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BESKRIVNING AV MILJÖSITUATIONEN I EN VÄSTSVENSK
REGION I RELATION TILL MILJÖMÅL

FÖRORD

Under budgetåret 1991/92 har Vattenfall drivit ett projekt Regional Energi- och
Miljöanalys som syftar till att bidra till en miljöanpassad energiproduktion i Sverige.
Projektet har utförts av en arbetsgrupp i vilken även IVL har deltagit. Resultaten från
detta projekt beskrivs i rapport REMA från Vattenfall (1992).

1 anslutning till projekt REMA initierade Vattenfall ett branschspecifikt projekt inom
IVLs ramprogram för metodutveckling med avseende på miljökonsekvensbeskrivningar
(MKB). Detta projekt har resulterat dels i en checklista med förslag till
tillvägagångssätt för att besk iva miljösituationen, dels i en IVL-rapport "REGIONAL
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING - EN METODSTUDIE FÖR SEKTORN
ENERGIPRODUKTION". Checklistan publiceras i den Faktabok som Vattenfall
utarbetat i anknytning till REMA projektet. IVLs rapport har publicerats som rapport Nr
1065 i IVLs B-serie. I vårt arbete har vi utnyttjat energisektorn som exempel, och syftat
till att ge en mer generell bild sä att tankesättet skulle kunna användas även för att
behandla andra sektorer.

1 rapporten har som nämnts energisektorn använts som testfall på den föreslagna
metodiken. Den region vi studerat är västra Sverige, Göteborgs och Bohus län samt
Älvsborgs län. Föreliggande rapport beskriver genomgången av miljösituationen i
västkustlänen enligt den metodik som beskrivs i checklistan. En översiktlig, men ej
dokumenterad genomgång av situationen i Uppsala och Gävleborgs län har visat att
metodiken skulle kunna vara generellt användbar för energisektorn i Sverige. Metodiken
har däremot inte testats för någon annan sektor.

1. DEPOSITION AV SVAVEL

Försurningseffekter i mark förorsakas huvudsakligen av svaveldeposition. Tillskott till
denna syrabelastning erhålles från deposition av kväve, både oxiderat och reducerat.
Försurning av kväve uppstår då mark börjar läcka överskott av nitrat. I den mån kväve
också bidrar till försurningen i området måste även detta beaktas. I dagens läge saknas
dock uppgifter om kvävets försurningsbidrag i Sverige. Deposition av alkaliska
partiklar kan delvis motverka försurningen. Detta neutraliserande bidrag är emellertid i
de flesta områden av förhållandevis liten betydelse. Det försummas därför oftast.

1.1 MILJÖMÅL

1.1.1 Regionala och nationella utsläppsmål

Utsläppsmål för svavel saknas idag. Nationellt har Sverige föreslagit (LUFT 90) att
minska svavelutsläppen med 80% till år 2000 jämfört med 1980 års nivå. Denna
målsättning har även ansatts regionall t.
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1.1.2 Regionala och nationella belastningsmål

Regionala belastningsmål saknas idag. LUFT 90 anger nationella riktvärden, so.n för
Götaland är 5 kg S ha1 år1 (0.5 g S nr2 år1)- Detta riktvärde är i stort sett baserat på
de kritiska belastningsgränserna, vilka är avsedda att skydda mot alla effekter av
försurning av mark, vatten samt påverkan på natur, hälsa och material (tabell 1).
Regionalt har ansatts att svavelnedfallet snarast bör minskas till en nivå som naturen tål,
1-8 kg S ha1 år1, d v s en ca 90%-ig minskning.

Tabell 1. Kritiska belastningsgränser för svavel. (Nilsson & Grennfelt, 1988).

Mineral-

klass

Mest svir-
vittrad

Mest lätt-
vittrad

Kritisk belastning av svavel (g S m'z år"1)*

Lig alkalideposition

<0.3

0 .3-0 .8

0 .8-1 .6

1.6-3.2

> 3.2

Hög alkalideposition

<0.8

0 .8-1 .3

1.3-2.1

2.1-3.7

> 3.7

1.1.3 Regionala och nationella kvalitetsmål

För bedömningar måste nationella riktvärden utnyttjas. Med tanke på bland annat
försurningens effekter när det gäller utlösning av metaller från mark och
vattenledningar har Livsmedelsverket fastställt halter i dricksvatten för ett flertal
metaller (tabell 2).

Tabell 2. Riktvärden för metallhalter i dricksvatten. (Statens
Livsmedelsverkskungörelse om dricksvatten SLVFS 1989:30).

Ämne

Magnesium

Mangan

Järn

Aluminium

Koppar

Halt (jig/1)

30 (e)

O.05 (a),

0.30 (a),

0.10 (a),

0.30

0.30 (e)

0.50 (e)

0.50 (e)

Ämne

Zink

Bly

Kadmium

Krom

Kvicksilver

Halt (iig/1)

0.30

0.01

0.001

0.05*

0.001*

(a) gäller endast allmän anläggning, (e) gäller endast enskild anläggning. * vattnet far ej drickas.

I övrigt saknäs miljökvalitetsmål idag för svavel och försurning.



1.2 UTSLÄPP TILL LUFT AV SVAVEL

Nuvarande årligt utsläpp av svaveldioxid till luft i O och P län var 1988 26.000 ton.
Huvuddelen av detta (53%) härrörde från industriella källor i O län och från
energiproduktion (52 %) i P län.

1.3 DEPOSITION AV SVAVEL

1.3.1 Nuvarande deposition av svavel

Depositionen av svavel i O och P län är i dagens läge förhållandevis stor och varierar
mellan olika typer av ekosystem. Största depositionen erhålles till granskog och i länens
sydvästligaste delar (2.3-2.4 g S m 2 å r ' ) - Något lägre deposition erhålles till tall- och
lövskog (1.7-1.8 g S m-z-år1). Depositionen minskar också från sydvästra delarna av
området till de nordöstra, för granskog från 2.3-2.4 till 1.3-1.4 g S rn^år1.
Depositionen med nederbörden, som i stort sett motsvarar depositionen till öppna
marker är 0.9-1.0 g S rn^år1 i sydväst och 0.6-0.8 g S rn^år1 i nordöstra Dalsland. I
områden nära stora lokala källor kan högre depositioner uppmätas.

Huvudsakligen härrör svaveldepositionen i regionen från utländska källor. Senaste
beräkningarna med EMEP-modellen tyder på att bidraget från svenska källor till
svaveldeposition i Västsverige är knappt 20%. Detta inkluderar både länets egna bidrag
och övriga svenska källor. Dessa depositionssiffror kan jämföras med den kritiska
belastningsgränsen för Götaland, 0.5 g S m 2 å r ' .

1.3.2 Variationer i deposition

Regionen O och P län har en längdsträcka på ca 25 mil från norr till söder. Över detta
område förekommer en viss föroreningsgradient. Detta framgår av mätningar av
luftföroreningar i bakgrundsluft och av mätningar av deposition till skogsmark. Denna
gradient är betingad av långdistanstransporterade föroreningar.

Till variationen i föroreningsbelastning bidrar också lokala källor. Även dessa ger
upphov till gradienter med största bidragen närmast utsläppspunkten.

Det förekommer också variationer till följd av ekosystemens ytstruktur och förmåga att
samla upp föroreningar ur omgivande luft. Större depositionsmängder förekommer till
exempel i skog jämfört med öppen mark, i granskog jämfört med lövskog och i
skogsbryn och exponerade sluttningar jämfört med inne i det slutna skogsbeståndet.
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1.3.3 Framtida deposition

Vid bedömningen av miljosituati'jnen i ett område är inte bara nuvarande
föroreningsbelastning intressant utan även vilka prognoser som finns för den framtida
föroreningsbelastningen. Långdistanstransporten till södra och mellersta Sverige är som
ovan nämnts helt dominerande för svavelnedfallet. Detta gäller på de flesta platser.
Undantag kan vara närområden till större punktkällor.

En prognos för den troliga utvecklingen när det gäller den långväga intransporten av
svavelföreningar får därför göras utifrån de åtgärder som planeras i de europeiska
länderna. Ett flertal av dessa har skrivit under protokollen om en 30% -ig nedskärning
av svavelutsläppen från 1980 års nivå fram till 1993. Vissa länder, bland annat Sverige,
har därutöver åtagit sig mer långtgående åtgärder.

Dessa åtgärder kommer att resultera i förbättringar, men de är inte tillräckliga för att
man ska komma ner till och under de kritiska belastningsgränserna. Hittills gjorda
utfästelser i de olika europeiska länderna beräknas för Västsveriges del innebära
depositionsminskningar för svavel i storleksordningen 30-40%.

För att komma till nivåer som ligger närmare de kritiska belastningsgränserna krävs en
70-80%-ig reduktion av svaveldepositionen.

1.4 EFFEKTER I NATURMILJÖN

1.4.1 Hur känsligt är området för försurning?

Bohusläns kustzon har 800-900 mm nederbörd per år. I de inre höglänta delarna kan
nederbörden ligga på 900-1000 mm och lokalt även 1100 mm per år. P läns läge strax
innanför kusten innebär också stora nederbördsmängder, särskilt i länets södra delar.
Årsnederbörden kan här överstiga 1000 mm. Den höga nederbörden i båda länen
medför en hög föroreningsbelastning av svavel.

Berggrunden i O och P län domineras av gnejser och graniter som är svårvittrade
bergarter. De har en svag buffertförmåga mot försurning. Lokalt förekommer mer
lättvittrade bergarter med större buffertförmåga, såsom i delar av centrala Dalsland, vid
Halle- och Hunneberg och i form av spridda grönstensförekomster.

De lösa jordlagren består till största delen av morän. I höjdområden är tunna jordtäcken
och hällmarker vanliga. Morän och hällmark buffrar dåligt mot försurning. Särskilt
magra jordar finner man i de områden som legat ovanför havsytan under hela perioden
efter senaste istiden. I dalgångar och vissa låglänta områden, särskilt i närheten av
kusten är marina leror vanliga. De har bättre motståndskraft mot försurning än morän.
Dessutom finns jordar med visst innehåll av kalkrika mineral i delar av Dalsland, i
närheten av Halle- och Hunneberg samt i nordöstra Sjuhäradsbygden.

Generellt gäller att båda länen har låga pH-värden i mineraljorden. Den kritiska
belastningen för försurning, dvs känsligheten för försurning, (i huvudsak svavel)



varierar med de geologiska förutsättningarna. Generellt är den är låg i O och P län. De
mest känsliga områdena i regionen ligger 1-3 mil in från kusten. Med en del undantag
ligger den kritiska belastningen inom de två mest svårvittrade klasserna i tabell 1, dvs
<0.3 g S m 2 å r ' respektive 0.3-0.8 g S m 2 å r ' i områden med normal, dvs låg
alkalideposition. Genom att marken i regionen karaktäriseras av * k sur berggrund
kommer surt obuffrat vatten snabbt ut i sjöarna.

1.4.2 Hur försurat är området ?

Delar av regionen hör till det område i sydvästra Sverige som är mycket hårt drabbat av
försurning. Relativt hög nederbörd, stort nedfall av föroreningar i kombination med hög
andel tunna jordar med låg buffertkapacitet är bakgrunden till denna situation.

En stor del av skogsmarken i O och P län försurad (pH 3,8 - 4,2). Låga pH-värden,
ökade aluminiumhalter och minskad förekomst eller tillgänglighet av viktiga
näringsämnen är konsekvenser av markförsurningen som förväntas påverka skogen
negativt.

Flygbildsbaserade studier av kronutglesning har visat på betydande kronutglesning hos
gran i regionen. Olika undersökningar har ej stämt överens vad gäller den geografiska
fördelningen av utglesningen, varför bilden måste sägas vara något oklar fortfarande.
Även markbaserade undersökningar av kronutglesning har utförts. Trenden är inte
entydig för O-län, men för P-län finns en antydan till ökad utglesning för såväl tall som
gran.

Markförsurningen innebär förändrade förhållanden för pH-känsliga växter. Mycket få
undersökningar är gjorda som belyser tillståndet och förändringar vad gäller flora och
fauna i O och P län. I Svartedalen har undersökningar utförts från 1975 och framåt.

Även sjöarna har påverkats. Av dessa framgår att pH-känsliga arter som hundstarr,
orkidéer och fetbålsmossa försvinner. Av 900 sjöar ( > 1 ha) i O län har 700 sjöar (dvs
80%) en alkalinitet under 0,05 mekv/1 (Miljöanalys 1988, Göteborgs och Bohus län,
1989). Dessa klassas som försurade. För P län gäller att av 3 200 sjöar ( > 1 ha) är ca
3/4 delar försurade (Miljöanalys Älvsborgs län, 1989). Idag är i stort sett samtliga
mindre sjöar i områden med tunna jordtäcken försurade och fiskförekomsten starkt
påverkad. Även ett antal större sjöar är på väg att försuras, vilket i dag yttrar sig främst
i form av minskande buffertförmåga och perioder med låga pH-värden. Omfattande
kalkningsåtgärder har vidtagits för att tillsvidare bevara naturvärden i sjöarna i form av
t ex riksintressanta havsöringsbestånd och så kallade ishavsrelikter.

