsläpp
av växthusgaser. Grundförutsättningar, antaganden och mycket underlag är till stor
del samma för luft och klimat.
Klimatrapporteringen är idag reglerad genom klimatrapporteringsförordningen
(2014:1434). Motsvarande reglering finns inte på luftsidan men stora delar av underlaget som tas fram inom klimatrapporteringen används även för luft. I förordningen anges de myndigheter som har ett ansvarsområde inom rapporteringen.
Nedan listas de myndigheter som även berör eller påverkar luftrapporteringen.










Naturvårdsverket (8 §) ska samordna det nationella klimatrapporteringsarbetet, upprätthålla det rapporteringssystem som behövs samt ta fram och
sammanställa underlag för rapporteringen och lämna underlag till regeringen.
Energimyndigheten (18 §) ska delta genom att, bland annat, för energisektorn lämna de prognoser som anges i EU-förordningen (525/2013) uttryckta i energienheter, med stöd av underlag från Konjunkturinstitutet,
Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen.
Jordbruksverket (19 §) ska delta genom att, bland annat, lämna underlag
till de prognoser som anges i EU-förordningen (525/2013).
Trafikanalys (25 §) ska delta genom att, bland annat, lämna underlag till
de prognoser som Energimyndigheten ska lämna.
Trafikverket (26 §) ska delta genom att, bland annat, beräkna prognosticerade utsläpp av metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid
och flyktiga organiska ämnen samt lämna underlag till de prognoser som
Energimyndigheten ska lämna.
Transportstyrelsen (27 §) ska delta i klimatrapporteringsarbetet, bland annat, genom att lämna underlag till de prognoser som Statens myndighet ska
lämna för den del inom transportsektorn som omfattas av Transportstyrelsens verksamhetsområde.
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Figur 3. Schematisk flödesbild över hur prognoser för växthusgasutsläpp och utsläpp
till luft tas fram.

En stor grundbult för både klimat- och luftprognosen är energiprognosen som tas
fram inför klimatprognosen där Energimyndigheten är ansvarig2. Ur energiprognosen fås aktivitetsdata för hela energisektorn, här inkluderas även transportsektorn
och dess bränsleförbrukning. Viktiga utgångspunkter för energiprognosen är antaganden om utvecklingen av bränslepriserna och den ekonomiska utvecklingen som
helhet. Vid framtagandet av energiprognosen bestämmer man även vilket basår
man kommer att utgå ifrån i prognosen. Som princip väljer man det senaste kompletta inventeringsåret vid tidpunkten för starten av prognosarbetet men i de fall där
man haft så kallade extrema år t.ex. på grund av ekonomisk kris eller ovanlig meteorologiskt år som kraftigt påverkar det individuella året väljer man ett mer representativt tidigare år. I prognosen som gjordes under 2014 har man använt 2011 som
basår3.
Utöver energiprognosen tas det även fram prognoser i form av aktivitetsdata för
jordbrukssektorn och avfallssektorn, det är Jordbruksverket respektive Naturvårdsverket som tar fram dessa prognoser. För processindustrin går SMED4, på uppdrag
av Naturvårdsverket, igenom miljörapporter och tar personlig kontakt med industrin för att sedan göra expertbedömningar om utvecklingen av utsläppen.

2

3
4

Underlag till kontrollstation 2015, Naturvårdsverkets och Energimyndighetens redovisning av uppdrag
från regeringen, ER 2014:17.
Report for Sweden on assessment of projected progress, March 2015, Naturvårdsverket, 2015
Svenska MiljöEmissionsData
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Figur 4. Schematisk bild för de komponenter som ingår i luftprognosen.

Luftprognosen omfattar utsläpp av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOX), ammoniak (NH3), flyktiga organiska ämnen exklusive metan (NMVOC), partiklar mindre
än 2,5 mikrometer (PM2,5) och BC (black carbon, sot). För energisektorn kommer
aktivitetsdata från Energimyndighetens prognos. Till detta tar SMED fram prognosticerade emissionsfaktorer för olika källor på uppdrag av Naturvårdsverket samt
räknar ut utsläpp för de olika prognosåren och de olika föroreningarna. Transportsektorns framtida utsläpp beräknas av Trafikverket med hjälp av modellen HBEFA
som baseras på trafikarbete. För att få konsistens mellan energiprognosen som
också omfattar trafikens utveckling, men då baserat på bränsleanvändning, och
Trafikverkets prognos görs en viss kalibrering mellan dessa två. För processindustrin gör SMED, på uppdrag av Naturvårdsverket, en bedömning av hur utvecklingen kommer att se ut baserat på expertbedömningar, miljörapporter och direktkontakt med industrin. SMED bistår med underlag för avfall från farlig förbränning, krematorier och förbränning av trädgårdsavfall. Jordbruksverket ansvarar för
och tar fram prognos i form av aktivitetsdata för jordbrukssektorn. Detta underlag
bearbetas av SMED, på uppdrag av Naturvårdsverket, för att beräkna framtida
utsläpp. Framtida utsläpp av lösningsmedel används av SMED, på uppdrag av
Naturvårdsverket och baseras bland annat på Kemikalieinspektionens produktregister.
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4

Utsläpp per luftförorening

I detta kapitel beskrivs hur utsläppen av de sex luftföroreningarna, svaveldioxid
(SO2), kväveoxider (NOX), ammoniak (NH3), flyktiga organiska kolväten förutom
metan (NMVOC), partiklar mindre än 2,5 mikrometer (PM2,5) och sot/black carbon
(BC) sett ut historiskt samt hur utsläppen av dessa föroreningar förväntas utvecklas
i framtiden. Det historiska perspektivet sträcker sig från 1990 fram till 2013 för alla
föroreningar utom för BC, som redovisas för perioden 2000-2013.

4.1

Svaveldioxid (SO2)

Svaveldioxid bildas när svavelhaltiga bränslen förbränns. Svaveldioxid släpps
också ut vid industriella processer som papperstillverkning. Nedfall av svavel leder
till försurning av mark och vatten. I områden med kraftig försurning påverkas
känsliga djur och växter i främst sjöar och vattendrag. Även dricksvattnets kvalitet
kan försämras medan byggnader och hällristningar skadas genom korrosion
4.1.1
Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030
Från 1990 till 2000 minskade de årliga utsläppen av svaveldioxid med ca 60 %,
från 105 kton till 42 kton. Efter 2000 har minskningen planat ut fram till 2013, då
utsläppen låg på 27 kton. Enligt prognosen antas utsläppen ligga kvar runt 27 kton
per år fram till 2030.
Det är till största del industrisektorn som har bidragit till de minskade svavelutsläppen. Under perioden 1990-2013 minskade industrins utsläpp med 72 %, från 62
till 17 kton. Även inom övriga sektorer har utsläppen minskat kraftigt; exempelvis
minskade utsläppen från transportsektorn med 90 %, från 11 till 1 kton och utsläppen från energiförsörjning, inklusive energiförsörjning inom bostäder och servicesektorn, med 72 %, från 29 till 8 kton mellan1990 och 2013. År 2013 stod energisektorn för 28 %, industrisektorn för 65 %, transportsektorn för 4 % och bostäder
och service för 3 % av de totala utsläppen.
Enligt prognosen förväntas Sveriges SO2-utsläpp ligga kvar på 2013 års nivå, 27
kton, fram till 2030. Energisektorn förväntas stå för 33 %, industrisektorn för 61 %
och transportsektorn respektive bostäder och service för 3 % vardera av de totala
utsläppen år 2030.
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Figur 5. Historiska utsläpp av SO2 i mellan 1990 och 2013, samt prognos för 2020,
2025 och 2030.

4.1.2
Jämförelse av 2012 och 2014 års prognos
Vid jämförelse av 2012 och 2014 års utsläppsprognoser för SO2 kan noteras att i de
båda prognoserna förväntades utsläppen 2020 och 2030 vara i stort sett lika stora.
Det som skiljer något är att vid 2012 års prognos antogs utsläppen fram till 2015
öka marginellt medan utsläppen fram till 2013 istället har minskat marginellt.
Skillnaden kommer av att man i 2012 års prognos förutspådde en mindre ökning av
utsläppen från industriella processer på grund av ökad produktion från 2025 och
framåt5.

5

Utsläppsbegränsningars effekt på försurande deposition i Sverige – fokus på 1990-2010, SMED,
Rapport Nr 150, 2014.
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Figur 6. Jämförelse av 2012 och 2014 års inventering och prognos för SO2-utsläpp.

4.2

Kväveoxider (NOX)

Kväveoxider bildas vid förbränning i höga temperaturer då luftens kväve oxideras.
Begreppet kväveoxider (NOX) inkluderar både NO och NO2. NO oxideras snabbt i
luften till NO2. Kväveoxider bidrar till övergödning och försurning av skog, mark
och vatten. NOX har också negativa hälsoeffekter och påverkar andningsorgan,
främst hos känsliga personer med t.ex. astma.
4.2.1
Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030
Utsläppen av NOX har minskat med ca 3,5 % per år mellan 1990 och 2013, en
minskning med 53 % eller 143 kton under perioden, från 269 till 126 kton. Transportsektorn har stått för det största bidraget till de totala NOX-utsläppen, men andelen har minskat från 58 % till 47 % under perioden eftersom övriga sektorer inte
har minskat sina utsläpp lika kraftigt. Inom industrisektorn, som 2013 stod för 29
% av NOX-utsläppen, har utsläppen minskat med 42 % sedan 1990. Övriga sektorer
stod för mindre andelar av NOX-utsläppen. Energisektorn, som stod för 11 % av
utsläppen 2013, har minskat utsläppen med 3 % sedan 1990. Utsläppen från arbetsmaskiner, som 2013 stod för 9 % av NOX-utsläppen, har minskat med 47 %
sedan 1990 och från sektorn bostäder och service är minskningen 65 % sedan 1990
och sektorn stod för 4 % av utsläppen 2013.
Enligt prognosen förväntas en minskning av de totala NOX-utsläppen från 126 kton
2013 till 103 kton 2020, en minskning med 18 % och till 83 kton 2030 en minskning med 34 %. De prognostiserade utsläppsminskningarna förväntas framförallt
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ske från tunga lastbilar och bussar, personbilar, industrins energiförsörjning samt
från arbetsmaskiner. Utsläppen från transportsektorn förväntas totalt minska med
27 % till 2020 och med 57 % till 2030. Utsläppen från industrisektorn förväntas
minska något till 2020 för att sedan vara i stort sett konstanta till 2030. Inom energisektorn förväntas utsläppen öka med 7 % till 2030. Utsläppen från arbetsmaskiner förväntas enligt prognosen halveras till 2030 medan utsläppen från bostäder
och service förväntas öka med 24 %. Energisektorn förväntas stå för 18 %, industrisektorn för 37 %, transportsektorn för 31 %, arbetsmaskiner för 6 % och bostäder och service för 7 % av de totala utsläppen år 2030.
300

250

kton

200

150

100

50

0

Energisektorn

Industrisektorn

Transportsektorn

Arbetsmaskiner

Bostäder och service

Jordbrukssektorn

Figur 7. Historiska utsläpp av NOX mellan 1990 och 2013, samt prognos för 2020,
2025 och 2030.

4.2.2
Jämförelse av 2012 och 2014 års prognos
Vid jämförelse av 2012 och 2014 års utsläppsprognoser för NOX kan noteras att
utsläppen 2020 och 2030 förväntas vara i stort sett lika stora. Det som skiljer något
är att vid 2012 års prognos antogs utsläppsminskingen fram till 2015 gå långsammare än vad den faktiskt har gjort.
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Figur 8. Jämförelse av 2012 och 2014 års inventering och prognos för NOX-utsläpp.

