Forskningsprogrammet SCAC, Swedish Clean Air & Climate Research Program,
är halvvägs i sin andra fas och har redan kommit med värdefulla resultat.
SCAC är inriktat på att ta fram vetenskapligt stöd för nationellt och inter
nationellt åtgärdsarbete på luft- och klimatområdet. Resultat från programmet
används av Naturvårdsverket för uppföljning och åtgärdsarbete kopplat till de
nationella miljökvalitetsmålen, som underlag för internationella förhandlingar
inom luftvårdskonventionen CLRTAP och i EU-arbetet kring luftkvalitet.
Kunskap om luftföroreningar är viktiga för att kunna motivera åtgärdsarbetet
och utveckla relevanta och kostnadseffektiva strategier. Behovet av fortsatt
forskning om luftföroreningar är stort. Nya resultat ger nya insikter om samband
mellan utsläpp och effekter och vilka åtgärder som krävs för att minska påverkan
på människors hälsa såväl som på ekosystemen. Den nationella forskningen
stärker också Sveriges roll i internationella förhandlingar.
Här följer kortfattade rapporter från de fyra arbetspaketen om de viktigaste
resultaten hittills.
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Arbetspaket 1: Hemisfärisk transport och internationella avtal

Oväntat stor klimatpåverkan av luftföroreningar i Arktis
graderna vilket bidrar till att havsisen
smälter. Detta påverkar den lokala strål
ningsbalansen i Arktis vilket förstärker
klimateffekten och ökar uppvärmningen.
Resultat från HTAP2 (Task Force on
Hemispheric Transport of Air Pollutants
inom luftvårdskonventionen, CLRTAP)
visar att Europas egna utsläpp har störst
betydelse för hälsoeffekter orsakade av
partiklar. För ozon dominerar i stället
bidraget från andra delar av världen.
För nedfall av svavel och kväve i Europa
dominerar också de egna utsläppen,
utom i den västligaste delen där utsläpp
från Nordamerika kan ha viss betydelse.
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Partikulära luftföroreningar, speciellt
svavel, har en betydande effekt på
klimatet. Ett något oväntat resultat från
studierna är att minskade svavelutsläpp
från mellanbreddgrader i Europa, Nord
amerika och Asien ger dubbelt så stor
temperaturökning i Arktis jämfört med
påverkan i de regioner där utsläppen
sker. Klimatpåverkan i Arktis är också
ungefär lika stor oberoende av i vilken
region utsläppen sker.
Preliminära resultat visar att den
huvudsakliga orsaken till den stora
klimateffekten i Arktis är att varmluft
transporteras dit från mellanbredd

Arbetspaket 2: Luftföroreningar och hälsa
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Starka samband mellan luftföroreningar och förtida död
Medelålders och äldre personer har
följts under många år för att studera
luftföroreningars effekter på dödlig
heten. Vi observerade starka samband
med partiklar (med diametern ≤10µm)
som ökade risken för förtida död
(inkluderande alla naturliga orsaker)
med ungefär en femtedel. Dessutom
fann vi specifikt en ökad risk för förtida
död i hjärtkärlsjukdom om partikel
koncentrationen ökade till 10µg/m3 vid
bostaden. Dessa samband var statistiskt
säkerställda. De starkaste sambanden
sågs för exponeringen de senaste fem
åren.
Finare partiklar (med diametern
≤2,5µm) observerades också öka risken

kraftigt. En ökning av partikelkoncen
tration vid bostaden till 5µg/m3 ökade
risken för förtida död av naturliga
orsaker med en tiondel och risken för
hjärtkärldödlighet med en femtedel.
Detta var dock inte statistiskt säkerställt.
Litteraturanalyser visar att flera olika
typer av hälsoeffekter, från enkla luft
vägsproblem till dödlighet, kan kopp
las till rök från vedeldning respektive
vägdamm (grova partiklar).
Nästa steg är att komplettera gene
rella antaganden från hälsokonsekvens
analyser på global nivå med analyser
med finare geografisk upplösning och
mer specifika antaganden om expone
ring och samband.
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Arbetspaket 3: Luftföroreningar och ekosystem – ozon och kväve

