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Förord 
Extern miljöpåverkan är en benämning på den påverkan på den omgivande miljön som upp-
står till följd av en verksamhet. Miljöpåverkan kan uttryckas på många olika sätt. Inom livs-
cykelanalysen (en kvantitativ metod för att värdera den samlade miljöpåverkan för en produkt 
eller tjänst under hela dess livstid) används begreppet miljöpåverkanskategori som en benäm-
ning på en specifik typ av miljöpåverkan som till exempel klimatförändring eller försurning.  

Resursförbrukning och utsläpp bidrar på olika sätt till en miljöbelastning. Det finns inom livs-
cykelanalysen ett flertal olika sätt att bedöma i vilken utsträckning resursförbrukningen och 
utsläppen påverkar miljön. Miljöpåverkansbedömningen består av tre steg; klassificering (vil-
ka emissioner bidrar till respektive miljöpåverkanskategori), karaktärisering (hur mycket bi-
drar varje emission med) och viktning (vilken betydelse har de olika miljöpåverkanskategori-
erna i förhållande till varandra). Det sista steget är frivilligt enligt den internationella standar-
den för livscykelanalys (ISO 14040) men behövs om man skall göra en sammanfattande mil-
jöbedömning av en byggprodukt eller en byggnad. 

Den här rapporten presenterar både de vanligaste påverkanskategorierna och vikter enligt en 
nyutvecklad metod. Underlaget för rapporten är framtagen inom ramen för EcoEffect-
projektet under 2001-2004. Projektet har bedrivits vid Högskolan i Gävle (Institutionen för 
Teknik och byggd miljö) och Kungliga Tekniska Högskolan (Institutionen för Infrastruktur) 
och finansierats av FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyg-
gande) och ett antal externa finansiärer. 
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Inledning 
Den här skriften utgör till största delen en översiktlig beskrivning av de miljöproblem som 
den moderna människans livsföring bidrar till att skapa i sin omgivning och hur samhället 
arbetar för att motverka dessa. Syftet är att ge en allmän förståelse för dessa miljöproblem och 
vad de orsakas av samt peka på vilka förändringar som krävs för att undvika eller eliminera 
dem. Varje kapitel är disponerat på samma sätt med problembeskrivning, mekanismer, den 
historiska utvecklingen, problemets omfattning, påverkan på människor samt underlag för 
EcoEffect-beräkningar. 

Denna allmänna bild har varit nödvändig att ta fram för att utveckla EcoEffect-metoden, som 
används för att analysera miljöpåverkan från byggande och användning av byggnader. Miljö-
problemen som beskrivs är emellertid inte unika för byggsektorn utan gäller i olika grad också 
alla andra verksamheter i samhället. Därför bör beskrivningarna i rapporten även kunna vara 
av intresse för andra som vill tillägna sig en grundläggande förståelse för dagens stora miljö-
problem. 

Rapporten utgör samtidigt en redovisning av det beräkningsunderlag som används för att göra 
miljöbedömningar i EcoEffect. Dessa uppgifter sammanfattas i slutet av varje kapitel och be-
höver således inte läsas av personer som inte är intresserade av EcoEffect metoden. Dataredo-
visningen är disponerad efter beräkningarna i EcoEffect som därför sammanfattas här. 

Sammanfattning av extern miljöbedömningen i EcoEffect-
metoden  
I EcoEffect metoden bestäms en byggnads eller byggnadskomponents miljöpåverkan utifrån 
dess bidrag till olika miljöpåverkanskategorier (klimatförändring, försurning, etc.) under 
byggnadens livscykel. I brist på uppgifter om hela livscykeln beaktas i första hand tillverk-
ning av byggnadsmaterial och användning av byggnaden (driftfasen).  

Bidragen till varje påverkanskategori beräknas genom ekvivalenter enligt vedertagen livscy-
kelanalysteknik (LCA - Life Cycle Assessment). För att kunna ge handlingsråd krävs att man 
kan göra en sammanfattande miljöbedömning för t.ex. en byggnad. Det görs genom en vikt-
ning av bidragen från de olika påverkanskategorierna. EcoEffects sätt att vikta påverkanska-
tegorier utgår från det antal människor som förväntas påverkas av varje miljöproblem och hur 
allvarligt de drabbas under hela den tid varje slag av påverkan förväntas pågå (tankesättet är 
inspirerat av DALY1-systemet). Man utgår alltså från konsekvenserna av en miljöpåverkan 
för människor. Varje påverkanskategori ger olika typer av problem för människor och miljön, 
t.ex. sjukdomar, kallade slutproblem. Den beräknade konsekvensen av varje slutproblem kal-
lar vi dess skadevärde. Skadevärdet för varje påverkanskategori utgör summan av skadevär-
dena de slutproblem som innefattas. Relationen mellan kategoriskadevärden utgör viktningen 
i EcoEffect. 

                                                 
1 DALY = Disability Adjusted Life Years. Murray 1996 
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Den externa miljöbedömningen illustras av 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 . 

 
Figur 1.  Princip för hur extern miljöpåverkan beräknas i EcoEffect. 
 
Skadevärdet för varje miljöproblem får man genom att först beräkna antalet DALY per person 
och år och sedan multiplicera detta med förväntat antal drabbade och det antal år som proble-
met förväntas bestå.  

DALY konceptet, som liknar andra mått på livskvalitet framtagna inom sjuk- och hälsovår-
den, har utvecklats inom WHO (Världshälsoorganisationen). Där har man också samlat stati-
stik över sjukdomar och andra åkommor samt deras påverkan på människor, dvs. uppgifter 
som behövs för att beräkna DALY. En DALY består av två komponenter: 

DALY = YLD (Years Lived Disable) + YLL (Years Lost Life)  

YLD = en funktionsnedsättningsvikt gånger påverkanstiden . För varje slutproblem kan man 
alltså beräkna en funktionsnedsättningsvikt (disability weight) som skall motsvara den grad 
av störning en person drabbas av vid påverkan. Värdet ligger mellan 0 (ingen störning) och 
1(död). Påverkanstiden i EcoEffect är den genomsnittliga tid per år då en människa störs av 
en miljöpåverkan. Om man blir arbetslös vid fyrtiofem års ålder och förblir det till man dör 
p.g.a. av ett miljöproblem (t.ex. fiskfångsterna tar slut) och medellivslängden är 80 år så har 
man förlorat 20 arbetsår (pension vid 65) vilket är en fjärdedel av livstiden eller genomsnitt-
ligt 3 månader per år.  

YLL utgår från statistik över antalet personer som dött av ett slutproblem (t.ex. hudcancer 
p.g.a. för mycket solande under ett uttunnat ozonlager) och utgör skillnaden mellan medel-
livslängden hos dem som drabbats och medellivslängden hos befolkningen.  

Antalet personer som förväntas drabbas av ett slutproblem utgår från hur många som är drab-
bade idag. När det gäller t.ex. klimatförändring så förväntas antalet malariafall (ett slutpro-
blem) öka med intensiteten hos klimatförändringen. Men inte alla fall av malaria i framtiden 
kommer bero på klimatförändring utan man tvingas anta att i genomsnitt kommer någon viss 
andel av malariafallen bero på klimatförändring. Detta blir en svag länk i beräkning av skade-
värdet för slutproblemet malaria, men detta bör kunna underbyggas bättre i takt med att kun-
skapen om orsakskedjan förbättras.  

För att få fram skadevärdet för ett slutproblem multipliceras summan av alla DALY per år 
med varaktigheten av problemet. Varaktigheten är den förväntade tid under vilken en viss 
miljöpåverkan kommer att bestå, dvs. intill miljöpåverkan har återgått till förindustriella nivå-
er eller planat ut på en viss nivå och inte förändras mer. Sådana varaktighetstider hämtas från 
scenarier som andra forskargrupper utvecklat. Vi har valt en viss varaktighet för varje slut-
problem i standardberäkningarna. Andra varaktighetstider ger naturligtvis andra resultat.  

Alla scenarier eller extrapoleringar som beskriver framtiden är och förblir gissningar som kan 
vara mer eller mindre underbyggda. I det avseendet är EcoEffect varken bättre eller sämre än 
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andra metoder som försöker beskriva framtida konsekvenser av olika miljöproblem. Vid till-
lämpning krävs att man väljer ett visst scenario för att kunna göra beräkningar men man kan 
gärna pröva flera olika scenarier för att se hur det slår på resultatet.  

Slutligen redovisar vi också ett diskonterat skadevärde vilket innebär att påverkan på männi-
skor som inträffar avlägset i tid och rum bedöms vara av mindre betydelse än dem som drab-
bar oss nära. Många är skeptiska till diskontering av principiella skäl men vi anser att mycket 
talar för diskontering. Genom en sådan uppmärksammas även mindre närliggande miljöpro-
blem som man har större möjlighet att påverka direkt. 

Oberoende av om man diskonterat eller inte blir rangordningen mellan påverkanskategorier 
densamma. Med den kategori som beräknats vara relativt sett viktigast nämnd först blev rang-
ordningen: klimatförändring, farliga ämnen, övergödning, försurning, uttunning av ozonlag-
ret, radioaktiv strålning och marknära ozon  

De relativa vikter som beräknats enligt det beskrivna tillvägagångssättet och för närvarande 
används i EcoEffect programmet redovisas i Tabell 1. Alla ovan beskrivna beräkningar är 
inlagda i EcoEffect programmet (MS Access) och en användare behöver inte bekymra sig om 
dessa såvida han inte vill ändra vikterna eller gör en känslighetsanalys, vilket låter sig lätt 
göras.  

Tabell 1 . Beräknade relativa vikter (för närvarande används de diskonterade vikterna i 
EcoEffect programmet). 

  Vikter 
 Kategoriskadevärde Odiskonterade Diskonterade 
Klimatförändring 163 567 837 500 0,872 0,19 
Farliga ämnen 23 683 106 688 0,126 0,18 
Övergödning 170 331 633 0,001 0,14 
Försurning 156 899 640 0,001 0,14 
Uttunning av ozonlagret 28 456 274 0,000 0,13 
Radioaktiv strålning 4 651 891 0,000 0,11 
Marknära ozon 2 778 109 0,000 0,11 
 Summa 1,000 1,00 

 
Trots osäkerheten i beräkningarna är rangordningen stabil eftersom skillnaderna i skadevär-
den är så stora. Olika relativa fel har prövats utan att ge någon förändrad rangordning. Skill-
naden i skadevärden för försurning och övergödning är så pass liten att det ligger inom fel-
marginalen och de bör ges samma vikt. 

Osäkerheten mellan olika typer av indata varierar mycket. De mest osäkra är ”antal påverkade 
ett visst år” och ”antalet DALY beroende av miljöpåverkan” – de gråmarkerade rutorna i Fi-
gur 2. Orsaken till osäkerheten i antalet påverkade är att man i regel inte vet hur många i 
gruppen exponerade som verkligen drabbas. I det fall slutproblemet (t.ex. sjukdomen) redan 
förekommer idag men förorsakas av andra faktorer vet vi sällan hur stor andel som just beror 
på ett visst miljöproblem. Dessa två osäkra faktorer har varierats kraftigt för olika påverkans-
kategori utan att rangordningen dem emellan förändrats.  

När skadevärdena har beräknats har vi haft tillgång till data på olika nivåer. Ibland har 
DALY-värden redan beräknats av andra för ett slutproblem och i andra fall har vi tvingats ta 
fram alla data själva. För att ge en mer detaljerad överblick över beräkningarna har dessa 
sammanfattats i Figur 2. 
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Figur 2.  Indata för beräkning av gruppskadevärde, dvs. skadevärden för slutproblem. 
Beroende på datatillgång börjar man på olika nivåer. Max-, skal- och andel förorsakade av 
problemet utgör korrigeringar till följd av begränsad datatillgång. 
De tre boxarna nere till höger utgör korrigeringar av olika slag. Maxfaktorn är förhållandet 
mellan det år beräkningarna utgått från och det år konsekvenserna kulminerar. Skalfaktorn är 
en korrigering för när ursprungsberäkningarna gjorts för ett område eller land som inte är 
gemensamt för alla slutproblem. I EcoEffect har alla värden justerats till global nivå. Andel 
förorsakade av miljöpåverkan är en korrigering för när konsekvenserna, t.ex. en sjukdom, 
också förorsakas av andra faktorer än miljöproblemet. 

Slutord 
Det här sättet att bedöma påverkanskategoriers relativa betydelse är utvecklat inom EcoEffect 
projektet. I sin nuvarande tillämpning är det ganska grovt men går att förfina successivt när 
man får nya uppgifter om orsakssamband eller konsekvenserna av en viss miljöpåverkan. Ef-
tersom skillnaderna i skadevärde mellan olika slutproblem blir mycket stora lönar det sig inte 
att driva noggrannheten särskilt långt. Det viktiga är att inse att resultaten är grova och att 
man därför inte kan dra några säkra slutsatser av mindre skillnader. 

Metodens styrka ligger i att det är skadornas omfattning och betydelse som ligger till grund 
för bedömningen av ett problem, att metodiken är tydlig och transparent och att delar som 
DALY och karaktäriseringsfaktorer hämtats från internationella och välkända källor. 

För närmare beskrivning av EcoEffects miljövärderingsmetod så hänvisas till metodrapporten 
”Miljövärdering av bebyggelse – Metodbeskrivning för EcoEffect 2005- 01-19 av Mauritz 
Glaumann, HiG, Tove Malmqvist, KTH”. Rapporten kan laddas ner från www.ecoeffect.se. 
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Klimatförändring 

Problembeskrivning 

Vad är problemet? 
Problemet med klimatförändringen – allmänt bekant under namnet växthuseffekten – kan be-
skrivas som en höjning av jordens yttemperatur och temperaturen i atmosfärens nedersta del 
som en följd av mänskliga aktiviteter. 

Mätningar av temperaturen världen över, på land och till havs, visar att under 1900-talet har 
medeltemperaturen för jordytan och nedre delen av atmosfären ökat med omkring 0.3 - 
0.6°C1

Figur 3

. Under denna period har emissionerna av koldioxid (CO2), metan (CH4), lustgas (N2O) 
och andra växthusgaser ökat. De svenska utsläppens bidrag till klimatförändring illustreras i 

.  

Övriga
 2%

HFC 134a 
PFCs 
SF6 
5%

Dikväveoxid 
9%

Metan
 7%

Koldioxid 
77%  

Figur 3 Olika växthusgasers bidrag till emission av växthusgaser  i Sverige 1998 (Na-
turvårdsverket2

Orsakerna bakom detta är förbränning av fossila bränslen för energi- och transportändamål, 
och förändringar i markanvändningen som t.ex. nedhuggning av skog för att utöka åkermar-
ken (se 

) 

Figur 2 och Figur 3). Under de senaste årtiondena av 1900-talet har kopplingen mellan 
ökningen av temperaturen och utsläppen uppmärksammats. 

Medan naturliga orsaker till klimatförändringar kan leda till förändringar i det globala klima-
tet över tiden så visar datormodeller av klimatet att det med all sannolikhet finns en urskiljbar 
mänsklig påverkan till den aktuella klimatförändringen. Förutom de traditionella växthusga-
serna (CO2, CH4 och N2O) har emissioner av kolmonoxid (CO), kväveoxider (NOx) och flyk-
tiga organiska föreningar (VOC) indirekt inverkan på klimatförändringen enligt IPCC (Inter-
governmental Panel on Climate Change). 
                                                 
1 Flavin et al. (2002) 
2 Swedish EPA (2003)  
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El och värme ; 
45%

Transport ; 28%

Jordbruk ; 12%

Mobila maskiner 
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Industriella 
processer ; 7%

 

Figur 4 Totala emissioner av CO2, CH4 och N2O (uttryckta som CO2 -ekvivalenter) från 
olika sektorer i det svenska samhället (Naturvårdsverket1

I 

) 

Figur 4 och Figur 5  visas de totala utsläppen av koldioxid, metan och lustgas beräknade 
som koldioxidekvivalenter, dvs. med hänsyn tagen till hur mycket de olika ämnena bidrar till 
klimatförändringen i förhållande till koldioxid. Kraft- och värmeproduktion liksom transpor-
ter står för de största utsläppen i Sverige. Beroende på vad som räknas till ”industriella pro-
cesser” bidrar Sveriges industrier (exkl. transporter) med mindre än 10 % av de nationella 
utsläppen medan industrin står för mer än 30 % av utsläppen på global nivå. Jordbruket bidrar 
med såväl metangas som lustgas, medan koldioxidutsläpp är dominerande för övriga sektorer. 

Industriella 
processer ; 

32%

El produktion ; 
20%

Jordbruk ; 20%

Transport ; 14%

Bostäder och 
kommersiella  
lokaler; 12%

Avfallshantering; 
2%

 
Figur 5 Globala utsläppskällor för växthusgaser uppdelade på sektorer 19902

I ett försök att kvantifiera förändringen av världens klimat till följd av människans aktiviteter 
under tiden 1990-2100 fann man den globala medeltemperaturen kommer att ha stigit med 
mellan 0.9 och 3.5°C (Second Assessment Report (SAR) från IPCC (1996)). Förutsättningen 

 

                                                 
1 Swedish EPA (2003) 
2 The Pew Center (2001)  
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var att inget görs för att dämpa människans klimatpåverkan under 2000-talet. För samma 
framtidsscenario (Third Assessment Report (TAR)) som publicerades 2001 fick man fram en 
ökning av den globala medeltemperaturen på mellan 1.4 och 5.8°C. 

Pågående aktiviteter 
FN:s ramverkskonvent om klimatförändring (The UN Framework Convention on Climate 
Change, UNFCC (1992)) och Kyoto-protokollet (1997) representerar de första stegen som 
tagits av världssamfundet för att skydda jordens klimat. Kyoto-protokollet erbjuder ett inter-
nationellt mål för minskning av utsläpp av växthusgaser för I-länderna, se Tabell 2. Till växt-
husgaser räknas i protokollet CO2, CH4, N2O, HFC, PFC och SF6. 

Tabell 2 Kyotoprotokollets minskningar av växthusgaser vilka skall uppnås före år 2012 
jämfört med 1990s utsläpp  

EU som helhet -8 %  Nederländerna -6 % 
Belgien  -7,5 %  Polen* -6 % 
Bulgarien* -8 %  Portugal  +27 % 
Danmark  -21 %  Rumänien* -8 % 
Estland* -8 %  Slovakien -8 % 
Finland  0 %  Slovenien* -8 % 
Frankrike  0 %  Spanien  +15 % 
Grekland  +25 %  Storbritannien  -12,5 % 
Irland  +13 %  Sverige  +4 % 
Italien  -6,5 %  Tjeckien* -8 % 
Lettland -8 %  Tyskland  -21 % 
Litauen* -8 %  Ungern* -6 % 
Luxemburg  -28 %  Österrike  -13 % 
Utanför EU     
Australien -8 %  Monaco -8 % 
Island +10 %  Norge +1 % 
Japan -6 %  Nya Zeeland 0 % 
Kanada -6 %  Ryska federationen* 0 % 
Kroatien* -5 %  Schweiz -8 % 
Liechtenstein -8 %  Ukraina* 0 % 
Luxemburg -8 %  USA -7 % 

* Länder på väg mot marknadsekonomi. Länder i kursiverad stil är nyblivna medlemmar av 
EU (040501) 
Protokollet trädde i kraft då minst 55 nationer - som motsvarar 55 % av I-ländernas växthus-
gasutsläpp år 1990 – hade ratificerat. Våren 2003 hade 107 länder med mer än 2/3 av världens 
befolkning ratificerat protokollet. Men då svarade dessa länder endast för 43,9 % av växthus-
gasutsläppen. I slutet av 2004 skrev emellertid även Ryssland på avtalet och gränsen passera-
des så att protokollet trädde i kraft den 16 februari 2005. Utanför avtalet står fortfarande I-
länderna USA och Australien (Figur 6). Båda två står för mer än en tredjedel av världens 
växthusgaser. 



Klimatförändring 

 8 

 
Figur 6. Medverkande i Kyotoavtalet, grönt: skrivit under och ratificerat ; gult: skrivit under 
och hoppas kunna ratificera; rött: skrivit under men vill inte ratificera, grått: varken skrivit 
under eller ratificerat; 
Sverige är ett bra exempel i sammanhanget eftersom riskdagen beslutade att minska landets 
utsläpp med 4 procent även om Kyotoavtalet tillåter landet att öka utsläppen med samma be-
lopp.  

Andra överenskommelser om ytterligare minskningar av växthusgaser måste komma till om 
koncentrationen av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på rimliga nivåer. För att nå en 
hållbar utveckling - att utvecklingen idag inte får äventyra förutsättningarna för framtida ge-
nerationers välstånd - krävs ytterligare åtgärder. I praktiken betyder det att användningen av 
resurser, i synnerhet energiresurser med fossilt ursprung, effektiviseras, att produkter återan-
vänds och återvinns då det är möjligt och miljömässigt motiverat och att förnybar energi utan 
utsläpp och skadliga luftemissioner vidareutvecklas och ersätter mindre miljöanpassade ener-
gikällor.  

Miljömekanism 
Samverkan mellan växthusgaser och förändringar i klimatet kan beskrivas enligt Figur 7. 
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Figur 7 Förenklad beskrivning av processerna som medverkar till klimatförändring1

Händelsekedja 

 
 

Jordens atmosfär släpper igenom det mesta av den solinstrålning som faller mot jordens yta. 
Endast en mindre del reflekteras direkt ut mot rymden igen. När solljus absorberas i atmosfä-
ren och vid marken värms bägge dessa och strålar i sin tur ut långvågig strålning som atmo-
sfären inte är transparent för. Ökad halt av växthusgaser innebär ökad absorption av solljus i 
atmosfären. Den uppvärmda luften sprids genom luftströmmar från varmare till kallare delar 
av jordklotet. Jordytan mottar i genomsnitt dubbelt så mycket energi från atmosfären som 
genom direkt instrålning från solen. Ett resultat av att ha två värmekällor, solen och atmosfä-
ren, är att temperaturen vid jordytan är varmare (34°C) än den skulle vara i avsaknad av at-
mosfär.  

Denna uppvärmning, som även leder till andra klimatförändringar, kallar vi global uppvärm-
ning eller växthuseffekten. Dessvärre är begreppet ”växthuseffekt” liktydigt med vad som 
sker i ett växthus oegentlig. Växthuset blir varmt inte främst därför att glaset inte är transpa-
rent för den långvågiga värmen från den uppvärmda interiören utan därför att konvektionen 
(bortförsel av värme genom luftrörelser) effektivt stoppas av glaset. Mellan jorden och atmo-
sfären finns bara strålningsutbyte.  

De största bidragen till den globala uppvärmningen sker genom förbränning av fossila bräns-
len som kol, olja och naturgas. Figur 8 illustrerar valda delar av en händelsekedja för växthus-
effekten orsakad av människor. Förändringens ursprung är människans förändrade behov i 
form av en stegrad efterfrågan på energikrävande tjänster. När detta tillgodoses med fossil-
bränslen bidrar man till klimatförändringen genom utsläpp av växthusgaser. Syftet med att 
                                                 
1 Bernes  (2003) 
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härleda klimatförändringens orsak tillbaka till energikrävande tjänster är att skapa en reflek-
tion kring vilka av dessa tjänster som antingen kan förändras alternativt effektiviseras eller 
tillgodoses med energiformer som inte ger klimatpåverkan såsom vind- och vattenkraft samt 
solvärme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8  Händelsekedja för klimatpåverkan 
Att förutse typen av direkta och indirekta skador som orsakas av växthuseffekten är ingen 
enkel uppgift. Trots det har en hel del gjorts t.ex. vad gäller en ökning av sjukdomar som ma-
laria, förlust av bioproduktiv jordbruksmark, svält mm som modellerats och i någon form 
kvantifierats av olika personer1

Förändring av jordens medeltemperatur 

. 

En temperaturökning i atmosfären är den mellanliggande effekten i händelsekedjan. Under 
1900-talet har jordens medeltemperatur ökat (se Figur 9 ). Under de senaste två årtiondena har 
det varit ovanligt varmt och under 1998 var jordens medeltemperatur den högst uppmätta nå-
gonsin sedan mätningarna började bli tillförlitliga i mitten av 1900-talet. Klimatförändringen 
som rapporterades i TAR skedde under tusentals år. Den mänskligt påverkade växthuseffek-
ten sker dock i en takt som jordens aldrig tidigare skådat. 

 
 
Figur 9 Global temperaturförändring21

                                                 
1 Goedkoop and Spriensma (1999) 
 
2 The Smithsonians Institution (2003) 
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I Figur 9  visas jordens medeltemperatur (vid jordytan) baserat på mätningar vid meteorolo-
giska stationer.  

Även om medelvärden för jordens yttemperatur erbjuder möjligheten att bedöma klimatför-
ändringen, är det viktigt att poängtera att det är en förenkling av verkligheten. Det är signifi-
kanta skillnader i såväl tid och rum för uppvärmningen mellan olika platser på jorden, bero-
ende på latitud och regionala skillnader. Det är möjligt att temperaturen på vintrarna och tem-
peraturminima nattetid har ökat mer än sommartemperaturerna och dagtidsmaxima. 

Temperaturökningar högre upp i atmosfären är av avgörande betydelse för problemet med 
klimatpåverkan. Återstoden av detta kapitel inklusive figurer och andra viktiga anmärkningar 
baseras i huvudsak på Encyclopedia of the Atmospheric Environment2

Nederbörd 

.  

Med en global uppvärmning och förhöjd medeltemperatur kan en ökad nederbörd i form av 
regn och snö m.m. förväntas beroende på en ökad förångning av havsvattnet. Tyvärr finns det 
inga tillförlitliga uppskattningar av denna ökning. Ett flertal storskaliga regionala analyser av 
nederbördsförändringar har genomförts. Nederbörd är mer komplicerat att kartlägga än tem-
peraturen till följd av större geografisk variation. Andra osäkerheter i data kan bero på an-
vändning av olika sorters regnmätare.  

Havsnivån 
Nivån i världshaven har redan stigit med omkring 10 till 25 centimeter under det senaste sek-
let, med en hastighet om 1-2 millimeter om året. Mätning av tidigare och nuvarande föränd-
ringar i havsnivån är dock extremt svårt. Det finns många potentiella felkällor och systematis-
ka fel som till exempel ojämn geografisk fördelning av mätplatserna och effekten av landhöj-
ning och landsänkning. 

Det är troligt att merparten av havsnivåhöjningen är en följd av den globala temperaturök-
ningen under det senaste seklet. Uppvärmningen borde, i genomsnitt, leda till att oceanerna 
värms upp och expanderar med en höjning av havsnivån som följd. Klimatmodeller indikerar 
att ungefär 25 % av havsnivåhöjningen under detta århundrade beror på termisk expansion av 
havsvattnet. En andra huvudorsak till höjningen är avsmältningen av istäcken på land. För 
tillfället är det osäkert i vilken utsträckning smältningen av istäckena på Grönland och Ant-
arktis har bidragit till havsnivåhöjningen under 1900-talet. 

Växthuseffekten förväntas orsaka en ytterligare höjning av havsnivån med mellan 9-88 cen-
timeter fram till år 2100, med en bästa uppskattning om 50 centimeter, om utsläppen av växt-
husgaser förblir okontrollerade. Den förväntade ökningen (i genomsnitt 5 cm per decennium) 
är betydligt snabbare än vad vi upplevt under de senaste 100 åren. 

Att förutse havsnivåhöjningen innefattar många osäkerheter. Medan de flesta forskare håller 
för troligt att människans utsläpp av växthusgaser förändrar klimatet så är de betydligt mindre 
säkra på hur detta sker, i synnerhet hastigheten hos olika förlopp. Global uppvärmning är den 
stora potentiella påverkan från utsläpp av växthusgaser, men andra klimataspekter än tempe-
raturförändringar kan också inträffa. Till exempel redovisas i en del studier att förändringar i 
nederbörden kommer leda till en upplagring av snö på Antarktis, vilket kan hjälpa till att mo-
derera nettohöjningen av havsnivån. En annan komplikation är att havsnivån inte stiger lika 
mycket på alla platser på jorden till följd av jordens egenrörelse (Coriolis kraft), lokala kust-
                                                                                                                                                         
1 Climatic Research Unit, University of East Anglia, UK 
2 Buchdahl and Hare (2003) 
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linjevariationer, förändringar i de stora havsströmmarna, regional land-höjning och –sänkning 
och förändringar i tidvattenföring och havsvattendensitet. 

Oavsett detta så har vissa delar av Antarktis värmts upp med 2.5o

Förekomsten av och intensiteten vid extrema vä-
derförhållanden 

C under de senaste 50 åren, 
en ökning som är fem gånger snabbare än för jorden som helhet. Medan forskare antar att 
detta är en följd av naturliga regionala förändringar i klimatet har avsmältning av Larsen Ice 
Shelf förnyat spekulationerna kring att klimatförändringar i polarregionerna kan förorsaka 
allvarliga skador genom en höjning av havsnivån på jorden under de kommande 100-200 
åren. 

Naturliga variationer i klimatet kan ofta orsaka extrema vädersituationer. En viktig fråga som 
forskarna försöker finna svar på är huruvida mänsklighetens inverkan på klimatet kommer 
öka förekomsten eller omfattningen av extrema väderförhållanden. När man talar om extrema 
väderförhållanden skiljer man på förekomsten i sig och de sociala och ekonomiska konse-
kvenserna därav. När ett extremt klimat har en stor negativ inverkan på människors bosätt-
ningar och utkomst betecknas det som en klimatkatastrof. 

Extrema väderförhållanden inkluderar torka, översvämningar och jordskred, stormar, cykloner 
och tornador, vågrörelser till havs och vid kusterna, värmeböljor och köldknäppar. En varma-
re värld skulle i teorin bli våtare eftersom förångningen av vatten ökar och det därmed finns 
mer vatten i atmosfären som kan ge nederbörd. Men nederbördsförändringarna är inte de 
samma över hela världen. Fuktiga områden kommer troligtvis att få mer nederbörd med över-
svämningar, medan torra områden kan bli torrare med längre perioder av torka vilket kan leda 
till ett ökat hot för ökenutbredning. Generellt, eftersom atmosfären blir varmare och fuktigare, 
kommer sannolikheten för stormar, orkaner och tornador att öka. 

Varje förändring i jordens klimat kommer oundvikligen att resultera i en förändring av hur 
ofta dessa extrema förhållanden kommer att inträffa. Fler värmeböljor och färre köldknäppar 
kan i allmänhet förväntas när medeltemperaturen stiger, medan översvämningar kommer att 
inträffa oftare om nederbörden ökar. Istället för att något inträffar vart 100:e år kan det nu ske 
vart 10:e år eller till och med vart tredje! I tredje världen, där man har svårare att skydda sig 
och anpassa samhällena efter de nya förhållandena, kommer det nu inte ges någon tid för 
återhämtning från det förra ovädret innan nästa kommer. 

I olika världsdelar uppmäts väderleksrekord från tid till annan. Till exempel 1989 då ”The Big 
Wet" i östra Australien innebar ihållande störtregn och de värsta översvämningarna på 200 år. 
Storbritannien drabbades av en orkan i oktober 1987. Under senare tid har Centralamerika 
drabbats av orkanen ”Mitch” vilket orsakade skador under en hel månad under orkansäsongen 
1998. Orkanen Katrina skapade en översvämning i New Orleans i Augusti 2005 så att 80% av 
staden blev obeboelig och en miljon människor måste evakueras. Torka är en annan ödeläg-
gande väderextrem. Under 1900-talets tidiga hälft blev klimatet torrare och torrare och tren-
den kulminerade under 1970-talet för att sedan avta. Under 1970- och 1980-talen minskade 
nederbörden under den årliga regnperioden i Sahel-regionen i norra Afrika till 25 % under 
medelvärdet vilket ledde till allvarlig uttorkning och svält. Ständiga rapporter om extremt 
väder ger ett sken av att det blir mer och mer vanligt. Det finns ännu inga vetenskapliga bevis 
för att så är fallet för världen som helhet.  

Under 1900-talet verkar det inte finnas någon uttydbar trend i fler extrema vädersituationer. 
Eftersom det förekommer stora naturliga klimatvariationer och extrema väderförhållanden 
generellt är sällsynta är det svårt att avgöra om de inträffar till följd av global uppvärmning. 
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En troligare förklaring är att en ökad sårbarhet hos oss människor för extrema väderförhållan-
den, i synnerhet i utvecklingsländer, medför att extrema vädersituationer också blir katastro-
fer. En förbättrad nyhetsbevakning har också gjort människor mer medvetna och informerade 
om när dessa situationer inträffar och deras inverkan. Vad som däremot kan sägas med säker-
het är att varje klimatförändring kommer påverka samhället mycket mer genom extrema vä-
derförhållanden än genom små förändringar av medelvädret. 

Karaktärisering 
Atmosfärens sammansättning påverkar dess strålningsbalans med omgivningen. Balansen 
bestäms av den inkommande kortvågiga solstrålningen och den till rymden utgående långvå-
giga utstrålningen förorsakad av att jordytan och atmosfären värmts av solstrålningen. En del 
av utstrålningen från jordytan absorberas i luftens molekyler och partiklar och återstrålas i alla 
riktningar dvs. även tillbaks mot jorden. När halten av ämnen som återstålar värme, växthus-
gaser, ökar stiger temperaturen vid markytan och i den nedre delen av atmosfären. Förmågan 
hos olika gaser att på detta sätt bidra till en klimatförändring jämfört med koldioxidens för-
måga har beräknats i form av effektfaktorer (karakteriseringsfaktorer). Därmed kan man be-
räkna hur ett utsläpp av en viss växthusgas kan bidra till en förväntad klimatförändring (GWP 
Global Warming Potential). 

GWP tar hänsyn till uppehållstider och absorptionsförhållanden för växthusgaserna i atmsfä-
ren. Den definieras som den kumulativa strålningen (såväl direkta som indirekta effekter) in-
tegrerade över en tidsperiod för en viss mängd gas som emitteras relativt referensgasen, kol-
dioxid. Direkta effekter inträffar då gasen är en växthusgas. Indirekt strålningspåverkan inträf-
far då gasen reagerar kemiskt och bildar en växthusgas, eller då gasen inverkar på andra pro-
cesser som påverkar strålningen, till exempel uppehållstiden i atmosfären för andra gaser. 
GWP-värden gör det möjligt för beslutsfattare att jämföra påverkan från emissioner av olika ga-
ser. Enligt IPCC har GWP-värdena en osäkerhet på omkring ± 35 %, men en del värden har hög-
re osäkerhet än så, särskilt de för vilka uppehållstiderna ännu inte har säkerställts. Medlem-
marna av UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) kom över-
ens om att använda GWP-värden från IPCCs Second Assessment Report (SAR), baserade på 
en 100-årig tidshorisont, även om andra tidshorisonter är möjliga. 

Växthusgaser med relativt långa atmosfäriska uppehållstider (t.ex. CO2, CH4, N2O, HFC, 
PFC, och SF6) är tämligen jämnt fördelade i atmosfären och följaktligen kan globala medel-
värden för koncentrationerna av dessa gaser beräknas. Kortlivade gaser såsom vattenånga, 
kolmonoxid, troposfäriskt ozon, olika luftföroreningar (t.ex. NOX, och NMVOC) och tropo-
sfäriska aerosoler (t.ex. SO2) varierar mer från plats till plats och följaktligen är det svårt att 
kvantifiera deras globala strålningspåverkan. GWP-värden finns normalt inte för sådana ga-
ser. 

IPCC har nu publicerat sin tredje rapport Third Assessment Report (TAR). I den finns den 
senaste och mest avancerade vetenskapliga bedömningen av klimatförändringen1,2,3,4

                                                 
1 IPCC (2001a) 
2 IPCC (2001b) 
3 IPCC (2001c) 
4 IPCC (2001d) 

. I rap-
porten har flera av GWP-värdena reviderats jämfört med IPCCs Second Assessment Report 
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(SAR)1

I 

, och nya GWP-värden har beräknats för ytterligare gaser. Sedan SAR har IPCC till-
lämpat en förbättrad beräkning av koldioxidens strålning och en förbättrad responsfunktion 
för CO2 vilken presenterades för WMO 1999. GWP-värdena är tagna från WMO (1999) och 
SAR med uppdateringar för de gaser där nya laboratorie- eller strålningsresultat har publice-
rats. Dessutom har de atmosfäriska uppehållstiderna räknats om. Den reviderade strålningen 
från koldioxid är ungefär 12 % lägre än i SAR men GWP-bidragen från de andra gaserna rela-
tivt koldioxid är högre.  

I vissa fall ändrades olika variabler, som t.ex. strålningseffektiviteten eller den kemiska livs-
längden, vilket resulterade i ytterligare ökningar eller minskningar för vissa GWP-värden. 
Dessutom har värden för strålning och uppehållstider beräknats för en mängd olika halokar-
boner som inte presenterades i SAR. 

Nya typer av gaser innehållande fluoriserade organiska molekyler bl.a. etrar har föreslagits 
som ersättare för halokarboner. Vissa GWP-värden är osäkre än andra, särskilt sådana för 
vilka uppehållstider i atmosfären ännu saknas. De nya GWP-värdena har beräknats relativt 
CO2 med en förbättrad beräkning av koldioxids strålning, SARs responsfunktion för en CO2-
puls, liksom nya värden för strålningen och livslängderna för ett antal halokarboner. 

Tabell 3 jämförs GWP-värdena för SAR och TAR.  

Tabell 3. Jämförelse av GWP-värden mellan SAR och TAR 
Gas SAR TAR Förändring 

absolut procentuellt 
Koldioxid (CO2) 1 1 0 0 
Metan (CH4) 21 23 2 10 
Lustgas (N20) 310 296 -14 -5 
HFC-23 11,700 12,000 300 3 
HFC-32 650 550 -100 -15 
HFC-125 2,800 3,400 600 21 
HFC-134a 1,300 1,300 0 0 
HFC-143a 3,800 4,300 500 13 
HFC-152a 140 120 -20 -14 
HFC-227ea 2,900 3,500 600 21 
HFC-236cb - 1,300 - -  
HFC-236ea - 12 - -  
HFC-236fa 6,300 9,400 3,100 49 
HFC-245ca  560 640 80 14 
HFC-245fa  - 950 - -  
HFC-365mfc  - 890 - -  
HFC-4310mee 1,300 1,500 200 15 
CF4 6,500 5,700 -800 -12 
C2F6 9,200 11,900 2,700 29 
C3F8 7,000 8,600 1,600 23 
C4F10 7,000 8,600 1,600 23 
c-C4F8 8,700 10,000 1,300 15 
C5F12 7,500 8,900 1,400 19 
C6F14 7,400 9,000 1,600 22 
SF6 23,900 22,200 -1,700 -7 
 

                                                 
1 IPCC (1996) 
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Utveckling 

Historiskt 
Mängden kol i atmosfären (atmosfärisk belastning av kol) var år 1997 över 765 miljarder ton 
kol (GtC), en ökning med omkring 175 GtC jämfört med för-industriell tid1

Figur 10

. År 1997 var kon-
centrationen av koldioxid över 360 ppmv (parts per million by volume – miljonandelar base-
rat på volym), ungefär 30 % över den förindustriella nivån på 280 ppmv, och den ökar med 
omkring 1,5 ppmv/år. Den förindustriella nivån tros ha varat under de senaste tusen åren. Den 
historiska utvecklingen enligt IPCC redovisas i . 

 
Figur 10  Kolemissioner 1765-19902

I figuren ovan visar hur de årliga emissionerna av fossilt kol överstiger väsentligen avskog-
ningsemissionerna från 1920-talet och fram till idag. De europeiska koldioxidemissionerna 
var ungefär 8,8 ton/person år 1995 och för Sverige var motsvarande siffra ungefär 6,8 
ton/person

. För år 1990 representerar den översta kurvan de 
totala utsläppen från mänskliga aktiviteter, den mellersta kurvan utsläpp från fossila bränslen 
och den nedersta kurvan utsläpp från avskogningen. 

3. Under 1980-1998 har utsläppen i Sverige legat på omkring 60 miljoner ton per 
år, dock något högre under den tidigare delen av perioden4

Framtiden 

. 

År 1992 tog IPCC fram sex scenarier (IS92a-f) för framtida utsläpp av växthusgaser och sva-
vel för perioden 1990-21005

                                                 
1 Hare (1997) 
2 Ibid 
3 OECD (1997) 
4 SCB (1999) 
5 IPCC (1995) 

. Samtliga scenarier uppvisar stora kumulativa CO2-utsläpp. Se-
nare reviderade IPCC scenarierna då förnyad kunskap om de underliggande faktorerna och 
nya förändringar presenterades i TAR. Sambanden mellan koldioxidutsläpp, befolknings-
mängd och energianvändning väcker frågan om hur stora koldioxidutsläppen kommer att bli i 
framtiden. IPCC granskar detta närmare i sin tredje rapport genom att titta på en mängd olika 
emissioner och deras underliggande orsaker. Sex scenarier valdes sedan ut för att illustrera 

År 

G
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vidden av dessa möjliga framtidsbilder. Koldioxidutsläppen för de sex scenarierna visas i Fi-
gur 11 nedan. 

A1 gruppen: Jordens befolkning ökar fram till 2050 och avtar sedan. Ny teknik introduceras 
snabbt och ekonomiska skillnader mellan regioner minskas avsevärt. Alla scenarier i A1-
gruppen använder samma befolkningsmängd, teknik och ekonomiska antaganden. De skiljer 
sig åt avseende hur energin tillförs. Tre scenarier har använts: 

A1FI – fossila bränslen fortsätter att stå för merparten av den tillförda energin. 

A1T – icke-fossila bränslen dominerar energitillförseln. 

A1B – energitillförseln balanseras mellan fossila och icke-fossila energikällor. 

A2 gruppen: Jordens befolkning fortsätter att öka genom hela det 21:a århundradet. Skillna-
der i ekonomisk tillväxt mellan regioner kvarstår och tekniska förändringar sker betydligt 
långsammare än i något av de andra scenarierna. 

B1 gruppen: Jordens befolkning ökar fram till 2050 och avtar sedan. Ekonomierna övergår 
snabbt till att bli tjänste- och informationsfokuserade, inkomstskillnaderna minskar och ener-
giteknik baserat på icke-fossila bränslen introduceras. 

B2 gruppen: Jordens befolkning fortsätter att öka genom hela det 21:a århundradet, men inte 
så snabbt som för A2. Ekonomisk tillväxt sker inte lika snabbt som i B1-scenariet och är i 
lägre grad koncentrerad till energi-, tjänste- eller informationssektorerna än såväl B1 som A1. 
Minskningar av de ekonomiska skillnaderna inträffar i första hand på lokal och regional nivå. 

 

 
 

Figur 11  De senaste scenarierna för koldioxidemissioner enligt IPCC1

Eftersom koldioxid svarar för över 60 % av den förväntade växthuseffekten är utsläppen och 
förekomsten av koldioxid en godtagbar indikator för växthuseffekten. Enligt scenarierna i den 
tredje rapporten kommer koncentrationen av koldioxid att utveckla sig enligt 

. 