4.3

Ammoniak (NH3)

Ammoniak är en form av reaktivt kväve som bidrar till bland annat försurning och
övergödning. Utsläpp av ammoniak till luft uppstår bland annat vid hantering av
gödsel inom jordbruket men ammoniak kan även bildas som en biprodukt i t.ex.
katalysatorer hos fordon när utsläppen av NOX reduceras.
4.3.1
Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030
Det går inte att jämföra utsläppen från 1990-1994 med 1995 och framåt på grund
av förändrad metodik för beräkning av utsläppen från jordbruket. Metodiken för
hur man tog fram det statistiska underlaget och själva beräkningsmetodiken för
utsläppen ändrades från 1995. Utsläppen av ammoniak har minskat med ca 20 %
mellan 1995 och 2013, från 64 kton till 52 kton. Enligt prognosen kommer utsläppen att minska med ytterligare en tredjedel fram till år 2030 och då vara 35 kton.
Jordbrukssektorn står för den dominerande andelen av ammoniakutsläppen och det
är antalet djur och gödselhantering som påverkar utsläppen mest. Den förväntade
relativt stora minskningen mellan 2013 och 2030 beror på minskade utsläpp från
jordbrukssektorn, där utsläppen mellan 2013 och 2030 bedöms minska med 34 %
från 45 kton till 30 kton.
En mindre andel av ammoniakutsläppen kommer från industrisektorn. Från en
relativt konstant utsläppsnivå från industrisektorn under perioden 1990-2013 bedöms utsläppen öka något fram till 2030. Det är främst industrins processutsläpp

20

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6689
Historiska och framtida utsläpp av luftföroreningar i Sverige

som står för denna ökning vilket motsvarar en ökning på ca 15 %, från 2,5 kton till
2,9 kton, mellan 2013 och 2030.
Transportsektorn bidrar med en liten andel utsläpp av ammoniak och utsläppen
från sektorn ökade fram till 2001 för att sedan börja avta fram till 2013. Enligt
prognosen kommer denna utsläppsminskning fortsätta om än i en långsammare takt
fram till 2030. Sett över hela perioden 1990-2013 har utsläppen ökat. Prognosen
fram till 2020, 2025 och 2030 anger en minskning från dagens nivå till en nivå som
ligger något under 1990 års nivå.
År 2013 stod energisektorn för 1 %, industrisektorn för 6 %, transportsektorn för 4
% och jordbrukssektorn för 87 % av de totala utsläppen. Enligt nuvarande prognos
förväntas energisektorn stå för 2 %, industrisektorn för 9 %, transportsektorn för 4
%, bostäder och service för 1 % och jordbrukssektorn för 82 % av de totala utsläppen år 2030.
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Figur 9. Historiska utsläpp av NH3 mellan 1990 och 2013, samt prognos för 2020, 2025
och 2030.

4.3.2
Jämförelse av 2012 och 2014 års prognos
Vid jämförelse mellan prognosen som togs fram 2012 med nuvarande prognos
(2014) ser man att nuvarande prognos har en mycket snabbare negativ utvecklingstakt än tidigare. Nuvarande prognos uppskattar att utsläppen totalt sett hamnar på
36 kton år 2030 jämfört med förra prognosen som bedömde utsläppen för år 2030
till 48 kton. Orsaken till denna stora skillnad är de olika antaganden man gjort för
främst jordbrukssektorn, se avsnitt 5.7.4.
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Figur 10. Jämförelse av 2012 och 2014 års inventering och prognos för NH3-utsläpp.

4.4

Flyktiga organiska ämnen (NMVOC)

Flyktiga organiska ämnen, exklusive metan (NMVOC6), representerar en samling
av föroreningar som i närvaro av solljus och tillsammans med kväveoxider, bildar
fotokemiska oxidanter (marknära ozon). NMVOC kan bildas vid ofullständig förbränning men även komma från t.ex. lösningsmedel som dunstar eller bensinångor.
En del flyktiga organiska ämnen används som lösningsmedel vid industriella processer samt för färg och lack.
4.4.1
Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030
Från 1990 till 2000 minskade de årliga utsläppen av NMVOC med ca 40 %, från
360 kton till 224 kton, efter 2000 har utsläppsminskningen planat ut något. År 2013
låg utsläppen på 174 kton och enligt prognosen kommer utsläppen att minska något
ytterligare, till 141 kton år 2030.
Lösningsmedel- och produktanvändning står idag (2013) för den största andelen
(50 %) av totala utsläppen av NMVOC. Från 1990 till 2001 minskade utsläppen
från lösningsmedels- och produktanvändning med ca 40 %, från 108 kton till 68
kton, men ökade mellan 2001 och 2011 med ca 35 %, från 68 kton till 91 kton.
Utsläppen minskade något mellan 2011 och 2013 och enlig prognosen kommer

6

NMVOC – Non-Methane Volatile Orcanic Compounds – är en flyktig organisk förening med ett ångtryck > 0,01 kPa vid 293,15 K enligt definition i Council Directive 1999/13/EC
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utsläppen från lösningsmedel och produktanvändning att minska svagt till 73 kton
år 2030.
Det är transportsektorn som har stått för den största minskningen av NMVOCutsläppen mellan 1990 och 2013. Personbilar står för den största minskningen inom
samma sektor med 81 % och ångor från bensin, som har minskat med 98 %, har
nästan helt försvunnit.
Utsläppen från industrisektorn har minskat med nästan 50 % och den största
minskningen skedde mellan 1990 och 1993. Största utsläppsminskningen stod
diffusa utsläpp för. Efter 1993 har minskningen planat ut och utsläppen minskade
sakta från 46 kton 1993 till år 29 kton 2013. Enligt prognosen kommer utsläppen
att vara relativt konstanta fram till år 2030, 27 kton. NMVOC-utsläppen från industrins processer har under hela perioden 1990-2030 varit relativt konstanta.
Utsläppen från arbetsmaskiner ökade från 1990 till 2008 med nästan 80 %, från 9
kton till 16 kton, efter 2008 började utsläppen avta och år 2013 var utsläppen 11
kton. Enligt prognosen kommer utsläppen från arbetsmaskiner att minska något
fram till år 2030.
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Figur 11. Historiska utsläpp av NMVOC mellan 1990 och 2013, samt prognos för
2020, 2025 och 2030.

År 2013 stod energisektorn för 2 %, industrisektorn för 16 %, transportsektorn för
20 %, arbetsmaskiner för 7 %, bostäder och service för 6 % och lösningsmedelsoch produktanvändning för 50 % av de totala utsläppen. Enligt nuvarande prognos
förväntas energisektorn fortfarande stå för 2 %, industrisektorn för 19 %, transport-
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sektorn för 11 %, arbetsmaskiner för 8 %, bostäder och service för 9 % och lösningsmedels- och produktanvändning för 51 % av de totala utsläppen år 2030.
4.4.2
Jämförelse av 2012 och 2014 års prognos
Vid jämförelse mellan prognosen som togs fram år 2012 med nuvarande prognos
(2014) är det inga större skillnader. Enligt nuvarande prognos bedöms utvecklingstakten vara något mindre än den bedömning som gjordes för 2012.
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Figur 12. Jämförelse av 2012 och 2014 års inventering och prognos för NMVOCutsläpp.

4.5

Partiklar (PM2,5)

Partiklar PM2,5, partiklar med en diameter mindre än 2,5 mikrometer, bildas främst
vid förbränning men även vid slitage av däck, bromsar och vägbanor. Partiklar
tillhör de luftföroreningar som ger störst hälsoproblem. Exponering för luftburna
partiklar påverkar både andningsorgan och hjärt-kärlsystem. Akuta effekter inkluderas hosta, akuta attacker av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Studier på långtidseffekter har också visat nedsatt lungfunktion, särskilt hos barn
som bor i områden med höga halter av PM2,5. Det finns också studier som visar att
fina partiklar, PM2,5, kan orsaka lungcancer.
4.5.1
Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030
Utsläppen av PM2,5 har minskat från 34,8 kton 1990 till 22,0 kton 2013, en
minskning med 37 %. Utsläppen från industrisektorn som år 1990 stod för drygt
hälften av de svenska PM2,5-utsläppen har minskat med 60 %, mellan 1990 och
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2013. Den största minskningen har skett från industrins processutsläpp. Inom
energisektorn har utsläppen av PM2,5 ökat från 2,2 kton till 3,6 kton, en ökning med
66 %, mellan 1990 och 2013. Utsläppen från transportsektorns bränsleförbrukning
har mer än halverats, från 4,3 år 1990 till 1,8 kton år 2013. Det största bidraget till
den minskningen står tunga lastbilar för vars utsläpp minskat med 83 % under
perioden. Utsläppen från slitage av däck, bromsar och vägbanor, som beror främst
på antalet fordonskilometer, har ökat med 20 % till 1,6 kton mellan 1990 och 2013.
2013 var industrisektorn den största källan till PM2,5-utsläpp med 33 % av de totala
utsläppen, därefter följde bostäder och service med 26 %, energisektorn med 17 %,
transporter 15 % och övriga sektorer (avfall, jordbruk, arbetsmaskiner och
lösningsmedel) med 9 %.
Enligt prognosen förväntas utsläppen fortsätta att minska, med 10 %, till 2030.
Sektorn bostäder och service avviker med en ökning av PM2,5-utsläppen med 29 %
mellan 2013 och 2020 varefter utsläppen förväntas minska något, med 5 %, till
2030. År 2030 förväntas bostäder och service vara den största källan till PM2,5utsläpp i Sverige med 35 % av utsläppen följt av industrin med 28 %,
energiförsörjning 16 %, transporter 12 %, övrigt fortsatt 9 %. Möjligtvis kan
utsläppen från sektorn bostäder och service vara något överskattade eftersom
utsläppen minskat mellan 2011 (basår för prognosen) och 2013 (senaste
rapporteringsår). Jämfört med 2011 förväntas utsläppen av PM2,5 inom sektorn öka
med 20 % till 2020 och med 14% mellan 2011 och 2030.
40
35
30

kton

25
20
15
10
5
0

Energisektorn

Industrisektorn

Transportsektorn

Arbetsmaskiner

Bostäder och service

Lösningsmedels‐ och produktanvändning

Jordbrukssektorn

Avfallssektorn

Figur 13. Historiska utsläpp av PM2,5 mellan 1990 och 2013, samt prognos för 2020,
2025 och 2030.
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4.5.2
Jämförelse av 2012 och 2014 års prognos
Den luftprognos som togs fram 2012 förutspådde något högre utsläpp av PM2,5.
Skillnaden är att i årets prognos har en justering av emissionsfaktorn för dubbdäck
tagits med i beräkningarna. Vid tidigare rapportering av utsläppsstatistik för slitagepartiklar har man använt en emissionsfaktor som baserats på mätningar utförda i
en vägtunnel vilket medfört att utsläppen även har omfattat re-suspension. Enligt
rapporteringsriktlinjerna skall man enbart ta med direkta utsläpp. Emissionsfaktorn
har justerats nedåt i hela tidsserien vilket medför två parallella linjer.
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Figur 14. Jämförelse av 2012 och 2014 års inventering och prognos för PM2,5-utsläpp.

4.6

Sot (BC)

Black carbon (BC) är den ljusabsorberande komponenten av små partiklar som
bildas vid ofullständig förbränning av fossila bränslen och biobränslen. BC påverkar både klimatet genom direkt ljusabsorption i atmosfären och genom att BC påverkar albedot när det deponeras på snö och is. BC bedöms ha kraftigare påverkan
på hälsa än PM2,5 räknat per massenhet. Studier pekar på att det kanske inte är BC
i sig som är skadligt utan de toxiska ämnen som absorberas av BC.
4.6.1
Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030
Sot eller BC (black carbon) har ganska nyligen uppmärksammats som en luftförorening som också har klimatpåverkan. BC inkluderades i det nya Göteborsprotokollet (2012) och det finns möjlighet för länderna att på frivillig basis rapportera
utsläpp och prognoser för utsläpp av BC. En första svensk inventering (år 2000 till
2013) och prognos för BC-utsläpp har rapporterats under 2015.
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Utsläppen av BC har minskat från 4,8 kton år 2000 till 3,7 kton 2013, en minskning
med 24 %. Minskningen har framför allt skett efter år 2010. Huvuddelen av minskningen har skett inom transportsektorn som minskat sina utsläpp med 39 % sedan
2000. Inom sektorn bostäder och service ökade utsläppen mellan år 2000 och år
2010 men har sedan sjunkit något. År 2013 var BC-utsläppen från bostäder och
service 16 % högre än 2000.
År 2013 stod transporter för 34 %, bostäder och service samt industri för 26 %
vardera, arbetsmaskiner för 8 %, energiproduktion för 3 % och avfall för 2 % av de
totala BC-utsläppen.
Enligt prognosen förväntas utsläppen av BC fortsätta att minska, med 29 %, till 2,6
kton år 2030. En stor del, 70 %, av den förväntade minskningen beror på fortsatta
minskningar inom transportsektorn. Till 2030 kommer BC-utsläppen från transportsektorn att ha minskat med ytterligare 60 % sedan 2013. Även utsläppen av BC
från industrisektorn och från arbetsmaskiner förväntas minska medan utsläppen
från sektorn bostäder och service förväntas öka med 31 % till 2020 för att sedan
minska något till 2030. År 2020 kommer bostäder och service att överta transportsektorns roll som den största källan för BC-utsläpp i Sverige och kommer 2030 att
stå för nästan hälften, 46 %, av de totala utsläppen. Industrin förväntas stå för 23
%, transportsektorn för 19 %, arbetsmaskiner för 5 %, energiförsörjning för 4 %
och avfall för 3 % av de totala utsläppen 2030.
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Figur 15. Historiska utsläpp av BC i kton mellan 2000 och 2013, samt prognos för
2020, 2025 och 2030.
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5

Utsläpp per sektor

I detta avsnitt sammanställs historiska och prognostiserade utsläpp av föroreningar
uppdelat på olika sektorer. För att se vilka utsläppskällor som ingår i de olika sektorerna, se bilaga 4.

