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Förord
Projektet Klimatgaser i Halland har genomförts inom ramen för Länsstyrelsen i Hallands program
Klimatmiljonen Halland under 2013 och 2014. Övriga projekt inom programmet handlar om
minimering av transporter, vätgas som fordonsbränsle, biogas från hästgödsel, anställdas tjänste‐
och pendlingsresor, klimatutbildning och parkeringsstrategier.
Klimatgasprojektet har utförts på Högskolan i Halmstad av tre forskarstuderande och två
seniorforskare inom forskargruppen BLESS, som samlar forskare som speciellt arbetar med regionala
miljö‐ och energifrågor som våtmarker, vindkraft, fjärrvärme, biogas och jordbruk.
Erhållna resultat och erfarenheter från detta projekt kan ses som en regional avstämning i Halland
inför den nationella kontrollstationen 2015, som ska analysera de svenska möjligheterna att nå de
klimat‐ och energipolitiska målen till 2020, som beslutades av riksdagen i juni 2009.

Halmstad den 3 april 2014

Sammanfattning
Syftet med projektet Klimatgaser i Halland har varit tredelat:




Presentation av en regional kunskapssammanställning om utsläpp av klimatgaser i Halland.
Identifiering av områden där reduktioner av klimatgaser är möjliga att genomföra med
dagens teknik och metoder.
Identifiering av områden där fortsatt kunskapsuppbyggnad krävs för ytterligare reduktioner
av klimatgaserna inom Hallands gränser.

Utifrån dessa syften lämnas avslutningsvis fem generella slutsatser och rekommendationer.
Klimatgasutsläpp i Halland
Mellan 1990 och 2011 har de årliga utsläppen av de sex klimatgaserna minskat från 2,32 miljoner ton
koldioxidekvivalenter under 1990 till 1,83 miljoner ton för 2011. Detta ger en total minskning på 0,49
miljoner ton per år eller 21 %. Det svenska klimatmålet omfattar dock inte anläggningar inom det
europeiska utsläppshandelssystemet (elproduktion, fjärrvärmesystem och större energiintensiva
industrier). Exklusive dessa anläggningar erhålls en förändring från 1,98 miljoner ton
koldioxidekvivalenter under 1990 till 1,60 miljoner ton koldioxidekvivalenter för 2011. Detta ger en
minskning med 0,39 miljoner ton koldioxidekvivalenter eller 20 % sedan 1990.
Det svenska klimatmålet är att sänka utsläppen med 40 % mellan 1990 och 2020, men då räknar
regering och riksdag med att klara en tredjedel av reduktionen genom att köpa utländska
utsläppsrätter. Detta medför att det inhemska klimatmålet blir knappt 27 %. Det återstående
betinget i Halland till 2020 blir då enbart en ytterligare reduktion med 7 procentenheter sedan 1990
eller 0,14 miljoner ton koldioxidekvivalenter av de årliga utsläppen.
Det största halländska klimatgasutsläppet har glastillverkaren Pilkington i Halmstad stått för under
många år. Under 2011 var det samlade utsläppet 146 000 ton koldioxidekvivalenter, vilket
motsvarade 8 % av alla utsläpp i Halland. Nedläggningen av denna verksamhet under 2013 bidrar
dock inte till att uppfylla de halländska eller svenska klimatmålen, då anläggningen tillhörde det
europeiska utsläppshandelsystemet. Nedläggningen ger en reduktion som kommer att fördelas
mellan de olika aktörerna inom utsläppshandelssystemet.
Energiförsörjningssektorn med energisektorn, byggnadsuppvärmning och industrier har stått för hela
reduktionen själv sedan 1990, vilket medfört att dessa verksamheter nu har de största
erfarenheterna av klimatgasreduktioner. De har begränsade möjligheter att ytterligare leverera stora
reduktioner. Övriga samhällssektorer har tillsammans haft oförändrade klimatgasutsläpp. Dagens
utsläpp domineras av transporter och jordbruk, där ringa erfarenheter finns av tidigare
klimatgasreduktioner. Detta ger en betydande utmaning under kommande år, att skifta både objekt
och metoder i det regionala klimatgasarbetet.
För transporternas utsläpp finns en betydande E6‐effekt, då externa fordon använder vägar (mest E6)
i Halland i större uträckning än vad fordon registrerade i Halland använder vägar utanför Halland. Vi
har uppskattat E6‐effekten till cirka 8 % av de nuvarande totala klimatgasutsläppen i Halland.

Kortsiktiga reduktioner av klimatgasutsläppen till 2020
Utsläppen av klimatgaser i Halland följer nu trendlinjen mot att 2020 års regionala klimatmål
kommer att uppfyllas med hänsyn tagen till den beslutade ambitionsnivån med att en tredjedel av
Sveriges reduktion ska köpas utifrån. Målet kan nås genom att all fossil energitillförsel tas bort från
byggnadsuppvärmningen, hälften av fossilanvändningen tas bort från de industrier som inte ingår i
utsläppshandelsystemet samt genom en viss utökning av biogasproduktionen i Halland.
Ett regionalt klimatmål med en högre ambitionsnivå motsvarande att Sverige ska leverera hela den
beslutande reduktionen inom landet kan också nås om det regionala klimatarbetet accelereras till
2020. Vi ger även ett förslag till ett sådant accelererat klimatarbete, som i hög utsträckning bygger på
en kraftig utbyggnad av biogasproduktionen i Halland.
Vår prognos för 2020 per användningssektor avseende den beslutande ambitionsnivån redovisas i
nedanstående figur i jämförelse med utfallen för 1990 och 2011. Figuren speglar situationen för det
svenska klimatmålet när anläggningar som tillhör det europeiska utsläppshandelsystemet inte ingår.
Efter 2020 kommer ringa utsläpp att komma från energi, byggnader och industri. Följden blir att
transporter och jordbruk då kommer att dominera klimatgasutsläppen.

Figur 17. Utsläpp av klimatgaser i Halland redovisade som koldioxidekvivalenter som utfall för 1990 och 2011 samt en
prognos för 2020 baserad på den nationellt beslutade ambitionsnivån om att en tredjedel av den svenska
utsläppsreduktionen ska genomföras utomlands. Utsläppen redovisas enbart för de utsläpp som omfattas av de
nationella klimatmålet för 2020, dvs anläggningar som ingår i det europeiska utsläppshandelssystemet ETS ingår ej i
detta diagram.

Ytterligare kunskaps‐ och kompetensuppbyggnad
Det behövs en betydande kunskaps‐ och kompetensuppbyggnad för att ytterligare sänka utsläppen
av klimatgaser efter 2020, då dessa måste genomföras inom transporter och jordbruk, där vi idag har
ringa erfarenheter av utsläppsreduktioner. Vi föreslår följande fem aktiviteter för att reducera denna
brist på kunskaper och kompetens:
1. Plan‐ och styrdokument: I vår genomgång av vissa regionala plan‐ och styrdokument har vi
konstaterat att det i dessa saknas konkreta tankar och planer på utsläppsreduktioner inom
transporter och jordbruk. Vi måste få mer tydliga visioner och stöd för reducerade
klimatgasutsläpp i dessa dokument. Speciellt gäller det att få en gemensam regional
biogasstrategi.
2. Transporter: Vi behöver aktiva lärprocesser om möjligheterna till reducerade
transportarbeten (både avseende gods och personer), högre marknadsandelar för kollektiva
transportlösningar, samt substitutioner av dagens fossila drivmedel med biogas, el och
vätgas.
3. Jordbruk: Utmaningarna kring jordbrukets klimatgasutsläpp handlar om kolinlagring,
lustgasemissioner och driften av arbetsmaskiner.
4. Biogas: Även efter 2020 bör det finnas en utvecklingsorienterad biogasstrategi för att få fram
teknik och logistik för nya substrat, styrningar och initiativ för ökad produktion, samt
ytterligare optimering och effektivt utnyttjande av framställd biogas.
5. Regionalt kompetenscenter: De regionala utmaningarna kring långsiktigt lägre
klimatgasutsläpp är så stora att det kommer bli nödvändigt med att skapa ett regionalt
kompetenscenter för regionala klimatfrågeställningar kring transporter och jordbruk. Detta
regionala kompetenscenter kan med fördel lokaliseras vid Högskolan i Halmstad, som
regionalt är den professionella resursen för kunskaps‐ och kompetensutveckling i Halland.
Detta kompetenscenter kan dockas till forskningsmiljön BLESS, som redan samlar forskare
som arbetar med regionala miljö‐ och energifrågor som våtmarker, vindkraft, fjärrvärme,
biogas och jordbruk.
Generella slutsatser och rekommendationer
Vi har kommit fram till följande fem generella slutsatser och rekommendationer från detta
forskningsprojekt:
1. Reduktionen på omkring 20 % lägre utsläpp av klimatgaser i Halland sedan 1990 har främst
åstadkommits genom lägre koldioxidutsläpp från uppvärmning av byggnader, då traditionell
oljeanvändning har ersatts av fjärrvärme och värmepumpar. Reduktionerna har genomförts
med välkända tekniker och metoder genom eliminering av utsläpp från skorstenar från
stationära anläggningar.
2. Halland kommer troligen att klara ett regionalt klimatmål till 2020 på 27 % reduktion sedan
1990. Detta regionala mål är baserat på det svenska klimatmålet som riksdagen antog 2009.
Målet kan till huvudelen uppnås genom att fortsätta att använda de erfarenheter som vi har
erhållit från de reduktioner som genomförts sedan 1990. Vi behöver således inte generellt
sett använda nya tekniker eller metoder för att uppnå klimatmålet för 2020. Dock behöver vi
lära oss att producera och använda mer biogas. Det är också viktigt att fler inser att de

regionala och nationella klimatmålen inte omfattar de anläggningar som ingår i det
europeiska utsläppshandelsystemet. Ansvaret för övervakningen och måluppfyllelsen för
dessa anläggningar ligger på EU‐kommissionen i Bryssel. Halländska verksamheter och
anläggningar som nu ingår i utsläppshandelssystemet är elproduktion, fjärrvärme och tre
stora energiintensiva industrier.
3. Halland klarar klimatmålet för 2020 utan större reduktioner för utsläpp från transporter och
jordbruk, som tillsammans dominerar klimatgasutsläppen idag. Däremot måste de mobila
och diffusa utsläppen från dessa verksamheter börja kunna leverera utsläppsreduktioner
efter 2020, men teknikerna och metoderna för detta är inte tillräckligt tydliga idag. Därför
måste dessa utsläppsreduktioner åstadkommas genom att använda delvis nya tekniker och
metoder, som behöver utvecklas. Den stora utmaningen ligger således i att under kommande
år både skifta objekt och metoder i det regionala klimatgasarbetet.
4. Regionala plan‐ och styrdokument kring transporter och jordbruk måste i högre grad än idag
ha konkreta planer och redovisa hur dessa verksamheter ska kunna genomföra reduktioner
av klimatgasutsläppen för att uppnå klimatmålen efter 2020. Först ut behöver en regional
biogasstrategi fastställas.
5. Det behövs en långsiktig halländsk kraftsamling med regional forskning och utveckling för att
utveckla och implementera nya regionala tekniker och metoder för effektiva
utsläppsreduktioner inom transporter och jordbruk. En sådan kraftsamling kan med fördel
ledas från ett kompetenscenter för regionala klimatfrågor vid Högskolan i Halmstad, som
regionalt är den professionella resursen för kunskaps‐ och kompetensutveckling. Denna
kraftsamling kan inte vänta till 2020, utan arbetet med att skapa ett regionalt
kompetenscenter för regionala klimatfrågor bör starta snarast.
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1 Inledning
1.1 Projektmål
Vår tids stora utmaning kring följderna av en varmare jord härrör från en förändrad energibalans
mellan inkommande solstrålning och utgående värmestrålning. Mänskliga utsläpp av klimatgaser
(även kallade växthusgaser) hindrar den utgående värmestrålningen i balansen och har skapat en
förstärkt växthuseffekt. De sex mest betydande klimatgaserna är:
1. Koldioxid (CO2), ett nettotillskott till atmosfären uppstår vid förbränning av fossila bränslen.
2. Metan (CH4), som bildas vid nedbrytning av organiskt material i syrefattiga miljöer.
3. Dikväveoxid (N2O), som även kallas lustgaser och emitteras främst från hantering av gödsel
och odlingsrester i jordbruket. Även mindre utsläpp från vård och livsmedelsförsörjning
förekommer.
4. Fluorkolväten (HFC), som används i kylmaskiner och värmepumpar.
5. Perfluorkarboner (PFC), som används vid bland annat elektroniktillverkning, men bildas även
vid aluminiumproduktion.
6. Svavelhexafluorid (SF6), som främst används som isolering i elektriska ställverk.
Åtgärder för att mildra den förstärkta växthuseffekten måste bygga på utsläppsreduktioner av dessa
klimatgaser. Åtgärderna måste organiseras genom en kombination av internationella avtal, EU‐
direktiv, nationella åtaganden, regionala samarbeten och individuella beslut. Just nu saknas
övergripande kraftfulla internationella avtal. EU‐direktiv finns om utsläppshandel, mer förnybar
energi och en högre energieffektivitet. I Sverige har vi haft en effektiv beskattning av fossila bränslen
sedan många år. Regionala samarbeten utgörs främst av kollektiva lösningar där dessa ger lägre
totalkostnader än individuella lösningar. Exempel på sådana lösningar är kollektivtrafik och
fjärrvärmesystem. Individuella val styr emissioner från matförsörjning, egen uppvärmning och
transporter.
Fokus i denna rapport ligger på ett regionalt perspektiv för den administrativa regionen Halland, som
är en av de 1303 NUTS3‐regionerna inom EU27. Aktiva organisationer inom denna administrativa
region är Länsstyrelsen i Halland, Region Halland och de sex halländska kommunerna. Det regionala
perspektivet krävs för att förstå vilka regionala samarbeten som är möjliga och vilka samarbeten som
kommer att krävas som komplement till de internationella, nationella och individuella åtgärderna för
att uppfylla de politiska målen inom klimatpolitiken.
Syftet med detta projekt har varit tredelat:




Presentation av en regional kunskapssammanställning om utsläpp av klimatgaser i Halland:
Vad har hänt sedan 1990 och hur är läget idag (2011)?
Identifiering av områden där reduktioner av klimatgaser är möjliga att genomföra med
dagens teknik och metoder: Vad kan genomföras fram till 2020?
Identifiering av områden där fortsatt kunskapsuppbyggnad krävs för ytterligare reduktioner
av klimatgaserna inom Hallands gränser: Vad behöver ske efter 2020?

