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Sammanfattning
Det nationella forskningsprogrammet Swedish Clean Air and Climate Research
Program (SCAC) har som övergripande syfte att utveckla och förbättra den
vetenskapliga grunden för Sveriges utveckling av strategier och åtgärder i det nationella
och internationella luftvårdsarbetet, där nationella emissionsprognoser är en viktig del.
I SCAC arbetspaket 2 är målet att utveckla en konceptuell modell för framtida
systematiska metoder och processer för framtagning av emissionsprognoser och scenarier för luftföroreningar och växthusgaser. Vi skiljer på begreppen ”prognos” som
i detta arbete representerar de nationella officiella (rapporteringspliktiga) prognoserna,
den mest sannolika utvecklingen, medan begreppet ”scenarier” används för alla andra
fall av framtidsutsagor (se vidare kapitel 2.3). Med konceptuell modell menar vi i det
här sammanhanget en idé eller föreställning om hur ett framtida system skulle kunna
se ut för arbetet med prognoser och scenarier i Sverige.
Det finns ett stort behov av välgrundade, transparent dokumenterade och användbara
svenska nationella emissionsprognoser och -scenarier. De tydligaste
användningsområdena för prognoser och scenarier är för att uppfylla internationella
rapporteringskrav samt som tillförlitligt underlag i nationellt och regionalt arbete med
strategier, åtgärder och uppföljning. För närvarande finns ingen nationellt
sammanhållen utgångspunkt, behovsanalys, utvärdering eller analys av känsligheter
och osäkerheter i framtagna prognoser av emissioner av växthusgaser och
luftföroreningar. Det skulle därför behövas en systematisk och konsistent process för
att ta fram robusta, relevanta och väldokumenterade prognoser och scenarier som dels
uppfyller de internationella rapporteringskraven, dels kan användas i andra
sammanhang. Genom att kartlägga och tydliggöra nuvarande och framtida svenska
användningsområden av prognoser och scenarier av växthusgaser och luftföroreningar,
samt eventuella behov av förändring i processer, dataunderlag och presentationer,
skapas förutsättningar för att ge förslag till en bättre samordnad process i en framtida
konceptuell modell.
Denna delrapport redovisar första momentet i SCAC arbetspaket 2: analys av ansvar
och roller i nuvarande system och processer, analys av nuvarande och framtida
användningsområden för prognoser och scenarier, samt de identifierade behov av
förändring i nuvarande system som har framkommit under arbetets gång.
Redovisningen baseras i stor utsträckning på strukturerade diskussioner i en
referensgrupp med relevanta aktörer och avnämare.
Användning av prognoser och scenarier, både för emissioner av luftföroreningar och av
växthusgaser, har i denna studie delats upp i tre grupper:
1. Nationella officiella emissionsprognoser för att uppfylla internationella
rapporteringskrav (rapporteringspliktiga prognoser).
2. Användning av nationella officiella emissionsprognoser i andra sammanhang,
t.ex. i nationellt, regionalt och lokalt arbete med uppföljning och utvärdering av
åtgärder.
3. Alternativa scenarier, framför allt måluppfyllande scenarier, som underlag i
nationellt, regionalt och lokalt arbete, t.ex. med strategier och åtgärder, och för

4

IVL-rapport C 121 Emissionsprognoser och scenarier Behovsanalys

att uppfylla miljöbalkens kap 6 om miljöbedömningar av planer och program.
För de officiella, rapporteringspliktiga, prognoserna har en rad möjliga
förbättringsområden identifierats vid diskussioner i referensgruppen:







Samordning av prognosarbete för luft- och klimat1
Förbättrad QA/QC
Känslighetsanalyser
Förbättrade indata, teknisk utveckling (luftföroreningar)
Mer samordnad transportprognos (främst luftföroreningar)
Arbetsprocess, tidsplan

För användning av rapporteringspliktiga prognoser i andra sammanhang har det i
diskussionerna framkommit behov av t.ex.:






Förbättrad kommunikation mellan aktörer (t.ex. mellan de som tar fram
prognoserna och de som använder prognoserna)
Förbättrad tillgänglighet och dokumentation av de rapporteringspliktiga
prognoserna.
Information om teknologier och teknisk reningsutrustning för avstämning av
förhandlingsunderlag från IIASA/GAINS (främst luftföroreningar)
Information i annan skärning eller detaljeringsgrad än till officiella prognoser
Information på regional nivå för regional uppföljning

För den tredje kategorin, alternativa scenarier, har följande behov av förändring
diskuterats:





Behovet av en grundprognos/ett grundscenario med ”rätt” dokumentation att
förhålla sig till när alternativa framtidsscenarier tas fram (utgångspunkter,
antaganden, omfattning och begränsningar).
Ett förbättrat kommunikationsnät mellan relevanta myndigheter och aktörer
för att underlätta samordning och återanvändning av underlag och
scenarioanalyser
Bättre kunskap om nuvarande och framtida teknologier (luft)
Bättre samordning och återanvändning av information och kunskaper mellan
klimat och luft

Återkommande identifierade behov av förändring för alla tre grupperna av
användningsområden för prognoser eller scenarier är en förbättrad kommunikation
och förståelse mellan olika aktörer, en ökad samordning och erfarenhetsåterföring,
samt en förbättrad kunskap om teknologier och teknisk reningsutrustning.
Nästa steg i arbetet i SCAC arbetspaket 2 är att, baserat på den här redovisade
kartläggningen av det nuvarande systemet och de identifierade behoven av förändring,
1”klimat”

eller ”klimatområdet” används som samlat begrepp för arbetet med rapportering och
analys av emissioner av växthusgaser.
”luft” eller ”luftområdet” används som samlat begrepp för arbetet med rapportering och analys
av emissioner av luftföroreningar.
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fortsätta att i samarbete med relevanta aktörer fördjupa analysen i syfte att utveckla
den konceptuella modellen.
Parallellt kommer vi att undersöka vilken funktion känslighetsanalyser skulle kunna ha
i den konceptuella modellen. Känslighetsanalys krävs för att uppfylla de internationella
rapporteringskraven, men skulle också kunna användas som nationellt verktyg för att
förbättra kvaliteten på, och öka förståelsen kring, framtida prognoser och scenarier.
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Lista på förkortningar och begrepp
CLE – Current Legislation, nuvarande lagstiftning
CLRTAP –Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution.
http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html
CRF – Common Reporting Format. Tabellformat för rapportering av emissioner av
växthusgaser
EF - Emissionsfaktor
EM - Energimyndigheten
EMEC - Environmental Medium term EConomic model, Konjunkturinstitutets
allmänjämviktsmodell
ESD – Effort Sharing Decision. Bördefördelning inom EU, bindande årliga
utsläppskvoter (växthusgaser) för medlemsstaterna 2013-2020. Innefattar de sektorer
som inte ingår i utsläppshandelssystemet.
GAINS - The Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions and Synergies (GAINS)Model. Integrerad beslutsstödsmodell. http://gains.iiasa.ac.at/models/
HBEFA - The Handbook Emission Factors for Road Transport.
http://www.hbefa.net/e/index.html
IIASA – International Institute for Applied System Analysis. http://www.iiasa.ac.at/
KI – Konjunkturinstitutet
Klimat – ordet ”klimat”, eller ”klimatområdet”, används som samlat begrepp för
arbetet med rapportering och analys av emissioner av växthusgaser.
Luft – ordet ”luft”, eller ”luftområdet”, används som samlat begrepp för arbetet med
rapportering och analys av emissioner av luftföroreningar.
LULUCF – Land Use, Land Use Change and Forestry. Markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk. Data på emissioner och upptag rapporteras till i
klimatrapporteringen.
MARKAL – Energisystemmodell. http://www.profu.se/markal.htm
MFR – Maximum Feasible Reduction, maximal möjlig minskning (av emissioner)
MFTR – Maximum Feasible Technical Reduction, maximalt tekniskt möjlig minskning
(av emissioner)
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MMR – Monitoring Mechanism Regulation. Regulation (EU) No 525/2013 of the
European Parliament and of the Council on a mechanism for monitoring and reporting
greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union
level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC.
NEC - National Emission Ceilings. Tak-direktivet, nationella utsläppstak för vissa
luftföroreningar. http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/ceilings.htm
NFR – Nomenclature For Reporting. Tabellformat för rapportering av emissioner av
luftföroreningar.
NV - Naturvårdsverket
PaMs – Policies and Measures, styrmedel och åtgärder
QA/QC – Quality Assurance/Quality Control. Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll.
RUS - Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet.
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/Sv/om-rus/Pages/default.aspx
SCB – Statistiska Centralbyrån
SJV - Jordbruksverket
SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet
SMED – Svenska MiljöEmissionsData. Konsortium där IVL, SCB, SLU och SMHI ingår.
Tar fram de svenska emissionsinventeringarna av växthusgaser och luftföroreningar på
uppdrag av Naturvårdsverket.
TFEIP – Task Force for Emission Inventories and Projections, http://www.tfeipsecretariat.org/. Under CLRTAP.
UNFCCC – United Nations Framework Convention for Climate Change. FN:s
Klimatkonvention
WAM – With additional Measures, scenario med ytterligare åtgärder
WEM (eller WM)– With Existing Measures, scenario med nuvarande åtgärder
WOM – Without Measures, scenario om nuvarande åtgärder inte hade införts
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1 Inledning
I detta inledande kapitel presenterar vi en översikt av krav på, och användning
av, emissionsprognoser och -scenarier. Vi presenterar kort syfte och målsättning
med detta arbetspaket inom forskningsprogrammet SCAC och redovisar vår
arbetsmetod i det delmoment som presenteras i denna rapport: ”Analys av
nuvarande process, roller och informationsflöden i arbetet med prognoser och
scenarier, samt analys av framtida behov”.
Kapitlet avslutas med en läsanvisning och presentation av de kommande
kapitlens innehåll.
Det finns ett stort behov av välgrundade, transparent dokumenterade och användbara
svenska nationella emissionsprognoser och -scenarier av växthusgaser och
luftföroreningar. De tydligaste användningsområdena för prognoser och scenarier är
för att uppfylla internationella rapporteringskrav samt som tillförlitligt underlag i
nationellt och regionalt arbete med strategier, åtgärder och uppföljning.
Svenska nationella officiella emissionsprognoser av växthusgaser rapporteras
regelbundet enligt internationella krav och riktlinjer till FN:s Klimatkonvention
(UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change) och till EU
(Monitoring Mechanism Regulation, MMR). Emissionsprognoser av luftföroreningar
rapporteras till Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar
(CLRTAP, Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution) och till EU
(Takdirektivet). Rapporteringarna är obligatoriska och sker enligt fastlagda riktlinjer
och krav (EC, 2004; UNECE, 2009; EMEP/EEA, 2013; UNFCCC, 2000; EC, 2013; DG
CLIMA, 2012). Prognoser för växthusgaser respektive för luftföroreningar rapporteras
alltså enligt olika regler och riktlinjer och till olika konventioner.
Förutom krav på rapportering av emissionsprognoser till internationella konventioner
och till EU (rapporteringspliktiga prognoser) så används prognoserna även nationellt i
andra sammanhang. Till exempel används prognoserna som underlag vid olika typer av
nationell uppföljning, såsom vid miljömålsuppföljning och annan nationell och regional
uppföljning. Nationella emissionsprognoser används också som underlag vid
internationella förhandlingar, t.ex. för avstämning av internationellt
förhandlingsunderlag vid förhandlingar om EU:s Takdirektiv och vid förhandlingar om
reviderade protokoll (t.ex. Göteborgsprotokollet) under CLRTAP (Åström et al., 2013).
I det nationella, regionala, och kanske även lokala, klimat- och luftvårdsarbetet behövs
väldokumenterade och transparenta prognoser, samt emissionsscenarier av olika slag,
för att kunna föreslå och följa upp strategier och åtgärder. Även inom forskarvärlden
kan väldokumenterade prognoser och scenarier behövas som underlag och referens i
forskningsarbetet.
Ofta, när de rapporteringspliktiga prognoserna ska användas för andra syften än att
strikt uppfylla rapporteringskrav, krävs ytterligare bearbetning och kompletteringar.
Det kan till exempel vara så att den analys som önskas inte är möjlig att genomföra på
grund av att de riktlinjer som styr det rapporteringspliktiga prognosarbetet inte
efterfrågar den information som söks och den har därför inte samlats in.
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Den svenska rapporteringen av växthusgaser är välreglerad, med ett nationellt system
för årlig emissionsinventering och för prognosarbete, där en svensk förordning är
under implementering för att inkludera nya krav enligt EU:s Monitoring Mechanism
Regulation, MMR (EC, 2014). Samordning mellan det rapporteringspliktiga
prognosarbetet för växthusgaser och för luftföroreningar sker delvis, men prognoserna
för luftföroreningar har hittills inte varit lika högt prioriterade i det nationella arbetet,
mycket på grund av att de internationella kraven har varit mer uttalade inom
klimatområdet. I många fall används samma typ av underlag för beräkningar av de
nationella officiella emissionsprognoserna för både luftföroreningar och växthusgaser.
Prognoserna baseras på en rad antaganden och modeller, t.ex. ekonomisk tillväxt,
energibehov, transportbehov, teknisk utveckling m.m. från en rad olika aktörer. Ett
stort arbete och omfattande underlagsdata och annan information från en rad svenska
myndigheter och organisationer ligger bakom de officiella rapporterade
emissionsprognoserna.
För närvarande finns ingen sammanhållen utgångspunkt, behovsanalys, utvärdering
eller analys av känsligheter och osäkerheter i framtagna prognoser av emissioner av
växthusgaser och luftföroreningar. Det skulle därför behövas en systematisk och
konsistent process för att ta fram robusta, relevanta och väldokumenterade prognoser
som dels uppfyller de internationella rapporteringskraven och dels kan användas i
andra sammanhang.
I denna studie har vi valt att dela upp användning av prognoser och scenarier i tre
grupper:
 Nationella officiella emissionsprognoser för att uppfylla internationella
rapporteringskrav (rapporteringspliktiga prognoser).
 Användning av nationella emissionsprognoser i andra sammanhang, t.ex. i
nationellt, regionalt och lokalt arbete med uppföljning och utvärdering av
åtgärder.
 Scenarier som underlag i nationellt, regionalt och lokalt arbete t.ex. med
strategier och åtgärder.

1.1 Swedish Clean Air and Climate Research Program, SCAC
Det nationella forskningsprogrammet Swedish Clean Air and Climate Research
Program (SCAC) startades 2013 och finansieras av Naturvårdsverket. Programmets
övergripande mål är att utveckla och förbättra den vetenskapliga grunden för Sveriges
utveckling av strategier och åtgärder i det nationella och internationella
luftvårdsarbetet. Nationella emissionsprognoser är en viktig del i detta arbete.
I SCAC ingår ett arbetspaket (WP2) vars syfte är att utveckla en konceptuell modell för
framtida systematiska metoder och processer för framtagning av emissionsprognoser
och –scenarier för luftföroreningar och växthusgaser. Med konceptuell modell menar vi
i det här sammanhanget en idé eller föreställning om hur ett framtida system skulle
kunna se ut för arbetet med prognoser och scenarier i Sverige. Den konceptuella
modellen kommer att innehålla beskrivningar av såväl aktörer, roller och
kommunikationsvägar, som data- och informationsflöden (Figur 1). Modellen ska
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medge hantering av framtida krav och behov, t.ex. som följd av förändrade klimat- och
energipolicies. Denna rapport avser del 2:1.

Figur 1. Schematisk bild av den tänkta konceptuella modellen, inklusive data- och
informationsflöden, samarbeten och procedurer.

Tanken med den konceptuella modellen är att den ska bygga på nuvarande system för
framtagning av rapporteringspliktiga prognoser av växthusgaser. Utgångspunkten är
att nytta kan tillföras genom att med vissa förändringar, kompletteringar och
anpassningar av nuvarande system och arbetsprocess bygga ett underlag och en
process som bättre kan möta nuvarande och framtida krav på, och behov av, prognoser
och scenarier, på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt, för såväl växthusgaser som
luftföroreningar.
Systemet ska bygga på grundtanken att erfarenhetsåterföring ger förbättrad kvalitet
och arbetsprocess, där nästa prognos bygger på analys av erfarenhet av arbetet med
tidigare prognoser, data och processer. Den konceptuella modellen syftar också till att
öka användbarheten av framtagna prognoser i andra sammanhang än de
rapporteringspliktiga genom tillräcklig och relevant dokumentation av förutsättningar,
antaganden och begränsningar. Detta skulle också ge en bättre grund för att ta fram
olika scenarier med utgångspunkt i existerande prognoser, man behöver inte ”börja om
från början”.
Genom att kartlägga och tydliggöra nuvarande, och även troliga eller önskvärda
framtida, svenska användningsområden av prognoser och scenarier av växthusgaser
och luftföroreningar, samt eventuella behov av förändring i processer, dataunderlag
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och presentationer, skulle en bättre samordnad insamling och bearbetning av relevant
information kunna skapas.
På vägen till slutmålet, en utvecklad konceptuell modell för framtida arbete med
emissionsprognoser och -scenarier söker vi besvara frågor inom följande två områden:




Vilka roller har nuvarande intressenter (som bidrar till arbetet, eller är
avnämare och användare av resultat), vilka behov av förändring kan de se? Hur
kan dessa infogas i en konceptuell modell för ett framtida systematiskt och
konsistent arbete med emissionsprognoser och –scenarier?
Hur påverkar antagna nyckelparametrar och antaganden de beräknade framtida
emissionerna? Vilka är de underliggande antagandena och osäkerheterna i de
modeller och verktyg som används för att utveckla prognoser/scenarier? Vilka
begränsningar innebär detta för resultaten?

Arbetet tar sin utgångspunkt i dagens metoder och processer som främst är anpassade
för att ta fram rapporteringspliktiga prognoser för växthusgaser. Arbetet genomförs i
tre delmoment:




2:1 Analys av nuvarande process, roller och informationsflöden samt analys av
framtida användningsområden av, och krav på, prognoser och scenarier
2:2 Känslighetsanalys
2:3 Konceptuell modell för framtida systematisk och konsistent framtagning
och utveckling av emissionsprognoser och scenarier

Denna delrapport redovisar första momentet (2:1, se Figur 1), analys av ansvar och
roller i nuvarande system och processer, samt analys av nuvarande och framtida
användning av prognoser. I denna rapport presenteras också de identifierade behov av
förändring i nuvarande system och process som har framkommit under arbetets gång.
SCAC är ett forskningsprogram där den konceptuella modellen, som kommer att
utvecklas i steg 3, kommer att innehålla idéer på hur man skulle kunna lösa de behov av
förändring som har identifierats. Det är dock ansvariga myndigheter som avgör vilka
eventuella förändringar som ska implementeras och hur det i så fall ska genomföras.