5.1

Energisektorn

I energisektorn inkluderas förbränning för el- och värmeproduktion som inte sker
inom industrin. För exakt definition se bilaga 1.
5.1.1
Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030
Utsläpp av luftföroreningar från energisektorn härrör från förbränning för el- och
fjärrvärmeproduktion. Kalla år med låg produktion av kärnkraft och/eller dålig
tillgång på vattenkraft medför höga utsläpp eftersom bortfallet kompenseras genom
förbränning. Ett sådant år var 1996. Varma år med god tillgång på vatten- och
kärnkraft, som år 2000, behövs mindre förbränning och utsläppen av luftföroreningar blir därmed låga.
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Figur 16. Utsläpp per ämne från energisektorn för olika luftföroreningar 1990-2013
samt prognos för 2020, 2025 och 2030.
SVAVELDIOXID

Utsläppen av SO2 från energisektorn minskade med 62 % under 1990-talet. Mellan
2000 och 2013 uppvisade utsläppen av SO2 en svagt minskande trend. Energisektorns bidrag till de totala utsläppen av SO2 ökade från 16 till 28 % mellan 1990 och
2013. SO2-utsläppen förväntas öka med 21 % mellan 2013 och 2030 och huvuddelen av ökningen sker fram till 2020.
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Figur 17. Historiska utsläpp av SO2 från energisektorn mellan 1990 och 2013, samt
prognostiserade SO2-utsläpp för 2020, 2025 och 2030.
KVÄVEOXIDER

Utsläppen av NOX minskade med 35 % under 1990-talet. Efter år 2000 har utsläppen av NOX ökat och var 2013 tillbaka på 1990 års nivå. Energisektorns bidrag till
de totala NOX-utsläppen ökade från 5 % 1990 till 11 % 2013. Utsläppen av NOX
förväntas öka något, med 7 %, till 2030. Ökningen bedöms framför allt ske till
2020 för att sedan plana ut något. Till 2030 förväntas energisektorn öka sitt bidrag
till de totala NOX-utsläppen till 18 %.
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Figur 18. Historiska utsläpp av NOX från energisektorn mellan 1990 och 2013, samt
prognostiserade NOX-utsläpp för 2020, 2025 och 2030.
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AMMONIAK

Energisektorn bidrar marginellt till utsläppen av NH3. Även om utsläppen ökade
nästan fyra gånger mellan 1990 och 2013 så var sektorns bidrag till de totala utsläppen 2013 endast 1 %. NH3-utsläppen från energisektorn bedöms öka något till
2030 samtidigt som de totala utsläppen minskar kraftigt vilket betyder att sektorns
andel av de totala utsläppen fördubblas till 2 % 2030.
FLYKTIGA ORGANISKA ÄMNEN

Utsläppen av NMVOC från energisektorn var konstanta under 1990-talet och
ökade med 70 % mellan 2000 och 2013. Även om andelen fördubblades mellan
1990 och 2013 så bidrar energisektorn endast med en liten del av de totala utsläppen av NMVOC, 2 % år 2013. Utsläppen av NMVOC bedöms minska till 2020 för
att sedan öka igen till 2030. Sektorns bidrag till de totala utsläppen förväntas vara
konstant till 2030.
PARTIKLAR

Utsläppen av PM2,5 var konstanta under 1990-talet och har ökat med 78 % sedan
2000. Sektorns bidrag till de totala utsläppen har ökat från 6 till 17 % mellan 1990
och 2013. Utsläppen av PM2,5 förväntas minska något till 2030, i ungefär samma
takt som de totala utsläppen vilket medför att energisektorns andel av de totala
utsläppen är oförändrat till 2030.
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Figur 19. Historiska utsläpp av PM2,5 från energisektorn mellan 1990 och 2013, samt
prognostiserade PM2,5-utsläpp för 2020, 2025 och 2030.
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BC (SOT)

Utsläppen av BC från energisektorn är små och ökade något mellan 2000 och 2013
för att 2013 stå för 3 % av de totala utsläppen. Utsläppen av BC förväntas följa
utvecklingen för PM2,5 till 2030.
5.1.2
Analys av utsläppstrend 1990-2013
Det har skett en kraftig utbyggnad av bränslebaserad el- och fjärrvärmeproduktion
sedan 1990. Ökningen har skett i takt med utbyggnad av fjärrvärmenäten vilket
medfört en överflyttning av utsläppen från sektorn bostäder och service till energisektorn. Bränsletillförseln för el- och värmeproduktion ökade med ca 40 % mellan
1990 och 2000 och med ytterligare ca 65 % under 2010-talet7 (skillnaden är stor
mellan enskilda år). Biobränsleanvändningen för el- och värmeproduktion ökade ca
fem gånger under 90-talet och har fördubblats sedan dess.
Tillförseln av olja har minskat sedan 1990 även om användning ökat kraftigt under
kalla år med låg produktion av vatten- och kärnkraft (1996, 2010). En minskande
trend syns också för användningen av kol och torv. Sammantaget har det medfört
att utsläppen av svavel minskat.
År 1992 infördes en NOX -avgift för förbränningsanläggningar inom el- och fjärrvärmeproduktion och industrin i Sverige. Systemet har successivt utvidgats och
omfattar nu anläggningar som producerar mer än 25 GWh per år. Avgiften har
höjts sedan införandet och är nu 50 kr/kg. Mellan införandet 1992 och 2011 har
utsläppen per producerad energienhet mer än halverats. El-och värmeanläggningarna står för den största delen av utsläppen inom systemet och uppvisar en svag
ökning av utsläppen under perioden samtidigt som mängden nyttiggjord energi
ökat med 150 % för energianläggningar8.
En svavelskatt på olja, torv och kol infördes i början av 1990-talet och har bidragit
till att utsläppen av SO2 minskade främst i början av 1990-talet. Skatten har bidragit till 30 % av minskningen av SO2-utsläppen mellan 1989 och 1995 samt till lägre
svavelinnehåll i oljan9. Utsläppen av SO2 har minskat tack vare minskad användning av svavelrika bränslen som olja och kol, minskat innehåll av svavel samt reningsteknik för svavel. Även biobränslen innehåller svavel varför utsläppen inte
kommer att upphöra även om användningen av fossila bränslen skulle det.
Miljöbalken styr mot lägre utsläpp inom energisektorn men effekten är måttlig.
Detta beror på att tillstånden gäller tills vidare, kraven kan då bara skärpas vid en
omprövning eller nybyggnation. Tekniken för utsläppsminskningar är etablerad
7
8
9

Bränsleanvändning enligt klimatrapportering till UNFCCC 2014
Naturvårdsverket rapport 6528, November 2012
Naturvårdsverket rapport 6415, Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen, oktober 2013
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och introduktion av ny teknik sker endast i mindre utsträckning vilket gör att kraven inte skärps väsentligt vid omprövning.
5.1.3
Analys av prognos till 2030
Bränslebaserad elproduktion bedöms öka fram till 2020 bland annat på grund av
ökad produktion från biobränslebaserad kraftvärme. Utbyggnaden av biobränslebaserad kraftvärme mattas sedan av till 2030 till följd av ett begränsat fjärrvärmeunderlag samt den fortsatta utbyggnaden av avfallsbaserad kraftvärme och användning av torv.
Storleken på fjärrvärmeproduktionen styrs av hur användningen utvecklas. I industrisektorn och i sektorn bostäder och service bedöms behovet öka fram till 2020
för att sedan minska till 2030. Utveckling har sin förklaring i ökad konkurrens från
andra uppvärmningsalternativ (till exempel värmepumpar) och effektiviseringar i
användarledet. Hur fjärrvärmen produceras bedöms delvis förändras till 2030. Den
tydliga konverteringen från fossila bränslen till biobränslen och avfall som vi kunnat se under 1990- och 2000-talet fortsätter men i mindre omfattning. I synnerhet
ökar användningen av avfallsbränslen till 2030, vilket också utgör en viss begränsning för ökningen av biobränslen, inte minst som det totala fjärrvärmeunderlaget
antas minska något.
Den totala tillförseln av bränslen till energisektorn förväntas öka med 8 % mellan
2011 och 2020 och sedan med 1 % mellan 2020 och 203010. Bränsleinsatsen för
elproduktion förväntas öka med 19 % mellan 2011 och 2020 för att sedan minska
med 10 % mellan 2020 och 2030. Bränsleinsatsen för fjärrvärme ökar i ganska
jämn takt, med 0,5 % per år, totalt 10 % mellan 2011 och 2030. Tillförseln av fossila bränslen, framför allt avfall, gas och torv, förväntas öka med 16 % till 2020 för
att sedan minska med någon procent till 2030. Den biogena delen av bränsletillförseln förväntas vara konstant till 2020 för att sedan öka något till 2030. Sammansättningen förändras så att avfall ökar på bekostnad av biobränsle.
Utsläppen av NOX och SO2 ökar till 2020 för att sedan plana ut. Detta beror på den
förväntade ökningen av elproduktionen med fossila bränslen till 2020. Att övriga
utsläpp inte följer samma trend beror på att dessa (NMVOC, PM2,5, BC) främst
genereras vid förbränning av biogena bränslen.
Vad gäller emissionsfaktorerna förväntas inte några större förändringar för NOX.
För NMVOC förväntas de minska något för biogena bränslen. Även för PM2,5 och
BC syns en trend med minskade specifika utsläpp för biogena bränslen. För fossilt
bränsle gäller i stort sett samma.

10

Definition enligt utsläppsrapporteringsformatet (CRF resp NFR)
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Regleringar inom EU som kan komma att få betydelse för utsläppen i framtiden
men som inte är medräknade i prognoserna är ett direktiv om medelstora förbränningsanläggningar (MCP) samt BREF & BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar och för avfallsförbränning.
5.1.4
Diskussion
Energisektorns utsläpp minskade under 1990-talet men har sedan dess ökat samtidigt som utsläppen flyttats från sektorn bostäder och service till energisektorn i takt
med att fler och fler hushåll anslutits till fjärrvärmenätet. Klimatpolitiken har styrt
mot en högre användning av biobränslen på bekostnad av fossila bränslen. Detta
har medfört minskade utsläpp av SO2 medan utsläppen av övriga luftföroreningar
snarast ökat med en övergång från fossilt till biogent. Utbyggnaden av fjärrvärme
förväntas avta vilket även påverkar kraftvärmeproduktionen. För att utsläppen
inom energisektorn ska minska krävs teknikutveckling och striktare krav. De nya
BFREF & BAT-slutsatserna blir en viktig del i detta arbete.

5.2

Industrisektorn

I industrisektorn inkluderas förbränning inom industrin och industrins processer.
Även raffinaderier, framställning av fasta bränslen samt diffusa utsläpp från bl.a.
lagring och distribution av oljeprodukter och naturgas inkluderas. För exakt definition se bilaga 1.
5.2.1

Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030
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Figur 20. Utsläpp per ämne från industrisektorn för olika luftföroreningar 1990-2013
samt prognos för 2020, 2025 och 2030.
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SVAVELDIOXID
Industrisektorns utsläpp av SO2 har minskat kraftigt, med 72 %, sedan 1990. 2013
stod processutsläppen för 70 % av industrisektorns SO2-utsläpp, förbränning för 26
% och de diffusa utsläppen för 4 %. Industrins processutsläpp stod 2013 för nästan
hälften, 45 %, av de totala utsläppen av SO2 och är den enskilt största källan. De
diffusa utsläppen av SO2 minskade i början av 90-talet och står nu endast för en
liten del. SO2-utsläppen från industrisektorn förväntas minska svagt till 2030. En
ökning av SO2-utsläppen från diffusa källor kompenseras av minskning av utsläppen från förbränning och processer till 2020. Mellan 2020 och 2030 kompenseras
en svag ökning från processutsläppen av en fortsatt svag minskning inom industrins förbränning. År 2030 förväntas industrisektorn stå för 60 % av de totala utsläppen och utsläppen från processer förväntas bidra med 43 % av de totala SO2utsläppen.
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Figur 21. Historiska utsläpp av SO2 från industrisektorn mellan 1990 och 2013, samt
prognostiserade SO2-utsläpp för 2020, 2025 och 2030.

KVÄVEDIOXID
Industrisektorn stod 2013 för 29 % av de totala NOX-utsläppen. Andelen har ökat
något sedan 1990 trots att utsläppen av NOX i sektorn minskade med 42 % under
perioden. Sedan 1990 har utsläppen från industrins förbränning halverats medan
processutsläppen har minskat med 30 %. NOX-utsläppen från industrisektorn förväntas minska med 12 % mellan 2013 och 2020 och med ytterligare 5 % mellan
2020 och 2030. Minskningen beror på minskade utsläpp från förbränning, med 36
% mellan 2013 och 2030. NOX-utsläpp från processer förväntas öka långsamt, med
ca 10 %, fram till 2030. Detta innebär att utsläppen från processer 2030 kommer att
vara större än utsläppen från förbränning inom energisektorn. Trots en minskning
förväntas industrisektorns andel av de totala NOX-utsläppen öka till 37 % 2030 och
efter 2025 passera transportsektorn som sektorn med de största utsläppen.
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Figur 22. Historiska utsläpp av NOX från industrisektorn mellan 1990 och 2013, samt
prognostiserade NOX-utsläpp för 2020, 2025 och 2030.