Målet med projektet är att ge alla aktörer inom Halland en översikt och kunskapsbas av vad som är
möjligt att genomföra med avseende på reduktioner av klimatgaser inom det närmaste decenniet.
Härigenom är tidsperspektivet i projektet främst 2020, då EU‐målet om en generell sänkning av
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klimatgasutsläppen med 20 % är kopplat till detta årtal. Det tredje delsyftet medför dock att vi även
tar upp mer långsiktiga frågeställningar kring kunskaps‐ och kompetensuppbyggnad som har
betydelse för tidsperspektiven 2030 och 2050.

1.2 Politiska klimatmål
Klimatpolitiken är en del av miljöpolitiken inom såväl EU som i Sverige. Det övergripande målet för
svensk miljöpolitik är att hantera miljöproblemen och på så sätt lämna över ett samhälle till nästa
generation där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö‐ och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser. Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål, vilka anger tillstånd som
skall uppnås ur ett generationsperspektiv. Ett av miljökvalitetsmålen är begränsad klimatpåverkan.
Sveriges nuvarande klimatpolitik antogs av riksdagen den 16 juni 2009 när den biföll miljö‐ och
jordbruksutskottets betänkande om riktlinjer för klimatpolitiken (Sveriges Riksdag, 2009).
Huvudmålet blev att Sveriges utsläpp 2020 ska vara 40 % lägre än utsläppen 1990. Detta mål gäller
enbart för de verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Detta
innebär att utsläppen av växthusgaser 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre
för den icke handlande sektorn i förhållande till 1990 års nivå. Inom ramen för det nationella målet
kommer Sverige att genomföra utsläppsminskande åtgärder i andra länder, såsom gröna
investeringar i utvecklingsländer och insatser i andra EU‐länder.
Andra mål som nämns i riktlinjerna för klimatpolitiken är:




Användningen av fossila bränslen för uppvärmning kommer att avvecklas till 2020.
År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.
År 2050 ska Sverige ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av
växthusgaser i atmosfären.

En kontrollstation för klimatpolitiken är planerad till 2015 i syfte att analysera utvecklingen i
förhållande till målen liksom kunskapsläget. Kontrollstationen omfattar inte politikens grundläggande
inriktning, men kan komma att leda till justeringar av styrmedel och instrument.
Internationella klimatinsatser i form av förvärv av utsläppsminskningsenheter utgör således en viktig
del i den svenska klimatpolitiken och för att uppfylla etappmålet för begränsad klimatpåverkan till
2020. Tanken är att en tredjedel av minskningen ska uppnås med flexibla mekanismer i andra länder.
Sverige har hittills beslutat att förvärva 40 miljoner ton koldioxidekvivalenter genom dessa flexibla
mekanismer för att nå klimatmålen.
Konkret innebär klimatmålet med en reduktion på 40 % för den icke‐handlande sektorn att
klimatgasutsläppen 2020 bör vara 30,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter, ty motsvarande utsläpp
för 1990 har skattats till 50,8 miljoner ton enligt (Miljödepartementet, 2009). Med inköp av utländska
utsläppsrätter för en tredjedel av reduktionen blir det inhemska utsläppet 37,3 miljoner ton
koldioxidekvivalenter under 2020. Sverige har till EU lovat en utsläppsminskning på 17 % från 2005
till 2020 för den icke‐handlande sektorn. Detta löfte innebär ett utsläpp på 38,3 miljoner ton
koldioxidekvivalenter till år 2020, ty motsvarande utsläpp var 46,2 miljoner ton under 2005. De
inhemska utläppen är således även med inköp av utländska utsläppsrätter lägre än löftet till EU.
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Orsaken till att den handlande sektorn inte ingår i det svenska klimatmålet är att utsläppshandeln är
ett åtagande inom hela EU. Det betyder att svenska myndigheter inte råder över klimatgasutsläpp
från svenska anläggningar inom utsläppshandeln. EU‐målet är att den handlande sektorn ska minska
klimatgasutsläppen med 21 % mellan 2005 och 2020.
Under utsläppshandelns första år (2005) hade de svenska anläggningarna inom utsläppshandeln ett
utsläpp av 21,1 miljoner ton. För 2013 har de fått en allokering på 29,1 miljoner ton, ty helt nya
allokeringsprinciper baserade på branschunika riktmärken används för perioden 2013‐2020. Orsaken
till att svenska anläggningar har fått betydligt fler utsläppsrätter än verkliga utsläpp är att de svenska
anläggningarna i genomsnitt är betydligt mer effektiva än de branschunika riktmärkena. Allokeringen
för 2020 är satt till 19,95 miljoner ton, vilket är något högre än de verifierade utsläppen på 18,2
miljoner ton för 2012. Sammantaget betyder detta att svenska anläggningar inom emissionshandeln
bara behöver reducera utsläppen med 5,5 % mellan 2005 och 2020, vilket är betydligt lägre än det
totala EU‐målet på 21 %.
De finns även andra samhällsmål baserade på EU‐direktiv rörande andelen förnybar energi och
energieffektivitet. I många länder har dessa samhällsmål också en stark koppling till klimatpolitiken
genom en dominerande användning av fossila bränslen. I Sverige finns även denna starka koppling
när det gäller transporter, men kopplingen är betydligt svagare i andra sektorer, ty fossila bränslen
används i liten utsträckning i Sverige för elproduktion och uppvärmning. Den allmänt svaga
kopplingen mellan energianvändning och klimatpolitik i Sverige beror också på att klimatpolitiken är
starkt förknippad med direkta klimatgasutsläpp, vilket är temat för nästa avsnitt.

1.3 Direkta vs indirekta emissioner
Klimatpolitiken kring lägre utsläpp av klimatgaser är helt inriktad på verkliga direkta utsläpp från
punktkällor eller från diffusa källor. Detta ger ett renodlat källperspektiv och följer den vedertagna
principen om att ”förorenaren betalar” (PPP‐Polluter Pays Principle). Fokus ligger således på
koldioxidutsläpp genom skorstenar och avgasrör från förbränning av fossila bränslen eller på
metanutsläpp från boskap. Detta kallas direkta emissioner och för Sveriges del bokförs alla utsläpp
som härrör från klimatgaskällor inom de svenska gränserna. Således bokförs även alla
klimatgasutsläpp som kan hänföras till export av svenska industriprodukter på Sverige. Likaså bokförs
alla utsläpp av klimatgaser från lastbilar som framförs i Sverige av utländska åkare som svenska
utsläpp av klimatgaser.
Med indirekta emissioner avses klimatgasutsläpp som förändras i utlandet beroende på aktiviteter
och slutlig konsumtion i Sverige. Dessa utgörs främst av klimatgasutsläpp som hänför sig till
produkter som importeras till Sverige, t ex från Kina. Men högre indirekta emissioner uppstår även
om Sverige importerar el från andra länder som i stor utsträckning använder kolkraftverk. På samma
sätt reduceras de indirekta emissionerna om Sverige exporterar el till andra länder, ty Sverige har en
liten andel fossilbaserad elproduktion. Även om vi numera har ett gemensamt europeiskt elsystem så
har vi helt olika uppfattningar om vilken klimatgaspåverkan el har beroende på vilken sida av en
nationsgräns som vi bor. Om man inkluderar indirekta emissioner närmar man sig ett konsument‐
eller livscykelperspektiv och svaret på följande fråga: Vilka klimatgasutsläpp orsakas av min
konsumtion av tjänster och produkter?
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Förändringar av indirekta emissioner beaktas således inte alls i den aktuella nationella
klimatpolitiken. En ny solcell i Halmstad eller ett nytt vindkraftverk i Kungsbacka ersätter ingen
fossilbaserad elproduktion i Sverige utan dess elproduktion kommer med all sannolikhet att sänka
koldioxidutsläppen i Danmark eller Polen. Ett annat exempel är om en fastighetsägare i Falkenberg
med en fjärrvärmeansluten byggnad reducerar byggnadens värmebehov. Då reduceras användningen
av biomassa i Falkenbergs fjärrvärmesystem och denna biomassa kan då exporteras till annat land
där den kan ersätta kolanvändning i ett kraftverk. I ett europeiskt perspektiv är det givetvis
fantastiskt bra att dessa substitutioner sker, men i den nationella klimatpolitiken ger dessa
förändringar inga pluspoäng i form av lägre klimatgasutsläpp i Halland.
En konsekvens av att endast direkta utsläpp beaktas i klimatpolitiken blir att vi endast använder
utsläppskoefficienter för fossila bränslen som endast avser själva förbränningen av bränslet. Alla
utsläpp som associerade med framtagning och distribution av dessa bränslen ignoreras. Detta gäller
även för bränslen som baseras på en förnyelsebar råvara, som t ex biomassa, etanol eller biogas.
Således ignoreras alla eventuella fossila utsläpp som kan associeras med framtagning och distribution
av dessa bränslen, när dessa bränslen används. Givetvis bokförs alla utsläpp från inbäddad
energitillförsel där utsläppen verkligen sker, d.v.s. vid bränsleraffinaderier och transporter.

1.4 Publik miljöinformation
Information om miljöpåverkande anläggningar är inte längre sekretessbelagd, utan den är numera
offentlig. Enligt Århuskonventionen ska medborgare i Europa och Nordamerika ha tillgång till
information som kan ha betydelse för deras hälsa. Konventionen har arbetats fram inom FN:s
ekonomiska kommission för Europa (UNECE), undertecknades 1998 och trädde i kraft 2001
(Naturvårdsverket, 2013d). EU som organisation, liksom vissa andra organisationer, kan också ansluta
sig till konventionen. En konsekvens av konventionen är att det numera finns stora databaser om
miljörelaterad information om tusentals olika miljöpåverkande anläggningar. Den europeiska
databasen är tillgänglig från European Enviromental Agency (EEA) i Köpenhamn och den svenska
databasen är tillgänglig via Naturvårdsverkets hemsida.
Även all information rörande tilldelning och utsläpp inom det europeiska utsläppssystemet ETS är
publik och tillgänglig via Internet. I Sverige administrerar Naturvårdsverket denna information för
svenska anläggningar inom utsläppssystemet.
Sammantaget betyder detta att det numera är möjligt att få detaljerad information om
klimatgasutsläpp från alla större energi‐ och industrianläggningar inom såväl EU som i Sverige.

1.5 Regional emissions‐ och energistatistik
Utsläppsstatistiken för Halland tillhandahålls framförallt av samverkansorganet RUS som står för
Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet. RUS samordnar, stödjer och vägleder
länsstyrelsernas arbete och det regionala arbetet med miljömålen där målet begränsad
klimatpåverkan ingår (Länsstyrelsen, 2011). Statistiken som tillhandahålls av RUS är uppdelad på län,
åtta olika sektorer samt de sex olika klimatgaserna och är tillgänglig för åren 1990, 2000, 2005‐2011.
En fullständig metod‐ och kvalitetsbeskrivning lämnas i (Segersson, et al., 2013).
De åtta sektorer som emissionsstatistiken i RUS omfattar är energiförsörjning, industriprocesser,
transporter, arbetsmaskiner, lösningsmedelsanvändning, jordbruk, avfall/avlopp samt internationell
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sjöfart. Begreppet energiförsörjning är mycket vitt och omfattar mer än energisektorn, då även
byggnaders och industriers energianvändning ingår. I industriprocesser ingår således inte
energitillförseln till industriprocesserna utan i denna sektor samlas alla klimatgasutsläpp som
industriprocesserna i sig skapar. Vi har inledningsvis slagit ihop huvudgrupperna transporter,
arbetsmaskiner och internationell sjöfart till en gemensam huvudgrupp som vi kallar transporter +
arbetsmaskiner.
Varje huvudsektor är uppdelad i flera undersektorer, vilket ger en möjlighet att förfina
sektorsindelningen. Detta har vi använt oss av senare i rapporten (avsnitt 2.4 och därefter), när vi
övergår till en mer aktivitetsinriktad analys. Detta har då givit oss sju grupper i analysen: energi,
byggnader, industri, transporter, jordbruk, avfall + avlopp och lösningsmedel.
Inverkan från de fem klimatgaserna utöver koldioxid översätts till koldioxidekvivalenter genom
multiplicering med så kallade GWP‐faktorer. Dessa faktorer uttrycker ”Global Warming Potential”
(GWP) i förhållande till koldioxidens växthuspåverkan. De GWP‐faktorer som används i RUS är
samma som används i det internationella klimatarbetet. För metan används en GWP‐faktor på 21,
vilket härstammar från IPCC:s andra utvärderingsrapport från 1995. I senare utvärderingsrapporter
från IPCC har det förts en argumentation för användning av högre GWP‐faktorer för metan. Den
tredje rapporten från 2001 föreslog faktorn 23 medan 25 föreslogs i den fjärde rapporten från 2007. I
den nyligen utgivna femte utvärderingsrapporten (IPCC, 2013) förs en diskussion om faktorer på 28
och 34 beroende på olika former av återkopplingar i klimatsystemet. Detta betyder att betydelsen av
metan som klimatgas kan vara underskattad i denna rapport. Denna kommentar är viktig för Hallands
del, då metan har en något högre andel av klimatgaserna i Halland än vad som är fallet i både Sverige
och EU.
Utsläppsstatistiken inom RUS bygger på att man tillämpar olika standardiserade utsläppsfaktorer för
olika aktiviteter som ger utsläpp av klimatgaser. Inom energisystemet finns sedan länge en mätning
av energiflöden till olika sektorer, vilket gör det enkelt att skatta utsläppen av koldioxid från
energisystemet då utsläppsfaktorerna är bränslespecifika. För utsläpp av metan och lustgas från t ex
jordbruk, avfallsdeponier, färganvändning mm används olika nationella schablonvärden, som ger
betydligt lägre noggrannhet i skattningarna. Därför fångas regionala ändringar av schablonvärdena
inom dessa sektorer inte upp av RUS‐statistiken. I detta avseende är de endast volymförändringar
som på verkar omfattningen av utsläppen.
En kompletterande informationskälla som vi använt oss av är den regionala energistatistiken som
tillhandahålls av SCB: (Statistiska Centralbyrån, 2013a; Statistiska Centralbyrån, 2013d; Statistiska
Centralbyrån, 2013e; Statistiska Centralbyrån, 2013f). Denna informationskälla har tidigare använts
av Länsstyrelsen i Halland för sammanställning av de regelbundna skrifterna ”Energiläget i Halland”.
Ett problem med denna informationskälla är att många vitala delar av de regionala energibalanserna
är otillgängliga pga. snäva sekretessregler, t ex när en stor industri dominerar i en kommun. För
Hallands del saknas all lokal användning av naturgas i den regionala energistatistiken. Dessutom är
det ofta en dålig överensstämmelse mellan användning av fossila bränslen i den regionala
energistatistiken och de fossila koldioxidutsläppen i RUS‐statistiken. Mycket onödig tid har gått åt i
detta projekt för att parera skillnaderna mellan RUS‐statistiken och den regionala energistatistiken.
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2 Utvecklingen från 1990 till 2011
2.1 Totala förändringar per klimatgaser och sektorer
Utvecklingen för Hallands klimatgasutsläpp med avseende på de olika klimatgaserna redovisas i Figur
1. Totalt har utsläppen minskat från 2,32 miljoner ton koldioxidekvivalenter 1990 till 1,83 miljoner
ton för 2011. Detta ger en total minskning på 0,49 miljoner ton per år eller 21 %. De tre dominerande
klimatgaserna är koldioxid, lustgas och metan. De tre övriga klimatgaserna står för en liten andel av
de totala utsläppen. De dominerande klimatgaserna har alla bidragit till den totala sänkningen då alla
tre har minskat sedan 1990: ‐25 % för koldioxid, ‐18 % för lustgas och ‐11 % för metan. Då koldioxid‐
utsläppen både är störst och har haft störst relativ sänkning, har lägre koldioxidutsläpp stått för 0,44
miljoner ton eller 90 % av den totala reduktionen för alla klimatgaser sedan 1990.
Det unika för Halland med avseende på sammansättningen av klimatgaser är att andelen av metan
och lustgas är hög (29 % under 2011). Motsvarande andel var 19 % för Sverige och 16 % för EU. Detta
beror på att det halländska jordbruket har en relativt stor andel av de totala utsläppen.
Utvecklingen för Hallands klimatgasutsläpp med avseende på de olika sektorerna redovisas i Figur 2.
Figuren visar att tre sektorer dominerar: transporter, energiförsörjning och jordbruk. Detta betyder
att framtida reduktioner måste hämtas hem inom dessa tre sektorer för att ge betydande
reduktioner. Den historiska minskningen domineras av förändringen inom energiförsörjningen, som
haft en lika stor minskning (0,49 miljoner ton koldioxidekvivalenter) som hela minskningen för alla
sektorer. Således hade övriga fem sektorer tillsammans samma utsläpp 2011 som de hade 1990. De
relativa förändringarna inom varje sektor har varit: +4 % för transporter, ‐53 % för energiförsörjning,
‐11 % för jordbruk, +157 % för industriprocesser, ‐50 % för avfall och avlopp samt ‐15 % för
lösningsmedelsanvändning.
Det unika för Halland med avseende på sektorer är att transporter har en stor andel av de totala
klimatgasutsläppen (46 % under 2011). Detta beror främst på att omfattande åtgärder redan har
genomförts inom energiförsörjningen och att Halland har en låg andel av fossilbaserad energiintensiv
industri.
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Figur 1. Utsläpp i Halland för de sex olika klimatgaserna 1990‐2011, enligt RUS‐statistiken.