Figur 12 

 

                                                 
1 IPCC (2001a) 
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Figur 12 Koncentration av koldioxid (ppm) för de fyra beskrivna scenarierna1

Klimatförändringens varaktighet 

 

Olika tidsramar har använts av olika personer som har modellerat och beräknat framtida emis-
sioner av växthusgaser och deras konsekvenser. Den holländska livscykelbaserade metoden 
för miljöpåverkansbedömning Eco-indicator 99 arbetar med två olika tidsramar, en för kort 
tid om ungefär 100 år och en för lång tid avseende omkring 200 år. Dessa två har använts i 
beräkningar av antalet döda per ton kol till följd av olika hälsoproblem i växthuseffektens 
spår. Referensåret för Eco-indicator 99 är år 2000. Ett annat system för miljöpåverkansbe-
dömning, EPS, använder en tidshorisont om 100 år för sin beräkning av skador på grund av 
koldioxidutsläppen. I boken ”Läker tiden alla sår” 2

Figur 13

 utgiven av Naturvårdsverket hävdas att 
havsnivån kommer att fortsätta att stiga i hundratals år även om man skulle lyckas skära ner 
de mänskliga koldioxidutsläppen nästan helt eftersom uppvärmning av haven går mycket 
långsamt. Människans klimatpåverkan skulle kunna bestå ända fram till nästa antagna istid 
(100 000 år) men sambanden är så komplicerade att det inte går att närmare förutsäga dess 
varaktighet. I   visas en uppskattning där koldioxidhalten i atmosfären planar ut om-
kring år 2500 på en nivå som är nästan dubbelt så hög som den förhistoriska.  

                                                 
1 Wigley (1999)  
2 Bernes (2001). Läker tiden alla sår? Om spåren efter människans miljöpåverkan. Naturvårdsverkets förlag. 
Stockholm 2001  
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Figur 13  Koldioxidhaltens förväntade utveckling om utsläppen som skapas av människor 
successivt avtar fram till år 2200.1

Omfattning 

 

Geografiskt 
Klimatförändringen är ett globalt problem. Problemet med temperaturökningen i atmosfären 
uppstår till följd av utsläpp av gaser som pågått under decennier ända sedan den industriella 
revolutionen i olika delar av världen. De samhällen och stater som just nu genomlever social, 
ekonomisk och klimatologisk stress är både de som drabbas mest och har svårast att anpassa 
sig till klimatförändringen. Det innefattar många utvecklingsländer, lågt belägna öar och kust-
regioner och de fattiga i storstäderna. 

Skador 
En snabb förändring av klimatet kommer troligen vara för stor för att många ekosystem skall 
kunna anpassa sig och utrotningshotet mot olika arter kommer troligen att öka. Förutom på-
verkan på djurlivet och artrikedomen kommer jordbruk, skogsbruk, våtmarker, vattenresurser 
och människors hälsa att påverkas av klimatförändringen. Detta följer av förändringar i ne-
derbörd (regn och snö), vattennivå och en ökning av frekvensen och intensiteten i extrema 
väderförhållanden. Nedanstående sammanställning grundas främst material från ”Encyclope-
dia of the Atmospheric Environment”2

Hälsa 

.  

Växthuseffekten tros få genomgripande och till stor del skadlig inverkan på människors hälsa 
och välbefinnande med en ökad dödlighet som följd. De mest sårbara befolkningsgrupperna 
kommer vara de som redan är under starkt socialt och ekonomiskt tryck eller som redan ut-
sätts för klimatrelaterade problem. Det innefattar befolkningar i utvecklingsländer, i lägre 
inkomstgrupper, boende i kustnära lågländer och låglänta öar, befolkning i halvtorra gräsmar-
ker och de fattiga i storstäderna. Ökad exponering för naturkatastrofer och extremt väder, som 
                                                 
1 Bernes (2001) 
2 Buchdahl and Hare (2003)  
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till exempel översvämningar vid kuster och utmed floder, torka, jordskred, stormar och orka-
ner kommer framför allt att vara ödesdigra för de mest utsatta grupperna. 

Direkta hälsoeffekter härrör troligen från en ökad förekomst av och intensitet i oväder. Sådana 
direkta effekter kan innefatta värmeslag med dödlig utgång och dödsfall i samband med över-
svämningar och jordskred. En ökad förekomst av värmeböljor medför en ökad dödlighet i 
hjärtattacker och andningsproblem. I mycket stora städer kan det betyda en ökning av antalet 
dödsfall med flera tusen om året än vad som är normalt idag. Men antalet köldrelaterade döds-
fall kan komma att minska och delvis uppväga dödsfallen p.g.a. höga temperaturer. 

En betydande indirekt effekt av växthuseffekten är ökningen av smittsamma sjukdomar som 
malaria. Malariamyggor kan spridas till områden längre norrut och söderut från ekvatorn samt 
till höglänta områden om dessa blir varmare. Uppskattningsvis lever 45 % av världens be-
folkning idag i den klimatzon där myggor sprider malaria. Klimatmodeller förutser att denna 
andel kan komma att öka till ungefär 60 % under den andra halvan av det här seklet med kan-
ske 80 miljoner fler fall av malaria årligen. Ökningar i antalet livsmedelsrelaterade infektioner 
kan också uppstå, i synnerhet i tropiska och sub-tropiska regioner. Högre temperaturer, be-
gränsad vattentillförsel och snabbväxande mikroorganismer skulle leda till en ökad omfatt-
ning av diarré, kolera, salmonella och andra liknande infektioner. Minskad livsmedelsproduk-
tion i vissa regioner kan komma att öka undernäring och svält med långvariga hälsoeffekter 
som följd, särskilt för barn. 

Ett varmare klimat kan öka förekomsten av förhöjda luftföroreningar, särskilt i stadskärnorna, 
vilket i sin tur leder till en ökning av antalet luftvägssjukdomar. Astma och andra allergiska 
besvär kan förorsakas av en klimatberoende ökning av pollen, sporer och vissa andra luftför-
oreningar. 

Ekosystem 
En allmän uppfattning är att de flesta ekosystemen klarar en temperaturhöjning med högst 0,1 
oC per decennium utan att utsättas allvarlig ekologisk stress som i vissa fall kan leda till utrot-
ning av arter. IPCCs senaste rapport visar en temperaturökning på mellan 0,14-0,58 oC per 
decennium. 

En temperaturökning med endast 0,2 oC under de kommande 100 åren skulle flytta gränserna 
för nuvarande klimatzoner i tempererade delar av världen ungefär 300 km nord- (norra halv-
klotet) respektive söderöver (södra halvklotet) samt ungefär 300 m uppåt i förhållande till 
havsnivån. Sammansättningen och den geografiska fördelningen av ekosystem skulle komma 
att ändras eftersom enskilda arter har olika förmåga att anpassa sig till de nya förhållandena. 
Samtidigt kommer boplatser att minska och spridas genom en kombination av klimatföränd-
ringar, avskogning, ökenutbredning och andra miljöförändringar. 

De ekosystem som är mest sårbara för global uppvärmning är skogar, öknar och halvöknar, 
låglänta öar, polarregioner, bergskedjor, våtmarker, kustnära sumpmarker och korallrev. Även 
andra klimatförändringar såsom ändrad nederbörd, solinstrålning, molnighet och frekvens och 
intensitet hos extrema väderhändelser kan få stor betydelse för känsliga ekosystem. 

Ekosystemen har utvecklats för att klara av naturliga klimatförändringar, och i en del fall även 
påverkan från människan. Om den accelererade ökningen av energi- och resursförbrukning i 
världen fortsätter kommer det att leda till en större klimatförändring än jordens ekosystem 
någonsin utsatts för tidigare.  



Klimatförändring 

 20 

Jordbruk 
Förändring av klimatet kommer att få stora konsekvenser för jordbruket världen över. Tillväx-
ten av grödor är ofta beroende av temperaturen. Temperaturen under det 21:a århundradet 
förväntas stiga mer på högre latituder där förändringarna i vegetationen kommer att bli större. 
Temperaturökning kan t.ex. göra det möjligt att odla majs i södra England. Men på andra stäl-
len kommer en temperaturökning inte att vara så fördelaktig. T.ex. skulle spridningen av ska-
deinsekter kunna öka.  

Fuktighet och tillgången till vatten kommer att påverkas av en temperaturökning, oavsett för-
ändring i nederbörd eller inte. Med en ökad temperatur ökar förångningen vilket minskar 
mängden tillgängligt vatten för växtligheten. En temperaturökning om 1 o

Skogsbruk 

C, utan förändring i 
nederbörd, kan minska skördarna av vete och majs i centrala jordbruksregioner som t.ex. USA 
med omkring 5 %. Minskad fuktighet skulle förstärka problemen med de mindre fruktbara 
jordarna, i form av ökad jorderosion och dåliga skördar. I extremfallet kan en minskad fuktig-
het leda till ökenutbredning. 

Havsnivåerna väntas stiga med upp till en meter fram till år 2200, men sådana uppskattningar 
är mycket osäkra. Det största hotet mot låglänta jordbruksregioner som en följd av höjd havs-
nivå är översvämningar. Sydostasien är mest hotat av översvämningar eftersom man där har 
stora inslag av deltan. Dessutom riskerar marken och grundvattnet att förorenas av det salta 
havsvattnet vilket drabbar jordbrukare på låglänta platser. Jordbrukets produktionskostnader 
skulle öka, vilket innebär högre priser till konsument. 

Även om minskad fuktighet och mer extrema väderförhållanden som följd av klimatföränd-
ringarna påverkar jordbruksproduktionen negativt så kan å andra sidan ökningen av koldiox-
idhalten i atmosfären vara fördelaktig för grödornas tillväxt. Då nivån av koldioxid höjs sti-
muleras fotosyntesen och tillväxten kan öka. De flesta grödor som växer i kalla tempererade 
regioner svarar positivt på en ökad koncentration av koldioxid, t.ex. viktiga grödor som vete, 
ris och sojabönor. En del studier har visat att tillväxten för dessa grödor kan öka med upp till 
50 % om mängden koldioxid i atmosfären fördubblas. Grödor som växer i de tropiska delarna 
av världen, såsom durra, majs, sockerrör och hirs, vilka tillsammans står för omkring en fem-
tedel av världens matproduktion, ökar inte lika mycket i tillväxt med ökad halt av koldioxid. 

Högre temperaturer skulle öka behovet av konstbevattning av jordbruksmark. Detta är redan 
idag ett stort problem i många av de ofruktbara och halvtorra delarna av världen. Ökad sprid-
ning av ohyra och sjukdomar kan också öka efterfrågan på konstgödsel och bekämpningsme-
del vilka är kostsamma och potentiellt skadliga för omgivningen. 

En förändring av det globala klimatet skulle kunna göra en del av dagens trädarter mindre 
lämpliga för virkesproduktion på nuvarande latituder. Träd har en lång fortplantningscykel, 
och många trädarter kan kanske inte anpassa sig till en snabb klimatförändring. En förändring 
av klimatzonerna påverkar inte bara vegetationen utan också förekomsten av skadeinsekter 
och infektioner på träden.  Skadedjuren har lättare att förflytta sig vid en klimatförändring än 
vegetationen och därmed hotas nya områden där växterna har en mindre utvecklad mot-
ståndskraft.  

Skogstillväxten kan emellertid också reagera positivt på ökad koncentration av koldioxid i 
atmosfären genom den förstärkta fotosyntesen. Detta kallas för kolgödningseffekt. Som en 
följd av kolgödning kan trädens användning av vatten eventuellt också effektiviseras. Men 
tillväxten skulle variera väldigt mycket mellan olika ekosystem och olika arter. I allmänhet 
förväntas den negativa påverkan på grund av klimatförändring ha större genomslagskraft än 
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den effektivare tillväxten. Med oförminskade utsläpp av växthusgaser förväntas regnskogarna 
och grässlätterna att minska väsentligen framåt 2080-talet, i synnerhet i norra Sydamerika och 
centrala delarna av södra Afrika. Om däremot utsläppen kan minskas så att koncentrationen 
av atmosfärisk koldioxid stabiliseras på 550 ppm (dubbelt så mycket som i förindustriell tid), 
kommer denna förlust att minska avsevärt. Högre skogstillväxt förutspås i gengäld i Nord-
amerika, norra Asien och Kina. 

Förutom effekterna på skogen i sig själv väntas klimatförändringen påverka samhällen och 
ekonomier som är beroende av skogsbruk. Skogsprodukter är världens tredje mest värdefulla 
handelsvara efter olja och gas. Handeln förväntas öka under det kommande seklet liksom ef-
terfrågan på trä, särskilt i utvecklingsländerna. Global uppvärmning kan mycket väl hindra en 
fortsatt snabb utveckling i länder med stark tillväxt idag, om nuvarande avskogningstakt be-
står till följd av markexploatering och ohållbart skogsbruk. Följaktligen kan samhällen som är 
beroende av den inkomst, mat och skydd deras skogar ger dem mycket väl få det svårare på 
grund av sämre tillväxt, utarmning av markens näringshalt och extrema väderförhållanden 
framöver. 

Vattenresurser 
Vattentillgången är en mycket viktig komponent för välfärd och tillväxt. En stor del av värl-
dens jordbruk, vattenkraft, färskvattenförsörjning och vattenrening är beroende av den hydro-
logiska cykeln och den naturliga återförseln av yt- och grundvattenresurser. Förändringar i 
den naturliga tillgången på vatten, som en följd av global uppvärmning, skulle resultera i yt-
terligare påkänningar för områden som redan idag är utsatta hårda väderförhållanden. 

Växthuseffekten kommer leda till att det globala kretsloppet av vatten ökar, dels genom att 
högre yttemperaturer ökar förångningshastigheten, och dels till följd av en ökning av neder-
börden i vissa områden. Förändringar i den totala mängden nederbörd och dess frekvens och 
intensitet påverkar vattenföringen direkt i storlek och tid samt perioderna av översvämningar 
och torka. Regionala vattenresurser kommer att påverkas avsevärt. Torra och halvtorra områ-
den kommer därför att vara särskilt känsliga för minskat regnande och en ökad förångning. 

Längre torrperioder behöver nödvändigtvis inte leda till ökad sannolikhet för låga flöden i 
vattendrag eller låga grundvattennivåer eftersom nederbörden kan öka under andra årstider. 
Mer sannolikt är att ökat regnande leder till ökat antal översvämningar. Förändringar i regnets 
årstidsvariationer kan påverka den regionala fördelningen av såväl grund- som ytvattentill-
gångar. 

Vattentillgångarna på högre latituder eller i bergsområden bestäms ofta av snöfall och snö-
smältning om våren. De flesta klimatmodellerna pekar på att växthuseffekten kommer att 
minska mängden nederbörd som faller som snö. Klimateffekterna för vattentillgångar i tropi-
kerna är svårare att förutspå. På vissa breddgrader förväntas markens fuktighet öka vintertid 
medan den minskar sommartid.  

Ekosystemen i sötvatten, t.ex. sjöar, åar och våtmarker i inlandet kommer att påverkas av för-
ändringar i vattencykeln som en följd av global uppvärmning. Därtill kommer människornas 
fortsatta markexploatering, avfallshantering och bevattning. I stort verkar det som om färsk-
vattenorganismer vill förflytta sig till högre breddgrader när temperaturen ökar, och många 
kan komma att försvinna på lägre breddgrader.  

Förändringar av ytvattentillgång och vattenföring kommer att påverka återförseln till grund-
vattnet och i långa loppet akvifererna. Kvaliteten på vattnet kan också försämras som följd av 
ändrade nederbördsförhållanden. Höjda havsvattennivåer kan ge inträngning till sötvattende-
påer vid kusterna. Akviferer vid kusterna kan skadas av saltinträngning när salthaltigt grund-
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vatten ökar. Minskad vattentillgång betyder ett ökat tryck på människor, jordbruk och miljö. 
Regionala vattentillgångar, särskilt i u-länderna, kommer att utsättas för påfrestningar under 
det 21:a århundradet. Växthuseffekten förstärker miljöpåverkan orsakad av föroreningar och 
av ökande befolkningar och materialomsättning. De mest utsatta områdena är torra och halv-
torra områden, en del låglänta kuster, deltan och små öar. 

Underlag för EcoEffectberäkningar 
Indata för EcoEffectberäkningar gällande bidrag till klimatförändring och dess relativa bety-
delse redovisas enligt beskrivningen sist i inledningen till den här rapporten. 

Karakteriseringsfaktorer (effektfaktorer) 
Karakteriseringsfaktorerna eller GWP-värdena som används i EcoEffect utgör värdena i TAR, 
jämför Tabell 3. 

Klimatförändringens skadevärde 
Skadevärdet beräknas som summan av gruppskadevärde för varje slutproblem. Gruppskade-
värdena i sin tur beräknas som (DALY per person)x(maxantal drabbade)x(total varaktig-
het)x(maxfaktorn/2) 

Slutproblem - typ av påverkan på människor  
De slutproblem som identifierats och kunnat beaktas är de som står i slutet av händelsekedjan 
(längst till höger) i Figur 8. Dessa tillsammans med statistik över nuvarande fall per år fram-
går av Tabell 5. 

Allvarlighet per person 
Allvarligheten beräknas som DALY per person och år.  

Begreppet allvarlighet har använts för att beskriva varje slutproblems allvarlighetsgrad ifråga 
om lidande för dem som drabbas men inte dör (YLD = antalet drabbade gånger störningsvik-
ten för varje slag av påverkan) och för dem som drabbas dödligt (YLL = genomsnittligt antal 
förlorade år i förhållande till medellivslängden gånger antalet dödligt drabbade). Flertalet 
slutproblem som följer av en global klimatförändring leder till ett antal dödsfall dvs. allvarlig-
heten inkluderar både YLL och YLD. DALY är summan av YLD och YLL för ett år. I vårt 
fall summerar vi antalet DALY under hela varaktighetsperioden.  

DALY-värden – befintliga 
En del källor redovisar bara DALY för ett slutproblem varvid det inte går att få reda på hur 
dessa fördelas på YLL och YLD. I Tabell 4  redovisas DALY data för klimatpåverkans slut-
problem. 
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Tabell 4.  Delmått på allvarligheten för klimatförändringens slutproblem. 

Slutproblem Allvarlighets-
data 

Enhet, år Källa 

Malaria 50 YLL EPS1, Eco-indicator 992 
 0,96 YLD Beräknad   
Denguefeber  50 DALY Eco-indicator 99 
Hjärt- och kärlsjukdomar 0,75 DALY Eco-indicator 99 
Andningsproblem 0,75 DALY Eco-indicator 99 
Förlust av arbetstillfällen 
i jordbruket -LD 

3,3 YLD Beräknad   

Förlust av arbetstillfällen 
i skogsbruket -LD 

3,3 YLD Beräknad   

Svält 30 YLL EPS 
 5 YLD Beräknad   
Drunkningsolyckor 30 YLL EPS 
Folkförflyttning 1 DALY Eco-indicator 99 
 

De insektsburna sjukdomarna malaria och denguefeber har höga dödstal (ger höga YLL) ef-
tersom de uppträder främst i områden där människor har hög immunitet. Denna immunitet 
utvecklas successivt hos småbarn. Därför drabbas förhållandevis många småbarn dödligt me-
dan andra ålderskategorier överlever. Svält och drunkning drabbar också i första hand svaga 
kategorier som småbarn och åldringar.  

Epidemiologer säger att i första hand sjuka och mycket gamla människor dör under perioder 
med stark värme eller kyla. Det antal år som dessa människor förlorar är därför förhållandevis 
litet, eftersom sannolikheten för att de ändå skall dö inom kort tid är högt. 

DALY-värden – beräknade 
För att beräkna DALY per person och år för varje slutproblem behövs uppgifter om stör-
ningsvikter, störningstider och antalet som dör av störningen.  

Störningsvikter 
YLD (Years Lived Disabled) beräknas genom att multiplicera en störningsvikt med den ge-
nomsnittliga tiden för hur länge en individ är störd/påverkad. Störningsvikter kan i allmänhet 
bl.a. hittas i ”The global burden of diseases (GBD)”3 eller andra källor. När så inte är fallet 
kan man i vissa fall själv sätta störningsvikter enligt en metod utvecklad inom EcoEffect (se 
metodrapporten4

Vidare har där antagits att de sysselsattas ålder inom näringarna är jämnt fördelade mellan 
personer i arbetsför ålder, dvs. medelåldern är 45 år och antalet arbetslösa år per person är 20 

). Detta har skett vad gäller förlorat arbete inom jord- och skogsbruk där 
störningsvikten satts till 0,15.  

Störningstider  

                                                 
1 Steen (1999) 
2 Goedkoop and Spriemsma (1999) 
3 Murray CJL, Lopez AD (1996). The global burden of Disease. Cambridge MA, Harvard University Press 1996  

4 Glaumann M, Malmqvist T. ”Miljövärdering av bebyggelse – Metodbeskrivning för EcoEffect 2005- 01-19 
KTH”.  
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om dessa inte får nytt arbete inom en annan sektor eller fiktivt 25% av tiden varje år vid en 
medellivslängd på 80 år under förutsättning att människor börjar förvärvsarbete vid 25 år ål-
der och slutar vid 65 år . 

Antal drabbade globalt 
Antalet människor som antagits påverkas av ett slutproblem gäller det maximala under den tid 
klimatförändringen antas ge en påverkan (varaktigheten). Tabell 5 visar antal dödsfall per år 
och fall utan dödlig utgång per år idag.  

Tabell 5. Antal människor som antagits påverkas av klimat förändring idag 
Slutproblem Dösfall per år Fall utan dödlig 

utgång per år 
Källa 

Malaria 196 000 (Eco-
indicator 991

30 000 000 
)  

EPS2 

Denguefeber 4 620  Eco-indicator 99 
Hjärt- och kärlsjuk-
domar 

19 660 408  EPS 

Andningsproblem 42 000  Eco-indicator 99 
Förlust av arbetstillfäl-
len i jordbruket -LD 

 47 500 000 Egen uppskatning* 

Förlust av arbetstillfäl-
len i skogsbruket -LD 

 3 000 000 Egen upskattning* 

Svält 1 800 000 50 000 000 EPS 
Drunkningsolyckor 15 000  EPS 
Folkförflyttningar 14 000  EPS 
* utgår ifrån att den procentuella minskningen i tillväxt/skördar ger en motsvarande minskning av antalet syssel-
satta.  

Förlust av arbetstillfällen inom skogsbruket 
I storleksordningen 350 miljoner människor arbetar inom skogsbruket och angränsande när-
ingar idag samt är beroende av den för sin försörjning3

Förlust av arbetstillfällen inom jordbruket 

. Med en treprocentig nedgång i 
skogstillväxten p.g.a. klimatförändringen antas ca 10 miljoner jobb förloras globalt. 

Antalet människor som är ekonomiskt beroende av jordbruk var 1990 ca 1,2 miljarder enligt 
FAO4

Varaktighet och kulmination 

. Med en 5 procentig nedgång i skördarna p.g.a. av klimatförändringen antas 60 miljo-
ner arbetstillfällen gå förlorade. 

Om de antropogena utsläppen av växthusgaser upphörde fram till år 2200 skulle enligt det 
tidigare kapitlet om varaktighet klimatpåverkan ha stabiliserats kring år 2500. I EcoEffect har 
vi antagit att växthuseffekten består under 500 år framöver. Om kraftfulla åtgärder sattes in 
jorden över skulle denna tid minska väsentligt. 

                                                 
1 ibid 
2 Steen (1999) 
3 Världsbanken (2002) 
4 FAO (2003) 
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Maxfaktorn utgör kvoten mellan det år då maximalt antal DALY inträffar till följd av påver-
kan och antalet DALY per år idag. Om klimatpåverkan kommer att stabiliseras omkring 2500 
blir maxfaktorn ca 3. 

Beräkning av skadevärdet 
Beräkning av skadevärden med indata framgår av  Tabell 1 i Bilaga 4 med resultat redovisade 
i nedanstående tabell .   

Tabell 6.  Beräknade skadevärden för klimatförändring 

Slutproblem Grupp-skadevärde  
    
Malaria                          8 447 250 000     

Dengue                                18 562 500     

Hjärt- och kärlsjukdomar                        32 179 875 000     

Andningsproblem                        11 738 500 000     

Förlust av arbetstillfällen i jordbruket                               281 250 000     
Förlust av arbetstillfällen i skogsbru-
ket                                   4 921 875     

Svält                          1 062 500 000     

Drunkningsolyckor                              788 375 000     

Folkförflyttningar                                  1 378 125     

Kategoriskadevärde = summa                        54 522 612 500     
Diskonterat kategoriskadevärde                                         24,72    

 
För malaria, denguefeber, hjärt- och kärlsjukdomar, andningsproblem och drunkningsolyckor 
erhölls globalt DALY per år från GBD (The Global Burden of Disease). Globalt DALY per år 
för förlust av arbetstillfällen i jordbruket, förlust av arbetstillfällen i skogsbruket, svält och 
folkförflyttningar är beräknat.  

Osäkerhet 
Osäkerheten på indata varierar. De mest osäkra är ”antal påverkade ett visst år” och ”andel 
DALY förorsakade av miljöpåverkan”. Den första faktorns osäkerhet kommer från bristande 
kännedom om vilka konsekvenser klimatpåverkan får för arbetstillfällen inom jord- och 
skogsbruket.  

För att få en uppfattning om hur fel i antalet påverkade inom jord- och skogsbruk samt svält 
och folkomflyttningar slår på skadevärdet varierades detta antal med en faktor 100 uppåt och 
10 nedåt. 

Av samma skäl varierades antalet DALY för övriga slutproblem enligt tabellen nedan.  
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Tabell 7.  Variation av antalet DALY för att se vilken effekt detta får för skadevärdet. 

 Andel av DALY värdet som förorsakats av klimat-
förändring 
Ursprungsvärde Min Max 

Malaria 50 10 60 
Denguefeber 50 10 60 
Hjärt- och kärlsjukdomar 50 10 60 
Andningsproblem 50 10 60 
Förlust av arbetstillfällen i 
jordbruket  

50 10 60 

Förlust av arbetstillfällen i 
skogsbruket  

50 10 60 

Svält 100 50 100 
Drunkningsolyckor 10 1 30 
Folkförflyttningar 50 5 75 
 

Dessa variationer gav som minst ett kategoriskadevärde som var 20% av det ursprungliga och 
som mest ett kategoriskadevärde som var 2,7 gånger större än det ursprungliga. Variationerna 
förändrade emellertid inte klimatförändringens rangordning i förhållande till övriga miljöpå-
verkanskategorier. 

Data beskrivning 
Typ av data  
Primärdata 
• Område: Hela jorden 
• Sysselsättningsdata  
Uppskattade/antagna värden  
• Uppräkningsfaktor för kulmination, maxfaktorn 
• Varaktighetstiden 
Beräknade värden 
• Störningsvikter för förlust av arbetstillfällen inom skogsbruket 
• Störningstider för förlust av arbetstillfällen inom jordbruket 
• Skadevärde 

Nyckelantaganden  
• Viktningen av påverkanskategorier kan baseras på konsekvenserna för människor.  

• Klimatpåverkan som inte utgörs av hälsoproblem kan representeras av problem för av 
problem för människor inom skogs- och jordbruk samt dem som utnyttjar naturen för 
rekreation. 

• Värmestressproblem beskrivs genom hjärt- och kärlproblem 

• Värden hämtade från LCA metoderna EPS och Eco-Indicator 99 som representerar 
100 årsvärden kan användas även för 500 års varaktighet.  
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Uttunning av det stratosfäriska 
ozonlagret  

Problembeskrivning 

Vad är problemet? 
Uttunning av det stratosfäriska ozonlagret orsakas av reaktioner mellan ämnen i luften som 
förbrukar ozon. Brittiska forskare påbörjade sina mätningar på Antarktis (sydpolen) 1957. 
Syftet var att lära sig att förstå ozonlagret och dess absorption av solstrålning förändras till 
följd av temperatur och vindförhållanden i atmosfären. Det antarktiska ozonlagret följde ett 
regelbundet årstidsmönster under de 20 första åren av mätningar med British Antarctic Survey 
(BAS), men därefter kunde tydliga avvikelser observeras. Dramatiska minskningar av ozon i 
den nedre delen av stratosfären över Antarktis upptäcktes under 1970-talet. Varje vår var 
ozonlagret tunnare än tidigare och 1984 stod det klart att den antarktiska stratosfären ändrades 
gradvis. Detta fenomen förorsakas av utsläpp, huvudsakligen i den norra hemisfären, främst 
av klorfluorkarboner (CFC) och haloner. CFC, som använts för kylning, luftkonditionering 
och i brandsläckare, har i stort sett fasats ut efter det att Montrealprotokollet (Montreal Proto-
col on Substances that Deplete the Ozone Layer) antogs 1987. 
Klorfluorkarboner (CFC) är dock inte den enda ozonuttunnande substansen (ODS). Andra 
ODS är kol-tetraklorid (CCl4), metyl-kloroform (CH3CCl3), saltsyra (HCl), metylklorid 
(CH3Cl), haloner som innehåller Brom istället för klor m.fl. Kemiska föreningar som innehål-
ler kol och halogener kallas halokarboner. Figur 14 visar det relativa bidraget från olika äm-
nen som tunnar ut det stratosfäriska ozonlagret. 

CCl4
12%

CFC-11
23%

CFC-12
28%

CH3Cl & HCl
18%

CH3CCl3 
10%HCFC-22

3%

CFC-13
6%

 
Figur 14  Bidrag från olika ozonuttunnande kemikalier1

Minskningar i ozonlagren leder till högre nivåer av ultraviolett solljus UVB (strålning med 
våglängder på 220-320 nm) når markytan. Studier har visat att på Antarktis kan mängden 
UVB uppmätt vid markytan fördubblas under den tid då det är hål i ozonlagret (under våren 

 

                                                 
1 EASI (1999) 
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varje år). En annan studie bekräftar sambandet mellan minskat ozon och höjda UVB-nivåer i 
Kanada under senare åren. 

Pågående aktiviteter 
Betydande minskningar i produktionen av och utsläppen av ozon-uttunnande ämnen (ODS = 
Ozone-Depleting Substances) har uppnåtts genom internationella regler (Montreal-protokollet 
och dess tillägg och justeringar). Utan en sådan kontroll, och om man antar (konservativt) att 
den årliga produktionstillväxten är 3 %, skulle ODS ha lett till en koncentration av klor som 
motsvarar 17 ppb (parts per billion, miljarddelar) år 20501

Miljömekanism 

. Kontrollåtgärderna i det ursprung-
liga Montrealprotokollet (1987) minskar koncentrationen till ungefär 9 ppb; tilläggen från 
London (1990) till ungefär 4,6 ppb och tilläggen från Köpenhamn (1992) till ungefär 2,2 ppb. 
Justeringarna i Wien (1995) och tilläggen i Montreal (1997) möjliggör ytterligare minskning-
ar till ungefär 2 ppb (vilket ungefär motsvarar 1980 års nivå) till år 2050. 

Ozon bildas och förstörs genom en komplicerad serie av kemiska reaktioner mellan atmosfä-
riskt syre, solljus och andra spårämnen i stratosfären. Genom att ozonlagret absorberar ultra-
violett strålning uppnås en filtreringseffekt där en stor del av strålningen i den mest skadliga 
delen av spektret tas bort när de passerar genom stratosfären (den övre delen av atmosfären 
10-30 miles2 Figur 15 över marken), se . 

 

Figur 15  En översiktlig beskrivning av atmosfären3

                                                 
1 WMO (1999) 
2 1 mile = 1,61 km 
3 US EPA(2003a) 
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När ultraviolett strålning har passerat genom stratosfären har praktiskt taget allt av den mest 
kortvågiga strålningen (UVC) och större delen (70-90 %) av den mellanvågiga strålningen 
(UVB) absorberats medan den minst skadliga kortvågiga strålningen (UVA) passerar opåver-
kad. Mängden ozon beror på takten för bildande och nedbrytning av ozon vilket varierar 
med1

 Regionala faktorer – mest ozon bildas över tropikerna (där nivåerna för ultraviolett 
strålning är som högst), men förs sedan vidare av stratosfäriska vindar till högre lati-
tuder så att ozonlagret är som tjockast mot polerna och tunnast vid tropikerna.  

: 

 Årstidsfaktorer – ozonlagrets tjocklek är tämligen konstant under året i tropikerna 
men varierar avsevärt på högre breddgrader (både nordlig och sydlig), med toppnivå-
er om våren och lägstanivåer på hösten. 

 Andra faktorer – ozonnivåerna samvarierar med den 11-åriga solfläckscykeln, och 
kan också påverkas av vulkanutbrott (aerosoler som frigjordes vid Pinatubos utbrott 
1991 sänkte ozonnivåerna under en period på 2-3 år). 

 

Klorfluorkarboner (avbildat som CFC-11 i figuren) bryts ner i atmosfären av ultraviolett ljus 
från solen varvid kloret frigörs och sedan fungerar som en katalysator för nedbrytningen av 
ozonmolekyler. Denna process förstör ozonlagret (se Figur 16) 

 
 
Figur 16  Reaktionen med en kloratom från CFC med en ozonmolekyl i ozonlagret2

                                                 
1 POST (1997) 
2 University of Michigan. (1999)  
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Händelsekedja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17 Händelsekedja för uttunning av ozonlagret 

Ovanstående figur visar endast skadorna som tas hänsyn till i EcoEffects viktningsmetod. För 
en mer fullständig beskrivning av skador relaterade till uttunningen av ozonlagret, läs avsnit-
tet ”Skador” nedan. 

Karaktärisering 
Det relativa bidraget från olika ozonförbrukande ämnen bestäms genom en karakteriserings-
faktor (effektfaktor), som kallas Ozone Depletion Potential (ODP). ODP för ett ämne är ett 
enkelt mått på dess förmåga att förstöra stratosfäriskt ozon. ODP för referensämnet, i vanligt-
vis CFC-11, sätts till 1,0 och ODP för andra ämnen beräknas i förhållande till referensämnet. 
För att vara mer exakt, ODP för ett ämne ”x” definieras som kvoten av den totala mängden 
ozon som förstörs av en viss mängd av ämnet x och mängden ozon som förstörs av samma 
mängd CFC-11: 

)11(
)()(
−

=
CFCozonavförlustGlobal

xozonavförlustGlobalxODP  

 
ODP kvoten bestäms genom en kombination av information från laboratorie- och fältmät-
ningar, atmosfärskemi och transportmodelller. ODP för ett ämne påverkas av: 

• Halogenens beskaffenhet (halokarboner som innehåller Brom (Br) har vanligen myck-
et högre ODP än klorkarboner eftersom Br är en mer effektiv ozon-
destruktionskatalysator än klor (Cl)) 

• Antalet klor- eller bromatomer i en molekyl 
• Molmassa 
• Stratosfärisk uppehållstid 

 

ODP, definierat som ovan, kan användas för vid beskrivning av atsmosfäriska jämviktstill-
stånd eller långsiktiga tillstånd. Som sådan kan det bli missuppfattningar när man bedömer de 
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tänkbara effekterna av att byta ut CFC. Många av de föreslagna bytena har kort stratosfärisk 
uppehållstid, vilket i allmänhet är bra. Men, om en förening har en kort stratosfärisk uppe-
hållstid kommer den att frigöra klor- och bromatomer i snabbare takt än en förening med 
längre stratosfärisk uppehållstid. Därför kan den omedelbara effekten på ozonlagret av en 
sådan förening bli större än vad som kunde förväntas utifrån endast ODP (och den långvariga 
effekten lägre i motsvarande grad).1

Ozonförbrukande ämnen indelas i två klasser beroende på om ODP-värdet är högre eller lägre 
än 0,2, Klass I (≥0,2) och Klass II (<0,2)

 

2

Utveckling 

. Till klass I-substanser räknas CFC, haloner, koltet-
raklorid och metylkloroform medan alla andra HCFC (HydroKloroFluorCarboner) ingår i 
klass II. HCFC är föreningar som består av väte, klor, fluor och kol, som används för att ersät-
ta CFC. De innehåller klor och tunnar därmed ut ozonskiktet i betydligt lägre utsträckning än 
CFC. I Bilaga 1, Tabell 5 redovisas ODP-värden för ämnen i båda klasserna. 

Historiskt 
Sedan slutet av 1980-talet har utsläppen av CFC (freoner) och andra ozonförbrukande ämnen 
minskat, se Figur 18. Effekterna kommer emellertid att bestå under överskådlig tid framöver. 
Den totala produktionen av ozonförbrukande ämnen kulminerade under 1990-talet. Därefter 
har den minskat avsevärt. Om många länder lever upp till den internationella överenskommel-
sen om att minska och slutligen upphöra med att framställa dessa ämnen så kommer utsläppen 
till atmosfären att minska högst avsevärt under de kommande åren. 

 

 
 

Figur 18  Utsläpp av ozonförbrukande ämnen3

                                                 
1 Den idealiska kombinationen skulle vara en kort troposfärisk uppehållstid eftersom de molekyler som 
förstörs i troposfären inte har en chans att förstöra något stratosfäriskt ozon, kombinerat med en lång 
uppehållstid. 
2 US EPA(2003b) 
3Långsam återhämtning efter CFC-utsläpp. NV (Naturvårdsverket) Åtkommen via < 
http://www.naturvardsverket.se/ > den 8 juni 2003 
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Framtiden 
Enligt Centrum för Atmosfärsvetenskap (Centre for Atmospheric Science) vid universitetet i 
Cambridge var en återhämtning av ozonlagret att vänta inom 50 år från år 2000; WMO 
(World Meteorological Organisation) uppskattade det till år 2045 (WMO rapporter #25, #37), 
men senare undersökningar visar att problemet kanske förekommer i större omfattning än vad 
som tidigare ansetts. 

Enligt BAS finns det en möjlighet att ozonhålet över Antarktis kan ha upphört år 2100 om 
villkoren i Montrealprotokollet från 1987 skärps och följs. Enligt (World Meteorological Or-
ganization's Global Ozone Research and Monitoring Project - Report No. 44) kommer ozon-
lagret att långsamt återhämta sig under de kommande 50 åren. Överskottet av halogener i stra-
tosfären förväntas återgå till nivåerna före 1980 på 2 ppb klorkvivalenter runt år 2050 om man 
antar att Monteralprotokollet med tillägg och ändringar följs till punkt och pricka. Mängden 
ozon i atmosfären globalt och över Antarktis bör långsamt återhämta sig under de kommande 
decennierna och närma sig nivåerna före 1980 så fort överskottet på halogener i stratosfären 
minskar. Men den framtida ozonförekomsten styrs inte bara av överskottet av halogener utan 
också av atmosfärsförekomsten av metan, kväveoxid, vattenånga och svavelaerosoler samt av 
klimatet på jorden. Därför kan man säga att för en given mängd halogener i framtiden så 
kommer mängden atmosfäriskt ozon knappast bli den samma som tidigare. Figur 19 visar 
koncentrationen av olika ozonförbrukande ämnen. 

 

  

Figur 19  Koncentrationen av ozonförbrukande ämnen i stratosfären [ppt] (parts per tril-
lion)1

Total varaktighet 

. 

Det finns olika uppskattningar för den totala varaktigheten av problemet med uttunning av 
ozonlagret. Trots att majoriteten av de ozonförbrukande ämnen redan har fasats ut så kommer 
problemet att fortsätta till följd av den långa uppehållstiden för de ämnen som redan släppts ut 
och andra ämnen som fortfarande släpps ut. Man är inte heller säker på att ozonskiktet åter-

                                                 
1 Långsam återhämtning efter CFC-utsläpp. NV (Naturvårdsverket) Åtkommen via < 
http://www.naturvardsverket.se/ > den 8 juni 2003 
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hämtar sig i takt med en minskad mängd ozonnedbrytande ämnen. Bernes (2001) anger ozon-
skiktsförtunningens varaktighet till i storleksordningen 100 år.  

Omfattning 

Geografisk 
Sedan de första tecknen på uttunning av ozonlagret visade sig för ca 20 år sedan har proble-
met observerats lite varstans. Problemet med ozonuttunning är ett globalt problem. Enligt FN-
organet UNEP/WMO1

Skador 

 var det globala medelvärdet för totalt ozonet mellan jordytan och yttre 
rymden under perioden 1997-2001 ungefär 3 % lägre än nivån före 1980. Observerbara för-
ändringar inträffar företrädesvis på mellanbreddgrader och i polarregionerna. Inga signifikan-
ta förändringar i totalt ozon har observerats i tropikerna (25°N-25°S). 

Det finns skillnader i ozonets beteende mellan de två hemisfärerna. Medelmängden totalt 
ozon under perioden 1997-2001 var 3 % lägre än värdena före 1980 för mellanlatituder 
(35°N-60°N) i den norra hemisfären och 6 % för motsvarande breddgrader (35°S-60°S) i den 
södra. Årstidsväxlingarna för totalt ozon (1997-2001 jmf innan 1980) är olika i de två hemi-
sfärerna. På mellan breddgrader i den norra hemisfären minskar ozonlagret som mest under 
vårvintern (~ 4 %) medan minskningar på sensommaren är ungefär hälften så stora. På mot-
svarande breddgrader i den södra hemisfären är minskningen av ozon konstant (~ 6 %) året 
om. 

Årstidsvariationen av ozonhålet (ett område med stark uttunning) över Antarktis är numera 
väl dokumenterat. Tidigt varje vår (mellan augusti och november) ökar det och minskar sedan 
i slutet av våren och under den tidigare sommaren då ozonrik luft från lägre breddgrader blan-
das med polarluften. Storleken och det exakta läget av ozonhålet varierar med väderleken men 
genomsnittligt har det vuxit under de senaste 10 åren och sträcker sig ibland ända upp till 
Sydafrika. Motsvarande förhållanden har också visat sig i Arktis, med den största uttunningen 
vid nordpolen men även en successiv utbredning mot lägre latituder. 

1995 rapporterade WMO (World Meteorological Organisation) att ozonnivåerna var 10-15% 
lägre än långtidsmedelvärdet med 35% uttunning över Sibirien och en minskning ända ner till 
Spanien. Genomsnittligt minskar ozonskiktet med ca 8% per decennium på norra halvklotet 
under vinter och vår och med 2-4 % under sommaren. 

Rent allmänt så varierar skadorna som beror av uttunning av ozonskiktet från effekter på 
människors hälsa till effekter på växter och biokemiska cykler. 

Effekter på hälsan 
Laboratorieförsök och epidemiologiska studier visar att UVB orsakar icke-melanom hudcan-
cer och spelar en stor roll i utvecklingen av malignt melanom (jfr. händelsekedjan fig 15). 
Dessutom har UVB kopplats till grå starr. Allt solljus innehåller en del UVB, även vid norma-

                                                 
1 UNEP/WMO (2002) 
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la ozonnivåer. Det är alltid viktigt att begränsa exponeringen för solljus. Men uttunningen av 
ozonskiktet ökar mängden UVB som då ökar risken för hälsoeffekter1. Stora hälsoproblem 
som beror av överexponering för UV-strålning är hudcancer (melanomt och icke-melanomt), 
förtida åldrande av huden och andra hudproblem, grå starr och andra ögonskador samt nedsatt 
funktion hos immunsystemet2

Hudcancer 

. 