AMMONIAK
Industrisektorn står för en liten del, ca 6 %, av de totala NH3-utsläppen. Sektorns
utsläpp av NH3 har varit i princip konstant sedan 1990. NH3-utsläppen från industrisektorn förväntas öka med 16 % till 2030 på grund av ökade utsläpp från processer. Eftersom de totala utsläppen av NH3 samtidigt minskar ökar sektorn sin
andel av de totala utsläppen till 9 % 2030.
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Figur 23. Historiska utsläpp av NH3 från industrisektorn mellan 1990 och 2013 samt
prognosticerade utsläpp för 2020, 2025 och 2030.
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FLYKTIGA ORGANISKA ÄMNEN
Industrisektorn stod 2013 för ca 16 % av de totala utsläppen av NMVOC. Utsläppen har minskat med 48 % sedan 1990. Utsläppen av NMVOC från industrins
förbränning har minskat snabbare än och processutsläppen. De diffusa utsläppen av
NMVOC har minskat med 58 % mellan 1990 och 2013 och är nu i samma storleksordning som processutsläppen. Huvuddelen av NMVOC-utsläppen från industrin kom 2013 från processer (46 %) och diffusa utsläpp (45 %). Förbränning stod
endast för en liten del (9 %). NMVOC-utsläppen förväntas minska långsamt från
alla delar av industrisektorn mellan 2013 och 2030.
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Figur 24. Historiska utsläpp av NMVOC från industrisektorn mellan 1990 och 2013,
samt prognostiserade NMVOC-utsläpp för 2020, 2025 och 2030.

PARTIKLAR
Industrins utsläpp av PM2,5 har minskat med 60 % mellan 1990 och 2013. Utsläppen från både förbränning och processer har minskat, med 55 respektive 62 %
sedan 1990. De diffusa utsläppen står för en liten andel av partikelutsläppen. Utsläppen av PM2,5 från industrin förväntas minska med 25 % mellan 2013 och 2030.
Utsläppen minskar framför allt mellan 2013 och 2020 då utsläppen från processer
förväntas minska med 28 % och från förbränning med 17 %. Mellan 2020 och
2030 ökar processutsläppen samtidigt som förbränningsutsläppen fortsätter att
minska. De totala utsläppen av PM2,5 från industrisektorn förväntas minska svagt
mellan 2020 och 2030.
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Figur 25. Historiska utsläpp av PM2,5 från industrisektorn mellan 1990 och 2013, samt
prognostiserade PM2,5-utsläpp för 2020, 2025 och 2030.
BC (SOT)

BC-utsläppen från industrisektorn kommer huvudsakligen från förbränning, 89 %
av sektorns BC-utsläpp 2013 kom från förbränning. Utsläppen har minskat med 26
% sedan år 2000 och följer i sort sett minskningen av PM2,5 sedan 2000. BCutsläppen från industrisektorn, som 2013 stod för ungefär en fjärdedel av de totala
BC-utsläppen, förväntas minska med 26 % mellan 2013 och 2030 p.g.a. minskade
utsläpp från förbränning samtidigt som andelen av de totala BC-utsläppen är i stort
sett oförändrad. Utsläppen av BC från processer och diffusa källor förväntas inte
förändras.
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Figur 26. Utsläpp av BC från industrisektorn 2000-2013 samt prognos för 2020, 2025
och 2030.

5.2.2
Analys av utsläppstrend 1990-2013
Industrisektorn stod för ca 40 % av den totala energitillförseln för förbränning
2012. Användningen var 13 % lägre 2012 jämfört med 1990 men har varierat under
perioden. Under den senaste lågkonjunkturen minskade användningen och har inte
återhämtat sig sedan dess. Under perioden har olja och kol minskat sina andelar av
tillförseln samtidigt som biobränsle ökat både i relativa och faktiska termer.
NOX-utsläppen från industrins förbränning har halverats sedan 1990. Många förbränningspannor inom industrin ingår i systemet för NOX-avgifter som infördes
1992. Industrianläggningarnas totala utsläpp av NOX inom systemet uppvisar en
svagt nedåtgående trend mellan 1990 och 2011 trots att systemet utvidgats under
tiden. Om man bara tittar på anläggningarna som ingick i systemet från 1992 så har
utsläppen minskat med 37 % mellan 1990 och 2011.
SO2-utsläppen från förbränning har minskat i takt med att oljeanvändningen minskat.
5.2.3
Analys av prognos till 2030
De framtida utsläppen från industrisektorn påverkas av hur snabbt sektorn återhämtar sig efter lågkonjunkturen och den strukturella förändring som den eventuellt
medför. Under perioden 2011–2020 förväntas det totala förädlingsvärdet för industrin öka med 19 procent och med 32 procent fram till 203011. En övergång till
produkter med högre förädlingsvärden gör att kopplingen mellan stark ekonomisk
11

Underlag till kontrollstation 2015 Analys av möjligheterna att nå de av riksdagen beslutade
klimat- och energipolitiska målen till år 2020, 2014
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tillväxt och ökad energianvändning inte förväntas vara lika stark som den varit
historiskt.
Användningen av bränslen för förbränning inom industrin12 förväntas öka något till
2020 för att sedan minska till 2030 och då vara 12 % lägre än 201113. Mot strömmen går raffinaderier som förväntas öka sin bränsleanvändning fram till 2030.
Utvecklingen för branschen präglas av viss osäkerhet. Massa- och pappersindustrin, som står för en stor del av industrin total bränsleanvändning, förväntas
minska sin bränsleanvändning något till 2030. Detsamma gäller järn och stål och
metallverk. Den totala sammansättningen av industrins energianvändning skiftar
mot lite större användning av biobränslen och lite mindre användning av fossila
bränslen men inga stora förändringar förväntas. Ökningen av biobränsleanvändningen beror på en förväntad ökad produktion i skogsindustrin som genererar mer
rester i form av bioenergiråvara.
Utvecklingen inom flera branscher (t.ex. kemi-, bygg-, papper- och massa) förväntas följa den i NIER14. I några branscher förväntas konstant produktion till 2030
och andra förväntas återhämta sig efter den ekonomiska nedgången. Några få antas
få en produktionsökning baserad på ansökan om nytt tillstånd eller baserat på specifik information från anläggningarna (som används i första hand när sådan information finns). Inga branscher förväntas minska sin produktion.
Nya BAT-slutsatser för pappers- och massaindustrin beslutades 2014 och ska vara
implementerade till 2018. NOX -utsläppen kommer att öka eftersom man går mot
en torrare svartlut som vid förbränning medför högre NOX-utsläpp. Utsläppen av
SO2 uppskattas minska och även PM2,5-utsläppen kommer att minska.
Investeringar i ny reningsutrustning för bl.a. NOX, SO2 och PM de kommande åren
för bl.a. järn och stål och cementindustrin är inkluderade i prognosen15.
Miljöbalken styr mot lägre utsläpp inom industrisektorn men effekten är måttlig.
Detta beror på att tillstånden gäller tills vidare, kraven kan då bara skärpas vid en
omprövning eller nybyggnation. Tekniken för utsläppsminskningar är etablerad
och introduktion av ny teknik sker endast i mindre utsträckning vilket gör att kraven inte skärps väsentligt vid omprövning.

12

Definierat som den del av industrin som ingår i sektor 1 inom rapporteringsformatet (se även bilaga
4)

13

Bränslemängder beräknade och fördelat enligt rapporteringsformatet till UNFCCC och CLRTAP

14

National Institute of Economic Research (2014) Samhällsekonomiska scenarier till Energimyndighetens arbete med kontrollstation 2015.

15

SEMD 2014 rapport luftprognos
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5.2.4
Diskussion
Åtgärder för att minska utsläppen från processer kommer att genomföras fram till
2020 och kompenserar då för den förväntade produktionsökningen utom för NOX
där en torrare svartlut medför högre utsläpp trots många åtgärder för att minska
utsläppen inom andra industrier. Efter 2020 tar produktionsökningen överhanden
och utsläppen stiger trots de åtgärder som vidtagits före 2020.
Industrisektorn kommer att vara sektorn med de största utsläppen av NOX och SO2
år 2030. Även industrins relativa bidrag till utsläppen av NMVOC förväntas öka.
Framför allt är det utsläppen från industrins processer som bidrar till att industrisektorns bidrag till de totala utsläppen av flera föroreningar ökar. Detta gäller inte
för utsläppen av PM2,5 som minskat kraftigt och förväntas minska ytterligare till
2020 och därefter vara i princip konstanta till 2030.

5.3

Transportsektorn

Transportsektorn består av vägtrafik (inkl. personbilar, lätta och tunga lastbilar,
bussar, mopeder och motorcyklar samt slitage av vägbanor, däck och bromsar)
nationell flyg- och sjöfart och järnvägstrafik. För exakt definition se bilaga 1.

5.3.1
Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030
Utsläppen av NOX och NMVOC från transportsektorn har successivt minskat från
1990 fram till 2013. NMVOC-utsläppen från transportsektorn minskade med ca 80
% och NOX-utsläppen med ca 60 % under perioden 1990-2013. Även utsläppen av
SO2, PM2,5 och BC minskade under perioden, medan utsläppen av NH3 ökade något.
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Figur 27. Utsläpp per ämne från transportsektorn för olika luftföroreningar 19902013 samt prognos för 2020, 2025 och 2030.
SVAVELDIOXID

Transportsektorns utsläpp av svaveldioxid har minskat kraftigt under perioden
1990-2013 och det beror till största del på att utsläppen från tung vägtrafik (bussar
och lastbilar) minskade i början på 90-talet, samtidigt som utsläppen från nationell
sjöfart minskade. Den nationella sjöfarten har mellan 1997 och 2013 stått för mellan 80 och 95 % av svaveldioxidutsläppen från transportsektorn och fluktuationerna i utsläppen under samma period kan också direkt härledas till utsläppen från
nationell sjöfart.
Enligt prognosen för SO2-utsläpp från transportsektorn förväntas en svag minskning fram till 2030, en minskning som framför allt förväntas ske mellan 2013 och
2020.
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Figur 28. Utsläpp av SO2 från transportsektorn 1990-2013 samt prognos för 2020,
2025 och 2030.
KVÄVEOXIDER

Vägtransporter har under perioden 1990-2013 varit den största källan till NOXutsläpp från transportsektorn i Sverige och bidragit med 84 % och 93 % av sektorns
NOX-utsläpp under perioden. Det är huvudsakligen utsläppen från personbilar samt
tunga lastbilar och bussar över 3,5 ton som stått för utsläppen och det är också
inom dessa kategorier som den största minskningen av NOX-utsläpp har skett.
NOX-utsläppen från personbilar har mellan 1990 och 2013 minskat med 75 %, från
76 kton till 19 kton och från tunga lastbilar och bussar med 56 %, från 60 kton till
26 kton. Ett problem som uppmärksammats på senare tid är att dieselbilar, trots att
de klarar NOX-kraven vid test inte lever upp till kraven vid verklig körning. Detta
har lett till lägre utsläppsminskningar än annars kunde ha förväntats från personbilar.
Enligt prognosen minskar utsläppen av NOX från transportsektorn med ca 60 %
fram till 2030. Den största delen av minskningen antas komma från tunga lastbilar
och bussar, utsläppen från dessa fordon antas under perioden 2013-2030 minska
med ca 85 %, från 26 kton till 4 kton. Utsläppen från personbilar antas minska med
ca 45 % under samma period, från 18 kton till 10 kton men förutsätter att man
kommer till rätta med utsläppen från dieselbilars utsläpp vid verklig körning.
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Figur 29. Utsläpp av NOX från transportsektorn 1990-2013 samt prognos för 2020,
2025 och 2030.
AMMONIAK

Transportsektorns utsläpp av NH3 kommer i princip uteslutande från vägtransporter
varav personbilar under perioden 1990-2013 stått för mellan 95 och 98 %. De årliga ammoniakutsläppen steg mellan 1990 fram till 2001 då de sedan började
minska. Sett över hela perioden 1990-2013 har utsläppen ökat. Enligt prognosen
fram till 2020, 2025 och 2030 förväntas en minskning från dagens nivå till en nivå
som ligger något under 1990 års nivå.
NH3-utsläppen förväntas enligt prognosen minska med ca 40 % fram till 2020 och
sedan ligga kvar på ungefär samma nivå fram till 2030. I stort sett hela minskningen förväntas ske genom minskade utsläpp från personbilar.
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Figur 30. Utsläpp av NH3 från transportsektorn 1990-2013 samt prognos för 2020,
2025 och 2030.
FLYKTIGA ORGANISKA ÄMNEN