Figur 2. Klimatgasutsläpp i Halland per huvudsektor 1990‐2011, enligt RUS‐statistiken.
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2.2 De tre mest klimatbelastande sektorerna
I detta avsnitt redovisas hur olika undersektorer till de tre dominerande huvudsektorerna har
förändrat klimatgasutsläppen sedan 1990.
2.2.1 Energiförsörjning
Den höga reduktionen av klimatgasutsläppen på 53 % inom energiförsörjning för el, fjärrvärme,
industrier och byggnader illustreras i Figur 3 för fyra olika undersektorer. Förändringarna mellan
1990 och 2011 har varit ‐40 % för energi och industri, ‐54 % för panncentraler (som enligt (Segersson,
et al., 2013) avser egen uppvärmning för lokaler), ‐83 % för egen uppvärmning av bostäder i småhus,
flerbostadshus och fritidshus samt +58 % för bränslehantering.
Förklaringen till ovanstående minskningar är att uppvärmningen har flyttat från fossila bränslen till
en kombination av fjärrvärme, värmepumpar och pellets. Alla dessa tre tillförselslag kännetecknas av
låga eller inga direkta utsläpp av klimatgaser. Den främsta drivkraften för dessa substitutioner har
varit den koldioxidskatt som Sverige konsekvent har tillämpat sedan 1991.
Det finns ett visst utrymme för ytterligare reduktioner av klimatgasutsläppen inom denna
undersektor, men de hittills redan genomförda reduktionerna medför att möjligheterna att
ytterligare leverera betydande reduktioner är begränsade.

Figur 3. Klimatgasutsläpp i Halland inom energiförsörjningen per undersektor 1990‐2011, enligt RUS‐statistiken.
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2.2.2 Transporter
Förändringarna av transporternas klimatgasutsläpp framgår av Figur 4. Trenden har först varit en
ökning med 12 % mellan 1990 och 2005. Därefter har utsläppen sjunkit fram till 2011, vilket givet en
total ökning på 4 % från 1990. Utsläppen domineras av personbilar, tunga lastbilar, arbetsmaskiner
och lätta lastbilar. Förändringarna för dessa grupper har varit: ‐9 % för personbilar, +34 % för tunga
lastbilar, +5 % för arbetsmaskiner och +92 % för lätta lastbilar.
Den totala reduktionen mellan 2005 och 2011 på 66 000 ton koldioxidekvivalenter per år kan
huvudsakligen härröras från personbilarna som reducerade utsläppen med 53 000 ton
koldioxidekvivalenter. Denna reduktion beror på att nya personbilar har haft lägre
drivmedelsanvändning jämfört med gamla bilar och att dieselmotorer har valts i en större
utsträckning (Trafikverket, 2013a). Det sker också en ökande inblandning av etanol i bensin och
fettsyrametylestrar (FAME) i diesel (Transportstyrelsen, 2012). Denna förändring är således ett
kombinerat resultat av initiativ från biltillverkare och många bilköpares val.

Figur 4. Klimatgasutsläpp i Halland för transporter och arbetsmaskiner per undersektor 1990‐2011, enligt RUS‐statistiken.
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2.2.3 Jordbruk
Figur 5 visar utvecklingen för de olika klimatgaserna i jordbruket från 1990 fram till 2011. Om 1990‐
års emissioner jämförs med 2011‐års emissioner är minskningen ca 50 000 ton koldioxidekvivalenter
eller en reduktion med 11 %. Emissionerna från de olika kategorierna är mycket likvärdiga genom
åren.
De tre största kategorierna är tarmgaser från idisslare, övrigt jordbruk och kogödsel. I kategorin
tarmgaser från idisslare ingår utsläpp från nötkreatur, hästar, får, renar, getter och svin (Segersson,
et al., 2013). I kategorin övrigt jordbruk ingår emissioner från stallgödsel på åkermark, emissioner
från handelsgödsel på åkermark, emissioner från kvävefixerande grödor, emissioner från
skörderester och emissioner från användning av avloppsslam som gödningsmedel. Även indirekta
emissioner av lustgas från exempelvis kväveläckage och avrinning samt emissioner från odling av
mineraljordar ingår.
I kategorin övrigt jordbruk har en total reduktion på 15 % skett och då särskilt under åren 2008‐2011.
Troligen beror detta på minskad användning av kvävegödsel vilket i sin tur beror på ökad effektivitet i
kväveanvändningen, rådgivning och olika åtgärder för att minska kväveläckaget. De senaste åren har
utsläppen ökat något igen vilket kan förklaras med att skatten på mineralgödsel togs bort 2010
(Jordbruksverket, 2012). Små reduktioner av klimatgasutsläppen från tarmgaser och kogödsel på 6
respektive 9 % kan bero på ett minskat antal kreatur. Detta är tydligare på nationell nivå där
statistiken visar en minskning av mängden kreatur med 12 % under perioden 1990‐2011
(Naturvårdsverket, 2013e).

Figur 5. Klimatgasutsläpp i Halland inom jordbruket per undersektor 1990‐2011, enligt RUS‐statistiken.
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2.3 Handel med utsläppsrätter
Det svenska klimatmålet omfattar bara den icke‐handlande sektorn. Om det svenska klimatmålet ska
appliceras på Halland måste anläggningar som ingår i utsläppssystemet identifieras och exluderas
från målet. I Halland har fyra industriföretag (Pilkington Halmstad, Stora Enso Hyltebruk, Södra Cell
Värö och Höganäs AB Halmstadsverken) deltagit i utsläppshandelssystemet sedan starten 2005.
Dessutom ingår elproduktion och fjärrvärmesystem som har en tillförd effekt större än 20 MW i
utsläppshandelssystemet.
I Figur 6 redovisas fördelningen mellan klimatgasutsläppen från ETS‐anläggningarna och övriga
utsläpp. Statistiken, som tillhandahålls av (Naturvårdsverket, 2013f), visar en minskning av utsläppen
på 31 % mellan 2005 och 2011.
Handeln med utsläppsrätter sker på EU‐nivå vilket innebär att utsläppen som görs i Halland inom ETS
har koppling till hela EU:s utsläpp (Europeiska kommissionen, 2013). Under 2011 täckte
utsläppsrätterna 42 % av det totala utsläppet av klimatgaser inom EU och 32 % av utsläppen i
Sverige. Halland har i jämförelse haft en liten andel av sina klimatgasutsläpp inom ETS, endast 13 %.
Detta betyder att det nationella målet får en stor betydelse för klimatarbetet i Halland. Det regionala
ansvaret i Halland blir då större än i såväl övriga Sverige som inom EU.

Figur 6. Klimatgasutsläpp i Halland inom och utanför ETS, 2005‐2011.
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2.4 Sammanfattning av utvecklingen sedan 1990
Ovanstående analys visar att de största utsläppsreduktionerna har genomförts inom
energiförsörjningen (energi, byggnader och industri) som ger upphov till utsläpp från stationära
enheter och där tillgången på användningsdata har varit relativt god. Utsläppen från mobila enheter
inom transporterna och diffusa utsläpp från jordbruket har simulerats eller skattats från nationella
schablonvärden. För dessa mobila och diffusa utsläpp finns det således en svagare koppling till
verkliga utsläpp i Halland.
Det är också viktigt i den regionala uppföljningen av det nationella klimatmålet för 2020 att
klimatgasutsläppen från ETS‐anläggningarna exkluderas från de totala regionala klimatgasutsläppen.
Detta har utförts i Figur 17, som visar klimatgasutsläppen för 1990 och 2011 per sektor exklusive
utsläppen från ETS‐anläggningarna. Indelning är nu gjord per sju nya sektorer, som också kommer att
användas i resten av rapporten. Denna indelning är mer ändamålsanpassad avseende åtgärder än
den RUS‐baserade indelningen i föregående avsnitt. Energiförsörjningen har nu delats upp i tre olika
sektorer (energi, byggnader och industri), varvid industriprocesser har inkluderats i industrisektorn.
Denna korta sammanfattning visar att det framtida regionala klimatarbetet kommer att ändra
karaktär jämfört med utvecklingen sedan 1990. De enkla reduktionerna i väldokumenterade
stationära anläggningar ska ersättas med reduktioner i mobila enheter och av diffusa utsläpp från
jordbruket som inte är så väldokumenterade idag. Detta betyder att det regionala klimatarbetet
kommer bli mycket annorlunda i framtiden jämfört med vad som har utförts sedan 1990.

Figur 7. Utsläpp av klimatgaser i Halland redovisade som koldioxidekvivalenter under 1990 och 2011 för sju olika sektorer
och som omfattas av de nationella klimatmålet för 2020, d.v.s. anläggningar som ingår i det europeiska
utsläppshandelssystemet ETS ingår inte i detta stapeldiagram.
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3 Dagens utsläpp (2011)
I föregående kapitel redovisades tidsperspektivet för förståelse av förändringarna sedan 1990. I detta
kapitel ges en mer detaljerad beskrivning av klimatgasutsläppen under 2011 i syfte att förstå den
nuvarande strukturen av klimatgasutsläppen. Den relativa fördelningen mellan sektorerna i den nya
sektorsindelningen är följande: 5 % för energi, 6 % för byggnader, 18 % för industri, 46 % för
transporter, 23 % för jordbruk, 2 % för avfall och avlopp samt 0,5 % för lösningsmedel. Dessa
proportioner framgår av Figur 8.

Figur 8. Totala klimatgasutsläpp 2011 uppdelat på sju olika sektorer och sex olika klimatgaser inklusive anläggningarna
inom utsläppshandelssystemet.

Figur 9. Jämförelse mellan klimatgasutsläpp per capita under 2011 uppdelat på ETS‐anläggningar och övriga utsläpp.
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De totala klimatgasutsläppen i Halland uppgick till 1,83 miljoner ton koldioxidekvivalenter under
2011. Utslaget på alla innevånare i Halland ger det ett utsläpp på 6,1 ton/person. Under samma år
var utsläppen 6,5 ton/person i Sverige och 9,0 ton/person inom EU27. Detta betyder att de
nuvarande klimatgasutsläppen är 7 % respektive 33 % lägre än de genomsnittliga utsläppen i Sverige
och inom EU27. Figur 9 visar att skillnaden mot EU27 är att ETS‐anläggningarna har betydligt större
utsläpp, men Halland har samma utsläpp utanför ETS. Relativt Sverige har Halland högre
klimatgasutsläpp utanför ETS, men lägre utsläpp från ETS‐anläggningar. Innebörden av detta
konstaterande är att Halland har ett högre relativt ansvar för utsläppsreduktioner, då dess ETS‐andel
är lägre än för både Sverige och EU.