Hudcancer har tagit nästintill epidemiska proportioner i USA. En av fem amerikaner utveck-
lar hudcancer under livstiden och en amerikan dör varje timme på grund av denna förödande 
sjukdom. I Figur 20 visas storleken på problemet på global nivå under de kommande åren. 

 

 
Figur 20  Antalet insjuknade i hudcancer per år miljon personer p.g.a. exponering för 
stark UV-strålning3

Bara för år 2000 förutsågs 1,3 miljoner fall enligt American Cancer Society

. 
4

Melanom hudcancer 

. Det finns i detta 
sammanhang två typer av hudcancer, nämligen melanom och icke-melanom hudcancer. 

Melanom, den allvarligaste formen av hudcancer, är också en av de snabbast växande typerna 
av cancer i USA. Melanom cancer har mer än fördubblats i USA under de senaste två decen-
nierna och ökningen förväntas fortsätta. 

Icke-melanom hudcancer 
Icke-melanom hudcancer är inte fullt så dödlig som melanom. Trots det kan den, om den inte 
behandlas, sprida sig och orsaka kroppsförändringar och allvarligare hälsoproblem. Över 1,2 
miljoner amerikaner antogs utveckla icke-melanom hudcancer år 2000 och mer än 1 900 per-
soner skulle dö av sjukdomen. De primära typerna av icke-melanom hudcancer är två; Basal 
Cell Carcinomas (BCC) och Squamous Cell Carcinomas (SCC). Nittiofem procent av de som 
får någon av de två cancertyperna kan botas om man upptäcker och behandlar cancern tidigt. 

Basal Cell Carcinomas är den vanligaste typen av hudcancertumörer. De uppträder vanligen 
som små köttiga knölar på huvud och hals, men kan uppträda på andra delar av kroppen. Ba-

                                                 
1 The Effects of Ozone Depletion. US EPA. Accessed at  < http://www.epa.gov/ozone/science/effects.html >on 
June 8, 2003. 
2 Health Effects of Overexposure to the Sun. US EPA.Tillgänglig på <http://www.epa.gov/sunwise/uvandhealth.html > on June 8, 2003. 

3 Långsam återhämtning efter CFC-utsläpp. NV (Naturvårdsverket) Tillgänglig på < http://www.naturvardsverket.se/ > on June 8, 2003 

4 Health Effects of Overexposure to the Sun. Tillgänglig på < http://www.epa.gov/sunwise/uvandhealth.html > on June 9, 2003 
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sal cell carcinoma växer långsamt och sprids nästan inte alls till andra delar av kroppen. Den 
kan emellertid tränga in till benet och orsaka avsevärd skada. 

Squamous Cell Carcinomas är tumörer som kan visa sig som små knölar eller röda fjälliga 
fläckar. Denna cancertyp kan utvecklas till större hudområden och till skillnad mot basal cell 
carcinoma kan den spridas till andra delar av kroppen. 

Andra hudskador 
Andra UV-relaterde hudförändringar är actinic keratosis och för tidigt åldrande av huden. 
Actinic keratoses är hud-utväxter som uppträder på kroppsdelar som exponeras i solen. An-
siktet, händerna, underarmarna och ”V:et” på halsen är särskilt känsliga för denna typ av hud-
förändring. Trots att actinic keratosis är vanligtvis inte sprider sigt utgör den en riskfaktor för 
att utveckla squamous cell carcinoma. Långvarig exponering för solstrålning orsakar även för 
tidigt åldrande som med tiden kan göra huden tjock, rynkig och skinnaktig. Eftersom åldran-
det utvecklas gradvis och inte märks förrän långt efter personens solexponering tror man ofta 
att för tidigt åldrande av huden är oundvikligt och en naturlig del i åldrandet. Med ordentligt 
skydd mot UV-strålning kan emellertid det mesta av det för tidiga åldrandet undvikas. 

Starr och andra ögonskador 
Grå starr är en typ av ögonskada där linsen grumlas och sätter ned synförmågan. Om den inte 
behandlas kan grå starr leda till blindhet. Forskning har visat att UV-strålning ökar sannolik-
heten för att få vissa typer av starr. Även om starr kan botas med modern ögonkirurgi försva-
gas synen för miljoner amerikaner och kostar miljarder dollar i vårdkostnader varje år. Andra 
typer av ögonskador är pterygium (d.v.s. vävnadstillväxt som kan blockera synfältet), hud-
cancer runt ögonen och degenerering av macula (d.v.s. delen av näthinnan där synförmågan är 
störst). Alla dessa problem kan lindras med bra skydd för ögonen mot UV-strålning. 

Nedsatt immunförsvar 
Forskare har funnit att överexponering för UV-strålning kan sätta ned funktionen hos krop-
pens immunsystem och hudens naturliga motståndskraft. Alla människor, oavsett hudfärg, 
kan bli utsatta för försämrad respons på immunisering, ökad känslighet för solljus och reak-
tioner på vissa läkemedel. 

Effekter på växtlighet 
Växters fysiologiska processer och utvecklingsprocesser påverkas av UVB-strålning, dvs. 
även av mängden UVB i dagligt solsken. Trots att växter har mekanismer för att minska eller 
reparera dessa effekter och en begränsad förmåga att anpassa sig till höjda UVB-nivåer så kan 
tillväxten påverkas direkt av UVB-strålning. Indirekta förändringar orsakade av UVB (såsom 
förändringar i formen, hur näringsämnen fördelas i växten, utvecklingsfasernas start och äm-
nesomsättning) kan vara lika negativa, eller ibland mer, negativa än de direkta skadorna föror-
sakade av UVB. Dessa förändringar kan på ett påtagligt sätt påverka växtens konkurrenskraft, 
växtsjukdomar och biokemiska cykler samt dess aptitlighet för växtätare. 

Effekter på marina ekosystem 
Phytoplankton är basen i den akvatiska näringskedjan. Produktiviteten hos phytoplankton 
begränsas till den euphotiska zonen, det övre skiktet i vattnet där det finns tillräckligt med 
solljus för fotosyntetisk tillväxt. Organismernas förekomst i den solbelysta zonen påverkas of 
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vind- och vågförhållanden. Många phytpoplankton har dessutom förmågan att förflytta sig 
vilket förstärker deras produktivitet och därmed deras överlevnad. 

Exponering för UVB-strålning har visat sig påverka såväl orienteringsmekanismer som rör-
lighet hos phytoplankton och det leder till nedsatt överlevnadsförmåga för dessa organismer. 
Forskare har visat att en ökning av UVB-strålningen som en följd av uttunning av ozonskiktet 
direkt minskar phytoplanktonproduktionen. En studie har indikerat en reduktion om 6-12 % i 
utkanten av iszonen. UVB-strålning har även visat sig orsaka skador under de tidiga utveck-
lingsskeden för fisk, räkor, krabba, groddjur och andra djur. De allvarligaste effekterna är 
minskad fortplantingsförmåga och försämrad utveckling av larver. Redan med dagens nivåer 
är UVB-strålningen en begränsande faktor och små ökningar av UVB-exponeringen kan leda 
till betydande minskning av populationsstorlekar för djur som livnär sig på larver. 

Effekter på biogeokemiska cykler 
Ökningar av UV-strålning från solen kan påverka biokemiska cykler på land och i vatten och 
påverkar på så sätt både källor och sänkor för växthusgaser och kemiskt viktiga spårgaser till 
exempel koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO), karbonylsulfid (COS) samt andra tänkbara gaser 
inklusive ozon. Dessa potentiella förändringar kan ge återverkningar i biosfären-atmosfärens 
förmåga att försvaga eller förstärka bildande av dessa gaser i atmosfären. 

Effekter på material 
Syntetiska polymerer, naturligt förekommande biopolymerer, såväl som andra material av 
kommersiellt intresse kan brytas ner av solens UV-strålning. Därför kommer varje ökning av 
UVB-strålningen att accelerera deras nedbrytning och begränsa deras användningstid utom-
hus. Dagens material är i viss utsträckning skyddade från UVB påverkan genom olika tillsat-
ser. 

Underlag för EcoEffect-beräkningar 
Indata för EcoEffect-beräkningar gällande bidrag till ozonförtunning och dess relativa bety-
delse redovisas enligt beskrivningen sist i inledningen till den här rapporten. 

Karakteriseringsfaktorer (effektfaktorer) 
Karaktäriseringsfaktorer, dvs. ODP-värden har hämtats från Naturvårdsverket i USA, se bila-
ga1. 

Ozonförtunningens skadevärde 
Skadevärdet beräknas som summan av gruppskadevärde för varje slutproblem. Gruppskade-
värdena i sin tur beräknas som (DALY per person)x(maxantal drabbade)x(total varaktig-
het)x(maxfaktorn/2) 
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Slutproblem - typ av påverkan på människor  
De slutproblem som identifierats och kunnat beaktas är de som står i slutet av händelsekedjan 
(längst till höger) i Figur 17. Dessa tillsammans med statistik över nuvarande fall per år fram-
går av Tabell 9. 

Allvarlighet per person 
Allvarligheten beräknas som DALY per person och år.  

Begreppet allvarlighet har använts för att beskriva varje slutproblems allvarlighetsgrad ifråga 
om lidande för dem som drabbas men inte dör (YLD = antalet drabbade gånger störningsvik-
ten för varje slag av påverkan) och för dem som drabbas dödligt (YLL = genomsnittligt antal 
förlorade år i förhållande till medellivslängden gånger antalet dödligt drabbade). Flertalet 
slutproblem som följer av en uttunning av ozonlagret leder till ett antal dödsfall dvs. allvarlig-
heten inkluderar både YLL och YLD. DALY är summan av YLD och YLL för ett år. I vårt 
fall summerar vi antalet DALY under hela varaktighetsperioden.  

DALY-värden – befintliga 
Varje slutproblems allvarlighet bestäms genom DALY per år, som består av YLL (Years Lost 
Life) och YLD (Years Lived Disable). 

I fallet ozonuttunning kan man finna följande värden för YLL och YLD, Tabell 8. 

Tabell 8. Antal YLL och YLD per slutproblem och år använda i EcoEffect. 

Slutproblem Antal YLL 
per dödsfall 

Antal YLD per 
drabbad person 

Källa 

Squamous Cell Carci-
noma(SCC) 

23 0,19 Eco-indicator 
19991 

Basal Cell Carci-
noma(BCC) 

23 0,9    -“- 

Melanom hudcancer 
(MSC) 

23 0,9    -“- 

Grå starr 19 1,19    -“- 

Minskade skördar   0,15*0,25=0,04 Egen beräkning 

Minskad skogstillväxt  0,15*0,25=0,04 Egen beräkning 

Minskat fiske  0,15*0,25=0,04 Egen beräkning 

DALY-värden – beräknade 
Om DALY-värden inte går att finna direkt i någon källa beräknas de genomuppgifter om 
störningsvikter och störningstider per person samt antalet störda personer. 

Vad gäller förlorade arbetstillfällen inom jord- och skogsbruk finns inte uppgifter på YLD 
tillgängliga utan störningsvikter och störningstider har tagits fram2

                                                 
1 Goedkoop and Spriemsma(1999): 
2 Glaumann och Malmquist (2005) 

.  
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Störningsvikter 
Störningsvikten för förlorat arbete har bestämts till 0,15.  

Störningstider  
Vidare har antagits att de sysselsattas ålder inom näringarna är jämnt fördelade mellan perso-
ner i arbetsför ålder, dvs. medelåldern är 40 år och antalet arbetslösa år per person är 20 om 
dessa inte får nytt arbete inom en annan sektor eller fiktivt 25% av tiden varje år vid en me-
dellivslängd på 80 år. Minskad skörd, skogstillväxt och fiskfångst har inte antagits leda till 
några dödsfall (YLL=0). 

Antal drabbade globalt 
Ökning av icke malign hudcancer har av en källa bedömts vara ca 10% på 50 år (POST)1

Följande värden antal fall för de olika slutproblemen har använts i EcoEffect, 

. 
Denna bedömning är modest med hänsyn till att dessa hudcancerformer har ökat med 200% 
under de senaste 15 åren till följd av människor vana att sola sig.  

Tabell 9. 

Tabell 9. Antal fall av olika slags påverkan till följd av uttunning av ozonlagret med 3 % per 
år. 

Slutproblem  Fall med dödlig 
utgång 

 Fall utan dödlig 
utgång 

Källa 

Squamous Cell Carcinoma(SCC) 65     2 160     Eco-indicator 99  
Basal Cell Carcinoma(BCC) 15     4 838     Eco-indicator 99 
Melanom hudcancer (MSC) 90     361     Eco-indicator 99 
Grå starr 8     13 120     Eco-indicator 99 
Minskade skördar (0,5%)  6 000 000 Egen uppskattning* 

Minskad skogstillväxt (0,5%)  1 750 000  Egen uppskattning* 

Minskat fiske (0,1%)  28 500 Egen uppskattning* 
*Se nedan 

Förlust av arbetstillfällen inom skogsbruket och jordbruket 
Antalet människor som är ekonomiskt beroende av jordbruk var 1990 ca 1,2 miljarder och 
inom fiske och aquakultur 28,5 miljoner personer enligt FAO2. Bägge värden gäller för 1990. 
Inom skogsbruk med angränsande näringar får 350 miljoner personer sin utkoms3

Varaktighet och kulmination 

. Om 
minskningen i jord- och skogsbruk p.g.a. uttunning av ozonlagret är 0,5% och minskningen 
motsvaras av en lika stor nedgång i sysselsättning blir de årliga förlusterna i arbetstillfällen 6 
miljoner inom jordbruket och 1,75 miljoner inom skogsbruk. Om minskningen i fiskfångster 
är 0,1% blir motsvarande förlust i arbetstillfällen 28 500.  

200 år har valts som varaktighet för ozonuttunningen (jfr ”Total Varaktighet” sid. 32). 

Maxfaktorn utgör kvoten mellan det år då maximalt antal DALY inträffar till följd av påver-
kan och antalet DALY per år idag. Vi antar att förtunningen av ozonskiktet kommer att fort-
sätta ytterligare några decennier och sätter maxfaktorn till 1,2. 

                                                 
1 POST 1997 
2 FAO (2003) 
3 Världsbanken (2002) 
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Beräkning av skadevärdet 
Beräkning av skadevärden med indata framgår av  Tabell 2 i Bilaga 4 med resultat redovisade 
i nedanstående tabell .   

Tabell 10.  Beräkning av skadevärde för stratosfärisk ozonuttunning i EcoEffect 

Slutproblem 
Grupp-
skadevärde 

    
Squamous Cell Carcinoma (SCC)                 190 080     

Basal cell carcinoma (BCC)                 125 315     

Melanoma hudcancer (MSC)                 214 268     

Grå starr              1 576 955     

Minskade skördar              4 861 111     

Minskade  skogstillväxt           16 666 667     

Minsakde fiske                   79 167     

Kategoriskadevärde = summa           23 713 561     
Diskonterat kategoriskadevärde                     16,98     

 

Osäkerhet 
Osäkerheten på indata varierar. De mest osäkra är ”antal påverkade ett visst år” och ”andel 
DALY förorsakade av miljöpåverkan”. De förra faktorn orsakas av hur människor inom de 
areella näringarna påverkas av ozonskiktets förtunning.  

För att få en uppfattning om hur fel i dessa faktorer påverkar kategoriskadevärdet varierades 
antalet påverkade med en faktor 10 uppåt och nedåt. Andelen DALY som förorsakas av ozon-
skiktets förtunning varierades från ursprungligen 100% ned till 20%. 

Variationerna resulterade i som minst ett kategoriskadevärde på 2% av det ursprungliga och 
som mest 9,85 gånger det ursprungliga. Betydelsen av ozonskiktets uttunning i förhållande till 
de andra påverkanskategorierna, dvs. rangordningen, förändrades däremot inte av variationen. 

Data beskrivning 
Typ av data  
Primärdata 
• Område: Hela jorden 
• Sysselsättningsdata  
Uppskattade/antagna värden  
• Uppräkningsfaktor för kulmination, maxfaktorn 
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• Varaktighetstiden 
Beräknade värden 
• Störningsvikter för förlust av arbetstillfällen inom skogsbruket 
• Störningstider för förlust av arbetstillfällen inom jordbruket 
• Skadevärde 

Nyckelantaganden  
• Viktningen av påverkanskategorier baseras på konsekvenserna för människor.  

• Påverkan från ett uttunnat ozonlager som inte drabbar människors hälsa kan represen-
teras av dess negativ inverkan på jordbruk, skogsbruk och fiske. 

• Värden hämtade från LCA metoderna EPS och Eco-Indicator 99 som representerar 
100 årsvärden kan användas även för 200 års varaktighet. 
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Försurning 

Problembeskrivning 

Vad är problemet? 
Den främsta orsaken till försurning är svavlet i fossilbränslena kol och olja som släpps ut i 
luften vid förbränning i pannor och motorer. Förutom svaveldioxid som bildas vid förbrän-
ningen ger också kväveoxider och ammoniak upphov till försurning som angriper barr och 
försurar mark och vatten. Kvävedioxidutsläppen förorsakas främst av trafiken. 

Försurningen av sjöar medför att växt- och djurarter minskar. Bottenfaunan utarmas. Vid läg-
re pH-värden försvinner känsliga fiskarter. Känsligheten för försurning är hög i områden där 
markens mineraler är svårvittrade. När marken försuras urlakas viktiga näringsämnen, vilket 
kan försämra markens produktionsförmåga och på sikt innebära minskad tillväxt i våra sko-
gar. Försurningen ger också urlakning av metaller, framför allt aluminium i former som är 
giftiga för många arter, som kan skada såväl nedbrytarna i marken som fåglar och däggdjur 
högre upp i näringskedjorna, inklusive människan. Till de känsligaste grupperna hör fiskar, 
lavar, mossor, vissa svampar och vattenlevande smådjur. Nära utsläppskällor kan SO2 och 
NOx i höga halter även direkt påverka människors hälsa.  

Korrosionen påskyndas av svaveldioxid och kväveoxider. Vid fuktig väderlek omvandlas de 
till syror som angriper såväl nya som gamla byggnader, broar, statyer, hällristningar m.m. 
Särskilt drabbade är föremål och konstruktioner av lättvittrade material, som t.ex. kalksten 
och sandsten. Även material av ben, järn och brons i marken skadas när marken försuras. 

I stora delar av Europa har skogens tålighet mot försurning överskridits. 1990 drabbades cirka 
93 miljoner hektar naturmiljöer i Europa av surt nedfall som överskred vad naturen tål, de s.k. 
kritiska belastningsgränserna1. I slutet av 1970-talet var ungefär 17 000 av drygt 90 000 in-
sjöar i Sverige så påverkade av försurat nedfall att försurningskänsliga växter och djur påtag-
ligt påverkats (Bernes 2001)2

Svaveldioxiden och andra svavelhaltiga luftföroreningar har i allmänhet flera dygns uppe-
hållstid i atmosfären vilket innebär att de kan färdas hundratals eller ibland tusentals kilome-
ter från utsläppskällan innan de deponeras på växter, mark eller vatten. (Naturvårdsverket 
2003)

,. Kalkhaltig jord och mark neutraliserar emellertid försurning-
en.  

3
Figur 21

. På detta sätt "importeras" och "exporteras" årligen många tusen ton försurande ämnen 
över gränserna mellan olika länder, . Det svavel- och kvävenedfall som äger rum över 
Sverige härrör sålunda bara till en mindre del från utsläppskällor inom landet. Merparten 
kommer från utsläpp i Centraleuropa och från de brittiska öarna.  

 
 

                                                 
1 Försurnignsekretartiatet 2003. http://www.acidrain.org 
2 Bernes C (2001). Läker tiden alla sår? Om spåren efter människans miljöpåverkan. Naturvårdsverkets förlag. 
Stockholm 
3 Naturvårdsverket (2003) URL. http://www.naturvardsverket.se/ 
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Figur 21.  Import och export av svavel 

Motåtgärder 
Både på nationell och internationell nivå bekämpas försurningen.  

Ett bindande avtal, s.k. protokoll, under Konventionen om gränsöverskridande luftförorening-
ar - LRTAP-konventionen - undertecknades i Göteborg 1 december 1999. Det omfattar nästan 
alla Europas drygt 40 länder, plus USA och Kanada. Protokollet hanterar samtidigt tre miljö-
problem: försurning, övergödning och förhöjda halter av marknära ozon. Om alla länder hål-
ler vad de lovat i det s.k. Göteborgsprotokollet kommer de samlade europeiska utsläppen av 
luftföroreningar att minska med nedanstående värden mellan 1990 och 2010: 

• svaveldioxid 63 procent  
• kväveoxider 40 procent  
• flyktiga organiska ämnen 40 procent  
• ammoniak 17 procent  

 

EU har också ställt upp ett s.k. takdirektiv som innehåller mål för hur mycket försurningen 
och halterna marknära ozon ska minska till 2010. Jämfört med kommissionens förslag är de 
antagna taken emellertid mycket lägre. Bara ett fåtal länder har åtagit sig mer än de redan 
gjort i Göteborgsprotokollet. 

I och med att de nationella miljökvalitetsmålen antagits så finns också ambitiösa mål för att få 
bort försurningen i Sverige. Riksdagen har lagt fast följande miljökvalitetsmål för försur-
ning1

                                                 
1 Naturvårdsverket 2003. 

: 

”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen 
för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korro-
sionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader”. 
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Miljökvalitetsmålet innebär att: 
• Onaturlig försurning av marken motverkas så att den naturgivna produktionsförmågan 

och den biologiska mångfalden bevaras.  

• Sverige verkar för att depositionen av försurande ämnen på lång sikt inte överskrider 
den kritiska belastningen för mark och vatten.  

• Halterna i luft understiger 5 mikrogram svaveldioxid/m3 och 20 mikrogram kvävedi-
oxid/m3

• Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation. 

 (årsmedelvärden) för att skydda tekniska material.  

Utifrån detta har Naturvårdsverket föreslagit följande delmål: 

1. Högst 5 procent av antalet sjöar respektive 15 procent av sträckan rinnande vatten i 
landet är antropogent försurade år 2010 

2. Trenden mot ökad försurning av skogsmark i antropogent påverkade områden har bru-
tits och en återhämtning har påbörjats före år 2010. 

3. Trenden mot ökad försurning av skogsmark i antropogent påverkade områden har bru-
tits och en återhämtning har påbörjats före år 2010. 

4. År 2010 har de svenska utsläppen av kväveoxider till luft minskat med minst 50 pro-
cent från 1995 års nivå (till 152 000 ton). 

5.  År 2010 har de svenska utsläppen av ammoniak till luft minskat med minst 15 pro-
cent från 1995 års nivå (till 52 000 ton). 

6. Markanvändningens bidrag till försurningen av mark och vatten motverkas. 

Det innebär bl.a. att skogsbruket måste anpassas till växtplatsens försurningskänslighet och att 
andelen lövrik skog successivt ökar i södra Sverige. 

Sverige har haft ett omfattande kalkningsprogram som har lett till att flertalet svårt försurade 
sjöar återställts, se Tabell 11. Verkan av kalkspridning är emellertid inte permanent utan mås-
te återupprepas tills de kemiska egenskaperna hos marken är återställda.  

Tabell 11. Antal och areal av försurade sjöar och sträckan av försurade rinnande vatten i 
Sverige samt nuvarande omfattning på kalkning 

 Antal sjöar  Areal km2  
Rinnande vat-
ten km 

Totalt 95 000 42 000 300 000 

Försurningspåverkade 17 000 4 000 100 000 

Kalkade 7 000 3 600 10 000 

Försurningspåverkade 
men inte kalkade 10 000 400 90 000 
Källa: Nationella kalkningsplanen 1999 och riksinventeringen av sjöar 1995 



Försurning  

 44 

Miljömekanism 

Beskrivning 
Ca 90 % av svavelutsläpp i Europa kommer från förbränning av kol och olja för el- och vär-
meproduktion. Svavlet förenas med luftens syre vid förbränningen och bildar gasen svaveldi-
oxid. Även naturliga källor såsom vulkanutbrott bidrar till uppkomst av svavlet i atmosfären. 
Kväveoxider bildas vid alla typer av förbränning till skillnad svaveldioxid. De största utsläp-
pen av kväveoxider i Europa kommer från vägtrafikens avgaser. Andra stora utsläpp av kvä-
veoxider förorsakas av förbränning i kraftverk och andra typer av el- och värmeproduktion. 
Utsläpp av ammoniak kommer framförallt från jordbruk i samband med hantering av stall-
gödsel.1

                                                 
1 Christer Ågren, 1992. Miljö från A till O 

 

Svaveldioxiden från de fossila bränslena omvandlas i luften till svavelsyra, som ganska om-
gående omvandlas till vätejoner och sulfatjoner. Vätejonerna ger försurningen som mäts i pH 
och är surt under 7. Vätejoner förs till marken genom regn och snö. Nederbördens pH-värde 
sjönk från 5,5 under förhistorisk tid till 4,3 under 1970-talet. I en del sjöar kom pH att sjunka 
under 5. Vid pH kring 6 utarmas bottenfaunan och vid ännu flägre pH försvinner mört och 
laxfiskar. Sjöar med pH kring 4,5 kan vara helt fisktomma.  

Försurningen av mark medför urlakning av de växttillängliga mineralnäringsämnen kalcium 
(Ca), magnesium (Mg) och kalium (K). En annan konsekvens av försurning är att vissa ämnen 
som normalt är hårt bundna i marken frigörs. Urlakningen ökar när markens pH sjunker under 
4,4 och det gäller framförallt aluminium och tungmetaller som kan ha en giftverkan på växter 
och djur. 

Marken skyddar emellertid sjöarna genom sin kemiska vittring. Mineraler i marken sönderde-
las av syror som därmed förbrukar vätejoner. Kalksten vittrar snabbt. Om syranedfallet ökar 
fångas överskottet delvis upp genom jonbytesprocesser - marken lagrar vätejoner och släpper 
ifrån sig baskatjoner. När svavelnedfallet minskar, som nu är fallet, kommer förr eller senare 
jonbytesprocesserna gå åt andra hållet. Även om det sura nedfallet helt upphör kommer våra 
inlandsvatten därför långt in i framtiden tillföras syra från marken.  

Nedfallet av försurande gaser är den främsta orsaken till försurning men vissa naturliga pro-
cesser som förstärks av människans verksamheter bidrar även till försurningen. Växternas 
upptag av näring från mark är en sådan process. I ett balanserat ekosystem är frigörelse av 
näring från nedbrytning av dött växtmaterial lika stort som levande växters upptag av näring-
en. Problemet uppstår när människan bryter det naturliga kretsloppet genom att föra bort trä 
och grödor vid skörd inom jord- och skogsbruket.  

Därför har även skogsbruket en försurande verkan, särskild helträdsavverkning. Träden tar 
upp baskatjoner och lämnar i stället vätejoner. När de dör återlämnas baskatjonerna till mar-
ken om trädet får ligga kvar och förmultna. 

Gaser som förorsakar försurning är SO2, andra svavelföreningar, HCl, NOx och NH3. Den 
teoretiska maxförsurningen beräknas som SO2-ekvivalenter. När SO2 oxideras i luften frigörs 
två protoner (H+) och svavlet deponeras på marken i form av sulfat (SO4--). Protonerna 
kommer t.ex. att ersätta baskatjonerna Mg++ och K+, som är viktiga växtnäringsämnen. När 
baskatjonerna inte längre binds i växtligheten frigörs de och spolas iväg. 
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Marken urlakas då på näringsämnen. På sina håll har förrådet av Kalcium och Magnesium 
halverats pga. av försurning. Även giftiga metaller och tungmetaller urlakas ur marken. För-
surningen intensifierar också växthuseffekten därför att lösligheten av CO2 minskar i försura-
de vatten. Likaså ökar korrosionen av byggnadsytor och metaller.  

Händelsekedja 
Händelsekedjan för försurning kan sammanfattas enligt Figur 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 22.  Från behov till skada gällande försurning. 

Karaktärisering 
I EcoEffect används den danska UMIP1

 EF = [n/(2*Mw)]*64,06 = (n/ Mw)*32,03   Ekv. 1 
 Mw  är molmassa av det utsläppta ämnet (g/mol) 

n är antalet vätejoner avgivna i recipienten till följd av ämnets omsättning 
64,06 g/mol är molmassan hos SO2  

 metoden för att beräkna potentiell försurning. Bidra-
get till försurning från ett visst ämne beräknas genom en effektfaktor (karaktäriseringsfaktor) 
som bestäms av ämnets teoretiska potential att avge vätejoner i recipienten. Vid beräkning av 
potentiell miljöpåverkan beskrivs utsläppens försurande verkan i form av ett antal SO2-
ekvivalenter.  

Bestämningen av effektfaktorn för det försurande ämnet baseras på en värdering av hur 
många mol vätejoner som teoretiskt kan friges i recipienten från en mol av det betraktade äm-
net. Det beräknade potentiella försurningsbidraget representeras alltså av den teoretiskt största 
mängden vätejoner som kan frigöras genom utsläppet. 

Effektfaktorn, EF, beräknas enligt följande: 

 

                                                 
1 Haushild M et al (1996). Bakgrund for miljøvurdering av produkter UMIP. Instittuet for Produktutvikling 
DTU, DTU,Miljø- og energiministeriet, Miljøstyrelsen, Dansk Industri 
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Med denna modell erhålls de effektfaktorer för försurning som visas i Tabell 12. 

Tabell 12. Ämnen och karaktäriseringsfaktorer (effektfaktorer) enligt UMIP (beteckningar se 
Ekv. 1) . 

Ämne Kemisk formel Mw  n Effektfaktor 
Svavelväte H2S 34,03 2 1,88 
Svavelsyra H2SO4 98,07 2 0,65 
Fosforsyra H3PO4 98 3 0,98 
Saltsyra HCL 36,46 1 0,88 
Fluorsyra HF 20,01 1 1,6 
Salpetersyra HNO3 63,01 1 0,51 
Ammoniak NH3 17,03 1 1,88 
Kväveoxid NO 30,01 1 1,07 
Kvävedioxid NO2 46,01 1 0,7 
Kväveoxider NOx 46,01 1 0,7 
Sulfid S   -   1 
Svaveldioxid SO2 64,06 2 1 
Sulfat SO4   -2   1 
Svaveltrioxid SO3 80,06 2 0,8 
Svaveloxider SOx     1 
SO2-ekvivalenter       1 
C2H4-
ekvavilenter       2 

 
Försurningspotentialen uttrycker alltså den största möjliga försurningen, men det faktiska för-
surningsbidraget beror i hög grad på recipienten. Därför har man i UMIP föreslaget en plats-
reduktionsfaktor relaterad till typen av mark i recipientområdet. Eftersom de försurande ut-
släppen förs med vinden långa sträckor kan det emellertid vara svårt att säga var ett visst ut-
släpp eventuellt kan komma att bidra försurning. 

Utvecklingen 

Historiskt 
Emissionerna började på 1800-talet men tog fart efter andra världskriget och kulminerade 
under 1970-talet i Sverige. Därefter har det sura nedfallet avtagit främst pga. att mindre sva-
velhaltiga bränslen används. Figur 23  visar uppmätt och beräknat nedfall av försurande äm-
nen.  
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Figur 23.  Diagrammet visar en beräkning av svavelnedfallet i Småland sedan 1880. Be-
räkningen inkluderar både surt nedfall genom nederbörd och torr deposition av svavelföre-
ningar i gas eller partikelform.1

Inom EU har svavelemissionerna minskat med 32% under perioden 1990-98. Minskningen i 
Sverige de senaste decennierna framgår av 

 

Figur 24. De stora allmänna minskningarna som 
ägde rum under 70- och 80-talet av utsläpp av försurande och övergödande ämnen samt äm-
nen som bildar marknära ozon har i första varit ett resultat av den ekonomiska omstrukture-
ringen i Central- och Östeuropa samt EECCA2 snarare än följden av riktade utsläppsbegrän-
sande åtgärder inom EU3

 
 
 
 
 
 
 

. 

 

 

 

Figur 24.  SOx utsläpp som SO2 för åren 1980-89 och 1990-2000 enligt Naturvårdsverket. 
Den tidigare serien är beräknad på ett sätt som gör att värdena ligger väsentligt högre en den 
senare. Källa Naturvårdsverket 

I framtiden 
Fortfarande överstiger svavelnedfallet på många håll markens neutraliseringsförmåga och i 
dessa områden fortsätter markförsurningen. Även om det sura nedfallet skulle upphöra kom-
                                                 
1 Källa: 1880-1990: S Mylona, EMEP/MSC-W Report 2/93, 1995: Naturvårdsverkets beräkning. 
http://www.naturvardsverket.se/ 
2 Eastern Europe, Caucasus and Central Asia (EECCA) 
3 http://reports.eea.eu.int/environmental_assessment_report_2003_10-sum/sv/kiev_sum_sv.pdf 
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mer det ta många decennier eller rent av sekler för sjöar och vattendrag att återhämta sig helt 
från försurningen. Forskare från SLU uppskattar att det kan ta mellan 50 och 100 år innan 
skogsmarken återhämtat sig från tidigare försurning1

Total varaktighet 

.  

Med försiktighetsprincipen för ögonen antar vi att försurningens verkningar kommer att fort-
sätt ytterligare 100 år och att den började år ca 1880 (jfr Figur 23), dvs. den totala varaktighe-
ten antas vara 200 år med maximal påverkan år 1970. 

Försurningens omfattning  

Geografisk utbredning 
Hur omfattande försurningen och konsekvenserna blir beror på nedfallet av svavel och kväve-
föreningar samt motståndskraft hos mottagande recipienter mark och vatten. Vittring av mar-
kens mineraler är ett naturligt sätt att motverka försurningen och genom kalkning försöker 
människor motverka försurningen. Både mängden surt nedfall och markens buffertkapacitet 
mot försurning påverkar surheten i mark och vatten. Nederbördens pH i landets sydligaste 
delar (ca 4,4) bedöms vara tio gånger surare än vid 1800-talets början. Centraleuropa har stora 
arealer med mäktig jordlager på kalkrika berggrund och god motståndskraft mot försurning.2

De värsta skadorna hittar man i den s.k. ”svarta triangeln” i Tyskland, Polen, Tjeckien och 
Slovakien. 80 % av de försurade sjöarna i Europa finns i Sverige. I Kanada har virkesförlus-
terna till följd av försurning kommit att överskrida de försålda mängderna. År 1990 
överskreds den kritiska belastningen på en yta större än 32 miljoner hektar vilket motsvarar 
22 % av landytan i EU

 
De skandinaviska urbergsmineralerna utgör ett dåligt skydd mot nedfallet av sura luftförore-
ningar och de svenska inlandsvattnen har därför försurats i högre utsträckning än på kontinen-
ten.  

3

Eftersom svavelnedfallet i Sverige i stor utsträckning härstammar från andra länder minskade 
det bara med 10-15 % trots halvering av de nationella utsläppen. Samtidigt ökade nedfallet av 
sura kväveföreningar pga. tilltagande kväveoxidutsläpp från trafiken i Sverige och utomlands. 
Vidare ökade utsläppen från fartyg till och från svenska hamnar från 32600 ton svaveldioxid 

. Försurningssekretariatet anger ett ännu högre värde. Värst drabbade 
är Sverige, Finland och Tyskland. 

Under 1970-talet hejdades utsläppen främst genom att svavelhalten i kol och olja begränsades 
och i flertalet sjöar avstannade försurningen under 80-talet. Emissionerna av försurande äm-
nen har sjunkit avsevärt under senare år i EU, närmare bestämt med 32 % under perioden 
1990-98.  

                                                 
1 Johan Stendahl vid SLU mars 2003 
2 Christer Ågren, 1992. Miljö från A till O 
3 Communication to the Council and European parliament on a Community strategy to combat acidification, 
COM (97) 88 final. http://biodiversity-chm.eea.eu.int/information/document/404020/404020509 
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år 1990 till 73800 ton år 20031

Det totala svavelnedfallet är störst i södra och sydvästra delen av landet, ungefär söder om 
Vänern och Vättern, 

. Trots minskade utsläpp har pH halterna i våra sjöar inte för-
ändrats påtagligt. 

Mindre försurning av luften ger däremot en mycket snabbare återhämtning för landvegetation 
t.ex. lavar som är försurningskänsliga än för sjöar. 

Figur 25, där också buffertkapacitet är lägst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 25.  Totalt svavelnedfall 1996 i mg per kvadratmeter och år till vänster. (Naturvårds-
verkets hemsida, http://www.naturvardsverket.se/) Till höger PH en bit ner i marken där sta-
diga förändringar är tydliga. (Inst. för skoglig marklära, SLU2

Sedan de i 

) 

Figur 25 visade värdena har nedfallet minskat men fördelning över landet är unge-
fär densamma.  

Fossila bränslen svarade 1990 för ca hälften av energiförsörjningen i Sverige och tre fjärdede-
lar av världens energiförsörjning och ännu mer för Central- och Västeuropa. Dess befolkning 
utgjorde samtidigt ca 10 % av jordens befolkning men man använde 17 % av fossilbränsle-
na3

                                                 
1 Miljömålsportalen  >http://www.miljomal.nu/index.php 
2 http://www-markinfo.slu.se/sve/kem/kemkrt93.html 
3 Energy of tomorrows world. World energy Council 1993. 

. Eftersom försurningen i Sverige till största del beror av förhållandena i Europa beskriver 
våra försurningsproblems Europas. Problemen i övriga världen borde vara ungefär hälften av 
Europas om man bara ser till fossilbränslekonsumtionen.  

 
 
 
 
 
 

mg/m2, år 

Totalt  
svavel-
nedfall 

http://www.naturvardsverket.se/�
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Figur 26 . Globala emissioner av SO2. Global Emissions Inventory Activity 
http://geiacenter.org/index.html 
 

Skador 
Antal drabbade personer i Sverige 
Som konsekvenser av försurningen i Sverige tar vi upp minskade fiskefångster, minskade 
rekreationsvärden, minskad virkesproduktion, minskade skördar och ökad korrosion. 

Konjunkturinstutet1 anger sysselsättningen inom fisket till 9 000 000 timmar per år, motsva-
rande 5 000 heltidsanställda. Vid närmare granskning visar Fiskeriverket2 Tabell 13,  och, att 
2782 personer var yrkesverksamma som fiskare (år 2000) och 1593 sysselsatta inom fisk- och 
fiskberedningsindustrin, jfr 

Tabell 14, dvs. sammanlagt 4384 personer år 2000. Eftersom antalet sysselsatta år 2000 och 
2001 i stort sett är desamma antar vi att i runda tal 4400 personer var sysselsatta inom fiskeri-
näringen år 2001. 

Tabell 13. Antal fiskare inom saltsjö- och sötvattensfisket 1999-2000 

 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Svenska miljöräkenskaper för kväve och svavel. En utvärdering av FNs miljöräkenskapsuppställningar. Sveri-
ges kostnader för kväveutsläpp. Värderingsstudier. Rapport 1998:9. Konjunkturinstitutet 
2 Fakta om svenskt fiske, fisk och skaldjur. Fiskeriverket i samarbete med Statistiska Centralbyrån. Faktabok dec 
2002. http://www.fiskeriverket.se/statistik 
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Tabell 14. Antal sysselsatta inom livsmedelsindustrin. Branschindelning enligt SNI 92. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
År 2001 var enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken, RAMS, drygt 75 000 per-
soner sysselsatta inom jordbruk med binäringar, varav cirka 57 000 inom jordbruk1

Som nämnts tidigare kulminerade de försurande emissionerna, som inleddes i början av 1800-
talet, omkring 1970. Däremot har inte konsekvenserna, dvs. försurningen framför allt i sjöar 
kulminerat, därför att nedfallet fortfarande överstiger neutraliseringsförmågan i mark och vat-
ten. Antalet drabbade individer har alltså inte heller kulminerat men ligger kanske kring sitt 
maximum nu ca 30 år efter utsläppsmaximum. Eftersom försurningsemissionerna under 1800-
talet var förhållandevis låga och de tog fart på allvar efter första världskriget räknar vi med att 
den totala försurningsperioden är 200 år, dvs. 1900- och 2000-talen.  

, dvs. ca 
20 000 personer återstår i huvudsak till skogsbruket. Eftersom många jordbrukare även arbe-
tar med skogsbruk uppskattar vi antalet personer som berörs av en produktionsnedgång i 
skogsbruket till ca 30 000 personer.  

Grunden för att uppskatta antalet människor som drabbas direkt av försurningens effekter är 
de som är yrkesverksamma inom jordbruk, skogsbruk samt fiske samt de som vistas i skog 
och i vatten under fritiden. Detta antal redovisas i Tabell 15 

Tabell 15. Uppskattning av antal verksamma inom jordbruk, skogsbruk och fiske år 2001. 

 Antal sysselsatta 2001 
Jordbruk 57 000 
Skogsbruk 30 000 
Fiske 4 400 
 
Vad gäller antalet personer som drabbas av försämrade rekreationsmöjligheter p.g.a. fösur-
ning av mark och vatten utgår vi ifrån uppskattad total fritid i skog och vid vatten utslagen på 
hela svenska befolkningen (se nedan).  

Minskade fiskefångster 
Minskade fiskefångster gäller både yrkes- och fritidsfiske. Yrkesfiskets sötvattenfångster ut-
gör bara 6 % av fritidsfiskets och mindre än 1% av dess totala fångster som i huvudsak sker 
det i de stora sjöarna vilka inte är försurade. Därför räknar vi inga förluster pga. försurning i 
sötvatten för yrkesfiskarna. 
                                                 
1 Jordbruksstatistisk årsbok 2003. Jordbruksverket http://www.sjv.se 
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Minskade rekreationsvärden 
Konjunkturinstitutet (1998)1

Skogen 

 har beräknat minskade rekreationsvärden till följd av försurning 
och övergödning för vistelse i skog och mark samt fritidsfiske.  

Både försurning och övergödning i skogen förändrar artsammansättning i undervegetationen. 
Hallon och nässlor gynnas tex. och undervegetationen kan bli snårigare. Barrförluster, kådrin-
ning och för tidig avverkning (avsaknad av gamla träd) påverkar skogsupplevelsen. Olika bär- 
och svamptyper är beroende av vissa pH-intervall och kan därför påverkas.  

Genomsnittsvensken vistas i skogen i genomsnitt drygt en gång i veckan vilket innebär 400 
miljoner skogsbesök per år eller ca 1,43 år under en livstid. Försurningens och övergödning-
ens förändring av skogen uppfattas negativt och kan bidra till att minska skogsbesöken. Be-
talningsviljan för att komma till rätta med skogsförsurningen uppgavs vara 375 kr/pers, år att 
jämföra med skogsrekreationens värde på 3000 kr/pers, år enligt Konjunkturinstitutet (KI)2

Vattnet 

. 
Enligt detta synsätt skulle rekreationsförlusten vara drygt 10 % eller ca 8 % för försurningens 
del när denna antas svara för 80% av skadorna. Antar man istället att hälften av skogsbesöken 
inte kommer till stånd pga. den utarmade skogsmiljön innebär det sammanlagt en rekreations-
förlust i tid räknat på 0,57 år under genomsnittssvenskens livstid. 