Mellan 1990 och 2013 minskade transportsektorns utsläpp av NMVOC med ca 80
%, från 175 kton till 34 kton. Den största utsläppsminskningen, 84 kton eller 81 %,
under perioden stod personbilar för. Utsläppen av ångor från bensin minskade med
44 kton eller 98 %, under perioden.
Enligt prognosen fram till 2030 förväntas NMVOC-utsläppen minska med ca 55
%, främst på grund av att utsläpp från personbilar förväntas halveras, från 20 kton
till 11 kton samt att utsläppen från nationell sjöfart antas minska med ca 80 %, från
10 kton till 2 kton.
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Figur 31. Historiska utsläpp av NMVOC från transportsektorn mellan 1990 och 2013,
samt prognosticerade NMVOC-utsläpp för 2020, 2025 och 2030.
PARTIKLAR

Utsläppen av PM2,5 från transportsektorn har minskat med ca 40 %, från 5,6 kton
till 3,4 kton. Den största utsläppskällan för PM2,5 inom transportsektorn var från
1990 fram till 2007 tunga lastbilar och bussar. Men dessa utsläpp har succesivt
minskat från ca 2,5 kton till 0,5 kton under perioden 1990-2013 och slitagepartiklar
från däck och bromsar har sedan 2008 utgjort den största källan till PM2,5-utsläpp
och sedan 2011 är också utsläppen av slitagepartiklar från vägbeläggningen större
än utsläppen från tunga lastbilar och bussar.
Enligt prognos kommer utsläppen av PM2,5 från transportsektorn att minska med ca
30 % mellan 2013 och 2030, från ca 3,4 kton till ca 2,4 kton. Minskningen antas
ske genom att avgasutsläpp från såväl vägtrafik som luft och sjöfart minskar, men
minskningen dämpas av att vägtrafikens vägslitage antas öka något.
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Figur 32. Utsläpp av PM2,5 från transportsektorn 1990-2013 samt prognos för 2020,
2025 och 2030.
BC (SOT)

Utsläppen av BC från transportsektorn har minskat med 39 % mellan 2000 och
2013 och transportsektorn stod 2013 för en dryg tredjedel av de svenska BCutsläppen. Huvuddelen av minskningen, ca 75 %, härrör från tunga lastbilar och
bussar. Till 2030 förväntas utsläppen av BC från transportsektorn minska med 60
% och för tunga lastbilar och bussar kommer den kraftiga minskningen att fortsätta,
med över 90 % till 2030. Även personbilar och lätta lastbilar kommer att minska
utsläppen av BC till 2030 medan utsläppen från slitagepartiklar från däck och
bromsar kommer att var i stort sett oförändrade. 2030 förväntas transportsektorn stå
för ca 20 % av de totala BC-utsläppen och inte längre vara den sektorn med högst
BC-utsläpp.
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Figur 33. Utsläpp av BC från transportsektorn 1990-2013 samt prognos för 2020, 2025
och 2030.

5.3.2
Analys av utsläppstrend 1990-2013
Avgaskrav på fordon har i Sverige funnits sedan slutet av 1960-talet och dessa har
succesivt skärpts. Den riktigt stora minskningen skedde genom de krav som infördes på personbilar 1989 vilket innebar att personbilarna (bensindrivna) utrustades
med trevägskatalysator. Incitament fanns även för 1987 och 1988 års modell varför
det även finns bilar av dessa årsmodeller med katalysator. Krav på tunga fordon
infördes i Sverige 1992. Sverige gick succesivt över till EU-krav efter inträdet i EU
1995.
SVAVELDIOXID

Den svenska svavellagen som trädde i kraft 1968 har succesivt skärpts och under
perioden 1990-2013 infördes följande skärpningar. Begränsning av svavelhalt i
marint bränsle infördes 2000 och den har succesivt skärpts (2007, 2010, 2012 och
2015). Svavelskatt på bränslen infördes 1991 och skärptes 2002. Miljöklasser på
diesel infördes 1991 och på bensin 1994, dessa skärptes 2002 och 2009.
Inom CLRTAP kan bl.a. nämnas Svavelprotokollet som trädde i kraft 1994 och
Göteborgsprotokollet, som reglerar försurande och övergödande ämnen samt
marknära ozon och trädde i kraft 1999. Inom EU infördes direktivet om svavelinnehåll i bränsle 1999, med senaste tillägg 2012.
KVÄVEOXIDER

Att NOX-utsläppen från transportsektorn har minskat beror till stora delar på krav
och teknikutveckling, såsom katalysatorer, effektivare motorer och avgasåterföring.
De styrmedel som har bidragit till minskade NOX-utsläpp är skärpta krav på bensinbilar fr.o.m.1989- års modell, vilket föregicks av skatterabatt för de som klarade
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kraven fr.o.m. 1987 års modell. Kraven tvingade fram användning av trevägskatalysator från och med 1989 på bensindrivna personbilar och de succesiva skärpningar som gjorts efter det. EU införde 1993 Euro-krav på personbilar och tunga lastbilar, som kontinuerligt har skärpts för utsläpp av NOX och partiklar. Det har på senare tid visat sig att nya dieselbilar har problem att i verkligheten klara de gränsvärden som är satta vilket också är en anledning till att bl.a. Sverige haft svårt att
klara sitt åtagande om minskade NOX-utsläpp under takdirektivet.
En teknisk lösning som gjort att NOX-utsläppen har minskat är ammoniakinsprutning i avgasflödet med hjälp av s.k. SCR (Selective Catalytic Reduction). Ett alternativ och ibland kompletterande lösning till ammoniaktillförsel och SCR för att
minska NOX-utsläppen är tillämpandet av EGR (Exhaust Gas Recirculation) som
innebär att en del förbrända avgaser återcirkulerar genom motorn och därmed
minskar syreöverskottet och temperaturen på inkommande luft i motorns inlopp,
vilket resulterar i lägre NOX-utsläpp.
AMMONIAK

Orsaken till att utsläppen av NH3 från trafiken ökat något är att ämnet bildas i bilarnas katalysatorer.
FLYKTIGA ORGANISKA ÄMNEN

Viktigast för att minska utsläppen av flyktiga kolväten har varit de minskade utsläppen från personbilar till följd av de krav på utsläpp av avgaser och avdunstning
från bensindrivna personbilar som kom 1989 i Sverige och de succesiva skärpningar som gjorts därefter i Sverige och inom EU.
Utsläppen av flyktiga kolväten från transportsektorn har också minskat p.g.a. att
återföringssystem för bensingaser har införts på tankställen. De fungerar på så sätt
att de flyktiga kolväten som avdunstar i samband med tankning.
Återföringssystemen infördes som en följd av Naturvårdsverkets föreskrift (SNFS
1991:1) om återföringssystem för bensingaser vid tankställen för motorfordon som
trädde i kraft 1991 och innebar att samtliga tankställen måste ha installerat återföringssystem senast 1 januari 1995. Föreskriften har sedan dess uppdaterats och den
senaste ändringen trädde i kraft i december 2014 då föreskriften ersattes av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:75) om återföring av bensinångor på bensinstationer. På EU-nivå är återföring av bensinångor reglerat i
direktiv 1994/63/EG samt 2009/126/EG.
PARTIKLAR

Förbättrad motorstyrning samt partikelfilter är två huvudförklaringar till minskade
partikelutsläpp. En tredje förklaring är att det näst intill svavelfria dieselbränslet
MK-1 introducerades i Sverige i början av nittiotalet. Svavelfritt bränsle är oftast
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en förutsättning för att få låga partikelhalter i avgaserna men även för att kunna
använda ny teknik för avgasefterbehandling.

5.3.3
Analys av prognos till 2030
Med skärpta utsläppskrav för vägfordon och en fortsatt förnyelse av fordonsflottan
antas de genomsnittliga utsläppen av luftföroreningar per vägfordon sjunka.
Användningen av bensin bedöms minska kraftigt till år 2020 samtidigt som dieselanvändningen förväntas öka något för att sedan minska till 2030, dock inte lika
mycket som bensinanvändningen minskar. Det bidrar tillsammans med skärpta
krav på avgaser och avdunstning samt omsättningen av fordonsparken till att utsläppen av flyktiga kolväten antas minska.
Mängden förnybara drivmedel bedöms, med idag fattade beslut om styrmedel, öka
kraftigt till 2020 och fortsätta att öka något till 2030. Låginblandningen av HVO16
och FAME17 i diesel antas stadigt öka upp till 20 % till år 2025 för att sedan stanna
kvar på den nivån, p.g.a. osäkerhet i hur stor volym HVO som kommer finnas att
tillgå. Den totala mängden etanol bedöms minska under hela perioden, främst som
ett resultat av en minskad bensinanvändning och därmed minskad mängd låginblandad etanol. Användningen av fordonsgas (bestående av antingen ren naturgas,
ren biogas eller en blandning av dessa) förväntas öka betydligt under perioden,
vilket främst beror på antaganden om en större andel gasbussar i framtiden.
Fram till 2030 antas antalet el-och laddhybrider öka på marknaden, dock i begränsad omfattning p.g.a. högre pris jämfört med konventionella fordon. Endast 5 % av
nybilsförsäljningen år 2030 kommer att bestå av el- och laddhybrider. Om nya
styrmedel införs för att nå klimatmål kommer andelen att bli högre.
5.3.4
Diskussion
Utsläppen av NOX och flyktiga kolväten har minskat kraftigt under perioden 19902013 och antas fortsätta minska till 2030. De skärpta utsläppskraven har varit en
viktig orsak bakom de minskade utsläppen och fortsatt förnyelse av fordonsflottan
kommer att minska genomsnittligt utsläpp per fordon. Den ökade försäljningen av
dieselfordon de senaste åren har och kommer även framöver att dämpa minskningen av NOX-utsläppen något. Det är viktigt att de kommande kraven om ”Real
driving emissions” från EU kom ska fungera som komplement till gällande lagstiftning och förhindra den stora differensen mellan tester och verklig körning blir
effektiv. I takt med att utsläppen av PM2,5 från bränsleanvändning inom transportsektorn minskar får utsläppen av slitagepartiklar från vägbanor, däck och bromsar
16
17

Hydrogenated Vegetable Oil
Fatty Acid Methyl Esther
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allt större betydelse. Utsläpp av slitagepartiklar beror på antalet fordonskilometer
samt andel dubbdäcksanvändning vintertid och enligt prognosen ökar mängden
slitagepartiklar till 2030.

5.4

Arbetsmaskiner

Sektorn arbetsmaskiner består av maskiner inom bostäder och service som t.ex.
gräsklippare, arbetsmaskiner inom jord- och skogsbruk samt fiske samt arbetsmaskiner för militära ändamål och fritidsbåtar. För exakt definition se bilaga 1.
5.4.1
Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030
Utsläppen av NOX och NMVOC har successivt minskat från 1990 fram till 2013.
NMVOC-utsläppen från transportsektorn minskade med ca 80 % och NOXutsläppen med ca 60 % under perioden 1990-2013. Även utsläppen av SO2 har
minskat kraftigt, med 96 %, sedan 1990. Utsläppen av PM2,5 har också minskat
men inte lika mycket.
25

20

kton

15

10

5

0

NOx

NMVOC

SO2

NH3

PM2,5

BC

Figur 34. Utsläpp per ämne från arbetsmaskiner för olika luftföroreningar 1990-2013
samt prognos för 2020, 2025 och 2030.
SVAVELDIOXID

Arbetsmaskinernas SO2-utsläpp minskade succesivt från 1990 års nivå på ca
2,8 kton till ca 0,6 kton 2001 och låg sedan kvar på den nivån fram till 2006. Det är
framförallt arbetsmaskiner inom skogs- och jordbruk som till största delen stått för
utsläppen och det är också dessa utsläpp som bidragit till den största delen av
minskningen. År 2007 minskade SO2-utsläppen från arbetsmaskiner ytterligare och
har sedan dess legat på en nivå mellan 0,2 och 0,1 kton. Enligt prognosen förväntas
utsläppen ligga kvar på den nivån fram till 2030.
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Figur 35. Utsläpp av SO2 från arbetsmaskiner 1990-2013 samt prognos för 2020, 2025
och 2030.
KVÄVEOXIDER