1.2 Arbetsmetod
Arbetet med moment 2:1, analys av nuvarande process, roller och informationsflöden,
samt analys av nuvarande och framtida användningsområden för prognoser och
scenarier, baseras i stor utsträckning på strukturerade diskussioner med relevanta
aktörer och avnämare. Diskussionerna har förts dels vid två referensgruppsmöten, dels
vid separata intervjuer och i mindre, fokuserade grupperingar för att kunna fördjupa
diskussionen inom vissa områden.
Diskussionernas målsättning har varit att identifiera vilka olika användningsområden
för prognoser och scenarier som finns, samt vilka förändringar i nuvarande system som
skulle öka möjligheten uppfylla krav och önskemål vid dessa olika typer av användning,
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nu och i framtiden. Vi har baserat diskussionerna på underlag som har fokuserat kring
frågor som:






Tvingande krav från internationella konventioner (lagkrav och riktlinjer)
Definitioner
Ramverk och teori för scenarioanalys
Nuvarande process för framtagning av prognoser i Sverige
Identifierade behov av förändringar i nuvarande process

Två möten har hållits med referensgruppen, den 11 juni 2014 och den 2 oktober 2014,
med deltagande från flera enheter på Naturvårdsverket, från Energimyndigheten,
Trafikverket, Länsstyrelserna (RUS) samt från SMED2.
Målsättningen med det första mötet var att skapa en gemensam grund för fortsatta
diskussioner, samt att samla in initiala tankar och idéer om framtida användning och
användningsområden för prognoser och scenarier. Vid mötet presenterades, som en
bakgrund och grundförutsättning, krav och riktlinjer för de rapporteringspliktiga
prognoserna, inklusive en kort genomgång av viktiga element i arbetet med
framtagning av prognoser. Dessa innefattar hantering av åtgärder och styrmedel
(policies and measures, PaMs), generella råd och riktlinjer kring modellering av
prognoser, datainsamling, val av metoder, konsistenta tidsserier, osäkerheter,
känslighetsanalys, kvalitetssäkring och kvalitetskontroll (QA/QC, Quality Assurance /
Quality Control), dokumentation och rapportering.
Vi diskuterade också den nuvarande processen och systemet för prognosutveckling i
Sverige, begrepp och definitioner (prognos, scenario, baseline, etc.), samordning
mellan luft- och klimatprognoser, hur nytta skulle kunna tillföras för att uppfylla fler
relevanta önskemål (t.ex. regionala prognoser), känslighetsanalys och dess nytta och
roll som verktyg i prognosarbete, översiktligt om modeller som används i
prognosarbete, kommunikation av resultat samt mellan aktörer i arbetsprocessen, idéer
på förbättringar i nuvarande process, samt QA/QC. Minnesanteckningar från mötet
finns i Annex I.
Vid det andra mötet, i oktober, hade vi vidareutvecklat tankegångarna och underlaget,
särskilt avseende det nuvarande systemet och dess kommunikationsvägar och
dataflöden. Målsättningen med det andra mötet var:





Samsyn i definitioner (prognos, scenario, m.m.)
Samsyn i kategorisering av prognoser och scenarier (rapporteringspliktiga
prognoser, annan användning av rapporteringspliktiga prognoser samt övriga
scenarier)
Avstämning av dagens kommunikationsvägar och dataflöden vid framtagning
av prognoser (växthusgaser respektive luftföroreningar)
Diskussion om förbättrad samordning Luft – Klimat

SMED — Svenska MiljöEmissionsData — konsortium där IVL, SCB, SLU och SMHI ingår.
Konsortiet SMED bildades 2001 med syftet att långsiktigt samla och utveckla kompetensen i
Sverige inom emissionsstatistik kopplat till åtgärdsarbete inom områdena luft- och
vattenföroreningar, avfall samt farliga ämnen.
2
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Diskussion om ”andra användningsområden” av rapporteringspliktiga
prognoser
Diskussion om hur mycket systemet skulle kunna stötta alternativa scenarier

Den längsta diskussionen under mötet i oktober var för att klarlägga hur dagens system
för att ta fram prognoser för växthusgaser respektive för luftföroreningar ser ut. Vi gick
igenom det nuvarande systemets aktörer, deras roller, samt de etablerade kontakt- och
kommunikationsvägarna mellan aktörerna. Vi diskuterade också de data- och
informationsflöden som är ett nödvändigt underlag i prognosarbetet, samt vilken
information vilka aktörer bidrar med och hur informationen förs vidare inom systemet.
Minnesanteckningar från mötet finns i Annex II.
I december 2014 hade vi ett mindre möte för att fördjupa diskussionen om
användningsområden för regionala prognoser och scenarier. Två viktiga punkter här
var bland annat en diskussion kring möjligheten att regelbundet producera regionala
prognoser utifrån de nationella officiella prognoserna samt, specifikt, regionala
prognoser och scenarier för vägtrafik. Minnesanteckningar från mötet finns i Annex III.
Separata möten, kontakter och diskussioner har hållits med:




Konjunkturinstitutet/EMEC3 – seminarium, ytterligare frågor.
Naturvårdsverket för klargörande av nuvarande process.
Naturvårdsverket för fördjupade diskussioner om viktiga användningsområden
för prognoser och scenarier i Naturvårdsverkets arbete.

Vi har även sökt information om hur processen för utveckling av prognoser och
scenarier ser ut i andra länder. Den någorlunda enkelt tillgängliga information som
finns är t.ex. de ofta relativt övergripande beskrivningar som ingår i Nationalrapporter
som rapporteras till UNFCCC från olika länder4. Det finns även rapporter från olika
länder som presenterar metoder, eller prognos- och scenarioresultat, där information
om datakällor, modeller, antaganden och dataleverantörer presenteras i varierande
detaljeringsgrad (t.ex. Anderl m. fl., 2012; Misra m.fl., 2012; US EPA, 2013). I
Australien har man t.ex. en öppen konsultationsprocess för underliggande antaganden i
modeller, där det på hemsidan finns länkar till modeller och rapporter5.
Det som framgår från andra länders redovisningar är att de nationella systemen och
processerna är anpassade efter respektive lands myndighetsstruktur och hur
ansvarsområden är fördelade i olika länder. Det finns inte ett enskilt system som direkt
kan överföras mellan länder, eller som självklart är bättre än något annat. Däremot kan
det finnas tankegångar och element i processerna som kan vara väl värda att fundera
över i strävan att skapa en effektiv process med väl förankrade resultat av (tillräckligt)
god kvalitet.

EMEC (Environmental Medium term EConomic model), Konjunkturinstitutets
allmänjämviktsmodell.
4 http://unfccc.int/national_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/items/7742.php
5 http://www.climatechange.gov.au/reducing-carbon/consultations/consultation-2013emissions-projections-assumptions
3
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1.3 Läsanvisning
Denna delrapport redovisar förutsättningar och ramar för prognos- och scenarioarbete,
samt resultaten från diskussionerna vid våra möten och intervjuer. För att ge en
bakgrund och gemensam plattform till arbetet med framställning av prognoser och
scenarier så ägnas kapitel 2 åt att reda ut och ge rekommendationer kring begrepp och
definitioner för prognoser och scenarier (2.1), beskrivning av olika typer av prognoser
och scenarier (2.2), förklara de generella metoder och verktyg som kan användas vid
framställning av prognoser och scenarier (2.3), samt ge en översyn av de processer och
riktlinjer som finns för arbetet med rapporteringspliktiga prognoser (2.4).
Utifrån de möten och diskussioner som förts med olika intressenter presenteras i
kapitel 3 en kartläggning av aktörer, roller och informationsflöden i det nuvarande
systemet för framtagning av rapporteringspliktiga prognoser.
I kapitel 4 redovisas hur prognoser och scenarier inom de identifierade
användningsområden används för olika syften samt de tankar kring behov av
förändringar i processen för att kunna producera bättre anpassade prognoser och
scenarier som kommit fram under referensgruppsmötena. Kapitlet är uppdelat på
rapporteringspliktiga prognoser (4.1), annan användning av de rapporteringspliktiga
prognoserna (4.2) och alternativa scenarier (4.3).
Kapitel 5 sammanfattar de viktigaste slutsatserna i detta delarbete och deras
implikationer i vårt fortsatta arbete med den konceptuella modellen.
I sista kapitlet (6) redogörs kort för hur det fortsatta arbetet inom SCAC arbetspaket 2
kommer fortskrida.

2 Förutsättningar för arbete med prognoser och
scenarier
Förutsättningar för att arbetet med prognoser och scenarier ska vara effektivt
och ge tydliga, relevanta och användbara resultat är att man har en gemensam
förståelse och grund för arbetet.
I detta kapitel beskriver vi ett teoretiskt ramverk som underlättar tänkande och
kommunikation kring scenarier, vi beskriver de viktiga stegen i en generell
arbetsprocess, vi går vi igenom terminologi samt ger en övergripande
genomgång av befintliga internationella metodriktlinjer.

2.1 Ramverk för scenarioanalys
Det finns en rad olika sätt att strukturera området framtidsstudier (se bland annat
Gode m.fl, 2012 för litteraturhänvisningar). Oftast bygger de olika strukturerna på
varianter av kategorierna sannolika, möjliga och önskvärda framtider. I arbetet med att
ta fram en konceptuell modell för det svenska prognos- och scenarioarbetet för
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emissioner av växthusgaser och luftföroreningar är det värdefullt att strukturera
tänkandet enligt dessa linjer, bland annat för att det är i grunden tre olika sätt att tänka
på framtiden. De olika scenariotyperna svarar också på olika typer av frågor som en
användare av scenarioresultat kan tänkas ha. Nedanstående diskussion kring ett
ramverk för scenarioanalys bygger i hög grad på Gode m.fl. (2012) som i sin tur
refererar till grundtankar och struktur presenterad i Börjesson m. fl. (2006) när det
gäller ramverk för scenarioanalys.
De viktigaste frågorna som en användare av scenarier kan tänkas ställa sig är:




Vad kommer att hända?
Vad kan hända?
Hur kan ett specifikt mål nås?

I den typologi som presenteras av Börjesson m. fl. (2006) motsvaras de tre frågorna av
scenariokategorierna prediktiva scenarier, explorativa scenarier och normativa
scenarier (se sammanfattning i Tabell 1). En illustration av samma typologi presenteras
i Figur 2.
Tabell 1. Sammanfattning av kategorier av scenarier och de frågor de förväntas besvara.

Prediktiva scenarier

Explorativa scenarier

Normativa scenarier

Sannolikt

Möjligt

Önskvärt

Vad kommer att hända?

Vad kan hända?

Hur kan ett specifikt mål nås?

Figur 2. Kategorier av scenarier och de frågor de förväntas besvara. (Bild från Trafikanalys, PM 2011:8:
Transportsektorn i framtiden -Trender och omvärldsscenarier för transportpolitiken)
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Börjesson m. fl. (2006) har utvecklat de tre scenariokategorierna ytterligare och låter
varje fråga besvaras med två olika infallsvinklar (Figur 3).

Figur 3. Scenariotypologi med tre kategorier och sex typer av scenarier (Börjesson m.fl. 2006).

Scenarier kan vara av bara en av kategorierna sannolika, möjliga eller önskvärda, men
det finns även möjlighet att använda mer komplexa metoder som kombinerar element
från de olika typerna av scenarier. Scenarier kan vara såväl kvantitativa som kvalitativa,
eller en kombination av båda. Kvalitativa element och arbetssteg, t.ex. i formuleringen
av scenarier, utgångspunkter, antaganden, prioriteringar och strategiska val, är en
viktig del av scenarioarbetet även om kvantitativa metoder senare används för att ta
fram kvantitativa resultat.

2.1.1 Scenariokategorier och scenariotyper
Beskrivningarna av kategorier och typer av scenarier baseras på Gode m. fl. (2012).

2.1.1.1 Prediktiva scenarier – ”Vad kommer att hända?”
Prediktiva scenarier bygger oftast på historiska data och antaganden om att
utvecklingen i stort och systemets struktur inte förändras under tidsperioden som
scenariot täcker. Prediktiva scenarier är mest användbara för studier av en inte alltför
avlägsen framtid, där osäkerheten i utvecklingen av externa faktorer inte är alltför stor
och där inga avgörande förändringar förväntas i systemets struktur. Prediktiva
scenarier är oftast kvantitativa.
Det finns två olika slags prediktiva scenarier:



Prognoser som svarar på frågan ”Vad tror vi kommer att hända?”
Ifall-scenarier som svarar på frågan ”Vad tror vi kommer att hända under
förutsättning av en given händelse?”
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Det grundläggande antagandet i en prognos är att den beskriver den mest sannolika
utvecklingen, givet de förutsättningar som antas. Prognoser kan dock innehålla ett
osäkerhetsintervall t.ex. genom beräkningar av ett hög- och ett lågalternativ.
Ifall-scenario innefattar beräkningar av konsekvenser av en bestämd, möjlig
händelse i den nära framtiden, som kan få stor betydelse för den framtida utvecklingen.
Ifall-scenarier kan ses som prognoser där skillnaderna ligger i värdet i en enstaka
ingångssiffra. Gode m. fl. (2012) beskriver det som en förgreningspunkt, där skillnaden
är grundläggande och självklar, t.ex. ett ”ja” eller ”nej” i en folkomröstning.
Ur en användares synpunkt är det praktiskt att definiera ifall-scenarier separat från
vanliga prognoser eftersom resultat från ifall-scenarier är av en annan karaktär än
prognosresultat. Det är stor skillnad på att hantera en prognos med ett
osäkerhetsintervall (t.ex. hög- och lågalternativ) och att hantera ifall-scenarier med
tydligt åtskilda resultat.

2.1.1.2 Explorativa scenarier – ”Vad kan hända?”
Explorativa scenarier utforskar situationer eller händelser som anses möjliga.
Explorativa scenarier är främst användbara i samband med strategiska frågor och
beslut.
Till skillnad från ifall-scenarierna har de explorativa scenarierna en längre tidshorisont,
och ofta utarbetas en samling scenarier för att täcka ett brett spektrum av olika möjliga
utvecklingar. Explorativa scenarier tar dessutom ofta sin utgångspunkt i framtiden,
medan ifall-scenarierna vanligtvis baseras på historiska data och trender. Enligt Gode
m. fl. (2012) kan t.ex. långtidsprognoser betraktas som överraskningsfria scenarier som
kan användas som referensscenarier tillsammans med olika explorativa scenarier.
Explorativa scenarier delas upp i två typer:



Omvärldsscenarier ”Hur kan de externa faktorerna utvecklas?”
Strategiska scenarier ”Vad kan hända om vi agerar på ett visst sätt?”

Omvärldsscenarier fokuserar på frågor utanför målgruppens kontroll (externa
faktorer) och kan t.ex. användas som underlag för planering och inför strategiska
beslut.
Strategiska scenarier beskriver möjliga konsekvenser av strategiska beslut.
Konsekvenserna av ett strategiskt beslut kan bli olika beroende på hur omvärlden
utvecklas. Strategiska scenarier kan bygga på ett antal omvärldsscenarier, men också
innefatta beslut och åtgärder som är ”interna”, dvs. som användaren har möjlighet att
ta till för att hantera externa händelser enligt omvärldsscenarierna.

2.1.1.3 Normativa scenarier – ”Hur kan ett visst mål nås?”
Normativa scenarier undersöker hur ett visst mål kan nås. Normativa scenarier delas
upp i två typer, beroende på om systemets struktur antas förbli i princip oförändrad
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eller inte. Beroende på vilka frågor som undersöks och inom vilka ramar analysen görs
kan ”systemet” vara t.ex. energisystemet eller samhällssystemet.



Preserverande scenarier ”Hur kan målet nås genom justeringar inom den
nuvarande strukturen?”
Transformerande scenarier ”Hur kan målet nås, då den rådande strukturen
blockerar nödvändiga förändringar?”

Skillnaden mellan preserverande och transformerande scenarier är att syftet med
preserverande scenarier är att hitta effektiva lösningar (ofta kostnadseffektiva) för att
nå ett mål, medan transformerande scenarier fokuserar på att hitta alternativ som
uppfyller ett långsiktigt mål.
Preserverande scenarier är lämpligast om det verkar möjligt att nå ett uppsatt mål
utan att förändra t.ex. energisystemets eller samhällssystemets befintliga struktur. Om
det däremot är så att t.ex. nuvarande trender pekar åt fel håll och att den rådande
strukturen är en del av problemet så är transformerande scenarier användbara.
Transformerande scenarier utgår ofta från ett ambitiöst mål som bedöms vara
onåbart om nuvarande utveckling fortsätter, och som därför kräver en
systemförändring. En metod för att utveckla olika alternativa vägar för att nå målet är
back-casting. Back-casting ger ofta som resultat en rad måluppfyllande bilder av
framtiden tillsammans med beskrivningar av vilka förändringar som skulle krävas för
att nå målbilderna. Transformerande scenarier har ett relativt långt tidsperspektiv,
eftersom de systemförändringar som skulle krävas tar tid.

2.1.2 Ramverk för scenarioanalys - implikationer för den konceptuella
modellen
Med vår utgångspunkt, att basera arbetet med den konceptuella modellen på det
nuvarande svenska systemet för att ta fram rapporteringspliktiga prognoser, så
kommer den konceptuella modellen inte att direkt kunna stötta arbetet med alla
kategorier och typer av scenarier som redovisas ovan. Under våra diskussioner i
referensgruppen har vi kommit fram till att den nu tänkta uppbyggnaden av en
konceptuell modell främst skulle underlätta framtida arbete med prediktiva scenarier
(prognoser och ifall-scenarier) samt med normativa preserverande scenarier
(måluppfyllande scenarier). Modellen kan då generellt sägas bli ett stöd i arbetet med
att besvara frågorna ”Vad kommer att hända?”, ”Vad kommer att hända under
förutsättning av en given händelse?” och ”Hur kan ett mål nås inom nuvarande
systemstrukturer?”.
I de scenarier som är explorativa (”Vad kan hända?”) och i de normativa
transformerande scenarierna (”Hur kan målet nås, då den rådande strukturen
blockerar nödvändiga förändringar?”) krävs som utgångspunkt samtal, diskussioner
och identifiering av framtida möjliga eller önskvärda verkligheter, vilket är
förutsättningen för att skapa de framtidsbilder som ska analyseras i scenarioarbetet.
När frågeställningar, utgångspunkter, antaganden och analysmetoder är definierade för
de explorativa och transformerande scenarier man önskar analysera skulle information,

19

IVL-rapport C 121 Emissionsprognoser och scenarier Behovsanalys

kunskaper, data och kommunikationsvägar som innefattas i den konceptuella modellen
kunna användas i lämpliga fall.

2.2 Generell process för prognos- och scenarioarbete
I Gode m. fl. (2012) presenteras ett koncept till en användarguide, med ett antal
processteg, avsedd för Energimyndighetens arbete med främst mer långsiktiga
scenarier. Användarguiden är generell och täcker in olika varianter av de scenariotyper
(inkl. prognoser) som presenterats ovan. Processtegen redovisas nedan i punktform,
och täcker hela arbetscykeln från formulering av frågeställning till tolkning av resultat
och slutsatser.


Formulera frågeställning och scenarier
o Typ av scenario (prediktivt, explorativt, normativt)
o Utgångspunkter (vem, vad, när, var, hur, varför)



Inventering, prioritering, struktur
o Inventering och grundläggande antaganden
o Strategiska val
o Prioritering
o Strukturering
o Datatillgänglighet



Val av analysmetod och förberedelser
o Kvalitativ eller kvantitativ analys
o Val av specifik metod/verktyg
o Ingångsparametrar och antaganden
o Utgångsparametrar



Analys
o Analysarbete



Tolkning av resultat
o Konsistens
o Har vi svarat på frågeställningen?
o Värdering. Vad säger detta oss?



Slutsats

Startpunkt i scenarioprocessen är att formulera frågeställningen och vissa
grundläggande utgångspunkter (t.ex. vilka sektorer, händelser, tidsperspektiv,
geografiskt område etc). I ett tidigt skede måste man också identifiera vilken typ av
scenario man arbetar med (prediktivt, explorativt, normativt).
Efter detta vidtar inventering, prioritering och struktur. Inventering innefattar t.ex
insamling av kunskap om den framtid som ska studeras (omvärldsanalys) och en
beskrivning av drivkrafter och orsakssamband. Grundläggande antaganden brukar
inkludera t.ex. befolkningstillväxt, ekonomisk tillväxt, energibehov, skatter och
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styrmedel. Potentiellt viktiga aspekter listas och prioriteras (sannolikhet och betydelse)
samt struktureras (vilka aspekter kan grupperas tillsammans). Man behöver undersöka
vilken information som finns tillgänglig. Om information saknas kan den ursprungliga
frågeställningen behöva revideras/justeras.
Val av kvantitativ eller kvalitativ analysmetod beror på studiens syfte och
detaljeringsgrad. Vid kvalitativ analys görs t.ex. en övergripande formulering av olika
framtidsbilder. Detta kan vara en viktig del även i kvantitativ scenarioanalys. Vid
kvantitativ scenarioanalys gäller oftast att ju högre detaljeringsgrad desto större behov
av modell. Det är viktigt att välja modell som är lämplig för frågeställningen och de
önskade svaren, och också att beskriva vilka parametrar som är endogena (beräknas av
modellen) och exogena (externa indata).
Analyssteget innebär vid kvantitativ analys beräkningar och/eller modellering av
kvantitativa data. En kvalitativ analys kan genomföras vid t. ex. workshops för analys
av någon särskild fråga utifrån framtidsbilder genererade i tidigare steg.
Tolkning av resultaten är ett viktigt steg. Vad säger resultaten? Ger resultaten svar på
frågeställningen? Vilka svar får man inte av resultaten? Avspeglas alla viktiga
utgångspunkter från steget ”formulering av frågeställning och scenarier”? Vilka
antaganden har stor respektive mindre inverkan på resultaten? Krävs
känslighetsanalys? Behövs ytterligare analys för att besvara frågeställningen?
Resultaten kan kanske valideras, t.ex. genom att jämföra resultat från liknande
modeller med samma indata eller jämföra med historiska data om dessa modelleras.
Fungerar modellen inom det område/intervall den använts till?