Algblomning, grumling och igenväxning minskar på motsvarande sätt rekreationsvärdet av att 
bada och vistas på och intill vattnet. Vattnet är väsentligt otillgängligare än skogen för geme-
ne man och utnyttjas huvudsakligen under sommaren för fritidsändamål. Däremot värderas 
vattnet högre än skogen vilken inte minst kan avläsas i priserna på fastigheter intill vatten. 
Som en grov uppskattning antar vi att det minskade rekreationsvärdet för vattenytor pga. för-
surning är ca hälften av det för skogen dvs. 4%. 

Fritidsfisket 
Försurning omfattar ca 10 % av svenska sötvatten. Räknar man ut den genomsnittliga förlus-
ten för fritidsfisket redovisad av KI3

Antalet personer som är intresserade av fritidsfiske har ökat visar en jämförelse med tidigare 
undersökningar 1990 och 1995 enligt Fiske 2000

 blir den 3,5 % för försurning i insjöar med hänsyn tagen 
till att ca 30 % av de försurade sjöarna kalkas. Det är en hypotetisk förlust eftersom det inte är 
säkert att denna fisk skulle ha fångats om den fanns kvar. Drygt 60 % av fritidsfångsterna sker 
i insjöar. Eftersom haven inte är försurade räknar vi inte med några förluster för fritidsfisket 
längs våra kuster.  

4

Enligt Fiske 2000

. Totalt har 3,4 miljoner eller 55 procent av 
de tillfrågade angett att de är intresserade av fritidsfiske. Intresset för fiske är klart större 
bland männen där 66 procent är intresserade medan motsvarande siffra för kvinnorna var 42 
procent. 14 procent anser att fritidsfiske är den viktigaste eller en av de viktigaste fritidsakti-
viteterna. 

5

                                                 
1 ibid  
2 Svenska miljöräkenskaper för kväve och svavel. En utvärdering av FNs miljöräkenskapsuppställningar. Sveri-
ges kostnader för kväveutsläpp. Värderingsstudier. Rapport 1998:9. Konjunkturinstitutet 
3 Ibid  
4 Fiske 2000: En undersökning om svenskarnas sport- och husbehovsfiske. Fiskeriverket 
5 Ibid  

 har antalet fiskedagar i Sverige uppskattas till 35 miljoner och antalet fis-
kedagar för svenskar utomlands till 1,7 miljoner. Antal personer som fiskat det senaste året 
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har skattas till 2,3 miljoner personer, dvs. i genomsnitt ca 15 dagar per person i Sverige. Flest 
fiskedagar redovisas för spinnfiske och mete med ca 16 miljoner dagar vardera.  

Den totala fritidsfångsten uppskattas till cirka 58 200 ton varav cirka 34 500 ton fångades i 
havet och cirka 23 700 ton i inlandet. I genomsnitt fångade sportfiskaren 18 kilo, husbehovs-
fiskaren 67 kilo och övriga 31 kilo per person under det senaste året. Den största fångade 
fiskgruppen är rovfisk för vilka fångsten var cirka 18 200 ton. 

Totalt spenderades 3,3 miljarder kronor i samband med fritidsfiske under 12 månadern enligt 
Fiske 2000. De största utgiftsposterna uppskattades till 722 miljoner kronor för fiskeutrust-
ning, 635 miljoner kronor för resor till och från fiskeplatsen och 607 miljoner kronor för båt-
kostnader. 

Med antaganden om tiden för den genomsnittliga vistelsetiden i skog, vid sjö och för fritids-
fiske samt antagandet att halva denna rekreationstid kan förloras tid pga. övergödning och 
försurning kan den sammanlagda tiden genomsnittssvensken förlorar sammanställas enligt 
nedan. I skogsmark antar vi vidare att försurningen står för 80 % av skadorna och övergöd-
ningen 20% medan i vattnet skadorna fördelas lika på försurning och övergödning.  

Tabell 16. Uppskattning av maximal förlorad rekreationstid p.g.a. försurning och övergöd-
ning. 
 
 
 
 
 
 

Minskad virkesproduktion 
Försurning skadar skogens tillväxt. Kvävet antas medverka till försurning med ca 20 % under 
den tid försurningen väntas pågå1

Minskningen i virkestillväxten i områden som drabbas av ett markkemiskt underskott i bas-
katjoner kan uppgå till ca 25%

. Vid värdering av skadorna på virkesproduktion redovisar 
Konjunkturinstitutet en modell där man utgår från basåret 1991 och får stegrade försurnings-
skador fram till 2018 då bortfallet är 19 %. Först efter 2050 börjar skogsmarken återhämta sig 
och år 2200 är virkestillväxten uppe i pre-försurningsnivåer, givet att utlovade åtgärder kom-
mer till stånd. 

2. Enligt Steen (EPS s 114) så förorsakar ungefär 5 % av SO2 
utsläppen brist på baskatjoner i marken, vilket också blir 1 % för övergödningen.3

                                                 
1 Svenska miljöräkenskaper för svavel och kväve samt Sveriges kostnader för kväveutsläpp. Rapport 1998:9. 
Konjunkturinstitutet 
2 Sverdrup, Warfvinge 1994 
3 Steen, B. 1999. A Systematic Approach to Environmental Priority Strategies in Product Development (EPS), 
Version 2000 - Models and data of the default method. CPM Report 1999:5. 

  

Enligt Konjunkturinstitut är den Svenska skogens förädlingsvärde 17 miljarder. Vidare upp-
skattas virkesinkomstförlusterna pga. av försurning till 800 miljoner årligen, varav 20 % eller 
160 miljoner (s 72) hänförs till kvävets försurande effekter och 640 miljoner till svavlets. Det 
motsvarar 3,8 % produktionsminskning på grund av utsläpp av svavel. 

timmar dagar veckor år livstid 

Medel per år 
under 

livstiden, tim år per år

Fördelad 
förlust på 

50%

Fördel-
ning per 
problem

Skogsbesök 2 52 60 80 78 0,009 0,0009 övergödn 20%
0,0037 försurning 80%

Vattenbesök 2 20 60 80 30 0,004 0,0009 övergödn 50%
0,0009 försurning 50%

Fritidsfiske 3 15 60 80 33,75 0,004 0,0010 övergödn 50%
0,0010 försurning 50%
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Minskade skördar 
Jordbruksmarken försurning beror till stor del på att den bortförda skörden inte kompenseras 
av annan näringstillförsel än konstgödning och eventuellt naturgödsel. Nedfallet av luftburet 
svavel och kväve spelar i det sammanhanget mindre roll. Av kostnaden för den kalk som fak-
tiskt sprids för att häva försurningen kan 8 miljoner tillskrivas nedfall av svavel och kväve 
enligt Konjunkturinstitutet medan det skulle behövas kalkning för 20 miljoner för att helt 
häva försurningen plus spridningskostnader som brukar uppskattas till 50-100 % av kostnaden 
för kalken (KI 1998:9). Med stark försurning av jordbruksmark kan giftiga metaller lösas i ur 
jorden i sådan utsträckning att grödorna blir mindre lämpliga som föda för människor.  

Enligt KI (s40) är jordbrukets förädlingsvärde ca 7 mdr kr. Om försurningens effekter helt 
skulle kalkas bort till en kostnad av 40 miljoner skulle det motsvara en kostnad på 0,6 % av 
förädlingsvärdet. Antalet drabbade idag antas utgöra alla de 75 000 som angivits vara syssel-
satta inom jordbruket med binäringar. 

Ett alternativt sätt att uppskatta skadorna av försurningen på jordbruket är att utgå från hur 
många på jorden som är sysselsatta med jordbruk och beräkna skördeförlusterna för dem. Ste-
en (1999) har uppskattat spannmålsförlusterna till 0,0183 kg per utsläppt kg SO2. Härtill skall 
i så fall läggas övriga försurningsskador. 

Ökad korrosion 
Metaller, ytbeläggningar och mineraliska byggmaterial utsatta för väder och vind korroderar, 
vittrar och bryts ner i en takt som inte förekommit tidigare. Detta medför stora kostnader och 
förstörelse av oersättliga historiska monument. 

Konjunkturinstitutet har uppskattat värdet på korrosionsskador på byggnader, infrastruktur, 
fordon, kulturhistoriska monument och vattenledningssystem till 1,7 miljarder kr år 1991. 
Därav utgör skadorna på byggnader c:a 90 %. Björn Linder, VD för korrosionsinstitutet anger 
2002 en väsentligt högre siffra. Hans uppskattning är att Sveriges årliga kostnader för korro-
sionsskador uppgår till ca 90 miljarder kr.1

                                                 
1 Nordisk korrosion. Nr 3/2002. Årgång 6 

 I stor utsträckning är det gemensam egendom som 
drabbas. Men även privata bilar och byggnader utsätts i stor omfattning för korrosion vilket 
resulterar i kostnader för underhåll och nyproduktion, men detta ger också arbetstillfällen.  
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Underlag för EcoEffect beräkningar 
Indata för EcoEffect beräkningar gällande bidrag till försurning och dess relativa betydelse 
redovisas nedan enligt beskrivningen sist i inledningen till den här rapporten. 

Karakteriseringsfaktorer (effektfaktorer) 
Karakteriseringsfaktorer enligt UMIP används i EcoEffect, jfr Tabell 12.  Någon platsreduk-
tionsfaktor (jfr sid 46) används inte. 

Försurningens skadevärde 
Skadevärdet beräknas som summan av gruppskadevärde för varje slutproblem. Gruppskade-
värdena i sin tur beräknas som (DALY per person)x(maxantal drabbade)x(total varaktighet)x 
(maxfaktorn/2) 

Slutproblem - typ av påverkan på människor –  
Den typ av påverkan som beaktas är den som visas längst till höger i händelsekedjan, Figur 22 
sid 45 med undantag för korrosion. Dessa är minskade fiskfångster för fritidsfiskare och yr-
kesfiskare, minskade rekreationsvärden för vistelse i skog och vid vatten, minskad virkespro-
duktion och minskade skördar.  

Korrosionsskadorna skiljer sig därmed från de tidigare berörda problemen som resulterar i 
produktionsförlust och förlorade arbetstillfällen. Den värdeminskning som korrosionen föror-
sakar och som milt drabbar alla samhällsmedborgare direkt genom kostnader eller indirekt 
genom skatter som finansierar gemensam egendom kvittar vi som en första approximation 
mot det positiva i att arbetstillfällen skapas. Alternativt skulle vi kunna räkna med vådan av 
förlorat kapital men måste då samtidigt ta upp en negativ post för skapade arbetstillfällen ef-
tersom vi för annan påverkan beräknat förlorade arbetstillfällen. 

Allvarlighet per person 
Allvarligheten beräknas som DALY per person och år.  

DALY-värden – befintliga 
Har inte funnits tillgängliga. 

DALY-värden – beräknade 
För att beräkna DALY per person och år för varje slutproblem behövs uppgifter om stör-
ningsvikter, störningstider och antalet som dör av störningen. Vi har inte beräknat några döds-
fall till följd av försurning. 

Störningsvikter 
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Störningsvikter för ett förlorat arbetstillfälle bestämts till 0,15 och störningsviktning för mins-
kade rekreationsmöjligheter till 0,061

Störningstider 

. 

Vi har antagit att de sysselsattas ålder inom näringarna är jämnt fördelade mellan personer i 
arbetsför ålder, dvs. medelåldern är 40 år och antalet arbetslösa år per person är 20 om dessa 
inte får nytt arbete inom en annan sektor eller fiktivt 25% av tiden varje år vid en medellivs-
längd på 80 år. Den genomsnittliga störningstiden (utebliven rekreationstid) per drabbad och 
år har satts till 0,01 år för fritidsfiske och rekreation vid vatten och 0,04 ör för rekreation i 
skog. 

Antal drabbade globalt 
Potentiellt antalet drabbade i Sverige har först beräknats. Därefter har dessa värden räknats 
upp till global nivå enligt nedan. 

Antal drabbade ställs i relation till den relativa minskningen i produktion för jord- (0,6 %) och 
skogsbruk(3,8 %) samt fritidsfiske (3,5 %) och yrkesfiske (3,2 %). Detta gäller för svenska 
förhållanden. Eftersom fler personer bor i södra än i norra Sverige men också försurningen är 
större i södra Sverige antar vi att de drabbade medborgarna och yrkeskategorierna finns lika 
starkt representerade i alla landsdelar. 

Figur 27 visar att stora delar av tätbefolkade områden i alla världsdelar är mer försurnings-
känsliga än Sverige och särskilt Europa. Eftersom Sverige som land är mest försurningsdrab-
bat i Europa men de försurande utsläppen är dubbelt så stora i Europa som i övriga länder 
borde Sveriges problem kunna vara ganska representativa för genomsnittet i hela världen. 
Kartan,  Fig. 26 sid.50 visar att belastning SO2 utsläpp i Sverige motsvarar den i tätbefolkade 
områden i Asien och Nordamerika. De beror i hög grad på de ekonomiska aktiviteterna i sam-
hället i stort och vi antar att antalet DALY, dvs. påverkan på människor, också är relaterade 
till detta och därför är proportionell mot bruttonationalprodukterna. Uppräkningsfaktorn från 
svenska förhållanden till globala blir då ca 215 (49 000 000 000 000/227 400 000 000)2

                                                 
1 Glaumann M, Malmqvist T. ”Miljövärdering av bebyggelse – Metodbeskrivning för EcoEffect 2005- 01-19 
KTH”. 
2 http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html 

. 
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Figur 27.   SEIs uppskattning av ekosystemens känslighet för försurning i olika världsde-
lar. (Kuylenstierna et al. 2001)1

Varaktighet och kulmination 

 

200 år används som varaktighetstid för försurning, jfr avsn. ”Total varaktighet” sid 48. 

Maxfaktorn utgör kvoten mellan det år då maximalt antal DALY inträffar till följd av påver-
kan och antalet DALY per år idag. Försurningsbelastningen i Sverige antas kulminerat år 
1970 (se sid. 51). Tidsförskjutningen mellan utsläpp och miljöförändring har uppskattats till 
mellan 50-100 år (sid 48). Effekterna av försurningen förväntas följa belastningen men tids-
förskjutet ca 50 år. Vid referensåret 2001 har belastningen sjunkit med ca 2/3 ifrån toppåret 
1970 varför maxfaktorn blir 3.  

Beräkning av skadevärdet 
Beräkning av skadevärden med indata framgår av Tabell 3 i Bilaga 4 och resultatet redovisas i 
Tabell 17.  

                                                 
1 http://www.sei.se/rapidc 
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Tabell 17. Beräknade  skadevärde för försurning globalt 
 

Problem/sjukdom Grupp-skadevärde 
    

Minskad virkesproduktion                         2 042 500     

Minskade fiskfångster - yrkesfiske                         7 883 333     

Minskade rekreationsv. - fritidsfiske                            284 863     

Minskade skördar                            612 750     

Minskade rekreationsvärden - skog                     117 766 854     

Minskade rekreationsv. - vatten                       28 309 340     

Kategoriskadevärde = summa                     156 899 640     

Diskonterat kategoriskadevärde                                 18,87     
 

Osäkerhet 
Det finns olika grad av osäkerhet för olika indata. De mest osäkra har bedömts vara ”antal 
påverkade ett visst år” och ”andel DALY förorsakad av miljöpåverkan” (försurningen). Den 
första faktorn är kopplad till hur mycket minskad produktionen inom jord- och skogsbruket 
samt fisket försurningen kan tänkas orsaka.  

Beträffande antal drabbade människor så har det beräknade värdet varierats 10 gånger uppåt 
och nedåt för alla problemen. Vidare har ”andelen DALY som förorsakas av miljöpåverkan” 
(övergödningen) satt till 100% och sedan varierats till 20% för att se hur det slog på slutresul-
tatet.  

Dessa variationer ändrade skadevärdet för övergödning till mellan 0,02 och 9,51 gånger det 
ursprungliga värdet. 

Trots den kraftiga variationen av indata påverkades inte försurningens rangordning i förhål-
lande till de andra påverkanskategorierna baserat på skadevärdet. 

Data beskrivning 
Typ av data  
Primärdata 
Område: Sverige 
Sysselsättningsdata  
Uppskattade/antagna värden  
Uppräkningsfaktor för kulmination, maxfaktorn 
Varaktighetstiden 
Beräknade värden 
Störningsvikter för förlorat arbete och utebliven rekreation vid vatten och i skog 
Störningstider för förlorat arbete och utebliven rekreation vid vatten och i skog 
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Skadevärde 

Nyckelantaganden  
• Procentuell produktionsförlust ger motsvarande nedsättning av antal sysselsatta.  
• Att slutproblemens omfattning följer försurningens intensitet 
• Att svenska förhållanden kan extrapoleras till global omfattning och i grova drag ger rik-

tig storleksordning. 
• Att vi passerat kulmen på försurningsproblemet 
• Att försurningens varaktigheten är ca 200 år 
• Att försurningsproblemets betydelse kan beskrivas genom dess direkta och indirekta på-

verkan på människor och deras tillvaro. 
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Övergödning 

Problembeskrivning 

Vad är problemet 
Utsläpp av kväveföreningar, särskilt kväveoxider och ammoniak, göder skogens växter och 
skapar forcerad tillväxt, och i sin tur leder till förändrad artsammansättning i näringsfattiga 
ekosystem, tex. på hedar och högmossar. Närsalter, främst kväve och fosforsalter bidrar till 
övergödning av sjöar, vattendrag och hav. De dominerande källorna för dessa utsläpp är de 
kommunala reningsverken, jordbruket och massa- och pappersindustrin.  

Övergödningen orsakar algblomning, syrebrist, krympande tångbälten och utslagning av bot-
tenfaunan i många områden utefter södra Sveriges kuster och i närliggande havsområden. 
Även många sjöar är kraftigt övergödda med bl.a. algblomningar och igenväxning som följd. 
Vidare har nedfallet av kväve lett till en upplagring av kväve i skogsmark samt ängs- och 
hagmarker. Detta leder till en successiv förändring av växtligheten samt större risk för ökat 
kväveläckage till vattendrag och grundvatten. Läckage av kväve från jordbruket kan leda till 
förorening av grundvatten och brunnar. I människokroppen kan nitrat omvandlas till nitrit, 
som i sin tur kan omvandla blodets hemoglobin till methemoglobin, som medför att blodets 
syreupptagande förmåga minskar. Tillståndet kallas methemoglobinemi och innebär framför 
allt risker för spädbarn som får modersmjölkersättning. Det finns också misstankar om att 
nitrat kan reagera med aminer i mat och bilda cancerframkallande nitrosaminer. 

Problem med övergödning har nu pågått i åtskilliga decennier, och den har fått kronisk karak-
tär genom att stora växtnäringsmängder lagrats upp i mark och sediment. Det kommer därför 
att ta mycket lång tid innan situationen har återställts till en acceptabel nivå. Orsaken till kvä-
veutsläppens till vatten i Sverige visas i Figur 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 28.  Kvävenettobelastning (78700 ton) till havet år 2000 fördelat på källor, till väns-
ter samt bruttobelastning (3130 ton) och direktutsläpp från punktkällor av fosfor till havet år 
2000 till höger (Källa:Naturvårdsverkets rapport 53191

                                                 
1 Ingen övergödning -underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet (2003). NV rapport 5319. 
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Som synes dominerar jordbrukets läckage både vad gäller kväve och fosfor. Avlopp och indu-
stri ger också stora bidrag till övergödning.  

Vad gäller utsläpp av NOx till luft var år 1999  263 000 000 ton varav fordon och maskiner 
stod för ca 77 %, förbränning för 19 % och industriprocesser 4 %.1 Utsläppen av ammoniak 
till luft var år 1999  55 450 ton varav jordbruket (stallgödsel, handelsgödsel och betesdrift) 
stod för c:a 88 %, vägtrafiken för 7 %, energianläggningar för 2 % industriprocesser för 1 % 
2

I de djupare delarna av Östersjön, under ”the halocline (the salinity discontinuity)” på ett djup 
av omkring 70 m har syrehalten stadigt sjunkit under 1900-talet. 

. 

Figur 29 visar årsmedelvär-
den från två mätplatser i Östersjön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 29.  Syrehaltens förändring under 1900-talet på två platser i Östersjön. (Natur-
vårdsverket3

Pågående aktiviteter 

) 
 

För att få det atmosfäriska nedfallet av kväve att minska till nivåer som underskrider den kri-
tiska belastningen krävs att utsläppen av kväveoxider och ammoniak reduceras i hela Europa 
norr om Alperna. Det viktigaste är att fortsätta att reducera utsläppen till vatten av kväve och 
fosfor från jordbruk, avloppsreningsverk och industrier, men även lokal påverkan från fiskod-
lingar bör uppmärksammas. Det går emellertid inte idag att precisera hur mycket utsläppen av 
fosfor respektive kväve behöver minska i olika områden. 

LRTAP (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution) eller luftvårdskonventio-
nen är en internationell ramkonvention (FN), vari sägs att "parterna skall bemöda sig om att 
begränsa och så långt möjligt gradvis minska och förhindra luftföroreningar" (Göteborgspro-
tokollet 1999). Det handlar mycket om att försöka minska gränsöverskridande luftförorening-
ar. För att uppnå detta skall parterna bl. a. "använda bästa tillgängliga teknik som är ekono-
miskt möjlig samt resurssnål teknik". Hittills har åtta protokoll om mer specifika åtaganden 
utarbetats inom ramen för konventionen. Ett av dem behandlar kväveoxider. Där står att par-

                                                 
1 Statistiska Meddelande Mi 18 SM0001. Statistiska centralbyrån. 
2 Statistiska meddelanden Mi 37 SM0001. Statistiska centralbyrån. 
3 http://www.naturvardsverket.se/ 
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terna, som ett första steg, skulle frysa sina kväveoxidutsläpp på 1987 års nivå. Nästa steg gäll-
er åtgärder med utgångspunkt från miljöeffekter av kväveoxidutsläpp, ammoniak och flyktiga 
organiska ämnen. 

Det s.k. Göteborgsprotokollet från 1999 gäller åtgärder för att förhindra försurning, övergöd-
ning och marknära ozon. Det finns stora likheter mellan protokollet och EU-kommissionens 
förslag till takdirektiv (mål för hur mycket försurningen och halterna marknära ozon skall 
minska till 2010), men en stor skillnad är omfattningen. EU-direktivet täcker 15 länder i Eu-
ropa, medan konventionen omfattar nästan alla Europas drygt 40 länder, plus USA och Cana-
da. Om Göteborgsprotokollet uppfylls kan svavelutsläppen i Europa minska med 63 procent, 
kväveoxidutsläppen med 41 procent, utsläppen av VOC med 40 procent och av ammoniak 
med 17 procent jämfört med nivåerna 1990. Det skulle innebära att områdena i Europa med 
svår övergödning minskade med ca 35%. 

År 2001 fastställde man inom EU en lista på 33 ämnen som inom 20 år skall minskas i vatten 
till bakgrundsnivå eller nära noll. Detta innebär ett tillägg och en revidering av det så kallade 
ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) .  

Det nationella miljökvalitetsmålet ”ingen övergödning” som tagits av Sveriges riksdag lyder: 

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till all-
sidig användning av mark och vatten. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås 
inom en generation.” 

Vidare har detta förtydligats i följande delmål1

1. Senast år 2009 ska det finnas åtgärdsprogram enligt EG:s ramdirektiv för vatten som 
anger hur god ekologisk status ska nås för sjöar och vattendrag samt för kustvatten. 

: 

2. Fram till år 2010 ska de svenska vattenburna utsläppen av fosforföreningar från 
mänsklig verksamhet till sjöar, vattendrag och kustvatten ha minskat kontinuerligt från 
1995 års nivå. 

3. Senast år 2010 ska de svenska vattenburna utsläppen av kväve från mänsklig verk-
samhet till haven söder om Ålands hav ha minskat med minst 30 procent från 1995 års 
nivå till 38 500 ton. 

4. Senast år 2010 ska utsläppen av ammoniak i Sverige ha minskat med minst 15 procent 
från 1995 års nivå till 51 700 ton. 

5. Senast år 2010 ska utsläppen i Sverige av kväveoxider till luft ha minskat till 148 000 
ton. 

För att kunna mäta om miljömålen uppnås har Naturvårdsverket utvecklat en rad miljöindika-
torer för övergödningen. Som helhet ser det för dagen ut att bli svårt att nå miljömålen till 
2020, särskilt i södra Sverige där övergödningen är som störst. Orsakerna är att det tar lång tid 
för naturen att återhämta sig, samt att de öppna kustområdena i Östersjön påverkas mycket av 
övergödningen i havet. Utsläppen av kväveoxider och ammoniak till luften minskar i hela 
Europa. Det gör däremot inte utsläppen av närsalter till vatten där det behövs kraftiga åtgärder 
såväl internationellt som nationellt. 

Det finns emellertid goda möjligheter att nå generationsmålet att minska nedfallet av luftbur-
na kväveföreningar under de kritiska belastningarna för skog, myrar och hedar i Sverige. Må-

                                                 
1 http://www.naturvardsverket.se/ 2003-10-03 

http://www.naturvardsverket.se/�
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let att minska de svenska utsläppen av ammoniak med 15% till år 2010 kan dock bli svårt att 
nå. 

Övergödningstillståndet i sjöar och vattendrag förändras endast långsamt, och bara små för-
bättringar i miljökvalitet kan förutses till 2010, även om tillförseln av fosfor minskar. Det är 
inte sannolikt att det går att uppnå generationsmålet fullt ut för sjöar och vattendrag. Om 
etappmålet till 2010 ska nås krävs stora insatser inom jordbruket och avloppssektorn. Åter-
hämtningen för starkt övergödda sjöar har varit mycket långsam från slutet av 1970-talet, trots 
att vissa åtgärder har gjorts. Målet kan därför troligen inte nås förrän flera decennier efter 
2020.  

För kust och hav innebär etappmålen till 2010, om de nås, en påtaglig förbättring av miljötill-
ståndet vad beträffar näringshalter, siktdjup, klorofyll och mjukbottenfauna i de mest över-
gödda områdena. Det är osäkert hur långt den vattenburna kvävebelastningen på havet från 
svenska källor kan minska framöver. Slutliga förslag beträffande jordbrukets åtgärder saknas 
ännu. En preliminär bedömning är att målet 40% reduktion av kväve-belastningen på Öster-
sjön och Västerhavet från 1995 års nivå inte kommer att kunna uppnås varken till 2005 eller 
till 2010.  

Miljömekanism 
Kväve,N, och fosfor; P, utgör de viktigaste ämnena för växternas utveckling. Luftens kvävgas 
är vanligtvis inte tillgänglig för dem utan omvandling till nitrat och/eller ammonium vilket 
sker med hjälp av olika bakterier, s.k. kvävefixering. En del växter är själva kvävefixerande 
(tex. alger och ärtväxter).  

Ämnen som förorsakar övergödning är utsläpp till luft av NOx från förbränning (främst trans-
porter) och NH3 från jordbruket samt till vatten NO3-,och NH4 från jordbruket. Jordbrukets 
emissioner av kväve beror på att långt mer kväve tillförs med gödningen än vad man tar ut i 
form av jordbruksprodukter. Nitratnedfallet kommer främst från utsläppen av kväveoxider 
från bl. a biltrafiken, medan ammoniumnedfallet i första hand härrör från den ammoniak som 
avgår till luften från stallgödsel och gödslad åkermark.  

De luftburna NOX-föroreningarna transporteras långa sträckor och Sverige beräknas genom 
sydvästvindar importera ca 50 % mer från kontinenten än vad vi exporterar (stor del hamnar i 
Östersjön). Till kvävebelastningen på havet bidrar dessutom tillförseln av kväveföreningar via 
atmosfären. Nederbörden är i dag avsevärt rikare inte bara på nitrat utan också på ammonium 
än den var några decennier tillbaka i tiden. Sammanlagt svarar luftföroreningarna för ungefär 
en tredjedel av de kvävemängder som når Östersjön.  

Vid tillförsel av växtnäringsämnen ökar tillväxten tills något ämne blir begränsande. I sjöar är 
det typiskt att fosfor är det begräsande tillväxtämnet medan det i havet är kväve. I vatten väx-
er bottenvegetation och alger till vid gödning. Efter algblomning dör dessa och sjunker till 
botten där de bryts ner under konsumtion av syre som resulterar i syrebrist i bottensediment 
och det nedersta vattenlagret. På vissa platser har syret helt försvunnit och ersatts av giftigt 
svavelväte. När bottenlevande djur dör minskar fiskens föda. En viktig förklaring till tidigare 
nedgången i fångst av rödspätta och torsk är sannolikt syrebrist och döda bottnar (Wenzel 
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1996)1

Kvävet medverkar också till försurning som i sin tur hämmar biologisk tillväxt och biodiver-
sitet i vatten och på land. I Konjunkturinstitutets rapport ”Svenska miljöräkenskaper för kväve 
och svavel…” rapport(1998)

. Övergödning med algblomning gör vatten grumligare och mindre attraktiva för bad 
och fiske. 

Utsläpp av organiskt material från avlopp bidrar också till syreförbrukning i vattnet. Denna 
belastning är emellertid av annan sort än övergödning och mäts i BOD (Biological Oxygene 
Demand) och COD (Chemical Oxygen demand). Enligt UMIP är detta ett lokalt problem som 
minskat kraftigt under senare decennier med den förbättrade avloppsreningen. Det räknas inte 
till övergödning.  

2

Händelsekedja 

 antar man att kvävet bidrar med 20 % till försurningen. På land 
kan övergödningen förändra artsammansättningen framför allt på näringsfattig mark. Kväve-
belastning, särskilt ammoniak anses också påverka barrträd negativt. 

På kort sikt är en extra kvävetillförsel produktionshöjande i jordbruket. På längre sikt är allt-
för mycket kväve försurande, vilket skapar näringsobalanser och därmed framtida skördebort-
fall och en minskad valfrihet i fråga om grödor.  

Övergödningens orsaker kan illustreras med följande händelsekedja,  
Figur 30. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 30.  Övergödningens orsaker och konsekvenser från behov till skadeverkningar. 

Karakterisering 
Näringsämnen, närsalter, som ingår i levande organismer kan också vara begränsande för de-
ras tillväxt. Kväve, fosfor, kalium och magnesium är viktiga sådana ämnen. I praktiken är det 
kväve, N, och fosfor, P, som spelar den viktigaste rollen och föreningar som innehåller dessa 
ämnen i biologiskt tillgänglig form räknas som potentiellt bidragande till övergödning.  

                                                 
1 Wenzel H., Hauschild M.Ramussen E. 1996. Miljövurdering af produkter.  UMIP. Instituttet for Produktut-
veckling, Danmarks Tekniska Universitet, Miljö- och Enbergiministeriet, Miljöstyrelsen, Dansk Industri. .- Vi-
borg Danmark 1996. ISBN 87-7810-542-0 
2 Svenska miljöräkenskaper för kväve och svavel. En utvärdering av FNs miljöräkenskapsuppställningar. Sveri-
ges kostnader för kväveutsläpp. Värderingsstudier. Rapport 1998:9. Konjunkturinstitutet 
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Luftens kvävgas, N2, räknas inte dit eftersom den vanligtvis inte är biologiskt tillgänglig. Ut-
släpp av syreförbrukande ämnen i vatten, som kan ge samma effekter i form av döda bottnar 
som övergödningen, räkas inte heller till övergödningen eftersom det är en annan process som 
inte har med närsalter att göra. 

Vid beräkning av effektpotentialen tas inte hänsyn till recipienten, dvs. om det är fosfor eller 
kväve som är tillväxtbegränsade i just den recipienten, utan det handlar enbart om den teore-
tiskt maximala närsaltsbelastningen. Beräkningen baseras på hur många mol kväve eller fos-
for som kan avges till miljön från ämnet ifråga. Det kan uttryckas i form av N- och P-
ekvivalenter. Eftersom effekterna av övergödning, tex. ökad tillväxt av biomassa, förändrad 
artsammansättning och syrebrist, är oberoende av om det är tillskott av fosfor eller kväve som 
är orsaken är det önskvärt med en gemensam ekvivalent. För det behövs en viktning som be-
skriver den relativa fördelningen av tillskottet till näringsbelastningen mellan kväve och fos-
for. Molförhållandet mellan olika typer av organismer varierar men den generella samman-
sättningen av akvatiska organismer har beskrivits enligt formeln C106H263O110N16P. Mot 
den bakgrunden har man betraktat en mol P som 16 gånger så övergödande som en mol N. 
Man har sedan valt NO3- , en av de mest närsaltbelastande föreningarna, som enhet för ekvi-
valentberäkningar. Dess molmassa är 62,0 g/mol. Därmed blir effektfaktorn för övergödning 
av ämnet CaHbNcOdSePf och molvikten MW: 

 

 EF = [(c+16f)*62,0]/ MW ekv. 2 
 MW = molvikt för föreningen 
 
Med denna beräkning erhålls värdena som visas i Tabell 18 nedan och används i EcoEffect.1

Tabell 18. Effektfaktorerna(karakteriseringsfaktorerna) för övergödning 

 

 

                                                 
1 Värdena hämtade från Hauschild, M. Baggrund ofr miljøvurdering af produkter. UMIP. Udvikling af miljøven-
lige industriprodukter. Instituttet for Produktudvikling, Danmarks Tekniske Universitet, Miljø- og Energimini-
steriet, Miljøstyrelsen, Dansk Industri. 1996. 

Formel Namn c f
Molvikt
g/mol

EffectFactor (N)
g N/g ämne

EffectFactor (P)
g N/g ämne

EffectFactor
Sammanvägd
g NO3-/g ämne

NO3
- Nitrat 1 0 62 0,23 0 1

NO2
- Kvävedioxid 1 0 41,06 0,3 0 1,35

NO2 Nitrit 1 0 41,06 0,3 0 1,35

NOx Nitrogen oxides 1 0 41,06 0,3 0 1,35

NO Kväveoxid 1 0 30,01 0,47 0 2,07

NH3 Ammoniak 1 0 17,03 0,82 0 3,64

CN- Cyanid 1 0 26,02 0,54 0 2,38

Total N (Kväve) 1 0 14,01 1 0 4,43

NO2 Lustgas 1 0 46,01 0 2,82

PO43- Fosfat 0 1 94,97 0 0,33 10,45

P2O72- Pyrofosfat 0 2 173,94 0 0,35 11,41

Total P (Fosfor) 0 1 30,97 0 1 32,03
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Lung- och andningsproblem som visas i händelsekedjan som resultat av NOx utsläpp till luft 
är följaktligen inte ett övergödningsproblem och kommer alltså inte med här. Däremot bidrar 
NOx till bildande av marknära ozon som påverkar andning och lungor så att problemet tas om 
hand under påverkanskategorin marknära ozon. 

Utvecklingen 
Varken Sverige eller grannländerna har tidigare nått uppsatta mål gällande kväveutflödet från 
kuster och landområden. Utsläppen minskar emellertid långsamt, ca 7 % om året det senaste 
decenniet. Utvecklingen under 1900-talet samt de senaste 20 åren visas i Figur 31 och Figur 
32.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 31.  Utsläpp av kväveoxider och ammoniak i Sverige1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Figur 32.  NOx utsläpp som NO2 för åren 1980-89 och 1990-2000 enligt Naturvårdsver-
ket. Den tidigare serien är beräknad på ett sätt som gör att värdena ligger ca 8 % högre än 
den senare. Källa Naturvårdsverket 
                                                 
1 Kindbom K, SjöbergK & Lövblad G (1993). Beräkning av ackumulerad syrabelastning från atmosfären till de 
svenska ekosystemen. Delrapport 1. Emissioner av svavel, kväve och alkaliskt stoft i Sverige 1900-1990. IVL 
Report B1109 
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Enligt ovanstående diagram kulminerade NOx-utsläppen i slutet av 1980-talet med ett högsta 
värde på ca 400 Gg per år (92 % av maxvärdet 437). Om den trenden skulle fortsätta skulle de 
antropogena utsläppen minska till noll omkring år 2025. Detta är knappast troligt. Framför allt 
vill vi veta hur länge skadorna av övergödningen kan komma att bestå. 

Konjunkturinstitutet har i sina simuleringar räknat med att kvävenedfallets bidrag till försur-
ningen kommer att minska skogstillväxten i 300 år.1 Utsläppen av näringsrikt vatten från tät-
orter och industrier har minskat kraftigt. Fosforgödningen på åkermark har minskat mycket 
och kvävegödslingen något under senare decennier. På många håll fortsätter övergödnings-
problemet i sjöar inte minst beroende på upplagring av näringsämnen i jordar och bottensedi-
ment med igenväxning, algblomning och syrebrist som följd. Förändring av floran i skogs-
mark pga. av det luftburna kvävenedfallet kan bestå i decennier (Bernes2001). Trots föränd-
ringar i jordbruket är de kvävemängder som når havet nästan oförändrade. Genom torrlägg-
ning av sjöar och utdikning av våtmarker har människan emellertid minskat vattensystemens 
förmåga att fånga upp näringsämnen. Så länge dessa landskapsförändringar består kan när-
ingsbelastningen på havet knappast återgå till förindustriell nivå.(Bernes 2001). Slutsatsen blir 
att övergödningseffekterna kan kamma att bestå i många hundra år.  

En minskning av nuvarande övergödningsproblem i Östersjön skulle sannolikt kräva markant 
reducerad tillförsel av både fosfor och kväve

Total varaktighet 

. 

Utsläppen från näringsrikt avloppsvatten har minskat kraftigt. I många sjöar fortgår emellertid 
övergödningsproblem som algblomning och syrebrist. I en del fall fortsätter detta även sedan 
näringstillförseln minskat radikalt p.g.a. att upplagring av fosfor i sjösedimenten återförs till 
vattnet. Övergödningen av östersjön skulle sannolikt kräva en radikalt reducerad tillförsel av 
både syre och kväve. I Bernes (2001)2

Omfattning 

 översikt över miljöstörningars varaktighet antyds att 
övergödningen i sjöar och Östersjön skulle kunna upphöra inom ett par decennier förutsatt att 
näringstillförseln upphör. Här visas också att igenväxningen av sjöar efter övergödning kan 
hundratals eller kanske tusentals år att återställa.  

Geografiskt 
Övergödning förorsakar skador på regional och lokal nivå. Vi bedömer dess relativa betydelse 
utifrån svenska förhållanden. Den beror främst på utsläpp av kväve och fosfor som sprids via 
luft och vatten från jordbruk, trafik förbränningsanläggningar, jfr. Figur 28. 

Övergödning och försurning förekommer framför allt i Södra Sverige, Figur 33. 

 
 

                                                 
1 Konjunkturinstitutet Svenska miljöräkenskaper för kväve och svavel. En utvärdering av FNs miljöräkenskaps-
uppställningar. Sveriges kostnader för kväveutsläpp. Värderingsstudier. Rapport 1998:9. 
2 Bernes C (2001). Läker tiden alla sår? Om spåren efter människans miljöpåverkan. Naturvårdsverkets förlag. 
Stockholm 
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Figur 33.  De mest näringsrika inlandsvattnen i Sverige finns i Götalands och Svealands 
uppodlade slätt- och kustområden. I de markerade områdena på kartan till vänster har flerta-
let smärre sjöar en totalfosforhalt överstigande 25 µg/l1. Kartan till höger visar överskridan-
de av kritisk belastning 19972

I de djupare delarna av Östersjön söder om Ålands hav råder ständig syrebrist. Under en kor-
tare period varje höst blir bottenvattnet syrefattigt även ute i Kattegatt, 

.  
 
I sydvästra Sverige har kvävenedfallet varit så kraftigt att skogsmarken här och var blivit kvä-
vemättad: Skogsvegetationen tillförs i sådana fall mer kväve än den har möjlighet att tillgo-
dogöra sig. Under sådana omständigheter kan kvävenedfallet också medverka till försurning 
av mark och vatten.  

Figur 34. Också inne 
vid kusten finns vikar och skärgårdsfjärdar där vattenomsättningen är begränsad och där syre-
halten vid bottnen kan bli mycket låg. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Monitor 14, Naturvårdsverket. 
2 Sverdrup m. fl. Hämtad från IVL rapport B1436 
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Figur 34.  Syrebrist vid havsbottnen. Från Monitor 14.(Källa: Naturvårdsverket). 

Sett ur europeiskt perspektiv är den genomsnittliga övergödningen i Sverige inte så hög, Figur 
35.  

 
 

Figur 35.  Figuren till vänster visar hur fosforkoncentrationen fördelar sig i olika Europe-
iska insjöar. Figuren till höger visar överskridande av kritiska belastningar för övergödande 
kväve. (Källa: Nutrients in European ecosystems EEA, Copenhagen, 1999) 
Att värdena för Sverige i bilden till vänster är låga beror till viss del på att antalet sjöar som 
ingår är väldigt stort och främst södra delen av landet är övergödd. I mycket grova drag skull 
man kanske kunna säga att övergödningen i Sverige är ca ¼ av vad den är i Europa.  

Tar vi utsläpp av NOx som en indikator på den globala övergödningssituationen så är framför 
allt Europa och Nordöstra Amerika utsatta för kraftig övergödning, Figur 36. Men belastning-
arna höga även i de tätt befolkade områdena av Asien. Figuren indikerar att NOx-belastningen 
i Indien och Kina är någon eller några procent av vad den är i Europa dvs. i storleksordningen  
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5% av vad den är i Sverige. NOx-utsläppen beror i hög grad på de ekonomiska aktiviteterna i 
samhället i stort och vi antar att antalet DALY, dvs. de negativa effekterna också är relaterade 
till dessa. Om uppräkningsfaktorn från Svenska förhållanden till globala antas följa relationen 
mellan bruttonationalprodukterna blir då ca 215 (Jfr försurning).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figur 36.  Globala emissioner av NOx. Global Emissions Inventory Activity (Källa: 
GEIA)1

Skador 

) 

Minskad skogsproduktion 
Sysselsättningen i skogsbruket var år 1996 56 miljoner timmar, dvs. motsvarar ca 30 000 per-
soner. Vi räknar emellertid inte med någon minskad virkesproduktion pga. övergödning. 

Minskade fiskefångster 
Minskade fiskefångster gäller både yrkes- och fritidsfiske. Räknar man ut den genomsnittliga 
förlusten för yrkesfisket redovisad av Konjunkturinstitutet2

Konjunkturinstitutet

 blir den 6,4 % för övergödning i 
havet. Det är hypotetiska förluster eftersom det inte är säkert att denna fisk skulle fångas om 
den fanns kvar.  