NOX-utsläppen från arbetsmaskiner har från 1992 sakta men säkert sjunkit, från
22 kton 1992 till 11 kton 2013. Det är framförallt utsläppen från arbetsmaskiner
inom skogs- och jordbruk samt fiske som står för de minskade utsläppen, där utsläppen sjunkit från 11 kton till 6 kton under perioden 1990-2013. Även utsläppen
från militärfordon och fritidsbåtar har minskat från ca 4 kton till ca 1 kton.
Enligt prognosen förväntas en minskning av arbetsmaskiners NOX-utsläpp med ca
50 % till 2030, som till största del tillskrivs minskade specifika utsläpp från arbetsmaskiner inom skogs- och jordbruk samt fiske.
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Figur 36. Utsläpp av NOX från arbetsmaskiner 1990-2013 samt prognos för 2020, 2025
och 2030.
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FLYKTIGA ORGANISKA ÄMNEN

Utöver en mindre andel utsläpp från militärfordon och fritidsbåtar kommer knappt
två tredjedelar av NMVOC-utsläppen från användning av motorsågar, gräsklippare
och övrig arbetsmaskinsanvändning inom hushållsektorn och en knapp tredjedel
från arbetsmaskiner inom skogs- och jordbruk samt fiske. Utsläppen av NMVOC
från motorsågar, gräsklippare och övrig arbetsmaskinsanvändning inom hushållsektorn ökade fram till 2006 innan de började minska något och liknande mönster
gäller för arbetsmaskiner inom skogs- och jordbruk samt fiske där utsläppen ökade
fram till 2008 för att sedan avta. Trots en minskning perioden 2008-2013 har
NMVOC-utsläppen sett till hela perioden 1990-2013 ökat och de prognostiserade
utsläppen för 2020, 2025 och 2030 ligger i paritet med 2013 års utsläpp. Det bör
noteras att prognostiserade utsläpp har beräknats utifrån 2011 års utsläpp och utifrån den nivån beräknades alltså utsläppen minska fram till 2020. Utsläppen av
NMVOC sjönk lite snabbare än förväntat mellan 2011 och 2013, vilket indikerar
att de prognostiserade utsläppen är lite för högt beräknade.
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Figur 37. Utsläpp av NMVOC från arbetsmaskiner 1990-2013 samt prognos för 2020,
2025 och 2030.
PARTIKLAR

Utsläppen av PM2,5 från arbetsmaskiner sjönk med 40 % mellan 1990 och 2013 och
förväntas minska med ytterligare 40 % till 2030.
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Figur 38. Utsläpp av PM2,5 från arbetsmaskiner 1990-2013 samt prognos för 2020,
2025 och 2030.
BC (SOT)

Utsläppen av BC från arbetsmaskiner följer i princip samma utveckling som utsläpen av PM2,5 och har minskat med 40 % sedan 1990 och förväntas halveras mellan
2013 och 2030.
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Figur 39. Utsläpp av BC från arbetsmaskiner 1990-2013 samt prognos för 2020, 2025
och 2030.

5.4.2
Analys av utsläppstrend 1990-2013
Likt utsläppen från transportsektorn är det NOX och flyktiga kolväten som står för
de största utsläppen från arbetsmaskiner medan utsläpp av SO2, NH3, PM2,5 och BC
är relativt små.
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Vad gäller NOX-utsläppen var arbetsmaskiner som används inom jord- och skogsbruk den största utsläppskällan 2013, med 5,8 kton, vilket motsvarar 53 % av arbetsmaskinernas NOX-utsläpp. Näst störst källan är fisket som står för 2,7 kton,
vilket motsvarar 25 %.
Den största källan för utsläpp flyktiga kolväten från arbetsmaskiner är de maskiner
som används inom hushåll och trädgård. De utsläppen uppgick 2013 till 7,3 kton,
vilket motsvarar 65 % av arbetsmaskinernas utsläpp av NMVOC. Resterande utsläpp (ca 4,0 kton) kommer från arbetsmaskiner som används inom jord- och
skogsbruk.
Utsläppen av NOX från arbetsmaskiner har halverats mellan 1990 och 2013 medan
utsläppen av NMVOC från arbetsmaskiner har sett över perioden 1990 och 2013
ökat med ca 20 %. Sedan 2008 har dock utsläppen av NMVOC börjat minska år för
år.
EU-KRAV

Sedan 1999 har det inom EU funnits gemensamma utsläppskrav för ”dieseldrivna
mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg”. Dessförinnan omfattades arbetsmaskiner inte av några lagkrav vad det gäller emissioner. De reglerade
emissionerna är, liksom på fordonssidan, kolmonoxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOX) samt partiklar (PM). Sedan 2001 gäller samma krav även för jordoch skogsbrukstraktorer. Reglerna finns i direktiven 97/68/EG (för arbetsmaskiner)
respektive 2000/25/EG (för traktorer). Kraven utgår från motoreffekt och har stegvis skärpts sedan de infördes 2001.
UPPHANDLINGSKRAV

Trafikverket samt storstadskommunerna Göteborg, Stockholm och Malmö har vid
upphandling av entreprenader sedan 2005 gemensamt tillämpat krav rörande lastbilars och arbetsmaskiners bränsle, ålder, avgasutsläpp och avgasreningsutrustning.
Även innan 2005 tillämpade dessa aktörer upphandlingskrav, dock ej gemensamt
överenskomna krav.
TEKNISK UTVECKLING

En teknisk lösning som gjort att NOX-utsläppen från arbetsmaskiner har minskat är
ammoniakinsprutning i avgasflödet med hjälp av s.k. SCR (Selective Catalytic
Reduction). En alternativ, och ibland kompletterande, lösning till ammoniaktillförsel och SCR för att minska NOX-utsläppen är tillämpandet av EGR (Exhaust Gas
Recirculation) som innebär att en del förbrända avgaser återcirkulerar genom motorn och därmed minskar syreöverskottet och temperaturen på inkommande luft i
motorns inlopp, vilket resulterar i lägre NOX-utsläpp.
Förbättrad motorstyrning samt partikelfilter är två huvudförklaringar till minskade
partikelutsläpp från arbetsmaskiner. En tredje förklaring är att det näst intill svavel-
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fria dieselbränslet MK-1 introducerades i Sverige i början av nittiotalet. Svavelfritt
bränsle är oftast en förutsättning för att få låga partikelhalter i avgaserna men även
för att kunna använda ny teknik för avgasefterbehandling.
5.4.3
Analys av prognos till 2030
Det är framförallt NOX-utsläppen från arbetsmaskiner som prognostiserats att fortsätta sjunka, vilket huvudsakligen bygger på antaganden om fortsatt föryngring av
den svenska maskinparken.
5.4.4
Diskussion
Kväveoxider och flyktiga organiska ämnen står för de största utsläppen från arbetsmaskiner. Utsläppen av NOX bedöms minska framöver framförallt på grund av
antaganden om fortsatt föryngring av den svenska maskinparken, utsläppen av
NMVOC minskar dock inte i samma takt.

5.5

Bostäder och service

Till sektorn räknas bostäder, lokaler för kommersiella eller samhällsnyttiga ändamål, fastigheter som tillhör skogs- och jordbruk eller fiske samt andra fastigheter
och lokaler t.ex. militära. För exakt definition se bilaga 1.
5.5.1

Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030
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Figur 40. Utsläpp per ämne från bostäder och service för olika luftföroreningar 19902013 samt prognos för 2020, 2025 och 2030.
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SVAVELDIOXIDER

Utsläppen av SO2 från bostäder och service minskade med 93 % mellan 1990 och
2013. SO2-utsläppen bedöms fortsätta att minska, med 7 % till 2030. Andelen av de
totala utsläppen förväntas vara konstant till 2030.
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Figur 41. Historiska utsläpp av SO2 från bostäder och service mellan 1990 och 2013,
samt prognos för 2020, 2025 och 2030.
KVÄVEOXIDER

Utsläppen av NOX har minskat med 65 % mellan 1990 och 2013. Till 2020 förväntas utsläppen av NOX från bostäder och service öka med ca 20 % för att sedan vara
i sort sett konstanta till 2030 och då utgöra 7 % av de totala utsläppen av NOX.
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Figur 42. Historiska utsläpp av NOX från bostäder och service mellan 1990 och 2013,
samt prognos för 2020, 2025 och 2030.
AMMONIAK

NH3-utsläppen från sektorn är små, mindre än 1 % av de totala utsläppen 2013, och
har minskat med 55 % sedan 1990. Utsläppen bedöms vara konstanta till 2030.
FLYKTIGA ORGANISKA ÄMNEN

Utsläppen av NMVOC minskade med 8 % mellan 1990 och 2013 samtidigt som
sektorns andel av de totala utsläppen ökat från 3 % 1990 till 6 % 2013. Utsläppen
av NMVOC bedöms öka, med 31 %, till 2020 för att sedan minska något till 2030.
Andelen av de totala utsläppen ökar till 9 % 2020 och är sedan konstant till 2030.
PARTIKLAR

Utsläppen av PM2,5 från bostäder och service har minskat med 14 % sedan 1990.
Eftersom utsläppen av partiklar från andra sektorer minskat snabbare har bostäder
och service ökat sin andel av de totala utsläppen från 19 % 1990 till 26 % 2013.
Utsläppen av PM2,5 bedöms öka med 29 % till 2020 för att sedan minska något till
2030. Detta betyder att sektorn även ökar sitt relativa bidrag till de totala utsläppen
av PM2,5 med 35 % till år 2030. 2020 förväntas bostäder och service vara sektorn
med de största utsläppen av PM2,5, en position som behålls till 2030. Möjligtvis kan
utsläppen från sektorn bostäder och service vara något överskattade eftersom utsläppen minskat mellan 2011 (basår för prognosen) och 2013 (senaste rapporteringsår). Jämfört med 2011 förväntas utsläppen av PM2,5 inom sektorn öka med 20
% till 2020 och med 14 % mellan 2011 och 2030.
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Figur 43. Historiska utsläpp av PM2,5 från bostäder och service mellan 1990 och 2013,
samt prognos för 2020, 2025 och 2030.
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BC (SOT)

BC-utsläppen från bostäder och service har ökat med 16 % mellan 1990 och 2013
samtidigt som andelen av de totala utsläppen har ökat från 17 till 26 %. BCutsläppen bedöms öka med 24 % mellan 2013 och 2030 samtidigt som sektorns
bidrag ökar till 46 % under samma period. 2020 förväntas bostäder och service
vara den sektor som har de högsta utsläppen av BC och behålla den positionen till
2030.
1,4
1,2

kton

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Figur 44. Utsläpp av BC från bostäder och service 2000-2013 samt prognos för 2020,
2025 och 2030.

5.5.2
Analys av utsläppstrend 1990-2013
Hushållen stod 2013 för 75 % av den totala bränsletillförseln i sektorn medan lokaler och service stod för 13 % på lokaler och service och skogs-, jordbruk och fiske
för 12 %.
Den totala bränsleanvändningen i sektorn minskade med 60 % mellan 1990 och
2012 och bl.a. ersatts med fjärrvärme och elvärme. Minskningen var snabbare efter
2000. Utläppen har därmed flyttats från sektorn bostäder och service till energisektorn. Bränsleanvändningen har minskat mest i lokaler och service, med 75 % sedan
1990, medan bränsleanvändningen i hushållen minskat med 59 % under perioden.
Inom skogs-, jordbruk och fiske har användningen istället ökat med 18 % sedan
1990. Möjligheterna att ansluta till fjärrvärme är begränsade för dessa verksamheter.
Den totala användningen av olja har minskat med ca 90 % inom sektorn sedan
1990. Minskning av oljeanvändningen har varit stor i hushåll 94 % och lokaler och
service, 91 % medan skogs-, jordbruk och fiske minskat användningen med 18 %.
Biobränsleanvändningen har totalt ökat med 23 % sedan 1990. Ökning har skett
inom alla tre undersektorerna och i faktiska termer var ökning störst i hushållen
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som 2013 stod för 87 % av biobränsleanvändningen i sektorn. Lokaler och service
respektive skogs-, jordbruk och fiske har haft procentuellt sett stora ökningar men
från låga nivåer. 2012 stod de för 5 respektive 8 % av biobränsletillförseln i sektorn.
Anledningen till att NOX -utsläppen minskat är främst minskad förbränning inom
sektorn sedan 1990. SO2-utsläppen har minskat på grund av minskad förbränning
samt kraftigt minskad användning av olja för uppvärmning samtidigt som svavelhalten i den olja som används minskat. Att oljeanvändningen minskat beror främst
på koldioxidskatt på olja.
Utsläppen av NMVOC minskade något mellan 1990 och 2013 men inte i lika hög
utsträckning som bränsletillförseln i sektorn. Utsläpp av NMVOC beror till största
delen på förbränning av biobränslen som ökat med 23 % sedan 1990 samtidigt som
pannorna/kaminerna blivit något effektivare under perioden.
Även PM2,5-utsläppen härrör främst från förbränning av biobränsle. Utsläppen har
minskat sedan 1990 men inte alls i samma utsträckning som sektorns totala förbränning. Det samma gäller utsläpp av BC som ökat något sedan 2000 då inventeringen startade.