Försurat grundvatten förekommer i stora delar av regionen främst i många enskilda,
grävda vattentäkter, men även i borrade brunnar. Förhöjda halter av aluminium och
koppar har uppmätts i ett stort antal vattentäkter. Kalkningsinsatser för att skydda
vattentäkter förekommer.

I dagens läge år försurningen av mark och vatten i övervägande delen av O och P län
huvudsakligen betingad av svavel. Exakta uppgifter om kvävets betydelse för försurning



föreligger däremot inte. Man misstänker dock att det fortsatta och ökade nedfallet av
kväve (nitrat, ammonium och ammoniak) kan bli alltmer betydelsefullt för försurningen
av t ex skogsekosystem. Regional omgivningskontroll har till exempel pekat ut ett
område i närheten av Göteborg, som riskområde för kvävemättnad och därmed
försurning.

1.5 EFFEKTER PÅ MÄNNISKORS HÄLSA

Den huvudsakliga effekten på människans hälsa på grund av försurning är att låga pH-
värden i ytliga vattentäkter löser ut metaller bl.a aluminium ur omgivande jordar samt
ur vattenledningar. Därmed kommer vattnet att innehålla höga halter av metaller i
närheten eller till och med över de rekommendationer som utfärdats for att vattnet -ka
vara lämpligt för människan. Försurade sjöar innehåller ofta fisk med höga
kvicksilverhalter.

1.5.1 Vilka är riskerna för hälsoeffekter i området?

Riskerna för hälsoeffekter av försurning är störst i områden med stark försurning och
där enskilda vattentäkter utnyttjas i stor utsträckning. Som ett resultat av försurningen
mobiliseras kvicksilver i fisk.

1.5.2 Hur påverkat är området idag när det gäller försurningseffekter av
betydelse för människans hälsa?

I delar av O och P län, särskilt i de södra delarna av O län, förekommer enskilda
vattentäkter med ytligt grundvatten med så låga pH-värden att vattnet är mer eller
mindre hälsovådligt att dricka. Av 42 st kallkällor som provtagits i O län uppvisar drygt
40% pH-värden <6. Hälften av källorna uppvisade alkalinitetsvärden som gör att de
kan klassas som försurningskänsliga. Hälften av källorna uppvisade även detekterbara
halter av aluminium, >10/zg/l.

1.6 EFFEKTER PÅ MATERIAL

Material innefattar såväl kulturminnen som nya byggnader, metallföremål, papper, plast
och gummi. Nedfall av försurande ämnen påverkar främst byggnader och utomhus
belägna kulturminnen samt markförlagda konstruktioner. Såväl surt regn som förekomst
av svavel- och kväveföreningar i luften inverkar på nedbrytningen av sten och korrosion
av metaller. Nedbrytningen påverkas också av klimatologiska faktorer, som fukt, vind
och frost samt biologisk aktivitet.



1.6.1 Vilka i r riskerna for effekter pa material?

Genom att försurningen i regionen är omfattande, föreligger stora risker för effekter.
Förstörelse av material såväl sådant som är exponerat för depositionen direkt, som
markförlagt material riskerar att skadas. Korrosionen av markförlagda konstruktioner
och på lättvittrat stenmaterial är den viktigaste effekten. Risken för försurningspåverkan
på grund av svaveldepositionen kan generellt sägas vara hög och är beroende av
mängden markförlagda konstruktioner och i övrigt exponerat material. Kostnaderna för
att byta ut korroderat material kan bli höga i framtiden.

fe 1.6.2 Hur påverkat är området idag med avseende på materialskador?

Västkusten har konstaterats ha en av de mest korrosiva miljöerna i Sverige. Till del kan
detta förklaras med stora nederbördsmängder ocli omfattande havssaltdeposition. Att
området dessutom är mycket utsatt för luftföroreningars påverkan förbättrar naturligtvis
inte situationen.

Påverkan på material sker dels på material exponerat i fria luften för våt- och
torrdeposition, dels på material nedgrävt i jorden. Korrosion på ledningar och
markförlagda konstruktioner är ett problem som uppmärksammats mycket under senare
år, även om inte några direkta orsakssamband och dos-responsuppgifter föreligger. Det
fmns indikationer på att fler skador som misstänks vara försurningskorrosion på t ex
ledningar i mark observeras idag jämfört med för 20 - 30 år sedan. Kostnaderna för de
skador som uppstår på konstruktioner i mark bedöms vara mycket stora för samhället.

w Man bedömer att en ökad försurning kommer att leda till ökade skador.

Inne i tätorter är situationen värre än ute på landet till följd av en större
föroreningsbelastning av både svavel och kväve.

| De studier av materialskador som gjorts i Sverige har framför allt gjorts i Stockholm,
men en del arbete har gjorts även i Götebc.g för att kartera skador på material till följd
av luftföroreningars inverkan. När det gäller material i fria luften är det svårt att
urskilja det sura nedfallets inverkan från den gemensamma inverkan av svavel- och
kvävedioxid och andra luftföroreningar. Omfattande skador på sten- och metallföremål
respektive byggnadsdetaljer, liksom skador på material lagrat inomhus i arkiv och
museer, har dokumenterats.

i
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1.7 HUR ÄR FORORENINGSSITUATIONENI REGIONEN I
RELATION TILL MILJÖMÅLEN?

1.7.1 Utsläpp i relation till utsläppsmalen

Utsläppsmål för svavel saknas i regionen. Utsläppsmålen måste dock vara i enhetlighet
med de nationella strategierna. Sedan 1980 har de totala svenska utsläppen av
svaveldioxid minskat med ca 60%. Fram till år med 2000 krävs ytterligare 20%
minskning. Eventuella utsläppsökningar i en region måste då kompenseras av
motsvarande och helst större neddragningar på andra ställen.

1.7.?. Deposition i relation till belastningsmålen

Regionala miljömål saknas. Det riktvärde som rekommenderas av Naturvårdsverket för
Götaland överskrids avsevärt i stora delar av regionen. Endast vid kusten och i en smal
remsa i östra delarna av regionen mot Vänems strand och mot västgötaslätten finns
områden där de kritiska belastningsgränserna inte överskrids. Nedfallet bedöms behöva
minska med ca 75% jämfört med 1980 (LUFT 90).

1.7.3 Miljökvalitet i relation till kvalitetsmålen

Mål för miljökvalitet saknas i regionen idag. De kritiska belastningsgränserna
överskrids vida. En rad miljöundersökningar visar att regionen har stora
försurningsproblem.

1.7.4 Slutsatser

Regionala miljömål för svavel saknas. Föroreningssituationen bedöms vara allvarlig.
Regionen är starkt påverkad av utländska utsläpp.



2. DEPOSITION AV KVÄVE

Både oxiderade (NOX) och reducerade (K x ) kväveföreningar är aktuella. Endast
kvävets gödande effekt beaktas här, ej den fcrsurande, se ovan. Andra ämnen som kan
vara aktuella här, till exempel fosfor, har ej tagits med eftersom depositionen av dessa
övriga ämnen enligt nuvarande kunskap saknar betydelse i jämförelse med
kvävedepositionen.

2.1 MILJÖMÅL

2.1.1 Regionala och nationella utsläppsmål

Utsläppen for kväveoxider ska enligt nationella åtaganden minska med 30% mellan
198S och 1998. Man beräknar att med hittills beslutade nationella åtgärder klaras en
15%-ig minskning. Ytterligare 15% reduktion kommer alltså an behövas. Regionalt har
ansatts att utsläppen av kväveoxider från stationära källor kan och bör sänkas med 40-
70% fram till 199S jämfört med nuläget. Motsvarande reduktion bör ske för
trafikutsläpp.

i

2.1.2 Regionala och nationella belastningsmål

Det nationella långsiktiga miljömålet är i stort sett baserat på de kritiska
belastningsgränserna. För kväve föreligger större osäkerheter om vilka nivåer som är
kritiska i ett system, och kanske också större variationer mellan olika ekosystem, än vad
som är fallet för svavel. Det är idag osäkert om det av Naturvårdverket uppställda
långsiktiga målet håller, även i den fortsatta diskussionen om kritiska belastningsgränser
för kväve. Regionalt har ansatts att kvävenedfallet snarast bör minskas till en nivå som
naturen tål, 3-8 kgNha1 år1-, d v s en minskning med 70-90% jämfört med nuläget.

Tabell 3. Hur mycket kväve tål naturen? Naturvårdsverket informerar.
Luftföroreningar och försurning. Mars 1990.

Lövskog

Barrskog

Hedvegetation

Gräsmarker

Vitmarker

Belastningsgräns (g N/m2 och ar)

0,5 - 2,0

0 ,3 - 1,5

0,3 - 0,5

0 ,3 -1 ,0

0,3 - 0,5
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Det finns ännu inga definierade kritiska belastningsgränser eller haltnivåer respektive
riktvärden/miljömål för kväve i marina ekosystem. Tänkbara kritiska belastningsgränser
för kvävetillförsel till havet utanför Bohuslän presenteras i tabell 4.

Tabell 4. Tänkbara kritiska belastningsgränser för kväve till Västerhavet.
Vem förorenar Sverige, (ISBN 91-38-10682-5).

Nuvarande
belastning (g/m2år)

Tänkbar kritisk
belastningsgrins (g/m2-ar)

Kattegatt
Öresund o Bälthavet

Skagerrak

4,2

2,6

1,5

1,5

2.1.3 Regionala och nationella kvalitetsmål

Regionala liksom nationella kvalitetsmål saknas.

2.2 UTSLÄPP TILL LUFT AV KVÄVE

Nuvarande utsläpp av kväveoxider till luft uppgår i de båda länen till 45.000 ton
årligen. Huvuddelen av detta, ca 70% i O län och drygt 80% i P län härrör från
trafiken. Till detta kommer utsläpp av ammoniak från jordbruket på ca 3.700 ton
NH3/år.

2.3 DEPOSITION AV KVÄVE

2.3.1 Nuvarande deposition av kväve

Depositionen av kväve (summan av nitrat- och ammoniumkväve) i O och P län är i
dagens läge förhållandevis stor och varierar mellan olika typer av ekosystem. Största
depositionen erhålles till granskog och i länens sydvästligaste delar (2.1 - 2.3 g N nr2-
år1). Något lägre deposition erhålles till tall- och lövskog (1.6 - 1.8 g N nr^år1).
Depositionen minJcar också från sydvästra delarna av området till de nordöstra, för
granskog från 2.1 - 2.3 till 1.0 - 1.1 g N nr^år1. Depositionen med nederbörden, som
i stort sett motsvarar depositionen till öppna marker är 0.9 - 1.0 g N nr^år1 i sydväst
och 0.6 - 0.7 g N nr2.år' i nordöstra Dalsland.

r<
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Huvudsakligen härrör nitratkvävedepositionen i regionen frän utländska källor. Senaste
beräkningarna med EMEP modellen tyder på att bidraget frän svenska källor till
nitratkvävedepositionen i Västsverige är ca 10%. Detta inkluderar både länets egna
bidrag och övriga svenska källor. Ammoniumkvävebidraget från inhemska källor är
avsevärt större, drygt 42% av det totala ammoniumkvävenedfallet.

2.3.2 Variationer i deposition

Se 1.3.2.

2.3.3 Framtida deposition av kväve

Långdistanstransporten av luftföroreningar till södra och mellersta Sverige är på de
flesta platser helt dominerande för nitratkvävedepositionen. Undantag kan vara i
närområdet till tätorter, vägar och enstaka punktkällor. Av detta skäl är det av stor vikt
att kunna förutsäga vad som kommer att ske med utsläppen i Europa.

En prognos för den troliga utvecklingen, när det gäller den långväga transporten av
nitratkväve, kan göras utifrån de åtgärder som planeras i de europeiska länderna. Ett
flertal av dessa har skrivit under protokollen om en frysning av kväveoxidutsläppen på
1985 års nivå. Flera länder, bland dem Sverige, har åtagit sig att skära ner utsläppen
med 30% fram till år 1998 och med 50 % till år 2000 enligt LUFT 90.

Detta kommer att resultera i förbättringar, men de är inte tillräckliga för att man ska nå
ner till och under de kritiska belastningsgränserna. Hittills gjorda utfästelser i Europa
beräknas för Västsveriges del innebära depositionsminskningar i storleksordningen 15 -
20 % för nitratkväve, fram till år 1998.