3

Minskade skördar 

 anger sysselsättningen inom fisket till 9 000 000 timmar, motsvarande 5 
000 heltidsanställda. Enligt nyare statistik är det emellertid närmare 4 400 sysselsatta (jfr 
avsn. försurning ). 

På kort sikt innebär kvävetillskott en förhöjd produktion men på längre sikt är för mycket 
kväve försurande och skapar näringsobalanser som leder till skördebortfall och minskad flex-
                                                 
1 http://geiacenter.org/index.html 
2 Konjunkturinstitutet Svenska miljöräkenskaper för kväve och svavel. En utvärdering av FNs miljöräkenskaps-
uppställningar. Sveriges kostnader för kväveutsläpp. Värderingsstudier. Rapport 1998:9. 
3 ibid 
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ibilitet gällande val av gröda. Men redan idag förorsakar kväveutsläppen skördebortfall ge-
nom att de bidrar till bildande av märknära ozon, vilket behandlas som en egen effektkategori. 
Studier har visat att skördarna kan minska med upp till 10 % av marknära ozon. Men eftersom 
den effekten tas om hand på annat ställe tillskriver vi inte övergödningen någon negativ effekt 
på jordbruket. Enligt Jordbruksverket var arbetade 57 000 personer inom jordbruket år 2001.1

Förorenat dricksvatten 

 

Omkring 2 % av landets brunnar har ett vatten som inte är godkänt som dricksvatten och som 
därför inte bör ges till barn under 1 år. I vissa områden i södra Sveriges jordbruksområden är 
motsvarande siffra 6 %.  
Man har uppskattat att cirka 100 000 personer i Sverige hämtar sitt dricksvatten från brunnar 
som är tjänligt med anmärkning (har halter över 44 mg nitrat/l).2

Minskade rekreationsvärden 

  

Både skogsförsurning och skogsövergödning ändrar artsammansättning i undervegetationen. 
Hallon och nässlor gynnas tex. och undervegetationen kan bli snårigare. Barrförluster, kådrin-
ning och för tidig avverkning (avsaknad av gamla träd) påverkar skogsupplevelsen. Olika bär- 
och svamptyper är beroende av vissa pH-intervall och kan därför påverkas.  

Skogen 
Genomsnittsvensken vistas i skogen i genomsnitt drygt en gång i veckan vilket innebär ca 450 
miljoner skogsbesök per år. Om den genomsnittliga besökstiden är 2 timmar under 60 år mot-
svarar det 0,9 % av tiden eller ¾ år under livstiden. Försurningens och övergödningens för-
ändring av skogen uppfattas negativt och kan bidra till att minska skogsbesöken. Betalnings-
viljan för att komma till rätta med skogsförsurningen uppgavs vara 375 kr/pers, år att jämföra 
med skogsrekreationens värde på 3000 kr/pers, år enligt KI3

Fritidsfisket 

. Enligt detta synsätt skulle rekre-
ationsförlusten vara drygt 10 % eller c:a 2 % för övergödningens del. Ett annat sätt att upp-
skatta försämringen är att anta att hälften av skogsbesöken inte kommer till stånd i den tristare 
skogen och 20% av denna rekreationsförlust tillskrivs övergödningen. I försurningskapitlet 
visades beräkningar av en tänkbar förlorad rekreationstid pga. övergödning och försurning.  

Bara någon procent av sötvattnet i landet är övergött så det borde inte vara något problem där. 
Men å andra sidan de som är övergödda ligger i tättbefolkade områden dvs. där flest männi-
skor utnyttjar vattnet för rekreationsändamål. Värden redovisade av KI4

Enligt Fiske 2000

 för bortfall av fritids-
fiske till följd av övergödning i hav och kustvatten beräknas till 6,1% av fångsten vid ostörda 
förhållanden. 

5

                                                 
1 Jordbruksstatistisk årsbok 2003. Jordbruksverket  http://www.sjv.se 
2 Naturvårdsverket, 2002. Miljökvalitetsnorm för nitrat i grundvatten. Rapport 5180. Naturvårdsverkets förlag. 
3 Svenska miljöräkenskaper för kväve och svavel. En utvärdering av FNs miljöräkenskapsuppställningar. Sveri-
ges kostnader för kväveutsläpp. Värderingsstudier. Rapport 1998:9. Konjunkturinstitutet 
4 Ibid. 
5 Fiske 2000: En undersökning om svenskarnas sport- och husbehovsfiske. Fiskeriverket 

 har antalet fiskedagar i Sverige uppskattas till 35 miljoner och antalet fis-
kedagar utomlands till 1,7 miljoner. Antal människor som fiskat det senaste året skattas till 
2,3 miljoner personer, dvs. dessa fiskar i genomsnitt ca 15 dagar per person och år i Sverige. 
Om genomsnittstiden per fisketillfälle är 3 timmar blir det i medeltal 45 timmar per person 
och år för dem som fritidsfiskar. Flest fiskedagar redovisas för spinnfiske och mete med ca 16 
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miljoner dagar vardera (se vidare försurningsavsnittet). Drygt 60 % av fritidsfångsterna sker i 
insjöar. 

Sänkta fastighetsvärden 
Övergödda vatten är i regel grumliga, algblomning förekommer och artantalet kan vara redu-
cerat eller förändrat. Detta utgör en försämrad kvalitet för dem som använder vattnen. Kon-
junkturinstitutet anger att 32 000 fastigheter ligger vid övergödda insjöar och 25 000 fastighe-
ter vid övergött havsvatten från Kungsbacka söderöver runt Skåne upp till Stockholms skär-
gård. I ett räkneexempel antas att värdet av dessa fastigheter ligger 10 % under vad de skulle 
varit om vattnet inte vore övergött. Tar man dessutom hänsyn till värdering av fastigheter som 
ligger nära vatten men inte har strandtomt blir antalet drabbade mångdubbelt flera. Bortser 
man från de senare och räknar med att varje fastighet i genomsnitt ägs(nyttjas) av 1,8 personer 
drabbas ca 100 000 personer av problemet med övergödda vatten.  
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Underlag för EcoEffect beräkningar 
Indata för EcoEffect beräkningar gällande bidrag till övergödning och dess relativa betydelse 
redovisas enligt beskrivningen sist i inledningen. 

Karakteriseringsfaktorer (effektfaktorer) 
Karakteriseringsfaktorer enligt UMIP används i EcoEffect, jfr Tabell 18. 

Övergödningens skadevärde 
Skadevärdet beräknas som summan av gruppskadevärde för varje slutproblem. Gruppskade-
värdena i sin tur beräknas som (DALY per person)x(maxantal drabbade)x(total varaktighet)x 
(maxfaktorn/2) 

Slutproblem - typ av påverkan på människor 
Den typ av påverkan som beaktas är den som visas längst till höger i händelsekedjan för över-
gödning,  

Figur 30, sid. 64 med undantag för sjuka barn till följd av nitratförorenade brunnar samt and-
ningsproblem p.g.a. partiklar från förbränning. Eventuella negativa effekter för jordbruket 
som kan komma indirekt genom bildande av marknära ozon behandlas under detta problem. 

Allvarlighet per person 
Allvarligheten beräknas som DALY per person och år.  

DALY-värden – befintliga 
Har inte funnits tillgängliga. 

DALY-värden – beräknade 
För att beräkna DALY per person och år för varje slutproblem behövs uppgifter om stör-
ningsvikter, störningstider och antalet som dör av störningen. Vi har inte beräknat några döds-
fall till följd av försurning. 

Störningsvikter 
Störningsvikter för ett förlorat arbetstillfälle bestämts till 0,15 och störningsviktning för mins-
kade rekreationsmöjligheter till 0,10 och störningsvikten för värdeminskning av fastighet med 
10% till 0,071

Störningstider 

.  

Om man antar att hälften av alla fritidsaktiviteter i skog och vatten inte kommer tills stånd 
p.g.a. av övergödning och försurning så visades i försurningskapitlet att störningstiden för 
                                                 
1 Glaumann M, Malmqvist T. ”Miljövärdering av bebyggelse – Metodbeskrivning för EcoEffect 2005- 01-19 
KTH”. 
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skogsbesök blir 0,009 år per år, vistelse vid vattnet 0,009 år per år och 0,001 år per år för fri-
tidsfisket.  

Om de yrkesverksamma fiskarnas ålder är jämnt fördelad och därmed medelåldern drygt 40 år 
innebär en förlust av arbetet en förlust av ca 20 arbetsår eller ¼ av livstiden eller 0,25 år per år 
jämnt utslaget över livstiden. 

Antal drabbade globalt 
Eftersom fler personer bor i södra än i norra Sverige men också övergödningen är större i söd-
ra Sverige antar vi att de drabbade medborgarna och yrkeskategorierna finns lika starkt repre-
senterade i alla landsdelar. 

Antal drabbade ställs i relation till den relativa minskningen i produktion och rekreationstill-
fällen för fiske samt sänkta fastighetsvärden för vattennära fastigheter. Enligt den tidigare 
beskrivningen används värdet 6,4% för minskning av yrkesmässiga fiskefångsterna, 6,1% för 
minskning av fritidsfiskets fångster samt 5% värdeminskning fastigheter vid övergödda vat-
ten. 

Övergödningen liksom försurningen är i hög grad relaterad till de ekonomiska aktiviteterna i 
samhället i stort och vi antar att antalet DALY, dvs. påverkan på människor, också är relate-
rade till detta och därför är proportionell mot bruttonationalprodukterna. Uppräkningsfaktorn, 
skalfaktorn, från svenska förhållanden till globala blir då ca 215 (49 000 000 000 000/227 400 
000 000)1

Varaktighet  och kulmination 

. 

Vi uppskattning av totala skador används för närvarande i EcoEffect tidsperioden 400 år som 
varaktighetstid för övergödning, dvs. 100 år bakåt i tiden och 300 år framåt (1900- tom 2200-
talet), jfr avsnitt ”Total varaktighet” sid 48. 

Maxfaktorn utgör kvoten mellan det år då maximalt antal DALY inträffar till följd av påver-
kan och antalet DALY per år idag. Varaktighetstiden har antagits vara 400 år med början för 
hundra år sedan. Om maxeffekten antas infall mitt under denna period är det omkring år 2100 
och vi har idag nå¨tt ungefär hälften dit, dvs. maxfaktorn skulle vara 2. 

Beräkning av Skadevärdet 
Beräkning av skadevärden med indata framgår av  Tabell 4 i Bilaga 4 med resultat redovisade 
i tabell 19. 

 

                                                 
1 http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html 
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Tabell 19. Beräknade skadevärde för övergödning 

    

Problem/sjukdom Grupp-skadevärde 
    

Minskade fiskfångster - yrkesfiske                   908 160     

Minskade rekreationsv. - fritidsfiske              19 533 445     

Minskade rekreationsvärden - skog              70 660 112     

Minskade rekreationsv. - vatten              67 942 416     

Sänkta fastighetsvärden              11 287 500     

Kategoriskadevärde = summa           170 331 633     

Diskonterat kategoriskadevärde                        18,95     
 

Osäkerhet 
Beträffande antal drabbade människor så har det beräknade värdet varierats 10 gånger uppåt 
och nedåt för alla problemen. Vidare har ”andelen DALY som förorsakas av miljöpåverkan” 
(övergödningen) varierats från 20% till 100%. 

Dessa variationer ändrade skadevärdet för övergödning till mellan 0,02 och 10,0 gånger det 
ursprungliga värdet. 

Variationen av de här två parametrarnas förändrade inte övergödningens rangordning jämfört 
med de andra miljöpåverkanskategorierna beräknat utifrån skadevärdena. 

Data beskrivning  

Typ av data  
Primärdata 
Sverige 
Sysselsättningsdata 
Uppskattade/antagna värden  
Uppräkningsfaktor från Svensk till global påverkan, maxfaktor. 
Uppräkningsfaktor för kulmination 
Varaktighetstiden 
Beräknade värden 
Störningsvikter för förlorat arbete och utebliven rekreation vid vatten och i skog 
Störningstider för förlorat arbete och utebliven rekreation vid vatten och i skog 
Skadevärden 

Nyckelantaganden  
• Att den globala övergödningen i snitt är 5 % av den svenska.  
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• Att antal förlorade arbetstillfällen är proportionella mot produktionsförlusterna.  
• Att övergödningens effekter på mark och vatten kan räknas om till minskning i fastighets-

värden och rekreationsvärden. 
• Att problemet med övergödning har kulminerat 
• Att övergödningens varaktighet är ca 400 år 
• Att övergödningsproblemets betydelse kan beskrivas genom dess direkta och indirekta 

påverkan på människor och deras tillvaro. 
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Marknära ozon 

Problembeskrivning 

Vad är problemet? 
Bildande av marknära ozon innebär att ozon (O3) och andra liknande foto-kemiska oxidanter 
bildas i troposfären1

VOC frigörs även från naturliga ämnen som tall, lönn, ek och andra träd. Kväveoxider släpps 
ut under förbränning genom att luftens kväve oxiderar under förbränningsförloppet. Utsläp-
pen genereras på platser där naturgas, bensin, dieselolja, fotogen och olja förbränns, d.v.s. vid 
bilvägar, kraftverk och industrier. Dessa ”nyckelemissioner” är förutsättningar för de reaktio-
ner som leder till bildande av ozon liksom solenergi (se nästa avsnitt om Miljömekanism). Det 
på detta sätt är bildande av marknära ozonet utgör främst ett problem på dagtid under som-
marmånaderna.

 och ger ett överskott i förhållande till de naturligt förekommande halter-
na. För att skilja denna typ av ozon från det stratosfäriska ozonet i atmosfären har olika be-
grepp som marknära ozon och troposfäriskt ozon använts i litteraturen. Vissa ”nyckel”-
emissioner krävs för att marknära ozon skall bildas. Bland dessa återfinns flyktiga organiska 
kolväten (Volatile Organic Compounds, VOC) och kväveoxider (NOX). VOC kan man hitta i 
ångor och avgaser från bensin, oljebaserad färg, förtunning (t.ex. lacknafta), lösningsmedel, 
asfalt och liknande produkter.  

2

I Sverige är trafiken den största källan till utsläpp av kväveoxider och VOC. Avfallsförbrän-
ningsanläggningar bidrar också mycket. Utsläpp av VOC kommer också från ofullständig 
förbränning i värmepannor i småhus och vedpannor. En annan utsläppskälla för VOC är an-
vändningen av organiska lösningsmedel, (Jfr 

 Flyktiga kolväten och andra liknande ämnen (förutom metan) kallas 
NMVOC (non-methane volatile organic compounds). 

Figur 37). En tämligen stor del av kväveoxider-
na och VOC-utsläppen sker i tätbefolkade delar av Europa. Bildande av ozon i Sverige beror 
till stor del av NOX- och VOC-emissioner från kontinenten som förs hit med vindarna. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Troposfären är det lägsta av lagren i atmosfären och är cirka 15 kilometer högt vid ekvatorn och 10 kilometer 
högt vid polerna. 
2 Naturvårdsverket (2002) 
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Figur 37   NMVOC (Non-methane volatile organic compounds) från olika källor i Sverige 
år 2001.1

Pågående aktiviteter 

  

Eftersom detta är ett relativt lokalt problem så måste också motåtgärder sättas in lokalt för att 
minska problemet, dvs. minska utsläppen av nyckelemissioner. Datormodellering (ref ?) har 
visat att ozonnivåerna skulle fortsätta att öka i ett antal stadsområden även om de lokala ut-
släppen av NOX och VOC skulle hållas konstanta. För att sänka nivåerna av marknära ozon 
behövs minskning av såväl VOC- som NOX-utsläpp.  

Mål för minskning av marknära på kort och lång sikt kan formuleras på olika sätt. I Sverige, 
till exempel, är ett av delmålen för miljömålet ”Frisk luft” att till år 2020 se till att mängden 
marknära ozon inte överskrider en nivå som är skadlig för hälsa, miljö, kulturvärden och ma-
terial. Timmedelvärdet för ozonkoncentrationen skall då inte överskrida 80 µg/m3 sett som ett 
medelvärde under sommaren2. I Sverige har IVL, Svenska Miljöinstitutet, ansvaret för att 
informera allmänheten när timmedelvärdet för ozonkoncentrationen överskrider 180 µg/m3

Svarige har antagit EUs gränsvärden för koncentrationen av marknära ozon, som redovisas i  
(

 
någonstans i landet. 

Tabell 20). Några av dessa gränsvärden överskrids ofta i landet och ännu oftare i Centraleu-
ropa där koncentrationen kan nå omkring 400 µg/m3

Tabell 20. Svenska och europeiska (EU) gränsvärden för marknära ozon

. 

3 

Nivå Gränsvärde 
(µg/m3) 

Medelvärdestid 
(timmar) 

Anmärkning 

Skadligt för hälsan 110 8 Överskrids flera gånger om året i södra 
och mellersta Sverige 

Skadligt för växter 200 1 Överskrids sällan i södra Sverige 
Skadligt för växter 65 24 Överskrids under store delen av som-

marmånaderna i hela Sverige 
Skyldighet att informera 
allmänheten  

180 1 Uppnås då och då i Sverige 

Skyldighet att varna 
allmänheten  

360 1 Aldrig uppnått, inte ens i södra Sverige 

                                                 
1 Swedish EPA (2003) 
2 Nationella miljömålen, delmål för målet Frisk luft, utarbetade av Carl-Elis Boström, Naturvårdsverket. 
3 Based on Naturvårdsverket, Luftföroreningar i Sverige och EU. www.naturvardsverket.se 
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Ozon är ett stort luftemissionsproblem i hela Europa. För att ta itu med problemet skrevs Gö-
teborgsprotokollet under i Göteborg i början av december 1999. Protokollet fastställer att EU-
länderna skall reducera utsläppen av NOX med 49 % och VOC med 57 % till år 2010. Sam-
mantaget för hela Europa är motsvarande minskningar 40 % respektive 45 %. Sveriges åta-
gande i denna överenskommelse är att utsläppen av både NOX och VOC skall minskas med 
55 %. För den svenska energisektorn betyder detta att de årliga kväveoxidutsläppen inte får 
öka fram till år 2010 och emissionerna av VOC skall minska med omkring 40 %. Det senare 
målet innebär att det krävs förbättringar vid småskalig användning av biobränslen. Hur får 
man då ner NOx med 55%? 

Motivet till protokollet är att den ekonomiska skadan till följd av problemet med bildande av 
ozon inte får vara högre än 5 % av BNP. (Av vadå, BNP?)  Även om protokollet leder till 
avsevärda förbättringar i Sverige som helhet kommer jordbruket i sydvästra Sverige även 
fortsättningsvis påverkas negativt medan skadorna på skogen tros vara mycket begränsade. 

Miljömekanism 
I Figur 38 visas hur bildande av ozon sker.  

1. NO2 sönderfaller under inverkan av solljus till NO och fritt syre, O.  

2. Den fria syremolekylen reagerar med luftens syre (O2) och bildar O3.  

3. I frånvaro av VOC återbildas NO2 och O2 då ozonet O3 och NO reagerar med var-
andra. 

Om VOC (särskilt organiska radikaler) är närvarande så hämmar det den sistnämnda reaktio-
nen dvs oxidation av NO. Istället bildar VOC s.k. fria radikaler som reagerar med NO och 
bildar NO2 som sedan kan genomgå den först beskrivna reaktionen. Ozon kan både bildas och 
konsumeras av NOX beroende på hur mycket VOC som finns i luften. När det finns tillräckli-
ga mängder av NO2 och VOC samt solljus skapas vid vissa utetemperaturer ozon snabbare än 
det bryts ner vilket resulterar i förhöjda halter i luften. 

Figur 38  Mekanismen för bildande av marknära ozon 
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Händelsekedja 
Den händelsekedja som upprättats för marknära ozon visas i Figur 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 39  Händelsekedja för bildande av marknära ozon 

Påverkan på människor sker genom att man andas in ozon med medan för växternas del så 
stör ozonet fotosyntesen.  

Karaktärisering 
Enligt LCA-metodik så kvantifieras utsläppta ämnens relativa bidrag till bildande av marknä-
ra ozon med en karakteriseringsfaktor som kallas Photochemical Ozone Creation Potential 
(POCP). POCP-värden bestäms utifrån det beräknade ozonbildandet under en period av upp 
till fem dagar utmed en rät linje som har sin början i Österrike och slutar vid de södra Brittis-
ka öarna i mitten av sommaren1

POCPi = ozonökning från den i:te VOCn  

. Linjen, trajektorien, beskriver en högt idealiserad anticyklo-
nisk meteorologisk situation med östliga vindar som leder till ett utbrett luftflöde som bär 
förorenade luftmassor med fotokemiskt ursprung från kontinentaleuropa till Storbritannien. 
Denna trajektoria representerar de spridningsvägar som ofta förknippas med förhöjda ozon-
koncentrationer vid de södra Brittiska öarna. POCP för en specifik VOC bestäms genom att 
kvantifiera effekten av en liten stegvis ökning av sitt ozonbildande utsläpp utmed trajektorien 
relativt ökningen från en identisk ökning av utsläppet för en referens-VOC (eten). Så, för en 
given VOC ’i’ definieras POCP enligt följande; 
 

               ozonökning från eten 

                                                 
1 Michael E. Jenkin 1 , Sandra M. Saunders 2 and Richard G. Derwent. (2000). Photochemical Ozone Creation 
Potentials for Aromatic Hydrocarbons: Sensitivity to Variations in Kinetic and Mechanistic Parameters. "Chemi-
cal Behaviour of Aromatic Hydrocarbons in the Troposphere" in Valencia, Spain, February 27 - 29, 2000. Ac-
cessed at < http://www.physchem.uni-wuppertal.de/PC-WWW_Site/pub/valencia2000/proceedings/Jenkin.pdf > 
on June 8, 2003. 
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där värdet för eten definieras som 100. POCP beräknas utifrån resultat från enskilda modell-
experiment. Först simuleras ett grundscenario vilket sedan följs av modellkörningar där ut-
släppet av den valda VOC:n och eten ökas med c:a 1 kg/km2 och dag för det område modellen 
avser. Det extra utsläppet av VOC medverkar till ytterligare bildande av ozon jämfört med 
grundscenariot och denna stegvis ökande mängd ozon kan definieras för en särskild punkt 
längs med trajektorien eller integreras över hela trajektoriens längd. POCP-värden som beräk-
nas i denna studie baseras på den integrerade stegvis ökande ozonbildningen. Beroende på om 
bakgrundskoncentrationen av NOX är över eller under 0,02 mg/m3

Utveckling 

 så finns det två olika ekvi-
valentvärden för marknära ozon. Bilaga 2 i Tabell 2 visar POCP värden beräknade av Alten-
stedt och Pleijel (1998). 

Historiskt 
Kväveoxider och VOC förekommer naturligt i atmosfären och så även ozon. Men atmosfä-
rens koncentration av kväveoxider och VOC har med tiden ökat som följd av mänskliga verk-
samheter. Det har lett till en ökning av ozonkoncentrationen i det marknära lagret av atmosfä-
ren. 

Utsläppen av kväveoxider och VOC har minskat i Sverige med omkring 20-30 % sedan 1980 
bl.a. tack vare nya bilar försedda med katalytisk avgasrening 1. Utsläpp av VOC från bensin-
stationer har även minskat genom att bensinstationerna utrustats med ny teknik (påfyllnings-
stopp och s.k. muff). Men de här utsläppsminskningarna är ganska små i förhållande till vad 
som krävs för att påtagligt minska de förhöjda halterna av marknära ozon. För att marknära 
ozon skall kunna minska i södra Sverige krävs även minskningar av NOX och VOC i Europa 
eftersom föroreningarna sprids med vindarna. Generellt har luftkvaliteten i Europas större 
städer förbättrats mellan 1990-1998. Alla EU-länder förutom Irland, Grekland och Portugal 
har minskat sina emissioner av NOX och VOC. Minskningen i Sverige ligger på omkring 20 
% mellan 1990-19982

Under förhistorisk tid var halten av marknära ozon i Sverige i storleksordningen 10-30 μg/m

. År 2001 var det totala utsläppen av NOX och VOC i Sverige 303 000 
ton oräknat bränsle som sålts i Sverige för användning på internationellt vatten och inom luft-
farten. 

3 
men ligger idag på värden som är 2-3 gånger högre (Skärby 2002). Koncentrationen av mark-
nära ozon har fördubblats i Europa sedan slutet av 1800-talet och under 1970-talet ökade den 
med omkring 1 % per år3

Figur 40
. Det är först helt nyligen som den ökningen avtog för första gången. 

 visar emissionerna av VOC i Sverige mellan 1990-2001. 

                                                 
1 Bernes, C. (2002) Marknära ozon. Accessed at < 
http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/fororen/markozon/oxidant.html > on June 8, 2003.  
2 Naturvårdsverket, Sverige och EU i miljösiffror. 
European Environment Agency, Environmental signals 2001. 
3 Marknära Ozon. Naturvårdsverket. Accessed at <www.naturvardsverket.se> on June 7 2003. 
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Figur 40 Utsläpp av VOC i Sverige 1990-20011

Framtiden 

 

Enligt Naturvårdsverket måste utsläppen av kväveoxider och VOC minska med 75-80 % för 
att sänka ozonkoncentrationen till en nivå som varken påverkar känsliga växter eller hälsan 
hos människor. Naturvårdsverkets bedömning är att ozonproblemet kommer att fortsätta vara 
stort för lång tid framöver eftersom den interna överenskommelsen i Göteborgsprotokollet om 
att minska utsläppen av NOX och VOC inte är inriktat på långtidseffekter?.(Jfr avsn. Pågående 
aktiviteter, sid. 79). 

Total Varaktighet 
Om kväveoxidutsläppen i Europa minskar betydligt mer än vad som skett hittills kommer 
ozonhalterna att sjunka i samma takt. Utifrån vad som hänt fram till idag kommer problemet 
med marknära ozon bestå länge.  

Omfattning 

Geografiskt 
Höga halter av ozon påträffas ofta i storleksordningen 50, 100 eller 150 km från utsläppskäl-
lan (industriområden och stadskärnor). Avgaserna transporteras med vinden till områden långt 
från källorna2

                                                 
1 Kolväteutsläpp i Sverige. Naturvårdsverket. Accessed at < http://www.naturvardsverket.se> on june 7 2003.  

. Ozonproblemet brukar betecknas som ett regionalt problem. I detta samman-
hang kan en region vara en kontinent eller en del av en sådan. På den europeiska kontinenten 
finns det olika områden med stora utsläpp av NOX och VOC vilka i kombination med sol-
strålning vår- och sommartid leder till ökat bildande av marknära ozon. När det är högtryck 

2 The French Ministry of the Environment, 01/08/2001, la pollution de l'air par l'ozone. 
http://www.environnement.gouv.fr/actua/cominfos/dosdir/DIRPPR/air/ozone.htm. 

http://www.environnement.gouv.fr/actua/cominfos/dosdir/DIRPPR/air/ozone.htm�
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sommartid kombinerat med svag vind kan luftmassan stanna kvar i samma område under en 
lång tid ge särskilt hög koncentration av ozon. 

Ozon som bildas över hela kontinenten förs med vinden till Skandinavien. I Sverige mäts 
koncentrationen av ozon på mer än sex stationer från Skåne i söder till Norrbotten i norr. 
Mätvärdena registreras kontinuerligt i en databas på IVL Svenska Miljöinstitutet. Under den 
soliga sommaren 1999 inträffade ett antal perioder med halter som varierade mellan 130-160 
µg/m3 1

Skador 

. Mängden ozon som transporteras till Sverige med vindarna från kontinenten är be-
tydligt högre än de mängder som bildas här i Sverige. 

En hög ackumulation av ozon vid marknivån är skadligt för människors hälsa, ekosystem och 
material. 

Hälsoskador 
Förhöjda koncentrationer av ozon orsakar lung- och andningssvårigheter. Kortvarig expone-
ring kan resultera i andnöd, hosta, tryck över bröstet eller irritation i näsan och svalget. Perso-
ner som motionerar utomhus, barn, äldre och personer med befintliga andningsbesvär är sär-
skilt utsatta. Bland dessa återfinns t.ex. byggnadsarbetare och andra med utomhusarbete. Barn 
är sårbara när de leker och rör sig utomhus på lekplatser, parker och bakgårdar under som-
marmånaderna 

Ozonet med sin starka oxiderande förmåga kan förstör vävnaderna i lungorna när det andas 
in. Det sänker kapaciteten hos lungan och minskar immuniteten mot bakterier och virusinfek-
tioner. Världshälsoorganisationen, WHO, har satt ett maxvärde på 120 µg/m3 under 8 timmar 
vilket motsvarar den lägsta kända påverkansnivån2. WHO betonar att denna nivå antagligen 
saknar en viss säkerhetsmarginal för vissa typer av akuta hälsoeffekter. Trots att andningssvå-
righeter har observerats för ozonkoncentrationer på 160µg/m3 kan överkänsliga personer upp-
leva svårigheter även vid lägre koncentrationer. Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karo-
linska Institutet har rekommenderat en låg-risknivå på 80 µg/m3

• Akuta andningsproblem 

 som ett tim-medelvärde som 
en övre gräns för människors exponering. Under 1999 överskreds t.ex.  detta värde ett flertal 
gånger i södra Sverige, faktiskt under varje vecka i perioden mellan mars och september me-
dan WHO-värdet endast överskreds under några dagar samma period. 

I allmänhet orsakar låga nivåer av ozon följande problem vid inandning: 

• Förvärrad astma 
• Betydande tillfällig nedsättning av lungkapaciteten 
• Inflammation av lungvävnad 
• Sjukhusvistelse och sjukhusbesök 
• Försämring av kroppens immunförsvar vilket gör personer mer mottagliga för and-

ningssjukdomar inklusive bronkit och lunginflammation 
 

                                                 
1 Hovsenius (1999) 
2 Hovsenius (1999) 
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En genomsnittlig vuxen person andas dagligen in 13 000 liter luft 1

Resultat från djurförsök indikerar att upprepad exponering för höga ozonnivåer under flera 
månader kan ge permanenta skador i lungorna. Hofstetter

. Barn andas mer luft per 
kilogram kroppsvikt än vad vuxna gör. Eftersom barns andningssystem fortfarande är under 
utveckling är det mer känsligt för inandande föroreningar än vuxnas. 

Ozon kan förvärra astma, orsaka fler astmaattacker, ökad användning av mediciner, mer me-
dicinsk behandling och fler akutbesök. Astma är ett växande hot mot barn och vuxna. För en 
astmatiker som har en astmaattack kan det kännas som att behöva andas genom ett smalt sug-
rör.  

En frisk vuxen person kan uppleva mellan 15 till över 20 procents nedsättning av lungfunk-
tionen redan vid måttlig rörelse efter att ha exponerats för måttligt förhöjda ozonnivåer i flera 
timmar. Upprepad exponering för ozon kan orsaka skador på lungvävnaderna och det kan leda 
till nedsatt livskvalitet när människor åldras. 

 2

Skador på ekosystemet 

 bedömer hälsoeffekterna av mark-
nära ozon efter astmaattacker, dagar med något nedsatt aktivitet, sjukhusdagar i respirator, 
dagar med symptom, vårdbesök för astma och akut dödlighet. 

Under perioden mellan april till september kan ozonkoncentrationerna vara så höga att gröna 
växter påverkas märkbart. Till följd av sin höga reaktivitet påverkar ozon känsliga växter re-
dan vid låga koncentrationer. Dagen halter av marknära ozon är på många ställen tillräckligt 
höga för att minska avkastningen för många viktiga jordbruksprodukter såsom vete (Figur 
41), potatis, soyabönor, kidneybönor och bomull. 

 

 

Figur 41  Avkastning hos vårvete som funktion av ozonkoncentrationen3

Studier har visat hur t.ex. avkastningen från veteodling påverkas av ozonhalter över 60 µg/m

 

3

Figur 41
 

. Denna koncentration är nära bakgrundsvärdet för stora delar av Europa. Vissa väx-
ter som klöver kan skadas när av förhöjda ozonhalter även under en kort period. Genom att 
känslig växtlighet försvagas av ozonet blir den mer mottaglig för sjukdomar, ohyra och miljö-
belastningar. Forskningsresultat visar att den kritiska kumulativa exponeringsnivån (mätt som 
ppbh = part per billion and hour = miljondelar, timvärde) för många jordbruksprodukter och 
även vildväxande örter och grässorter är 3 000 ppbh, vilket innebär att praktiskt taget hela det 
svenska jordbruket påverkas av ozon. Sammantaget har ozonets påverkan på det svenska 
                                                 
1 US EPA (1997)  
2 Hofstetter (1998) 
3 Danish Environment(1996) 
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jordbruket i termer av lägre avkastning värderats till åtminstone en miljard svenska kronor per 
år1

I Europa är dagsmedelvärdet under växtsäsongen mellan 20-50 ppb (parts per billion)

. 

IVL:s forskning visar att yngre träd påverkas negativt av ozon och det finns också en indika-
tion på att fullvuxna träd är lika känsliga som de yngre. De har genom modellering kommit 
fram till att med kumulativ exponeringsnivå på 10 000 ppbh under tiden april-september är 
volymminskningen för avverkningsklar gran mellan 3-11 %. Värden på 10 000 ppbh 
överskrids främst i södra Götaland. Ozonets påverkan på skogen begränsas därmed till vissa 
områden i Södra Sverige. 

2. I en 
EC-rapporten skriver åtta europeiska forskare att dessa ozonkoncentrationer ger förlorad av-
kastning i storleksordningen 5-15 %3

Material 

. De drar slutsatsen att ozonnivån i Europa är ofta till-
räckligt hög för att orsaka påtaglig minskning av veteskördar. 

Effekterna av marknära ozon på långlivade växter som träd tror man förstärks under många år 
så att hela skogar eller ekosystem kan påverkas efter en längre tids exponering. Till exempel 
kan ozon negativt påverka ekologiska funktioner som vattencirkulation, kretsloppet för när-
ingsämnen och boplatser för olika djur och växtarter. Marknära ozon kan döda eller skada löv 
så att fälls för tidigt eller blir fläckiga eller bruna och därmed t.ex. påtagligt minska naturupp-
levelsen i nationalparker och rekreationsområden. 

Ozon påskyndar nedbrytningen av organiska material som gummi och plast4

                                                 
1 Naturvårdsverket (2006) 
2 Danish Environment(1996) 
3 ibid 
4 Naturvårdsverket, Marknära ozon - Både växter och människor är känsliga. www.naturvardsverket.se 

. Material som 
skadas av ozon innehåller vanligtvis gummi, nylon eller plast. 
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Underlag för EcoEffect-beräkningar 
Indata för EcoEffect-beräkningar gällande bidrag till marknäraozon och dess relativa betydel-
se redovisas enligt beskrivningen sist i inledningen till den här rapporten. 

Karakteriseringsfaktorer (effektfaktorer) 
Beroende på om bakgrundskoncentrationen av NOX är över eller under 0,02 mg/m3

80

 så finns 
det två olika ekvivalentvärden för marknära ozon. I EcoEffect beräkningar har hittills använts 
värden för den högre NOX-koncentrationen (jfr avsn. Karaktärisering sid. ) hämtade från 
UMIP. Dessa värden redovisas i Bilaga 2. De är beräknade för en tidshorisont på 4-5 dygn. 

Marknära ozons skadevärde 
Skadevärdet beräknas som summan av gruppskadevärde för varje slutproblem. Gruppskade-
värdena i sin tur beräknas som (DALY per person)x(maxantal drabbade)x(total varaktig-
het)x(maxfaktorn/2). 

Slutproblem - typ av påverkan på människor  
Den typ av påverkan som beaktas är den som visas längst till höger i händelsekedjan för 
marknära ozon, Figur 39. Dessa är astmaattacker, akutintagna för astma, ökat antal besvärs-
dagar, nedsatt kondition, andningsbesvär, akuta dödsfall, minskade skördar och minskad 
skogstillväxt. 

Allvarlighet per person 
Allvarligheten beräknas som DALY per person och år.  

Begreppet allvarlighet har använts för att beskriva varje slutproblems allvarlighetsgrad ifråga 
om lidande för dem som drabbas men inte dör (YLD = antalet drabbade gånger störningsvik-
ten för varje slag av påverkan) och för dem som drabbas dödligt (YLL = genomsnittligt antal 
förlorade år i förhållande till medellivslängden gånger antalet dödligt drabbade). Flertalet 
slutproblem som följer av marknära ozon leder till ett antal dödsfall dvs. allvarligheten inklu-
derar både YLL och YLD. DALY är summan av YLD och YLL för ett år. I vårt fall summe-
rar vi antalet DALY under hela varaktighetsperioden.  

DALY-värden – befintliga 
Det finns inte DALY-värden för marknära ozons slutproblem. 

DALY-värden – beräknade 
För att beräkna DALY per person och år för varje slutproblem behövs uppgifter om stör-
ningsvikter, störningstider och antalet som dör av störningen.  

Störningsvikter 
Störningsvikter, dvs. den relativa störning som en person utsätts för av ett slutproblem i för-
hållande till att alls inte drabbas har bestämts till värdena i tabell 21. 
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Tabell 21.  Störningsvikter för olika slags påverkan till följd av marknära ozon 

Slutproblem  Störningsvikt1 

Astmaattacker 0.10 

Nedsatt kondition 0.05 

Andningsproblem 0.39 

Dagar med besvär  0.05 

Akutintagna för astma 0.10 

Förlorat arbete (20/80) 0.15* 

* störningsvikter för ett förlorat arbetstillfälle har bestämts till 0,152

Störningstider  

.  

Den tid en person direkt eller indirekt påverkas av marknära ozon under livstiden utslaget per 
år används vid beräkning av skadevärden. Sådana värden har uppskattats och redovisas i ta-
bellen nedan. 

Tabell 22.  Genomsnittlig störningstid per år för olika slags påverkan till följd av marknära 
ozon 
Slutproblem  Tid för påverkan per år (år)3 

Astmaattacker 0.0027 

Nedsatt kondition 0.0027 

Andningsproblem 0.0274 

Dagar med besvär  0.0027 

Akutintagna för astma 0.0082 
Förlorat arbete (20/80) 0,25 

 

Om de yrkesverksamma jordbrukssysselsattas ålder är jämnt fördelad och därmed medelål-
dern drygt 40 år innebär en förlust av arbetet en förlust av ca 20 arbetsår eller ¼ av livstiden 
eller 0,25 år per år jämnt utslaget över livstiden på 80 år. 

För akut dödlighet måste också genomsnittligt antal förlorade år beräknas. För akut dödlighet 
p.g.a. marknära ozon anges 0,75 förlorade år4

Antal drabbade globalt 

. Detta låga värde visar att det är bara gamla 
människor i slutet av sitt liv för vilka dålig stadsluft i form av marknära ozon som kan bli den 
slutliga orsaken till dödsfall. 

Utgångspunkten har varit potentiellt antal drabbade i Europa. Med hjälp av en dos-respons 
kurva där dosen uttrycks i µg/m3 och person och andra relevanta värden har antal drabbade 
per år bestämts till följande värden, Tabell 23 . 

                                                 
1 Hofstetter (1998) 
2 Glaumann M, Malmqvist T. ”Miljövärdering av bebyggelse – Metodbeskrivning för EcoEffect 2005- 01-19 
KTH”. 
3 Hofstetter (1998) 
4 ibid 
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Tabell 23 Maximalt antal drabbade av marknära ozon i Europa.   

Slutproblem  
Maximalt antal påverkade 
personer per år  

Astmaattacker 10 019 110 

Nedsatt kondition 22 794 058 

Andningsproblem 8 268 

Dagar med besvär  77 070 074 

Akutintagna för astma 30 828 

Akut dödlighet 11 526 

Minskad skogstillväxt  30 000 

Minskade skördar 50 000 

 

Förlust av arbetstillfällen inom skogsbruket och jordbruket 
Enligt tidigare redovisade värden från IVL och Pleijel1

Beträffande veteodling så förefaller en ozonbetingad skördeminskning på 5 % i EU-15 utgöra 
ett rimligt antagande vilket motsvarar 30 μg/m

 antas att 5% minskad skogstillväxt till 
följd av marknära ozon i Europa (EU-15) utgör ett rimligt värde som använts i EcoEffect. 
Totala antal verksamma inom skogsnäringen i EU-15 antas vara ca 6 miljoner personer (Jord-
bruksverket, 2001). 

3 ozon under odlingssäsongen. Antalet personer 
som arbetar med jordbruk är omkring 1 000 000 (ibid). Uppgifter om antalet sysselsatta inom 
jord- och skogsbruk i EU hämtades från Jordbruksverket och skogsvårdsstyrelsen2

Uppräkningsfaktorn, skalfaktorn, från Europeiska förhållanden till globala blir baserat på Eu-
ropeiska och globala BNP förhållande som är 9 275 respektive 34 480 billion Euro

. 

3

Varaktighet och kulmination 

. That is  

Bildande av marknära ozon har en direkt koppling till utsläpp av NOx och VOC framför allt 
från energiproduktion och trafik. Utvecklingen hittills tyder inte på att utsläppen skulle mins-
ka radikalt och vi räknar med en varaktighet på 50 år i EcoEffect.  

Maxfaktorn utgör kvoten mellan det år då maximalt antal DALY inträffar till följd av påver-
kan och antalet DALY per år idag. Vi antar att problemet med marknära ozon inte kulminerat 
ännu utan först om några decennier och sätter maxfaktorn till 1,2. 

Beräkning av skadevärdet 
Beräkning av skadevärden med indata framgår av  Tabell 5  i Bilaga 4 med resultat redovisa-
de i nedanstående tabell .   

Tabell 24. Beräknade skadevärde för marknära ozon 

                                                 
1 Pleijel (1999) 
2 Jordbruksverket (2001) och Skogsvårdsstyrelsen (2002) 
3 European Commission (2004)  
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Slutproblem Grupp-skadevärde 
Astmaattacker                              251 409     

Nedsatt kondition                              285 985     

Andningsproblem                                  8 211     

Dagar med besvär                              966 957     

Akutintagna för astma                                  2 349     

Dödsfall                                14 689     

Förlorade arbeten, skogsbruk                                77 447     

Förlorade arben, jordbruk                              129 079     

Kategoriskadevärde = summa                          1 736 126     
Diskonterat kategoriskadevärde 14,37 

 

Osäkerhet 
De mest osäkra indata är ”antal drabbade ett visst år” och ”andel DALY förorsakade av mil-
jöpåverkan”. För att hur fel i dessa slår på beräkning av skadevärdet har vi varierat den första 
faktorn med en faktor 10 uppåt och nedåt. Den andra faktorn har vi varierat ned till 20% av 
ursprungsvärdet som redan är hundra procent och alltså inte går att variera uppåt. 

Resultatet av förändringarna blev att skadevärdet som lägst blev 2% av det ursprungliga och 
som mest 9,9 gånger större än det ursprungliga skadevärdet. Skillnaderna förändrade inte 
rangordningen av marknära i förhållande till de andra påverkanskategorierna. 