3.1 Energi
Energi omfattar elproduktion, värmeproduktion i fjärrvärmesystem och bränslehantering.
Utsläpp av koldioxid från elproduktion med fossila bränslen inom energiföretag sker bara på tre
platser i Halland: reservkraftverken på Ringhals samt i gasturbinerna i Lahall (Varberg) och Halmstad.
Gasturbinerna fungerar som reserv utifall det skulle uppstå störningar eller hög belastning på elnäten
i Halland. Gasturbinerna drivs med eldningsolja och används ca ett tiotal gånger per år och då under
kortare perioder. Ett exempel på detta är Lahall som under 2010 startades 10 gånger och var i bruk
ungefär 15‐30 minuter varje gång. Det är Svenska kraftnät som driver gasturbinerna i Lahall och E.ON
som driver den i Halmstad (E.ON, 2010; Vattenfall, 2011). Sammanlagt släpptes 6600 ton koldioxid ut
under 2011 enligt ETS‐statistiken. Om (Statistiska Centralbyrån, 2013e) används för en skattning
erhålls koldioxidutsläppet 4500 ton.
I Halmstad produceras även el från avfall i Kristineheds avfallskraftvärmeverk. Sammanlagt släpptes
14 800 ton fossil koldioxid ut under 2011 enligt skattning baserad på information från (Svensk
Fjärrvärme, 2011). Att koldioxidutsläpp från avfallsförbränning bokförs på energiomvandling följer en
internationell princip om att utsläpp från avfall ska flyttas från avfall och avlopp till energisektorn när
energi återvinns från avfallsförbränning.
Fjärrvärmesystemen i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad använder fossila bränslen för
att täcka extrema värmebehov under kalla dagar. Sammanlagt släpptes 7500 ton koldioxid ut under
2011 enligt ETS‐statistiken. Om (Statistiska Centralbyrån, 2013f) används för en skattning erhålls
koldioxidutsläppet 6500 ton.
I Halmstad produceras även värme från avfall i Kristineheds avfallskraftvärmeverk. Sammanlagt
släpptes 29 700 ton fossil koldioxid ut under 2011 enligt skattning baserad på information från
(Svensk Fjärrvärme, 2011). Det totala klimatgasutsläppet från Kristinehed är således knappt 45 000
ton koldioxid per år om utsläppet från elproduktionen adderas. Detta utsläpp kommer dock inte att
sjunka om fjärrvärmeanslutna byggnader i Halmstad reducerar sin värmeanvändning, ty avfallet
måste ändå förbrännas för att undvika framtida metanutsläpp från avfallet. Det är således bara lägre
avfallsmängder som kan sänka detta klimatgasutsläpp från Kristinehed.
Bränslehantering ger upphov till diffusa utsläpp av metan från bränsledepåer, bensinmackar,
naturgasledningar mm enligt (Segersson, et al., 2013). Utsläppen skattas till 31500 ton
koldioxidekvivalenter under 2011 genom användning av nationella schablonvärden.
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En sammanfattning av energisektorns klimatgasutsläpp i Halland under 2011 redovisas i Tabell 1.
Tabell 1. Översikt över klimatgasutsläpp i ton koldioxidekvivalenter inom energianläggningar under 2011

Aktivitet

Skattning med SCB:s regionala
energibalanser
4 500
14 800
6 500
29 700
31 500
87 000

Elproduktion, fossila bränslen
Elproduktion, avfall (Kristinehed)
Fjärrvärme, fossila bränslen
Fjärrvärme, avfall (Kristinehed)
Bränslehantering (metanutsläpp)
Summa

Motsvarande enligt ETS
6 600
7 500

3.2 Byggnader
Enligt RUS‐statistiken gav byggnader upphov till utsläpp av totalt 105 000 ton koldioxidekvivalenter
under 2011. Dessa fördelade sig på följande sätt: 36 800 ton för uppvärmning av bostäder med olja
och naturgas, 56 500 ton för uppvärmning av lokaler med olja och naturgas samt 7900 ton för
metangasutsläpp och 3400 ton för lustgasutsläpp från småskalig förbränning.
Totalt utsläpp av 93 000 ton koldioxid från uppvärmning av byggnader med olja och naturgas i
Halland kan uppfattas som högt med tanke på att Sverige i stort sett nästan tagit bort all användning
av fossila bränslen. Under 2011 hade fossila bränslen en marknadsandel på bara 2,5 % i hela landet,
därför redovisas en jämförelse med andra informationskällor i Tabell 2. Den regionala
energistatistiken från SCB ger underlag för ett totalt utsläpp på 53 000 ton koldioxid för byggnader.
Denna skattning grundas dock på att ingen information om användning av naturgas till uppvärmning
finns med. Om den nationella energistatistiken för byggnader från SCB skalas ned till Hallands
befolkningsandel (3,2 %) för oljeanvändningen och 15 % för naturgasanvändningen (naturgas
används bara för uppvärmning i Skåne, Hallands och Jönköpings län), så erhålls skattningen 36 000
ton koldioxid. Slutsatsen blir att det råder en betydande osäkerhet kring de halländska byggnadernas
utsläpp av koldioxid för uppvärmning med olja och naturgas.
Tabell 2. Olika skattningar av koldioxidutsläpp i ton från användning av olja och naturgas för uppvärmning av byggnader i
Halland under 2011

Källa
RUS emissionsstatistik
Regional energistatistik
varav olja
varav naturgas

Skalning från nationell
energistatistik
varav olja
varav naturgas
Olja, information för Halland
från den nationella småhus‐
enkäten för 2010

Bostäder
totalt
36 800
3 500

varav
småhus

varav fler‐
bostadshus

Lokaler

Byggnader
totalt
93 300
53 100

2 500

1 000

56 500
49 600

3 500
0

2 500
0

1 000
0

49 600
0

0

20 800

11 700

9 100

14 700

35 500

11 100
9 700

8 000
3 700

3 100
6 000

4 900
9 800

16 000
19 500

11 200
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3.3 Industri
3.3.1 Industriföretag inom ETS
Det är fyra industrier som ingått i ETS under 2011 var Pilkington Halmstad, Stora Enso Hylte Bruk,
Södra Cell Värö och Höganäs AB Halmstadverken, se Figur 10. Totalt stod dessa fyra industriföretag
för ett koldioxidutsläpp på 216 000 ton. Detta utsläpp är betydligt större än för ETS‐anläggningarna
inom energiföretagen.

Figur 10. Klimatgasutsläpp i Halland 2011 inom ETS uppdelat på de fyra större industrierna och energiförsörjning.

Pilkington Halmstad har producerat floatglas samt anslutit delar av sin spillvärme till fjärrvärmenätet.
I genomsnitt har Pilkington stått för utsläpp motsvarande 160 000 ton koldioxidekvivalenter per år
sedan 2005. Pilkington har haft ett större utsläpp än vad de haft utsläppsrätter för (allokering som
streckad linje i Figur 11) vilket innebär att de har behövt köpa utsläppsrätter årligen. Pilkington
Halmstad har varit den största klimatbelastande industrin i Halland (Figur 10) och kommer i och med
sin nedläggning under 2013 bidra till en omfattande minskning av de totala klimatgasutsläpp i
regionen. Dock bidrar nedläggningen inte till målet om en 40 % reduktion fram till 2020, då målet
avser utsläpp utanför den handlande sektorn. Detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till när
klimatgasstatistik för denna period gås igenom. Utsläppsrätterna som Pilkington erhöll inom ETS går
tillbaka till EU och kan portioneras ut till andra företag. Utsläppsrätterna och därmed utsläppen
försvinner alltså inte från marknaden när en industri inom ETS läggs ner utan flyttar endast till andra
delar av Europa (Europeiska kommissionen, 2013).
Stora Enso Hylte Bruk är en mekanisk pappersmassaindustri som också tillverkar tidningspapper. I
genomsnitt har Hylte Bruk stått för utsläpp motsvarande 52 000 ton koldioxidekvivalenter per år
sedan 2005. Utsläppen har sedan införandet av utsläppshandel minskat från cirka 80 000 under 2005
till 30 000 ton koldioxidekvivalenter under 2011, Hylte Bruk har därmed lägre klimatgasutsläpp än
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vad de har rätt till enligt allokeringen inom ETS (Figur 11). Hylte Bruk allokerades cirka 100 000 ton
Koldioxidekvivalenter 2011. De överblivna utsläppsrätterna har företaget sålt inom handelssystemet.
(Hylte Bruk, 2012).
Södra Cell Värö är en renodlad kemisk pappersmassaindustri som sedan 2006 har minskat sina
utsläpp så pass att de ligger klart under de allokerade utsläppsrätterna inom ETS. Allokeringen 2011
var 39 000 ton medan utsläppen var 14 000 ton koldioxidekvivalenter. Överskottet på utsläppsrätter
såldes på marknaden. I genomsnitt har Södra Cell Värö stått för utsläpp motsvarande 30 000 ton
koldioxidekvivalenter per år mellan 2005 till 2011 (Södra, 2012).
Statistiken från RUS för de båda pappersmassaindustrierna är platsspecifika och bygger på
miljörapporter och information direkt från företagen. Biogena utsläpp ingår inte och de
koldioxidutsläpp som är kopplade till kalkanvändningen på företagen redovisas under processer och
mineralprodukter i den nationella emissionsdatabasen (Segersson, et al., 2013).
Höganäs AB Halmstadverken producerar olegerat och legerat järnpulver genom smältning och
atomisering av skrot och andra järnråvaror. Anläggningen i Halmstad ingår som integrerad del i
Höganäs Sweden AB:s produktion och framställda produkter levereras i huvudsak till Höganäs för
slutförädling. Höganäs Halmstadverken håller sig i nivå eller något under de tilldelade
utsläppsrätterna inom ETS. I genomsnitt har Höganäs AB stått för utsläpp motsvarande 22 000 ton
Koldioxidekvivalenter per år sedan 2005 (Höganäs Halmstadverken, 2012).
Svenska industriföretag och värmeproducenter som omfattas av EU:s utsläppshandel fick
inledningsvis under den tredje handelsperioden en gratis tilldelning på 29,1 miljoner utsläppsrätter
för 2013. Detta kommer successivt skalas ned till 19,95 miljoner under 2020, se Tabell 3. Figur 11
visar med streckade linjer den allokerade mängd utsläppsrätter som de tre företagen inom ETS i
Halland har att rätta sig efter fram till 2020. Allokeringen för Pilkington har inte tagits med i och med
företagets nedläggning under 2013.
Som figuren visar kommer allokeringen under 2013‐2020 att vara betydligt högre än nuvarande
utsläpp. Detta beror på att den nya allokeringsmetoden med branschtypiska riktvärden ger en annan
tilldelning än den tilldelning som tillämpades med hjälp av historiska värden under de två första
handelsperioderna 2005‐2007 och 2008‐2012. En högre tilldelning än faktiska utsläpp tyder på att
anläggningarna är effektivare än genomsnittet i Europa.
Tabell 3. Tilldelade utsläppsrätter uttryckta i ton koldioxid för de tre återstående industriföretagen inom ETS i Halland
fram till 2020 (Naturvårdsverket, 2013c)

Tilldelade utsläppsrätter

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Hylte Bruk

246 217 241 656 237 055 232 421 227 749 223 044 218 296

213 542

Södra Cell Värö
Höganäs Sweden AB,
Halmstadverken

68 210

65 089

62 020

59 011

56 061

53 172

50 339

47 577

16 222

15 940

15 656

15 368

15 077

14 782

14 485

14 186

17

Figur 11. Klimatgasutsläpp för ETS‐industrierna 2005‐2011. Heldragen linje anger utsläpp, streckad linje anger tilldelade
utsläppsrätter.

3.3.2 Industrier utanför ETS
Utsläppen från industrier utanför utsläppshandelssystemet kan skattas genom att subtrahera ETS‐
anläggningarna från totalvolymerna för hela industrisektorn. En sådan analys redovisas i Tabell 4.
Analysen visar att ETS‐anläggningarna står för nästan två tredjedelar av industrins klimatgasutsläpp.
Återstående utsläpp av klimatgaser för industrier utanför utsläppshandelsystemet blir 116 000 ton
koldioxidekvivalenter, varav 70 000 ton utgörs av koldioxid från användning olja och naturgas som
industriella energikällor. Det är dock inte så lätt att särskilja denna användning från ETS‐
anläggningarna pga. sekretessreglerna i den regionala energistatistiken från SCB. Några få exempel
på industriföretag som tillhör denna grupp återfinns i Tabell 5. Det kan dock skattas från den
regionala energistatistiken att industriell användning av olja i Laholm, Falkenberg och Kungsbacka
(kommuner utan några ETS‐anläggningar) ger upphov till koldioxidutsläpp på 10 000 ton.
Motsvarande användning av naturgas i dessa kommuner ger utsläpp på 24 200 ton koldioxid.
Tabell 4. Skattning av industriella klimatgasutsläpp i Halland utanför utsläppshandelsystemet ETS och dess fördelning
under 2011

Utsläppsgrupp
Totalt utsläpp för alla halländska industrier
Koldioxidutsläpp inom ETS
Industriutsläpp utanför ETS
Varav koldioxid
Varav metan
Varav lustgas
Varav HFC
Varav PFC
Varav SF6

Ton koldioxidekvivalenter
333 000
‐216 000
116 000
70 000
4 600
18 400
22 600
70
700
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Tabell 5. Klimatgasutsläpp för industriföretag i Halland utanför ETS som använder fossila bränslen. Skattningarna är
baserade på en lista av återbetalad skatt under 2012 som publicerats av tidskriften (Bioenergi, 2013 nr 4) och förutsätter
att eldningsolja används i dessa industriella verksamheter

Företag
DIAB
Krönleins Bryggeri
Heurlins Lackering
Getinge Sterilization
Släryds Grus och Entreprenad
Falkenberg Graphic Media
Hylte Tryck
Svenska Örtmedicinska Institutet
Summa

Ort
Laholm
Halmstad
Varberg
Getinge
Rolfstorp
Falkenberg
Hyltebruk
Vallberga

Ton Koldioxidekvivalenter per år
4 500
2 400
1 700
1 200
1 040
320
140
140
11 400

3.4 Transporter
Kategorin transporter och arbetsmaskiner stod för 46 % av de totala utsläppen under 2011. Utav
dessa stod underkategorierna personbilar för 24 %, lätta lastbilar för 3 %, tunga lastbilar och bussar
för 11 %, arbetsmaskiner för 6 % resterande underkategorierna utgjorde 2 % av de totala
klimatgasutsläppen år 2011.

Figur 12. Fördelningen av de sex olika klimatgaserna inom kategorin transporter under 2011.