2.4 EFFEKTER I NATURMILJÖN

2.4.1 Hur känsligt är området för kväve?

Liksom för svavel innebär den relativt höga nederbördsmängden innanför kustzonen
högt nedfall av kväve. Kusten och inlandet skiljer sig också åt i temperaturklimatet. I
gränsen mo. Dalsland är årsmedeltemperaturen ca 2 grader lägre än vid yttersta
havsbandet. Likaså är temperaturskillnaderna mellan dag och natt betydligt större i
inlandet. Antalet dagar med frost är lågt i Bohuslän genom havets värmemagasinering.
Vegetationsperiodens längd varierar därför i regionen mellan 220 och 240 dagar.
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v-

Det varma kustklimatet i regionen gynnar växtlighet och ur kvävesynpunkt kan det
innebära att skog och övrig vegetation tillväxer kraftigt. Samtidigt kan kvävetillskottet i
frostlänta områden medföra ökad risk for frostskador.

Inom O och P län finns kvävekänsliga naturtyper med avseende pä gödningseffekter.
Detta gäller såväl mark och sjö som västerhavet. När det gäller mark har vi idag inte
klara kriterier för hur en naturtyp skall klassas med avseende pä dess kvävekänslighet ur
gödningssynpunkt. Det är naturligt att marktyp (näringsrik eller näringsfattig) och
artsammansättning skall vara vägledande vid kriterieframtagandet men även andra
parametrar som t ex arginininnehåll i barr och kväve i krondropp kan komma att spela
en roll. Således existerar varken detaljerade kartor eller tabeller med kvantifiering av ett
visst områdes känslighet för kväve inom O och P län.

Konceptet kritisk belastning, critical load, för kväve existerar idag och har liksom för
svavel tagits fram M.a för att vara användbart i åtgärdsarbetet (Anon., 1990). Kritisk
kvävebelastning är definierad i en massbalansekvation "steady state balance":

CL(NN) = N u + Ni + Q* [NO3]crit

där CL(NN) är kritisk belastning av kväve som näringsämne (mol-ha'-ar1), Nu är
nettoupptag av kväve i biomassn (molha'ar1), ty är långsiktig immobilisering av
kväve i jorden (mol-ha'ar1), Q är nederbörd (m^ha^år1), och [NO3]crjt är kritisk
nitratkoncentration (mol-nr3). Definitionen förutsätter en regelbunden avverkning av
biomassa och gäller för väldränerade jordar där man vill minimera risken för kväve-
läckage ur skogsmarken och därmed minska kvävets bidrag till försurningen.

Svagheterna i beräkningsmetoden "steady state mass balance approach" har diskuterats i
Nilsson och Grennfelt 1988. Bland annat belyses frågan om kvävets betydelse för art-
utarmningen av känsliga naturtyper och ekosystem. Idag anses dock beräkningsmetoden
vara användbar för att ta fram relativa mått på belastningsgränser för kväve. För att
testa (validera) en karta som beskriver överskridande av kritiska belastningsgränser av
kväve jämfördes denna med en oberoende karta som beskrev förändringar i förekomst
av gräset kruståtel i sydvästra Sverige mellan 1973/77 och 1983/87 (Rosén, 1991). Det
är väl beskrivet att detta gräs favoriseras vid ett ökande kvävenedfall. Påfallande
likheter erhölls när det gällde kartan med "överskotts"-kväve och kartan med
gräsförekomst. Dessa empiriska data, menar författaren, är exempel på att kvävet
förändrar ekosystem och att beräkningsmodellen verkar användbar. För Västsveriges
del (O och P län) gäller såväl att kvävets belastningsgräns överskrids avsevärt och att en
förändring i artsammansättning pågår från lingon och blåbär till kruståtel.

När det gäller yt- och grundvatten saknas också klara kriterier för känslighet för kväve.
Näringssituation och artsammansättning måste även här vara vägledande.

För havet gäller att kunskaper idag finns om vilka områden som till exempel har hög
kvävebelastning. Det finns oceanografiska metoder att beskriva ett områdes ombland-
ningssituation. Genom att studera salthaltsskillnader mellan yta och boUen och
medelsyrehalt i bottenvatten kan man bilda sig en uppfattning om ett områdes känslighet
för ytterligare kvävebelastning. Ett annat mått på ett havsområdes känslighet för kväve



13

är en förändring av artsammansättning av fastsittande algarter. Somliga arter gynnas av
hög kvävetillförsel. För identifiering av områden som är känsliga skulle således kartor
över kväveinnehåll och medelsyrehalt kunna användas. Det finns också kunskaper om
vilken typ av information som behövs för att peka ut känsliga områden.

Svaret på frågan hur känsligt området O och P län är för kvävedeposition är således att
O och P län har en viss areal med naturtyper som är mycket känsliga för
artförändringar samt att havet närmast kusten sannolikt är mycket känsligt för ökad
kvävebelastning. Kvävedepositionen är ännu inte så hög att den har försurande verkan,
dvs kvävemättnad har ej nåtts. Att kvävet i en framtid kan komma att försura vissa
ekosystem står idag utom allt tvivel. Hur känsligt området är för försurning diskuteras i
avsnitt 1.4.1 ovan om svavel.

Belastningsgränsen för kväve växlar kraftigt med vegetationstypen. Man brukar ange
belastningsgränsen till 0,5-1,5 g N/m2 och år för skog. Tabell 4 (sid. 9) visar
belastningsgränsen av totala depositionen av oxiderat och reducerat kväve för några
olika naturtyper.

2.4.2 Hur påverkat är området av kväve?

Den höga kvävedepositionen de senaste 10-20 åren har påverkat florasammansättningen
i hela södra Sverige, inklusive O och P län. Vissa arter tycks gynnas medan andra arter
går tillbaka i förekomst. Riksskogstaxeringens undersökningar av skogstillväxt visar att
denna är relativt hög. Huruvida denna ökning är ett resultat av god skogsskötsel, ökad
odling av gran på betes- och f d jordbruksmark, eller ökat kvävenedfall går inte att säga

, s idag. Å andra sidan är kronutglesning relativt omfattande i O och P län. Kronutglesning
\^ är en svårgripbar parameter då den utgör ett "svar" på många olika stressfaktorer som

ett träd kan utsättas för: torka, försurning av mark, kvävedeposition, oxidantdeposition
etc.

Eventuellt har avrinning av kväve från skogs- och jordbruksmark ökat. 118 undersökta
vattendrag i O län är bakgrundshalterna beräknade till 0.175-0.338 mg/l medan
nuvarande totalkvävehaltema är 2.7-6.5 gånger högre.

Kustområdena i både Kattegatt och Skagerrak uppvisar tidvis tydliga övergöd-
ningssymptom tex algblomning och i allvarliga fall syrefria bottnar.

2.5 EFFEKTER PÅ MÄNNISKORS HÄLSA

Effekter av kvävedeposition på människa förekommer ej.
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2.6 EFFEKTER PA MATERIAL

Effekter av kvävedeposition på material förekommer ej.

2.7 HUR ÄR FÖRORENINGSSITUATIONEN I RELATION TILL
MILJÖMÅLEN?

2.7.1 Utsläpp i relation till utsläppsmålen

Utsläppsmål för kväve saknas i regionen. Sedan 1950 och 60-talen har
kväveoxidutsläppen ökat i takt med bilismens expansion. Under senare år har utsläppen
förändrats relativt lite. Sverige har åtagit sig att minska kväveoxidutsläppen mellan år
1985 och 1998 med 30%. Gällande och beslutade åtgärder kommer dock inte att räcka
till mer än ca 15%. Ytterligare nedskärningar måste alltså göras nationellt. Eventuella
utsläppsökningar i en region måste då kompenseras av motsvarande och helst större
neddragningar på andra ställen.

För utsläppen av ammoniak kommer ett program för nedskärningar sannolikt att
utarbetas av Lantbruksstyrelsen (LUFT 90).

2.7.2 Deposition i relation till belastningsmålen

Regionala miljömål saknas. Det riktvärde för deposition som rekommenderas av
Naturvårdsverket för Götaland, överskrids avsevärt i hela regionen. Tota!a
kvävenedfallet behöver minska med ca 50% (LUFT 90).

2.7.3 Miljökvalitet i relation till kvalitetsmålen

Mål för miljökvalitet saknas i regionen idag. De kritiska belastningsgränserna
överskrids vida. En rad miljöundersökningar visar att regionen har stora kväveproblem.

2.7.4 Slutsatser

Regionala mål för kväve saknas. Föroreningssituationen bedöms vara allvarlig.
Regionen är starkt påverkad av utländska utsläpp.

»
i
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3. DEPOSITION AV KVICKSILVER OCH KADMIUM

Av de tungmetaller som kan ge effekter i miljön är, i dagens läge, främt kvicksilver och
kadmium intressanta. Energiproduktionen kan ge utsläpp av kvicksilver (kol, naturgas,
restolja) och kadmium (biobränsle) som kommer att bidra till belastningen i miljön.
Bortsett från sopförbränning är övriga metaller sannolikt inte ett stort problem.

3.1 MILJÖMÅL

3.1.1 Regionala och nationella utsläppsmål

Regionala utsläppsmål saknas idag för kvicksilver och kadmium annat än att "utsläppen
ska begränsas så länge som möjligt".

Nationella miljömål för kvicksilver, liksom allmänt för toxiska metaller är att begränsa
användningen, och därmed tillförseln till naturen, till en sådan r»vå att belastningen inte
blir väsentligt större än den naturliga bakgrundsbelastningen Nationellt finns en
awecklingsplan for kvicksilver. Om belastningsmålen för havet för kvicksilver och
kadmium ska klaras, måste luftutsläppen begränsas med 70-90%. En 70% -ig
nedskärning av kvicksilverutsläppen har överenskommits mellan Nordsjöstatema för
perioden 1985-1995. Det kan dock bli svårt att uppfylla de överenskomna
emissionsminskningarna.

3.1.2 Regionala och nationella belastningsmål

Regionala belastningsmål saknas för kvicksilver och kadmium. Generellt anses
belastningen i dagens läge vara för stor, och kvicksilverbelastningen i miljön behöver
minska.

I HAV 90 anges som belastningsmål att den antropogena tillförseln på lång sikt inte bör
överstiga 50% av den naturliga. För kvicksilver innebär detta mål att luftutsläppen
måste minska med 75 - 90% i de havsområden som omger Sverige.

3.1.3 Regionala och nationella kvalitetsmål

Regionala kvalitetsmål saknas. Nationellt anges som miljömål för
metylkvicksilverhalten i fisk att den på längre sikt inte ska överstiga 0.5 mg/kg.

3.2 UTSLÄPP TILL LUFT AV KVICKSILVER OCH KADMIUM

De svenska luftutsläppen av kvicksilver har drastiskt minskat sedan 1960-talet och
uppgår idag till ca 3 ton årligen. De huvudsakliga källorna är förbränning av sopor, kol
och torv samt vissa industriprocesser samt krematorier.
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Kadmiumutsläppen till luft i Sverige har minskat med ca 90% under perioden 1970 och
1990, till ca 2.S ton per är. De huvudsakliga källorna är metallförädlande industri.

3.3 DEPOSITION AV KVICKSILVER OCH KADMIUM

3.3.1 Nuvarande deposition

Det finns relativt fä mätningar gjorda av kvicksilverdeposition. De mätningar som
gjorts är frän nio stationer i Norden. Mätresultaten för kvicksilver i luft och nederbörd
uppvisar samma mönster som de flesta andra föroreningar med huvudsakligen
storregionalt spridningsmönster. Höga halter i såväl luft som nederbörd observeras på
västkusten. Inga mätdata föreligger för att utröna om eventuella lokala källor bidrar till
avsevärt förhöjda halter.

,. Kadmiumhalter i mossa visar en tydlig nord-sydlig gradient. En stor del av depositionen
w härrör från utländska källor.

3.3.2 Variationer i belastning

Även metallbelstningen varierar. Faktorerna som påverkar är desamma som för svavel

(Se 1.3.2).

3.3.3 Framtida deposition

Det finns inga prognoser för utvecklingen under kommande år när det gäller kvicksilver
och kadmium. De mätdata som finns idag visar att belastningen behöver minskas med
ca 80% för att de framtida belastningsnivåerna ska bli mer acceptabla. Hur detta mål
ska kunna nås är dock osäkert. Att minska emissionerna i Europa med 80% innebär inte
att belastningen minskar i motsvarande grad, och inte heller att kvicksilverhalterna i

!) avrinningen minskar avsevärt. Depåerna i mark ökar även med nuvarande nedfall,
vilket beror på att uppehållstiden i marken är mycket lång.

3.4 EFFEKTER I NATURMILJÖN

Kvicksilvrets effekt i miljön är främst beroende av den mikrobiologiska omvandlingen
till metylkvicksilver. Metylkvicksilver är ett stabilt ämne som anrikas i naturen och som
byggs in i näringskedjan där det orsakar förgiftr.ing.
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3.4.1 Hur känsligt i r området för deposition?