2.2.1 Metoder och verktyg i scenarioarbete
I Gode m. fl. (2012) redovisas exempel på olika metoder och verktyg som kan användas
i scenarioarbetets samtliga steg. De delas upp i två grupper; ”Människor emellan” och
”Modeller”. I avsnittet ”Människor emellan”(kapitel 3.1 i Gode m. fl, 2012) presenteras
exempel på metoder för att i olika typer av grupper och sammanhang t.ex. formulera
frågeställningar och utveckla scenarier, utveckla målbilder, generera idéer, hitta
orsakssamband, prioritera, strukturera och ta strategiska beslut.
I avsnittet ”Modeller” (kapitel 3.2 i Gode m.f., 2012) särskiljs grafiska modeller (t.ex.
mind-maps, flödesdiagram) och kvalitativa modellstrukturer
(modelleringsverktyg som beskriver strukturen hos det studerade systemet). De
sistnämnda kan i sin tur fyllas med kvantitativa indata för att skapa kvantitativa
modeller som beskriver det studerade systemet i kvantitativa termer (t.ex.
energisystemmodellen MARKAL, den allmänna jämviktsmodellen EMEC eller Excelbaserade modeller).

2.3 Begrepp och definitioner
I den nationella och internationella litteraturen som handlar om beräkning av framtida
emissioner finns det inga allmänt vedertagna definitioner på t.ex. begreppen prognos
respektive scenario. Olika användare använder orden prognos, scenario,
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referensscenario, referensbana, baseline, projektion, business-as-usual etc. utan att det
alltid framgår vad som avses. Det blir ännu mer komplicerat om man dessutom tittar
på användningen av olika begrepp i svenskan respektive i engelskan.
Vid det referensgruppsmöte som hölls 11/6 2014 diskuterades bland annat vad som
menas med prognoser respektive scenarier. Det är uppenbart att det råder olika
tolkningar och det finnas inte någon vedertagen definition eller praxis som skiljer dessa
termer åt inom det svenska arbetet med prognoser och scenarier. Scenarier ansågs vara
en bättre term när man tittar på utvecklingen på längre sikt, samt då man analyserar
vilka effekter olika åtgärder kan ge. Prognoser borde däremot främst användas på
kortare sikt (t.ex. vid uppföljning av måluppfyllelse) eftersom osäkerheter i framtida
variabler inte är alltför höga inom ”överskådlig tid”. En tydlig slutsats från
diskussionerna är att man alltid måste beskriva hur man definierar och använder olika
begrepp och termerna för att undvika missförstånd.

2.3.1 Begrepp och definitioner från litteraturen
Enligt Gode m. fl. (2012) så svarar en prognos på frågan vad vi tror kommer att
hända, dvs. den beskriver den mest sannolika utvecklingen givet de förutsättningar
som antas (se kapitel 2.1.1).
Enligt Svenska Alkademins ordbok SAOB6 definieras prognos, som ”en förutsägelse
om kommande förhållanden eller utveckling, gjord på grundval av mer eller mindre
noggranna beräkningar. Ställa en prognos för något, förutsäga något, ange den
sannolika utvecklingen av något”.
När det gäller termen scenario måste den uppfattas som bredare än prognos. Ofta kan
en rad olika scenarier för en framtida utveckling tas fram, där även något som kan
betecknas som en prognos enligt ovanstående definitioner kan vara ett av scenarierna.
Det finns ofta en skillnad i tidsaspekt, där prognos betecknar en kortare framtida
tidsrymd (som är någorlunda överblickbar), medan ett scenario kan sträcka sig över
mycket längre tidsrymder. Ett scenario kan dock också vara ett alternativ till en
”prognos”, där tidsrymden inte är längre än prognosens, men där alternativa
antaganden om utvecklingen analyseras (se även begreppet ”ifall-scenario” i kapitel
2.1.1). En bärande idé för ett scenario kan också vara att söka frigöra berättelsen från
dagens uppfattningar. I samband med olika scenariearbeten brukar flera olika
scenarier arbetas fram genom att låta olika påverkande faktorer (drivkrafter) utvecklas
på olika sätt.
Engelska begrepp och termer
Den engelska term som motsvarar den svenska ”prognos” i den litteratur som rör
emissioner till luft är oftast närmast ”projection” och inte det engelska ”prognosis”.
I Oxford Dictionary7 definieras ”projection” och ”prognosis” enligt nedan:

6
7

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/
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Projection: an estimate or forecast of a future situation based on a study of
present trends
Prognosis: a forecast of the likely outcome of a situation

MacMillan dictionary8 anger för “projection”, “prognosis” samt “scenario” följande
definitioner:
 Projection: a calculation of the way that something will change and develop in
the future, especially of how fast it will grow or become smaller
 Prognosis: a statement about what is likely to happen in a particular situation
 Scenario: a situation that could possibly happen
Definition av styrmedel och åtgärder i prognos- och scenarioarbete
I rapportering av prognoser och scenarier ska alternativ rapporteras, där man i
beräkningarna av framtida emissioner ska ta hänsyn till effekter av existerande
styrmedel (WEM eller WM, With existing Measures), effekter av kommande styrmedel
(WAM, With Additional Measures) och alternativa beräkningar om existerande
styrmedel inte skulle ha införts (WOM, Without Measures).
I de internationella rapporteringsriktlinjerna för rapportering av prognoser
(projections) av luftföroreningar till CLRTAP (EMEP/EEA, 20139), av växthusgaser till
UNFCCC (UNFCCC, 200010) och till EU (DG CLIMA, 201211) definieras begreppen
Without Measures (WOM), With Existing Measures (WEM) och With Additional
Measures (WAM) som följer (på engelska).
Without measures (WOM) - A WOM projection excludes all policies and measures
implemented, adopted or planned after the year chosen as the starting point for this
projection. This scenario was formerly known as “Business as usual”, but also the terms
“baseline” or “reference” projection have been used.
With existing measures (WEM, WM) (Policies in Place) A ‘with existing measures’
projection shall encompass currently implemented and adopted policies and measures.
Implemented policies and measures:
 national legislation is in force;
 OR one or more voluntary agreements have been established;
 OR financial resources have been allocated;
 OR human resources have been mobilized.
Adopted policies and measures:
 an official government decision has been made and there is a clear
commitment to proceed with implementation.

http://www.macmillandictionary.com/us/dictionary/american/
kapitel 8, Projections
10 FCCC/CP/1999/7
11 Draft GHG Projections Guidelines
8
9
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The WEM projection is commonly called, or has been called, “Business-as-usual” or
“reference”, just as the WOM projection.
With additional measures (WAM) – (Policies in the pipeline) WAM scenarios
encompass also planned but not yet adopted policies and measures. ‘With additional
measures’ presents a picture of the expected outcome of emissions if, on top of “with
measures”, also planned policies and measures with a realistic chance of being adopted
and implemented are included.
Planned policies and measures:


options under discussion and having a realistic chance of being adopted and
implemented in future.

As with the ‘with existing measures’ scenario it is good practice for the starting point of
the ‘with additional measures’ scenario to be the latest year of the historic inventory.
Baseline, business-as-usual och andra engelska benämningar
I EMEP/EEA (2013) noteras att: In some cases, other and sometimes conflicting terms
and interpretations are used. For example, ‘Business as Usual’ (BaU) is sometimes used
by countries to refer to the WEM scenario, and sometimes to WOM. It is good practice
when documenting scenarios to refer to the ‘WEM, WOM, WAM’ scenario terminology
in order to be clear on what the projection represents.
Termen “baseline” som är vanligt förekommande i litteraturen, t.ex. för att referera till
WOM-scenario, kan också betyda olika saker. Enligt Clapp & Prag (2012), som främst
diskuterar växthusgaser, så betyder ”baseline” en referensnivå på emissioner som kan
användas som bas för att sätta ett mål eller för att uppskatta förändringar i emissioner
över tid. Denna ”baseline” kan vara en fast emissionsnivå (t.ex. emissionerna under ett
specifikt historiskt år), en historisk trend, eller en ”estimated projection of how
emissions may evolve in future”. Dessutom anger Clapp & Prag (2012) att en ”baseline”
kan vara detsamma som ett ”business-as-usual” scenario, men att det i vissa
sammanhang kan representera en emissionsnivå eller utveckling som inte motsvarar
den förväntade utvecklingen av emissioner (den förväntade utvecklingen ska enligt
Clapp & Prag (2012) benämnas business-as-usual).
Andra exempel på engelska benämningar finns t.ex. i dokument från Working Group
III: Mitigation12 där följande exempel ges på användning av ”baseline” och ”Businessas-usual” inom klimatområdet (det refereras i dokumentet till Sanstad and Howart,
1994; Halsnæs et al., 1998; Sathaye and Ravindranath, 1998):



12

”efficient baseline”, vilket förutsätter att alla resurser används på ett effektivt
sätt
“business-as-usual” baseline case, vilket förutsätter att framtida
utvecklingstrender följer de historiska trenderna och att inga förändringar i
åtgärder eller styrmedel kommer att genomföras

http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg3/index.php?idp=286

24

IVL-rapport C 121 Emissionsprognoser och scenarier Behovsanalys

International Institute for Applied System Analysis (IIASA13) tar fram omfattande
underlag i form av scenarier, framför allt för luftföroreningar, till internationella
förhandlingar inom EU och CLRTAP. I dessa och liknande sammanhang används för
scenarier t.ex. termerna baseline, current legislation (CLE), reference, mitigation,
maximum feasible reduction (MFR) och maximum feasible technical reduction
(MFTR). I det nuvarande arbetet med underlag till EU används en ”baseline” som
benämns CLE, Current Legislation (Klimont, 2014). CLE förutsätter att nuvarande
relevanta styrmedel kommer att implementeras och fungera som avsett (WEM).
Förutom CLE-scenarier utvecklar IIASA scenarier där ”bästa tillgängliga åtgärder”
innefattas i beräkningarna, detta ger ett MFR-scenario (Maximum Feasible Reduction).
Mellan dessa två, CLE och MFR, hamnar ett ”policy scenario”, ett scenario där avsikten
är att nå specifika mål och där det krävs mer omfattande åtgärder än i CLE, men
mindre än i MFR. Policy-scenariot skulle närmast kunna definieras som WAM (with
additional measures) enligt Klimont (2014).
Klimont (2014) framhåller också att det viktigaste är att det finns förklaringar så att det
är klart vad de scenarier som presenteras baseras på för antaganden. Han tillägger
också att terminologin är i ständig utveckling, och att ett nytt scenariobegrepp som
nyligen har uppstått i det internationella arbetet är ”frozen legislation”.

2.3.2 Rekommendationer angående begrepp och terminologi
I vårt arbete använder vi ”prognos” för de rapporteringspliktiga (officiella)
prognoserna, den mest sannolika utvecklingen, ”scenarier” för allt annat.
”Business-as-usual”, ”baseline” och ”referens” är begrepp som ofta används, utan att
nödvändigtvis förklaras. De har i litteraturen och olika arbeten använts både för att
beteckna WOM och WEM, vilket naturligtvis ger upphov till stora osäkerheter om vad
en rapporterad framtidsutveckling egentligen representerar och hur resultaten ska
tolkas.
De begrepp som används måste alltid förklaras.

2.4 Process och metodriktlinjer i arbetet med
rapporteringspliktiga prognoser
För de rapporteringspliktiga prognoserna, både för växthusgaser och för
luftföroreningar, finns internationella metodriktlinjer tillgängliga. Som stöd vid
införandet av kraven på rapportering av prognoser av växthusgaser inom EU, under
MMR, har förslag till riktlinjer tagits fram (DG CLIMA, 2012). Som stöd vid
framtagning av prognoser för luftföroreningar finns kapitel 8, ”Projections”, i
EMEP/EEA (2013) som beskriver metoder för prognosarbete. Metodriktlinjerna för
växthusgaser i DG CLIMA (2012) är betydligt mer omfattande och detaljerade än
riktlinjerna i EMEP/EEA (2013), där främst den generella processen beskrivs, men där
också vissa luftföroreningsspecifika omständigheter tas upp. De allmänna metodsteg
och det tänkesätt som presenteras i båda uppsättningarna riktlinjer är likartade. Det
13

http://www.iiasa.ac.at/ , IIASAs GAINSmodell: http://gains.iiasa.ac.at/models/
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mer omfattande metodstödet i DG CLIMA (2012) kan i hög grad även användas i
arbetet med luftföroreningsprognoser, särskilt del A, ”General Guidance”. Förutom de
generella riktlinjerna i del A finns även en mycket omfattande del B med detaljerade
råd och riktlinjer för växthusgaser (klimat) från olika utsläppssektorer.
De generella aspekter av arbetet med framtagning av prognoser som behandlas i GHG
Projections Guidelines, Part A: General Guidance (DG CLIMA, 2012) innefattar:
 Bakgrund och syfte med prognoser för emissioner av växthusgaser
 Styrmedel och åtgärder (Policies and Measures)
 Modellering av prognoser generellt (ekonomi-, policy-, teknik-moduler)
 Datainsamling
 Val av metoder (inkl. key category analys)
 Konsistenta tidsserier
 Osäkerheter, känslighetsanalys
 Kvalitetssäkring (Quality Assurance, QA) och kvalitetskontroll (Quality
Control QC)
 Dokumentation och rapportering
GHG Projections Guidelines del A beskriver också en stegvis process för framtagning av
prognoser:
1. Startpunkten är senast levererad emissionsinventering
2. Gemensamma prognosticerade parametrar/variabler och antaganden
a) Ekonomiska prognoser
b) Energiprognoser och transportbehov
c) Befolkningsprognoser
d) Teknisk utveckling
e) Styrmedel och åtgärder (Policies and Measures, PaM):
1. identifiering av ”existing” (WEM) och ”additional” (WAM)
2. tolkning av betydelsen och effekter av PaMs
3. harmonisering av parametrar och antaganden till följd av att
PaMs ska hanteras på samma sätt oavsett sektor
3. Identifiering av emissionskällor som är “key categories”, nivå och förväntad
trend
4. Framtagning av prognoser för aktivitetsdata och emissionsfaktorer baserat på
steg 1, 2 och 3 (olika detaljeringsgrad om källan är “key” eller inte)
5. Beräkning av prognosticerade emissioner
6. Dokumentation och rapportering
GHG Projections Guidelines (DG CLIMA, 2012) föreskriver inte en specifik metod för
att ta fram prognoser för växthusgaser i ett medlemsland i EU, utan ger vägledning i en
stegvis systematisk process med olika detaljeringsgrader, som kan användas beroende
på tillgängliga data och resurser. I Figur 4 och Figur 5 finns exempel på beslutsträd från
GHG Projections Guidelines (DG CLIMA, 2012) som kan användas som stöd vid val av
detaljeringsgrad i prognoser för aktivitetsdata respektive för prognosticerade
emissionsfaktorer.
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Figur 4. Exempel på beslutsträd för val av aktivitetsdata med olika detaljeringsgrad (DG CLIMA.
2012).

Figur 5. Exempel på beslutsträd vid val av emissionsfaktorer med olika detaljeringsgrad (DG
CLIMA. 2012).
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I EMEP/EEA Air Emission Inventory Guidebook (EEA, 2013) finns, förutom en stegvis
beskrivning av processen för att ta fram emissionsprognoser för luftföroreningar, även
ett resonemang kring de olika stegen. Här framhålls hur viktigt det är att relevanta
dataleverantörer och avnämare bland myndigheter och organisationer inkluderas och
är engagerade i prognosarbetet, framför allt för att prognoserna ska bli användbara och
allmänt accepterade som så representativa som möjligt för framtida förhållanden.
Utgångspunkten i prognosprocessen enligt EMEP/EEA Air Pollutant Emission
Inventory Guidebook är, liksom i GHG projections Guidelines, en officiellt rapporterad
emissionsinventering. Inventeringen ska enligt EMEP/EEA Guidebook vara baserad på
nationell statistik, och det ska finnas en förståelse för och kunskap om status när det
gäller befintliga teknologier och åtgärder i den rapporterade inventeringen. I arbetet
med luftföroreningar så har ofta teknisk status på utsläppskällor och på befintliga och
kommande tekniska emissionsbegränsande åtgärder en större inverkan på beräknade
och prognosticerade emissioner än vad som är fallet för växthusgaser.
Även för luftföroreningar koncentreras arbetet kring de viktigaste källorna, key sources.
Dessa källor identifieras i den rapporterade historiska emissionsinventeringen. Det är
även viktigt att identifiera mindre källor som har ökat sina utsläpp under senare år som
en indikation på eventuellt ökande betydelse i framtiden. Man bör även försöka
bedöma om andra källor kan tänkas öka i betydelse i framtiden.
Insamling av prognosticerade aktivitetsdata och information om styrmedel och
åtgärder från t.ex. myndigheter och beslutsfattare påbörjas. Datainsamlingsaktiviteter
bör användas för att skapa kontakter mellan myndigheter och andra relevanta aktörer,
och för att skapa en referensgrupp (working group) som har gemensamt intresse i
prognosresultaten (EMEP/EEA, 2013). Det är även viktigt att samarbeta med relevanta
aktörer för att kunna kvantifiera förväntade reduktioner av emissioner till följd av de
styrmedel och åtgärder som ingår i prognosen, och försäkra sig om att denna
information används på ett konsistent sätt för alla relevanta sektorer och föroreningar i
prognosarbetet. Det är också viktigt att samordna prognosarbetet så att relevanta
styrmedel, och bedömda effekter av dessa, inkluderas både i prognoser för
växthusgaser och för luftföroreningar, där så är relevant.
När information är insamlad skapas enligt EMEP/EEA (2013) en första prognos med
existerande styrmedel och åtgärder (WEM, With Existing Measures) som bör cirkuleras
till relevanta aktörer. Genom att många aktörer får ta del av ett väldokumenterat första
försök till prognos kan ett ökat engagemanget kring arbetet skapas, vilket i sin tur ökar
möjligheterna att generera bättre information och data till prognosarbetet. Det är
lämpligt att skapa en nationell konsensus (agreement) om det mest sannolika
ekonomiska scenariot, om de styrmedel och åtgärder som bör inkluderas i en ”WEM”prognos och hur dessa ska implementeras i prognosberäkningarna. En bedömning och
presentation av känslighetsanalys och/eller osäkerheter i prognoserna kan underlätta
kommunikationen med relevanta beslutsfattare, myndigheter och organisationer, t.ex.
de som har levererat indata till prognoserna. En bra kommunikation och ett bra
samarbete är en förutsättning för att kunna prioritera om och var förbättringar krävs,
behövs eller är möjliga och samtidigt göra prognosresultaten mer accepterade. Detta
gäller både för luftföroreningar (luft) och växthusgaser (klimat).
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En iterativ process för att förbättra prognoserna för viktiga källor tar enligt EMEP/EEA
(2013) vid efter att de viktigaste framtida källorna har identifierats i en första WEMberäkning. Resultaten för dessa källor kan man sedan sträva efter att förbättra genom
t.ex. bättre aktivitetsdata, nya studier, ny modellering eller annorlunda uppdelning
(stratifiering) av data. Detta är ett led i att säkerställa att resultaten blir så
representativa som möjligt för förväntade förhållanden och åtgärder. En mer detaljerad
bild av framtida förändringar av emissioner kommer att skapas när mer detaljerad
information om styrmedel och åtgärder inkluderas i beräkningarna. Detta innebär att
man nationellt kan utvärdera om nuvarande beslutade åtgärder och styrmedel är
tillräckliga för att nå ett planerat mål.
När en allmänt accepterat WEM-prognos är framtagen kan ytterligare styrmedel och
åtgärder läggas till för att ta fram en WAM-prognos (With Additional Measures).
Såväl GHG Projections Guidelines (för växthusgaser) som EMEP/EEA Guidebook
(luftföroreningar) omfattar också riktlinjer och vägledning avseende kvalitetssäkring
(QA/QC), ett nationellt kvalitetssystem, samt för dokumentation. Generellt ska
kvalitetssystemet säkra att prognosen är transparent, fullständig, konsistent och
jämförbar. De metoder och datakällor som har använts för att sammanställa prognosen
ska vara dokumenterade. Dokumentationen ska innehålla tillräckligt med information
för att göra det möjligt att förstå underliggande antaganden samt att rekonstruera
beräkningar och beräkningsgång för de resultat som presenteras i prognosen.