Data beskrivning 
Typ av data  
Primärdata 
• Område: Europa 
• Sysselsättningsdata  
Uppskattade/antagna värden  
• Uppräkningsfaktor för kulmination, maxfaktorn 
• Varaktighetstiden 
Beräknade värden 
• Störningsvikter för förlust av arbetstillfällen inom skogsbruket 
• Störningstider för förlust av arbetstillfällen inom jordbruket 
• Skadevärde 

Nyckelantaganden  
• Viktningen av påverkanskategorier kan baseras på konsekvenserna för människor.  
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• Marknäraozon problem som inte utgörs av hälsoproblem kan representeras av problem 
med minskad produktion som drabbar dem som arbetar inom skogs- och jordbruk. 

 

 

 



Human- och ekotoxicitet 

 91 

Human- och ekotoxicitet 
Human- och ekotoxicitet handlar om förgiftning av människor och annat levande till följd av 
farliga ämnen som människan framställt eller frigjort i högre halter än naturliga, t.ex. organis-
ka miljögifter och tungmetaller. Att spåra farliga ämnen i byggnadsmaterial och byggnads-
komponenter och bedöma dessa ur hälsosynpunkt är ett komplicerat och svårhanterat pro-
blem. Det är många ämnen med olika egenskaper som förekommer i olika halter. Om männi-
skors hälsa skall påverkas av ämnen i vår omgivning beror inte bara på dessa utan också på 
var de befinner sig, deras förmåga att läcka, spridningsvägar, hur lokalerna används och venti-
leras när det gäller byggnader etc. Modeller för att hantera alla dessa parametrar blir lätt kom-
plicerade och osäkra.  

I syfte att göra förenklade bedömningar av betydelsen av farliga ämnen jämfört med andra 
miljöproblem har inom EcoEffect prövats olika vägar att angripa problemet. Eftersom de po-
tentiellt farliga ämnena är så många och så olika tycktes det omöjligt att ge jämförande hel-
hetsbedömningar inom området. Därför beslöts att välja ut några välkända och inom byggsek-
torn vanligt förekommande ämnen med olika egenskaper och använda dessa för att bedöma 
det allmänna problemet. Valet föll på Polyklorerade bifenyler (PCB) och Di(2-etylhexyl)ftalat 
(DEHP). Dessa två ämnen beskrevs och studerades med avseende på deras påverkan på män-
niskor, kända skadors omfattning och utveckling på samma sätt som gjorts för andra påver-
kanskategorier. Vi fann då att dessa ämnen bidrog till många det moderna samhällets stora 
hälsoproblem såsom cancer, allergier, reproduktionsstörningar mm. Inom vart och ett av dessa 
problemområden finns olika varianter som kan misstänkas ha samband med det kemikalie-
samhälle som vi lever i idag eftersom omfattningen har ökat i takt med den tekniska utveck-
lingen och produktionen av syntetiska ämnen.  

Utifrån hypotesen att många moderna hälsoproblem har ett samband hantering och använd-
ning av kemiska ämnen direkt eller i olika materialkombinationer har vi gjort en lista över 
hälsoproblem som kan tänkas bero på skadliga ämnen. Därefter har vi sökt statiska uppgifter 
för dessa och gjort DALY-beräkningar liksom för slutproblem inom andra påverkanskategori-
er. Ett problem här är emellertid att orsakskedjorna är mycket osäkrare än för andra påver-
kanskategorier och att toxicitetsproblemet beskrivs väldigt generellt utan koppling till enskil-
da ämnen. De listade hälsoproblemen kan också orsakas av många andra förhållanden i da-
gens livsmiljö än förekomsten av vissa kemikalier. Som en första ansats att bedöma toxicite-
sproblemets omfattning har valts att beräkna hälsoeffekten enligt DALY-systemet om en viss 
procent av de listade hälsoproblemen skulle vara en följd av hälsopåverkande kemikalier. För 
att förtydliga hur vanligt förekommande ämne kan påverka vår hälsa och reproduktionsför-
måga avslutats kapitlet med motsvarande mer detaljerade beskrivningar av PCB och DEHP.  

Problembeskrivning - allmänt 

Vad är problemet? 
I takt med människors ökande användning av syntetiska material och produkter ökar utsläpp 
och spridning av farliga ämnen i miljön, vilka människor och andra levande organismer kan 
exponeras för. Människor kan exponeras för kemiska ämnen via direkt kontakt vid hantering 
av ämnen eller produkter, via inandning av förorenad luft eller via mat och dricksvatten. Ex-
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poneringen för ett kemiskt ämne kan, beroende på ämnets inneboende egenskaper och käns-
ligheten hos den exponerade individen eller ekosystemet, leda till olika typer av besvär och 
skador. 

Med akut toxicitet menas exponering för relativt höga koncentrationer av farliga ämnen där 
toxiska effekter kan påvisas inom kort tid. När toxiska effekter uppträder efter upprepad eller 
långvarig exponering kallas det för kronisk toxicitet. Den kroniska toxiciteten orsakas ofta av 
ämnen som är svårnedbrytbara (persistenta) och sådana som kan bioackumuleras, d.v.s. anri-
kas till höga koncentrationer i människor och andra levande organismer (växter, fisk och 
landdjur).  

Val av referensämnen 
Det finns över 100 000 kemiska ämnen på den europeiska marknaden. De skiljer sig från var-
andra vad gäller inneboende möjligheter att orsaka skador, spridningsbenägenhet samt kemis-
ka och fysikaliska egenskaper. För den största delen av dem har vi bristande kunskaper. Det 
är därför svårt att hitta ett eller flera ämnen som i stort kan representera problemet med human 
och ekotoxicitet inom byggsektorn. Eftersom problemområdet är stort och viktigt har ändå ett 
försök gjorts med hjälp av följande uppsatta kriterier:  

•  Ämnet ska vara tillverkat av människor  

• Ämnet ska ha karakteristiska toxiska egenskaper såsom varande cancerframkallande, 
mutagent, reproduktionsstörande (CMR) och/eller vara persistent, bioackumulerande 
och toxiskt (PBT). 

• Ämnet skall vara vanligt förekommande inom byggsektorn  

• Det skall finnas god tillgång på data om produktion, användning och utsläpp av ämnet.  

• Det skall finnas kunskap om de potentiella skador som ämnet kan förorsaka. 

Val av PCB 
Mot denna bakgrund valdes Polyklorerade bifenyler (PCB) som ett referensämne. PCB är en 
ämnesgrupp med 209 olika kongener1. I denna rapport används samlingsnamnet PCB. PCB-
kongener är långlivade, bioackumlerbara och toxiska. Deras toxicitet täcker ett helt spektrum 
av skador från hudskador till skador på inre organ (beskrivs senare). Vissa av kongenerna har 
strukturella likheter med dioxiner och har visat liknande toxikologiska effekter. Men även 
ickedioxinlika PCB-kongener kan orsaka allvarliga skador. Metaboliter2

 av PCB bryts ner 
långsamt och kan också orsaka skadliga effekter3

Val av DEHP 

. Animaliska livsmedel utgör den största 
exponeringskällan för organiska halogenerade miljökontaminanter, såsom PCB. Därför finns 
det risk för att nästan alla människor exponeras för PCB, som också förekommer i byggnader. 
PCB har idag en global spridning och har använts inom flera olika områden, bland annat i 
transformatorer, värmeväxlare, fogmassor, målarfärg, självkopierande papper, golvmattor och 
i plaster. 

Ju längre tid ett farligt ämne uppehåller sig i miljön desto större är risken för långvarig expo-
nering för människor och desto större är risken för skador. Eftersom PCB har en mycket lång 
                                                 
1 Kongener är en beteckning för varianter inom en och samma grupp av halogenerade organiska föreningar. 
2 Metaboliter: nedbrytningsprodukter  
3 Olsson et al, 2000 
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uppehållstid sökte vi också efter ett referensämne med kortare uppehållstid i miljön. Valet föll 
på DEHP. Historiskt sett har DEHP använts och används fortfarande som mjukgörare i plaster 
och återfinns idag i en rad olika produkter såsom sjukvårdsartiklar och plaster av PVC. Inom 
byggsektorn förekommer ämnet som mjukgörare i fogmassor och golvmattor av PVC. DEHP 
ersatte PCB som mjukgörare i många applikationer. Idag är DEHP är ett prioriterat ämne i 
EUs arbete för riskbedömning av existerande ämnen och för vilka riskreduktionsstrategier 
diskuteras1

Pågående aktiviteter 

.  

Världen 
UNEP2 Chemicals, ett nätverk som bildades inom ramen för FN:s miljöprogram för att arbeta 
med kemiska ämnen i miljön, har sitt fokus på just långlivade organiska ämnen. I maj 2001 
signerade ett drygt hundratal länder Stockholmskonventionen om långlivade organiska för-
oreningar (POP-ämnen3

Europa 

). Konventionen syftar till att förbjuda och begränsa användning och 
utsläpp av POP-ämnen. Initialt omfattade konventionen följande 12 kemiska ämnen: PCB, 
DDT, aldrin, klordan, dieldrin, endrin, heptaklor, mirex, toxafen, hexaklorbensen, dioxiner 
och furaner. 

Inom EU finns idag ett system för riskbedömning och riskhantering av prioriterade ämnen, 
det s.k. existerande ämnesprogrammet som regleras genom Europarådets förordning (EEG) 
Nr 793/93. Ungefär 100 000 kemiska ämnen finns upptagna i EINECS4

Nya ämnen regleras av rådets direktiv 67/548/EEG om klassificering, förpackning och märk-
ning av farliga ämnen som antogs 1967. Tillverkaren eller importören av ett nytt ämne ska 
anmäla detta till myndigheterna och beroende på hur stor mängd av det nya ämnet som släpps 
ut på marknaden ska ämnet testas

 , som är en europeisk 
förteckning över de ämnen som ansågs finnas på den gemensamma marknaden mellan den 1 
januari 1971 och den 18 september 1981. De ämnen som inte finns upptagna på EINECS be-
traktas som nya. Det är EU-kommissionen, som i samråd med medlemsstaterna bestämmer 
vilka av de c:a 100 000 kemiska ämnena som skall utvärderas. Beslutet baseras bland annat på 
information om ämnesegenskaper, användningsvolymer och användningssätt. Utvärderingen 
lägger grund för riskhanteringsstrategier t.ex. försiktighetsmått som krävs av arbetsmiljöskäl 
eller i vissa fall ett totalt användningsförbud. Ämnen upptagna på EINECS har ett s.k. EI-
NECS-nummer. 

5. Fram till år 2000 hade c:a 2 500 ämnen klassificerats och 
märkts6

                                                 
1 Kemikalieinspektionen, 2003 
2 United Nations Environment Programme 
3 POP: Persistent Organic Pollutant (långlivad organisk förorening) 

. 

4EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. Förteckning över existerande, 
kommersiellt använda kemiska ämnen som antas ha funnits på EU-marknaden mellan 1 januari 1971 och 18 
september 1981. http://www.kemi.se/Kemi/Kategorier/Ordbok/Ord/1028622663.html  
 
5 http://www.kemi.se/raw/documents/31524_eg_793_93.pdf 
6 http://www.europarl.eu.int/factsheets/default_sv.htm  

http://www.kemi.se/Kemi/Kategorier/Ordbok/Ord/1028622663.html�
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Ett system för gemensam kemikaliekontroll har byggts upp inom EU, det s.k. REACH-
systemet, som antogs av unionen i december 2006 och skall vara i kraft fr.o.m. 1 juni 2007.1 
Detta innebär att alla kemiska ämnen som tillverkas inom eller importeras till EU över en viss 
mängd skall registreras hos myndigheterna. Ämnena ska riskbedömas av tillverkaren eller 
importören eller användaren om användningen är en annan än den tillverkaren/importören har 
gjort riskbedömningen för. Ämnen som har särskilt farliga egenskaper skall godkännas på 
EU-nivå. De ämnesegenskaper som benämns som särkilt farliga är cancerogena, mutagena 
och reproduktionstoxiciska (CMR-ämnen) samt ämnen som är persistenta, bioakumulerande 
och toxiska (PBT-ämnen2

Sverige 

). 

Tillämpning av EU:s gemensamma kemikalieregler 
Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1994:12 (senast omtryckt 2001:3) om klassificering 
och märkning av kemiska produkter tillämpar EU:s gemensamma regler för klassificering av 
farliga ämnen. I de äldre versionerna (1994:1 och 1997:3) hade Sverige särskilda bestämmel-
ser (undantag) för klassificering och märkning av vissa kemiska produkter. Sedan 30 juli 
2002, då KIFS 2001:3 började gälla, finns inga svenska särbestämmelser längre. Reglerna om 
klassificering och märkning av kemiska produkter är helt harmoniserade med motsvarande 
bestämmelser i EG-direktiv. 

Kemikalieinspektionens register innehåller drygt 130 000 kemiska ämnen. Omkring 100 000 
av dessa har EINECS-nummer, c:a 2 300 eller knappt 2% av dem har tilldelats bindande häl-
so- och/eller miljöklassificeringar i enlighet med EU:s gemensamma klassificeringsregler. 
Dessa 2 300 ämnen finns registrerade i Kemikalieinspektionens databas, den så kallade klassi-
ficeringslistan3

Nationella riktlinjer för kemikaliearbete 

, där PCB och DEHP finns med. PCB klassificeras som hälsoskadlig och mil-
jöfarlig. PCB kan ansamlas i kroppen och ge skador samt är mycket giftiga för vattenorga-
nismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. DEHP klassificeras som gif-
tigt p.g.a. reproduktionstoxiska egenskaper. DEHP kan ge nedsatt fortplantningsförmåga och 
fosterskador. Mer om ämnenas skadliga effekter beskrivs senare i detta kapitel.  

Det nationella miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” har som mål att ”Miljön skall vara fri från äm-
nen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden.

                                                 
1 REACH: (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) system för registrering, bedömning och 
godkännande av kemikalier. http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm 
2 PBT: (persistent, bio accumulative, toxic). Kemikalier som är långlivade, bioackumulerbara och toxiska 
3 http://www.kemi.se/Kemi/Ingangar/Ingangar/Databaser/Databaser.html 
 

”. Det består av 9 delmål varav många skall vara uppnådda 2010. Bland 
dessa återfinns t.ex. mål om ”hälso- och miljöinformation om varor” och ”utfasning av farliga 
ämnen” vilka bägge berör byggsektorn i hög grad. I målet utfasning av särskilt farliga ämnen 
fokuseras på CMR- och PBT-ämnen.  

DEHP är ett CMR-ämne och PCB inrangeras bland CMR- och PBT-ämnen. Till skillnaden 
från DEHP förekommer inte PCB i nyproducerade varor i Sverige. Däremot är PCB föremål 
för saneringsåtgärder. Hittills har insatserna skett på frivillig väg. 
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Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” innebär att nyproducerade varor senaste år 2005 skulle 
varit fria från organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande såsom PCB. Senast 
år 2007 gäller motsvarande krav för varor innehållande CMR-ämnen såsom DEHP. 

Redan befintliga varor, som innehåller ämnen med ovanstående egenskaper skall hanteras på 
ett sådant sätt att ämnena inte läcker ut i miljön. Förorenade områden ska identifieras och sa-
neras. 

Prioriteringsguiden PRIO, ersätter OBS-listan. Guiden ger exempel på farliga ämnen, men är i 
första hand tänkt att ge kunskap om hur du kan gå till väga när man bedömer vilka kemiska 
ämnen som är acceptabla ur hälso- och miljösynpunkt. PRIO är ett webbaserat verktyg hos 
kemikalieinspektionen1

• Söka på ämnen och få information om deras miljö- och hälsofarliga egenskaper  

 med vars hjälp man kan: 

• Få information om prioriterade hälso- och miljöegenskaper  
• Hitta ämnen som ingår i ämnesgrupper och olika produkttyper  
• Få hjälp att utveckla rutiner för inköp, produktutveckling, riskhantering etc.  

Byggsektorn 
De internationella, europeiska och nationella miljömålen och kraven visar att långlivade orga-
niska föroreningar bedöms vara ett av våra allvarligaste miljöhot avseende toxiska effekter. 
Polyklorerade bifenyler (PCB), som hör till denna grupp, har haft en bred användning i 
svenska byggnader mellan 1950 och 1970-talet. Byggnader bedöms idag utgöra den största 
PCB-källan i Sverige innehållande en uppskattad mängd uppåt 300 ton2

• byggherrar och fastighetsägare 

.  

År 1998 antog Byggsektorns Kretsloppsråd ett handlingsprogram för PCB i byggnader och 
har under en femårsperiod drivit ett projekt med målet att inventera PCB-haltiga material och 
sanera sådana som läcker PCB till omgivningen före årsskiftet 2002/2003. Rådet består av 
fyra intressegrupper: 

• arkitektföretag och tekniska konsultföretag 

• bygg- och installationsföretag 

• byggmaterialindustrin 

I åtagandet har fastighetsägare ansvarat för att identifiera och byta ut byggmaterial som kan 
sprida PCB till omgivningen. Inventerings- och saneringsarbete pågår fortfarande och landets 
fastighetsägare har kommit olika långt i denna process3

För övriga kemiska ämnen arbetar många företag inom byggsektorn idag med egna eller ge-
mensamma förbuds-, avvecklings- eller undvikslistor där ett antal kemiska ämnen finns an-
givna. Dessa ämnen får inte användas inom den egna produktionen eller kan accepteras med 
vissa begränsningar i vissa applikationer. Listorna används för att bland annat ställa krav vid 
inköp av varor och tjänster inom respektive företag samt som underlag för miljöbedömning av 
byggvaror. DEHP finns med på samtliga listor. PCB nämns sällan eftersom det inte före-
kommer i nya varor men det prioriteras i hög utsträckning i miljöinventering av byggnader.

. Men målet nåddes inte till år 2003. 

4

                                                 
1 http://www.kemi.se/templates/PRIOframes____4045.aspx 
2 Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, 1999  
3 http://www.sanerapcb.nu Senast uppdaterad 09/26/2002  
4 Beatrice Kindembe och Per-Olof Carlsson, 2002 

.  

http://www.kemi.se/SiteSeeker/HitCounter.aspx?url=http%3a%2f%2fwww.kemi.se%2fprio%3fobs&betid=0&word=Prio&bestbet=1�
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Byggsektorn har sedan år 2002 utvecklat ett nytt system för att fasa ut användningen av sär-
skilt farliga kemiska ämnen från kemiska produkter och byggvaror (nedan kallat varor), kallat 
BASTA1

Miljömekanism 

.  

BASTA-systemet utgår från miljö- och hälsokriterier på de ingående ämnenas egenskaper och 
behöver därför inga listor över oönskade ämnen. Det är själva varan som kontrolleras, inte 
dess livscykel. Tillverkare och leverantörer ska kunna verifiera att de lever upp till gällande 
kriterier inom systemet, som är anpassat till nuvarande och kommande svenska och europeis-
ka krav.  

Exempel på mekanismerna för hur kemikalier kan skada människor finns beskrivna i bilagor-
na om PCB (bilaga x) och DEHP (bilaga y). 

Händelsekedja 
Kemiska ämnen tillgodoser olika former av behov. Vanligtvis är det inte själva ämnena man 
efterfrågan utan tjänsten som den produkt de ingår i tillhandahåller. Vår livsmiljö är full av 
kemikalier som vi i små halter får i oss genom luften vi andas samt mat och dryck. Många av 
våra behov som tillgodoses av produkter innehåller kemikalier som i värsta fall kan skada oss. 
Händelsekedjan i Figur 42 ger exempel på tjänster där kemikalier är involverade vilka kan 
tänkas förorsaka problem för människor (slutproblem).  

                                                 
1 http://www.bastaonline.se 
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Figur 42  Händelsekedja från tjänst till problem ifråga om kemiska ämnen. 

Giftighet 
Ett vanligt sätt att mäta ett ämnes farlighet är att studera konsekvensen av intag av olika 
mängder av ämnet. Studier av toxiska effekter av kemiska ämnen utförs genom djurförsök (in 
vivo), cellbaserade metoder (in vitro) och epidemiologiska undersökningar. Ett ämnets akuta 
toxicitet studeras genom engångstillförsel av ämnet oralt, genom huden eller intravenöst i 
syfte att fastställa LD501 (dödlig dos för 50 % av försöksdjuren). Man får då LD50t2 (letal dos 
för 50 % av försöksdjuren vid en given tid, t). LD50 (96 timmar) för olika PCB-kongener 
varierar mellan 0,015-2,74 mg/l vatten3. Det innebär att PCB är toxiskt och kan orsaka skadli-
ga långtidseffekter i vattenmiljön4

För kronisk toxicitet tillförs ämnet under en tidsperiod av 24 månader för råtta och 18 måna-
der för mus. Man fastställer då NOAEL

. 

5. Om alla doser ger en effekt fastställs i stället LOA-
EL6

Hur mycket av ett kemiskt ämne en levande organism kan inta utan att det uppstår skadliga 
effekter beror på ämnets giftighet, mängd och känsligheten hos den exponerade organismen. 
WHO definierar tolerabelt dagligt intag (TDI) som det dagliga intaget av en kemikalie som 

. Kroniska toxicitetsstudier kombineras oftast med cancerstudier. För studier av reproduk-
tionstoxicitet tillförs ämnet via någon av administrationsvägarna under några kritiska dagar 
under fosteranläggningen, varefter utfallet studeras på avkomman. 

                                                 
1 LD 50/LC 50 (Lethal Dose / Lethal Concentration), mått på akut giftighet och den dos vid vilken hälften av 
individerna i en population dör. LC 50 är måttet på akut giftighet i ekotoxikologiska sammanhang, t.ex. vatten-
miljö. 
2 LD50t, den koncentration av en testsubstans som förorsakar dödlig effekt hos 50% av testade organismer efter 
viss tid, t. 
3 Wendy et al, 2002 
4 Hauschild et al, 1998 
5 NOAEL, No Observed Adverse Effect Level dvs högsta dos vid vilken inga toxiska effekter kan iakttas. 
6 LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level, dvs. den lägsta observerade effektnivå = den lägsta dos vid 
vilken toxisk påverkan iakttagits 
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under en hel livstid anses vara utan nämnvärd risk på basis av alla kända fakta vid tidpunkten 
för bedömningen. TDI uttrycks i mg/kg kroppsvikt och dag. 

Karaktärisering 
Karakterisering innebär att upprätta ett sätt att beräkna det potentiella bidraget till påverkans-
kategorin human- och ekotoxicitet från olika substanser. Vid livscykelinventeringar av en 
produkt/material kartläggs alla de kemiska ämnen som emitteras under produktens/materialets 
hela livscykel. Emissioner kan förekomma vid tillverkning, vid användandet av produk-
ten/materialet eller vid deponeringen. Alla emissioner som har toxiska egenskaper skall tas 
med. 

EcoEffect använder UMIPs1

Utvecklingen 

 metod för karakterisering, vilken sammanfattas i slutet av det här 
avsnittet. Den bygger på hur mycket luft, mark eller vatten det behövs för att späda ut ett visst 
ämne för att det inte ska ge några negativa effekter på människan och miljön. I UMIP redovi-
sar man även kronisk (persistent) toxicitet som en egen påverkanskategori, men i EcoEffect 
har man inkluderat de kroniska effekterna i human- och ekotoxicitet. För humantoxicitet in-
nehåller UMIP-metoden komponenterna spridningsväg, nedbrytningstakt, dagligt intag, över-
föring mellan miljö och människor och tolerabelt dagligt intag. 

Historiskt 
Registreringen av produkter på den svenska marknaden startades år 1978 hos produktkon-
trollnämnden som var knuten till Naturvårdsverket. Produktregistret innehöll då produktnamn 
och producenter. År 1986 började man utöka registret med kvantifiering av produkterna, dock 
i stora mängdintervaller t.ex. 10-100 ton, 100-1000 ton och så vidare. Samma år kom Kemi-
kalieinspektionen till och ett register över kemiska produkter som används på den svenska 
marknaden upprättades år 1992. Kemikalieinspektionens produktregister tar upp det kemiska 
innehållet i produkterna. De uppgifter som finns lagrade i produktregistret är hemliga och 
avser endast kemiska ämnen och produkter. Kemiska ämnen som förs in i landet via varor 
registreras inte. Många länder runt om i världen saknar kemikalieregister. Det finns inte heller 
ett internationellt register på detta område. Den årliga omsättningen av kemiska ämnen runt 
om i världen är därför svår att kvantifiera. Som framgår av nedanstående figur är produktio-
nen av kemikalier en växande industri, Figur 43 . Gamla farliga ämnen avvecklas och nya 
ämnen tillkommer årligen. Utifrån kurvan är det sannolikt att den kemiska industrin kommer 
att fortsätta växa.  

                                                 
1 Hauschild et al, 1998 
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Figur 43.  Produktionsvolymindex för svensk industrin1

Cirka 4 400 kemiska produkter med en sammanlagd vikt på 1 170 000 ton användes i den 
svenska byggindustrin år 1999. Häften av produkterna var klassificerade som hälsofarliga, 
vilket motsvarade c:a 20 % av den totala vikten.

 

2 Tabell 25 I tabellerna  - Tabell 27 nedan re-
dovisas de kvantitetsmässigt största ämnena inom respektive grupp. 

 

Tabell 25 Allergena ämnen i produkter inom byggindustri 19993.  

 
 

                                                 
1 Plast- & Kemiföretagen, 2003 
2 Kemikalieinspektionen och Statistiska Centralbyrån, 1999 
3 ibid 
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Tabell 26 Cancerogena ämnen i produkter inom byggindustri 1999 i mängd över 500 kg1.  

 
 

Tabell 27 Mutagena och reproduktionstoxiska ämnen i produkter inom byggindustri 19992.  

 
 
Användning av CMR-ämnen, dvs. cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen, i 
kemiska produkter i Sverige uppgick till ca 28,6 miljoner ton år 2001. Samma år innehöll 
EU:s gemensamma lista över farliga ämnen sammanlagt 1 131 ämnen och ämnesgrupper 
klassificerade som CMR. I Figur 44 redovisas mängd CMR-ämnen som omsätts i kemiska 
produkter i Sverige. I praktiken är siffrorna ännu högre eftersom man inte tagit med ca 671 
komplexa kolväten, blandningar av ämnen med petroleum eller kolursprung som finns med på 
EU:s CMR-lista. 3

                                                 
1 Kemikalieinspektionen och Statistiska Centralbyrå, 2003 
2 ibid 
3 idid 
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Figur 44 . Användning av CMR-ämnen i Sverige år 2001, exklusive bränsle, drivmedel och 
syntetvaror. 

I Figur 45 redovisas fördelningen av CMR-ämnen. 

 

Figur 45.  Antal ämnen med olika CMR-effekter 1998-2001 

Både i Sverige och inom många internationella organisationer pågår arbete med att konstruera 
nyckeltal för att enkelt kunna följa och redovisa om utvecklingen går mot ett samhälle med 
större eller mindre risker för skador till följd av kemikalier. Detta har visat sig vara svårt. Ett 
förslag till svenskt nyckeltal för kemikalieanvändning är den omsatta mängden hälsofarliga 
kemiska produkter per person, se Figur 46. År 2001 var den 7,3 ton enligt produktregistret.1

                                                 
1 http://www.kemi.se/Kemi/Kategorier/Statistik/Kortstatistik/1035295508.html. Senast uppdaterad: 030923 
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Figur 46.  Mängden tillverkade hälsofarliga kemiska produkter per person och år 1996-
2001 i Sverige1

Varaktighet 

.  

Organiska miljögifter som DDT, PCB och dioxiner är sedan länge förbjudna i vår närmaste 
omvärld. Eftersom de är svårnedbrytbara har de en typisk halveringstid på 5-15 år (Bernes 
2001). Lokalt förekommer betydande läckage från produkter, avfall och förorenat sediment. I 
flera tropiska länder används fortfarande t.ex. DDT som kan spridas vidare genom atmosfä-
ren. Det tar också tid för miljögifterna att spridas upp genom näringskedjorna. Även om 
spridningen av organiska miljögifter helt upphörde kommer deras effekter att kvarstå på indi-
vider som exponerats för höga halter. 

Tungmetaller som bly, kvicksilver, kadmium och koppar är grundämnen som är oförstörbara. 
Genom gruvverksamhet och framställning av rena metaller har människan spritt tungmetaller 
i biosfären till halter som är skadliga för människor och växter. Detta har delvis skett genom 
spridning via atmosfären. För bly och kvicksilver som binds hårt i markens ytskikt kan det ta 
hundratals år för att nå djupare marklager. Därifrån kan de sedan spridas vidare i tusentals år 
via sjöar och vattendrag. Förhöjda halter av kadmium i åkermark orsakad främst av konst-
gödsling förväntas också i 1000-tals år (Bernes 2001). 

Omfattning 
Närhet till utsläppsskälla, spridning av emissioner och följderna är viktiga parametrar i be-
dömningen av den geografiska utbredningen av ett miljöproblem. 

                                                 
1 Kemikalieinspektionen 
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Generellt uppträder toxiska effekter av kemiska ämnen på människor på lokal eller regional 
nivå med undantag för ett fåtal ämnen däribland PCB som beräknas ge globala effekter. Den 
globala påverkan beror på ämnenas toxicitet i kombination med deras persistens och förmåga 
att anrikas i levande organismer. 

Människor och varor förflyttas emellertid idag världen runt i högre utsträckning än tidigare. I 
synnerhet livsmedel transporteras nu även över stora avstånd. Kemiska ämnen som emitterats 
till omgivningen transporteras också naturligt via luft- och vattenströmmar. Till exempel mot-
tar Sverige c:a 2 ton PCB årligen genom vindar. Många länder arbetar med nationella hand-
lingsplaner för att bekämpa spridningen av toxiska ämnen, men många anser att för POP- och 
PBT-ämnen behöver insatser göras på global nivå; 

“Pollutants that are persistent, bioaccumulative, and toxic have been linked to numerous ad-
verse effects in humans and animals. The United States has taken extensive action over the 
years to address these pollutants. But such pollutants not only remain in the environment for 
years and even decades, they also travel far beyond their initial points of release, posing 
threats across national and geographic boundaries. Only by addressing the threat of these 
pollutants on a global scale can we help to meet our goal of leaving America's air cleaner, 
our water purer, and our land better protected1

                                                 
1 EPA, 2001 

”. 
Genom den globala handeln och naturlig spridning via atmosfären och haven tenderar pro-
blemen med farliga ämnen allt mer att bli globala trots att tillverkning samt avsiktliga och 
oavsiktliga utsläpp är lokala. Denna globala spridning förväntas fortsätta i minst samma takt 
som idag. 
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Underlag för EcoEffect beräkningar 
Indata för EcoEffect beräkningar gällande bidrag till toxicitet och dess relativa betydelse re-
dovisas nedan enligt beskrivningen sist i inledningen. Uppgifter kring toxicitetens betydelse 
har delvis grundats på uppgifter om PCB och DEHP som beskrivs i bilagorna 3 och 4. 

Karakteriseringsfaktorer (effektfaktorer) 
UMIPs karakteriseringsmetod används för närvarande i EcoEffect. Karaktäriseringsfaktorer 
finns redovisade i Bilaga 3, Tabell 1. Metodiken beskrivs sammanfattande nedan.  

Effektfaktorer för humantoxicitet 
För varje ämne beräknas effektfaktorer (EF) d.v.s. hur mycket (m3) luft, mark eller vatten 
som behövs för oskadliggöra utsläppet av ett gram substans, (m3

EF ht f BIO I T HRD f BIO I T HTF( ) = × × × × = × × × ×1

/g) av ett potentiellt farligt 
ämne. Effektfaktorn ger en bild av exponeringsrisk och risken för att exponeringen leder till 
effekter på människor eller miljön. Ju mindre volym som krävs desto mindre toxiskt bedöms 
substansen vara. UMIP har räknat fram effektfaktorer för många ämnen och dessa kan använ-
das vid beräkningar av human- och ekotoxicitet.  

Effektfaktorerna innehåller en fördelningsfaktor till delmiljöerna luft, mark, ytvatten och 
grundvatten, en nedbrytbarhetsfaktor, en intagningsmängdfaktor, en transport- och överfö-
ringsfaktor samt en humantoxicitetsfaktor. Dessa återges nedan:  

 ekv. 3 

f  = Fördelningsfaktorn till luft, mark och vatten. 
BIO = Nedbrytbarhetsfaktorn. 
I = Mängd vatten, jord eller mat som intas per kg kroppsvikt per dag. 
T = Transport- och överföringsfaktorn. 
HRD eller HRC = Tolererad daglig dos i g per kg kroppsvikt per dag. 
HTF = Humantoxicitetsfaktorn = 1/HRD.  
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Figur 47  Gången vid beräkning av effektfaktorer och miljöbelastningsvärde (effektpoten-
tial)1

• luft (vid inandning), EF(hta)  

.Beteckningar se ekv. 3 föregående sida.  

Fördelningsfaktorn, f, bestäms i två steg. UMIP har inte utvecklat någon omfördelningsmo-
dell för att räkna ut fördelning till grundvatten (fg) utan denna sätts till noll eftersom man inte 
vet tillräckligt mycket om diffusa transporter i mark.  

Nedbrytbarhetsfaktorn, BIO, bestäms i tester av den biologiska nedbrytbarheten. 

Intagningsfaktor I är den mängd vatten, jord eller mat som intas per kg kroppsvikt per dag. 

Transport- och överföringsfaktorn, T, är ämnets förmåga att överföras och transporteras 
mellan jord, växter, djur och människor. 

Humantoxicitetsfaktorn, HTF baseras på tolererad daglig dos i g av ett potentiellt farligt 
ämne per kg kroppsvikt och dag. Som referensvärden används HRD (Human Reference Do-
sis) eller HRC (Human Reference Concentration). Det är den dos man kan få i sig per dag 
utan att det ger någon effekt. Värdena baseras på försök på djur och människor vid förtäring 
(HRD) och inandning (HRC). För starkt allergiframkallande ämnen i yt- och grundvatten be-
räknas exponeringen ske genom hudkontakt. 

För human toxicitet finns effektfaktorer framräknade för intag via;  

• ytvatten (vid förtäring av fisk och skaldjur), EF(htw),  

• jord (vid direkt förtäring samt via kött, mjölk och vegetabilier), EF(hts) 

• via grundvattnet (vid direkt förtäring), EF(htg) 
Slutligen beräknas miljöeffektpotentialer2 (EP i UMIP) för effektkategorierna ekotoxicitet 
och humantoxicitet. Detta motsvarar det vi i EcoEffect kallar Miljöbelastningsvärden, EL 
[m3] och som är produkten av en effektfaktor [m3

                                                 
1 Wenzel et al, 1997. sid. 284 
2 För UMIPs term ”miljöeffektpotential” används i EcoEffect begreppet ”miljöbelastningsvärde” 

/g] (karakteriseringsfaktor) och mängden 

Utsläpp

Fördelning i miljön Intag Toxicitet Nedbrytbarhet

Slutfördelning
mellan olika
medier, f

Intag av media I Rörlighetsgraden T Toxicitet vid inandning 
och förtäring HTF

Bionedbrytbarhet 
BIO

Ekvivalentfaktorn för olika delmiljöer EF (ht) = f x I x T x HTF x BIO

Toxicitetspotential i olika delmiljöer EP (ht) = Q x EF(ht)
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utsläppt substans (Q) [g]. Miljöbelastningsvärdet EL uttrycks i m3

Effektfaktorer för ekotoxicitet 

 och anger mängd luft, vat-
ten eller jord som behövs för att späda ut ett ämne till en oskadlig koncentration. Ju större 
mängd av ett farligt ämne som släpps ut desto större volym av ett media tas i anspråk för att 
späda ut ett ämne till en oskadlig koncentration. Utsläppens varaktighet tas inte med i beräk-
ningen. Således beräknas följande miljöbelastningsvärden: 

EL (hta) = Q*EF (hta) för humantoxicitet för exponering via luft 

EL (htw) = Q*EF (htw) för humantoxicitet för exponering via ytvatten 

EL (hts) = Q*EF (hts) för humantoxicitet för exponering via mark 

EL (htg) = Q*EF (htg) för humantoxicitet för exponering via grundvatten 

UMIP beräknar effektfaktorer för:  

• akut toxicitet i vatten, EF(et)wa,  

• kronisk toxicitet i vatten, EF(et)wk,  

• kronisk toxicitet i mark, EF(et)sk  

• akut toxicitet för mikroorganismer i biologiska reningsverk, EF(et)r.  
Effektfaktorerna är beroende av ämnens spridning i ekosystemet, nedbrytning och gifthet 
(toxicitet). Effektfaktorerna innehåller en fördelningsfaktor till delmiljöerna luft, mark och 
vatten, en nedbrytbarhetsfaktor samt en ekotoxicitetsfaktor och uttrycks som:  

ETFBIOfPNECBIOfetEF ××=××=  1)(  ekv. 4  

f  = Fördelningsfaktorn till luft, mark och vatten. 
BIO = Nedbrytbarhetsfaktorn. 
PNEC eller LOEC= Predicted No Effect Concentration (Koncentration som inte förutses ge någon effekt) och 
Lowest Observed Effect Concentration (Den lägsta koncentration som ger en observerad effekt). 
ETF = Ekotoxicitetsfaktorn =1/PNEC 
 
Fördelningsfaktorn, f, bestäms i två steg: 

Först bestämmer man det primära media eller recipienten (luft, mark eller vatten) som har 
betydelse för akut toxicitet. 

Den sekundära media/recipienten bestäms av ämnets egenskaper. De två faktorer som be-
stämmer dess fördelning är ämnets flyktighet (Henry’s law) och stabilitet i luft (halveringsti-
den). 

I UMIP räknar man med ett globalt normalvärde på fördelningsfaktorn för kronisk toxicitet i 
vatten (f) på 0,2 och kronisk toxicitet i mark (f) på 0,8 när ämnet sprids både till mark och 
vatten. För akut toxicitet i vatten sätts fördelningsfaktorn till 0 vid utsläpp till luft eller mark 
och 1 vid utsläpp till vatten.  

Nedbrytbarhetsfaktorn, BIO, bestäms i tester av den biologiska nedbrytbarheten. 

Predicted No Effect Concentration, PNEC baseras på toxicitetstest på alger, kräftdjur och 
fiskar. För mikroorganismer i biologiska reningsverk beräknas LOEC (Lowest Observed Ef-
fect Concentration). Säkerhetsmarginal på minst 10 till max 1000 gånger tillämpas beroende 
på hur försöken har utförts. En annan faktor som man tar hänsyn till är ämnets förmåga till 
bioackumulation (Pow) d.v.s. ämnets förmåga att anrikas i levande organismer. PNEC för jord 
är en omräkning från PNEC i vatten. För den omräkningen används värden för absorptionsko-
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efficienten, som är ett värde på organiska ämnens och metallers förmåga att absorberas i olika 
jordarter. Således beräknas följande miljöbelastningsvärden: 

EL (eta) = Q*EF (etw) för akut ekotoxicitet i vatten 

EL (etw) = Q*EF (etw) för kronisk ekotoxicitet i vatten  

EL (ets) = Q*EF (eks) för kronisk ekotoxicitet i jord (mark) 

EL (etg) = Q*EF (ekg) för ekotoxicitet gällande mikroorganismer i reningsverk 

I Tabell 1 i Bilaga 3 visas de effektfaktorer som används idag for olika ämnens bidrag till 
human- och ekotoxicitet och i Tabell 2 i Bilaga 3 visas delkomponenterna av dessa för vissa 
ämnen som är vanliga inom byggsektorn. 

Skadevärde för spridning av giftiga ämnen  
Skadevärdet beräknas som summan av gruppskadevärde för varje slutproblem. Gruppskade-
värdena i sin tur beräknas som (DALY per person)x(maxantal drabbade)x(total varaktighet). 

Slutproblem – typ av påverkan på människor 
Exempel på den typ av påverkan som på mer eller mindre sannolika grunder kan kopplas till 
farliga ämnen visas till höger i händelsekedjan, Figur 42, sid 97. För 13 av dessa 17 potentiel-
la slutproblem har vi tagit reda på antalet drabbade idag, för vissa i Sverige och för andra i 
världen beroende på vad som varit tillgängligt. De som inte tagits med är ögonskador och 
andningsproblem samt minskade skördar p.g.a. skador på växtligheten. Vad gäller skador på 
växter så är detta sannolikt ett litet problem i förhållande till de ökade skördar man får genom 
kemikalieanvändning mot skadeinsekter och för gödning. 

Allvarlighet per person 
Allvarligheten beräknas som DALY per person och år.  

DALY-värden – befintliga 
Globala DALY-värden för cancrarna, förgiftning, fosterskador, astma och njurskador har vi 
hittat för år 1990 i ”The global burden of diseases”1. Våra siffrorna avviker något från ur-
sprungsvärdena eftersom vi räknat om PTO-vikterna till VAS-vikter2

DALY-värden – beräknade 

. För övriga problem har 
vi beräknat DALY-värden för svenska förhållanden och extrapolerat dessa till globala värden. 

För rörelsehandikapp, hudproblem, infertilitet, neurologiska sjukdomar och allergi, har vi 
beräknat DALY-värden för svenska förhållanden och extrapolerat dessa till globala värden. 
Vad gäller allergi så har vi valt allergisk rhinit (hösnuva), som representant för området. 

                                                 
1 Murray CJL, Lopez AD (1996). The global burden of Disease. Cambridge MA, Harvard University Press 1996 
2 Glaumann M, Malmqvist T .Miljövärdering av bebyggelse – Metodbeskrivning för EcoEffect . 2005-01-19. 
HiG och KTH. se www.ecoeffect.se. 
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Störningsvikter 
Störningsvikter har hämtats från ”Global burden of disease” (GBD) och ”Sjukdomsbördan i 
Sverige”(SBS).  

Störningstider 
Föratt kunna räkna om från YLD (TPO vikter) till YLD (VAS vikter) behöver man antalet 
drabbade personer. Men eftersom vi känner YLD(TPO) och TPO vikterna  kan antalet drab-
bade och störningstiden variera (pers * tid = konstant, dvs. få personer som är drabbade under 
kort tid ger samma värde som många personer under lång tid). I Bilaga 3 har vi satt årsande-
len till 1,0 och därmed fått ett fiktivt antal drabbade. Den fiktiva beräkningen är markerad 
med rött. 

Störningstiden för svenska förhållanden kommer från prevalensstatistik varvid störningstiden 
också kan sättas till 1,01

Antal drabbade globalt 

. 

Av vad man hittills vet är miljögifternas bidrag till cancerfrekvenserna i Sverige låg. I enlig-
het med försiktighetsprincipen antar vi att deras bidrag står för 10 % av fallen. Vad gäller 
skador till följd av hantering av kemikalier så gäller detta i vår uppställning hudproblem och 
förgiftning. Det är inte bara de som yrkesmässigt hanterar kemikalier, vilka numerärt måste 
vara förhållandevis få, utan även vanliga människor kan komma i kontakt med kemikalier 
t.ex. i form av rengörings- och bekämpningsmedel som är vitt spridda i samhället. Här antas 
att ¾ av förgiftningsfallen härröra från kemikalier och hälften av hudsjukdomarna. 