Några kritiska värden för känslighet mot metylkvicksilver finns inte uppsatta.

3.4.2 Hur påverkat i r området av metalldeposition?

I fåglar av flera olika arter minskade förekomsten av kvicksilver markant under slutet
av 1960-talet tack vare förbud mot alkylkvicksilverbetning av utsäde samt
begränsningar av industrins kvicksilverutsläpp. Därefter har fåglarnas kvicksilverhalter
inte genomgått några större förändringar.

Enligt många bedömare är det numera försurningen som skapar de största riskerna för
metallstörningar hos växter och djur.

v( Området i O och P län är mer påverkat av kvicksilver än övriga landet p.g.a försur-
** ningssituationen i sjöarna samt, för havets del, närheten till kvicksilverutsläpp i

Göteborg.

3.5EFFEKTER PÅ MÄNNISKORS HÄLSA

3.5.1 Vilka är riskerna för hälsoeffekter i området?

Hälsoeffekterna består främst i den risk som föreligger för anrikning av metyl-
kvicksilver och kadmium i näringskedjorna och därmed för människan. Riskerna är
störst i områden med försurade sjöar och höga kvicksilverhalter i fisk.

*• 3.5.2 Hur påverkat är området idag när det gäller effekter
av metaller med betydelse för människans hälsa?

Ett flertal av regionens sjöar innehåller fisk med höga kvicksilverhalter. Kvicksilver-
> halten i gäddmuskel i sjöarna inom O län (totalt 700-800) antas överstiga 0.5 mg/kg i

cirka 500 av sjöarna (Larsson, S., pers.komm). De högsta haltema påträffas i försurade
sjöar.

3.6 EFFEKTER PÅ MATERIAL

Sådana effekter saknar sannolikt betydelse.
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3.7 HUR ÄR FÖRORENINGSSITUATIONEN I OMRÅDET I RELATION
TILL MILJÖMÅLEN?

3.7.1 Utsläpp i relation till utsläppsmål

Regionala utsläppsmål saknas. Nationellt anses att en reduktion på 70-90% krävs för att
skydda ekosystemen i havet. Ytterligare nedskärningar måste alltså göras nationellt.
Eventuella utsläppsökningar i en region måste då kompenseras av större neddragningar
på andra ställen.

3.7.2 Deposition i relation till belastningsmål

Regionala och nationella miljömål saknas.

3.7.3 Miljökvalitet i relation till kvalitetsmål

Det nationella målet är att kvicksilverhalten i fisk inte ska överstiga 0.S mg/kg. I
dagens läge är halterna i fisk ofta högre och detta kan tillskrivas försurningssituationen
för insjöfisk och utsläppen av kvicksilver för havsfisk.

3.7.4 Slutsatser

Såväl nationella belastningsmål som kvalitetsmål överskrids av nuvarande belastning.
För att klara ekosystemen i havet krävs en 75 - 90%-ig nedskärning av de nuvarande
kvicksilverutsläppen till luft.

4. DEPOSITION AV POLYAROMATISKA KOLVÄTEN (PAH)

Vid vissa typer av processer och under vissa förbränningsförhållanden, speciellt vid
småskalig eldning, har bildning av PAH påvisats. Jämfört med trafikutsläppen utgör
dock energiproduktionens PAH-utsläpp inget egentligt problem utifrån dagens kunskap.

Miljömål för deposition av PAH saknas. Även nationella strategier saknas. Sannolikt
kan problemet bedömas vara jämförelsevis litet. Utsläppen av genotoxiska ämnen ska
enligt LUFT 90 avsevärt minskas. Främsta källan är dock dieseldrivna fordon.

Det saknas uppgifter om utsläpp och deposition av PAH i regionen. Vi vet dock att
PAH deponeras i små mängder överallt. De mätningar av depositionen av PAH som
görs på västkusten är dock inte kontinuerliga utan har skett kampanjvis, och ger därför
en ofullständig bild av belastningen. Eftersom kunskapen om dagens belastning är
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mycket ofullständig, saknas givetvis prognoser för den framtida belastningen. Utsläppen
från dieseldrivna fordon kommer dock sannolikt att begränsas.

Vi vet ingenting om olika ekosystems känslighet for eller påverkan av PAH. De växter
och djur som ska leva under många år kan tänkas vara mer känsliga, eftersom ämnena
ackumulerar i ekosystemen. Sannolikt saknar PAH-depositaonen betydelse för
hälsoeffekter och materialeffekter.

5. HALTER AV SVAVELDIOXID

5.1 MILJÖMÅL

5.1.1 Regionala och nationella utsläppsmå

Se 1.1.1

5.1.2 Regionala och nationella belastningsmål

Regionala mål saknas för haltnivåer av svaveldioxid. Nationellt finns riktvärden för
luftkvalitet i tätorter (tabell 5). Det nationella målet är att haltema senast år 2000
överallt ska ligga under riktkvärdena.

Tabell 5. Riktvärden för svaveldioxid tätorter. (Naturvårdsverket, 1990).

Riktvärde

200 /ig/m3

100 /ig/m3

50 Mg/m3

Medelvärdestid

1 timme

1 dygn

halvår

Anmärkning

98%-il för halvår

98%-il för halvår

Aritmetiskt medelvärde

För skydd mot direkteffekter på vegetation finns kritiska haltnivåer utarbetade (tabell
6).
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Tabell 6. Kritiska haltnivåer för svaveldioxid (Task Force on Mapping, 1990).

Markanvändningskategori

Skogar

Naturlig vegetation

Grödor

All vegetation

Kritisk haltnivå
(»g SO2/HP )

20

20

30

70

Medelvirdettid

Årsmedelvärde

Årsmedelvärde

Årsmedelvärde

Dygnsmedelvärde

Korrosionen av värdefulla byggnader och minnesmärken måste minska mer än vad som
blir följden om halterna bara minskas till strax under riktvärdesnivåerna. Mer
preciserade miljömål saknas såväl nationellt som regionalt.

5.1.3 Regionala och nationella kvalitetsmål

Regionala kvalitetsmål saknas.

Delvis kan de kritiska haltnivåerna ses som kvalitetsmål.

5.2 UTSLÄPP TILL LUFT AV SVAVELDIOXID

Se 1.2

5.3 HALTNIVÅER AV SVAVELDIOXID

5.3.1 Nuvarande haltnivåer av svaveldioxid

Uppgifter om nuvarande haltnivåer av svaldioxid är hämtade ur mätdata från
luftövervakningsstationen vid Rörvik inom EMEP-nätet, den norska bakgrunds-
stationen vid Prestebakke och från mätningar utförda inom Gårdsjöprojektet, ca 10 km
öster om Stenungsund (tabell 7). Stationernas placering redovisas i nedanstående
figur 1.

*

r
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Figur 1. Mätstationernas läge.

Tabell 7. Årsmedelhalter av svaveldioxid samt av sulfatpartiklar i luft vid Rörvik,
Gårdsjön och Prestebakke.
Inom parentes anges högsta observerade dygnshalt.
(Lövblad, m.fl., 1991; NILU, 1991).

Rörvik

86
87
88
89
90

Gårdsiön *
86
87
88
89

Prestebakke
86
87
88
89

SO2
(»ig SO2 /m3)

7(54)
6(101)
6(43)
5(51)
6(56)

5
6
4
7

2(21)
3(35)
2(14)
1(30)

Partikel-bundet
SO4 («g S/m3)

1.5(10)
-

2.0(13)
1.2 (7.2)
1.3(6.5)

1.2
1.2
1.1
0.7

1.2(10)
11(8 )
1-1(4)
0.9 (6)

• Provtagningen utförs som veckoprovtagniog



22

Luftkvaliteten i områdets större tätorter kan bl a studeras utgående från Urbanprojektets
resultat. Mätningar görs i ett femtiotal kommuner i landet, varav sju i Västsverige, med
samma metodik och mätstrategi (tabell 8). Mätpunktens placering skall representera en
plats med central' innerstadsläge där många människor vistas och skall dessutom
avspegla trafikbelastningen i tätorten. Mätningarna utförs dygnsvis under vinterhalvåret,
oktober - mars.

S- Halier av SCh vid urbanmätnätets mätstationer i O- oc> P-län.
(Svanberg, m.fl., 1991).

^

t

MV = medelvärdet under mätperioden.

MDV = max dygnsmedelvärde under mätperioden.

Mätperiod

O-lin

Göteborg

Partille

Kungälv

Stenungsund

P-län

Alingsås

Boris

Ulricehamn

okt 86 - mars 87

MV

17.6

-

12.7

-

MDV

128.3

-

77.3

-

okt 87 - mars 88

MV

9.4

-

8.2

-

MDV

35.6

-

27.9

-

okt 88 - mars 89

MV

12.2

10.8

11.5

8.6

MDV

50.0

51.1

61.8

56.0

okt 89 - mars 90

MV

6.3

6.0

8.3

4.4

MDV

27.8

27.8

28.9

19.7

-

16.4

13.4

-

137.3

52.3

-

8.8

9.4

-

33.8

33.0

-

8.7

10.8

-

36.6

39.1

10.8

5.0

7.9

37.5

29.1

35.4

5.3.2 Variationer i balter

Föroreningshalterna kan variera avsevärt från dag till dag beroende på
väderförhållanden. Förhöjda halter inträffar episodvis vid transporter av förorenade
luftmassor från kontinenten. För de flesta ämnen, med undantag för ozon, förekommer
de högsta halterna vintertid.

Regionen som omfattar O och P län sträcker sig ca 25 n.il från norr till söder. Över
detta område förekommer en föroreningsgradient, betingad av långdistanstransport.

Till denna gradient kommer variationer i föroreningsbelastning orsakad av lokala
föroreningsbidrag. Även dessa bildar en gradient med de största bidragen i närheten av
utsläppspunkten, oftast på ett visst avstånd som är relaterat till skorstenshöjden.
Storleken på de lokala bidragen beror av kall styrkan. Den regionala bakgrunden är dock
på de flesta platser i regionen helt dominerande när det gäller svaveldioxid.
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5.3.3 Framtida haltimaer

Trenderna för framtida halter av svaveldioxid kan uppskattas med utgångspunkt från
utsläpp av svavel i Europa och uppmätta halter inom regionen. Man kan konstatera att
haltema har sjunkit under de senaste åren. Så kommer sannolikt att ske även i
framtiden. Hur stor minskningen kommer att bli är dock osäkert.

5.4 EFFEKTER I NATURMILJÖN

I naturmiljön orsakar svaveldioxidhalter huvudsakligen effekter på vegetation. Bortsett
från effekter på lavar och mossor är sådana effekter idag sällsynta i Sverige. Undantaget
kan vara påverkan kring större tätorter och intill större punktkällor.

5.4.1 Hur känslig är vegetationen i området för påverkan av
svaveldioxidhalter i luft?

Den dominerande vind iktningen i O och P län är, för året som helhet, västlig till
sydvästlig. Under högtrycksperioder kan land- och sjöbris-situationer förekomma i
kusttrakterna i O län.

De bohuslänska skogsjordarna är som regel mycket tunna med generellt låga pH-värden
i mineraljorden. Även i Älvsborgs län är pH-värdei i mineraljorden som regel mycket
lågt (<4.4). Detta innebär att känsligheten för direkta skador av SO2 måste betraktas
som relativt hög då skogen redan lever under stress, t.ex. tunna jordlager, förhöjda
ozonhalter, etc. Den stora andelen gran i P län innebär att stora arealer är känsliga.
Gran, tall, bok och ek är klassade som de mest SO2-känsliga trädartema medan bok,
björk och al är klassade som mindre känsliga (ECE 1988).

Odlingsjordarna i O län utgörs till största delen av sedimentära jordarter. Den
dominerande jordarten är grovmolera. 32% av länets mark utgörs av åker och 4% av
betesmark. Cirka 25% av P läns yta är jordbruksmark. Känsligheten för SO2-skador på
grödor måste betraktas som liten i båda länen.

Kalkängar, ljunghedar, åraviner, våtmarker, kustlandskap och öar, slåtterängar och
hagmarker är exempel på O och P läns skyddsvärda vegetationstyper och som dessutom
är av s.k. riksintresse. När det gäller känslighet för SO2 kan man generellt säga att
många arter i ovan nämnda vegetationstyper är känsliga. De mest känsliga
organismerna bland vegetationstypema är lavarna. Inne i större tätorter och runt större
punktkällor för SO2, är lavfloran idag starkt utarmad (Arvidsson och Skoog, 1984). De
mest känsliga och utrotningshotade lavarna är de s.k. lunglavama (Hallingbäck 1986;
Hallingbäck och Olsson 1987).
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5.4.2 Hur påverkad är vegetationen i området med avseende på svaveldioxid?