3 Nuvarande system för rapporteringspliktiga
prognoser
För att på ett tydligt sätt identifiera behov av förändringar vid framtagning av
utsläppsprognoser och -scenarier behöver det nuvarande systemet för
rapporteringspliktiga prognoser klarläggas och dokumenteras.
I detta kapitel redovisas därför vilka aktörer och informationsflöden som finns i
det nuvarande systemet för att ta fram rapporteringspliktiga prognoser.
Sverige rapporterar emissionsprognoser av växthusgaser respektive av luftföroreningar
med olika intervall till EU och FN. Regeringskansliet är ytterst ansvarig för att Sverige
rapporterar dessa emissionsprognoser i enlighet med gällande ram- och regelverk, och
Naturvårdsverket ansvarar för att producera och utföra inrapporteringarna. På
Naturvårdsverket ansvarar Avdelningen för Analys och forskning (enheten Luft och
klimat) formellt för prognoserna för både växthusgaser och luftföroreningar, men
arbetet görs i samarbete med Avdelningen för Uppdrag (enheten Styrmedel klimat och
luft). Arbetet med de två rapporteringarna är dock inte systematiskt samordnat på
Naturvårdsverket, men en gemensam beställning av SMED:s arbete med prognoserna
utförs. Det nuvarande systemet för rapporteringspliktiga prognoser är uppbyggt för att
uppfylla de krav och riktlinjer som gäller för rapportering av växthusgaser. Förutom
SMED:s arbete är det endast Trafikverkets dialog med SMED om antaganden om
framtida emissionsfaktorer (EF) för arbetsmaskiner (Tabell 2) och dess leverans av
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prognosticerade emissioner från vägtrafik (se Tabell 4) till Naturvårdsverket som är
specifikt kopplade till rapporteringen av luftföroreningsprognoser.
Det nuvarande systemet (per 2014) för att ta fram rapporteringspliktiga prognoser i
Sverige består av en lång kedja av, i mångt och mycket, ej reglerade informationsflöden
mellan olika nationella aktörer. Figur 6 visar en schematisk bild över de viktigaste
aktörerna och olika typer av informationsflöden: underlag för emissionsprognoser
(t.ex. i form av aktivitetsdataprognoser), beräkning av emissionsprognoser,
dialog/kompetensutbyte och slutlig leverans av rapport och emissionsprognoser.
Figuren bygger främst på de diskussioner som fördes under referensgruppsmöte 2 (se
annex II).
Fram till och med 2014 har prognosarbetet främst utgått från EU:s och FN:s gällande
rapporteringkrav samt Naturvårdsverkets instruktion att genomföra internationell
rapportering och den klimatrapporteringsförordning som gällde t.o.m. 2014 (SFS
2005:626), där Energimyndigheten hade ansvar för att leverera energiprognoser och
Naturvårdsverket för emissionsprognoser av växthusgaser. För
luftföroreningsprognoser saknas reglering av dataflöden, men historiskt har de flesta
luftföroreningsprognoser tagits fram samtidigt som klimatprognoserna, i de flesta fall
utifrån samma antaganden om framtida utveckling (t.ex. aktivitetsdataprognoser).
Arbetsprocessen och tidplanen för emissionsprognoser är dock främst knuten till det
som gäller för rapportering av växthusgasprognoser.
Förutom Energimyndigheten och Naturvårdsverket har SMED varit en viktig aktör.
SMED har haft i uppdrag från Naturvårdsverket att utföra stora delar av insamlingen
av data och beräkningarna av både växthusgas- och luftföroreningsprognoser. I Figur 6
visas de indataaktörer som är direkt kopplade till Energimyndigheten,
Naturvårdsverket (NV) eller SMED. Förutom dessa aktörer finns ytterligare
underliggande aktörer och datakällor, men de har inte tagits med i denna bild för att
förenkla det hela. T.ex. använder Konjunkturinstitutet (KI) underlag från SCB till sina
beräkningar.
Som ett led i framtagningen av utsläppsprognoser ansvarar olika myndigheter för att
direkt eller indirekt producera underlagsinformation (aktivitetsdata) för prognoserna.
Underlagen kan vara direkt framtagna för att användas i utsläppsprognoserna eller tas
fram för att fylla andra ändamål (t.ex. ekonomisk uppföljning). Flera av myndigheterna
använder mer eller mindre avancerade modeller för att göra sina prognostiseringar.
Baserat på aktivitetsdataprognoser och prognoser över emissionsfaktorer och andra
faktorer beräknar främst Naturvårdsverket och SMED emissionsprognoser.
För att underlätta framtagning av olika aktivitetsdata- och emissionsprognoser och
annat underlag förs dialoger och kompetensöverföring mellan olika aktörer14. Mer
detaljerad information om vilka aktörer som interagerar med vem och hur beskrivs
nedan.

Sammanställning av ingående och utgående faktorer och variabler i de olika modellerna pågår
för tillfället och kommer att presenteras i senare delmoment av arbetet. Även tidsschema för de
olika aktiviteterna kommer att ses över framöver inom detta projekt.
14
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Detaljerad beskrivning över hur emissionsprognoser beräknas för respektive sektor
inom SMED finns i Mawdsley m.fl. (2014a) för växthusgaser och i Mawdsley m.fl.
(2014b) för luftföroreningar.
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Figur 6. Schematisk bild över aktörer och informationsflöden inom det nuvarande (per 2014)
systemet för rapporteringspliktiga prognoser i Sverige. Fr.o.m. 2015 kommer följande myndigheter
ha åtaganden rörande prognoser inom den uppdaterade Klimatrapporteringsförordningen (SFS
2014:1434): Skogsstyrelsen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk (SJV), Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU), Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Till följd av EU-förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och
rapportera utsläpp av växthusgaser har den tidigare nationella
Klimatrapporteringsförordningen (SFS 2005:626) uppdaterats (SFS 2014:1434). Den
uppdaterade svenska förordningen trädde i kraft 2014-12-29 och har därmed ännu inte
varit i funktion under någon prognosframställning. Klimatrapporteringsförordningen
(SFS 2014:1434) pekar ut att Naturvårdsverket ska samordna det nationella
klimatrapporteringsarbetet, upprätthålla det rapporteringssystem som behövs samt ta
fram och sammanställa underlag för rapporteringen och lämna underlaget till
regeringen. Till förordningen hör specifika överenskommelser mellan Naturvårdsverket
och de enskilda myndigheterna som specificerar åtagandena mer i detalj. Det innebär
att för ett flertal myndigheter kommer de tidigare samarbetena med Naturvårdsverket
vad gäller prognosarbete framöver att finnas reglerade (Skogsstyrelsen,
Energimyndigheten, Statens jordbruksverk (SJV), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU),
Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen), men även fortsättningsvis kommer
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ytterligare kontakter med, och mellan, andra aktörer inom det svenska systemet krävas
för att ta fram rapporteringspliktiga prognoser.
Klimatrapporteringsförordningen (SFS 2014:1434) ställer även krav på att deltagande
myndigheter ska se till att de metoder och data som används för rapportering håller
den kvalitet som behövs för att Sveriges klimatrapportering ska kunna göras på rätt sätt
och med rätt information. Myndigheterna ska ha interna rutiner (QA/QC) för att
planera, genomföra, kontrollera, dokumentera och följa upp kvalitetsarbetet samt
samråda med varandra i syfte att utveckla och upprätthålla ett samordnat
kvalitetssystem. Förordningen beskriver även dels att beräkningar, antaganden och
resultat av prognoserna ska granskas av oberoende part (dvs. som inte varit delaktig i
framställningen av prognosunderlagen), dels vilka myndigheter som ansvarar för vilka
underlag.
Den uppdaterade Klimatrapporteringsförordningen täcker även fortsättningsvis bara
växthusgaser, vilket gör att aktörer och information för rapportering och
kvalitetssäkring av luftföroreningsprognoser fortfarande inte är reglerade.
Det betyder t.ex. att de aktivitetsdataprognoser som tas fram främst är anpassade för
klimatrapporteringen. Till allra största delen är det samma aktivitetsdata som behövs,
och också används, i luftföroreningsprognoserna. I vissa fall krävs dock specifika data
för klimatrapporteringen som inte används i luftföroreningsrapporteringen (t.ex.
LULUCF, Land Use, Land Use Change and Forestry). Detsamma gäller omvänt, och
dessutom läggs i nuvarande process inte tillräckligt fokus på vissa aktivitetsdata som
inte är särskilt viktiga för växthusgasprognoserna, men som är mycket viktiga för
luftföroreningsprognoserna, t.ex. biomassa som bränsle.

3.1 Informationsflöden mellan aktörer
Framställning och rapportering av rapporteringspliktiga emissionsprognoser baseras
på såväl kommunikation mellan nationella aktörer som hantering och flöden av stora
mängder data och information. Nedan presenteras kortfattat de kopplingar som finns
mellan de olika nationella aktörerna vad gäller dialoger och kompetensöverföringar
(Tabell 2), flöden av aktivitetsdataprognoser (Tabell 3) och flöden av
emissionsprognoser (Tabell 4). Förutom för SMED och Trafikverket gäller
kopplingarna uteslutande information relaterad till processen för framställning av
växthusgasprognoser (information explicit relaterad till luftföroreningsprognoserna är
indikerad i tabellerna). Som tidigare nämnts är luftföroreningsprognoser i flera fall
baserade på samma underlag som för växthusgasprognoser, t.ex. i form av prognoser
över bränsleförbrukning.
Politiska beslut i form av lagar, skatter, styrmedel och andra åtgärder ligger till grund
för vilka antaganden de olika myndigheterna applicerar i sitt prognosarbete. Vanligen
har respektive myndighet koll på vilka styrmedel som är relevanta för de egna
prognosunderlagen, men det förekommer även dialoger, kompetensöverföringar och
utbyten av antaganden mellan Naturvårdsverket och respektive myndigheter samt
mellan olika andra myndigheter i de fall det anses vara relevant (t.ex. när nya styrmedel
ska införas) (Tabell 2).
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Eftersom energisektorn står för en mycket stor del av Sveriges totala utsläpp av de
flesta typer växthusgaser och luftföroreningarna är Energimyndighetens
energiprognoser av stor vikt för de svenska emissionsprognoserna, både för
växthusgaser och för luftföroreningar. Naturvårdsverket och Energimyndigheten håller
därför samordningsmöten i början av prognosprocessen, där övergripande planer sätts
upp. Under processens lopp hålls ytterligare avstämningsmöten dessa myndigheter
emellan. Detta görs helt inom ramen för klimatarbetet och dess krav och behov, medan
aspekter som rör energiprognoser/aktivitetsdata för luftföroreningar inte behandlas vid
dessa möten.
Energimyndigheten baserar sina energiprognoser på olika antaganden och modeller,
där vissa variabler beräknas inom myndigheten och andra är exogena faktorer.
Energimyndigheten har nära samarbete med Konjunkturinstitutet för att beräkna
tillväxtprognoser. Tillväxtprognoserna är centrala i Energimyndighetens arbete med
energiprognoser. Under arbetets gång sker dialoger om antaganden samt utbyte av data
mellan Konjunkturinstitutet och Energimyndigheten rörande priser på CO2, el, värme
och bränsle. Konjunkturinstitutet tar, via EMEC-modellen15, fram uppgifter om
tillväxtprognoser. Energimyndigheten använder tillväxtprognoserna för att ta fram
prognoser över energianvändning för industri, bostäder och transporter.
Företaget Profu tar på uppdrag av Energimyndigheten fram prognoser över bl.a.
tillförsel av energi (för transporter endast el), priser på el och värme via MARKALmodellen16 samt prognoser över elanvändning inom transportsektorn.
Energimyndigheten bidrar till Profus modellkörningar med information om prognoser
över energianvändning för industrier och hushåll, men även bl.a. information om
elförbrukning inom transporter och priser på bränsle och CO2.
För att stämma av antaganden och resultat av energitrender har Energimyndigheten
även kontakt med olika industrier och branschorganisationer. Dessutom koordinerar
Energimyndigheten antaganden om bränsle- och skogspriser för skogsbruket med SLU
och utför konsistenskontroller av antaganden om framtida energianvändning för
arbetsmaskiner inom jordbrukssektorn och areell näring med Jordbruksverket (SJV).
Energimyndigheten använder ett flertal statistikprodukter producerade av Trafikanalys
(Trafa) för att göra prognoser över transporters energianvändning. Transportsstyrelsen
bidrar till Energimyndighetens prognoser genom att bidra med kompetens (t.ex. som
bollplank) via antaganden och bedömningar inom flygsektorn genom hela
prognosprocessen. På liknande sätt understödjer Trafikverket Energimyndigheten med
kompetens om nya fordon och arbetsmaskiner. Trafikverket skickar även prognoser
över trafikarbete (via vägtrafikmodellen HBEFA17) till Energimyndigheten som
valideringsunderlag till dess prognoser över energianvändning inom transportsektorn.
När Energimyndighetens balanserade energiprognoser för Sverige är färdigställda
levereras de till Naturvårdsverket. För att kunna beräkna och rapportera
utsläppsprognoser för växthusgaser och luftföroreningar i de format FN föreskriver
(CRF, Common Reporting Format för växthusgaser till UNFCCC ochNFR,
http://www.konj.se/5.70c52033121865b13988000110748.html
http://www.profu.se/markal.htm
17 http://www.hbefa.net/e/index.html
15

16
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Nomenclature For Reporting för luftföroreningar till CLRTAP) anpassar
Naturvårdsverket de balanserade energiprognoserna. Naturvårdsverket utför även
konsistenskontroll av framtagna prognoser över bränslemängder för transporter och
arbetsmaskiner mot den historiska växthusgasinventeringen och, om nödvändigt,
kalibrerar mängderna innan underlaget skickas vidare till Trafikverket och SMED.
Trafikverket använder i sin tur dessa prognoser (justerad bränsleförbrukning per
fordonskategori) tillsammans med sina egna prognoser över trafikarbete för att ta fram
prognoser för CH4, N2O, NOx, SO2, NMVOC, CO, NH3, Pb och PM (ej partiklar från
slitage) från vägtransport. Trafikverket levererar därefter sina emissionsprognoser till
Naturvårdsverket.
Utifrån Energimyndighetens energiprognoser beräknar Naturvårdsverket alla
prognoser av utsläpp av CO2 från energisektorn på en aggregerad nivå, medan SMED
beräknar emissionsprognoser för CO2 fördelad på branscher som omfattas av
sekretess, samt för övriga ämnen, både växthusgaser och luftföroreningar inom
energisektorn (exkl. för vägtransporter). Framtida emissionsfaktorer för energisektorn
för alla ämnen utom CO2 (för både växthusgaser och luftföroreningar) tas fram av
SMED (för CO2 antas konstanta emissionsfaktorer framöver). Dessa emissionsfaktorer
tas fram via dialog med industrier och branschorganisationer och andra experter. För
arbetsmaskiner tas emissionsfaktorer fram av SMED i samråd med Trafikverket.
SMED tar även fram alla antaganden och emissionsprognoser för fluorerade
växthusgaser, för CH4 och N2O, samt för luftföroreningar från industriprocesser och
produktanvändning, men även vissa diffusa emissioner inom energisektorn samt
luftföroreningsprognoser inom avfallsektorn, i dialog med industrier,
branschorganisationer, branschexperter (t.ex. på Kemikalieinspektionen).
Inom jordbrukssektorn tar Jordbruksverket fram prognoser över antal djur och arealer
för jordbruket, samt prognoser över emissioner av växthusgaser, och levererar till
Naturvårdsverket. Naturvårdsverket skickar i sin tur data över antal djur och arealer
vidare till SMED som beräknar utsläpp av NH3 och partiklar från sektorn.
För utsläpp från avfallssektorn gör Naturvårdsverket prognoserna för växthusgaser,
medan SMED beräknar dem för luftföroreningar.
SLU inom SMED beräknar prognoser över skogssänkan och emissioner från skog
(relevant enbart för klimatrapporteringen). Som underlag använder SLU
Skogsstyrelsens prognos (SKA, Skogliga konsekvensanalyser) över produktionen i
skogen över 100 år som utförs ca vart 4-5 år.
SMED levererar emissionsprognoser för växthusgaser respektive luftföroreningar till
Naturvårdsverket inför slutlig sammanställning och leverans till EU och FN.
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Tabell 2. Dialoger och kompetensöverföringar inom processen för prognoser av växthusgaser
(information relaterad specifikt till prognoser av luftföroreningar indikeras inom parentes)

Aktörer*

Typ av information

NV - EM/SJV/SLU/etc.

Dialog om bedömning av existerande och nya beslutade
styrmedel (WEM och WAM) samt eventuella
känslighetsanalyser/scenarier.

NV - EM

Projektplanering och – avstämningar

EM - Profu

Dialog och avstämning

KI - EM

Dialog om antaganden, bl.a. om priser på CO2, el, värme,
bränsle.

Transportsstyrelsen -> EM

Transportsstyrelsen bidrar med kompetens via
antaganden och bedömningar inom flygsektorn genom
hela processen

Trafikverket -> EM

Trafikverket bidrar med kompetens om nya fordon och
arbetsmaskiner genom hela processen (även luft)

Trafikverket - SMED

Dialog om framtida EF för arbetsmaskiner (även luft)

SMED - Industrier,
branschorg.,
branschexperter

Dialog om antaganden om framtida emissionsfaktorer
(EF) och utvecklingstakter (även luft)

EM - Industriföretag,
branschorg.

Dialog om trendantaganden

EM - SLU

Koordinerar bränsle- och skogspriser

EM - SJV

Mest i form av konsistenskontroll av antaganden om
framtida energianvändning för arbetsmaskiner inom
jordbrukssektorn, och om areell näring

*NV= Naturvårdsverket, EM=Energimyndigheten, SJV= Jordbruksverket, SLU=
Sveriges Lantbruksuniversitet, KI=Konjunkturinstitutet

35

IVL-rapport C 121 Emissionsprognoser och scenarier Behovsanalys

Tabell 3. Flöden av underlagsdata inom processen för prognoser av växthusgaser (notera att inga
underlag i tabellen nedan är specifikt relaterade till prognoser av luftföroreningar)

Från (aktör)

Till (aktör)

Typ av information

EM

Profu

Användarprognoser energi: industri, hushåll,
elanvändning i transporter.
Bl.a. priser på bränsle och CO2.

Profu

EM

Tillförselprognoser energi, ej transporter.
Priser på el och värme

Profu

EM

Ekonomisk utveckling till trafikprognos

EM

KI

Antaganden om bl.a. priser på CO2, el, värme,
bränsle

KI

EM

Tillväxtprognoser

Trafa

EM

ca 10-20 statistikprodukter för transporter

EM

Trafikverket
(via NV)

Prognoser över bränslemängder för transporter och
arbetsmaskiner

Trafikverket

NV

Prognoser för utsläpp från vägtransport samt för
trafikarbete och justerad bränsleförbrukning per
fordonskategori

Trafikverket

EM

Prognoser trafikarbete

Skogsstyrelsen SLU

Skoglig konsekvensanalys, SKA. Prognos (100 år)
över produktionen i skogen (ca vart 4-5 år).

EM

NV

Balanserad energiprognos

SJV

NV

Prognoser över antal djur och arealer för jordbruket

NV

SMED

Prognoser för energi per CRF-kod och för jordbruket
antal djur och arealer
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Tabell 4. Emissionsprognoser (klimat- respektive luftprognoser är indikerade inom parentes)

Från
(aktör)

Till
(aktör)

Typ av information

Trafikverket

NV

Emissionsprognos vägtransporter (CH4, N2O, luft)

SLU

SMED

Prognos emissioner/sänkor LULUCF (klimat)

SJV

NV

Emissionsprognos Jordbruk (klimat)

SMED

NV

Emissionsprognoser (ej CO2) sektorer Energi,
Industriprocesser o lösningsmedel, Jordbruk (luft),
LULUCF, Avfall (Luft)
Prognos EF sektor energi

4 Behovsanalys
I detta kapitel redovisar vi de användningsområden av emissionsprognoser och
-scenarier som har kommit fram i diskussioner i referensgruppen. Vi beskriver
också identifierade behov av förändringar av nuvarande system som enligt
diskussionerna skulle kunna förbättra arbetsprocessen och öka kvaliteten och
användbarheten av de producerade emissionsprognoserna och -scenarierna.
Emissionsprognoser och -scenarier används av flera aktörer och inom ett flertal
områden i det svenska miljöarbetet. I denna studie har vi valt att dela in användningen
i tre grupper:




Nationella officiella emissionsprognoser för att uppfylla internationella
rapporteringskrav (rapporteringspliktiga prognoser).
Användning av nationella emissionsprognoser i andra sammanhang, t.ex. i
nationellt, regionalt och lokalt arbete med uppföljning och utvärdering av
åtgärder.
Scenarier som underlag i nationellt, regionalt och lokalt arbete t.ex. med
strategier och åtgärder.