5.5.3
Analys av prognos till 2030
Bränsletillförseln i sektorn förväntas öka med 5 % till 2020 och sedan minska något (2 %) till 2030. Användningen av biobränsle förväntas öka både i bostäder och
i jordbruk. Användningen av eldningsolja i bostäder samt lokaler och service halveras till 2020 för att helt upphöra till 2030. Totalt bedöms oljeanvändningen
minska med 57 % mellan 2020 och 2030.
Utsläppen av NOX ökar snabbare än bränsletillförseln till 2030 vilket beror på att
förbränning av biobränsle medför högre utsläpp än förbränning av olja.
Utsläppen av NMVOC, PM2,5 och BC bedöms öka till 2030 till följd av att
biobränsletillförseln ökar i sektorn trots att de specifika utsläppen av NMVOC och
PM2,5 från förbränning av biobränslen i hushåll kommer att sjunka något till 2030.
Detta beror på att gamla anläggningar byts ut och ersätts av nya.
5.5.4
Diskussion
Bostäder och service är en sektor där utsläppen av de flesta föroreningar fortsätter
att öka, undantaget SO2 och NH3. År 2030 förväntas bostäder och service vara den
största källan till PM2,5- och BC-utsläpp i Sverige. Även utsläppen av NMVOC och
NOx förväntas öka till 2030. Ökningen beror på en övergång från olja till
biobränsle som medför högre utsläpp av de flesta luftföroreningar.
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5.6 Lösningsmedels- och produktanvändning
Inom sektorn ingår bl.a. utsläpp från hushållens användning av lösningsmedel,
asphaltläggning, avfettning, kemtvättar, tryckerier samt en stor övrigsektor
5.6.1

Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030
120

100

kton

80

60

40

20

0

NMVOC

PM2,5

Figur 45. Utsläpp per ämne från lösningsmedelsanvändning och produktanvändning
för olika luftföroreningar 1990-2013 samt prognos för 2020, 2025 och 2030.
FLYKTIGA ORGANISKA ÄMNEN

Sektorn stod 2013 för hälften av de svenska utsläppen av NMVOC. Utsläppen av
NMVOC från sektorn minskade med 36 % mellan 1990 och 2000 ökade sedan med
26 % till 2013. År 2013 var utsläppen 20 % lägre än 1990. Den stora posten 2013,
77 %, inom sektorn är ”övrigt” som bl.a. inkluderar hushållens användning av
produkter som innehåller lösningsmedel. Posten övrigt stod 2013 för 77 % av utsläppen inom sektorn. Utsläppen minskade med 28 % mellan 1990 och 2000 28 %
och ökade sedan med 40 % mellan 2000 och 2013. Totalt ökade utsläppen från
hushållens användning av lösningsmedel med 18 % sedan 1990. Den näst största
posten 2013, 20 %, är utsläpp från användning av färg och lack. Denna post har
minskat med 51 % sedan 1990.
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Figur 46. Historiska utsläpp av NMVOC från lösningsmedelsanvändning mellan 1990
och 2013, samt prognos för 2020, 2025 och 2030.

Sektorn stod för 1 % av de totala utsläppen av PM2,5 – en andel som ökat något
sedan 1990. Utsläppen härrör från tobaksrökning och fyrverkerier.
5.6.2
Analys av utsläppstrend 1990-2013
Åtgärder som har minskat utsläppen är exempelvis minskad användning av organiska lösningsmedel inom industrin som har minskat utsläppen markant sedan
1990.
5.6.3
Analys av prognos till 2030
Enligt prognosen till 2030 förväntas inga större förändringar. För vissa delposter,
som t.ex. färg- och lackapplikationer, antas en minskad användning med 5 % till
2030 medan de specifika utsläppen antas vara oförändrade. Totalt förväntas utsläppen av NMVOC minska med 16 % till 2030. Minskningen är snabbare till 2020, 14
%, och sedan långsammare mellan 2020 och 2030. Utsläppen från färgapplikationer förväntas minska med 19 % till 2030 och delposten ”övrigt” med 12 % till 2030.
I sektorn ”övrigt” förväntas utsläppsminskningen ske genom ersättning av lösningsmedelsbaserade produkter med t.ex. vattenbaserade eller genom en annan
slags produktmodifiering. Produkter kan modifieras på flera sätt så att lösningsmedel inte används eller används i mindre mängder, t.ex. genom en ändrad appliceringsform, pumpsystem m.m. En övergång till rolldeodoranter eller puder istället
för sprayer och från klassisk petroleumbaserad tändvätska till tändpapper, etanolbaserade tändgeler, och rapsoljeinnehållande tändvätskor samt elektriska varianter
för tändning av utegrillar är exempel som medför minskade utsläpp av lösningsmedel från sektorn.
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5.6.4
Diskussion
Vi behöver få bättre förståelse kring posten övrigt, vad den innehåller och vad som
påverkar hur stora utsläppen bli därifrån.

5.7

Jordbrukssektorn

5.7.1
Utsläpp 1990-2013 samt prognos till 2030
Inom jordbrukssektorn rapporteras idag endast utsläpp för ammoniak och PM2,5.
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Figur 47 Utsläpp per ämne från jordbrukssektorn för olika luftföroreningar 19902013 samt prognos för 2020, 2025 och 2030.

5.7.2

Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030

AMMONIAK

Utsläppen av ammoniak från jordbruket beror till stor del av antalet djur och gödselhantering. För nötkreatur (både mjölk- och köttproduktion) minskar utsläppen
mellan 1995 och 2013 (ca 30 %). Enligt prognosen kommer utsläppsminskningstakten att öka ytterligare och utsläppen mer än halveras (56 %) fram till år 2030.
Utsläppen från svinuppfödning har sjunkit under perioden 1995 till 2013 med ca 42
% denna minskande trend bryts sedan under prognosåren och utsläppen ökar fram
till 2030. För övriga djur är utsläppstrenden relativt konstant fram till 2009 där
utsläppen börjar öka, mellan 2009 och 2013 har de ökat med ca 35 % sedan sjunker
utsläppen något för år 2020 och ligger på samma nivå fram till 2030.
Utsläppsnivån för mineralgödsel ligger relativt konstant mellan 1995 och 2013 för
att sedan minska med nästan 40 % mellan 2013 och 2030.
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Figur 48. Utsläpp av NH3 från jordbrukssektorn 1990-2013 samt prognos för 2020,
2025 och 2030.
PARTIKLAR

För partiklar så kommer största andelen av utsläppen från gödselhantering och
nästan en tredjedel kommer från hantering av mineralgödsel. Utsläppen från nötkreatur (både kött och mjölkkor) har minskat stadigt (ca 15 %) under perioden
1990-2013 och planar sedan ut. För svinuppfödning har utsläppen också minskat
under perioden (1990 till 2013) med ca 38 % men ökar sedan något enligt prognosen fram till 2030. Utsläppen från övriga djur (inkluderar här utsläpp från höns och
häst) har i princip fördubblats under perioden (1990 till 2013) och ligger sedan
relativt konstant fram till 2030.
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Figur 49 Utsläpp av PM2,5 från jordbruk 1990-2013 samt prognos för 2020, 2025 och
2030.

5.7.3

Analys av utsläppstrend 1990-2013

AMMONIAK

För ammoniakutsläpp från jordbrukssektorn är antalet djur och gödselhantering det
som påverkar storleken av utsläppen mest. Utsläppen minskar och beror främst på
att utsläppen från nötkreatur och mineralgödsel minskar. Antalet djur har minskat,
dels på grund av att man idag köper mer och mer importerade mjölk- och köttprodukter men här ingår även att man har effektiviserat produktionen.
Hacket i tidsserien beror på att basåret för ammoniakutsläppen i de nationella målen är 1995 vilket gör att det saknas data med samma underlag för de tidigare åren.
PARTIKLAR

Även för utsläpp av partiklar har antal djur en stor betydelse för utvecklingen. Den
minskande trenden för utsläppen från svinuppfödning beror på att det har blivit en
mindre andel smågrisar (grisar under 20 kg) i landet. En övergång från värphöns i
bur till frigående har bidragit till den ökande trenden av partikelutsläpp, inom
gruppen ”övriga djur” i figuren ovan.
5.7.4
Analys av prognos till 2030
Jordbruksverket har tagit fram flera olika scenarier för jordbrukssektorn varav det
finns två som vi här kallar för ”referensscenarier”18. Det ena referensscenariot
18

Underlag till kontrollstation 2015, Naturvårdsverkets och Energimyndighetens redovisning av uppdrag från regeringen, ER 2014:17.
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baseras på den nuvarande utvecklingstrenden i utsläppsinventeringen och en som är
framtagen med en ekonomisk jämviktsmodell. Utsläppen styrs främst av vad och
hur mycket som kommer att produceras (mjölk- och köttproduktion) inom landets
gränser och hur detta utvecklar sig i framtiden är mycket osäkert.
Trendfallet: Här baseras framtida utveckling av utsläppen på antagandet att utsläppen kommer att minska i samma takt som hittills. Det är främst antalet nötkreatur
som kommer att minska. Ett minskat antal mjölkkor till år 2020 och 2030 är främst
en följd av en förväntad ökad produktivitet, utveckling av produktpriser och fortsatt
anpassning till EU:s jordbrukspolitik.
Modellfallet: Här baseras framtida utveckling på den ekonomiska jämviktsmodellen, SASM, och här ingår en hel del andra antaganden (priser, mjölkkvoter mm)
jämfört med trendfallet ovanför. Enligt EU:s prisprognoser minskar produktpriserna på mjölk kraftigt samtidigt som mjölkkvoterna avskaffas. Beslut om mjölkkvoter togs 2008 inom EU och innebär en avfasning och sedan avskaffning år 2015.
Detta tillsammans leder i modellen till att svensk mjölkproduktion kommer att
minska fram till år 2020 och vidare till år 2035. Utöver detta ingår även antaganden
om att miljöersättningen för betesmark behåller samma nominella värde till år 2020
och därefter samma reella värde. Dessutom utjämnas gårdsstödet så att samma
ersättning används för all mark i Sverige istället för att variera mellan olika regioner och markanvändning.
Detta sammantaget innebär att ”modellfallet” ger utsläppsminskningar i en snabbbare takt än i ”trendfallet” till år 2020 och 2030. Antagandet om lägre priser kommer medföra att det är svårare att få lönsamhet i produktionen och antalet nötdjur
kommer att minska på grund av detta. Jämfört med 2012 kommer den svenska
produktionen av brödsäd, mjölk, nötkött och kyckling att minska medan produktionen av fodersäd, oljeväxter, potatis, sockerbeta, gris, lamm och ägg att öka. I
ekvationen ingår att importen av många livsmedel sannolikt kommer att öka då det
inte finns några indikationer på att konsumtionen av livsmedel minskar.
Vid rapporteringen av prognos för luftutsläpp har man använt ”Modellfallet”. Vid
klimatrapporteringen har man istället valt att använda trendutvecklingen vid prognosen.
Då utsläppen inom jordbrukssektorn är väldigt känslig för den framtida jordbrukspolitiken är det även värt att titta på de antaganden som gjordes vid tidigare prognos, dvs den som togs fram under 2012. I det årets referensscenario låste man fast
nivån för produktionen på motsvarande nivå som 2020 fram till 2030 vilket innebär
att man inte tar hänsyn till den nuvarande trenden (fram till år 2010) där vår inhemska produktion minskar stadigt. I antagandet ingår dock att man antar en ökad
effektivitet och produktivitet vilket innebär att samma produktion uppnås med färre
djur, ett minskat antal hektar och även mindre kvävetillförsel. Detta gör att utsläp-
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pen från sektorn trots låst produktion går ned i prognosen fast med lägre takt än
nuvarande minskning.
I figuren nedan visas de två olika fallen tillsammans med föregående prognos för
att presentera hur mycket de olika antagandena påverkar de prognosticerade utsläppen.

Figur 50. Utveckling av ammoniakutsläpp baserat på olika antaganden, prognos
framtagen 2012, prognos framtagen 2014 som klimatrapporteringen baseras på och
prognos 2014 som luftrapporteringen baseras på.

5.7.5
Diskussion
Utsläppen från jordbrukssektorn är väldigt känslig för den framtida utvecklingen av
det svenska jordbruket och djurhållningen. Huruvida vi fortsätter att producera
inhemska mjölk- och köttprodukter eller om vi övergår mer och mer till att importera dessa produkter kommer att ha stor betydelse för hur utsläppen utvecklar sig i
framtiden. Här har EUs priser och avskaffandet av mjölkvoterna en stor betydelse.
Om man vill behålla inhemsk produktion kan det behövas styrmedel för att motverka att nuvarande utveckling inte ökar.