Under kapitel 1.4.2 behandlades frågan om hur försurat området är. Studier av
kronutglesning togs upp där och det kan återigen konstateras att barrförluster hos gran
år betydande i O och P län. Orsaken bakom dessa barrförluster år inte en enskild
faktor. Försurning, torka (tunna jordlager), ozon och även lokalt, t.ex. kring
Stenungsund, Jan SO2 spela en viss, troligen relativt liten, roll. Skogen är således
troligtvis inte särskilt påverkat av SO2 om man tittar på länens skogstillstånd mera
generellt. Detta beror på att halterna är relativt låga i regionen.

Inga grödor är idag påverkade av svaveldioxid i regionen.

Vissa känsliga växter, främst lavar, är påverkade av SO2.1 större tätorter i O och P län
har många lavarter utarmats eller försvunnit helt p.g.a SO2. I övrigt är det svårt eller
omöjligt att hänföra utrotningshotade arter eller eventuella bladskador till för höga SO2

halter. Haltema är som sagt låga i Sydsverige idag.

5.5 EFFEKTER PÅ MÄNNISKORS HÄLSA

5.5.) Vilka är riskerna för hälsoeffekter i området?

Riskerna för hälsoeffekter av svaveldioxid är med dagens haltnivåer mycket små.

5.5.2 Hur påverkat är området idag när det gäller faktorer
. , som påverkar människans hälsa?

"C
\ Påverkan av svaveldioxid är liten även i tätortsområden. Undantag kan vara områden

* kring enstaka punktkällor.

5.6 EFFEKTER PÅ MATERIAL

Luftföroreningar inverkar på material dels direkt via luft, dels indirekt efter deposition
till mark och påverkan på markförlagda konstruktioner, se 1.6.1

5.6.1 Vilka är riskerna för effekter på material?

I tätorterna finns den största förekomsten av kulturminnen och byggnader och därmed
lättvittrat material. Det saknas lättillgängligt underlag för att kunna göra en bra
beskrivning och bedömning.

>
i
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5.6.2 Hur påverkat fir området idag med avseende på materialskador?

Uppgifter saknas. Se 1.6.2

5.7 HUR ÄR PÖRORENINGSSITUATIONENI RELATION TILL
MILJÖMÅLEN?

För att svara på denna fråga måste man skilja på tätorter och glesbygd. I glesbygd
ligger haltema lågt, avsevärt lägre än riktvärdena. I tätorterna, särskilt i de centrala
delarna av de största tätorterna kan haltema av svaveldioxid tidvis överskrida
riktvärdena framförallt riktvärden för timvärden.

5.7.1 Utsläpp i relation till utsläppsmålen

Se 1.7.1

5.7.2 Haltnivåer i relation till riktvärden för luftvalitet ocn kritiska haltnivåer

Haltema av svaveldioxid har under de senaste åren varit låga jämfört med riktvärdena,
även i stora tätorter som Göteborg. De milda vintrarna ger sannolikt en något väl
positiv bild (tabell 9).

Tabell 9. Nuvarande belastning av svaveldioxid i förhållande till riktvärden för

luftkvalitet. (Naturvårdsverket, 1990)

Göteborg

Ovr tätorter

Bakgrund

Nuvarande halter (/ig/m3)

Timvärde
max

104 +

-

-

Dygnsvärde
max

60 +

29-137

101 •

Vinterhalvar
medel

18*

10

7*

Riktvärden yjg/m3)

Timvärde
(98%-il)

200

Dygnsvärde
(98%-il)

100

Vinterbalvå
r
(medelvärde
)

50

+ 1990; # 1986-90; • Rörvik 1987, Rörvik 1988-89
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Haltnivåerna i bakgrundsluft underskrider de kritiska belastningsgränserna i
bakgrundsluft. I enstaka områden invid punktkällor kan kritiska haltnivåer överskridas.
Detta hör dock till undantagen.

5.7.3 Miljökvalitet i relation till kvalitetsmålen

Kvalitetsmål saknas i regionen och nationellt.

5.7.4 Slutsatser

Regionala miljömål saknas. Episoder med långdistanstransport av SO2 kan i tätorterna
och regionalt orsaka förhöjda halter. Riktvärdena för SO2 överskrids dock aldrig.

6. HALTER AV KVÄVEDIOXID

Utsläpp av kväveoxider från energiproduktion med dagens processer och utsläppskrav
och med utsläppspunkten på hög höjd, ger upphov till ett förhållandevis litet haltbidrag.
I tätorter med stora haltbidrag från trafik kommer energi-produktionsbidraget att bli av
liten betydelse. De högsta haltbidragen kommer inte heller att inträffa samtidigt som de
högsta halterna till följd av trafikens bidrag. Hälsoeffekterna i tätorter bör därför bli
föremål för en särskild utredning.

6.1 MILJÖMÅL

6.1.1 Regionala och nationella utsläppsmål

Se 2.1.1

6.1.2 Regionala och nationella belastningsmål

Regionala miljömål saknas. Nationellt finns riktvärden för luftkvalitet i tätorter (tabell

10). Det nationella målet är att halterna senast år 2000 överallt ska ligga under

riktvärdena.

t
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Tabell 10. Riktvärden för kvävedioxid tätorter. (Naturvårdsverket, 1990).

Ämne

Kvivedioxid

Riktvärde

llOMg/m3

75 Mg/n»3

SO Hg/m3

Medelvirdestid

1 timma

1 dygn

halvår

AnmärVnin£

98-percentil för halvir

98-percentil för halvår

Aritmetiskt medelvärde

Till skydd mot direkteffekter på vegetation finns kritiska belastningsgränser utarbetade
(tabell 11).

Tabell 11. Kritiska haltnivåer för kvävedioxid (Task Force on Mapping, 1990).

Markanvändningskategori

Samtliga

Kritisk haltniva
(äg NO2/m3)

30

Medelvärdestid

Årsmedelvärde

6.1.3 Regionala och nationella kvalitetsmål

Regionala och nationella kvalitetsmål saknas.

6.2 UTSLÄPP TILL LUFT AV KVÄVEOXIDER

Se 2.2

6.3 HALTER AV KVÄVEDIOXID I REGIONEN

6.3.1 Nuvarande haltnivåer av kvävedioxid

Uppgifter om nuvarande haltnivåer av kväveföreningar är hämtade ur mätdata från
luftövervakningsstationen vid Rörvik inom EMEP-nätet, den norska bakgrunds-
stationen vid Prestebakke och från mätningar utförda inom Gårdsjöprojektet, ca 10 km
öster om Stenungsund (tabell 12). Stationemas placering redovisas i figur 1, (sida 21).
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Tabell 12. Årsmedelhalter i luft av kvävedioxid, nitrat och ammonium vid Rörvik,
Gårdsjön och Prestebakke. Inom parentes anges högsta observerade
dygnshalt. (Lövblad, m.fl., 1991; NILU, 1991).

Rörrik

86
87
88
89
90

Gårdsjön •
86
87
88
89

Prestebakke
86
87
88
89

NO2
(Mg NO2/m3)

5(27)
5(35)
7(38)
7(60)
8(44)

8
8
9
9

5(33)
6(70)

5.6 (23)
4.9 (35)

totNO3
(ng N/m3)
0.9 (10)
0.8(9)
0.7(5)
0.6 (8)
0.8 (10)

-
-

-

-
0.4 (3)
0.3 (2)
0.3 (2)

totNH4
(ng N/m3)

1.7(8)
1.6 (9)
1-3 (7)
1.2(10)
2.0(17)

-
-

0.9 (9)
0.7 (4)
0.8 (4)

' Provtagningen utförs som veckoprovtagning.

Luftkvaliteten i områdets större tåtorter kan bl a studeras utgående från Urbanprojektets
resultat. Mätningar görs i ett femtiotal kommuner i landet, varav sju i Västsverige, med
samma metodik och niätstrategi (tabell 13). Mätpunktens placering skall representera en
plats med centralt innerstadsläge där många människor vistas och skall dessutom
avspegla "den mer storskaliga" trafikbelastningen i itorten. Mätningarna utförs
dygnsvis under vinterhalvåret, oktober - mars.
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Tabell 13. Halter av NO2 vid urbanmätnätets mätstationer i O- och P-län.

(Svanberg, m.fl., 1991).

MV = medelvärdet under mätperioden.

MDV = max dygnsmedelvärde under mätperioden.

Mätperiod

O-lin

Göteborg

Partille

Kungälv

Stenungsund

P-län

Alingsås

Boris

Ulricehamn

okt 86 - mars 87

MV

38.4

23.7

-

MDV

83.9

143.6

-

okt 87 - mars 88

MV

34.6

23.6

-

MDV

89.6

78.1

-

okt 88 - mars 89

MV

33.9

29.3

18.3

16.1

MDV

81.2

58.3

60.0

57.4

okt 89 - mars 90

MV

29.2

29.3

23.9

16.8

MDV

60.3

57.7

66.6

57.3

-

30.4

21.5

-

70.2

76.5

-

26.0

19.0

-

55.3

54.1

-

24.4

17.0

-

59.7

56.2

21.0

24.1

15.6

52.1

57.2

38.6

6.3.2 Variationer i haltnivåer

Se 5.3.2

6.3.3 Framtida haltnivåer

Trenderna för framtida halter av kvävedioxid kan uppskattas med utgångspunkt från
utsläpp av kväve i Europa och uppmätta halter inom regionen. Utsläppta mängder har
snarare ökat än minskat under de senaste åren. Vi har i Sverige uppenbara problem med
att minska utsläppen enligt de mål som riksdagen har ställt upp. Uppmätta halter under
de senaste åren uppvisar inte heller någon entydig minskning. Vad som kan avgöra om
vi skall lyckas bryta kurvan och erhålla en minskning av kvävtdioxidhaltema är bl a när
införandet av katalysatorrening av fordonsavgaser slår igenom på allvar.

6.4 EFFEKTER I NATURMILJÖN

I naturmiljön orsakar kvävedioxidhalter huvudsakligen effekter på vegetation. Sådana
effekter är idag sällsynta i Sverige. Undantaget kan vara påverkan kring större tätorter
och intill större punktkällor.
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6.4.1 Hur känslig är vegetationen i området för påverkan av kväveoxidhalter i
hift?

Den dominerande vindriktningen i O och P län är, för året som helhet, västlig tili
sydvästlig. Under högtrycksperioder kan land- och sjöbrissituationer förekomma i
kusttrakterna i O län.

De bohuslänska skogsjordarna är som regel mycket tunna med generellt låga pH-värden
i mineraljorden. Även i Älvsborgs län är pH-värdet i mineraljorden som regel mycket
lågt (<4.4). Detta innebär att känsligheten för direkta skador av NO2 måste betraktas
som relativt hög då skogen redan lever under stress, t.ex. tunna jordlager, förhöjda
ozonhalter, etc. Den stora andelen gran i P län innebär att relativt stora arealer är
känsliga.

Odlingsjordarna i O län utgörs till största delen av sedimentära jordarter. Den
dominerande jordarten är grovmolera. 32% av länets mark utgörs av åker och 4% av
betesmark. Cirka 25 % av P läns yta är jordbruksmark. Känsligheten för NO2-skador på
grödor måste dock betraktas som relativt liten i båda länen.

Kalkängar, ljunghedar, åraviner, våtmarker, kustlandskap och öar, slåtterängar och
hagmarker är exempel på O och P läns skyddsvärda vegetationstyper och som dessutom
är av s k riksintresse. När det gäller känslighet för NO2 kan man generellt säga att
många arter i dessa vegetationstyper är känsliga.

6.4.2 Hur påverkad är vegetationen i området med avseende på kvävedioxid?

Under kapitel 1.4.2 behandlades frågan om hur försurat området är. Studier av
kronutglesning togs upp där och det kan återigen konstateras att barrförluster hos gran
är betydande i O och P län. Orsaken bakom dessa barrförluster är inte gn enskild
faktor. Försurning, torka (tunna jordlager), ozon och även lokalt, t.ex. kring
Stenungsund, fcan NO2 spela en viss, troligen relativt liten, roll. Skogen är således
troligtvis inte särskilt påverkat av NO2 om man tittar på länens skogstillstånd mera
generellt. Detta beror på att halterna är låga i regionen.

Inga grödor är idag påverkade av kvävedioxid i regionen.

Det är svårt eller omöjligt att hänföra utrotningshotade arter eller eventuella bladskador
till för höga halter av NO2. Halterna är låga i Sydsverige idag.

När det gäller kvävedioxid kan kvävetillskottet till växter innebära ekologiska
förändringar. Kväveälskande arter som hallon, nässla och Irirskål breder idag ut sig på
många platser i södra Sverige på andra arters bekostnad (Falkengren-Grerup, 1986).
Hur stor roll gasformig kvävedioxid kan spela här är outrett. Främst diskuteras idag
kvävenedfallet till marken i detta sammanhang. Det går inte heller att peka på
förändringar i artsammansättning i regionen som kan hänföras till NO2. 1
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6.5 EFFEKTER PÅ MÄNNISKORS HÄLSA

6.5.1 Vilka är riskerna för hälsoeffekter i området?

Riskerna för att hälsoeffekter ska uppstå är störst i de redan hårt belastde
tätortsområdena.