Vad gäller skador på fortplantningsförmågan så är det i viss utsträckning en relativt ny förete-
else som till stor del kan bero på kemikaliespridningen, vi ansätter 75 %. För övriga listade 
problem antar vi schablonmässigt 50% beroende av kemikaliespridning. 

Om man antar att tillverkning och spridning av giftiga ämnen har en koppling till samhällsut-
vecklingen i stort, och därmed också antalet DALY för olika regioner, blir uppräkningsfak-
torn från svenska förhållanden till globala blir då ca 215 (49 000 000 000 000/227 400 000 
000)2

Varaktighet och kulmination  

. Antar man istället att relationen är proportionell mot befolkningsmängderna blir sam-
ma uppräkningsfaktor 667 (6 000 000 000/9 000 000). som första ansats har vi använt 215. 

Enligt den tidigare beskrivningen (se avsn. Varaktighet sid. 102) kan hälsoeffekterna av orga-
niska miljögifter väntas bestå minst en generation sedan spridningen av dessa upphört. Hälso-
effekterna av förhöjda tungmetallhalter kan komma att uppträde hundratals, kanske tusentals 
år framöver. Tills vidare använder vi bara en varaktighetsperiod för varje påverkanskategori. 
Vilka kemiska ämnen som kan vara potentiellt farliga på olika sätt är i stor utsträckning fort-
farande okända. Inte heller spridningen av dem som vi vet är farliga har helt upphört. Som en 
första ansats för beräkning av betydelsen av spridning av farliga ämnen väljer vi varaktighets-
tiden 500 år. 

Maxfaktorn utgör kvoten mellan maximalt antal DALY per år när detta inträffar och antalet 
DALY per år idag. Varaktighetstiden har antagits vara 500 år med början för hundra år sedan 
när produktion av kemikalier i stor skala påbörjades. Om maxeffekten antas infalla mitt under 

                                                 
1 Ibid 
2 http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html 
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denna period är det omkring år 2150 och vi har idag nått ungefär 40 % av tiden dit. Maxfak-
torn sätts till 2,5. 

Beräkning av skadevärdet 
Vid beräkning av DALY har globala uppgifter hämtats från GBD1 men när ett listat hälsopro-
blem inte återfunnits där har i stället SBS2

Beräkning av skadevärden med indata framgår av Tabell 6 i Bilaga 4 med resultat redovisade 
i nedanstående tabell .   

Tabell 28. Beräknade skadevärde för farliga ämnen. 

 använts och dessa har sedan räknats upp med 215. 
I GBD finns inte antalet drabbade redovisat utan endast en summering av YLD, YLL och 
DALY. För att få dessa antal och använda funktionsvikter enligt VAS (se metodkapitlet) har 
vi räknat baklänges. Genomsnittliga sjukdomstider har i en del fall antagits. 

Problem/sjukdom Skadevärde 
Levercancer 410 117 249 
Magsäckscancer 484 877 488 
Lungcancer 563 949 555 
Hudcancer 40 648 333 
Förgiftning 3 000 276 800 
Rörelsehandikapp 149 613 663 
Fosterskador 9 950 137 500 
Hudsjukdomar 2 066 603 516 
Infertlitet 1 198 223 595 
Asthma 6 430 880 720 
Neurologiska sjukdomar 6 011 433 777 
Njurskador 2 802 219 042 
Allergisk rhinit (hösnuva) 2 907 629 943 
Kategoriskadevärde = summa 36 016 611 181 
Diskonterat kategoriskadevärde 24,3 

 

Enligt detta beräkningsresultat bidrar farliga ämnen mest till hälsoproblemen förgiftning, neu-
rologiska sjukdomar och fosterskador.   

Osäkerhet 
Osäkerheten gällande uppgifter om levercancer, magsäckscancer, lungcancer, hudcancer, för-
giftning, rörelsehandikapp, fosterskador, hudsjukdomar, infertilitet, astma, neurologiska sjuk-
domar, njurskador and allergisk rhinit (hösnuva) antas vara låg eftersom den bygger på stati-
stik. Men hur stor andel av dessa sjukdomar och problem som kan tillskrivas miljöförändring-
ar vet vi lite om. Därför har denna andel varierats nedåt för att undersöka hur detta slår på 
skadevärdena enligt nedanstående tabell. Eftersom beräkningarna skall motsvara ett värsta 
scenario finns ingen anledning att öka de ursprungliga värdena för miljöpåverkans andel. 

Tabell 29. Tabellens max- och min-värden har prövats för att kontrollera hur fel i indata på-
verka beräkningen av skadevärden.  

                                                 
1 Global Burden of Disease (Murray 1996) 
2 Sjukdomsbördan i Sverige ( 
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 Andel DALY relaterad till miljöpå-
verkan 

Ursprungliga 
värden 

Min – minsta 
prövade värde 

Levercancer  10 2 
Magsäckscancer  10 2 
Lungcancer 10 2 
Hudcancer  10 2 
Förgiftning  75 15 
Rörelsehandikapp   50 10 
Fosterskador 50 10 
Hudsjukdomar  50 10 
Infertilitet 75 15 
Astma 50 10 
Neurologiska sjukdomar 50 10 
Njurskador  50 10 
Allergisk rhinit (hösnuva) 50 10 

 

Med de lägre värdena för “andel förorsakad av miljöpåverkan” gav en minskning av skade-
värdet på 80 %. Däremot förändras inte rangordningen för human- och eko-toxicitet jämfört 
med andra påverkanskategorier ens vid ganska stora fel i bedömningen av andelen förorsakad 
av miljöpåverkan. Det beror på att skadevärdet från början är väldigt stort i förhållande till 
flertalet andra påverkanskategorier. 

Databeskrivning  
Typ av data  
Primärdata 
DALY data från Sverige och världen. 
Uppskattade/antagna värden  
Antal drabbade som beror av kemiska ämnen 
Uppräkningsfaktor från Svensk till global påverkan 
Varaktigheten 
Beräknade värden 
Skadevärden 

Nyckelantaganden  
• Att antalet sjuka av kemiska ämnen kan uppskattas som en andel av det totala antalet 

drabbade av de sjukdomar/störningar som farliga ämnen förväntas ge upphov till. 
• Att effekten av farliga ämnen kan bedömas efter hur det drabbar människor. 
• Att slutproblemens omfattning följer omfattningen av spridning av farliga ämnen 
• Att svenska förhållanden kan extrapoleras till global omfattning och i grova drag ge en 

riktig storleksordning. 
• Att effekterna av att sprida farliga ämnen kommer att vara i 500 år 
 



Radioaktiv miljöpåverkan 

 111 

Radioaktiv miljöpåverkan från el-
produktion 

Problembeskrivning 
Syftet med det här avsnittet är att belysa frågor som berör risker med kärnkraftsproducerad 
elektricitet på kort och lång sikt. Därför diskuteras enbart radioaktivt material från kärnkraft-
cykeln, inte sådant som skapas eller används för andra ändamål t.ex. inom sjukvård och indu-
stri.  

Vad är problemet? 
Problemet är själva radioaktiviteten hos bränslet och restprodukterna som människor kan ut-
sättas för alltifrån utvinning till avfallsförvaring. All joniserande strålning är skadlig för le-
vande organismer men känsligheten för olika exponering varierar mellan arterna. Det högra-
dioaktiva kärnkraftsavfallet utgör en av de farligaste avfallstyperna som mänskligheten pro-
ducerat. Många av de radioaktiva ämnen som bildas vid produktion av elektricitet från kärn-
kraft kan behålla sin skadlighet i årtusenden eller mer. Under denna tid måste de hållas sepa-
rerade från levande organismer. Det största problemet med kärnkraftanvändningen torde vara 
att garantera denna avskiljning för en oöverskådlig framtid vilket kommer att kräva insatser 
även av kommande generationer. De risker som förekommer i bränslehanteringens olika ske-
den är idag rigoröst omgärdade av kontroller och övervakning vilket gör att sannolikheten för 
att allvarliga olyckor med många skadade är väsentligt lägre idag än tidigare. I Sverige och 
andra länder omges hanteringen av radioaktivt material av en rad lagar, förordningar och före-
skrifter. En utveckling av säkerhetsarbetet för att undvika strålrisker pågår ständigt. Om än 
under gällande dosgränser så utsätts emellertid personal i kärnkraftsverksamhet regelbundet 
för joniserande strålning. 

Pågående aktiviteter  
Sverige 
Sverige har producerat elektricitet med kärnkraft sedan början av 1970-talet. Redan tidigt 
kom en lag som säger att den som producerar el med kärnkraft också måste ta hand om avfal-
let. Därför har kärnkraftföretagen i Sverige bildat Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB1

Tidigare var ”Statens kärnkraftinspektion, SKI, den myndighet som kontrollerar att de som 
har tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet uppfyller de krav som ställs: på säkerhet vid 
drift av anläggningarna, på kontrollen av kärnämnen samt på hantering och slutförvaring av 
kärnkraftens avfall. Denna verksamhet tillsammans med Statens strålskyddsinstitut, SSI, har 
från 2008 inlemmats i den ny Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM

, 
vars uppgift är att ta hand om Sveriges radioaktiva avfall på ett säkert sätt. 

2

                                                 
1 http://www.skb.se 
2 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se 

. 
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SSM övervakar all kärnteknisk verksamhet i Sverige, det vill säga kärnbränsletillverkning, 
driften vid kärnkraftverken och övriga kärntekniska anläggningar, transporter och avfallshan-
tering. SSM har bland annat till uppgift att övervaka att strålskyddsbestämmelserna efterlevs”. 

Allt kärnämne i Sverige bokförs och rapporteras till SSM och EU:s kontrollorgan – oavsett 
om det används inom kärnkraftindustrin, på sjukhus, på universitet och högskolor eller i labo-
ratorier. Transporter av kärnämne omfattas av speciella regler och tillstånd ges av SSM. Detta 
görs för att man hela tiden ska veta var kärnämnet finns och hur mycket som finns så att den 
världsomfattande kontrollen, kallad ”safeguard”, fungerar. Syftet med ”safeguard” är att för-
hindra att kärnämne används för otillåten framställning av kärnvapen.1

Tidigare var Statens Strålskyddsinstitut, SSI är en parallell myndighet till SKI som bedriver 
tillsyn av bl.a. alla de svenska kärnkraftverken med stöd av strålskyddslagen (Se t.ex. ”kärn-
säkerhetsutredningen SOU 2003:100). SSI bildades 1965 ur dåvarande ”socialstyrelsens strål-
skyddsnämnd” och har till uppgift att vara central förvaltningsmyndighet för frågor om skydd 
av människor, djur och miljö mot skadlig verkan av joniserande och icke-joniserande strål-
ning (Förordning 1988:295)

  

Sverige skrev 1968 under det så kallade icke-spridningsavtalet, vilket innebär att vi förbundit 
oss att använda kärnenergi enbart för fredliga syften och att svenskt kärnämne får kontrolleras 
av FN:s atomenergiorgan IAEA (International Atomic Energy Agency i Wien). Eftersom Sve-
rige är medlem i EU kontrolleras allt svenskt kärnämne även av EU:s kontrollorgan Euratom. 
SSM ansvarar för att Sverige uppfyller alla internationella avtal på icke-spridningsområdet. 

 2

• Strålskyddslagen (SFS 1988:220) som reglerar all verksamhet med strålning i Sverige. 
Strålskyddslagen är en ramlag vilket innebär att lagen innehåller de huvudsakliga reg-
lerna men att dessa skall fyllas med ett innehåll som bestäms av regeringen eller den 
myndighet regeringen bestämmer

. Som nämnts ingår idag SSIs åtaganden i SSMs vilket bl.a. in-
nebär samordning, uppföljning och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet ”Säker strål-
miljö”.  

Säkerheten kring strålskydd regleras i: 

3

• Regeringen har genom strålskyddsförordningen (SFS 1988:293)

. 
4 bemyndigat Statens 

strålskyddsinstitut att meddela föreskrifter om strålskydd5

• SSM har tilldelats ett antal andra uppgifter om strålskydd genom ”Förordning med in-
struktion för Statens strålskyddsinstitut. (SFS 1988:295)

. 

 6

Miljökvalitetsmålet ”Säker strålmiljö” 

. 

Miljömålet ”säker strålmiljö” omfattar joniserande strålning, hudcancer p.g.a. solstrålning och riskerna 
med elektromagnetisk strålning. Delmålet om joniserande strålning lyder: 

”År 2010 ska halterna i miljön av radioaktiva ämnen som släpps ut från alla verksamheter vara så låga 
att människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas. Det individuella dostillskottet till allmänhe-
ten ska understiga 0,01 mSv7

                                                 
1 http://www.ski.se 
2 http://www.ssi.se 
3 SFS 1988:220 
4 SFS 1988:293 
5 SSI, 2004 
6 SFS 1988:295 
7 mSv = milliSievert (se strålningseffekt nedan) 

 per person och år från varje enskild verksamhet.” 

 

I ett generationsperspektiv bör delmålet innebära bl.a. följande: 
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• Stråldoser begränsas så långt det är rimligt möjligt.  

• Den högsta sammanlagda årliga effektiva stråldosen som individer ur allmänheten får 
utsättas för från verksamheter med strålning överstiger inte 1 millisievert (mSv) per 
person under ett år.  

• Allvarliga tillbud och haverier i kärntekniska anläggningar förebyggs. Spridning av 
radioaktiva ämnen till omgivningen förhindras eller begränsas om ett haveri skulle in-
träffa.  

• Riskerna med elektromagnetiska fält kartläggs så långt som möjligt och nödvändiga 
åtgärder vidtas i takt med att eventuella risker identifieras. 

Globalt 
Samarbete kring kärnsäkerheten i världen har utvecklats genom flera internationella organ. 

Det internationella atomenergiorganet, IAEA (International Atomic Energy Agency) i Wien är 
ett FN-organ som bildades 1957 och arbetar för vetenskapligt och tekniskt samarbete inom 
det kärntekniska området samt för fredlig användning av kärnteknik. IAEA utarbetar rekom-
mendationer och råd om reaktorsäkerhet, strålskydd, kärnavfallshantering och transporter av 
radioaktivt material. SSM medverkar i detta arbete. IAEA ansvarar också för det internatio-
nella samarbete som syftar till att förhindra spridning av kärnvapen. SSM arbetar bland annat 
med att utveckla kontrollen av kärnämnen och med ett utbildningsprogram för IAEA:s in-
spektörer. Dessa inspekterar kärnkraftsanläggningar och övervakar ickespridningsavtalet 
(NPT, Non-Profileration of Nuclear Weapons) som mer än 140 stater undertecknat. De an-
slutna länderna rapporterar import och export av kärnmaterial och utrustning för hantering av 
detta till IAEA. I avtalet ingår att inspektörerna har rätt att göra oannonserade inspektioner. 

Länder med kärnkraft som är medlemmar av det ekonomiska samarbetsorganet OECD har 
tillsammans bildat Nuclear Energy Agency, NEA som har sitt kontor i Paris. Genom NEA 
sker ett stort utbyte av tekniska erfarenheter för att medlemsländerna lättare skall kunna ut-
veckla och bibehålla en hög säkerhet i kärnenergifrågor. Inom NEA finns underavdelningar 
som är specialiserade bland annat på reaktorsäkerhet och kärnavfall. 

Kärnsäkerhetsmyndigheterna i de EU-länder som har kärnkraft samarbetar inom WENRA1 
(Western European Nuclear Regulators Association). Det finns även ett motsvarande samar-
bete för kärnsäkerhetsmyndigheter globalt nämligen INRA (International Nuclear Regulators 
Association)2

Miljömekanism 

. 

Kärnkraft 
Vid slutet av 1930-talet kände fysikerna till den teoretiska grunden för kärnklyvning. Vid 
klyvning av till exempel en uranatoms kärna frigörs energi och neutroner, vilka i sin tur, när 
de träffar andra uranatomer, ger upphov till nya kärnklyvningar då ännu fler neutroner frigörs. 
En kedjereaktion uppstår. Förutom energi alstras dessutom strålning och en mängd radioakti-
va ämnen. 

                                                 
1 http://www.wenra.org 
2 http://www.nrc.gov 
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I en kärnreaktor kontrolleras kärnklyvningarna. Detta sker genom att man begränsar antalet 
neutroner som frigörs så att energiutvecklingen blir konstant. Den överskottsenergi som bildas 
när atomkärnan klyvs av neutronerna, värmer det omgivande vattnet så att det kokar. Vatten-
ångan driver en turbin som i sin tur driver en generator som alstrar elektricitet. Bränslet i en 
kärnreaktor är uran. Det är inkapslat i metallrör som i första hand är till för att hålla uran-
bränslekutsarna på plats i bränsleelementen. Metallrören sammanfogas först till bränsleknip-
pen och sedan till bränsleelement innan reaktorn laddas.  

När bränsleelementen kommer från kärnbränslefabrikerna är de svagt naturligt radioaktiva av 
uranet. Efter att ha använts i kärnreaktorn i cirka fem år har det klyvbara materialet tagit slut 
och bränsleelementen måste bytas ut. Klyvningsprocessen har då gjort det utbrända kärn-
bränslet starkt radioaktivt och det kommer det att fortsätta att vara under en mycket lång tid. 
Det radioaktiva sönderfallet har också gjort att bränsleelementen är varma och de behöver 
därför kylas under inledningen av mellanlagringen som varar i cirka 40 år innan bränslet kan 
slutförvaras. I Sverige sker en sådan mellanlagring i CLAB, ett centrallager för utbränt kärn-
bränsle, utanför Oskarshamn. 

Joniserande strålning 
Radioaktivitet är ett ämnes förmåga att utsända joniserande strålning. Vill man ange en strål-
källas styrka använder man begreppet aktivitet, som är en mätbar storhet och mäts i enheten 
becquerel (Bq). Joniserande strålning förmår att slå sönder atomer eller molekyler så att joner 
bildas. Joniserande strålning är så energirik att den kan rycka loss elektroner från de atomer 
som den träffar, och på så vis förvandla dem till positivt laddade joner.  

Den joniserande strålningen kan delas in i elektromagnetisk strålning, en vågrörelse av elekt-
riska och magnetiska fält (röntgenstrålning och gammastrålning), och partikelstrålning, en 
ström av partiklar från atomkärnor, (alfa-, beta- eller neutronstrålning). Röntgenstrålning och 
gammastrålning är samma typ av strålning, men med olika ursprung.  

Alfastrålning består av heliumkärnor. Den uppstår när vissa tunga atomkärnor sönderfaller. 
Alfastrålningen hejdas lätt när den stöter emot någonting och har en räckvidd i luft på bara ett 
par centimeter. Den stoppas av ett tunt papper och kan inte tränga igenom människans hud. 
Därför är den farlig för människor bara om den hamnar inne i kroppen, genom inandningsluf-
ten eller genom dricksvatten. Den största risken för att få in alfastrålning i kroppen kommer 
från radon i luft och vatten. 

Betastrålning består av elektroner som utsänds när vissa radioaktiva ämnen sönderfaller. Be-
tastrålningen har längre räckvidd än alfastrålning; upp till tio meter i luft. Tjocka kläder eller 
glasögon stoppar strålningen. Betastrålning utgör en risk för människan vid bestrålning tex. av 
oskyddad hud och ögonen eller om partiklarna kommer in i kroppen. 

Neutronstrålning uppkommer vid kärnklyvning i kärnkraftsreaktorer och finns inne i reaktorn 
då den är i drift. Den stoppas av några meter vatten och upphör praktiskt taget helt när kärn-
klyvningarna avbryts. Vid kärnvapenexplosioner kan neutronstrålning svara för en stor del av 
strålskadorna. 

Gamma- och röntgenstrålning är båda energirik elektromagnetisk strålning. Skillnaden mellan 
dem är framför allt deras ursprung. Röntgenstrålning skapas ofta på konstgjord väg i röntgen-
rör med hjälp av elektricitet. Den kommer från energiövergångar mellan elektronskalen i ato-
men. För att hejda den röntgenstrålning som används i sjukvården räcker det oftast med några 
millimeter bly. 
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Gammastrålningen bildas när radioaktiva atomkärnor sönderfaller. Den har mycket lång räck-
vidd, och mycket större genomträngningsförmåga än alfa- och betastrålning. Det krävs ett 
blyskikt på flera centimeter, decimetertjock betong eller ett par meter vatten för att dämpa 
stark gammastrålning till oskadliga nivåer.  

Strålningseffekt 
Effektiv stråldos, dosekvivalent, (stråldos i dagligt tal) beskriver effekten av en absorberad 
dos joniserande strålning i människokroppen1. Till exempel är alfastrålningens biologiska 
verkan på människan 20 gånger större än motsvarande absorberad dos betastrålning. Enheten 
för stråldos är sievert (Sv), uppkallad efter den svenske radiofysikern och strålskyddspionjä-
ren Rolf Sievert (1896-1966). Måttet är vägt med hänsyn till skadeverkningen från olika sor-
ters strålning utifrån den upptagna energin per kroppsmassa (J/kg). Motsvarande mått utan 
hänsyn till potentiell skadeverkan kallas gray (J/kg)2

En sievert är en mycket hög stråldos, och man använder ofta enheten millisievert, mSv (en 
tusendels sievert). 

. Måttet på strålningsexpositionen för en 
grupp människor, kollektivdosen, kallas mansievert (manSv). Kollektivdosen beräknas som 
medelvärdet av ett antal individers effektiva doser multiplicerat med det totala antalet indivi-
der. 

Tabell 30 nedan visar symptom efter stora stråldoser, dvs. hos människor 
som drabbats av strålsjuka.  

Tabell 30 Dosekvivalent och symptom3

Dosekvivalent 

  

Symptom 
< 1 Sv Inga omedelbara skador 

> 1 Sv Ger strålsjuka 

> 3 Sv Ger 50 % dödlighet utan vård 

> 6 Sv Ger 100 % dödlighet utan vård 

 

Typiska symptom på strålsjuka är illamående, kräkningar, diarré, feber, blödningar och hårav-
fall. 

Den stråldos som människor i Sverige normalt utsätts för per person och år, är i genomsnitt 
drygt 4 mSv och kommer från de olika källorna som cirkeldiagrammet nedan visar.  

                                                 
1 Nationalencyklopedin 
2 1 Sv = 1 J/kg = 1 gray (Gy). gray är uppkallat efter den brittiske fysikern Harold Grey (1905-1965) 
3 Nationalencyklopedin  
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Figur 48.  Olika källor till radioaktiv strålning i Sverige  

För att beskriva ett radioaktivt ämnes strålningskapacitet talar man ofta om halveringstiden 
dvs. den tid det tar innan aktiviteten har minskat till hälften av vad den var från början. Halve-
ringstiden är alltså inte i sig ett mått på hur farligt ett ämne är, bara hur snabbt strålningen från 
det avtar. Halveringstiden är speciell för varje radioaktiv nuklid. De radioaktiva ämnen som 
finns i naturen har mycket lång halveringstid. När jorden skapades fanns många fler radioak-
tiva ämnen, men strålningen från dem med kort halveringstid har hunnit klinga av sedan dess. 
Aktiviteten från ett radioaktivt ämne mäts i becquerel (Bq) där 1 Bq = 1 sönderfall/sekund. 
Tabell 31 ger exempel på halveringstid hos några radioaktiva ämnen. 

 

Tabell 31 Några exempel på radioaktiva ämnens halveringstid  

Grundämne Isotop Halveringstid 
Radon 222 3,8 dygn 
Jod 131 8 dygn 
Kobolt 60 5 år 
Strontium 90 29 år 
Cesium 137 30 år 
Kol 14 5 700 år 
Plutonium 239 24 000 år 
Kalium 40 1,3 miljarder år 
Uran 238 4,5 miljarder år 

Händelsekedja 
Händelsekedjan för radioaktivt avfall kan sammanfattas enligt, Figur 49. 
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Figur 49.  Tänkbar händelsekedja från behov till skada gällande radioaktivitet relaterad 
till användning av kärnkraftsel 

Karaktärisering 
Användning av kärnkraft innebär mindre eller större risker i olika led av bränsle- och avfalls-
hanteringen samt vid elproduktion. Varje använd kWh el producerad i kärnkraftverk bidrar till 
den sammanlagda risken för att något händer i något led. I EcoEffect används därför kWhkärnk-

raft som karaktäriseringsenhet. 

Kärnkraftens problematik behandlas mycket olika i olika miljöbedömningsmetoder. T.ex. 
utgår livscykelbedömningen vid BRE1 från producerad mängd av medel och högaktivt avfall 
medan Ecoindicator 992

133

 utgår från utsläpp hela bränslecykeln. Risken för olyckor beaktar 
ingendera metoden. EcoEffect använder ett förenklat angreppssätt där varje kärnkraftsprodu-
cerad kilowattimme antas bidra till en risk för att strålningsrelaterade hälsoproblem uppstår 
(se sid  nedan). 

Utvecklingen 

Historik 
Sverige 
1947 bildades Atomenergi AB, ägt av staten och industrin tillsammans, för att utveckla den 
nya kraftkällan. Detta ledde till att en forskningsreaktor kunde byggas 1954. Reaktorn kalla-
des R1 och var belägen i ett bergrum under nuvarande KTH-området i centrala Stockholm. 
Ytterligare två forskningsreaktorer, R2 och R2-0, byggdes 1959-60. R2 och R2-0 byggdes i 
Studsvik och var avsedda bl.a. för bestrålningsuppdrag vid materialprovning. Vid Ågesta 
strax söder om Stockholm finns det första kommersiella kärnkraftverket i Sverige som bygg-

                                                 
1 Building Research Establishment, UK. http://www.bre.co.uk/ 
2 Ecoindicator 99 rapporter finns att ladda ner på: http://www.pre.nl/eco-indicator99/ei99-reports.htm 
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des för att försörjde förorten Farsta med fjärrvärme. Det började byggas 1958, och kom i drift 
1964 men lades ner 1974 p.g.a. konkurrens med den billiga oljan.  

1957, samma år som IAEA bildades, påbörjades projektet att bygga en plutoniumproduceran-
de tungvattenreaktor i Marviken i Östergötland. 1968 stod reaktorn färdig för provdrift. Sve-
rige hade dock bestämt sig för att skriva under FN: s icke-spridningsavtal och 1970 avbröts 
slutförandet av kraftstationen i Marviken. Icke-spridningsfördraget innebar att Sverige hade 
förbundit sig att förhindra spridning av material som kan användas för kärnvapentillverkning. 
På grund av detta var det lättvattenreaktorer som blev aktuella för Sveriges del.  

Den första lättvattenreaktorn i Sverige beställdes av Oskarshamns Kraftgrupp AB 1966, och 
1972 var Sveriges första fullskaliga kärnkraftverk klart för drift. Kraftverket byggdes av det 
halvstatliga företaget ASEA-ATOM, som bildats sedan ASEA: s avdelning för atomenergi 
och AB Atomenergi slagits ihop. Oskarshamn1 var Sveriges första kommersiella kärnkrafts-
reaktor. Idag har Sverige 10 reaktorer i drift:, Forsmark 1-3, Oskarshamn 1-3, och Ringhals 1-
4 (Barsebäck 1 stängdes 1999 och Barsebäck 2 år 2005). Efter folkomröstningen 1980 be-
stämdes emellertid att Sveriges kärnkraft skulle avvecklas och ett senare riksdagsbeslut angav 
att detta skulle ske till 2010. 

Produktionen i Sverige 
Sedan slutet av 1980-talet har det producerats ca 60-70 TWh kärnkraftsel per år i Sverige, 
Figur 50. I Sverige står kärnkraften för c:a 46 % av den totala elproduktionen. Det motsvarar 
idag knappt 3 % av världsproduktionen. Sverige ligger på fjärde plats i världen när det gäller 
elanvändning per capita (efter Island, Norge och Kanada) och på andra plats när det gäller 
kärnkraftselens andel av den totala elkraftproduktionen (efter Frankrike). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 50.  Kärnkraftproducerad elektricitet i Sverige1

Globalt 

 

Calder Hall, som invigdes 1956 i Storbritannien, var det första kommersiella kärnkraftverket 
som togs i bruk. Därefter har utvecklingen av kärnkraft i världen medfört att det i januari år 
2007 fanns 435 reaktorer i drift med en total produktionskapacitet på 370 GW(e). Samtidigt är 
30 anläggningar under uppförande. Vid samma tid hade 101 reaktorer stängts världen över. 
Sammanlagt har det alltså funnits 541 reaktorer värden över fram till i slutet på 2003. 

 
                                                 
1 STEM. Energiläget 2003 
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Produktion Globalt 
Produktionen av kärnkraftsel har pågått sedan 1956 och svarar idag för ca 16 % av den totala 
elproduktionen i världen. Det finns nu 435 kommersiella kärnkraftverk i 30 länder (år 2007) 
Figur 51 visar att produktionen av kärnkraftsel ökade kraftigt i mitten av 80-talet och att 
kärnkraften har stått för ca 16 % av produktionen i ca 15 år. Man kan även se att sedan1985 
har kärnkraften ökat sin produktion med ca 1000 TWh/år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 51.  Global kärnkraftsproduktion 1

Kärnkraftens andel av den totala energianvändningen är fortfarande ganska liten, 

. 
Figur 52. På 

30 år har den totala energianvändningen mer än fördubblats. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 52.  Kärnkraftens andel av den totala energianvändningen i världen under åren 
1970 — 2002. 1 EJ = 1 Exa Joule = 1*1018 J = 278 TWh.) 2

                                                 
1Nuclear Power in the World Today (2005). Uranium Information Centre Ltd, Melbourne, Australien 
http://www.uic.com.au/nip07.htm 
2 IAEA (2003a) 
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I framtiden 
Framtidsscenarier görs av stora energiföretag och organisationer såsom Shell, IEA, WEC och 
EU. Vid Delft University of Technology har man utifrån flera källor gjort ett typiskt som 
sträcker sig fram till 2050, Figur 53.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 53.  Typiskt energiscenario fram till år 20501

Här visar man en nästan tredubbling av energianvändningen mellan år 2000 och 2050. Till-
kommande produktion förväntas täckas av biobränslen och naturgas samt annat som kan vara 
olika former av direkt solenergiutnyttjande. Kärnkraftens andel antas förbli ganska konstant. 
Asien väntas stå för den största ökningen. Ur global tillväxtsynpunkt kan detta synas rimligt 
men det innebär en mycket stor nyexploatering av energikällor. IAEA har gjort de scenarier 
fram till 2030 som visas i 

.  

Figur 54. 

Figur 54. 
 Uppskattning av total global energianvändning idag och i framtiden. T.v. totalt 
och t.h. kärnkraftens andel fram till 2030. IAEA 2003 2

Framskrivningen i 

.  
Figur 54 baseras på: 

• nationella prognoser från olika länder rapporterade till OECD 
• utvecklingsindikatorer från världsbanken 
• uppskattningar av IAEA 

                                                 
1 Centre for Technologies for Sustainable Energy, Delft University of Technology, 2005. 
http://www.3tu.nl/fileadmin/pdf_files/3TU_TSE.pdf 
2 IAEA (2003b) 
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Enligt figuren skulle energianvändningen öka med c:a 1,5 ggr mellan år 2000 och 2030 i det 
låga alternativet och med c:a 2 ggr i det höga alternativet. I det låga alternativet planar den 
totala energianvändningen ut efter 2020. Andelen kärnkraft minskar här något i bägge fallen.  
I Sverige refererar ”Svensk Energi” till skriften ”Ett uthålligt elsystem för Sverige" publicerad 
av Elforsk när man beskriver den framtida elförsörjningen. I det scenario som här framställs 
som önskvärt skall kärnkraften i Sverige vara avvecklad helt omkring 2060 (fr fig) och något 
årtionde därefter skall elproduktionen vara helt uthållig, Figur 55. Figuren antyder att elan-
vändningen under hela 2000-talet ligger ungefär på samma nivå som idag men är så grov så 
det är tveksamt om man kan dra den slutsatsen. Snarare tyder allt på att elanvändningen fram-
för allt globalt kommer att fortsätta att stiga och därmed att kärnkraften internationellt kom-
mer att fortsätta användas så länge den är ekonomisk.  

 
 
 
 
 
 
 
(a) 
 

Figur 55.  Olika versioner av den framtida svenska elförsörjningen. T.v. enligt avveck-
lingsbeslutet 1980 och t.h. det som ”Svensk Energi” betecknar som ett önskvärt alternativ 
Elforsk1

Total varaktighet 

. 

Om kärnkraftens andel av den totala energiproduktionen avtar i samma takt som visas i det 
högra diagrammet i Figur 54 skulle kärnkraften globalt upphöra att användas omkring mellan 
2050 och 2100, d.v.s. efter drygt 100 års sammanlagd användning. Om förutsägelsen i Figur 
55 högra delen går i uppfyllelse kommer alltså kärnkraftproduktionen i Sverige sluta omkring 
2060 dvs. sannolikt något eller några decennier tidigare än i övriga världen. Risken för kärn-
kraftsolyckor och hälsopåverkan under drift skulle globalt sett föreligga i ca 100 år med bör-
jan ca 1980.  

Kärnkraftseran förväntas sluta inte p.g.a. av säkerhetsproblem utan till följd av kostnaderna 
för anrikning av återstående uran skjuter i höjden när uranhalten i kvarvarande malm är för 
låg enligt Oxford Research Group (Willem J 2006). Uranmalm med en halt av uran (U3O8 
uranoxid) under 0,02% kräver mer energi att utvinna och framställa bränsle av än vad som 
kan produceras från den enligt samma källa. Förhoppningar om användning av upparbetat 
bränsle och ny teknik intecknas inte här förrän dessa blivit kommersiellt tillgängliga. Figur 56 
indikerar att den globala kärnkrafteran upphör om ca 50 år.  

Däremot kommer problemen med att övervaka och isolera de radioaktiva restprodukterna från 
kärnkraftsperioden bestå under mycket lång tid. En del av de radioaktiva ämnen som bildats 

                                                 
1 Svensk Energi ( 2004)  
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under driften har halveringstider på tusentals år. Efter uppskattningsvis 100 000 år har radio-
aktiviteten i avfallet klingat av till en nivå som motsvarar den i rik uranmalm.1

En del forskare sätter sin tilltro till att kärnkraftsperioden skall kunna förlängas genom uppar-
betning av utbränt kärnbränsle, andra tror att perioden med högaktivt avfall skall kunna för-
kortas genom transmutation (sönderdelning av isotoper med lång livslängd till sådana med 
kortare livslängd) medan andra åter dömer ut bägge vägarna bl.a. som ekonomiskt orealistis-
ka.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 56.  Kända urantillgångar och deras förväntade exploatering. Oxford Research 
Group 2006. (Willem J, van Leeuwen S, 2006 ) 

Kärnkraftens omfattning 

Geografisk utbredning 
Kärnkraften är huvudsakligen begränsad till Europa, Nordamerika och Japan. Nedanstående 
karta visar spridningen, Figur 57. 

                                                 
1 SOU 1995:139.  
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Figur 57  Kärnkraft i världen (Svensk Energi 2002) 

Skador 

Olyckor och händelser  
INES-skalan (International Nuclear Event Scale) har skapats för att allmänhet och media ska 
få en snabb och begriplig förklaring av den säkerhetsmässiga betydelsen av händelser i kärn-
teknisk verksamhet1

Rapporteringen 

. Den används internationellt och är en komplettering till det rapporte-
ringssystem som används mellan de kärntekniska anläggningarna och myndigheterna. 

Händelser i svensk kärnteknisk verksamhet rapporteras från tillståndshavarna till SSM. Syftet 
är dels att systematiskt fånga upp säkerhetsmässiga frågeställningar, dels att samla in statis-
tiskt underlag för en detaljerad teknisk säkerhetsvärdering. Baserat på denna rapportering gör 
SSM en säkerhetsmässig värdering och fattar beslut om behov av åtgärder. Med rapportering-
en följer också en klassificering av händelser enligt INES-skalan. En första INES-värdering 
av en händelse görs av tillståndshavaren. Denna prövas sedan av SSM som fastställer den 
slutliga klassificeringen. De flesta händelser som rapporteras till SSM ligger under skalan.  

Incident eller olycka? 
Händelserna klassificeras på sju nivåer i INES-skalan. De lägre nivåerna (1-3) kallas för hän-
delser eller incidenter och de övre nivåerna (4-7) för olyckor. Händelser som inte bedöms ha 
någon betydelse från säkerhetssynpunkt klassificeras som 0, "under skalan". 

                                                 
1 http://www.iaea.org/Publications/Factsheets/English/ines-e.pdf 
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Händelserna klassificeras utifrån tre kriterier;  

• omgivningspåverkan (utsläpp av radioaktivitet till omgivningen) 

• anläggningspåverkan (utsläpp av radioaktivitet inom anläggningen)  

• försämring i anläggningens djupförsvar (försämring i säkerhetssystem). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 58  INES-skalans struktur (SSM 2008) 
Sverige har använt INES-skalan sedan 1991 och har i likhet med många andra länder över-
enskommit med FN:s atomenergiorgan IAEA att rapportera alla händelser som klassificeras 
som INES 2 eller högre. SSM är svensk INES-koordinator och svarar för Sveriges rapporte-
ring till IAEA. I vissa fall rapporterar SSM även händelser som klassats som under nivå 2 på 
skalan. Det sker om en händelse har betydelse för internationell kärnsäkerhet och/eller kan få 
uppmärksamhet i media utomlands. Antalet rapporter bör inte användas för att jämföra olika 
länders säkerhetsarbete, eftersom olika länder rapporterar i olika omfattning.  

Exempel på INES-klassade händelser i världen 
INES 7 – Stor olycka 
Tjernobyl 1986. Olyckan i reaktor 4 i kärnkraftverket Tjernobyl i nuvarande Ukraina medför-
de omfattande verkningar på miljö och människors hälsa. 

INES 5 – Olycka med risk för omgivningen 
Windscale 1957. Olyckan vid en luftkyld grafitreaktor i nuvarande Sellafield i England med-
förde utsläpp till atmosfären av radioaktiva klyvningsprodukter. 

Three Mile Island 1979. Olyckan vid kärnkraftverket i USA medförde att reaktorhärden ska-
dades allvarligt. Det radioaktiva utsläppet utanför anläggningen var mycket begränsat. 



Radioaktiv miljöpåverkan 

 125 

INES 4 – Olycka utan betydande risk för omgivningen 
Saint Laurent 1980. Olyckan i kärnkraftverket i Frankrike medförde att en del av reaktorhär-
den skadades, men det förekom inget yttre radioaktivt utsläpp. 

Tokai Mura 1999. Olyckan i den kombinerade upparbetningsanläggningen och bränslefabri-
ken Tokai Mura i Japan medförde begränsade yttre radioaktiva utsläpp. 

INES 3- Allvarlig händelse 
Vandellos 1989. Händelsen i kärnkraftverket Vandellos i Spanien medförde inte något yttre 
utsläpp av radioaktivitet och inte heller någon skada på reaktorhärden eller kontaminering i 
anläggningen. Djupförsvaret försämrades dock avsevärt genom skadan i anläggningens säker-
hetssystem. 

Med undantag för höga stråldoser till följd av olyckor visar sig ofta inte strålskador förrän 
lång tid efter exponeringen. Erfarenhet av stora stråldoser finns från kärnvapenexplosionerna i 
Hiroshima, Nagasaki, olyckan i Tjernobyl samt efter diverse olyckor. Även tidiga kärnvapen-
test har bidragit till de praktiska erfarenheterna av skador uppkomna av radioaktiv strålning. 

Inträffade olyckor och skador i världen  
Kärnkraftsrelaterade olyckor är inte vanliga i jämförelse med andra energislags skaderisker. 
Men när de inträffar kan de få katastrofala följder. Två olyckor som kan nämnas i det här 
sammanhanget är Tjernobyl och Three Mile Island.  

Tjernobyl 1986 
Tjernobylkatastrofen 1986 är den svåraste olyckan hittills och den är också den enda kärn-
kraftsrelaterade olycka där radioaktivt material spridits fritt i atmosfären och påverkat omgiv-
ningen i större omfattning. Totalt utspreds ca 6·1016 Bq, motsvarande ca 10 kg radioaktivt 
cesium, huvudsakligen i form av cesiumjodid och cesiumhydroxid.1

Den 26 april 1986 inträffade en serie explosioner vid kärnkraftverket i Tjernobyl, i dåvarande 
Sovjetunionen. Vid explosionen kastades radioaktivt material ut i omgivningen, samtidigt 
bildades ett moln innehållande radioaktiva partiklar vilket nådde en högre höjd varvid luft-
strömmarna transporterade partiklarna avsevärda sträckor. Explosionen föregicks av ett antal 
experiment som ledde till att man förlorade kontrollen över reaktor 4. Det totala utsläppet av 
radioaktiva ämnen var ca 14 EBq

 

2 vari ingick radioaktiva isotoper av Jod, Cesium och Stron-
tium samt Plutonium. Ädelgaser bidrog med omkring 50% av det radioaktiva utsläppet3

Inom de mest kontaminerade områdena bodde vid olyckstillfället 270 000 människor och 
inom de yttre regioner som fick påtaglig kontamination uppgick invånarantalet till 15.6 miljo-
ner människor

.  

4

Långtidseffekter som cancer har beräknats uppgå till ca 3500 fall

. Efter 3 dagar hade 229 fall av strålningssjuka uppkommit 28 personer i rädd-
ningsstyrkan avled av strålningen inom loppet av en månad. 

 för den grupp på 7.2 miljo-
ner människor som levde inom gränsen 37 kBq/m2. Men det finns också andra uppskattningar 
som redovisar andra långtidseffekter5

De värst drabbade, c:a 15 miljoner personer, beräknas ha fått en kollektiv stråldos på 238 000 
manSv vilket antas leda till 11 900 strålinducerade dödsfall i cancer

. 

1

                                                 
1 Nationalencyklopedin. Radioaktivt cesium 
2 1 EBq = 1018 Bq (becquerel) 
3 IAEA (2006) 
4 IAEA – Comparisons of accident risks in energy systems: comments from russian specialists, 
5 Nationalencyklopedin 

 (1 cancerfall per 20 
manSv). 
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Under ledning av WHO (World Health Oraganisation), IAEA (Int. Atomic Energy Agency) 
och UNDP (United Nations Development Programme) bildades ”Chernobyl Forum” som har 
rapporterat om hälsoeffekterna från Tjernobylolyckan2. Här hävdas t.ex. att 4000-9000 extra 
dödsfall tillkom som följd av Tjernobyl. Detta kritiseras kraftigt av Green Peace som med 
hjälp av 52 forskare hävdar att katastrofen bidragit till över 250000 tillkommande cancerfall 
och ytterligare nästan 100000 dödliga cancerfall3

Enligt IAEA beräknas 10 000 – 30 000 människor få strålinducerad cancer till följd av Tjer-
nobylolyckan

. Skillnaden hänför sig bl.a. till hur stort om-
råde man studerat. 