I detta kapitel redovisas identifierade krav, nuvarande och potentiellt nya användningsområden för prognoser och scenarier, samt i vissa fall behov av förändringar som har
kommit upp under diskussionerna i referensgruppen. De identifierade behov av
förändring som redovisas i denna rapport är inte nödvändigtvis heltäckande, utan vi
kommer att arbeta vidare med tankar och idéer om önskvärda förändringar, och även
peka på möjliga vägar framåt under arbetet med den konceptuella modellen i ett senare
skede av projektet (WP 2:3). Det är dock ansvariga myndigheter som avgör vilka
eventuella förändringar som ska implementeras och hur det i så fall ska genomföras.
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De identifierade behov av förändringar som har diskuterats vid referensgruppsmötena
syftar till att möta ökande internationella krav och förbättra kvaliteten i de
rapporteringspliktiga prognoserna, att öka nyttan och användbarheten av de data och
den information som samlas in, bearbetas och presenteras i prognoserna, men också
till att ta till vara potentiella synergier och samordningsvinster i arbetsprocessen.
Med utgångspunkt i dagens svenska system (som redovisas i kapitel 3), som är
uppbyggt för att stödja prognoser av växthusgaser, men även omfattar prognoser av
luftföroreningar, kan man tänka sig tre typer av förbättringsmöjligheter:
a) hur kan man öka användbarheten av de prognoser och det material som finns (t.ex.
genom en mer detaljerad redovisning av relevanta utsläppskällor),
b) vad kan med rimliga resurser läggas till för att öka användbarheten (t.ex. insamling
av teknisk information för prognoser av luftföroreningar), och
c) hur kan kommunikation och arbetsprocess på bästa sätt struktureras så att den
samlade kunskapen och kompetensen tas till vara för att höja kvaliteten, öka
användbarheten av befintligt material och kringinformation samt för att effektivisera
arbetet (t.ex. hur kan processen för att ta fram prognoser av luftföroreningar på ett
effektivt sätt integreras med den för växthusgaser?).

4.1 Rapporteringspliktiga prognoser
4.1.1 Internationella rapporteringskrav
Nationella prognoser för emissioner av luftföroreningar och växthusgaser rapporteras
till EU (växthusgaser och luftföroreningar), UNFCCC (växthusgaser) och CLRTAP
(luftföroreningar). I Tabell 5 och 6 ges en översikt över rapporteringarnas innehåll,
tidpunkter och format för rapporteringarna samt hänvisning till kravtexter och
eventuella metodriktlinjer. Utförligare underlag med hänvisningar finns i Annex IV.
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Tabell 5. Internationella rapporteringskrav för prognoser av växthusgasemissioner.
Växthusga
ser
Ämnen
År
Tidpunkt
rapportering

UNFCCC

UNFCCC

EU

National communications
CO2, CH4, N2O, Fluorerade gaser

Biennial reports
CO2, CH4, N2O, Fluorerade gaser

MMR
CO2, CH4, N2O, Fluorerade gaser

Vart fjärde år från 1 januari 2014

Vartannat år från januari 2014, kan
rapporteras som annex till National
Communications när de är
samtidigt.
Rapport med tabeller. Common
tabular format for “UNFCCC
biennial reporting guidelines for
developed country Parties”
FCCC/CP/2012/8/Add.3, Decision
19/CP.18,
http://unfccc.int/resource/docs/20
12/cop18/eng/08a03.pdf#page=3.
Kan komma att uppdateras
O

Vartannat år från 15 mars 2015

UNFCCC biennial reporting
guidelines for developed country
Parties. FCCC/CP/2011/9/Add.1.
http://unfccc.int/resource/docs/20
11/cop17/eng/09a01.pdf

Regulation No 525/2013 of the European parliament and of
the Council of May 21 2013 on a mechanism for monitoring
and reporting greenhouse gas emissions and for reporting
other information at national and Union level relevant to
climate change and repealing Decision No 280/2004/EC.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R0525

Format
rapportering

Rapport

Obligatorisk
/frivillig
Kravtext

O
Guidelines for the preparation of
national communications by Parties
included in Annex I to the Convention,
Part II: UNFCCC reporting guidelines
on national communications”.
FCCC/CP/1999/7, p. 80-100.
http://unfccc.int/resource/docs/cop5/
07.pdf

Rapport (NPR, National Projections Report) och
datatabeller. Tabeller över PAMs och emissionsprognoser
enligt de implementerande akterna (EU No 749/2014).
Tidigare format finns för MMD (rapport och tabeller från
Sverige levererat 2013)

O

Implementerande akter finns i
Commission Implementing Regulation (EU) No 749/2014 :
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0749
GHG projections Guidelines
http://ec.europa.eu/clima/policies/ggas/monitoring/studies_en.htm

Metodriktlinjer
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Tabell 6. Internationella rapporteringskrav prognoser för emissioner av luftföroreningar.
Luft-föroreningar
Ämnen
År
Tidpunkt
rapportering
Format
rapportering

CLRTAP –rapportering till och
med 2014
Göteborgsprotokollet
NOx, NMVOC, SOx, NH3,
PM2.5,PM10
2015, 2020, 2030 and 2050

CLRTAP – rapportering från
2015
Göteborgsprotokollet rev
NOx, NMVOC, SOx (as SO2), NH3,
PM2.5, (BC)
2020, 2025 och 2030, och om
tillgängligt 2040 och 2050

EU

EU

NEC 2010
SO2, NOx, NH3, VOC

Parties to the Convention are
strongly encouraged to report their
latest available projections by 15
February at least every five years.
Tabeller i excel
http://www.ceip.at/ms/ceip_home1
/ceip_home/reporting_instructions
/).

Vart 4: år från15 mars 2015

Varje år senast den 31 december,
nationella utsläppsinventeringar
och utsläppsprognoser för 2010

NEC 2030
SO2, NOx, NH3, NMVOC,
PM2.5, BC, CH4
För alla år till och med 2030,
och om tillgängligt 2040 och
2050 (förhandlas)
15 mars vartannat år
(förhandlas)

Tabeller i excel
http://www.ceip.at/ms/ceip_home1
/ceip_home/reporting_instructions
/), kapitel i Informative Inventory
Report (IIR).
BC ska rapporteras om det finns
tillgängligt, övrigt obligatoriskt

Tabeller i excel
http://www.ceip.at/ms/ceip_home1
/ceip_home/reporting_instructions
/ plus separat rapport

Guidelines for Reporting Emissions
and Projections Data under the
Convention on Long-Range
Transboundary Air Pollution
(ECE/EB.AIR/125) 2014, to be used
from 2015.
http://www.ceip.at/ms/ceip_home1
/ceip_home/reporting_instructions
/
EMAP/EEA Air Emission Inventory
Guidebook, chapter 8.
http://www.eea.europa.eu/publicati
ons/emep-eea-guidebook-2013

EUROPAPARLAMENTETS OCH
RÅDETS DIREKTIV 2001/81/EG av
den 23 oktober 2001 om nationella
utsläppstak för vissa
luftföroreningar http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:020
01L008120130701&qid=1401163319649
EMAP/EEA Air Emission Inventory
Guidebook, chapter 8.
http://www.eea.europa.eu/publicati
ons/emep-eea-guidebook-2013

Obligatorisk
/ frivillig
Kravtext

2009 Reporting Guidelines
(ECE/EB.AIR/97) for Estimating
and Reporting Emission Data under
CLRTAP.
http://www.ceip.at/ms/ceip_home1
/ceip_home/reporting_instructions
/

Metodriktlinjer

EMAP/EEA Air Emission Inventory
Guidebook, chapter 8.
http://www.eea.europa.eu/publicati
ons/emep-eea-guidebook-2013
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Växthusgaser
Till UNFCCC ska data på prognosticerade emissioner av växthusgaser rapporteras, men
även information om t.ex. grundläggande antaganden för rapporterade prognoser,
strategier och åtgärder. Detta rapporteras till UNFCCC i Nationalrapporten (National
Communications) vart fjärde år och i tvåårsrapporten (Biennial report) vartannat år (se
Tabell 5).
Till EU rapporteras prognoser av växthusgaser enligt MMR (EC, 2013), där
prognosrapporteringen omfattar:




prognoser för växthusgasemissioner med existerande strategier och åtgärder
(WEM) och med planerade strategier och åtgärder (WAM),
separat rapportering av prognoser för emissioner inom EU-ETS och under
Effort Sharing Decision (ESD)
resultat av känslighetsanalys av prognoserna

Förutom själva data, metodbeskrivning och underliggande antaganden för prognoserna
ska rapporteringen även innehålla information om:





existerande och planerade strategier och åtgärder (Policies and Measures,
PAMs)
effekter samt kostnad och nytta för åtgärder och strategier, om det finns
tillgängligt
den samlade effekten av politiska strategier och åtgärder ska redovisas även om
inte separata utvärderingar finns tillgängliga
nationellt system för rapportering av prognoser och strategier och åtgärder,
inkl. QA/QC-process

Mer utförlig information finns i Annex IV.
För att kunna uppfylla kraven enligt MMR har den svenska Klimatrapporteringsförordningen uppdaterats (SFS 2014:1434), och den trädde i kraft 29 december 2014. I
förordningen namnges myndigheter som har ansvar för att leverera dataunderlag till
emissionsinventering och prognoser samt har ansvar för att delta i granskning av
resultat.
Luftföroreningar
Vid rapportering av luftföroreningsprognoser (Tabell 6) finns de mest långtgående
nuvarande kraven i rapportering till EU under NEC-direktivet (2010), där tabeller plus
en separat rapport ska levereras. Till CLRTAP har hittills prognoser endast i form av
datatabeller rapporterats. I framtiden, som resultat av överenskommelserna under
Göteborgsprotokollet,och de reviderade rapporteringsriktlinjerna (som beslutades
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under CLRTAP Executive Body18 i december 2013), kommer det att tillkomma krav
bl.a. på ett textkapitel om prognoser i IIR (Informative Inventory Report).
Förhandlingar om nytt NEC-direktiv pågår (NEC 2030 i Tabell 6). För närvarande är
det oklart hur tidtabellen för revidering och uppdatering av NEC-direktivet ser ut. Vid
en presentation av Peter Meulepas, DG Environment, vid möte i Task Force on
Emission Inventories and Projections (TFEIP) i maj 2014 listade han följande då
föreslagna huvudsakliga skillnader i det kommande NEC-direktivet jämfört med
rapporteringskrav under CLRTAP:





Obligatorisk rapportering av Black carbon, BC (frivillig under CLRTAP)
Rapportering av prognoser för alla mellanliggande år (CLRTAP vart 5:e år)
Rapportering av prognoser, LPS (Large Point Sources) och griddade data
vartannat år (CLRTAP vart 4:e år)
Obligatorisk rapportering av IIR (Informative Inventory Report), som är
frivilligt under CLRTAP, förutom för de länder som ansluter sig till det
reviderade Göteborgsprotokollet under CLRTAP där det kommer att vara
obligatoriskt.

4.1.1.1 Identifierade behov av förändring
Referensgruppen har identifierat följande behov av förändring i arbetet med de
rapporteringspliktiga prognoserna för att möta krav och skapa bättre kvalitet.







Bättre samordning av prognosarbete för luft- och klimatemissioner
Förbättrad QA/QC
Känslighetsanalyser
Förbättrade indata, teknisk utveckling
Mer samordnad transportprognos
Arbetsprocess, tidsplan

Samordning av prognosarbete för luftföroreningar och växthusgaser
Inom klimatområdet finns en plattform (MMR, Monitoring mechanism Regulation)
som kommer att implementeras under 2015.
Det finns för närvarande inga internationella krav på, men en önskan från EUkommissionen, att prognoser för klimat- och luftutsläpp ska baseras på samma grund.
Referensgruppen var överens om att det råder ett grundläggande behov av ökad
samordning och synkronisering vid framtagning av prognoser för luft och
klimatemissioner. Tydligt var också att samordningen och involveringen i
prognosarbetet måste tillkomma på ett tidigt stadium i processen för att öka
förståelsen, kunna påverka och så att alla relevanta inblandade får tillräcklig insikt i
såväl underliggande antaganden som syfte och användning av den slutliga produkten.

http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/envlrtapwelcome/conventionbodies/executive-body.html
18
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En mer samordnad arbetsprocess behövs, där alla relevanta aktörer är tillräckligt
involverade från början, så att de som t.ex. har levererat underlag känner igen vad som
kommer ut som slutresultat flera steg senare. En mer samlad arbetsprocess och högre
grad av gemensamt utbyte under arbetets gång skulle också öka möjligheten till
validering, återkoppling och erfarenhetsåterföring, vilket i sin tur skapar
förutsättningar för ett relevant och välgrundat förbättringsarbete.
Ett tydligt exempel som kommit upp under diskussionerna är att det skulle vara bra om
Energimyndigheten kunde få tillgång till key category-analysen för luftföroreningar, för
att baserat på den veta vilka delar av energisektorn som bör prioriteras för att kunna
leverera bättre anpassat underlag till prognosarbetet på luft-sidan. Ett annat exempel
är att de antaganden och begränsningar som berör både luft och klimat ska finnas
transparent dokumenterade och inkorporerade i prognosarbetet på så sätt att de vid
eventuella förändringar ska ge genomslag inom båda områdena.
Förbättrad QA/QC
En tydligare QA/QC-process efterfrågas. Inom MMR (växthusgaser) finns krav på ett
nationellt system för framtagning och granskning av växthusgasprognoser. Som ett led
i detta system kommer någon slags nationell granskning av framtagna prognoser
införas. Proceduren för granskning ska tas fram under 2015 och utgå från
granskningarna av växthusgaser som görs av UNFCCC och EU-kommissionen.
Utformningen till granskningen kommer att tas fram av NV tillsammans med övriga
berörda myndigheter, och ambitionsnivån kommer vara att klara av kraven inom MMR
(klimat). Kraven på ett nationellt system för växthusgaser, innefattande
tredjepartsgranskning för prognoser, kommer medföra större krav på transparent
dokumentation.
Arbetet med QA/QC-rutiner inom prognosarbetet på luftföroreningssidan behöver
lyftas till en likvärdig nivå som för klimat som en del av samordningen. Det framkom
under mötet att för att göra samordningsvinster är det viktigt att infoga luftområdet i
detta system.
Känslighetsanalyser
Mötesgruppen var överens om att känslighetsanalyser bör spela en viktig roll i arbetet
med prognoser, både för klimat och för luft. Känslighetsanalyser kan ha olika syften,
där ett är att kunna titta på alternativa scenarier till referensscenariot (WEM) som
”känslighetsfall”. Ett annat syfte med känslighetsanalys kan vara att sortera fram och
identifiera de faktorer (parametrar, variabler, antaganden, etc.) som har stor (eller
liten) inverkan på slutresultatet för att förenkla modeller, eller för att göra
prioriteringar av framtida förbättringsarbete. Ett syfte med känslighetsanalyser kan
också vara att ta fram information för att öka förståelsen i kommunikation av
prognosresultaten.
Vi kommer att i nästa steg inom projektet studera hur känslighetsanalyser skulle kunna
användas som ett verktyg i processen att ta fram de svenska prognoserna av emissioner
av växthusgaser och luftföroreningar.

43

IVL-rapport C 121 Emissionsprognoser och scenarier Behovsanalys

Förbättrade indata, teknisk utveckling
Framför allt för luftföroreningar är kunskap om teknologier och teknisk utveckling
viktig. Som exempel har förbränningsteknologi och reningsutrustning ofta stor
påverkan på emissionerna av luftföroreningar från förbränningsanläggningar. För att
förbättra prognoserna skulle bättre kunskap, både om nuvarande tekniska status och
om framtida teknisk utveckling, behöva samlas in för viktiga utsläppskällor.
Mer samordnade transportprognoser
Energimyndigheten ansvarar för att, i samarbete med bl.a. Trafikverket och
Naturvårdsverket, ta fram underlag för emissioner från transporter (inkl.
arbetsmaskiner) i form av prognoser för bränsleförbrukning. Trafikverket beräknar
sedan luftutsläpp, baserat på bränslemängderna, med hjälp av HBEFA-modellen.
Trafikverket tar även fram prognoser i samband med deras arbete med
infrastrukturplanering. Dessa prognoser baseras på trafikarbete istället för
bränslekonsumtion och tas fram med hjälp av andra modeller än utsläppsprognoserna.
Dessa prognoser ger därför olika resultat. I framtagandet av prognoserna görs också
antagande för olika parametrar och sammantaget innebär det också att prognoserna
ger olika resultat. I och med arbetet med Kontrollstation 201519 (för de klimat- och
energipolitiska målen) har samarbetet mellan Trafikverket och Energimyndigheten
utökats och under diskussionerna i referensgruppen framkom att ytterligare samarbete
vore lämpligt för att uppnå en mer samordnad transportprognos, t.ex. vad gäller
antaganden.
Arbetsprocess, tidsplan
Som framgår av kapitel 3 är det många aktörer som vid olika tidpunkter i processen
bidrar med nödvändig data och annan information för att ta fram prognoserna. Oftast
kan nästa steg i processen inte tas förrän ett tidigare steg är klart och levererat. I flera
fall är tidsutrymmet kort för olika aktörer att genomföra sin del av arbetet för att
producera prognoserna.
Rapporteringskraven för växthusgaser respektive för luftföroreningar har sitt ursprung
i olika konventioner och överenskommelser, vilket bland annat innebär att
tidpunkterna för rapportering av prognoser inte är desamma.
När det gäller prognoser för växthusgaser (klimat) pågår förhandlingar inom Sverige
gällande tidplanen och deadlines för olika delar, kopplat till MMR och den nya
Klimatrapporteringsförordningen (SFS 2014:1434). Resultatet av denna nya
överenskommelse är inte klart ännu och den nya tidplanen som kommer är ännu inte
provad.
I diskussionerna i referensgruppen kom det inte fram några nya omvälvande idéer om
hur en mindre pressad produktionsprocess skulle kunna utformas. Eftersom prognoser
oftast rapporteras vartannat år framfördes dock tankar om att man skulle kunna tänka
sig att utvecklingsarbete inom prognosområdet i möjligaste mån skulle kunna förläggas
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-iSverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2014/Kontrollstation-2015/
19
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till mellanliggande år, för att minska arbetsbördan och tidspressen under de år då
prognoser produceras för rapporteringar till de internationella organen.

4.2 Annan användning av rapporteringspliktiga nationella
prognoser
Rapporteringspliktiga prognoser används, förutom för internationell rapportering,
även för uppföljning av trender, miljömål, som förhandlingsunderlag och vid
utvärdering av strategier, styrmedel och åtgärder. Det ställer bland annat krav på att de
rapporteringspliktiga prognoserna är lättillgängliga och väl dokumenterade.
I diskussionerna framkom ett tydligt önskemål om förbättrad kommunikation och
förståelse mellan de som tar fram prognoserna och de som använder prognoserna.
Förutom en förbättrad kommunikation identifierades mer specifika behov av
(kompletterande) underlag, framför allt vad gäller luftprognoserna, t.ex.:
 Information om teknologier och teknisk reningsutrustning för avstämning av
förhandlingsunderlag från IIASA/GAINS (luft)
 Information till användare av luftprognoser om underlagsdata till beräknade
emissioner, i form av aktivitetsdata och emissionsfaktorer för luft, på likartat
sätt som redan görs för klimat.
 Information i annan skärning eller detaljeringsgrad än enligt
rapporteringskraven för officiella prognoser, som underlag för nationell
uppföljning av trender, miljömål, vid utvärdering av strategier och åtgärder
(gäller främst luft).
 Information på regional nivå för regional uppföljning.