Personbilarna står för den största delen av utsläppen i regionen, 447 000 ton koldioxidekvivalenter
under 2011. Detta är klimatgasutsläppen från hela personfordonsflöden i regionen, vilket innebär att
även de fordonen registrerade utanför Halland ingår. Underlaget kommer från den så kallade
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SIMAIR‐modellen (Segersson, et al., 2013). Genom Halland går E6 med en stor andel av nationell och
internationell personbilstrafik. Det skulle då vara intressant att skatta utsläppen från personfordon
registrerade i regionen och se skillnaden mot totalutsläppet. Enligt SCB fanns det i Halland 155 689
fordon i bilregistret 2011 (Statistiska Centralbyrån, 2013c). Det genomsnittliga utsläppet för
personbilar i den svenska bilparken (nya och gamla fordon) uppgick 2011 till 184 gCO2 per km
(Trafikverket, 2013b). Samtidigt visar statistik att körsträckan per bil i Halland 2011 uppgick till 1265
mil per år (Länstyrelsen, 2013b). Detta innebär att 362 000 ton koldioxidekvivalenter, eller 81 % av
personbilarnas totala utsläpp kommer från fordon registrerade i regionen. Slutsatsen blir att E6‐
effekten för enbart personbilar kan uppskattas till 85 000 ton koldioxidekvivalenter per år, vilket
motsvarar knappt 5 % av hela regionens klimatgasutsläpp.
Den näst största gruppen är tunga lastbilar och bussar som hade klimatgasutsläpp på 193 000 ton
koldioxidekvivalenter under 2011. Även här föreligger en betydande E6‐effekt, då en stor volym av
nationell och internationell godstransporter använder E6. Vi har dock inte funnit relevanta Indata för
en skattning av E6‐effekten för tunga lastbilar och bussar. Men om en fjärdedel av transportarbetet
utgörs av nationell och internationell trafik, så skulle det motsvara ett klimatgasutsläpp på 48 000 ton
per år eller knappt 3 % av hela regionens klimatgasutsläpp. Sammanlagt skulle då den totala E6‐
effekten uppskattas till omkring 8 % av Hallands hela klimatgasutsläpp.
Kategorin arbetsmaskiner innefattar ett antal maskiner, både mobila och stationära, från en mängd
olika sektorer. Några av dessa är industri, jordbruk, skogsbruk, fiskeri samt utsläpp från vägarbeten
och hamnområden. Arbetsmaskiner är en problematisk kategori då emissionerna i många fall är
svåra att begränsa geografiskt. Anledningen till det är att maskinerna kan röra sig utanför vägnätet
eller vara tillfälligt utplacerade vid byggarbetsplatser, vägarbeten etc. Detta är särskilt sant för
industrins arbetsmaskiner. Här används en schablon med information om vilka branscher som
merparten av arbetsmaskinerna förekommer. Denna schablon innehåller stora osäkerheter. Att
fördela emissioner från arbetsmaskiner inom olika branscher är också problematiskt. Det finns
rimliga metoder för branscher som gruvindustri, byggindustri, hamnar och järn‐ och stålindustri. För
övrig industri och för skogsindustrin samt för övriga mobila arbetsmaskiner är emissionernas
lokalisering däremot mycket osäker. Från skogsbruk och jordbruk kan arbetsmaskinernas emissioner
begränsas geografiskt relativt väl, då utförlig data för avverkad skog och åkermark finns tillgänglig.
Eftersom emissionerna ofta är spridda över stora ytor medför detta att den geografiska fördelningen
inte är lika kritiskt som för t.ex. fasta anläggningar.
En annan sektor är hushållens arbetsmaskiner där maskiner för hushålls‐ och trädgårdsarbete samt
fyrhjulingar och snöskotrar ingår. Fördelningen av emissioner från hushållens arbetsmaskiner är grov.
Den mest använda parametern är boyta småhus och fritidshus per kvadratkilometer. För skotrar och
fyrhjulingar fördelas emissionerna utifrån antal registrerade fordon per kommun och boyta småhus
och fritidshus inom varje kommun. Ett problem är att de fordon som är registrerade i en viss
kommun inte nödvändigtvis används där (Segersson, et al., 2013).
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3.5 Jordbruk
År 2011 bidrog jordbrukssektorn till klimatgasemissioner motsvarande ca 416 000 ton
koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar 23 % av Hallands totala emissioner. Detta är en stor andel
jämfört med Sverige totalt där endast 13 % av klimatgasutsläppen tillskrivs jordbruket
(Naturvårdsverket, 2013e). Orsaken till denna skillnad är det mycket djurintensiva jordbruk som
bedrivs i Halland. Samtliga av de tre viktigaste klimatgaserna koldioxid (CO2), metan (CH4) och lustgas
(N2O) finns representerade även om det oftast talas om metan och lustgaser när det gäller
jordbrukets bidrag. Koldioxidutsläppen från arbetsmaskiner och energianvändning, även
uppvärmning, i jordbruket redovisas under sina respektive sektorer. 2011 stod jordbruket för ca 70 %
av de totala metanemissionerna och ca 84 % av de totala lustgasemissionerna i Halland. Kategorierna
tarmgaser från idisslare och övrigt jordbruk stod för ca 78 % av emissionerna från jordbrukssektorn
2011.

Figur 13. Fördelningen av de sex olika klimatgaserna inom kategorin jordbruk under 2011.

I kategorin övrigt jordbruk ingår både emissioner från gödslad åkermark och från skörderester som
lämnats på åkern. Lustgasemissioner från dessa skörderester beräknades 2005 utgöra ca 6 % av den
totala N2O avgången i det svenska jordbruket (SMED, 2005). Insamling av skörderester och
användning som foder eller i biogasproduktion kan därför minska lustgasemissionerna i jordbruket.
Dock måste behandlings‐ och transportkostnaderna av skörderester hållas nere för att klimatnytta
ska bestå. Tyvärr har vi dålig kunskap om de biologiska processer som ligger bakom utsläppen av
lustgas från mark och vilka parametrar som påverkar utsläppens storlek. För lustgas från mark
beräknas avgången utifrån mängden tillfört kväve till marken, även om det är känt att
lustgasavgången också påverkas av andra faktorer såsom temperatur och markens vattenhalt
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(Berglund, et al., 2009a). Det vore önskvärt att komma bort från de schabloniserade beräkningar som
ligger till grund för emissionerna från lantbruket. Pågående studier av lustgasemissioner på lätta
jordar i södra Halland indikerar att den emitterade koldioxiden från marken svarar för en 50 gånger
större växthuspåverkan (GWP) jämfört med lustgasen.
Den tredje största emissionskategorin är kogödsel som utgör drygt 12 % av jordbrukets utsläpp. I
denna kategori finns utsläpp som har sitt ursprung i gödselhantering och lagring och innefattar både
metan och lustgas. Lustgasemissionerna från flytgödsellager är oftast låga om inte gödselbrunnen
har svämtäcke som minskar syretillförseln och skapar förutsättningar för denitrifikation och därmed
lustgasavgång (Rodhe, et al., 2008). Övriga gödselslag bidrar endast marginellt till jordbrukets
utsläpp. Odling på organogena jordar bidrar med lustgasutsläpp. Ca 4,1 % av jordbruksmarken i
Halland (åkermark + betesmark/slåtteräng) består av torvjord (organogen jord) (Berglund, et al.,
2009b). Dessa jordar har oftast en gång varit täckta av vatten men blivit dikade och torrlagda för att
vinna mer åkermark. En återgång till sjö eller våtmark för dessa jordar skulle sannolikt minska både
lustgas och koldioxidavgång men kanske å andra sidan öka metanemissionen.

3.6 Avfall och avlopp
Sektorn Avfall och avlopp utgjorde 1 % av de totala utsläppen i Halland under 2011. Nationellt så har
sektorn Avfall och avlopp stått för en 30 % minskning av växthusgasutsläppen, mätt i
koldioxidekvivalenter, under de senaste 10 åren. För Hallands del har utsläppen minskat tack vare
sättet som regionen tar hand om sitt avfall. Avfallsförbränning för utvinning av fjärrvärme har
tillsammans med tuffare lagstiftning och bättre reningstekniker minskat utsläppen från
avfallshanteringen. Mängden avfall som läggs på deponi har också minskat drastiskt. Att deponering
minskat är viktigt ur klimatsynpunkt då det tidigare varit främst metanutsläpp från avfallsupplag som
varit den största källan. Statistiken från RUS är dock något osäker vad gäller denna sektor. Det saknas
ett antal industrideponier bland datamaterialet, samtidigt räknas inte deponier och avfallsupplag
som lagts ner före 1994 med, trots att deponier ger ifrån sig metanutsläpp under en mycket lång tid,
d.v.s. mer än 30 år. Baserat på detta bedöms denna sektor som osäker, dock anses statistiken på
länsnivå ändå vara rimlig (Segersson, et al., 2013).

3.7 Lösningsmedel
Kategorin lösningsmedel utgjorde 0,5 % av de totala klimatgasutsläppen i Halland under 2011.
Utsläppen har minskat i både Halland och nationellt, framförallt tack vare den ökande användningen
av vattenbaserade färger. Statistiken bedöms dock ganska osäker vad gäller geografisk fördelning,
men då utsläppen är utspridda relativt jämt över stora områden så är fördelningen relativt okänslig
för geografiska fel. Fördelningen anses fånga upp hushållens användning ganska väl. När det gäller
användningen av lösningsmedel i näringsverksamheter, så fördelas utsläppen jämt över industrimark
då anläggningsspecifik information saknas. Detta betyder att verksamheter som använder stora
mängder lösningsmedel tilldelas för låga emissioner (Segersson, et al., 2013).

3.8 Totala utsläpp exklusive utsläppshandel
Ett delsyfte med detta projekt är att hitta möjliga åtgärder som stöder det svenska klimatmålet för
den icke‐handlande sektorn. Därför måste Figur 8 rensas från de anläggningar inom energi och
industri som ingår i utsläppshandelsystemet. Detta har genomförts i Figur 14. Totalt ger detta ett
utsläpp på 1,60 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
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Den nya relativa fördelningen mellan sektorerna blir följande: 5 % för energi, 7 % för byggnader, 7 %
för industri, 53 % för transporter, 26 % för jordbruk, 2 % för avfall och avlopp samt 0,5 % för
lösningsmedel.
Slutligen har de sju aktiviteter som har högst utsläpp av klimatgaser sammanställts i Tabell 6. Dessa
aktiviteter står nu för 76 % av alla klimatgasutsläpp i Halland. Det är främst inom dessa aktiviteter
som möjliga framtida reduktioner ska kunna identifieras.

Figur 14. Totala klimatgasutsläpp 2011 uppdelat på sju olika sektorer och sex olika klimatgaser, exklusive de halländska
anläggningarna inom utsläppshandelssystemet.
Tabell 6. Översikt över de sju aktiviteter som hade störst utsläpp av klimatgaser utanför utsläppshandelsystemet under
2011

Sektor

Klimatgas

Aktivitet

Transporter

Koldioxid

Transporter

Koldioxid

Jordbruk

Lustgas

Jordbruk
Transporter
Byggnader
Industrier utanför
ETS

Metan
Koldioxid
Koldioxid

Drivmedel till personbilar
Drivmedel till tunga lastbilar och
bussar
Markprocesser kopplade till
kvävetillförsel mm.
Tarmgaser från idisslare
Drivmedel till arbetsmaskiner
Olja och naturgas till uppvärmning

Koldioxid

Olja och naturgas som energikällor
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Utsläpp i
koldioxid‐
ekvivalenter per
år
443 000

Andel av
alla
utsläpp

191 000

12 %

168 000

11 %

157 000
98 000
93 000

10 %
6%
6%

70 000

4%

28 %

4 Exempel på genomförda reduktioner i Halland
I detta kapitel redovisas olika exempel på reduktioner av klimatgasutsläpp som har genomförts i
Halland och som kommer att underlätta måluppfyllelsen till 2020. Vi har valt att presentera dessa
exempel efter den indelning i stationära, mobila och diffusa utsläpp som vi identifierade i avsnitt 2.4,
när vi sammanfattade utvecklingen av utsläppen mellan 1990 och 2011. Syftet med detta kapitel är
att visa vilka lokala utsläppsreduktioner som konkret ligger bakom utvecklingen som beskrevs i
kapitel 2. Medvetenhet om att betydande reduktioner redan har genomförts kan sänka de mentala
hindren för att hitta nya sätt för reduktioner av klimatgasutsläpp.