6.5.2 Hur påverkat är området idag med tanke på människans hälsa?

I större tätorter där NO2-haltema idag är höga, förekommer sannolikt störningar på
människors hälsa. I vilken omfattning och hur allvarligt finns ingen egentlig
kvantifiering av.

6.6 EFFEKTER PÅ MATERIAL

Luftföroreningar inverkar på material dels direkt via luft, dels indirekt efter deposition
till mark och påverkan på markförlagda konstruktioner, se 1.6.1.

6.6.1 Vilka är riskerna för effekter på material?

Halter av kvävedioxid katalyserar nedbrytningen av sten på grund av svaveldioxid. I
tätorterna finns den största förekomsten av kulturminnen och byggnader och därmed
lättvittrat material. Det saknas lättillgängligt underlag för att kunna göra en bra
beskrivning och bedömning.

6.6.2 Hur påverkat är området idag med avseende på materialskador?

Se kapitel 1.6.2.

6.7 HUR ÄR FÖRORENINGSSITUATIONEN I RELATION TILL
MILJÖMÅLEN

För att svara på denna fråga måste man skilja på tätorter och glesbygd. I glesbygd
ligger halterna lågt, avsevärt lägre än riktvärdena. I tätorterna, särskilt i de centrala
delarna av de största tätorterna kan halterna av kvävedioxid tidvis överskrida
riktvärdena framför allt riktvärden för timvärden.
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Tabell 14. Nuvarande belastning av kvävedioxid i forhållande till riktvärden för
luftkvalitet. (Naturvårdsverket, 1990)

Göteborg

Övr tätorter

Bakgrund

Nuvumnde halter (Mg/m3)

Timvärde
max

269 +

-

-

Dygnsvirde
max

107+

24-143

70»

Vinterhalvår
medel

31#

23

9»

Riktvärden Cig/m3)

Dygn »värde
(98%-iI)

75

75

75

Timvärde
(98%-il)

110

110

110

Vinterhalvår
(medelvärde)

50

50

50

Utrymme for
tillkommande
haltbidrag
(*)

<0

<0

+ 1990; # 1986-90; * Prestebakke 1987; Rörvik 1988-89

6.7.1 Utsläpp i relation till utsläppsmålen

Se 1.7.1

6.7.2 Haltnivåerna i relation till riktvärden för luftkvalité och kritiska
haltnivårer

I tätortsluft förekommer i de centrala delarna och invid trafikleder tidvis så höga halter
att riktvärdena överskrids. Utrymmet för tillkommande utsläpp är därför begränsat.
Dock kommer en punktkälla med hög skorsten att bidra till haltnivåema på ett mycket
annorlunda sätt än trafiken, med sina låga utsläpp. Detta medför att man ändå kan
diskutera ett utrymme för punktkälleutsläpp efter en separat utredning. Riktvärdena
kanske dessutom behöver omvärderas i takt med att ny information kommer fram.
Riktvärdena ska i huvudsak skydda mot hälsoeffekter. I tätortsluft har det visat sig att
effekterna på byggnader kommer att ställa större krav på minskningar av svavel- och
kvävedioxidhalter än vad riktvärdena säger för effekterna på människors hälsa.

De kritiska haltnivåerna för vegetation överskrids ej i regionen
utsläppskällor i tätorter och kring vägar och andra utsläppskällor.

annat än intill

6.7.3 Miljökvaliteten i relation till kvalitetsmålen

Kvalitetsmål saknas i regionen och nationellt.
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6.7.4 Slutsatser

Regionala miljömål saknas. Riktvärden för NO2 överskrids tidvis vintertid i tätorter och
nära trafikleder.

7. FOTOKEMISKA OXIDANTER

Som fotokemiska oxidanter behandlas i första hand ozon. Ur miljösynpunkt betraktas
idag ozonet som det viktigaste ämnet men även andra oxidanter, såsom PAN, kan vara
av betydelse. Det finns idag inte lika bra bedömningsunderlag för övriga oxidanter som
för ozon.

7.1 MILJÖMÅL

7.1.1 Regionala och nationella utsläppsmål

Ozon är en sekundär förorening, som bildas i atmosfären under solljusets inverkan.
Utsläpp sker ej av ozon. Däremot bidrar utsläppen av kväveoxider och lättflyktiga

^ organiska föreningar till ozonbildningen.

7.1.2 Regionala och nationella belastningsmål

Regionala miljömål saknas. Nationellt finns riktvärden för luftkvalitet och kritiska
fe haltnivåer samt mål för de framtida haUnivåerna.

Några riktvärden för luftkv.ditet i tätorter med tanke på ozon har inte fastställts i
Sverige. Naturvårdsverket har dock föreslagit att under episoder bör halten ej överstiga
120 /ig/m3 mer än 12 gånger per år som entimmesmedelvärde. Som takvärde bör gälla
150 ng/m3 (Naturvårdsverket, 1990), tabell 15.

Kritiska haltnivåer för ozon har föreslagits av ECE (1988) till 50 ug/m3 (ca 25 ppb)
som ett medelvärde under en vegetationssäsong, baserat på 7-timmarsmedelvärden kl.
10-17 (lokal tid).

WHO har också satt upp ett gränsvärde för växter på 60 ug/m3 (ca 30 ppb) som
säsongsmedelvärde. Naturvårdsverket har föreslagit ett riktvärde för korttidsexponering
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(1 timma) uppgående till ISO ug/m3 (ca 75 ppb). För långtidsexponering under odlings-
säsong har man föreslagit ett riktvärde på 50 /ig/m3 (ca 25 ppb).

Nationella miljömål för fotokemiska oxidanter är i enlighet med den nordiska
handlingsplanen mot luftföroreningar de kritiska haltnivåerna som utarbetats inom ECE
(1988).

Tabell 15. Kritiska haltnivåer av ozon med hänsyn till effekter på växter, riktvärde
samt nuvarande halter. (Naturvårdsverket, 1990)

Kritisk nivå

Effekter pa växter

Riktvärde

Aktuella halter

Södra och mellersta Sverige

Norrlands inland

Sommarmedelvärde (<ig/m3)

50»)

50

60-90

60-70

Episodvärde (wg/m3)

120

120 2)

150-250 3)

100-130 3)

>) Medelvärde av sjutimmars-medelvärden 09-16

2)Entimmesmedelvärde som f&r överskridas högst tolv ganger per ar; som takvärde bör gälla 150 («g/m3)

3) Entimmesmedelvärde

Nationellt finns dessutom målet att ozonhalterna som sommarmedelvärde bör minska
med minst 10 - 30%. De episodvis höga halterna bör minska med 50% i södra och
mellersta Sverige.

7.1.3 Regionala och nationella kvalitetsmål

Regionala och nationella kvalitetsmål saknas.

7.2 UTSLÄPP TILL LUFT

Utsläpp till luft av ozon sker ej.
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7.3 HALTER AV OZON I REGIONEN

7.3.1 Nuvarande hattnivåer av ozon

Nuvarande halter av fotokemiska oxidanter i regionen, både medelnivåer och frekvenser
av förhöjda halter framgår av tabell 16.

Tabell 16. Ozonhalter vid Rörvik (ppb). (Lövblad, m.fl., 1991).

1986
1987
1988
1989
1990

Årsmedelvärde

34
26
31
29
27

>60
187
14

209
78
109

Antal
>80
15
0
4
16
13

timmedelvärden
I >100

0
0
0
2
5

| Maxtimvärde
96
64
85
107
112

7.3.2 Variationer i haltnivåer

Ozonbildningen är huvudsakligen ett meso- och storskaligt fenomen. Episodvis trans-
porteras luftmassor med förhöjda ozonhalter över regionen. Sett över längre perioder är
det dock ingen skillnad i ozonbelastning över regionen bortsett från områden i närheten
av tätorter.

Haltema av ozon inne i tätorter är lägre än i bakgrundsluft, eftersom ozonet bryts ned
av kvävemonoxid (från bilavgaser). I lä om källor som släpper ut kväveoxider enbart
eller kväveoxider och kolväten kan vid vissa väderförhållanden högre halter erhållas till
följd av s k lokal ozonbildning.

7.3.3 Framtida haltnivåer av fotokemiska oxidanter

Målen är att såväl kväveoxid- som kolväteutsläpp ska skäras ned. Problemet är att
oxidantbiidningsprocessema är många och komplicerade och det är svårt att förutsäga
vad resultatet av olika nedskärningar blir. Radikala nedskärningar av båda torde dock
ge kraftiga minskningar av ozonhalterna. Vi vet att haltema i början av 1900-talet var
mindre än hälften av nuvarande medelnivåer (årsmedelvärden).
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7.4 EFFEKTER I NATURMILJÖN

7.4.1 Hur känslig är vegetationen i området för påverkan av fotokemiska
oxidanter i luft?

Ozon kan påverka växters förmåga att tåla torkepisoder. Det finns bl.a data som tyder
på att regleringen av vattenavgång från växterna störs av ozon. Ozon kan också påverka
växters känslighet för frost men man vet ännu mycket lite om detta.

Regionen är präglad av både kustklimat och inlandsklimat. Kustklimatet i Bohuslän ger
relativt milda vintrar och svala somrar medan nederbörden är förhållandevis låg.
Inlandsklimatet i resten av regionen präglas av hög eller mycket hög nederbörd och av
stora temperaturskillnader mellan dag och natt.

Av nedanstående tabell 17 framgår arealen produktiv skogsmark, produktionsförmåga,
virkesförråd och fördelning av trädslag samt mängden urskog i O och P län jämfört
med hela riket.

Tabell 17. Data om skog i O och P län jämfört med Sverige. (Skogsstatistisk
årsbok, 1991).

Produktiv skogsmark (ha)

Produktionsförmåga (m^sk/ha)

Virkesförråd (m3sk/ha)

Tall (%)

Gran(%)

Löv (%)

Urskog (antal områden)

Urskog (ha)

O län

190 000(37%)

7.8

141 (1988)

31

42

27

2

500

Plan

741000(68%)

6.6

132 (1983)

25

58

16

4

1600

Sverige

2 3690 000

4.7

110

38

45

17

378

472 700

Idag vet vi inte hju känsliga barrträden är. Kunskaperna om ozons påverkan på barrträd
är fortfarande begränsade. Många forskningsrapporter pekar ändå på att ozon påverkar
trädens tillväxt negativt. Detta kan gälla även i Sverige. Ozonets långtidspåverkan på
barrträd som växer under mycket lång tid tror man således har en negativ effekt på
trädens tillväxt och även förmåga att tåla annan stress. Mot denna bakgrund anger vi
här att både gran och tall, men även lövträden kan betraktas som känsliga för ozon. En
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betydande andel av marken i O och P län täcks av barrträd som således kan betraktas
som känsliga for ozon i de halter vi har i luften idag.

Man vet generellt mer om ozonets skadlighet på grödor jämfört med träd. De flesta
studier är dock gjorda i länder utanför Europa. För Sveriges del vet vi att ozon kan ge
bladskador på potatis, spenat, tomat och klöver. Vi vet också att produktionen av
potatis och vete påverkas negativt av ozon i de halter vi har i utomhusluften idag. Hur
känsliga grödorna är i O och P län är svårt att ge ett preciserat svar på. Ett generellt
svar är att grödor, särskilt vete och potatis (och eventuellet även vall), redan idag
troligen har minskad avkastning p.g.a ozon i dessa län. För övriga grödor är
osäkerheten större. Av tabell 18 framgår fördelningen av olika grödor i länen. I
regionen är vall den dominerande grödan.

Tabell 18. 1990 års fördelning av åkergrödor i O och P län jämfört med hela
Sveriges areal av respektive gröda i hektar (och %). (Jordbruksstatistisk
årsbok, 1991).

Höstvete

Vårvete

Råg

Korn (foder)

Havre (foder)

Blandsäd; råg/vete

Baljväxter

Oljeväxter

Vall

Ensilage

Potatis

Summa:

Olän

3694 (6)

349 (0.5)

702(1.2)

6950(12)

12864 (22)

1669 (3)

364 (0.6)

1386 (2.4)

30168(51)

400 (0.7)

291 (0.5)

58837 (100)

Plån

10752 (7.2)

4S7 (0.3)

1878(1.3)

18375 (13)

31060 (22)

2081 (1.5)

1170(0.8)

5039 (3.6)

67156(48)

1651 (1.2)

491 (0.4)

140110 (100)

Sverige

320120 (12.6)

29595(1.2)

73460 (2.9)

492027 (19.4)

387823 (15.3)

32628(1.3)

32725(1.3)

167904 (6.6)

928846 (36.4)

39698(1.6)

36171(1.4)

2540997 (100)

Inga studier har gjorts på ozons effekter på naturlig vegetation i Sverige. Många arter är
känsliga. I en rapport av Cornelius et al. (1985) publiceras en lista på ozonkänsliga
växter. De växter som kan vara relevanta för O och P län presenteras i tabell 19.
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Tabell 19. Ozonkänsliga vilda växter enligt Cornelius et al. (1985).