4.2.1 Underlag till internationella förhandlingar (luftföroreningar)
Prognoser för luftföroreningar används som underlag till förhandlingar om EU:s
luftvårdspolitik (t.ex. Takdirektivet, NEC) och inom CLRTAP (t.ex. vid revideringen av
Göteborgsprotokollet). De prognoser som används som underlag i de internationella
förhandlingarna är framtagna av IIASA (International Institute for Applied Systems
Analysis) och beräknade för varje enskilt land med GAINS20-modellen. GAINSmodellen är teknikbaserad och använder indata från internationella källor och
modeller (t.ex. PRIMES för energiprognoser). Att GAINS-modellen är teknikbaserad
innebär att en aktivitet, t.ex. energianvändning i stora förbränningsanläggningar, är
uppdelad på såväl bränsletyp som förbränningsteknologi och reningsutrustning. I den
rapporteringspliktiga nationella luftföroreningsprognosen finns inte den detaljerade
teknik- och åtgärdsindelning som presenteras i GAINS-modellen, varför det är svårt att
validera och justera data i förhandlingsunderlaget utan ytterligare arbete. Ibland är det
möjligt att ta fram tillräckligt detaljerade data för att kunna dra slutsatser om
relevansen, men ibland finns inte ”rätt” information tillgänglig.
För att fungera som ett relevant förhandlingsunderlag inom luftområdet krävs det att
resultaten från GAINS-modellen för varje land är ”tillräckligt bra”. IIASA:s GAINSberäkningar stämmer inte alltid så väl överens med ländernas egna prognoser eller
20

http://gains.iiasa.ac.at/models/
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bedömningar. På grund av att kraven för de rapporteringspliktiga prognoserna inte
innefattar specifik information om teknologier och reningsutrustning samlas detta inte
systematiskt in i Sverige. Avsaknad av denna kunskap gör det svårt att identifiera
eventuella signifikanta skillnader i underliggande antaganden om framtidsutvecklingen
mellan IIASA:s beräkningar och de svenska luftföroreningsprognoserna.

4.2.1.1 Identifierade behov av förändring
Bättre kunskap och underlag i form av relevant teknisk information, för svenska
förhållanden, skulle underlätta och förbättra möjligheten att stämma av (och validera)
scenarioresultat för luftföroreningar som är beräknade för Sverige med GAINSmodellen.
Bättre tekniskt underlag skulle, i sig, kunna förbättra de svenska
luftföroreningsprognoserna, där ökad kunskap om framtida teknisk utveckling skulle
ge en bättre grund för antaganden och beräkningar av framtida emissioner. Tydligare
teknikbaserade antagande om den framtida utvecklingen skulle också öka
transparensen och sannolikt även ge en ökad användbarhet av svenska
luftföroreningsprognoser i andra sammanhang.

4.2.2 Uppföljning av miljökvalitetsmål och åtaganden
Rapporterade nationella officiella prognoser för emissioner av växthusgaser och
luftföroreningar används som underlag i den nationella miljömålsuppföljningen och
som underlag i andra regeringsuppdrag, t.ex. för uppföljning av olika svenska
åtaganden (politiska mål och åtaganden t.ex. som följd av EU-beslut och direktiv).
Miljökvalitetsmålen följs upp årligen på miljömålsportalen och med en rapport vart
fjärde år till Regeringen, en så kallad fördjupad utvärdering21. Varje miljökvalitetsmål
har en ansvarig nationell myndighet, och på regional nivå är länsstyrelserna ansvariga
för samtliga mål. De målansvariga myndigheterna ansvarar för att göra en bedömning
om målet kommer att nås eller inte till det antagna målåret. Vid den fördjupade
utvärderingen görs en fördjupad analys av ifall nya eller kompletterande styrmedel och
åtgärder behövs för att målen ska kunna nås, vilka nya etappmål som eventuellt behövs
samt om det finns nya behov av uppföljning. Länsstyrelsernas årliga uppföljningar
sammanställs av RUS22 (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) och
ingår sedan i Naturvårdsverket samlade redovisning till regeringen.
Den årliga uppföljningen syftar till att förse Regering och Riksdag med underlag till
budgetpropositionen. Den tjänar också som ett tillfälle att kommunicera
miljömålssystemet och utvecklingen av miljömålen till en bredare målgrupp.
I miljömålsbedömningen redovisas om miljökvalitetsmålet nås, genom en sammanvägd
expertbedömning av situationen för miljötillståndet och miljöarbetet. Här tar man
ställning till följande två påståenden för miljökvalitetsmålet som helhet:

21
22

www.miljomal.nu/sv/Miljomalen
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/Sv/om-rus/Pages/default.aspx
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1. Miljökvaliteten eller det tillstånd som miljökvalitetsmålet eller preciseringen
beskriver är uppnått eller utvecklingen visar att det kommer att uppnås till år 2020 (år
2050 för Begränsad klimatpåverkan)
2. Förutsättningarna kommer finnas på plats till år 2020 – styrmedel är idag beslutade
så att tillräckliga åtgärder kommer vara genomförda före 2020– för att på sikt nå
miljökvaliteten eller det tillstånd som miljökvalitetsmålet eller preciseringen beskriver
Bedömningar görs enligt nedanstående kriterier:





helt eller till betydande del →JA
delvis → NÄRA
i begränsad utsträckning → NEJ
inte alls → NEJ

Ett miljökvalitetsmål bedöms som möjligt att nå om bedömningen visar JA antingen
enligt fråga 1 eller fråga 2. Motsvarande gäller för NÄRA.
Bedömningen av måluppfyllelse på nationell nivå görs för vissa mål med hjälp av de
nationella rapporteringspliktiga prognoserna. Under miljömålet ”Begränsad
klimatpåverkan” finns indikatorn klimatpåverkande utsläpp, där uppföljningen baseras
på den rapporteringspliktiga emissionsprognosen för växthusgaser som rapporteras till
UNFCCC och EU. Miljömålet ”Frisk Luft” följs upp med bl.a. indikatorerna utsläpp av
flyktiga organiska ämnen, svaveldioxidutsläpp samt utsläpp av partiklar, PM2.5.
Information till samtliga dessa hämtas från den officiella rapporteringen av
luftföroreningsprognoser till CLRTAP. Inom ”Frisk luft” finns det även uppföljning av
halter i luft och exponering för luftföroreningar, samt avseende försurning och
övergödning. Här används rapporterade luftföroreningsemissioner för att kunna
beräkna och bedöma utvecklingen. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för
miljökvalitetsmålen ”Begränsad klimatpåverkan” och ”Frisk luft”.
Man kan också lägga till att det finns en skillnad i angreppssätt och terminologier
mellan luft- och klimatområdet när man gör bedömningar om framtiden. Inom luft
pratar man mer om åtgärder och tekniska åtgärdspotentialer, medan man inom klimat
pratar om styrmedelsanalyser och samhällsomställning.
De svenska prognoserna används även för annan utvärdering och uppföljning än av
miljökvalitetsmål. I underlag till Kontrollstation 2015 (Energimyndigheten, 2014)
används t.ex. de rapporteringspliktiga prognoserna för klimatgaser som utgångspunkt
och referensfall i analyserna. En analys görs av möjligheterna att nå de av riksdagen
beslutade klimat- och energipolitiska målen till år 2020. I underlaget görs
bedömningar om målen kan nås med nuvarande styrmedel och åtgärder eller inte. Där
bedömningen är att målet inte kommer att nås så diskuteras justeringar av befintliga
styrmedel.
I utvärderingen och rapporteringen till EU ska bedömningar göras om målen för
luftföroreningar som är satta i Tak-direktivet (NEC, National Emission Ceiling)
respektive för klimatgaser i ESD (Effort Sharing Decision) kommer att uppfyllas.
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Bedömningen baseras på rapporteringspliktiga prognoser av luftföroreningar (NEC)
respektive växthusgaser (ESD).
Både för miljömålsuppföljning och vid utvärdering av om åtaganden kan nås är det
viktigt med en tydlig redovisning av de styrmedel och åtgärder (och deras effekter) som
tagits hänsyn till i de prognoser som ligger till grund för utvärderingarna.

4.2.2.1 Identifierade behov av förändringar
När det gäller behov av förändringar i prognossystemet för att bättre kunna följa upp
miljömål och andra åtaganden verkar en del av lösningen kunna vara en fråga om
bättre kommunikation och anpassad presentation av befintliga data. T.ex. vet inte alltid
SMED hur och till vad prognoserna används och kan därför inte anpassa
presentationer av data och annan information till användares behov. De som använder
prognoserna å andra sidan vet inte alltid vilka dataunderlag och presentationsmöjligheter som finns eller skulle kunna utvecklas och kan inte fråga efter det. Vid
rapportering under NEC-direktivet (luftföroreningar) baseras bedömningar på
prognosticerade data på emissioner av luftföroreningar (dvs. det underlag i datatabeller
som rapporteringskraven föreskriver). Kompletterande information om aktivitetsdata
och emissionsfaktorer som använts i prognosberäkningarna behövs också för att kunna
analysera orsaker till förändringar av emissioner i prognoserna och för att få fram
bättre underlag för eventuella förslag till åtgärder eller styrmedel m.m. Denna
information finns som underlag till beräkningarna men rapporteras inte i de
föreskrivna rapporteringstabellerna.
Ibland behövs underliggande information i annan skärning eller detaljeringsgrad än
enligt de rapporteringspliktiga prognosernas rapporteringsmallar (gäller främst
luftföroreningar). I vissa fall kan det t.ex. vara fråga om mer detaljerad information,
som kanske finns tillgängligt i underlaget men som aggregerats för att infogas i
föreskrivet rapporteringsformat. I andra fall kan det vara fråga om data som inte finns
tillgängligt i önskad skärning eller detaljeringsgrad i befintligt underlagsmaterial.
En förbättrad kommunikation och förståelse för hur prognoserna används å ena sidan
och tillgänglig information å andra sidan skulle förbättra möjligheten att ta fram ”rätt
dokumentation och presentation av data” för användning vid analys och utvärderingar
av måluppfyllelse.

4.2.3 Regionala prognoser och scenarier
Utifrån nationella miljömål är det länsstyrelsernas uppgift att ta fram regionala mål och
åtgärdsprogram. Även kommuner tar fram egna miljömål utifrån miljömålssystemet.
Det är viktigt att det regionala arbetet med analys och uppföljning av miljömål sker
parallellt med det nationella arbetet, eftersom nationella aktiviteter kan påverka
situationen i en region. Detta gäller t.ex. transportplaneringen som i Sverige sker via
den regionala och den nationella infrastrukturplanen.
Det är viktigt att länen och kommunerna har tillräckligt underlag för att kunna följa
upp sina miljömål, dvs. möjlighet att göra analys av effekter av fattade beslut i
förhållande till mål. Under diskussioner i referensgruppen framgick att det är ett glapp
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mellan regionala målsättningar och möjligheter till uppföljning. I nuläget görs
miljömålsbedömningar varje år (ja, nej, nära), men ofta mellan tummen och pekfingret
då regionala utsläppsprognoser mer eller mindre saknas i dagsläget.
För närvarande görs ganska lite på regional nivå för att ta fram prognoser och
alternativa scenarier. Möjligheten att kunna utnyttja de nationella officiella
prognoserna för att göra en mer genomtänkt och anpassad geografisk fördelning i
finare upplösning än på nationell skala diskuterades i referensgruppen. SMHI tar, på
uppdrag av Naturvårdsverket, inom SMED regelbundet fram geografiskt fördelade
historiska emissioner. Dessa är baserade på de nationella emissionsinventeringarna
som bryts ned geografiskt baserat på en rad fördelningsnycklar. En gång tidigare har
geografiskt fördelade emissionsprognoser tagits fram. Dessa baserades, som i fallet för
historiska emissionsdata, på en rad mer eller mindre välgrundade fördelningsnycklar.
Det är därför viktigt att begränsningar i de framtagna regionala prognoserna är tydligt
beskrivna så att de inte används på ”fel” sätt. Bl.a. ser trender helt olika ut inom olika
regioner, vilket kan leda till att förenklade antaganden, och fördelningsnycklar kan ge
felaktiga resultat, såsom t. ex. ett antagande om att samma befolkningsprognoser kan
gälla för alla regioner i Sverige. Dessutom är behovet och användningen av prognoser
sannolikt olika för olika regioner. I diskussionerna nämnde referensgruppen t.ex. att
det troligen är skillnad på hur ofta och vilken typ av prognosunderlag som behövs i
stora städer och i mindre orter.

4.2.3.1 Identifierade behov av förändring
Några mer specifika identifierade behov av förändring utifrån diskussionerna i
referensgruppen redovisas nedan. Referensgruppen påpekade att i många fall gäller
dessa inte bara på regional skala, utan kan även vara relevanta på nationell skala. Som
exempel nämndes att för uppföljning av ”Frisk luft” nationellt kan geografisk
upplösning av emissioner behövas för att kunna göra beräkningar av lufthalter och
exponering. Detta borde kunna samordnas med regionala önskemål.
I diskussionerna framkom att ett av de enskilt största behoven från regional sida (och
även nationellt) är förbättrat underlag vad gäller transporter och deras utsläpp av
luftföroreningar. Det är viktigt att kunna bryta ner emissioner från transporter på
regional nivå, då transporter är den största källan till olika luftföroreningar i många
regioner. Emissioner från transporter påverkar dessutom flertalet av de 16
miljökvalitetsmålen. Ett grundläggande problem med regionala prognoser för
transporter är att de underliggande regionala trafikmodellerna över trafikarbete tar
lång tid att uppdatera.
Ett gemensamt behov och intresse från flera län är tillgång till simuleringar av det
kommunala vägnätet. Här är kommunikation viktig så att Trafikverket (som utför
simuleringar av det statliga vägnätet, men även har tagit på sig att göra simuleringar av
det kommunala vägnätet) känner till att det finns stort intresse. Trafikverket tar fram
prognoser ner på trafiklänkar till 2020 och 2030. Det nämndes i diskussionerna att det
vore bra om Trafikverket kunde dela med sig av dessa regionalt fördelade prognoser
och beskriva förutsättningar och antaganden (om t.ex. inducerad trafik).
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Län och kommuner behöver också kunna ta fram alternativa scenarier, t.ex. i syfte att
analysera effekter av infrastrukturprojekt och deras konsekvenser för de mål man har
satt. Länen behöver en bedömning av den sammantagna påverkan från samtliga
infrastrukturprojekt i länet, dvs. både från den nationella och regionala planen, för att
kunna göra analys och uppföljning.
Ett mer specifikt behov av förbättringar handlar om redovisningen av utsläpp från
bussar, vilka redovisas tillsammans med tyngre lastbilar i de internationella
rapporteringarna. Det finns ett önskemål om att kunna skilja ut bussar och ha dem
separerade i den geografiska fördelningen, då man vill fånga utvecklingen med ökad
kollektivtrafik. Underlaget från Trafikverket finns separerat på bussar och lastbilar
grundat på nationell statistik, men inte på regional nivå
För småskalig biomassaförbränning finns ett gemensamt behov för alla län, och även
nationellt, av förbättrade underlag vad gäller såväl historiska som framtida
aktivitetsdata avseende typer av pannor och kaminer, samt bränslemängder och
bränsletyp. Denna information är mycket viktig för beräkning av emissioner av främst
luftföroreningar från småskalig biomassaförbränning.

4.3 Alternativa scenarier
Under våra diskussioner framkom att den nu tänkta uppbyggnaden av en konceptuell
modell främst skulle underlätta framtida arbete med alternativa scenarier som
kategoriseras som normativa preserverande scenarier (måluppfyllande scenarier, se
kapitel 2.1). Det vill säga, den konceptuella modellen kan generellt sägas vara ett stöd i
arbetet med att besvara frågan ”Hur kan ett mål nås inom nuvarande
systemstrukturer?”.
Måluppfyllande scenarier används i olika sammanhang där åtgärder och strategier som
krävs för att nå ett specifikt mål analyseras. I diskussionerna i referensgruppen
berördes även möjligheten att i alternativa scenarier inkludera och belysa
konsumtionsperspektivet (framtida påverkan från import av varor) samt att analysera
alternativ, t.ex. när det gäller samhällsplaneringsfrågor. Det som särskilt kommit upp
där är alternativa scenarier vid infrastrukturplanering och scenarier för framtida
energianvändning och energisystem. Det ligger i sakens natur att frågeställningarna
kommer att vara olika vid olika tillfällen, kanske som en följd av nya mål som beslutas
av riksdag och regering, eller som följd av befintliga eller nya EU-regler.
I andra typer av alternativa scenarier, explorativa (Vad kan hända?) och i normativa
transformerande scenarier (Hur kan målet nås, då den rådande strukturen blockerar
nödvändiga förändringar?) (se kapitel 2.1) krävs som utgångspunkt samtal,
diskussioner och identifiering av framtida möjliga eller önskvärda verkligheter, vilket
är förutsättningen för att skapa de framtidsbilder som ska analyseras i scenarioarbetet.
När frågeställningar, utgångspunkter, antaganden och analysmetoder har blivit
definierade för de explorativa och transformerande scenarier man önskar analysera
skulle information, kunskaper, data och kommunikationsvägar som innefattas i den
konceptuella modellen kunna användas i lämpliga fall.
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Den konceptuella modellen kan (och ska) inte innehålla förberedd information för alla
tänkbara typer av frågeställningar när det gäller alternativa scenarier. För att
underlätta användbarhet av befintliga prognoser som grund för utveckling av
alternativa scenarier är det dock viktigt att kommunikationsnät och innehåll i befintligt
system är transparent och tydligt, och att det ska gå att avgöra om befintlig information
är lämplig som grund och resurs vid nya typer av frågeställningar. Det ska vara tydligt
vad kan man få ut och vilka begränsningar som finns, vem som gör vad och kan vad.
Väldokumenterade prognoser (och scenarier) kan även användas som underlag och
referens i relevanta forskningssammanhang.

4.3.1 Måluppfyllande scenarier
Alternativa scenarier diskuterades vid referensgruppsmötena, där backcasting (d.v.s.
vilka åtgärder krävs för att nå ett specifikt utsläppsmål) särskilt nämndes. Exempel på
måluppfyllande scenarier finns i Färdplan 205023, eller behöver skapas för att kunna
analysera med vilka åtgärder som Tak-direktivet bäst uppnås i Sverige.

4.3.1.1 Identifierade behov av förändring
Det finns ett behov av bättre samordning och återanvändning av information och
kunskaper mellan klimat och luft. Det skulle kunna vara i högsta grad intressant att
analysera effekten på både klimat- och luftutsläpp från ett måluppfyllande scenario,
oavsett om det är växthusgaser eller luftföroreningar som är huvudsyftet med analysen.
I referensgruppen framfördes att om måluppfyllande scenarier tas fram för den ena
gruppen av utsläpp (luftföroreningar eller växthusgaser) borde man åtminstone se till
att information och kunskap finns tillgänglig på ett sådant sätt att den kan användas för
eventuellt arbete med måluppfyllande scenarier för den andra gruppen av utsläpp.
I arbetet med måluppfyllande scenarier för luftföroreningar används ofta
teknologibaserade modeller, t.ex. GAINS. I GAINS kan man justera och variera
införandegraden av ny teknologi och/eller tekniska reningsåtgärder med tillhörande
reningseffektivitet för olika utsläppskällor och kan på så sätt modellera fram olika
kombinationer av tekniska åtgärder för att nå ett utsläppsmål. Bättre information om
nuvarande och framtida teknologier skulle för luftsidan vara ett sätt att förbättra
underlaget för att kunna skapa relevanta och transparenta alternativa måluppfyllande
scenarier.

4.3.2 Andra alternativa scenarier
Olika idéer och exempel på alternativa scenarier framkom i diskussionerna i
referensgruppen, bl.a. att ta med konsumtionsperspektivet (det miljömässiga
fotavtrycket p.g.a. import av varor). Även scenarier där en systemförändring ingår som
antagande för att nå vissa mål (normativa transformerande scenarier) togs upp som
potentiellt intressanta.

23

http://www.naturvardsverket.se/fardplan2050
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4.3.2.1 Identifierade behov av förändring
Andra alternativa scenarier än måluppfyllande scenarier kommer enligt våra
diskussioner inte att direkt kunna stödjas av den konceptuella modellen. Ett bra
kommunikationsnät mellan relevanta myndigheter och aktörer enligt den framtida
konceptuella modellen skulle dock kunna underlätta samordning och återanvändning
av specifika scenarioanalyser som görs av olika myndigheter, i de fall det är relevant
och möjligt.
Överlag verkar det finnas ett behov av förbättrade (eller mer samordnade och
kommunicerade) underlag för prognoser och scenarier vad gäller vägtrafik. Förutom
till de officiella prognoserna tar Trafikverket fram scenarier bl.a. baserade på
trafiksimuleringar. Dessa scenarier kan t.ex. innefatta effekter av infrastrukturprojekt,
såsom trängselskatter eller Förbifart Stockholm, som kan ha stor betydelse för
luftkvaliteten. Dessa underlag skulle kanske i lämpliga fall kunna användas och
inkluderas i, eller samordnas med, andra scenarier som omfattar fler samhällssektorer.