I Greenpeace rapport tar man upp följande sjukdomar i olika organ som bevisade eller förmo-
dade följder av Tjernobylolyckan: Cancer: köldkörtel, leukemi och övriga canrar, Icke cancer: 
störning i andningsorgan, matsmältningssystem, hjärt- o kärlsystem, muskler och skelett, 
hormonproduktion, immunförsvar, infektionssjukdomar, genetiska och kromosonförändring-
ar, reproduktionssystem, tidigt åldrande, känsel samt neurologiska och psykologiska störning-
ar. Samtidigt säger man att den fulla vidden av konsekvenser kanske aldrig kommer att bli 
känd bl.a. på grund av att effekterna uppträder så långt efter olycka, på grund av bristande 
kunskap om strålningsnivåer som fördelades mycket ojämnt, på grund av, brist data och svå-
righeter att särskilja orsaker till sjukdomar  

4. Vissa ryska forskare motsätter sig dock delvis dessa siffror 5

                                                                                                                                                         
1 IAEA – Bulletin, 41/1/1999 
2 Bennet (2006) 
3 Greenpeace (2006) 
4 IAEA , Nuclear tehcnology rewiev 2003 update 
5 IAEA – Comparisons of accident risks in energy systems: comments from russian specialists 

. 

Enligt IAEA och SSM anses det emellertid tveksamt att använda riskbegreppet rörande strål-
dos vid mycket låga stråldoser till stora populationer och därefter göra omräkningar till 
dödstal. Vid mycket låga riskbidrag kommer alla andra risker vi utsätts för ta över och man 
kan därför knappast påvisa hälsoeffekter vid låga dosbidrag. 

Området i direkt anslutning till olycksplatsen är avspärrat och ett större område runtom är 
evakuerat för en lång tid framöver p.g.a. risken för strålningsrelaterade sjukdomar. Man har 
tvingats överge stora arealer jordbruksmark, bostadsområden och industriområden.  

Three Mile Island (Harrisburg) 1979 
Den 28 mars 1979 inträffade ett reaktorhaveri reaktor 2 vid kärnkraftsverket i Three Mile Is-
land, varvid reaktorns bränslehärd förstördes totalt. Olyckan föregicks av ett stopp i matarvat-
tenpumparna vilket ledde till följdeffekter såsom att ångturbinen och reaktorn stängdes av. 
Vid kylningen av reaktorn släpptes en mindre mängd radioaktiv ånga ut. Vissa mängder av 
radioaktivt jod, krypton, xenon, strontium, cesium m.fl. spreds till omgivningen men data om 
förhöjda halter nedströms saknas (med hänsyn till vindrikgningen). 

Mangano (2004) sammanfattar hälsostudier gjorda efter olyckan. En av dem visar att cancer-
fallen hos unga människor boende inom ca 2 mil var 1722 under perioden 1975-79 men 2831 
under1981-85 för personer under 25 år, dvs. en ökning med 1109 fall eller 64% under 4 år. 
Även en ökad barnadödlighet efter olyckan visar statistik. T.ex. var barnadödligheten nedi 
cancer ströms olycksplatsen 46% högre än i andra riktningar under åren 1979-2001 (38 fall 
fler). Barn födda med sköldkörtelproblem ökade från 9 till 20 mätt 9 månader före respektive 
efter olyckan. Men meningarna går isär huruvida de ökade sjukdomsfallen kan kopplas till 
radioaktivt utsläpp från olyckan. 

Olyckan medförde att säkerhetsnivån höjdes och att rutinerna förfinades för att undvika all-
varliga olyckor p.g.a. bristande rutiner. Enkla fel skulle inte få leda till allvarliga olyckor. 
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Vandellos 1989 
I reaktorn Vandellos 1 i Spanien uppstod ett allvarligt maskinhaveri som i sin tur gav vibra-
tioner så att ett högstrycksoljerör sprang läck. En kraftigbrand uppstod vilken skapade så stora 
skador att anläggningen måste stängas permanent och sedan demonteras. Något utsläpp till 
omgivningen har inte uppmätts men demonteringsarbetare har utsatts för kraftiga överdoser 
vid ett antal tillfällen (Villaneuva 1999). 
 

Händelser i Sverige 
Sverige har varit förskonat från radioaktiva olyckor som kan klassas som allvarliga eller skad-
liga för omgivande miljö, dvs. någon olycka enligt INES – skalan. Men inte mindre än 7 all-
varligas tillbud som INES-klassats har inträffat i Sverige sedan klassningssystemet började 
tillämpas här 1991. Nedan följer ett utdrag över några av händelser vid svenska kärnkrafts-
verk1

• 2002–01-02. Höga radioaktiva nivåer vid transport av behållare i Studsvik. 

. Det kan vara värt att notera att den enda nivå 3 händelsen inte inträffade vid ett kärn-
kraftverk  

 
INES 3 

INES 2 
• 2006-07-25, Forsmark. Snabbstopp p.g.a. av kortslutning i ett ställverk. Det slog ut 2 

av 4 dieselgeneratorer. Säkerhetssystemen var inte tillräckligt oberoende av var-
andra.

• 1999-05-25. Barsebäck 2. Tillfälligt stopp i havsvattenkylningen. 
1999–05–25, Barsebäck 2. Tillfällig förlust av kylvatten.  

• 1997–07–27. Ringhals 4. Stängda ventiler till kylsystemet.  
• 1996-11-01. Oskarshamn 2. Ett av nödkylsystemen fungerade inte. 
• 1994–10–03. Ringhals 2. Säkerhetsventiler fungerade inte enligt specifikation.  
• 1992–07–28. Barsebäck 2. Igensatt pump. 

INES 1 - exempel 
• 2001-07–26. Barsebäck 2. Underdimensionerad detalj i FILTRA – systemet.  
• 2001–06–20. Ringhals 2. Felberäknad kalkyl för överbelastningsskydd.  
• 1997–08–17. Ringhals 2. Automatiskt säkerhetssystem frånkopplat.  
• 1997–05–16. Forsmark 2. Uttjänta funktioner före beräknad livslängd. 

Skador på människor2

Mänskliga celler som utsätts för joniserande strålning kan skadas av att atomer i cellerna joni-
seras. Jonisering kan innebära bestående förändringar eller skador hos det som bestrålats, till 
exempel hos arvsmassan i kroppens celler (DNA). Föremål kan kontamineras eller smutsas 
ner med radioaktiva partiklar, och på så sätt bli strålande. Normalt repareras de skadade cel-
lerna eller stöts bort, men skadorna kan också leda till cancer. Höga doser, som dödar många 
av cellerna i vävnaden, kan dessutom orsaka akut strålsjuka och fosterskador. 

 

Akut strålsjuka uppstår när man på kort tid får en stråldos som överstiger 1000 mSv. Då ska-
das i första hand kroppens blodbildande organ (den röda benmärgen). De första symptomen 
på akut strålsjuka är illamående och kräkningar, vilka försvinner efter något dygn, som en 
skenbar återhämtning. Efter några veckor har de vita blodkropparna blivit så få att immunför-

                                                 
1 SSM, http://www.ssm.se/ 
2 Huvudsakligen från SSM http://www.ssm.se 

http://www.ssm.se/�
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svaret kraftigt försvagats med bland annat svåra infektioner som följd. Vid högre doser skadas 
även tarmslemhinnorna. Mycket höga doser (15 000 mSv) dödar även nerv- och hjärnceller, 
och då finns det ingen möjlighet att överleva. 

Förutom de omedelbara effekterna av höga stråldoser, ökar risken att få strålningsinducerad 
cancer. Cancer behöver inte visa sig förrän efter många år. Leukemi (blodcancer) kan emel-
lertid utvecklas redan två år efter bestrålningstillfället, medan andra tumörtyper kan ta minst 
tio år för att utvecklas. Det är emellertid inte säkert att man får cancer om man blir utsatt för 
strålning. Det är många olika faktorer som ska samspela för att en tumör ska utvecklas. En 
ökad cancerrisk har man kunnat påvisa då människor under en kort tid utsatts för stråldoser 
högre än 100 mSv. Sannolikheten för cancer antas vara proportionell också mot stråldosen 
även vid lägre stråldoser. Effekterna av låga stråldoser kan dock vara svåra att urskilja från 
effekterna av andra faktorer i vår miljö och från effekterna t.ex. av rökning. Risken att utveck-
la cancer ökar framför allt med åldern. 

Foster växer mycket snabbt och är på grund av detta särskilt känsliga för strålning. Gravida 
kvinnor bör alltid rådgöra med läkare inför en eventuell röntgenundersökning. 

En könscell som skadats av strålning kan vid en befruktning rent teoretiskt föra skadan vidare. 
Genetiska skador framkallade av strålning har dock aldrig kunnat påvisas hos människor, inte 
ens efter atombombsfällningarna i Japan. Genom djurförsök vet man emellertid att ärftliga 
skador inträffar. Medan cancer oftast inträffar efter ett antal år visar sig förändringar i arvs-
massan först efter generationer. Därför har man idag inte tillräckliga kunskaper om långtidsre-
laterade strålningsskador. 

Stråldoser och gränsvärden 
I Sverige bestämmer SSM, med stöd av Strålskyddslagen1

Nedan följer en lista med exempel på olika doser och vilka konsekvenser de kan få, 

, gränsvärden för stråldoser i olika 
sammanhang. Gränserna för doser av strålning gäller inte bara för personal vid kärnkraftver-
kens kontrollerande områden utan omfattar också personer som arbetar med joniserande strål-
ning (alfa- beta, och gammastrålning) inom t.ex. forskning, industri och sjukvård. Vidare 
finns gränsvärden för skydd av tredje person och natur. 

Gränsvärdet för den stråldos kärnkraften får ge allmänheten är 0,1 mSv per person och år. En 
person som arbetar med strålning i sitt yrke (inom sjukvården, kärnkraftsindustrin eller något 
annat område) får högst utsättas för 50 mSv under enstaka år, och högst 100 mSv under 5 på 
varandra följande år. Personer som arbetar på kärnkraftverk i Sverige får i genomsnitt en till-
kommande stråldos på cirka 3 mSv per år. Men den extra stråldosen för de personer som är 
mest exponerade kan vara upp till 20 mSv under enstaka år. 

Tabell 32. 

                                                 
1 SFS 1988:220 
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Tabell 32 Stråldoser och deras konsekvenser (SSM, STUK m.fl)1

Stråldos 
mSv/år 

 

Beskrivning 

0,1  Dosen man kan få vid en flygning tur och retur över Atlanten (strålningen som 
man utsätts för är strålning från rymden). Lungröntgen. 

1  Den årliga dosen från marken, den kosmiska strålningen och naturliga radioak-
tiva ämnen i kroppen. 

4 Är den sammanlagda dos som människor i Sverige normalt utsätts för per per-
son och år. Vilka strålkällorna är visas i cirkeldiagrammet bredvid. 

50  Högsta tillåtna dos enstaka år för personal med strålningsarbete. Den samman-
lagda dosen får ej överstiga 100 mSv på en period på 5 år. 

100  Vid denna dos av radioaktivstrålning kan kromosomförändringar inträffa. 
500  Mängden strålning människorna utsattes för som bodde inom en omkrets på 10 

km från kärnkraftverket i Tjernobyl. Här kan man även observera en förändring 
   1000 Om man på kort tid överstiger denna gräns uppstår akut strålsjuka. De första 

symptomen på akut strålsjuka är illamående och kräkningar. Detta symptom 
            

           
  

5000  Dödar de flesta som utsatts för denna dos över hela kroppen på en gång och 
som inte får intensiv vård på sjukhus. Oftast är dödsorsaken tarmskador. 

>5000 100% av de utsatta dör inom fyra dagar på grund av skador i det centrala nerv-
systemet. 

>20 000  Alla människor som har mottagit en dos över 20 000 mSv dör direkt, förutsatt 
att dosen fåtts under mycket kort tid och att inga medicinska åtgärder använts.  

50 000 Den lokala dosen vid strålbehandling av en hjärntumör. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Personal vid kärnkraftverken utsätts regelbundet för en viss strålning enligt följande figur. 

 

 

Figur 59.  Årlig kollektiv stråldos för personal i svenska kärnkraftverk (SSI 20062

                                                 
1 SSI = Strålskyddsinstitutet, SE, STUK = Strålsäkerhetscentralen, FI 
2 Statens Strålskyddsinstitut. Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken år 2005 Maj 2006 

). 
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Stråldoserna till underhålls- och servicepersonal på de svenska kärnkraftverken började under 
inledningen av 1990-talet att öka. Efter starten av det svenska reaktorprogrammet har nivån 
legat på ett internationellt sett låg nivå. Nedan visas en figur över stråldosen för olika yrkeska-
tegorier vid svenska kärnkraftverk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 60. Medeldoser för de yrkeskategorier som erfarenhetsmässigt utsätts för störst 
stråldoser. (Källa SSI1

Ur 

)  

Figur 60 kan man utläsa att det är isolerarna som utsätts för den största medelstråldosen. 
Man kan även se att förhållandena på kärnkraftverken, sett till stråldosen, har förbättrats. De 
stråldoser isolerarna har utsatts för som mest har t.ex. halverats de senaste 7 åren. Däremot 
kan man inte utläsa den högsta dosen som enskilda individer utsatts för. Samtliga uppgifter 
om personaldoser erhållna vid svenska kärnkraftverk finns registrerade i ett nationellt dosre-
gister. Ökningen från 2001-2002 kan bero på moderniseringsarbete. T.ex. i Oskarshamn så 
bytte man bl.a. ut hela turbinen. Ett arbete som gav extra dos. 

Tänkbara konsekvenser av kärnkraftsanvändning 
Olycka och allvarlig olycka p.g.a. fel, terroristattack eller krig 
Kärnkraftsolyckor kan uppenbarligen inträffa p.g.a. missgrepp (den mänskliga faktor) eller 
tekniska fel. Samtidigt som säkerhetssystemen förbättras ökar också driftåren och mängderna 
radioaktivt avfall som hanteras. Det går inte heller att blunda för att samhällets stabilitet i 
många kärnkraftländer inte är särskilt stark eller kan förändras snabbt. Inbördeskrig och terro-
ristattacker har förekommit även i Europa i närtid. Ser man till historiska erfarenheter är det 
t.o.m. sannolikt att krig mellan kärnkraftsländer kommer inträffa inom den tid som kärnkraf-
ten används men framför allt inom den långa tid som avfallet från kärnkraftseran fortfarande 
är mycket farligt. En bedömning av de framtida riskerna för strålningsskador som följd av 
kärnkraftanvändning baserad på samtliga dessa faktorer kan inte bli annat än osäkra uppskatt-
ningar.  

Terrorister kan knappast skapa en atombomb eftersom det krävs så stora resurser och kunska-
per till detta att endast stater kan tänkas klara detta. Däremot kan terrorister tänkas få tillgång 
                                                 
1 Statens Strålskyddsinstitut 2006. Personalskydd 
http://www.ssi.se/kaernkraft/Anlaeggningar/Doser_personal.html?Menu2=Karnkraft 
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till atombomber genom andra staters försorg eller genom att illegalt köpa eller stjäla befintliga 
bomber. Under en rutininventering i Ryssland i slutet av 90-talet saknades 84 av sammanlagt 
17000 taktiska kärnvapen1

Uppskattade risker 

. Med hänsyn till den stora mängden kärnvapen i Ryssland och 
USA finns en risk att något hamnar i orätta händer. Genom direkt användning eller bombning 
av ett kärnkraftverk skulle terrorister kunna tänkas skapa en mycket stor olycka. Ju fler kärn-
vapenstater som finns desto större blir möjligheten att dessa inte bara användas i avskräckan-
de syfte utan även praktiskt i en pressad situation. I tättbefolkade och mer eller mindre insta-
bila områden som mellanöstern (Israel ev. Iran) och Asien (Pakistan, Indien, Kina, och ev. 
Nordkorea) skulle detta få katastrofala följder.  

Kärnavfall kan tänkas hamna på avvägar utnyttjas t.ex. till så kallade "Dirty Bombs" eller 
dumpas i vattenledningssystem och utnyttjas som gift.  

Enligt en utredning som föregick byggande av en ny kärnreaktor i Finland så skulle risken för 
ett större utsläpp vara lägre än en på 2 miljoner och per reaktorår2. I Storbritannien sätts den 
accepterade risken för farliga verksamheter i storindustri till mellan 10-5 och 10-6 per år för 
olyckor 3. Risken för en härdsmälta kan vara 4 x 10-5 med en osäkerhetsfaktor på 10 enligt 
Johansson4

Efter Tjernobylkatastrofen så hävdade två forskare att olyckor med radioaktivt utsläpp som 
följd kunde vara så hög som 5 x 10-4 per driftår med tanke på att två olyckor inträffat under 
relativt kort tid

. 

5. Världens samlade kärnkraftsreaktorer hade fram till årsskiftet 2002/03, 
10696 driftår bakom sig 6

År 1978, före både Three Mile Island olyckan och Tjernobylolyckan, utreddes konsekvenser-
na för ett reaktorhaveri vid Barsebäcksverket

. I det här sammanhanget är det viktigt att påpeka att före detta öst-
statsreaktorer inte har samma säkerhetsnivå som de västeuropeiska, bl.a. saknar östreaktorerna 
reaktorinneslutning som skydd vid stora reaktorskador. 

7

                                                 
1 Nichelson (1999) 

2 Hirschberg S, Strupczewski A. Comparison of accident risk different energy systems – how acceptable? IE-
ABulletin 41/1/1999 
3 Ibid 
4 Johansson K, (1979) 
5 Islam S, Lindgren K, How many reactor accidents will there be? Nature vol 322, 1986 
6 IAEA, Nuclear technology review 2003 update 
7 Beya J, A study of some of the consequenses of hypthetical reactor accidents att Barsebäck, industrideparte-
mentet, Energikommissionen, Ds I 1978:5. 

(13)(innan haverifilter infördes). Vid ett haveri 
skulle enligt det då redovisade scenariot ett område där människor fick dosen 100 mSv på 30 
år bli så stort som 10 000 km2 – 20 000 km2. Radien på området skulle bli ca 380 km inom 
vars omkrets det idag bor ca 27 miljoner människor. Inom ungefär 1250 km skulle befolkning 
få minst 10 mSv per person under en 30 år. I detta område lever ca 300 miljoner människor 
idag. Inga personer skulle drabbas av direkt strålsjuka eftersom gränser för detta ligger på ca 
1000 mSv. Däremot skulle risken för strålinducerad cancer öka och sena effekter (långtidsre-
laterade) att öka markant.  

Eftersom flertalet av reaktorerna i Europa, 170 st, ligger i tätbefolkade områden skulle Barse-
bäcksexemplet kunna illustrera vad som kunde hända även på andra ställen. Med 421 reakto-
rer i världen och en fortsatt utbyggnad kommer antalet driftår snabbt att öka, vilket också ökar 
risken för olyckor och händelser. Globalt sett, så återfinns kärnkraftsreaktorerna oftast i tätbe-
folkade områden. Slutsatsen bör då vara att ett olyckscenario i Europa torde kunna ha en viss 
representativitet även globalt sett. 
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Tjernobylkatastrofen medförde att c:a 200 000 människor tvångsförflyttades, men ett motsva-
rande scenario är inte troligt för Västeuropa där reaktorerna är säkrare.  

Markförstöring 
Utöver personskador skall även förstörandet av värdefull mark läggas till. Då Europa är en 
tätbefolkad kontinent, kan i princip all mark betraktas som värdefull. Förutom till jordbruk, 
används marken även för industrier, bostäder, kommunikation mm. Vid en allvarlig olycka 
skulle man tvingas överge dagens markanvändning inom stora arealer pga. risken för strål-
skador. 

Händelser utan allvarliga konsekvenser 
Ovan har det i första hand handlat om missöden, missgrepp eller tekniska brister hos anlägg-
ningarna. Man kan emellertid inte bortse helt från att även planmässig drift och hantering av 
radioaktivt material ger inblandad personal doser som i vissa fall kan utgöra risker för hälsan. 
Riskerna och hanteringen av utbränt kärnbränsle under mycket lång tid vet vi inte mycket om 
och även om man gör alla tänkbara ansträngningar för att radioaktivitet härifrån inte skall nå 
människor i framtiden så är risken för att så skall ske och antalet DALY per år idag inte obe-
fintlig. Riskerna har här delats upp i två slag, dels sådana som uppstår av misstag genom en-
staka händelser, händelseorsakade, och dels sådana som kan uppstå genom att människor 
utsätts för radioaktiv strålning i den planerade hanteringen och utan att man kan peka på något 
enskilt missöde, rutinorsakade.  

I det här sammanhanget begränsas de händelseorsakade riskerna till den tid kärnkraften antas 
användas aktivt framöver, d.v.s. ytterligare i ca 75 år medan de rutinorsakade riskerna finns 
där under hela tiden avfallet förväntas vara farligt (Jfr. avsn. Total varaktighet, sid. 121). I 
bägge fallen krävs uppskattningar av antal händelser och antal personer som potentiellt kan 
tänkas drabbas av olika typer av skada/lidande som vi här räknar med vara: strålsjuka, cancer, 
fosterskada, genetisk skada och tvångsförflyttning pga. av förorenad mark. Eftersom vi ändå 
är ute efter grova uppskattningar sammanfattar vi INES-skalan i tre allvarlighetskategorier - 
allvarlig olycka, olycka och händelse.  



Radioaktiv miljöpåverkan 

 133 

Underlag för EcoEffect beräkningar 
Indata för EcoEffect beräkningar gällande bidrag till radioaktiv miljöpåverkan och dess relati-
va betydelse redovisas nedan enligt beskrivningen sist i inledningen till den här rapporten. 

De nedan uppskattade riskerna med kärnkraftanvändningen idag och i framtiden kan av vissa 
uppfattas som pessimistiska och av andra som optimistiska. Å ena sidan saknar vi tillräcklig 
kunskap om strålningsriskerna under hela kärnkraftcykeln och vad gäller olyckor vet vi bara 
vad som skett hittills. Men inte heller detta fullt ut eftersom vi inte hittat uppgifter på samtliga 
INES-klassade händelser. Å andra sidan utvecklas säkerheten förhoppningsvis med tiden 
(händelserna under 2006 vid Forskmark får man hoppas är undantag) men samtidigt är hotet 
om framtida terrorhandlingar och agerande av politiskt labila kärnkraftländer kanske större 
idag än tidigare. Med hänvisning till att siffrorna nedan skall utgöra maxvärden och att försik-
tighetsprincipen tillämpas tror vi inte valda värden är överdrivna.  

Karakteriseringsfaktorer (effektfaktorer) 
Varje producerad kilowattimme i ett kärnkraftverk bidrar till potentiella problem förknippade 
med uranutvinning, transporter, produktion och avfallshantering. I EcoEffect har tagits ett 
förenklat grepp om dessa problem. Här har antagits att varje kärnkraftproducerad kWh elekt-
ricitet bidrar till det potentiella problemet ”radioaktiv miljöpåverkan”.  

Elanvändning i EcoEffect karaktäriseras alltså per använd kWh kärnkraftsel. I svensk elmix 
varierar detta något från år till år men har varit mellan 44 och 46 % de senaste åren. För när-
varande används i EcoEffect följande karakteriseringsfaktor (EF): 

 EFSv elmix = 0,46/kWh  

För varje kWh kärnkraftsel beräknas sedan den potentiella miljöpåverkan efter de utsläpp som 
anges i ”Miljöfaktabok för bränslen” (IVL 2001).  

Till detta kommer värdet för utarmning av uran, vilket i EcoEffect satts till 0,3 i relation till 
koppar (Cu), Romero (1999). 

Kärnkraftanvändningens skadevärde 
Skadevärdet används som underlag för viktning mellan miljöproblem och därmed också på-
verkanskategorier, varav ”radioaktiv miljöpåverkan” är en. Skadevärdet för en påverkanska-
tegori beräknas som summan av gruppskadevärde för varje slutproblem. Gruppskadevärdena i 
sin tur beräknas som (DALY per person)x(maxantal drabbade)x(total varaktighet).  

Slutproblem - typ av påverkan på människor 
De typer av potentiell påverkan som beaktats är strålsjuka, cancer, fosterskada, genetisk skada 
och tvångsförflyttning i samband med bränsleutvinning, drift och avfallshantering, jämför 
problemen till höger i händelsekedjan, Figur 49 sid. 116. 

Allvarlighet per person 
Allvarligheten beräknas som DALY per person och år.  
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DALY-värden – befintliga 
Befintliga DALY-värden för påverkan vid normaldrift av kärnkraftverk har hämtats från Eco-
indikator 99 (Goedkoop, 2001). 

DALY-värden – beräknade 
DALY-värden för olyckshändelser har beräknats. För att beräkna DALY per person och år för 
varje slutproblem behövs uppgifter för beräkning av YLL, dvs. dödsfall och förlorade lev-
nadsår samt YLD, dvs. störningsvikter och störningstider.  

YLL 
För strålningsorsakade dödsfall har vi antagit att det drabbar en hel grupp personer och utgår 
därför att deras medelålder är halva antagna medellivstiden, dvs. 40 år. För strålsjuka har vi 
antagit att de drabbade dör inom en månad. Som representant strålningsrelaterad cancer har vi 
använt leukemi. För leukemi har vi sedan antagit att den genomsnittliga överlevnadsåldern är 
5 år, dvs. att om person med åldern 40 drabbas så blir antalet förlorade år 35. De förlorade 
antalet år divideras med medellivslängden 80 år för att får YLL per år. 

YLD 

Störningsvikter 
Störningsvikterna är beräknade enligt EcoEffect metoden (Glaumann 2005) för strålsjuka, 
fosterskador, genetiska skador och tvångsförflyttning. För olika cancerformer finns störnings-
vikter för 18 cancerformer i ”The Global Burden of Disease” Murray (1996). Dessa varierar 
mellan ca 0,05 till 0,3 med undantag för sista stadiet som har 0,8. Vi har använt värdet för 
leukemi som genomsnittligt har störningsvikten 0,1. 

Störningstider 
Störningstiden för fosterskador och genetiska skador har antagits vara livslång, för leukemi 5 
år, för strålsjuka 1 månad och för tvångsförflyttning 40 år (medelålder). Beräknade per år di-
videras dessa tider med den antagna medellivslängden 80 år. Enligt dessa förutsättningar blir 
de framräknade DALY-värdena per år som följer, Tabell 33 

Tabell 33 Sammanställning av beräkning av DALY per person och år för radioaktiv miljöpå-
verkan 

YLL per 
pers och år

Störnings-
vikt

Störnings-
tid

YLD per 
pers och 

år
DALY per 

pers och år
Strålsjuka 0,50 0,78 0,001 0,001 0,50
Cancer 0,44 0,10 0,06 0,01 0,44
Fosterskador 0,07 1,00 0,07 0,07
Genetiska skador 0,26 1,00 0,26 0,26
Tvångsförflyttning 0,22 0,50 0,11 0,11  
 

Antal drabbade globalt 
Människor kan utsättas för radioaktiv strålning dels genom olyckshändelser men också i be-
gränsad utsträckning under normal reaktordrift, dvs. vid underhållsarbeten etc. Dessa två olika 
orsaker har tagits som utgångspunkt för uppskattning av potentiellt antalet drabbade.  
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Påverkan till följd av olyckshändelser 
Detta gäller påverkan orsakade av olyckshändelser under bränslecykelns olika skeden (t.ex. 
transport, bearbetning, kraftgenerering osv.). Två aspekter är viktiga, dels sannolikheten för 
att olika slag av olyckor skall inträffa och dels hur allvarligt dessa drabbar människor. Den 7 
gradiga INES skalan har i våra beräkningar förenklats till tre grader av olyckor bestående av 
två INES-grader vardera under beteckningarna allvarlig olycka, olycka och händelse. De 
minsta problemen, INES 1, har utelämnats. 

Varje typ av olyckshändelse antas förorsaka ett eller flera av de slutproblem som redovisats i 
händelsekedjan (Figur 49 sid. 116), dvs. strålsjuka, cancer, fosterskador, genetiska skador 
eller tvångsförflyttning. För att kunna bestämma följderna och med försiktighetsprincipen 
som ledstjärna har följande olyckor valts som representant för varje grupp: 

Tabell 34. Olyckstyper och vald referensolycka 
Olyckstyp INES inter-

vall 
Referensolycka INES 

Allvarliga olyckor 6 & 7 Tjernobyl 7 

Olyckor  4 & 5 Three Mile Island 5 

Händelser 2 & 3 Vandellos 3 

 

För referensolyckorna har antal drabbade uppskattats med ledning av beskrivningarna tidigare 
under ”Inträffade olyckor och skador i världen” (sid. 124-5) och andra källor. P.g.a. bristande 
dataunderlag från olycksplatserna och spridningen av radioaktiva ämnen samt förhållandet att 
konsekvenserna av radioaktiv strålning inträffar en lång tid efter exponeringen och därmed 
svåra att särskilja från påverkan från andra orsaker i har alltså gjorts ett försök redovisat i Ta-
bell 35. 

Flest uppgifter finns kring konsekvenserna av Tjernobylolyckan även om även där betonas 
osäkerheterna. De av Greenpeace redovisade värdena har i huvudsak använts. Tillkommande 
cancerfallen med och utan dödlig utgång under åren 1986-2056 har av dem uppskattats till 
345000. Samma källa visar förhöjd frekvenser av fosterskador och cellförändringar i de värst 
drabbade områdena. Värdena i Tabell 35 har uppskattats efter dessa förhöjningar. Här finns 
också redovisade förhöjda frekvenser av en rad andra åkommor som inte beaktats här. 

Mycket tyder på att även olyckan vid Three Mile Island under en 25 års period har givit ökade 
cancerfrekvenser och fosterskador i en inte obetydlig omfattning medan i det lindrigare fallet 
Vadellos konsekvenserna är osäkrare. Statisk visar emellertid att ca 1100 fler unga personer 
drabbades av cancer 25 år efter olyckan än under motsvarande period tidigare. Räknar man på 
hela den exponerade befolkningen och en livstid, som i Greenpeace uppskattning för Tjerno-
byl, kan det kanske röra sig om det dubbla. Personal som deltagit i uppröjningsarbetena i 
Vandelos har i olika omgångar utsatts för starka stråldoser som kan ha lett till förhöjd cancer-
frekvens, vilket vi emellertid inte hittat värden på. Vad gäller genetiska skador finns egentli-
gen bara uppskattningar från Tjernobyl. Med de redovisade värdena tycks skadefrekvenserna 
mellan allvarlig olycka och olycka ligga i storleksordningen 100-150. Med hänvisning till 
försiktighetsprincipen har det lägre värdet använts för att uppskatta återstående värden i Ta-
bell 35.  
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Tabell 35 Uppskattat antal drabbade personer av olika åkommor vid respektive referens-
olycka.  
Olyckstyp  Antal drabbade per olycka Referensolycka 

Strål-
sjuka 

Cancer Foster-
skador 

Genetiska 
skador 

Tvångsför-
flyttning 

Allvarig olycka  1341 345 000 2 200 3 360 4 100 000 5 Tjernobyl  
Olycka  - 22006 2  4 - Three Mile Island 
Händelse  - 22 - - - Vandellos 

 

Antalet olyckshändelser bestäms utifrån ett beräknat antal reaktorår, dvs. drifttiderna för reak-
torer. Det har antagits att dagens reaktorer, dvs. en bit över 400 st., genomsnittligt kommer att 
gå ytterligare 50 år, vilket ger summan ca 20 000 framtida reaktorår. Den kommersiella kärn-
kraften har levererat elektricitet av betydelse i ca 40 år. Med hjälp av Figur 51, sid. 119 har vi 
uppskattat antalet hittillsvarande reaktorår till ca 10 000. 

Under perioden juli 1995 till Juni 1996, mottog FN:s  atomenergiorgan IAEA rapport om 73 
händelser varav 64 gällde kärnkraftverk7

Beträffande olyckor klassade som INES 6 och 7 har vi funnit 2 stycken (Tjernobyl 1986 och 
Kyshtym 1957) och som INES 4 och 5 har vi funnit 6 stycken (Windscale 1957 och 1973, 
Three Mile Island 1979, Saint-Laurent 1980, Buenos Aires 1983 och Tokai Mura 1999). Detta 
motsvarar 0,0002 INES 6 och 7 olyckor och 0,0006 INES 4 och 5 olyckor per reaktorår. Den 
här angivna sannolikheten för en allvarlig olycka är ungefär 10 gånger större än expertbe-
dömningar gjorda för härdsmälta i svenska kärnkraftverk, risken för sabotage och terrorhand-
lingar oräknad

. Bland de 73 ansågs 35 vara utan betydelse för sä-
kerheten. Av de återstående 38 händelserna var tre klassade som INES 3 och åtta som INES 2 
samt 27 som INES 1. Följaktligen var det 11 stycken INES 2 och 3 händelser under detta år. 
Under samma period kan man räkna till ungefär 390 reaktorår, dvs. 0,028 INES 2 och 3 hän-
delser per reaktorår. Värdet är faktiskt lägre än för de sju INES 2 och 3 händelser som inträf-
fat under 15 år i Sverige (0,05) om än bara en av dem var en INES 3 händelse.  

8

Antalet kärnreaktorer är idag knappt 440 stycken. En viss utbyggnad sker men efter år 2030 
kommer sannolikt ett antal att läggas ner utan att ersättas. Om olyckorna i framtiden kommer 
att ske i samma omfattning som hittills och man antar att medelantalet reaktorår per år under 
de kommande 50 åren är 400 kommer medelantalet drabbade per år bli det antal som visas i 

. 

Tabell 36. 

Tabell 36. Potentiellt genomsnittligt antal drabbade per år beräknade utifrån referensolyckor 
i Tabell 35 och med sannolikhet för att olika typer av olyckor skall inträffa vid kärnkraftverk i 
drift utifrån vad som hänt hittills. 
Olyckshändelser vid 
kärnkraftverk

INES Sannolik-
het per 

reaktorår

Antal 
reaktorår 

per år

Antal 
olyckor 
per år

Strålsjuka Cancer Foster-
skador

Genetiska  
skador

Tvångsför-
flyttning

Allvariga olyckor 6 & 7 0,0002 400 0,08 10,7 27 600 16 29 8 000
Olyckor 4 & 5 0,0006 400 0,24 0 528 0 1 0
Händelser 2 & 3 0,028 400 11,2 0 246 0 0 0

Summa 11 28 374 16 30 8 000  
                                                 
1 Bennet (2006) 
2 Greenpeace (2006) 
3 IAEA – Bulletin, 41/1/1999 http://www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/index.html#past 
4 Grennpeace (2006) 
5 Greenpeace (2006) http://www.greenpeace.org/international/ 
6 Mangano (2004) 
7 Uranium Information Centre  http://www.uic.com.au/reactors.htm 
8 SOU 1995:140. Underlagsbilaga del 4 



Radioaktiv miljöpåverkan 

 137 

 
Därtill kommer olyckor vid utvinning, anrikning, eventuell upparbetning, rivning och trans-
porter. Det har förekommit en hel del incidenter i sådana sammanhang men en sammanställ-
ning saknas. Preliminärt antas att dessa är av samma omfattning som händelserna vid driften 
av kärnkraftverk. 

Påverkan vid normal drift  
Rutinorsakad påverkan handlar om att människor utsätts för joniserad strålning under rutinar-
beten vid olika delar av kärnkraftcykeln, dvs. planerad verksamhet till skillnad från olyckor. 
Det gäller t.ex. uranutvinning, underhållsarbeten, reparation, avfallshantering, etc. Man kan 
skilja mellan två exponeringsgrupper, dels de som arbetar i verksamheten och dels allmänhe-
ten. Jämfört med olyckor relaterade till drift av kärnkraftverk kommer risker för allmänheten 
att vara under längre tid eftersom de består så länge avfallet är farligt.  

De problem man främst diskuterar i detta sammanhang är förhöjd risk för cancer. Risken för 
fosterskador, genetiska skador etc. vid de måttliga stråldoser som det här är fråga om vet vi 
lite om. Följande påverkan beaktas: 

• Strålning som leder till cancer med dödlig utgång 
• Strålning som leder till cancer utan dödlig utgång 
• Strålning som medför allvarlig ärftlig påverkan  

 

Värden hämtas från Eco-indicator 99 (Goedkoop 2001) och kulturtypen ”jämlighhetsperspek-
tiv” (egalitarian) som karaktäriseras av långsiktigt perspektiv och osäkerhet i dataunderlag. 
För kärnkraftshanteringen i Frankrike har man här kommit fram till att 18,3 DALY per TWh 
för de tre ovan nämnda påverkanstyperna. Vi använder detta värde och antar att kärnkraftverk 
på andra platser ger motsvarande risker och potentiella påverkan.  

Världens kärnkraftproduktion 2005 var 2626 TWh. Från 1990 till 2005 har ökningen varit ca 
4% per år. Men i slutet av den kommande 50-årsperiod då vi antar att kärnkraften fortfarande 
kommer att användas men inga nya reaktorer kommer att byggas och många gamla stängs på 
grund av ålder. Det är därför inte osannolikt att den genomsnittliga produktionen 50 år fram-
över kommer att vara densamma som idag dvs. ca 2 500 TWh/år och för hela perioden 125 
000 TWh. Det skulle innebära att det totala DALY-bidraget för kärnkraftens normaldrift intill 
dess upphörande skulle bli ca 2 300 000 DALY (125000*18,3). 

Ett annat tänkbart beräkningssätt som inledningsvis prövades hade varit att utgå från Man.Sv 
per kBq för olika nuklider, därefter beräkna DALY/kBq och till sist MBq/TWh. Ovanstående 
tillvägagångssätt visade sig emellertid enklare när det redan fanns tillgång till DALY/TWh.  

Därtill kommer strålningspåverkan vid rivning av kärnkraftverk som beräknas kunna genom-
föras på 5 år.1

Påverkan från kärnkraftsavfall 

 

Det högaktiva avfallet kommer att vara farligt för människor i minst 10 000 år (ca 1% av ur-
sprungsstrålningen) och måste därför övervakas under en oöverskådlig framtid. Om än risken 
för naturlig spridning av oförutsedda skäl från avfallslager är mycket liten så finns en risk för 
att människor kan vilja komma åt avfallet i sammanhang som terrorism, krig etc. Vi vet heller 
inget om människors möjlighet att hantera avfallet i en mycket avlägsen framtid om detta 
skulle behövas. Om framtiden kan man bara spekulera. Här antas att det kommer att finnas en 
                                                 
1 SOU 1195:139 



Radioaktiv miljöpåverkan 

 138 

risk med det utbrända avfallet så länge det existerar och att denna risk i ogynnsamma fall är 
av samma storlek och omfattning som olyckorna (INES 4 och 5) vid kärnkraftdriften. 

Cohen (1990) har beräknat att allt samlat kärnkraftavfall i USA resulterar i 5,4 cancerfall per 
år i genomsnitt. Detta motsvarar 20 cancerfall per år på global nivå vilket vi använt. 

Varaktighet och kulmination 
Kärnkraftsproduktionen förväntas fortsätta i ca 50 år och kulminera omkring 2030 varefter 
avvecklingen påbörjas och inga nya kärnkraftverk byggs enligt avsnitt ”Total varaktighet”, 
sid. 120. Under denna period kan alla olyckskategorier inträffa. Men cancer, genetiska skador 
och fosterskador antas kunna inträffa under ytterligare 50 år sedan kärnkraftdriften upphört 
därför att radioaktivt material kan finnas kvar i miljön en tid efter olyckor. 

Som varaktighet för problemet med kärnkraftsavfall har valts tiden för hur länge strålningen 
är högre än rik uranmalm, dvs. 100 000 år, jämför sid. 122. Avfallsproblemet antas kulminera 
då det sista kärnkraftverket tas ur bruk kanske i slutet av detta århundrade. Därefter minskar 
riskerna med avfallet långsamt under en oöverskådlig framtid. 

Maxfaktorn utgör kvoten mellan maximalt antal DALY det år detta inträffar och DALY per år 
idag. Antalet DALY per år förväntas följa den totala kärnkraftproduktionen. Figurerna 52 och 
53 antyder fortsatt ökning av kärnkraftsproduktionen bortom år 2050. Med hänsyn till figur 
56 tror vi emellertid att produktionen skulle kunna kulminera omkring år 2030. Maxfaktorn 
skulle då kunna ligga omkring 1,3, dvs. 2010- och 2020-talen skulle innebära en fortsatt ut-
byggnad. 

Beräkning av skadevärdet 
Beräkning av skadevärden med indata framgår av Tabell 7 i Bilaga 4 med resultatet redovisat 
i nedanstående tabell.   

Tabell 37. Beräknade av skadevärde för radioaktiv miljöpåverkan 

Problem/sjukdom Olyckshände
lser vid 

kraftverk

Utvinning, 
transport, 
mm Normalrift Avfall

Strålsjuka 201
Cancer 477 488 668 505
Fosterskador 92 105 000
Genetiska skador 579 390 000
Tvångsförflyttning 33333 165000
Summa=problemskadevärde 511 693 511 693 2 300 000 1 328 505
Totalt=kategoriskadevärde 4 651 891
Diskonterat kategegoriskadev. 15,4  
 
Normaldriftens bidrag till den radioaktiva miljöpåverkan kan tyckas högt i förhållande till de 
övriga posterna. Värdena utgår från förhållandena i Frankrike. 

Osäkerhet 
För att få en uppfattning om osäkerheten i beräkningarna har antalet drabbade till följd av 
olyckshändelser vid kärnkraftsdrift utom utvinning och transporter varierats med en faktor 10 
uppåt och nedåt i förhållande till värdena i ovanstående tabell. Detsamma har gjorts för rutin-
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orsakad påverkan och avfallslagring. För övriga slutproblem har en reduktion av antalet 
DALY med 20% prövats. 

Den prövade variationen ledde som mest till en minskning av kategoriskadevärdet på 95% 
respektive en ökning med 8, 59 gånger. Inte heller i detta fallet ledde förändringarna i indata 
till någon förändring i rangordningen för radioaktiv miljöpåverkan i förhållande till övriga 
påverkanskategorier. 

Data beskrivning 
Typ av data  
Primärdata 
Område: Frankrike, Europa och Världen 
Produktionsdata, INES-data 
Uppskattade/antagna värden  
Uppräkningsfaktor för kulmination, maxfaktorn 
Varaktighetstiden 
DALY/TWh (EcoIndicator 99) 
Beräknade värden 
Störningsvikter för tvångsförflyttning 
Skadevärde 

Nyckelantaganden  
• Olyckshändelser och rutinmässig exponering för joniserande strålning fortsätter i samma 

omfattning som hittills 
• Att slutproblemens omfattning följer el- och avfallsproduktionens mängder 
• Att franska förhållanden är representativa för övriga länder  
• Att kulmen på kärnkraftproduktionen inträffar kring 2030 och att kärnkraftepoken slutar 

om ca 50 år. 
• Att problemen med kärnkraften kan beskrivas i form av hur människor utsätts för jonise-

rande strålning från alla led i kärnkraftproduktionen. 
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