Convolvolus trvensis - åkervinda

Impatiens parviflora - blekbalsamin

Medicago lupulina - humleluzera

Ranunculus repens - revsmörblomma

Urtica urens - ettemässla

Vicia birsuta - duwicker

Vicia tetrasperma - sparwicker

Intermediära

Achillea millefolium - rölieka

Agrostis tenuis - rödven

Artemisia vulgaris - gråbo

Chenopodium album - svinmalla

Holcus lanatus - luddtitel

Plantago lanceolata - svartkämpar

Rumex acetosa - ängssyra

Veronica chamaedrys - teveronica

Ett antal studier visar att lavar inte är känsliga för ozon men däremot mycket känsliga
för SO2.

Hur känslig vegetationen i O och P län är för ozon är idag inte möjligt att uppskatta.
Generellt kan sägas att alla växter tar upp ozon genom sina klyvöppningar. Vissa arter
är känsligare är. andra. Vilka västsvenska arter som är känsliga och hur känsliga dessa
är, har ingen ännu studerat.

7.4.2 Hur påverkad är vegetationen med avseende på fotokemiska
oxidanter?

Skogen i O och P län uppvisar en större kronutglesning än flertalet områden i södra
Sverige. Orsakerna till detta har ännu inte påvisats vetenskapligt. Sannolikt är
luftföroreningar viktiga. Ozons betydelse är dock idag osäkert. En gissning är att ozon
Ldrar till kronutglesning och till sänkt tolerans mot stress.

Inga undersökningar finns gjorda på ozons påverkan på grödor i regionen. Sannolikt
påverkar ozon avkastningen av vete. Vidare har synliga skador på tomat, potatis och
spenat rapporterats från olika nå" i regionen. Ozon står troligen för en del av
inrapporterade skador på grödor. Storleksordningen är dock okänd.

Inga undersökningar finns gjorda utifrån frågan om ozon påverkar vegetationen.
Känsliga arter (se kapitel 7.4.1) är troligen påverkade.

Si

i
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7.5 EFFEKTER PÅ MÄNNISKORS HÄLSA

7.5.1 Vilka är riskerna för hälsoeffekter i området?

Episodvis höga ozonhalter riskerar varje sommar påverka slemhinnor och andnings- i
vägar hos känsliga människor. i

\
«

7.5.2 Hur påverkat är området med tanke på människans hälsa?

Ozons effekter på människa finns väl beskrivet i det generella fallet, framförallt på
människor i Kalifornien, USA där ozonproblem är mycket stora. Hur stor påverkan
som sker i O och P län är dock inte utrett. Det är troligt att känsligare grupper påverkas
av dagens haltnivåer.

i

7.6 EFFEKTER PÅ MATERIAL

Ozonet har främst inverkan på material som plast och gummi.

7.6.1 Hur känsligt är området med tanke på effekter på material?

Förekomsten av material i området bestämmer hur känsligt området är. Sannolikt är
befolkningstätheten ett generellt mått med tanke på materialskador på plast och gummi.

ft \ 7.6.2 Hur påverkat är området idag med avseende på materialskador?

x- Uppgifter saknas.

7.7 HUR ÄR FÖRORENINGSSITUATIONEN I RELATION TILL
MILJÖMÅLEN?

7.7.1 Utsläppen i relation till utsläppsmålen

Utsläpp till luft av ozon sker ej.

7.7.2 Haltnivåerna i relation till belastningsmålen

Halterna av ozon beghöver minska i hela landet med hänsyn till både hälsorisker och
effekter på grödor, skog och annan vegetation. Sommarmedelvärden behöver minska
med minst 10 - 30% och de episodvis höga haltema behöver minskas med 50% i södra
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och mellersta Sverige. Enligt modellberäkningar styrs den mesoskaliga ozonbildningen
huvudsakligen av kväveoxidutsläpp på våra breddgrader. Utsläppen av flyktiga kolväten
styr i mindre grad. Genom att kväveoxiderna deltar i så många olika atmosfärskemiska
processer och miljöeffekter kommer de sannolikt att vara av störst betydelse när det
gäller krav på energiproduktionsanläggningar. Just med tanke på bidrag till ozonhalter
år det idag inte möjligt att precisera kraven och exakt vilket utrymme som firns för
ytterligare utsläpp. Bättre möjligheter till kvantifieringar kommer att finnas i och med
användningen av den storskaliga modell för Europa som nyligen utarbetats, och de
mesoskaliga modeller som finns för att studera bidrag från enskilda källor och
källområden.

7.7.3 Miljökvaliteten i relation till kvalitetsmålen

Kvalitetsmål saknas.

7.7.4 Slutsatser

Regionala miljömål saknas. Halterna av ozon, som långtidsmedelvärde, överskrider
sommartid de kritiska haltnivåerna som tagits fram av ECE. Utsläppen av kväveoxider
och kolväten måste minska avsevärt.

8. HALTER AV FLYKTIGA ORGANISKA ÄMNEN (VOC)

Utsläpp av flyktiga organiska föreningar från energiproduktion kan ha ursprung dels
från förbränningsprocessen, dels från avdunstning eller läckage från bränsleupplag och
ledningar. Utsläppen från förbränningsprocessen är mycket små. Däremot kan läckage
från till exempel naturgasledningar ge betydande bidrag. Osäkerheter föreligger dock
om storleken på läckagen.

De effekter som kan erhållas är flera. Dels kan ett bidrag till globala effekter erhållas
genom utsläpp av metan. Detta behandlas under ämnen som påverkar det globala
systemet. Utsläpp av mer reaktiva ämnen kan bidra till oxidantbildning. Bidraget från
energiproduktion bedöms dock vara litet, jämfört med utsläppen från trafik och olika
industriella processer. Flera av dessa utsläpp sker dessutom på låg nivå. Av denna
anledning bedöms energiproduktionens bidrag till effekter av flyktiga organiska ämnen i
luft på naturmiljön, människans hälsa och material vara liten.
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9. HALTER AV POLY AROMATISKA KOLVÄTEN I LUFT

Den stora källan till PAH-utsläpp idag är trafiken, främst tyngre dieseldrivna fordon,
samt till viss del också småskalig vedeldning. Utsläppen till luft av polyaromatiska
kolväten, PAH, till luft från energiproduktion år små, med dagens kunskap. Här har vi
helt bortsett från användningen av sopor för energiproduktion. Risken för att andra
stabila organiska föreningar ska bildas har vi därför antagit helt försumbar. Vidare har
vi antagit att energiproduktionen kommer att ske i relativt stora anläggningar med god
förbränningseffektivitet och god stoftrening.

10. ÄMNEN SOM ORSAKAR EFFEKTER PÅ DET GLOBALA SYSTEMET

Förändringar på klimatet och det stratosfariska ozonskiktet orsakade av utsläpp från
energiproduktion är företeelser som förekommer på global skala. De har därför ingen
betydelse ur lokaliseringssynpunkt. Vid den regionala planeringen måste utsläppen av
växthusgaser från energiproduktion slälhs i relation till de nationella strategierna.
Utifrån dessa nationella strategier böi framgå vilka krav som bör ställas på
energiproduktionen i detta avseende.

Föroreningar som misstänks ge påverkan på klimatet och som är bl a koldioxid,
vattenånga, freoner, dikväveoxid, metan, ozon (utgångsämnen är NOX och VOC).

10.1 MiUömål

* Sverige har åtagit sig att frysa CO2 utsläppen till 1990 års nivå.

10.2 Utsläpp till luft

Av nedanstående tabell 20 framgår fördelningen av utsläpp av s.k. klimatgaser (kton/år)
från olika sektorer.
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Tabell 20 Utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser till luft från olika sektorer,
STEV/SNV (1990), Statens Energiverk.

Energi

Trafik

Industri

Avfall

Jord och skog

SUMMA

(3.30

co2

21 (33%)

26(40%)

16(25%)

0.45(0.7%)

27(??)

90

CH4

3.3 (0.6%)

2i (4%)

1.6(0.3%)

340(67%)

140(28%)

500

N2O

1.7(12%)

1.0(7%)

2.9 (20%)

0.7(5%)

8.4(57%)

15

NOX

37 (10%)

300(79%)

43(11%)

20(0.5%)

380

voc
44(11%)

220(54%)

94(23%)

46(11%)

400

10.3 Utsläppen i relation till miljömålen

Eftersom utsläppen inte får öka från 1990 års nivå innebär detta att eventuella
tillkommande utsläpp måste kompenseras med motsvarande minskningar vid någon
annan källa, varsomhelst i Sverige.

11. ÄMNEN SOM FRÄMST PÅVERKAR DEN LOKALA MILJÖN

11.1 Luktande föreningar, damm, bullar m m

Effekten av lukt, damm, buller och liknande störningar är av mycket lokal karaktär.
Risk för att störningar ska uppstå föreligger huvudsakligen i absoluta närområdet. Dessa
aspekter behöver främst behandlas när det gäller planering av enskilda anläggningar,
och inte i den regionala planeringen.

11.2 Påverkan på landsbilden

Påverkan på landskapsbilden är av lokal karaktär. Denna aspekt behöver främst
behandlas när det gäller planering av enskilda anläggningar, och inte i den regionala
planeringen. I vissa områden kan dock landskapets karaktär vara sådan att denna effekt
kan vara en av de begränsande för att överhuvudtaget kunna placera energi-
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produktionsanläggningar (Statens Energiverk, 1989). En viss hänsyn måste alltså tas till
påverkan på landskapsbilden redan på tidigt stadium.

11.3 övrigt

I övrigt kan lokala störningar uppkomma från hantering av bränsle, utsläpp av kylvatten
och förorenat vatten, hantering av avfall samt vid haverier och driftstörningar. Alla
dessa former av påverkan sker lokalt och bör huvudsakligen behandlas i den lokala
projekt MKB.n.

12. SLUTSATSER OM MilJÖSITUATIONENI O OCH P LÄN

12.1 Indelning av regionen i olika känsliga och olika belastade områden

Regionen har delats in i olika känsliga och olika belastade områden. Med tanke på
luftföroreningshalter kan man grovt dela in regionen i tätorter och landsbygd. När det
gäller landsbygden måste man överlag dock konstatera att känsligheten för
luftföroreningar är hög i hela regionen och skadorna, bland annat av försurning, redan
idag omfattande.

Längs Bohusläns kust finns ett relativt låglänt, till stora delar uppodlat, område med
förhållandevis små nederbördsmängder, där jordar med betydande inslag av ler är
vanliga och sjöar fåtaliga. Området är heterogent, men måste genomsnittligt anses vara
mindre känsligt för försurning än det barrskogsdominerade höjdområdet_ innanför
kusten. Detta täcker västra och norra Dalsland och sträcker sig genom hela Bohusläns
inland söderut och fortsätter in i södra Älvsborgs län. Området mottar större
nederbördsmängder, har till stor del grovkorniga och tunna moränjordar. Särskilt magra
är de områden som ligger ovanför högsta kustlinjerna, eftersom dessa helt saknar inslag
av marina leror. Hällmarker är vanliga och sjöarna små men talrika. In i området
sträcker sig en del dalgångar med markförhållanden liknande de som är vanliga i
kustområdet. Göta älvs dalgång är det kanske mest utpräglade exemplet på detta. På ett
liknande sätt avviker slättområdena i Vänersänkan (Dalbo-slätten, Tunhemsslätten, m
fl) från det sjö- och barrskogsrika spricklandskapet som ovan beskrivits.

Några områden har marker med kalkhaltiga bergarter. Det gäller delvis dalformationen
i Dalsland, Halle- och Hunnebergs sluttningar samt ett område norr om Ulrichehamn. I
det sistnämnda fallet härrör kalken från Skaraborgs läns kambriosilurområde. Därifrån
har inlandsisen transporterat kalkhaltigt material söderut. Dessa områden kan också
bedömas vara något mindre känsliga för försurning.

i
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12.2 Föroreningssituationen i regionen med avseende pfi svavel

Utsläpp

Utsläppen av svavel ska enligt svenskt åtagande i de internationella förhandlingarna
minska med ytterligare 20% fram till år 2000. Detta innebär nationellt sett att för att ett
tillkommande utsläpp någonstans i landet ska vara i linje med de nationella målen måste
motsvarande och helst större minskning ske vid någon eller några andra källor i landet.