4.1 Stationära utsläpp från energiomvandling
Av Figur 17 framgick att skillnaderna för de flesta sektorer är marginella mellan 1990 och 2011,
förutom för sektorn byggnader, där det har skett en kraftig reduktion av klimatgasutsläppen. Dessa
reduktioner har i sin tur inte orsakat motsvarande ökningar av utsläppen inom elproduktion och
fjärrvärme, då dessa verksamheter använder fossila bränslen i liten utsträckning. Dessa verksamheter
har en gemensam nämnare tillsammans med industrin: samtliga är exempel på stationära
tillämpningar. I kombination med ekonomiska styrmedel har det varit lättast att reducera
klimatgasutsläppen i dessa tillämpningar.
4.1.1 Bostäder och lokaler
Olja blev under mitten av 1900 talet ett vanligt förekommande bränsle för uppvärmning av bostäder
och lokaler. Under de senaste decennierna har användingen av olja för uppvärmning av bostäder och
lokaler minskat kraftigt på grund av nationell oljeersättnings‐ och klimatpolitik. Reduktionen av
klimatgasutsläpp inom bostäder och lokaler skattas till 303 000 ton koldioxidekvivalenter mellan
1990 och 2011.
4.1.2 Fjärrvärme
Fjärrvärme fanns 1990 i Halmstad, Kungsbacka och Falkenberg, men hade ännu inte byggts ut i
Varberg. Den samlade mängden värme som levererades till fjärrvärmekunder i Halland 1990 uppgick
till 296 GWh, som erhölls från 333 GWh tillförd energi. Utav denna tillförda energimängd kom 17
GWh från olja, 56 GWh från naturgas och 164 GWh från avfall. Det samlade utsläppet av
koldioxidekvivalenter kan då skattas till 31 000 ton (Värmeverksföreningen, 1991).
Mellan 1990 och 2011 har fjärrvärmen även byggts ut i Varberg. Värmemängden som levererades till
fjärrvärmekunder i Halland 2011 uppgick till 912 GWh baserat på 952 GWh tillförd energi. Utav
denna tillförda energimängd kom 7 GWh från olja, 32 GWh från naturgas och 330 GWh från avfall.
Det samlade utsläppet av koldioxidekvivalenter kan då skattas till 38 000 ton för 2011 (Svensk
Fjärrvärme, 2011).
Under tidsperioden ökade försäljningen av fjärrvärme med 208 %. Användningen av både olja samt
naturgas minskade under tidsperioden medan förbränningen av avfall ökade i sådan utsträckning att
de totala utsläppen av koldioxidekvivalenter var något högre 2011 än 1990. Den ökade
förbränningen av avfall beror även på det förbud mot deponering av organiskt avfall som infördes
2005. Förbränning av organiskt avfall är mycket viktigt ur klimatsynpunkt då den ersätter framtida
metanutsläpp från avfall med utsläpp av koldioxid, som totalt har en lägre växthuspåverkan.
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En stor andel av den reduktion av utsläpp på 303 000 tusen ton koldioxidekvivalenter som kan
hänföras till byggnader har ersätts av en kombination av fjärrvärme, elvärme, värmepumpar och
pelletspannor. En total ökning av utsläppen inom fjärrvärmesystemen på 7000 ton
koldioxidekvivalenter per år ska då ställas i relation till reduktionen på 303 000 ton för byggnaderna.
Det ger en reduktion på 13 % av de totala utsläppen relativt 1990.
Under 2001 byggdes fjärrvärmeledningen mellan Värö bruk och Varberg. Före detta fanns det bara
ett mindre fjärrvärmesystem i stadsdelen Breared. Det var först i samband med att spillvärme‐
ledningen från Värö byggdes 2001 som fjärrvärmenätet började byggas ut. Det har sedan dess ersatt
fossila bränslen för lokal uppvärmning i flerbostadshus och småhus. Reduktionerna av
koldioxidekvivalenter har totalt skattats till 40 000 ton koldioxidekvivalenter för 2011.
4.1.3 Viking Malt
På Viking Malt i Halmstad framställs malt till bryggeri‐ och destilleriindustrin. Vid framställning av
malt används vanligen korn, varvid kornet fuktas för att börja gro. Processen avbryts genom torkning
och rostning, vilket kräver värme. Viking Malt har två torktorn. Torn 1 konverterades år 2006 från
naturgas till fjärrvärme. Torn 2 togs i drift år 2004 och var från start försett med fjärrvärme. Året före
konverteringen (2005) uppgick energibehovet av naturgas till cirka 42 GWh vilket motsvarar 8000 ton
koldioxidekvivalenter.
4.1.4 Biogasproduktion i Halland
Det finns fjorton biogasanläggningar i Halland som under 2013 totalt producerade 103 GWh enligt
Tabell 7. Det är framförallt de två stora samrötningsanläggningarna i Laholm och Falkenberg som står
för majoriteten (56 %) av biogasproduktionen i länet, (Andersson, 2013). Dessa två anläggningar
uppgraderar det mesta av den producerade biogasen och matar in den på naturgasnätet. Det medför
att Halland har en relativt hög andel uppgraderad biogas i förhållande till medelvärdet för hela
Sverige (Fransson, et al., 2012).
Tabell 7. Biogasproduktion i Halland, 2013
Företag

Anläggningstyp

Produktion, 2013 (GWh/år)

Falkenbergs Biogas AB

Samrötningsanläggning

42

Södra Hallands Kraft Laholms Biogas AB

Samrötningsanläggning

16

Glassbacka Lantbruk AB, Falkenberg

Gårdsbaserad anläggning

1,5

Högryd Lantbruk, Varberg

Gårdsbaserad anläggning

2

Edenberga Gård, Laholm

Gårdsbaserad anläggning

2,6

Skottorp Säteri, Laholm

Gårdsbaserad anläggning

4,4

Kvarngårdens Lantbruk, Falkenberg

Gårdsbaserad anläggning

2,2

Wapnö AB, Halmstad

Gårdsbaserad anläggning

10

Västra Stranden, Halmstad

Avloppsreningsverk

8,6

Ängstorp, Laholm

Avloppsreningsverk

1,3

Hedhuset, Laholm

Avloppsreningsverk

0,8

Smedjeholm, Falkenberg

Avloppsreningsverk

3,3

Getterön, Varberg

Avloppsreningsverk

5

Carlsberg, Falkenberg

Industrianläggning

Totalt

3,3
103

25

Under förutsättning att hela energiinnehållet på 103 GWh/år kommer till användning i Halland och
om biogasen ersätter fossila fordonsbränslen skulle klimatgasreduktionerna i Halland motsvara
27 800 ton koldioxidekvivalenter per år.
4.1.5 ETS
Pilkington minskade utsläppen av koldioxidekvivalenter med 17 800 ton per år under tidsperioden
2005‐2011.
Södra Cell Värö har sedan 2009 haft ett stadigt minskande utsläpp av klimatgaser. Detta beror främst
på underhållsarbete och installation av en förgasare som förgasar bark till gengas, gengasen ersätter
eldningsolja i kalkugnen. Företaget har även ökat sin andel flytande biobaserade bränslen, så kallad
tallbeckolja. Detta har gjort att Södra Cell Värö förbrukar 10 639 ton eldningsolja per år men
målsättningen för företaget är att bli helt fossilfria (Morin, 2013). Södra Cell Värö minskade
utsläppen av koldioxidekvivalenter med 19 000 ton per år under tidsperioden 2005‐2011.
Hylte Bruks produktion har minskat från full drift av fyra pannor under 2010 till två pannor under
2013. Detta har påverkat företagets energianvändning och utsläpp. Hylte Bruk har ett system där
ångan som används i pappersproduktionen används för att framställa el, vilket gör att de är
självförsörjande till 10 %, resterande el är främst baserad på vatten‐ och kärnkraft. Det är panna tre
och fyra som för närvarande är i drift på Hylte Bruk. Panna tre eldas med naturgas och panna fyra
med returträflis, slam från avloppsrening, bark samt andra biobränslen, dock används olja i båda
pannorna men endast tillfälligt, som vid uppstart. Förbränningen styrs med rökgasanalysator och
datorsystem för maximal förbränning och så låga utsläpp som möjligt. Panna fyra renas med cykloner
och elfilter. Eftersom panna tre främst drivs med naturgas behövs ingen särskild rökgasrening för
pannan (Hylte Bruk, 2012). Hyltebruk minskade utsläppen av koldioxidekvivalenter med 50 000 ton
per år under tidsperioden 2005‐2011.

4.2 Mobila utsläpp från transporterna
Transportsektorn står idag för en stor del av de utsläpp som påverkas av det nationella målet om
utsläppsreduktioner se Figur 14. I motsats till energisektorn är transportsektorn exempel på mobila
tillämpningar, som hittills vara svåra att sänka utsläppen för.
Hallandstrafiken började införa förnybara bränslen i kollektivtrafiken 2010. Utsläppsreduktionerna
för bussar (inkl. skolbussar) 2011 till följd av biogas och biodiesel användning skattas till 2300 ton
koldioxidekvivalenter (Svensk Kollektivtrafik, 2014). Utsläppsreduktionerna ökade för både 2012
samt 2013. Hallandstrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg och
Varberg, medan Västtrafik står för kollektivtrafiken i Kungsbacka.
Personbilar har under perioden 2005‐2011 minskat utsläppen med 43 900 ton koldioxidekvivalenter
motsvarande en relativ minskning med 9 %. Denna minskning beror på att nya bilmodeller har lägre
drivmedelsanvändning per fordon, att dieselmotorer valts i större utsträckning samt inblandning av
etanol i bensin.
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4.3 Diffusa utsläpp från jordbruket
Utsläppen från jordbrukssektor är diffusa, då de är utspridda och de kan inte hänföras till
koncentrerade och lätt identifierade punktkällor. Dessa utsläpp är i stor utsträckning baserade på
schabloner som antal djur och skattade jordbruksytor.
Biogasproduktion från gödsel är ett område för utsläppsminskning som har dubbel verkan. Först
försvinner de diffusa metanutsläppen från den konventionella stallgödselhanteringen och sedan
ersätts fossila bränslen vid den slutliga användningen i de stationära eller mobila tillämpningarna.
Lantbrukare som satsat på att bygga gårdsbaserade biogasanläggningar för rötning av i huvudsak
gödsel har kunnat ansöka om ett investeringsstöd. Upp till 30 % av investeringskostnaden har ersatts.
I kategorin övrigt jordbruk har en total reduktion på 39000 ton koldioxidekvivalenter eller 15 % skett
och då särskilt under åren 2008‐2011. Troligen beror detta på minskad användning av kvävegödsel
vilket i sin tur beror på ökad effektivitet i kväveanvändningen och arbetet som utförts via
rådgivnings‐ och kunskapsprojektet Greppa Näringen. Syftet har varit att bistå lantbrukare med
kunskap och verktyg för att minska kväve‐ och fosforförluster från verksamheten. I projektet som
startade 2001 är ca 700 lantbrukare aktiva och man har sedan dess genomfört runt 4000
rådgivningstillfällen (Länsstyrelsen Hallands län, 2013a).

4.4 Övrigt
I miljöinvesteringsregistret MIR återfinns skattade reduktioner för de två nationella
klimatinvesteringsprogramen LIP och KLIMP, som har genomförts för att stödja den nationella
klimatpolitiken. Statsbidrag har då erhållits till investeringar som medför lägre klimatgasutsläpp. De
halländska utsläppsreduktionerna från totalt 95 LIP‐ och KLIMP‐projekt uppgår till 3,4 % av alla
nationella projekt, vilket väl motsvarar Hallands andel av den svenska befolkningen. Den totala
reduktionen av koldioxidekvivalenter uppgår till 55 000 ton per år, vilket motsvarade 3 % av de totala
utsläppen av koldioxidekvivalenter i Halland under 2011 (Naturvårdsverket, 2013a).
De lokala investeringsprogrammen LIP gav reduktioner på 32 000 ton koldioxidekvivalenter per år. Se
vidare i Bilaga 1 (Naturvårdsverket, 2009; Naturvårdsverket, 2013b).
Resterande utsläppsreduktioner kom från klimatinvesteringsprogrammet KLIMP med 23 000 ton
koldioxidekvivalenter per år. Se vidare i Bilaga 2 (Naturvårdsverket, 2009; Naturvårdsverket, 2013b).

4.5 Sammanfattning av genomförda åtgärder
I Tabell 8 sammanfattas alla de åtgärder som har kunnat identifieras, huvudsakligen under perioden
1990‐2011. Dessa åtgärder går inte att addera rakt av, då några lokala projekt ingår i flera olika
exempel. Den övergripande tanken med Tabell 8 har varit att påvisa faktiska projekt‐ eller sektorsvisa
förändringar av klimatgasutsläpp i Halland.
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Tabell 8. Sammanfattning av exempel på förändringar av klimatgasutsläpp i Halland

Sektor eller företag

Stationära tillämpningar
Bostäder och lokaler
Varberg Energi

Halmstad Energi och Miljö
Viking Malt
Biogas

Pilkington
Hylte Bruk
Södra Cell Värö
Mobila tillämpningar
Kollektivtrafiken bussar
Personbilar

Diffusa tillämningar
Jordbrukssektorn

Övrigt
LIP
KLIMP

Åtgärder

Ton koldioxid‐
ekvivalenter
per år

Övergång från eldningsolja till
fjärrvärme, värmepumpar och pellets.
Införande av fjärrvärme med storskalig
återvinning av spillvärme från Södra Cell
Värö
Biobränsleeldat kraftvärmeverk
Oceanen i Halmstad
Övergång från naturgas till fjärrvärme
Nuvarande biogasproduktion i Halland
som ersättning för fossila bränslen för
uppvärmning eller fordon.
Generell sänkning
Generell sänkning
Generell sänkning

Tidsperiod

‐303 000

1990‐2011

‐40 000

2001‐2011

‐12 000

2008

‐8 000

2006

‐27 800

1970‐2013

‐17 800
‐50 000
‐19 000

2005‐2011
2005‐2011
2005‐2011

‐2 300

2010‐2011

‐43 900

2005‐2011

Kväveeffektivisering, Greppa näringen
mm 15 % övrigt jordbruk, tarmgaser från
idisslare

‐39 000

1990‐2011

Projekt i Halland
Projekt i Halland

‐32 000
‐23 000

1998‐2008
2003‐2012

Övergång från naturgas och diesel till
biogas och biodiesel
Lägre drivmedelsanvändning per fordon,
inblandning av förnybart bränsle,
effektivare dieselmotorer i större
utsträckning

28

5 Hallands regionala klimatmål för 2020
Det nationella klimatmålet från 2009 för 2020 kan beräknas på Hallands klimatgasutsläpp genom att
utsläppen från de halländska anläggningarna inom det europeiska utsläppssystemet under 2005
(0,33 miljoner ton) subtraheras från de totala klimatgasutsläppen för 1990 (2,32 miljoner ton). Detta
ger ett referensutsläpp på 1,98 miljoner ton koldioxidekvivalenter för 1990 avseende
klimatgasutsläppen utanför den handlande sektorn. Denna enkla skattning medför att de reduktioner
som ETS‐anläggningarna levererade innan utsläppshandeln infördes (2005) tillfaller den icke
handlande sektorn.
Det nationella målet med en total reduktion på 40 % ger då det regionala klimatmålet avseende
utsläpp av klimatgaser för 2020 till 1,19 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Om man även beaktar
riksdagens beslut om att en tredjedel av klimatmålet ska uppfyllas med inköp av utländska
utsläppsrätter, så erhålls den förväntade inhemska utsläppsnivån i Halland på 1,46 miljoner ton
koldioxidekvivalenter för 2020.
Ovanstående skattningar redovisas i Figur 15 tillsammans med utvecklingen sedan 1990. Figuren
visar tydligt att de redan genomförda utsläppsreduktionerna har medfört att de årliga
klimatgasutsläppen ligger på den förväntade trendlinjen fram till klimatmålet för 2020, om man
räknar med att köpa en tredjedel av utsläppsreduktionen utomlands. Det krävs dock ett accelererat
regionalt klimatarbete om klimatmålet ska nås utan inköp av utländska utsläppsrätter.

Figur 15. Utvecklingen av klimatgasutsläppen i Halland sedan 1990 inklusive och exklusive ETS‐anläggningarna
tillsammans med de två olika skattningarna av Hallands regionala klimatmål för 2020.
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6 Ytterligare reduktioner fram till 2020
Detta kapitel har delats in efter två olika grupper av reduktionsåtgärder med avseende på dess
marknadsmognad och tidsperspektiv: närliggande och möjliga.
Fokus läggs framförallt på de sju aktiviteter som står för 76 % av utsläppen utanför
utsläppshandelssystemet under 2011 enligt Tabell 6. I kapitlet behandlas därför inte möjliga
utsläppsreduktioner inom utsläppshandelssystemet, d.v.s. inom el‐ och fjärrvärmeproduktion eller de
tre större energiintensiva industrierna.