Högre halter av ozon tidigare på våren kan påverka trädens tillväxt
Det finns ett tydligt samband mellan
ozonhalt och breddgrad. Det visar obser
vationer från 25 miljöövervaknings
stationer i norra Europa (1990-2015).
I norra Sverige är ozonkoncentration
erna som högst på våren följt av ett
minimum under sensommaren. På mer
förorenade platser i centrala Europa lig
ger maximum i stället under sommaren.
Nivån på de högsta ozonhalterna har
minskat under perioden (som en följd
av åtgärder i Europa) medan bakgrunds
halten ökat något (då den främst på
verkas av utsläpp från andra delar av
norra hemisfären).
Ozon påverkar träd negativt när det
tas upp till det inre genom klyvöppning
ar i blad och barr. Under vintervilan för
blir klyvöppningarna stängda och ozon
tas inte upp. Sveriges träd har tidigare
beräknats lämna sin vintervila i början
av maj, när den meteorologiska våren
infaller. Nu visar studier inom SCAC att
barrträd i södra delen av landet lämnar
vintervilan redan i februari och i norr

i början av april. De höga ozonhalterna
i mars och april måste därför tas med
när man beräknar hur skogen i Sverige
exponeras för ozon.
Det är viktigt att hitta orsakerna
bakom den tidiga vårtoppen av ozon.
När växtsäsongen startar tidigare på
grund av den globala uppvärmningen
ökar risken att vegetationen påverkas
av ozon. Analyser pågår för att beräkna
hur tillväxten hos den svenska skogen
påverkas.
Nedfallet av kväve har minskat med
cirka 30 procent sedan 1980-talet men
ytterligare minskningar behövs för att
skydda ekosystemen.
Luftkonventionens medlemsländer
tar nu fram nationella kvävebudgetar
för att synliggöra kväveflödenas storlek
och kunna prioritera åtgärder för att
minska utsläppen. Den nationella kväve
budgeten består av åtta delar. Två av
dem, Atmosfär och Hydrosfär, samman
ställs inom SCAC och planeras vara
färdiga våren 2019.

Arbetspaket 4: Metoder och modeller för att identifiera kostnadseffektiva åtgärdsstrategier

Svensk klimatpolitik klarar hälften av kväveoxidkraven – styrmedel krävs
SCAC har under 2017 och 2018 analy
serat hur de klimatmål och åtgärder
som föreslås i den svenska klimat- och
luftvårdsstrategin kan påverka svenska
utsläpp av luftföroreningar.
Bland annat visar analysen att Sverige
kan klara drygt hälften av de krav som
ställs till år 2030 när det gäller utsläpp
av kväveoxider, om klimatstrategin
lyckas. Detta innebär i sin tur att det
kommer att behövas ytterligare politiska
åtgärder för att möta kraven till 2030.
Analysen tydliggör också att det krävs
fortsatt utveckling av klimatpolitiken
inom transportsektorn, eftersom de i dag
specificerade åtgärderna är otillräckliga
för att nå klimatstrategins slutliga mål.
Analysen bekräftar också att risken
för konflikt mellan luftkvalitetsmål och
klimatmål kan aktualiseras om klimatoch luftvårdsstrategin verkställs genom
kraftiga satsningar på biobränsle.

Några av de studier om beslutstöds
modellering som genomfördes under
SCAC:s första fas har nu sammanställts.
De modeller som i dag används för att
ge stöd till dem som fattar beslut kring
europeisk luftkvalitet är relativt r obusta
när det gäller deras fokus på val av
reningstekniker. Modellernas resultat
är också relativt oberoende av val av
indikator för att beskriva hur kortlivade
luftföroreningar (SLCP) påverkar klima
tet, vilket ger en ökad säkerhet i arbetet
med integrerade årgärdsstrategier för
luft och klimat.
Förbättringspotential finns till exem
pel avseende utsläpp från internationell
sjöfart, som i dag exkluderas. Det är
också möjligt att förbättra redovisningen
av känsligheten hos ekonomiska para
metrar, till exempel vilken investerings
ränta som används vid beräkning av de
kostnader som åtgärderna för med sig.
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