5 Implikationer för en konceptuell modell
I detta kapitel sammanfattar vi de identifierade övergripande samt mer specifika
behov av förändring av nuvarande system som kommit fram i diskussionerna
och som kan fungera som underlag till utvecklingen av den konceptuella
modellen.
Den konceptuella modellen är tänkt att fungera som ett underlag och en process som
bättre kan möta de varierande krav på och användning av emissionsprognoser och
-scenarier som finns i dagsläget och som kan förutses för framtiden. Modellen ska
bygga på det nuvarande systemet för framtagning av prognoser (kapitel 3) och de behov
av förändringar, kompletteringar och anpassningar av befintliga prognoser och
processer som identifierats i kapitel 4.
I och med att en ny plattform för växthusgasrapportering inom klimatområdet, MMR,
implementeras i Sverige under 2015 är det mycket viktigt att fokusera på samordning
mellan luft och klimat i detta nya system, som byggs upp för att uppfylla krav på
rapportering av växthusgaser.
Användning av prognoser och scenarier, både för emissioner av luftföroreningar och av
växthusgaser, har i denna studie delats upp i tre grupper:
1. Nationella officiella emissionsprognoser för att uppfylla internationella
rapporteringskrav (rapporteringspliktiga prognoser).
2. Användning av nationella officiella emissionsprognoser i andra
sammanhang, t.ex. i nationellt, regionalt och lokalt arbete med uppföljning
och utvärdering av åtgärder.
3. Alternativa scenarier, framför allt måluppfyllande scenarier, som underlag i
nationellt, regionalt och lokalt arbete, t.ex. med strategier och åtgärder och
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för att uppfylla miljöbalkens kap 6 om miljöbedömningar av planer och
program.
Under referensgruppsmötena framkom ett antal behov av förändringar i arbetet med
prognoser och scenarier.
För den första kategorin av prognoser, de rapporteringspliktiga prognoserna, dvs. den
kategori av prognoser som det nuvarande systemet är uppbyggt för att stötta, har en
rad möjliga förbättringsområden identifierats.







Samordning av prognosarbete för luft- och klimat
Förbättrad QA/QC
Känslighetsanalyser
Förbättrade indata, teknisk utveckling (luft)
Mer samordnad transportprognos (främst luft)
Arbetsprocess, tidsplan

Den andra gruppen, annan användning av rapporteringspliktiga prognoser, innebär
att prognoserna används som underlag för uppföljning av trender, miljömål, som
förhandlingsunderlag och vid utvärdering av strategier, styrmedel och åtgärder. I
diskussionerna har det framkommit behov av t.ex.:






Förbättrad kommunikation mellan aktörer (t.ex. mellan de som tar fram
prognoserna och de som använder prognoserna).
Förbättrad tillgänglighet och dokumentation av de rapporteringspliktiga
prognoserna.
Information om teknologier och teknisk reningsutrustning för avstämning av
förhandlingsunderlag från IIASA/GAINS (främst luftföroreningar).
Information i annan skärning eller detaljeringsgrad än till officiella prognoser
Information på regional nivå för regional uppföljning.

För den tredje kategorin, alternativa scenarier (framför allt måluppfyllande scenarier,
se kapitel 4.3) som underlag i nationellt, regionalt och lokalt arbete, t.ex. med strategier
och åtgärder, har följande behov av förändring diskuterats.





En grundprognos/ett grundscenario med ”rätt” dokumentation att förhålla sig
till när alternativa framtidsscenarier tas fram (utgångspunkter, antaganden,
omfattning och begränsningar).
Ett förbättrat kommunikationsnät mellan relevanta myndigheter och aktörer
för att underlätta samordning och återanvändning av underlag och
scenarioanalyser.
Bättre kunskap om nuvarande och framtida teknologier (luft).
Bättre samordning och återanvändning av information och kunskaper mellan
klimat och luft.

Gemensamma övergripande behov av förändring för samtliga typer/grupper av
användningsområden är en förbättrad kommunikation och förståelse mellan olika
aktörer, en ökad samordning och erfarenhetsåterföring (mellan klimat och luft samt
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mellan olika aktörer generellt) såväl i arbetsprocessen med att ta fram prognoser som
vid användning av information och resultat i olika sammanhang, samt en förbättrad
kunskap om teknologier och teknisk reningsutrustning (gäller främst luftföroreningar).

6 Fortsatt arbete inom SCAC WP 2:2 och 2:3
Baserat på den ovanstående dokumentationen av det nuvarande systemet för
rapporteringspliktiga prognoser och de olika behov av förändringar som har kommit
fram i diskussioner kommer vi fortsätta samarbetet med aktörerna både inom och
utanför det nationella systemet för att fördjupa analysen i syfte att utveckla den
konceptuella modellen (WP 2:3).
Parallellt kommer vi att se över vilken roll känslighetsanalyser kan spela inom den
konceptuella modellen, dels för att uppfylla de internationella kraven, dels hur
känslighetsanalyser kan användas som nationellt verktyg för att förbättra kvaliteten på,
och öka förståelsen kring, framtida prognoser och scenarier (WP 2:2).
Det fortsatta arbetet kommer ske genom kommunikation och möten med
referensgruppen och genom separat kommunikation och diskussioner med relevanta
aktörer i mindre grupperingar för mer specifika frågeställningar.
Vi ser framför oss framtida fokuserade möten för att gemensamt diskutera:


Känslighetsanalyser



Arbetsprocessen, där t.ex. frågeställningar kring kommunikation, samordning,
erfarenhetsåterföring och tidplaner ingår



QA/QC
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Annex I, Referensgruppsmöte 2014-06-11
Övergripande mål med mötet:




Naturvårdsverkets och RUS initiala syn på framtida prognoser/scenarier
Diskutera skapandet av en referensgrupp för nationella avnämare och andra
relevanta aktörer (t.ex. dataleverantörer). Vilka bör vara med?
Planering för ytterligare möten/avstämningar/input.

Agenda:
Presentation från IVL, WP 2 i ett sammanhang
 Bakgrund till, mål och syfte med WP2, varför har vi mötet, konceptuell modell
 Regler, ramar och krav som vi måste förhålla oss till (MMR, CLRTAP mm)
 Internationell litteratur och Guidelines, principer för framtagning av prognoser
Presentation från NV, Hanna Brolinson och Ulrika Svensson
 Processen för att ta fram prognoser i dagsläget (från NVs horisont).
 Vilka är avnämare/använder prognoserna?
 Vilka är inblandade i prognosarbetet, vem gör vad, vilken information tas fram,
tidsramar, etc.
 Förbättringspotential, förbättringsbehov som NV kan se
Diskussion
 Krav och önskemål på framtida prognoser och scenarier.
 Förbättringspotential i nuvarande system, men även med blicken utanför
nuvarande ramar
 Referensgrupp, fortsatt arbete

Sammanfattning av mötesanteckningar
Deltagare: NV: Reino Abrahamsson, Ulrika Svensson, Hanna Brolinson, Maria
Ullerstam, Titus Kyrklund, Anna Forsgren. IVL: Karin Kindbom, Tomas Gustafsson.
SCB: Jonas Bergström. RUS: Birgit Nielsen. SMHI: David Segersson
Kort historik
NV ansvarar för de internationella rapporteringarna av både årliga
emissionsinventeringar och emissionsprognoser till UNFCCC, CLRTAP och EU (NEC
och MMR) samt arbetet med förhandlingarna av nya NEC (enheten Luft och klimat,
Avdelningen för analys och forskning) medan mycket av det underliggande arbetet, i
form av planering och samordning av myndigheter och styrmedel, för framställningen
av prognoser av växthusgaser inför t ex Färdplan 2050 och olika kontrollstationer
historiskt har handlagts på enheten Styrmedel klimat och luft (Avdelningen för
uppdrag).
En anledning till uppdelningen av hantering av klimat- och luftfrågor beror på att
redan från början prioriterades klimatrapporteringar inom NV.
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Prognoser vs scenarier
Det diskuterades en hel del om vad som menas med prognoser respektive scenarier.
Det är uppenbart att det råder olika tolkningar och det verkar inte finnas någon
vedertagen definition som skiljer dessa termer åt. Det är dock uppenbart att man tidigt
i processen måste beskriva hur man definierar prognos respektive scenario för att
undvika missförstånd.
NV använder ordet prognoser för referensscenario till 2030 inom klimatområdet,
medan inom t ex färdplan 2050 användes termen referensscenario till 2050. Inom
luftområdet används termen prognoser (projections) under förhandlingarna.
Det diskuterades att scenarier anses vara bättre ord när man tittar på utvecklingen på
längre sikt, samt då man analyserar vilka effekter olika åtgärder kan ge. Prognoser
borde däremot främst användas på kortare sikt (t.ex. vid uppföljning av måluppfyllelse)
eftersom osäkerheter i framtida variabler inte är alltför höga inom ”överskådlig tid”.
Förslag om att använda termerna officiell prognos och trolig prognos uppkom.
Policies and Measures (PaMs)
De politiska åtgärder (PaM) som ett land tar hänsyn till i sina prognoser rapporteras till
EU. I Sverige innefattar With existing measures (WEM) beslutade och genomförda
årgärder medan With additional measures (WAM) åtminstone ska finnas inskrivet eller
som förslag i en svensk proposition. Det är NV som avgör vilka som är WAM.
Helst ska effekten av enskilda PaMs kvantifieras (om kvantifiering finns tillgängligt
skall det rapporteras enligt EU, men bör enligt riktlinjer för NC). PaMs kvantifieras
vanligtvis inte till varje prognos utan genomförs om det är möjligt i mellanliggande
uppdrag (t ex Kontrollstationer). Ofta är det väldigt svårt att kvantifiera effekter av
PaMs, så istället görs kvalitativa effektbedömningar men många omvärldsvariabler
påverkar så även detta är svårt och få sådana analyser har genomförts. För transporter
har försök gjorts utan bra resultat.
Samordning luft och klimat
Mötesgruppen var överens om att det råder ett grundläggande behov av ökad
samordning vid framtagning av prognoser för luft och klimat. Tydligt var också att
samordningen och involveringen i prognosarbetet måste tillkomma på ett tidigt
stadium i processen för att öka förståelsen, kunna påverka och så att alla relevanta
inblandade får tillräcklig insikt i såväl underliggande antaganden som den slutliga
produkten.
De antaganden och begränsningar som berör både luft och klimat ska finnas
transparent dokumenterade och inkorporerade i prognosarbetet på så sätt att de vid ev.
förändringar ska ge genomslag inom båda områdena.
Det finns inga internationella krav på, men en önskan från EU-kommissionen, att
prognoser för GHG och luftutsläpp ska baseras på samma grund.
Arbetet med QA/QC-rutiner inom prognosarbete på luftsidan behöver lyftas till en
likvärdig nivå som för klimat som en del av samordningen.
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Regionala prognoser
Regionala prognoser saknas mer eller mindre i dagsläget. Gruppen diskuterade frågan
om hur bra kvalitet de regionala prognoserna skulle kunna få (med rimlig arbetsinsats)
och hur ofta de behöver uppdateras för att vara aktuella. Det påpekades att om det går
för lång tid mellan två framställningar av regionala prognoser kan det leda till stora
omställningskostnader t ex pga ändrade villkor och ramar såsom ändrade skalor och
sektorsindelningar från EMEP, CLRTAP, etc, men även pga risk för kompetens- och
kunskapsbortfall.
Det är viktigt att begränsningar i de framtagna regionala prognoserna förtydligas så att
de inte används på ”fel” sätt. Dessutom ser bilden sannolikt olika ut för olika för olika
regioner. Det nämndes t.ex. att stora städer troligen har andra krav på och behov av
prognoser och scenarier än mindre orter. Dessutom ser trender helt olika ut inom olika
regioner vilket kan leda till att förenklade antaganden kan ge felaktiga resultat, t ex
antaganden om att samma befolkningsprognoser kan gälla för alla regioner i Sverige.
Det är viktigt att kunna bryta ner emissioner från transporter på regional nivå då
transporter är de största källorna till olika luftutsläpp i många regioner. Nationell
transportplanering kanske skulle kunna brytas ned på regional nivå (eller görs detta
redan)?
Titus och Birgit erbjöd sig att tillsammans ta fram ytterligare underlag för hur de ser på
framtida användning av regionala prognoser.
Känslighetsanalyser
Mötesgruppen var överens om att känslighetsanalyser bör spela en viktig roll i arbetet
med prognoser, både för klimat och för luft. Känslighetsanalyser bör delas in i två
övergripande områden: dels för att kunna titta på alternativa scenarier till
referensscenariot (business as usual), dels för att sortera fram de
faktorer/parametrar/variabler som har störst inverkan på slutresultatet för att
möjliggöra fokuserat prioriteringsarbete. Känslighetsanalyser kan resultera i nya behov
t ex vad gäller indelning av aktivitetsdata (handlande och icke handlande sektor gavs
som exempel) för att förbättra scenarier.
Olika idéer kring alternativa scenarier diskuterades, bla att ta med
konsumtionsperspektivet (det miljömässiga fotavtrycket pga import av varor), men
även backcasting (dvs vilka åtgärder krävs för att nå ett specifikt utsläppsmål 2030).
Modeller
Ett flertal modeller ligger till grund för mycket av underlagen inom prognosarbetet. T
ex tar KI fram den ekonomiska (tillväxt-) prognosen via EMEC-modellen, där
priser/skatter styr utvecklingen inom flera sektorer. De ekonomiska
tillväxtprognoserna används sedan som underlag för att beräkna utvecklingen av
aktiviteten inom flera sektorer. Dessa prognosticerade aktiviteter ligger sedan till grund
för emissionsberäkningar.
Det verkar i dagsläget saknas bra insikt i vilka antaganden och avgränsningar som
förekommer i vissa av modellerna (t.ex. KIs EMEC-modell). För att göra bra analyser
av prognoserna behöver dessa bli bättre kända av användarna i prognosarbetet. Ett led
i detta är att NV kommer besöka KI under tidig höst för att diskutera EMEC-modellen.
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Dessutom används resultat från vissa internationella modeller för att jämföra/validera
de nationella prognoserna, t ex CO2 från PRIMES och luftutsläpp från IIASA GAINS.
Kommunikation
I dagsläget har NV kontakt med ett flertal myndigheter under processen att ta fram
GHG-prognoser. NV och Energimyndigheten diskuterar vilka styrmedel, antaganden
och avgränsningar som ska användas i prognosarbetet. Dessutom görs
styrmedelsanalys via samarbete mellan NV och Energimyndigheten, och till viss del
Trafikverket.
Ett behov av förbättrad kommunikation framkom under mötet. Det handlar inte bara
om att samordna arbetet med prognoser för luft och klimat, utan även vikten av att
antaganden och avgränsningar kommuniceras till alla berörda parter i processen.
Det diskuterades även kort hur resultat av prognoserna bör presenteras för externa
användare. Är det bara via NVs hemsida eller ska även informationen finnas tillgänglig
via andra hemsidor (RUS)?
Transportsektorn
Trafikverkets prognos över trafikarbete som ligger till grund för stor del av
luftutsläppen från vägtrafiken i Sverige diskuteras specifikt i flera omgångar under
mötet. Energimyndigheten ansvarar för att ta fram underlag för GHG-emissioner från
transporter (inkl. arbetsmaskiner) i form av prognoser för bränsleförbrukning. Dessa
två underlag stämmer i allmänhet inte överens. I och med årets arbete med
Kontrollstation 2015 har samarbetet mellan Trafikverket och Energimyndigheten ökat.
QA/QC
Inom MMR finns krav på ett nationellt system för framtagning av
växthusgasprognoser. Som ett led i detta system kommer någon slags nationell
granskning av framtagna prognoser införas. Proceduren för granskning ska tas fram
under hösten och utgå från granskningarna som görs av UNFCCC och EUkommissionen. Utformningen till granskningen kommer att tas fram av NV
tillsammans med övriga berörda myndigheter, och ambitionsnivån kommer vara att
klara av kraven inom MMR. Kraven på nationellt system, innefattande
tredjepartsgranskning, för prognoser kommer medföra större krav på transparent
dokumentation.
Det framkom under mötet att för att göra samordningsvinster är det viktigt att
inkorporera luftområdet i detta system.
I dagsläget sker oftast utvecklingsarbete med prognoser under samma år som
prognoserna produceras. Eftersom prognoser oftast rapporteras vart annat år till de
olika internationella organen bör utvecklingsarbete av prognoser koncentreras till de
mellanliggande åren.
Referensgrupp
Mötesgruppen ansåg att det är en bra idé att skapa en referensgrupp till SCAC WP2 för
arbetet med den konceptuella modellen för prognoser. Referensgruppen kan bestå av
deltagare från Energimyndigheten, Trafikverket, NV, RUS, SMED.
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Annex II, Referensgruppsmöte 2014-10-02
Målsättning med mötet
Samsyn i definitioner (prognos, scenario, m.m.)
Samsyn i kategorisering av prognoser och scenarier: rapporteringspliktiga prognoser,
annan användning av rapporteringspliktiga prognoser, samt övriga scenarier
Avstämning av dagens kommunikationsvägar och dataflöden vid framtagning av
prognoser (klimat – luft)
Diskussion om förbättrad samordning Luft – Klimat
Diskussion om ”andra användningsområden” av rapporteringspliktiga prognoser
Diskussion om hur mycket systemet skulle kunna stötta alternativa scenarier

Agenda








Kort om SCAC, WP 2
Syfte med dagens möte
Kort summering av föregående möte, 11 juni 2014
Genomfört arbete sedan dess
o definitioner
o ramverk för scenarioanalys
o kategorisering av prognoser och scenarier
o kartläggning av nuvarande dataflöde och kommunikationsvägar
Fortsatt diskussion av behov av förändring
Fortsatt arbete