6.1 Närliggande reduktioner
Närliggande reduktioner innebär att man tillämpar känd teknik i kända marknadssituationer.
6.1.1 Kristineheds avfallskraftvärmeverk
Inom energisektorn är avfallskraftvärmeverket på Kristinehed i Halmstad en del av det europeiska
utsläppshandelsystemet sedan den 1 januari 2013. Detta motsvarar en årlig utsläppsreduktion på
knappt 45 000 ton koldioxidekvivalenter för Hallands regionala mål, då anläggningens utsläpp då
flyttades från den icke‐handlande sektorn till ETS. Ökningen i ETS av denna överflyttning kommer
dock att elimineras i ETS, då ETS har ett totalt utsläppstak till 2020 som inte får överskridas.
Överflyttningen kommer enbart att öka priset på utsläppsrätter mycket marginellt.
Överflyttning av energianvändningen baserad på fossila bränslen till el‐ och fjärrvärmeanvändning är
således en generell möjlig åtgärd för att uppfylla det nationella klimatmålet. Denna
reduktionsmetodik kan användas för såväl fjärrvärmeanslutningar och värmepumpar, som ersätter
uppvärmning som idag använder fossila bränslen, som elbilar och eldrivna tåg, som ersätter
transporter som idag använder fossila drivmedel. Dessa förändringar kommer då att leverera
fullständiga reduktioner av klimatgasutsläpp, då utsläppen inom utsläppshandelsystemet inte kan
öka p.g.a. dess fastställda utsläppstak för hela EU.
6.1.2 Fossila bränslen för uppvärmning
Uppvärmning av byggnader med olja och naturgas genererade totalt utsläpp på 93 000 ton koldioxid
under 2011. Utfasning av fossilbaserade bränslen i byggnader är en ständigt pågående process, vilket
medför att en stor andel av de nuvarande utsläppen förväntas minska kraftigt, ty det är ett nationellt
mål sedan 2009 att all användning av fossila bränslen för uppvärmning ska vara borta i Sverige till
2020.
Den starkaste drivkraften för denna förändring är den höga svenska kodioxidskatten på fossila
bränslen för inhemsk användning. För att ytterligare att motivera utfasning av fossilbaserade
bränslen hos de privata hushållen finns det även vissa stöd, som exempelvis ekonomiskt stöd för
installation av solceller och ROT‐avdrag (Energimyndigheten, 2012).
6.1.3 Industri utanför ETS
Industrin förväntas också minska sina utsläpp från olja och naturgas som under 2011 uppgick till
70 000 ton koldioxid. Från den första januari 2015 verkställs en tidigt beslutad ändring (SFS
2009:1497) av energiskattelagen (SFS 1994:1776), vilket innebär att koldioxidskatten för
industriföretag utanför ETS fördubblas. Den nedsättning eller återbetalning av koldioxidskatten som
industriföretag erhåller kommer då att minska från 70 % till 40 %.
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För industrin finns Energimyndighetens energikartläggningscheckar för att uppmuntra till
energieffektivisering, ett ekonomiskt stöd som kan sökas fram till december 2014. Stödet bygger på
konsulthjälp som ger företagen underlag för och identifierar möjliga reduktioner. Stödet täcker 50
procent av kostnaden för energikartläggningen, upp till maximalt 30 000 kronor och gäller företag
som använder mer än 500 MWh energi per år (Energimyndigheten, 2010).
Uppskattningsvis kan dessa drivkrafter innebära att minst hälften av industrianvändningen av fossila
bränslen försvinner som en närliggande åtgärd. Dessa bränslen kommer då att ersättas av en
kombination av fjärrvärme, el och pellets. Detta ger en utsläppsreduktion om 35 000 ton
koldioxidekvivalenter per år.
6.1.4 Hallandstrafiken
Vad gäller minskningar inom transportsektorn har Hallandstrafiken i sitt huvudavtal med
entreprenören Arriva fått med den svenska kollektivtrafikens nationella mål om att fossila bränslen
inom busstrafiken ska avvecklas med 90 % år 2020. Inom Hallandstrafiken gällde att 60 % av
tätortstrafiken och 40 % av övrig kollektivtrafik skulle vara fossilfri redan 2012. Senast 2016 ska sedan
tätortstrafiken uppnå 90 % fossilfritt bränsle och för övrig trafik ska 60 % vara fossilfritt bränsle
(Hallandstrafiken, 2009).
Under förutsättning att tätortstrafiken är baserad på gas och att den övriga kollektivtrafiken är
baserad på diesel inom Hallandstrafiken skulle målsättningen innebära en ytterligare reduktion av
direkta utsläpp för tätortstrafiken med 1 200 ton koldioxidekvivalenter och för övrig kollektivtrafik
2 700 ton koldioxidekvivalenter till 2016 jämfört med medelvärden för perioden 2011‐13 (Svensk
Kollektivtrafik, 2014). Totalt ger detta en utsläppsreduktion på 3 900 ton koldioxidekvivalenter per år.
6.1.5 Alternativa drivmedel mm
För personbilar har utsläppsminskningen varit 7 000 ton koldioxidekvivalenter för varje år mellan
2005‐2011. Denna trend beror av en kombination av effektivare bilar samt en viss
bränslesubstitution med biogas och inblandning av etanol i vanlig bensin, som tidigare nämnts i
avsnitt 2.2.2 och 4.2. Om trenden håller i sig innebär detta en årlig utsläppsreduktion om 63 000 ton
koldioxidekvivalenter fram till 2020.
Om ytterligare minskningar ska uppnås måste betydande mängder alternativa bränslen börja
användas. Tänkbara alternativ är biogas, vätgas och el, men idag finns endast teknik och infrastruktur
uppbyggd i Halland för biogas i form av fordon och tankställen. Det är därför som närliggande
reduktioner endast kan åstadkommas med ökad biogasanvändning. Det finns därför en viktig
koppling mellan transporternas behov av bränslesubstitution och de goda möjligheterna till
biogasproduktion i Halland.
6.1.6 Biogaspotential
I Halland spelar biogasproduktionen en central roll för det fortsatta arbetet med att minska
klimatgasutsläppen. Det är när biogasen uppgraderas och används som drivmedel, och på det sättet
ersätter fossila drivmedel och därmed minskar växthusgasutsläppen, som den största miljövinsten
fås. Om biogasen dessutom är gödselbaserad fås en ännu större klimatnytta eftersom man då också
minskar jordbrukets metan‐ och lustgasutsläpp från lagring och spridning av stallgödseln. Istället tas
metanet om hand under kontrollerade former under rötningen och biogödseln som fås efter

31

rötningen är mer växttillgänglig och tas därmed snabbare upp av grödorna vilket minskar
lustgasemissioner till atmosfären. Biogas producerad genom rötning av gödsel och som sedan
används som drivmedel kan ge en kraftig reduktion av koldioxidutsläpp på hela 180 %, sett ur ett
livscykelperspektiv (Börjesson & Mattiasson, 2008).
Fler anläggningar för biogasproduktion och uppgradering planeras att byggas i Halland. SIA glass
planerar tillsammans med Berte Qvarn AB att bygga en gårdsbaserad biogasanläggning i Falkenbergs
kommun. I Vessigebro och den närmaste trakten bedrivs ett projekt som avser att producera
gödselbaserad biogas motsvarande ca 40 GWh. Det är det lokala lantbruket tillsammans med
Falkenbergs sparbank, Leader Halland och Region Halland som arbetar med detta (Andersson, 2013).
Vid Getteröns avloppsreningsverk i Varberg arbetar VIVAB och Scandinavian biogas AB med att bygga
ut biogasproduktionen för att kunna hantera externa substrat för att kraftigt kunna öka
biogasproduktionen. Biogasen används idag bara internt för att täcka el‐ och värmebehoven, men på
sikt finns planer på att uppgradera biogasen. Målet för framtiden är att tiodubbla dagens produktion
på ca 2 GWh till 20 GWh. I Kungsbacka och Hylte kommun har man i dagsläget ingen
biogasproduktion enligt Tabell 7. Planer finns för biogasproduktion vid avloppsreningsverket i
Kungsbacka, men också för gårdsbaserad biogas. Lantbruken i Kungsbacka bedöms kunna producera
ca 10 GWh från gödsel.
Det satsas på biogasproduktion även inom de kommunala avfallssystemen och avfallet ses som en
viktig resurs. Åtgärder inom avfallshantering är viktiga då avfallsmängden beräknas öka med 50 %
fram till 2035 (SOU, 2012), om inga åtgärder vidtas. I Halland arbetar kommunerna med att
implementera nya system för utsortering och insamling av matavfall. I Halmstad ska minst 40 % av
matavfallet från hushållen utsorteras senast 2016 och av matavfallet kommer kommunen framställa
biogas. Utsortering och behandling kommer att ske genom så kallad optisk sortering (Halmstad
kommun, 2013a). I Laholms kommun pågår arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för 2014‐2017. I
förslaget till den nya planen framkommer att kommunen ökar sin målsättning vad gäller utsortering
av avfall från hushållen. I dagsläget utsorteras endast matavfall från storkök som sedan blir till biogas
vid anläggningarna i Laholm eller Falkenberg. Genom nya insamlingsmetoder vill kommunen samla in
utsorterat matavfall även från hushållen för att kunna öka biogasproduktionen (Laholms kommun,
2013). I Hylte kommun har kommuninvånarna möjlighet att sortera ut sitt matavfall genom att utan
extra kostnad ha en speciell tunna för matavfall vid fastighetsgränsen. De kan också välja att ha en
egen kompost för matavfallet eller som tidigare slänga sitt matavfall med restavfallet.
Fastighetsägarna får en kostnadsreducering om de väljer en av de två alternativ där matavfallet
utsorteras (Hylte kommun, 2012). Falkenberg och Varberg kommer under 2014 införa samma typ av
insamling av matavfall som Hylte kommun har, med samma villkor. Inom tre år ska samtliga
kommuninvånare erbjudas möjligheten att sortera sitt matavfall som om det inte komposteras
kommer användas för biogasframställning (VIVAB, 2013). Även Kungsbacka erbjuder
kommuninvånarna tre möjligheter för utsortering av matavfall vid fastighetsgränsen, men i
Kungsbacka går matavfallet till kompostering, valen står mellan att via ett separat sopkärl lämna
matavfallet till en central anläggning eller ha en hemkompost. Att inte sortera ut matavfallet är ett
alternativ som dock innebär en högre avfallsavgift (Kungsbacka kommun, 2013).
Om merpraten av planerade projekt realiseras, samt om befintliga biogasanläggningar optimeras, är
det möjligt att kraftigt öka biogasproduktionen till 2015/2016. Om all potential från matavfall, gödsel
och energigrödor i länet används finns en bedömning att det år 2020 skulle kunna produceras minst
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500 GWh biogas, dvs knappt fem gånger mer än 2013. Om allt detta kommer att användas som
drivmedel för att ersätta fossila drivmedel leder detta till en utsläppsminskning på ca 150 000 ton
koldioxidekvivalenter per år, motsvarande ca 20 % av dagens utsläpp från transportsektorn
(Fransson, et al., 2012). Utsläppsreduktionen på 150 000 ton för 500 GWh är dock beräknad med ett
livscykelperspektiv inklusive indirekta utsläppsreduktioner. Om hänsyn endast tas till direkta utsläpp
skattas den totala utsläppsreduktionen för 500 GWh till 135 000 ton koldioxidekvivalenter. Idag är
reduktionen 28 000 ton enligt Tabell 8, vilket ger en närliggande utsläppsreduktion med 107 000 ton
koldioxidekvivalenter per år om hela potentialen utnyttjas.
I förslaget till länets biogasstrategi (Fransson, et al., 2012) skattas en möjlig biogasproduktion från
gödsel till 80 % av den hela potentialen på 250 GWh. Denna möjliga biogasproduktion på 200
GWh/år ingår i ovanstående skattning. Rötningen medför också att metanutsläppen från dagens
gödselhantering minskar betydligt. Detta motsvarar utsläppsreduktion på 25 000 ton
koldioxidekvivalenter per år.

6.2 Möjliga reduktioner
Möjliga reduktioner avser tillämpningar av relativt ny teknik i mer osäkra marknadssituationer.
6.2.1 Fullskalig förgasningsanläggning
Förgasning av skogsråvara står för den tveklöst största produktionspotentialen för biogas i Halland.
Biometan från skogsbruk och skogsindustri bedöms kunna generera omkring 1300‐2200 GWh biogas
per år. I det fall en förgasningsanläggning i storleksordningen 1300 GWh/år skulle tas i bruk skulle
användandet av biometanet som drivmedel kunna reducera dagens utsläpp från transportsektorn
med ca 50 % (Fransson, et al., 2012). Då gasen ersätter flytande fossila bränslen ger det reduktioner
på 75 gCO2 per MJ. Den direkta utsläppsreduktionen skattas till 350 000 ton koldioxidekvivalenter för
1300 GWh biogas.
Denna typ av förgasningsanläggning är världsunik och det finns för närvarande liten erfarenhet av
sådana stora anläggningar. En pilotanläggning med kapaciteten 140 GWh/år har nyligen byggts i
Göteborg (Gobigas). En andra etapp är planerad att bli fyra till fem gånger större och skulle kunna
vara färdig inom några år.
6.2.2 Biogasproduktion för fordonsgasanvändning
Det finns även ytterligare potential för utökad biogasproduktion genom att utnyttja substrat så som
halm, marina substrat, biomassa från våtmarker och marginalmarker etc. Dessa nya och outnyttjade
substrat kan bidra till ytterligare reduktioner av klimatgasutsläppen som uppskattas till ca 60 000 ton
koldioxidekvivalenter (Fransson, et al., 2012).
6.2.3 Omläggning av transportsektorn
Transportsektorn är också en av de sektorer som på lite längre sikt kan bidra till måluppfyllelsen för
2020. Trafikverket har utvärderat klimatgasutsläppen från trafiksektorn nationellt och ser en
minskning sedan 2007 tack vare den teknikutveckling som skett. När det gäller minskningen av denna
del av transportsektorn gäller det att uppmana bilköparna till bättre val, något som görs bland annat
genom miljöbilspremier. Om det genomsnittliga utsläppet från personbilar ändrades från nuvarande
184 g CO2 per km till 142 g CO2 per km, vilket var det genomsnittliga utsläppet från fordon som
registrerades under 2011 (Trafikverket, 2013b), skulle utsläppen av koldioxidekvivalenter minska från
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362 000 ton till 280 000 ton. Denna skillnad på 82 000 ton koldioxidekvivalenter är delvis redan
utnyttjad som närliggande reduktion i avsnitt 6.1.5. Marginell reduktion uppgår till 19 000 ton
koldioxidekvivalenter per år.
6.2.4 Bättre jordbruks‐ och odlingsmetoder
Det finns potential för minskade klimatgasutsläpp genom fortsatt arbete inom projektet ”Greppa
näringen” och med hjälp av andra åtgärder så som processionsstyrning av gödsling, markkartering,
sparsam körning samt reducerad markbearbetning som uppskattas kunna ge en minskning av 20 000
ton koldioxidekvivalenter.