Deposition

För regionen gäller att svaveldepositionen är betydande och har varit betydande under
en längre tidsperiod. Regioniila miljömål utarbetade i regionen saknas. Däremot finns
en form av regionalt miljömål som utarbetats nationellt. Detta är i stort sett baserat på
den kritiska belastningsgränsen för känsliga marker och gäller för Götaland. Den
kritiska belastningen överskrids vida av nuvarande deposition i stora delar av regionen.

*v Följaktligen överskrids också det uppställda milljömålet Därmed kan också sägas att
alla de effekter som förorsakas av försurningen förekommer i regionen. För att
situationen ska bli acceptabel måste depositionen minska med 70-80%.

Av det svavel som deponeras i regienen kommer endast 15 - 20% från inhemska källor.
Detta medför att det inte är möjligt att utan internationella åtgärder och
överenskommelser minska depositionen till mer acceptabla nivåer. Om man räknar med
EMEP-modellen på de mest långtgående åtgärder som uttalats officiellt av de
europeiska staterna, kommer depositionen i Västsverige till år 1993 att minska med
knappt 40% från 1980 års nivå, vilket alltså inte är tillräckligt.

När det gäller deposition av svavel till och effekter i miljön, är försurningen av mark
den primära effekten. Denna följs sedan av sekundära effekter som utarmning av
markens näringstillgång, ikador på växter, djur och material i mark, utlösning av

.r tungmetaller och aluminium i mark, yt- och grundvattenförsurning och därmed skador
i' på sjöekosystemen. Klarar vi av att motverka den primära är även problemen med de

sekundära effekterna lösta.

Halter i luft av svaveldioxid

Försurningen utgör den allvarligaste effekten av svavelutsläppen. Med de krav som
gäller för utsläppen i dagens läge utgör halter av svaveldioxid kring utsläppskällor inte
något problem. Det föreligger inte risker vare sig för effekter på människans hälsa eller
för direkteffekter på vegetation. Effekter på material kan dock vara aktuella särskilt i
miljöer med höga halter av trafikavgaser/ kvävedioxid.

Lokalisering av nya anläggningar

Det finns inte några områden i regionen som direkt kan pekas ut som lämpliga ur
försurningssynpunkt för framtida lokaliseringar. Det beror på att områden som idag är
mindre känsliga eller där fortfarande depositionen underskrider de kritiska
belastningsgränserna är små i förhållande till det stora område dit f
luftföroreningsutsläppen från en enskild anläggning sprids till och där belastningen

t
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redan är hög. Dessutom är variationerna i känslighet i mark och sjöekosystem mycket
stora även på liten skala.

Å andra sidan visar alla spridningsberäkningar och effektstudier att om en anläggning
skulle byggas i regionen blir depositionsbidragen mycket små i förhållande till de totala
belastningsnivåerna och i förhållande till mellanårsvariationema i total belastning. En
enstaka källas bidrag kommer därför troligen inte att ge något mätbart
miljöeffekttillskott.

När det gäller halter i luft av svaveldioxid måste situationen i tätorter och bakgrundsluft
behandlas separat. I bakgrundsluft är effekterna på naturmiljön viktigast. I dagens läge
förekommer på ytterst få platser haltnivåer som överskrider de kritiska haltnivåema.

| Förekomsten av dessa haltnivåer är en storregional fråga som kommer att försvinna då
svavelutsläppen i hela Europa minskar.

Riktvärdena för luftkvalitet i tätorter s\a i huvudsak skydda mot hälsoeffekter. I
I tätortsluft har det visat sig att effekterna \.& byggnader kommer att ställa större krav på
" minskningar av svavel- och kvävedioxidhalter än vad riktvärdena säger för effekterna

på människors hälsa. Sett ur hälso- och materialsynpunkt är således glesbygdsområdena
med en normalt sett lägre föroreningsbelastning mer fördelaktiga för lokalisering av
energiproduktions-anläggningar än vad tätorterna är.

12.3 Föroreningssituationen i regionen med avseende på kväve

Utsläpp

Utsläppen av kväve ska enligt svenskt åtagande i de internationella förhandlingarna
minska med ytteiigare 15% Jram till år 1998. Detta innebär att för att ett tillkommande
utsläpp någonstans i landet ska vara i linje med de nationella målen måste motsvarande
och helst större minskning ske vid någon eller några andra källor i landet.

Deposition

För regionen gäller att kvävedepositionen är betydande och har varit betydande under
en längre tidsperiod. Regionala miljömål utarbetade regionalt saknas. Liksom för svavel
finns dock nationellt uppställda mål för kvävedepositionen i Götaland. De kritiska
belastningsgränserna, liksom uppställt miljömål överskrids av nuvarande deposition.
För att situationen ska bli acceptabel måste den totala depositionen minska med ca 50%.
Exakt vad detta innebär för det oxiderade kvävet, beror av hur depositionen av
reducerat kväve kan minskas.

Av det oxiderade kväve som deponeras i regionen kommer endast ca 10% från
inhemska källor. Detta medför att det inte är möjligt att utan internationella åtgärder
och överenskommelser minska depositionen till mer acceptabla nivåer. Om man räknar
med EMEP-moddlen på de mest långtgående åtgärder som uttalats officiellt av de
europeiska staterna, kommer depositionen i Västsverige till år 1998 att minska med ca
15% från 1985 års nivå, vilket alltså är otillräckligt.
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Halter i luft av kväveoxider

Gödningen av ekosystemen utgör en av de allvarligaste effekterna av kväveutsläppen.
Med de krav som gäller på utsläppen från energiproduktion i dagens läge skulle inte
halter av kvävedioxid kring utsläppskällor utgöra något problem om det inte vore för
trafikens stora bidrag. I bakgrundsluft utgör inte kvävedioxidhalter risker vare sig för
effekter på människans hälsa eller för direkteffekter på vegetation. Genom
trafikbidragen har vi dock problem i tätorterna idag, åtminstone invid trafikleder.
Tidvis överskrids riktvärdet för luftkvalitet avseende timvärden av kvävedioxid.
Kvävedioxid i tätorter medverkar dessutom till effekter på material, till exempel
nedbrytning av sten.

Fotokemisk oxidantbildning

En annan mer storskalig effekt av kväveoxidutsläppen blir den fotokemiska
oxidantbildningen. De modeller som används idag tyder på att kväveoxiderna är
begränsande för ozonbildningen i de mindre förorenade utkanterna av Europa. Det är
dock svårt att utan mer ingående modellberäkningar prognosticera hur stora
utsläppsnedskämingar av kväveoxider som behöver göras, i Sverige och i övriga
Europa, utgående från olika scenarier om kolväteutsläpp för att uppnå de minskningar i
ozonhalter som satts som nationella mål.

Generellt gäller dock att hårda krav måste ställas på de processer som föreslås för ny
energiproduktion i regionen. Kraven på utsläppen från energiproduktion bör dock
ställas i relation till kraven på utsläppen från trafik.

Lokalisering av nya anläggningar

, v v< Liksom för svavel finns inte några områden i regionen som direkt kan pekas ut som
v lämpliga ur miljösynpunkt för framtida lokaliseringar. De områden som idag är mindre

, känsliga eller där depositionen underskrider de kritiska belastningsgränserna är små i
förhållande till det område som luftföroreningsutsläppen från en anläggning sprids till.
Variationerna i känslighet hos mark och sjöekosystem är också mycket stora även på
liten skala.

Å andra sidan visar alla spridningsberäkningar och effektstudier att om en anläggning
skulle byggas i regionen blir depositionsbidragen mycket små i förhållande till de totala
belastningsnivåerna och i förhållande till mellanårsvariationerna i total belastning. En
enstaka källas bidrag kommer därför troligen inte att ge något mätbart
miljöeffekttillskott. En viktig fråga i de framtida bedömningarna är hur man ska värdera
ett litet bidrag i förhållande till en redan för hög belastning.

När det gäller halter i luft av kväveoxider måste situationen i tätorter och bakgrundsluft
behandlas separat. I bakgrundsluft är effekterna på naturmiljön viktigast. I dagens läge
förekommer på ytterst få platser haltnivåer som överskrider de kritiska haltnivåema.
Förekomsten av dessa haltnivåer är en storregional fråga. Problemen kommer att
avsevårt minska då utsläppen i hela Europa och Sverige minskar.

f
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I tätortsluft förekommer i de centrala delarna och invid trafikleder tidvis så höga
kvåvedioxidhalter att riktvärdena för luftkvalitet överskrids. Utrymmet för
tillkommande utsläpp är därför begränsat. Dock kommer en punktkälla med hög
skorsten att bidra till haltnivåema på ett mycket annorlunda sätt än trafiken, med
utsläpp på låg höjd. Detta medför att man behöver göra en separat utredning om
punktkälleutsläpp i relation till trafikens utsläpp.

Riktvärdena kanske dessutom behöver omvärderas i takt med att ny information
kommer fram. Riktvärdena ska i huvudsak skydda mot hälsoeffekter. I tätortsluft har
det visat sig att effekterna på byggnader kommer att ställa större krav på minskningar
av kvåvedioxidhalter än vad riktvärdena säger för effekterna på människors hälsa.

12.4 Föroreningssituationen i regionen med avseende pä kolväten

Lättflyktiga och tunga kolväten har vi ansett som mindre intressanta när det gäller
utsläpp från energiproduktion. Denna sektor ger enbart mindre tillskott till avsevärt mer
betydande källors bidrag. Stora bidrag av kolväten, såväl tunga stabilare föreningar som
PAH som lättflyktiga och reaktiva föreningar, erhålles främst från biltrafik. För de
lättflyktiga kolvätena ger även industriella processer och lösningsmedelsanvändning
avsevärda bidrag.

De processer som är aktuella för framtida energiproduktion kommer inte att medföra
några betydande utsläpp av stabila organiska föreningar. Ett frågetecken är
förgasningsprocesser. Här saknar vi underlag för att göra en bedömning av
nödvändigheten att studera dessa ämnen vidare.

Den huvudsakliga effekten av lättflyktiga kolväten, som kan vara aktuell för de mindre
mängder som energiproduktionen kan ge, är bidrag till oxidantbildningen. Än så länge
saknas dock uppgifter om den exakta betydelsen i jämförelse med kvävedioxiderna.
Målen är dock att utsläppen ska skäras ned med ca 50% till år 2005, men härvid har
utsläppen från energiproduktion således knappast någon betydelse.

12.5 Föroreningssituationen i regionen med avseende på metaller

Endast för två metaller har riskerna för utsläpp till miljön från energiproduktion
bedömts vara tillräckligt betydande för att de ska behandlas i denna rapport, kvicksilver
och kadmium. För båda dessa metaller krävs i naturvårdsverkets underlag till
miljöpropositionen kraftiga nedskärningar nationellt, 70 - 90%, bland annat för att
erhålla en förbättrad situation i havsekosystemen. En awecklingsplan har upprättats
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nationellt. Försurningen av mark och vatten innebär ökade risker för metalleffekter i
miljön. Energiproduktion i dagens läge antas inte komma att medföra några omfattande
utsläpp av kvicksilver och andra tungmetaller. Inte annat än mycket marginella
tungmetallutsläpp kommer att tillåtas vid konventionell förbränning. I den mån det
skulle föreligga risker för tungmetallutsläpp, finns rökgasreningstekniken i form av
rökgaskondensering som utnyttjas vid sopförbränningsanläggningar för att avskilja
tungmetallerna.

Det är möjligt att kvicksilver kan finnas som förorening i naturgas. Detta beror
sannolikt på naturgasens ursprung. Detta innebär i så fall en begränsning när det gäller
naturgasens användning. Dock saknar vi idag underlag för att göra en bra bedömning av
hur stora kvicksilverutsläpp man kan förvänta sig från naturgasförbränning.

Även biomassa kan tänkas innehålla tungmetaller och kvicksilver. Det är dock möjligt
att betrakta dessa metaller som "cirkulerande i naturen" och att de därför inte ger något
nettotillskott till tungmetallbelastningen i regionen, särskilt om biomassan förbränns i
samma region som den odlas och askan sedan återförs till odlingsplatsen.

För kvicksilver gäller i stort sett samma resonemang som för svavel och kväve, trots att
kritiska belastningsgränser saknas. Regionen är belastad och ytterligare utsläpp ryms
inte. Det finns inte några områden i regionen som är bättre eller sämre när det gäller att
ta emot kvicksilvernedfall. Hela regionen är försurad och varje utsläppsbidrag medför i
slutändan ökat kvicksilverupptag i näringskedjor.

12.6 Föroreningssituationen med avseende på ämnen som kan ge globala
effekter

v

När det gäller ämnen som kan ge globala effekter finns idag ett nationellt åtagande att
håll;, koldioxidutsläppen på 1990 års nivå. Detta innebär att ökade utsläpp på ett ställe
måste kombineras med en nedskärning någon annanstans. Effekterna uppstår på så stor
skala att det är helt betydelselöst var ökningar eller nedskärningar sker i landet.
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