Minnesanteckningar 2014-10-02, SCAC WP2, möte nr 2
Deltagare i mötet:
Malin Lagerquist, Energimyndigheten
Håkan Johansson, Trafikverket
Ulrika Svensson, NV
Anna Engleryd, NV
Maria Ullerstam, NV
Titus Kyrklund, NV
David Segersson, SMHI
Jonas Bergström, SCB
Tomas Gustafsson, IVL
Karin Kindbom, IVL
Nedanstående anteckningar innefattar de diskussioner som fördes under mötet. Den
övergripande presentationen med agenda och underlaget för presentationer och
diskussioner bifogas (SCAC WP2 Möte 2_b.ppt).
Kommentarer och korrigeringar kopplade till presentationen ”Kartläggningen av
informationsflöden och kommunikation” har inkluderats i bifogad fil Kartläggning
befintligt system_efter möte3.ppt. Till denna kartläggning bifogas också Håkans
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schematiska bild över flöden till Trafikverkets prognos Trafikverket prognos.ppt (som
Håkan skickade efter mötet).
Definitioner
Karin presenterade förslag på definitioner av prognoser och scenarier. Vi kom fram till
att definitionen på prognos bör ha tillägget: ”på kortare sikt”, t.ex. fram till 2030
medan scenarier används för tidsaxlar efter 2030. Det framgick även att vi bör ha med
och diskutera både svenska och engelska definitionerna, så att vi har en
översättningsnyckel.
Det konstarerades även att det alltid behövs tydlighet kring vad som innefattas i de
prognoser eller scenarier man presenterar, t.ex. i form av inkluderade styrmedel
(WEM, WOM t.ex).
GAINS
Karin presenterade hur resultat från modellen GAINS tas fram och att de används inom
Luftförhandlingarna. Anna berättar att resultaten för varje land ska vara ”tillräckligt
bra” som underlag för förhandlingarna, men att det inte alltid är så och att GAINSberäkningarna inte alltid stämmer så väl överens med ländernas egna
prognoser/bedömningar.
För att de svenska rapporteringspliktiga prognoserna ska kunna användas på ett bra
sätt för avstämning mot (validering av) GAINS beräkningar bör teknisk information,
som skulle förbättra möjligheten för jämförelser med GAINS-resultat, samlas in via det
konceptuella systemet.
Annan användning av rapporteringspliktiga prognoser
Rapporteringspliktiga prognoser används för uppföljning av trender, miljömål, som
förhandlingsunderlag och vid utvärdering av strategier, styrmedel och åtgärder. Det
ställer krav på att de rapporteringspliktiga prognoserna är lättillgängliga och väl
dokumenterade.
SMHI använder de officiella prognoserna inom sitt arbete med att redovisa och
analysera utsläpp med geografiskt finare upplösning än riket som helhet, bl.a. via
verktygen SIMAIR och VEDAIR. Därmed finns ett behov av att kunna anpassa de
officiella prognoserna till en bättre geografisk fördelning. Dessutom jämförs de
geografiskt fördelade officiella prognoserna med EMEP-modellens resultat, men
mellan de olika systemen är jämförelse nästan omöjlig.
Sammanfattningsvis konstateras ett behov av bättre mappning av t.ex.
sektorsindelningar mellan olika modeller (PRIMES, GAINS, EMEP, mm, och officiella
prognoser).
Andra typer av scenarier?
Det verkar behövas förbättrade underlag för prognoserna och scenarier vad gäller
vägtrafik. Förutom till de officiella prognoserna tar Trafikverket fram prognoser bl.a.
baserade på trafiksimuleringar. Dessa prognoser/scenarier kan t.ex. innefatta effekter
av infrastrukturprojekt, såsom trängselskatter eller Förbifart Stockholm, som kan ha
stor betydelse för t.ex. luftkvalitet. Dessa underlag skulle kunna användas som input till
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(samordnas med?) olika scenarier till Naturvårdsverket. Dessutom tar Trafikverket
fram måluppfyllande scenarier för Klimat, vilka borde kunna användas även till Luft.
Energimyndigheten använder även sina energiprognoser separat bl.a. för att analysera
förnybart bränsle, energieffektivisering samt sidoanalyser som är kopplade till
styrmedel. Skulle det vara relevant att koppla på utsläpp till dessa separata analyser?
Förbättrad samordning Luft-Klimat
Historiskt har Klimatrapportering och Klimatprognoser prioriterats högre än Luft
p.g.a. tydligare och hårdare internationella rapporteringskrav. Framtagning av
prognoser drivs av Klimat, och Luft hakas på. Eventuellt kommer det nya Takdirektivet
att ställa högre krav på rapporting inom Luft, vilket ytterligare ökar behovet av
samordning Luft-Klimat.
Övriga diskussioner
Det rådde samsyn kring att i ett system för prognoser/scenarier ska information och
data dokumenteras på ett tillräckligt transperent sätt och kommuniceras genom tydliga
kanaler. Man ska veta vad data betyder, hur man kan använda data och hur man inte
kan använda data.
Key category-analysen för Luft skulle vara intressant för EM att få tillgång till, för att
veta vilka delar av energisektorn som bör prioriteras utifrån luftföroreningar.
Erfarenhetsåterföring! Bra att införa erfarenhetsåterföring som en naturlig del i
informationsflödet när slutliga prognoser och rapporter är klara. Bör skickas ut till alla
inblandade parter så att de kan se vad deras insats har varit en del av. Kan t ex öka
möjligheten till förbättringsförslag från indataaktörer.
Förbättringsarbete skulle kunna ske under mellanår, dvs vartannat år då
rapporteringspliktiga prognoser inte produceras.
Flaskhalsar i tidsprocessen
Ulrika, upplever ingen direkt flaskhals, men det är stressigt, tidplanen är tight. Står i
regleringsbrev och i klimatrapporteringsförordning.
Varje framtagning av en prognos drivs som ett enskilt projekt på NV och EM. Ulrika
och Hanna leder projektet utifrån en övergripande plan. Detaljerad planering används
inte utan löses efter hand.
Energiprognoserna är de som tar mest tid (ca 10 månader). Frågan om
energiprognoserna skulle kunna tidigareläggas togs upp, t.ex. göra dem året före själva
utsläppsprognoserna beräknas. En energiprognos vill man göra så sent som möjligt för
att få med så mycket färsk information som möjligt, t.ex. för styrmedel. Det medför att
energiprognosen slutförs samma år som utsläppsprognoserna.
Energimyndigheten menar att processen för att ta fram energiprognosen på EM sker
med delvis gamla verktyg och att den skulle kunna effektiviseras. Tidsåtgången för EMs
interna arbete skulle kunna kapas med mer ändamålsenliga modeller. Skulle behövas
uppdateringar både för att korta tiden och förbättra kvaliteten. Analys av hur mycket
tid som skulle kunna sparas har påbörjats, men mer interntid behövs för att förbättra
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prognosverktygen, och troligen skulle det behöva tas med i ett regleringsbrev för att bli
av. Anna anser att detta borde prioriteras och lyftas till Regeringskansliet.
Plan för fortsatt arbete
 Vi sammanställer och arbetar vidare på det material vi har
 Tidsaxel och variabler i underlag behöver kompletteras
 Vi tar kontakt separat om vi behöver ytterligare info.
 Vi skickar ut vår rapport i preliminär form för synpunkter till er (till fler/andra
inblandade i prognosarbetet och miljömålsarbetet som inte har deltagit i dessa
möten?)
 Vi tar in synpunkter och kompletterar den preliminära rapporten.
 Vi fortsätter arbetet med WP 2:2, känslighetsanalys (klart 2015) och 2:3, den
konceptuella modellen (klart 2016).
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Annex III, Möte om regionala frågor 2014-11-18
Frågeställningar:




Hur tas regionala data/information fram nu? Vad tas fram?
Vilka regionala behov av förändring av nuvarande systemfinns?
Det finns insamling av data/information på nationell nivå anpassad till
rapporteringspliktiga nationella prognoser
o Vilka regionalt anpassade data skulle tillföra nytta och vara rimligt att
samla in rutinmässigt samordnat med nationella data?
o Vad måste alltid göras regionalt/lokalt?

Minnesanteckningar telefonmöte 2014-11-18
Deltagare:
Birgit Nielsen, Lst Västra Götaland/RUS
Titus Kyrklund, NV
David Segersson, SMHI
Tomas Gustafsson, IVL
Karin Kindbom, IVL
I diskussionerna kom det fram att den enskilt största frågan från regional sida är
förbättrat underlag vad gäller transporter. Detta gäller uppgifter både för nuläget och
prognoser, för att kunna göra analyser och en bra miljömålsuppföljning. Det finns
också ett stort behov att kunna ta fram alternativa scenarier. I länen behöver man
analysera effekter av t.ex. infrastrukturprojekt och deras konsekvenser för de mål man
har satt.
Miljömål tas fram per län och nationellt. Det är ett glapp mellan regionala
målsättningar och möjligheter till uppföljning. De nationella miljömåls myndigheterna
är liksom länsstyrelserna ålagda att ta fram mål och också att följa upp dem. I nuläget
görs miljömålsbedömningar varje år (ja, nej, nära). Ofta mellan tummen och
pekfingret, här skulle prognoser kunna vara ett bra hjälpmedel.
Det är särskilt viktigt att kunna följa upp inte bara transporternas historiska utsläpp
utan också vilken effekt transportplaneringen har på möjligheterna att nå klimatmålen
till 2020, 2030 och 2050. Vägtrafikens utsläpp utgör nästan häften av den icke
handlande sektorns utsläpp. Vidare påverkar transporterna och dess utveckling inte
endast målet om Begränsad klimatpåverkan utan också flertalet av de 15 andra
miljökvalitetsmålen.
I Kapacitetsutredningen togs ett antal scenarier fram för olika infrastrukturprojekt.
Dessa skulle kunna användas på regional nivå för att utvärdera de regionala miljömålen
om verktygen att beräkna utsläpp fanns.
Det är viktigt att länen har tillräckligt underlag/uppgifter för att följa upp miljömål. Det
nationella arbetet med analys och uppföljning av miljömål måste gå stegvis, från
regional till nationell nivå. Måste göra analys av fattade beslut i förhållande till mål.
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För närvarande görs ganska lite på regional nivå för att ta fram prognoser och
alternativa scenarier. Några tankar kring hur detta skulle kunna förbättras är:


Intressant om de nationella prognoser som ändå tas fram skulle användas, där
man valde ut och tillgängliggjorde för länen (proportionellt, kanske för vissa
sektorer). Prognoserna skulle vara relevanta givet att regionen utvecklas på
samma sätt som landet i helhet. Måste ha koll på lokala förändringar som inte
fångas i prognoser på nationell nivå.



Gemensamt behov för alla län: vägnät. Trafikverket (Håkan Johansson, Martin
Juneholm m.fl.) har tagit på sig att göra simuleringar även för kommunala
vägnätet (förutom statliga), resultat av varierande kvalitet (Vectura har gjort
jobbet). Vore bra att förtydliga hur viktigt det är med simuleringar av det
kommunala vägnätet för regionala/lokala syften, och vad det faktiskt används
till. Intresse från fler län, se till så att Trafikverket känner till att det finns stort
intresse.



Gemensamt behov för alla län: Sotarregistret, bra om man kom framåt. Modell
för att beräkna utsläpp från förbränning av biomassa kan vara en tanke inför
framtiden.



Tillgängliggörande av gridder från den geografiska fördelningen, att det går att
ladda ner (efterfrågat). Och av prognoser.



Alla punktkällor som ingår till den geografiska fördelningen, som tas fram inom
SMED, det funkar men görs i Excel, blir tyngre och tyngre att hantera.
Kvalitetshöjning/säkring plus besparing att fixa in dem i databas.



Bussar tillsammans med tyngre lastbilar i rapporteringar. Skulle vilja skilja ut
bussar och ha dem separerade i geografiska fördelningen. Kanske kan utgå från
tidtabeller/linjenät (för bussar). Svårt med dem som passerar länsgränser. Vill
fånga utvecklingen med ökad kollektivtrafik. Kan i regional fördelning ta
hänsyn till fordonsflottan/bussar. Håkan Johansson var lite skeptisk, vanligt att
man registrerar fordon på en plats och kör dem någon annan stans. Utländska
lastbilar? Underlaget finns separerat på bussar och lastbilar (från Håkan
Johansson) grundat på nationell statistik, inte på regional nivå. Trafikanalys
samlar ju ihop massa siffror, kanske de kan hjälpa till...



Snöskotrar intressant att följa upp regionalt

Trafikverket (Håkan Johansson) gör prognoser ner på trafiklänkar till 2020 och 2030.
Det vore bra om Trafikverket kunde dela med sig av dessa regionalt fördelade
prognoser. Inducerad trafik, finns det med i prognoserna (dvs förväntad trafikökning
till följd av utökad infrastruktur/fler vägar)?. Antagligen inte i de flesta fall.
Trafikverket har gett SMHI uppdrag att ta fram uppgifter avseende påverkan från
statliga vägnätet på lufthalter. Exponering och hälsoaspekter. En fråga är om inducerad
trafik/förväntade trafikökningar ingår i antaganden.
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På kommunal skala finns t.ex. Simair, vägtrafikens bidrag 2020-2030. Finns inlagda
emissionsfaktorer för framtiden. Användbart framför allt för enskilda vägprojekt där
luftmiljösituationen före och efter kan analyseras.
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Annex IV, Rapporteringskrav prognoser
Underlagsmaterial till möte 2014-06-11
UNFCCC (växthusgaser)
National communications: Guidelines for the preparation of national
communications by Parties included in Annex I to the Convention, Part II: UNFCCC
reporting guidelines on national communications”. FCCC/CP/1999/7, p. 80-100.
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_natcom/_guidelines_for_ai_nat_comm/
items/2707.php
Rapporteringsformat: Rapport, vart fjärde år från 1 januari 2014.
Biennial reports: FCCC/CP/2011/9/Add.1. UNFCCC biennial reporting guidelines
for developed country Parties.
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf, Annex I p.31-35.
FCCC/CP/2012/8/Add.3, Decision 19/CP.18,
Rapporteringsformat: Rapport, inklusive tabeller i rapporten. Vartannat år från
januari 2014, kan rapporteras som annex till National Communications när de är
samtidigt. Common tabular format for “UNFCCC biennial reporting
guidelines for developed country Parties”
http://unfccc.int/resource/docs/2012/cop18/eng/08a03.pdf#page=3
Utdrag ur: UNFCCC biennial reporting guidelines for developed country Parties,
FCCC/CP/2011/9/Add.1, p 6
13. Decides that developed country Parties shall use the “UNFCCC biennial reporting
guidelines for developed country Parties” for the preparation of their first biennial
reports, taking into account their national circumstances, and shall submit their first
biennial reports to the secretariat by 1 January 2014, and their second and
subsequent biennial reports two years after the due date of a full national
communication (i.e. in 2016, 2020);
14. Also decides that Annex I Parties shall submit a full national communication every
four years, noting that the next due date after adoption of this decision is 1 January
2014 according to decision 9/CP.16;
15. Further decides that in the years when the full national communications are
submitted, developed country Parties should present the biennial reports as an annex
to the national communications or as a separate report;
18. Requests the Subsidiary Body for Implementation to begin, at its fortieth session,
the revision of the “Guidelines for the preparation of national communications by
Parties included in Annex I to the Convention, Part II: UNFCCC reporting guidelines
on national communications”, based on the experiences gained in preparing the first
biennial reports and other information, with a view to adopting the revised guidelines
by the Conference of the Parties at its twentieth session;
CLRTAP (luftföroreningar)
Reporting requirements: Guidelines for Reporting Emissions and Projections Data
under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (ECE/EB.AIR/125)
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revised in -2014, adopted and to be used from 2015. (Reporting guidelines och
rapporteringstabeller finns här:
http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/reporting_instructions/)
Rapporteringsformat: Tabeller i excel, kapitel i Informative Inventory Report
(IIR).
Utdrag ur: Guidelines for Reporting Emissions and Projections Data under the
Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (ECE/EB.AIR/125
27. Projections of emissions should be estimated and aggregated to the relevant
source sector set out in annex IV to these Guidelines. Parties to the Gothenburg
Protocol within the geographical scope of EMEP have a mandatory obligation to
report such projections under article 7, paragraph 1 (b). Parties should provide a
“with measures” and, where relevant, a “with additional measures” projection for
each pollutant in line with the guidance given in the EMEP/EEA Guidebook.
Calculated projections should be consistent with the latest inventory. Methodologies
and assumptions for projections should be transparent and should allow for an
independent review of data. For Parties within the EU, reported projections should, as
far as appropriate, be consistent with those compiled under Regulation No. 525/2013
of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for
monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other
information at national and Union level relevant to climate change
41 (a) [...] The deadline for submitting four-yearly projection reports is 15 March. [...]
44. Parties to the Gothenburg Protocol within the geographical scope of EMEP shall
regularly update their projections and report every four years from 2015 onward
their updated projections, for the years 2020, 2025 and 2030 and, where available,
also for 2040 and 2050. [...]
45. Projected emissions for substances listed in paragraph 7 and, where appropriate,
black carbon should be reported using the template within annex IV to these
Guidelines. Parties should complete the tables at the requested level of aggregation.
[...]. (Kommentar: NOx, NMVOC, SOx, NH3, PM2.5, BC)
46. Quantitative information on parameters underlying emission projections should
be reported using the templates set out in annex IV to these Guidelines. These
parameters should be reported for the projection target year and the historic year
chosen as the starting year for the projections.
51. Parties should archive all relevant emission information for each year, including,
as far as practicable, all disaggregated emission factors, activity data and
documentation about how these factors and data have been generated and
aggregated for reporting. This information should allow the reconstruction of the
inventory and projections, inter alia, for the purpose of inventory review and its
evaluation for use by the Implementation Committee, as well as transparency for
users.
Methodological guidance: EMAP/EEA Air Emission Inventory Guidebook, (Part A,
chapter 8, Projections). (http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eeaguidebook-2013)
EU – NEC (luftföroreningar)
Förhandlingar om nytt NEC-direktiv pågår. Senaste info från NV?
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Från presentation av Peter Meulepas, DG Env. vid TFEIP-möte maj 2014:
The revised NECD – reporting
Main differences with provisions under LRTAP
• Mandatory reporting of BC (LRTAP = voluntary)
• Reporting of provisional emissions by Sept X-1 LRTAP = X-2)
• Reporting of projections for all intermediate years (LRTAP = every 5 years)
• Reporting of projections, LPS and gridded data every 2 years (LRTAP = every 4 years)
• Mandatory reporting of IIR (LRTAP = voluntary, only amended GP = mandatory)
Rapportering: Hittills i samma tabeller som till CLRTAP, plus separat rapport
EU – MMR (växthusgaser)
Regulation No 525/2013 of the European parliament and of the Council of May 21 2013
on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for
reporting other information at national and Union level relevant to climate change and
repealing Decision No 280/2004/EC. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R0525
Rapportering: Member States shall make available to the public, in electronic form,
their national projections of greenhouse gas emissions by sources and removals by
sinks along with relevant technical reports that underpin those projections. Those
projections should include descriptions of the models and methodological approaches
used, definitions and underlying assumptions.
Rapportering i tabellformat, Tidigare format finns för MMD (rapport och tabeller
från Sverige levererat 2013 http://cdr.eionet.europa.eu/se/eu/colqjcvqg/envuuhcqw/)
Info om MMR från EIONET: http://rod.eionet.europa.eu/instruments/652
This Regulation establishes a mechanism for:
(a) ensuring the timeliness, transparency, accuracy, consistency, comparability and
completeness of reporting by the Union and its Member States to the UNFCCC
Secretariat;
(b) reporting and verifying information relating to commitments of the Union and its
Member States pursuant to the UNFCCC, to the Kyoto Protocol and to decisions
adopted thereunder and evaluating progress towards meeting those commitments;
(c) monitoring and reporting all anthropogenic emissions by sources and removals by
sinks of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol on substances that
deplete the ozone layer in the Member States;
(d) monitoring, reporting, reviewing and verifying greenhouse gas emissions and other
information pursuant to Article 6 of Decision No 406/2009/EC;
(e) reporting the use of revenue generated by auctioning allowances under Article 3d(1)
or (2) or Article 10(1) of Directive 2003/87/EC, pursuant to Article 3d(4) and Article
10(3) of that Directive;
(f) monitoring and reporting on the actions taken by Member States to adapt to the
inevitable consequences of climate change in a cost-effective manner;
(g) evaluating progress by the Member States towards meeting their obligations under
Decision No 406/2009/EC.
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Reporting obligations:




Policies and measures [MMR Article 13]
Projections [MMR Article 14]
Use of auctioning revenue and project credits [MMR Article 17]. Annually from
31/07/2014



Approximated greenhouse gas inventories [MMR Article 8]. Annually from
31/07/2014



Low-carbon development strategies [MMR Article 4]. One time only
09/01/2015




Greenhouse gas inventories [MMR Article 7].
National adaptation actions [MMR Article 15]. Every 48 months from
15/03/2015




Financial and technology support provided to developing countries [MMR
Article 16]. Annually from 30/09/2014
Biennial reports and national communications [MMR Article 18]

Reporting on Policies and measures, every 24 months starting 15 March 2015:
(a) national systems for reporting on policies and measures;
(b) updates relevant to their low-carbon development strategies;
(c) information on national policies and measures and on implementation of Union
policies and measures;
(d) information on planned additional national policies and measures;
(e) information on domestic action and the use of flexible mechanisms under the Kyoto
Protocol.
Reporting on Projections, every 24 months starting 15 March 2015:
(a) projections without measures where available, projections with measures, and,
where available, projections with additional measures;
(b) total greenhouse gas projections and separate estimates for the projected
greenhouse gas emissions in the EU ETS and under the Effort Sharing Decision;
(c) the impact of policies and measures;
(d) results of the sensitivity analysis performed for the projections;
(e) all relevant references to the assessment and the technical reports that underpin the
projections.
Reporting under this obligation is used for EEA Core set of indicators
Reporting on Biennial reports and national communications, every (2)4
months from 01/09/2014?
Copies of the Member States' national communications (in accordance with Article 12
of the UNFCCC) and biennial reports (in accordance with Decision 2/CP.17 of the
Conference of the Parties to the UNFCCC or subsequent relevant decisions adopted by
the bodies of the UNFCCC) submitted to the UNFCCC Secretariat.
EU – MMR methodology Guidelines for projections:
GHG projections Guidelines http://ec.europa.eu/clima/policies/ggas/monitoring/studies_en.htm
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Uppdatering av svenska Klimatrapporteringsförordningen (2014:1434), för att
inkludera krav enligt MMR
Trädde i kraft 1 januari 2015. I förordningen namnges Myndigheter som har ansvar för
att leverera dataunderlag till inventering och prognoser samt ansvar för gransking av
beräknade resultat. Till den uppdaterade förordningen förbereds separata
överenskommelser med detaljspecifikationer på vilka data som ska levereras och när,
för myndigheter som har ansvar för leverans av data.
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