5.8

Avfallssektorn

Inom sektorn ingår bl.a. utsläpp från biologisk behandling av avfall, förbränning av
farligt avfall, kremering och öppen förbränning av avfall inom bl.a. hushåll.
5.8.1
Utsläpp 1990-2013 och prognos till 2030
Avfallssektorn står för en marginell del av Sveriges totala utsläpp av luftföroreningar. Utöver utsläpp av ammoniak släpps också lite NOX, PM2,5 och BC ut.
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Figur 51. Utsläpp per ämne från avfallssektorn för olika luftföroreningar 1990-2013
samt prognos för 2020, 2025 och 2030.

Utsläpp från förbränning av farligt avfall, kremering, deponibränder, småskalig
förbränning av jordbruksavfall är inkluderade i avfallssektorn, men utsläppsdata
från dessa källor är inte fullständig. Vad gäller förbränning av farligt avfall är endast en stor anläggning inkluderad. Hus- och bilbränder täcks inte in i statistikinsamlingen. Utsläpp från avfallsförbränning är inkluderade i energisektorn (1A1a).
5.8.2
Analys av utsläppstrend 1990-2013
Ökning PM2,5 mellan 1995 och 1996 beror på att utsläpp från småskalig förbränning av jordbruksavfall började rapporteras då. I sektorn kommer SO2-utsläpp
endast från förbränning av farligt avfall ingår varför variationen utsläppen under
90-talet beror på variationer i denna anläggning. Ökningen av NOX-utsläppen i
början av 2000-talet beror på ökad förbränning av farligt avfall.
5.8.3
Analys av prognos till 2030
Utsläppen i denna sektor är små i jämförelse med andra sektorer och man antar
oförändrade utsläpp fram till 2030.
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Bilaga 1 – Utsläppskällor i olika
sektorer uppdelat på NFR-koder
Utsläppsinventeringen följer det format som är internationellt överenskommet
(Nomenclature for Reporting NFR14). Formatet är inte i alla delar användbart när
vi nationellt diskuterar sektorer, styrmedel och åtgärder. Därför har vi i denna rapport gjort en uppdelning som är användbart för vårt syfte.

Energisektorn
I energisektorn ingår utsläpp från el- och värmeverk som distribueras på allmänna
el- och värmenät. Den omfattas av bara en NFR-kod:
NFRkod
1A1a

NFR-namn

Vår kategorisering

Public electricity and heat production

Energiförsörjning

Industrisektorn
I industrisektorn ingår tre olika kategorier av utsläpp; utsläpp som härstammar från
industriella processer, utsläpp som sker i samband med industrins energiförsörjning
samt diffusa utsläpp, som till största delen sker vid hantering av kol, olja och gas.
Följande NFR-koder ingår i Industrisektorn:
NFRkod
1A1b
1A1c
1A2a
1A2b

1A2c
1A2d

1A2e

1A2f

NFR-namn

Vår kategorisering

Petroleum refining
Manufacture of solid fuels and other energy
industries
Stationary combustion in manufacturing
industries and construction: Iron and steel
Stationary combustion in manufacturing
industries and construction: Non-ferrous
metals
Stationary combustion in manufacturing
industries and construction: Chemicals
Stationary combustion in manufacturing
industries and construction: Pulp, Paper and
Print
Stationary combustion in manufacturing
industries and construction: Food processing,
beverages and tobacco
Stationary combustion in manufacturing
industries and construction: Non-metallic

Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
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Industrins
energiförsörjning
Industrins
energiförsörjning
Industrins
energiförsörjning
Industrins
energiförsörjning
Industrins
energiförsörjning
Industrins
energiförsörjning
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minerals
1A2gvii
Mobile Combustion in manufacturing industries and construction: (please specify in the
IIR)
1A2gviii Stationary combustion in manufacturing
industries and construction: Other (please
specify in the IIR)
1B1a
Fugitive emission from solid fuels: Coal
mining and handling
1B1b
Fugitive emission from solid fuels: Solid
fuel transformation
1B1c
Other fugitive emissions from solid fuels
1B2ai
Fugitive emissions oil: Exploration, production, transport
1B2aiv
Fugitive emissions oil: Refining / storage
1B2av
Distribution of oil products
1B2b
Fugitive emissions from natural gas (exploration, production, processing, transmission,
storage, distribution and other)
1B2c
Venting and flaring (oil, gas, combined oil
and gas)
1B2d
Other fugitive emissions from energy production
2A1
Cement production
2A2
Lime production
2A3
Glass production
2A5a
Quarrying and mining of minerals other than
coal
2A5b
Construction and demolition
2A5c
Storage, handling and transport of mineral
products
2A6
Other mineral products (please specify in the
IIR)
2B1
Ammonia production
2B2
Nitric acid production
2B3
Adipic acid production
2B5
Carbide production
2B6
Titanium dioxide production
2B7
Soda ash production
2B10a
Chemical industry: Other (please specify in
the IIR)
2B10b
Storage, handling and transport of chemical
products (please specify in the IIR)
2C1
Iron and steel production
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Industrins
energiförsörjning
Industrins
energiförsörjning
Diffusa utsläpp
Diffusa utsläpp
Diffusa utsläpp
Diffusa utsläpp
Diffusa utsläpp
Diffusa utsläpp
Diffusa utsläpp

Diffusa utsläpp
Diffusa utsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
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2C2
2C3
2C4
2C5
2C6
2C7a
2C7b
2C7c
2C7d
2H1
2H2
2H3
2I
2J
2K
2L

Ferroalloys production
Aluminium production
Magnesium production
Lead production
Zinc production
Copper production
Nickel production
Other metal production (please specify in the
IIR)
Storage, handling and transport of metal
products
(please specify in the IIR)
Pulp and paper industry
Food and beverages industry
Other industrial processes (please specify in
the IIR)
Wood processing
Production of POPs
Consumption of POPs and heavy metals
(e.g. electrical and scientific equipment)
Other production, consumption, storage,
transportation or handling of bulk products
(please specify in the IIR)

Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp
Industrins processutsläpp

Transportsektorn
I transportsektorn ingår utsläpp från flyg (endast civilflygs start och landning),
vägtransporter, järnväg, sjöfart och transport med pipeline. Vi har valt att dela upp
vägtransporterna i flera olika underkategorier. Följande NFR-koder ingår i transportsektorn:
NFR-kod
1A3ai(i)
1A3aii(i)
1A3bi
1A3bii

NFR-namn
International aviation LTO (civil)
Domestic aviation LTO (civil)
Road transport: Passenger cars
Road transport: Light duty vehicles

1A3biii

Road transport: Heavy duty vehicles and
buses
Road transport: Mopeds & motorcycles
Road transport: Gasoline evaporation
Road transport: Automobile tyre and brake
wear
Road transport: Automobile road abrasion

1A3biv
1A3bv
1A3bvi
1A3bvii
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Vår kategorisering
Icke-vägtransport
Icke-vägtransport
Personbilar
Lätta lastbilar (under 3,5
ton)
Tunga lastbilar och bussar
(över 3,5 ton)
MC & mopeder
Övriga transporter
Slitagepartiklar från däck
och bromsar
Slitagepartiklar från väg-
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1A3c
1A3di(ii)
1A3dii
1A3ei
1A3eii

Railways
International inland waterways
National navigation (shipping)
Pipeline transport
Other (please specify in the IIR)

yta
Icke-vägtransport
Icke-vägtransport
Icke-vägtransport
Icke-vägtransport
Icke-vägtransport

Arbetsmaskiner
I sektorn Arbetsmaskiner ingår diverse olika maskiner, bl.a. arbetsmaskiner som
används vid byggen, industrier, gruvor, hushåll, skogs- och jordbruk samt fiske.
Följande NFR-koder ingår i sektorn ”arbetsmaskiner”:
NFRkod
1A4aii
1A4bii
1A4cii
1A4ciii
1A5b

NFR-namn

Vår kategorisering

Commercial/institutional: Mobile
Residential: Household and gardening (mobile)
Agriculture/Forestry/Fishing: Off-road vehicles and other machinery
Agriculture/Forestry/Fishing: National fishing
Other, Mobile (including military, land based
and recreational boats)

Arbetsmaskiner
Arbetsmaskiner
Arbetsmaskiner
Arbetsmaskiner
Arbetsmaskiner

Bostäder och service
Sektorn Bostäder och service består till största delen av utsläpp som sker i samband
med den energiförsörjning av bostäder och andra byggnader som inte är kopplad
till centrala värme- och elnät. i olika sorters pannor med olika sorters bränsle. Till
denna kategori hör t.ex. utsläpp som härrör från småskalig vedeldning, uppvärmning med oljepannor och uppvärmning av växthus.
NFRkod
1A4ai
1A4bi
1A4ci
1A5a

NFR-namn

Vår kategorisering

Commercial/institutional: Stationary
Residential: Stationary
Agriculture/Forestry/Fishing: Stationary
Other stationary (including military)

Bostäder och service
Bostäder och service
Bostäder och service
Bostäder och service
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Jordbruk
I jordbrukssektorn ingår utsläpp från användning av mineralgödsel, gödsel från
olika djur samt svedjebruk.
NFRkod
3B1a
3B1b
3B2
3B3
3B4a
3B4d
3B4e
3B4f
3B4gi
3B4gii
3B4giii
3B4giv
3B4h
3Da1
3Da2c
3F
3I

NFR-namn

Vår kategorisering

Manure management - Dairy cattle
Manure management - Non-dairy cattle
Manure management - Sheep
Manure management - Swine
Manure management - Buffalo
Manure management - Goats
Manure management - Horses
Manure management - Mules and asses
Manure management - Laying hens
Manure management - Broilers
Manure management - Turkeys
Manure management - Other poultry
Manure management - Other animals (please
specify in IIR)
Inorganic N-fertilizers (includes also urea
application)
"Other organic fertilizers applied to soils
(including compost)"
Field burning of agricultural residues
Agriculture other (please specify in the IIR)

Gödsel - mjölkkor
Gödsel - köttkor
Gödsel - får
Gödsel - svin
Gödsel - buffel
Gödsel - getter
Gödsel - häst
Gödsel - mulor och åsnor
Gödsel - höns
Gödsel - höns
Gödsel - höns
Gödsel - höns
Gödsel - övriga djur
Mineralgödsel
Mineralgödsel
Övrigt jordbruk
Övrigt jordbruk

Lösningsmedels- och produktanvändning
NFRkod

NFR-namn

2D3a

Domestic solvent use including fungicides

2D3b

Road paving with asphalt

2D3c

Asphalt roofing

2D3d

Coating applications

2D3e

Degreasing

2D3f

Dry cleaning

Vår kategorisering
Lösningsmedels- och
produktanvändning
Lösningsmedels- och
produktanvändning
Lösningsmedels- och
produktanvändning
Lösningsmedels- och
produktanvändning
Lösningsmedels- och
produktanvändning
Lösningsmedels- och
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produktanvändning
2D3g

Chemical products

2D3h

Printing

2D3i

Other solvent use (please specify in the IIR)

2G

Other product use (please specify in the IIR)

Lösningsmedels- och
produktanvändning
Lösningsmedels- och
produktanvändning
Lösningsmedels- och
produktanvändning
Lösningsmedels- och
produktanvändning

Avfallssektorn
NFR-koder från avfallssektorn framgår nedan:
NFRkod

NFR-namn

Vår kategorisering

5C1a

Biological treatment of waste - Solid waste
disposal on land
Biological treatment of waste - Composting
Biological treatment of waste - Anaerobic
digestion at biogas facilities
Municipal waste incineration

5C1bi

Industrial waste incineration

Avfall

5C1bii

Hazardous waste incineration

Avfall

5A
5B1
5B2

Avfall
Avfall
Avfall
Avfall

5C1biii Clinical waste incineration

Avfall

5C1biv Sewage sludge incineration

Avfall

5C1bv

Cremation
Avfall
Other waste incineration (please specify in the
5C1bvi
Avfall
IIR)
5C2
Open burning of waste
Avfall
5D1

Domestic wastewater handling

Avfall

5D2

Industrial wastewater handling

Avfall

5D3

Other wastewater handling

Avfall

5E

Other waste (please specify in IIR)

Avfall

73

Historiska och
framtida utsläpp av
luftföroreningar i Sverige

RAPPORT 6689
NATURVÅRDSVERKET
ISBN 978-91-620-6689-5
ISSN 0282-7298

Trender och analys

Detta är en första ansats att kartlägga och analysera
historiska och framtida utsläpp av de sex luftföroreningarna svaveldioxid, kväveoxider, ammoniak, flyktiga
organiska ämnen, små partiklar och sot i en samlad
rapport.
I rapporten görs analysen både per förorening och
per sektor. Underlaget är tänkt att användas som stöd
i kommande arbete med styrmedel och åtgärder inom
luftvårdsområdet, inom miljömålsarbetet och i internationella förhandlingar.
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