6.3 Två olika regionala klimatgasstrategier för 2020
Alla närliggande och möjliga utsläppsreduktioner som har identifierats i avsnitt 6.1 och 6.2 har
summerats i Tabell 9 för att ge en indikation på Hallands möjligheter att nå ett regionalt klimatmål.
Två olika scenarier används för att spegla två något olika ambitionsnivåer:




Scenario 1 syftar till att uppnå det regionala klimatmålet för Halland i enlighet med
riksdagens beslutade ambitionsnivå (total reduktion med 27 % sedan 1990). Detta förutsätter
att Sverige köper in utländska utsläppsrätter för att klimatkompensera en tredjedel av den
beslutade utsläppsreduktionen på 40 %.
Scenario 2 avser en högre ambitionsnivå genom att det regionala klimatmålet inte
förutsätter inköp av utländska utsläppsrätter (total reduktion med 40 % sedan 1990).

Slutsatsen från Tabell 9 blir att det beslutade målet för utsläppsreduktioner av klimatgaser till 2020
kan nås med enbart närliggande förändringar inom sektorerna energi, byggnader och industri, ty det
krävs endast en reduktion på 140 000 ton koldioxidekvivalenter per år för att nå målet jämfört med
utsläppsnivån för 2011. Utsläppen från avfallsförbränningen i Halmstad flyttas till systemet för
handel med utsläppsrätter, utfasningen av fossila bränslen för uppvärmning av byggnader fullföljs
samt användningen av fossila bränslen inom industrin minskar då dess reella koldioxidskatt blir
högre. Därefter går det inte att förvänta sig mycket mer reduktioner inom de tre sektorerna energi,
byggnader och industri.
Ytterligare närliggande reduktioner kan sedan komma från transport‐ och jordbrukssektorn. Det är
främst åtgärder inom transportsektorn som finns med i Tabell 9 med åtföljande reduktioner inom
jordbruket. Hallandstrafikens planerade övergång till förnyelsebara bränslen ger en liten reduktion,
då kollektivtrafikens marknadsandel inom transportsektorn är liten. Förändringen av
personfordonsflottan kan sägas vara en pågående passiv åtgärd som sänker utsläppen allteftersom
äldre fordon ersätts av nya. Utökad biogasproduktion för att reducera fossila bränslen inom
transportsektorn ger dessutom minskade metanutsläpp inom jordbrukssektorn då gödseln hanteras
på bättre sätt vid biogasproduktion.
En högre ambitionsnivå med större utsläppsreduktioner kan erhållas genom en kombination av
ytterligare reduktioner från närliggande reduktioner och en accelererad introduktion av möjliga
reduktioner. En storskalig förgasning av träråvara medför en stor potential att reducera utsläppen
inom transportsektorn. I det längre perspektivet finns möjligheter för Halland att tillgodose sig
biogaspotential från källor utöver matavfall, gödsel och energigrödor. Mer fokuserade individuella val
av mer effektiva personbilar ger en viss utsläppsreduktion. Bättre odlings‐ och produktionsmetoder i
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form av optimerade gödseltidpunkter, tillvaratagande av skörderester, kollagring och ökad mullhalt i
jordar ger lägre utsläpp inom jordbrukssektorn.
Tabell 9. Sammanfattning av reduktionsmöjligheter för att nå det regionala klimatmålet för 2020,
samtliga siffror redovisas i 1000 ton koldioxidekvivalenter
Åtgärder

Närliggande
reduktioner enligt
avsnitt 6.1

Möjliga reduktioner
enligt avsnitt 6.2

Utgångspunkt från 2011 års utsläpp:
6.1.1 Avfallsförbränningen på
Kristinehed i Halmstad flyttades 2013
till ETS
6.1.2 Utfasning av alla fossila bränslen
för uppvärmning av byggnader
(nationellt mål för 2020)
6.1.3 Avveckling av hälften respektive
av alla fossila bränslen inom industrin
utanför ETS
6.1.4 Hallandstrafikens planerade
minskning av fossila fordonsbränslen
till 2016 enligt ställda miljökrav
6.1.5 Alternativa drivmedel och en
kontinuerligt förnyad bilpark
6.1.6 Ökad biogasproduktion för
fordonsgasanvändning (utnyttjande av
halv respektive hel återstående
potential från matavfall, gödsel och
energigrödor )
6.1.6 Reducerade metangasutsläpp
från hälften respektive hela den
möjliga gödselmängden (ca 200 GWh)
6.2.1 Fullskalig förgasningsanläggning
för biometan från träråvara
6.2.2 Ökad biogasproduktion för
fordonsgasanvändning (utnyttjande av
den resterande biogaspotentialen)
6.2.3 Reduktion inom transportsektorn
genom mer effektiva personbilar
motsvarande nya bilar under 2011.
6.2.4 Bättre odlings‐ och
produktionsmetoder inom jordbruket

Totalt skattad
reduktion till 2020
Prognos för 2020 med
2011 års utsläpp och
skattade reduktioner
Respektive utsläppsmål
för 2020
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Scenario 1:
Beslutad ambitionsnivå
med 27 % reduktion
till 2020,
tusen ton koldioxid‐
ekvivalenter
1 596

Scenario 2:
Högre ambitionsnivå
med 40 % reduktion
till 2020,
tusen ton koldioxid‐
ekvivalenter
1 596

‐45

‐45

‐93

‐93

‐35

‐70

‐4

‐4

‐63

‐63

‐54

‐107

‐12,5

‐25
‐350
‐60

‐19
‐20
‐306

‐856

1 596 – 306 = 1 290

1 596– 856 = 740

1 456

1 191

De två olika ambitionsnivåerna för ett regionalt klimatmål för 2020 illustreras i Figur 16 med
utgångspunkt från 1990 års utsläpp exklusive utsläppen från anläggningarna som ingår i
utläppshandelssystemet. Figuren visar att båda scenarierna kommer att ge lägre utsläpp än sina
respektive klimatmål. Detta innebär att det kommer att finnas en viss marginal för ej genomförda
åtgärder i båda ambitionsnivåerna.
Den största skillnaden mellan scenarierna är en stor regional förgasningsanläggning för biogas som
ska användas som drivmedel. Det är dock inte nödvändigt att bygga denna förgasningsanläggning för
att uppnå klimatmålet vid en högre ambitionsnivå.

Figur 16. Projektion av framtida klimatgasutsläpp enligt två olika scenarier baserade på två olika ambitionsnivåer.
Scenario 1 syftar till att uppnå målet i enlighet med riksdagens beslutade ambitionsnivå. Scenario 2 avser en högre
ambitionsnivå med att nå klimatmålet utan inköp av utländska utsläppsrätter. Observera att utsläpp från halländska
anläggningar inom utsläppshandelssystemet inte ingår i denna figur.
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I Figur 17 har Figur 7 utvidgats genom att också visa den prognosticerade sammansättningen av
klimatgasutsläppen 2020 enligt Scenario 1 som harmoniserar med riksdagens beslutade
ambitionsnivå.
Figuren visar återigen att klimatmålet för 2020 huvudsakligen uppfylls med traditionella
utsläppsreduktioner inom energi, byggnader och industri, ty de relativa reduktionerna inom
transporter och jordbruk är relativt små. De förväntade utsläppen för 2020 domineras av utsläppen
inom transporter och jordbruk, som tillsammans måste ta huvudansvaret för utsläppsreduktionerna
efter 2020.

Figur 17. Utsläpp av klimatgaser i Halland redovisade som koldioxidekvivalenter som utfall för 1990 och 2011 samt en
prognos för 2020 baserad på den nationellt beslutade ambitionsnivån om att en tredjedel av den svenska
utsläppsreduktionen ska genomföras utomlands. Utsläppen redovisas enbart för de utsläpp som omfattas av de
nationella klimatmålet för 2020, dvs anläggningar som ingår i det europeiska utsläppshandelssystemet ETS ingår ej i
detta diagram.
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7 Långsiktig kunskapsuppbyggnad
I detta kapitel följer en beskrivning över långsiktigt möjliga utsläppsreduktioner som kräver mer
kunskap och kompetens för att med större säkerhet uppnå önskade utsläppsreduktioner i ett längre
tidsperspektiv fram till 2030 och 2050. Det behövs nya metoder och verktyg genom forskning och
utveckling för att kvantifiera utsläppsreduktioner inom främst transporter och jordbruk, där såväl
teknik och metoder är mycket osäkra idag. Detta kapitel kan ses som en arbetsstrategi för ett
regionalt forsknings‐ och utvecklingsprogram.

7.1 Plan‐ och styrdokument
En av förutsättningarna för att underlätta och följa upp arbetet med att minska klimatgasutsläppen
inom Hallands gränser är att inkludera volymer och reduktioner av klimatgasutsläpp i regionala och
kommunala plan‐ och styrdokument kring transporter, jordbruk och miljöpåverkan. Idag är
anknytningen till konkreta utsläppsreduktioner mycket låg i denna typ av regionala dokument.
Exempel på sådana dokument med låg anknytning är Regionens Kollektivtrafikplan 2014 (Region
Halland, 2013b), Trafikverkets godskartläggning för Halland (Trafikverket, 2013f), Hallandstrafikens
årsredovisningar (Hallandstrafiken, 2009‐13), Regionens förslag till infrastrukturplan för Halland
2014‐2025 (Region Halland, 2013c), Länsstyrelsens klimat‐ och energistrategi (Länsstyrelsen i
Hallands län, 2010) samt Halmstads kommuns förslag till Ekohandlingsplan 2014‐2017 (Halmstad
kommun, 2013b). Ett annat plandokument som saknar ett klimatgasperspektiv är (Sweco Architects,
2014), där fokus helt ligger på framtida byggnader för högskoleverksamhet i Halmstad. Inget nämns
om den klimatpåverkan som anställda och studenter ger upphov till vid resor till och från högskolan.
Det finns ett regionalt dokument som avviker från ovanstående slutsats. Det är (Fransson, et al.,
2012), som bildar ett underlag till biogasstrategi för Halland. Underlaget innehåller många
kvantifieringar av olika åtgärder som bygger på biogasanvändning. Detta underlag kan med fördel
användas för att skapa ett förväntat styrdokument om en regional biogasstrategi för Halland.

7.2 Transporter
Inom transportsektorn finns det framförallt tre huvudkategorier att arbeta med. Först handlar det
om att reducera det transportarbete som utförs, sedan att effektivisera transportarbetet bl a genom
att utveckla och gynna kollektiva transportlösningar och slutligen att även hitta substitut till dagens
konventionella fossila bränslen.
7.2.1 Reducerat transportarbete
Medeleuropén transporterar sig dagligen 35 kilometer, medan medelsvenska förflyttar sig 38 km
enligt (EU‐kommissionen, 2013). Transportarbetet kan reduceras genom att ersätta personlig närvaro
och personliga möten med distansarbeten och arbetsmöten på internet. En ökad medvetenhet om
regionala transportarbeten kan erhållas genom resvaneundersökningar.
Pendling till och från arbetet står för en betydande del av utsläppen från transporter. Detta framgår
av en resvaneutredning för Högskolan i Halmstad som utfördes av konsultföretaget SEE U Halmstad
AB. Resvaneutredningen genomfördes 2009 bland studenter och personal på Högskolan i Halmstad
(Berggren & Norrman, 2009) och särskilde sig från liknande projekt då den fokuserade på de
anställdas resvanor och inte utsläpp relaterade till godstransporter och tjänsteresor. Resultatet
visade att de totala koldioxidutsläppen för de anställda (n=559) på Högskolan i Halmstad var 550
ton/år och för studenternas (n=5 152) resor var koldioxidutsläppen 1 435 ton/år. Detta motsvarar 1,0
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ton per person och år för de anställda och 0,28 ton per person och år för studenterna. Resorna till
och från Högskolan motsvarade 84 % av den totala andelen resor, tjänsteresor inkluderat. En
tredjedel av transportarbetet som genererades av högskolan utfördes av Öresundstågen, medan
bara knappt 10 % av de anställda och studenterna använde tågen. Detta visar att högskolans
konkurrenskraft är beroende av god regional kollektivtrafik. Fler liknande projekt på andra typer av
organisationer eller företag behövs, men studien indikerar att utsläppen från anställdas resor till
arbetsplatser är mycket viktiga att hantera i det fortsatta klimatarbetet.
Att bygga ut snabba fibernät till alla halländska tätorter så att anställda kan utföra sina
arbetsuppgifter hemma vissa dagar i veckan utan att ta sig till arbetsplatsen skulle kunna vara en del
av lösningen. Detta bidrar till lägre klimatgasutsläpp för pendlingsresor och ger också lägre kostnader
för kontor på arbetsplatser. Vid den senaste nationella bredbandskartläggningen av PTS visade det
sig att Halland hade den näst lägsta täckningen (33 %) för befolkningen avseende bredband med
hastigheten 100 Mbit/s och däröver (PTS, 2014). Motsvarande nivå för hela landet var 54 %. Enligt
den nationella bredbandsstrategin från 2009 bör täckningsgraden vara 90 % under 2020.
7.2.2 Effektivisering och kollektiva transportlösningar
Effektivisering innebär att transportarbetet utförs med en lägre energiinsats. Ett exempel på
effektivisering är kollektiva transportlösningar, som innebär att satsningar på mer kollektivtrafik ger
lägre utsläpp av klimatgaser. Tyvärr finns det nationella regelverk som ger drivkrafter i motsatt
riktning som ger en inlåsning av klimatgasutsläppen då de premierar bilanvändning och inte de
kollektiva alternativen. Ett sådant regelverk är skatteavdragen för resor till och från arbetet. Enligt
(WSP, 2012) har Halland den högsta andelen (23,6%) i landet av inkomsttagare som genomför
reseavdrag. Ett lämpligare regelverk vore slopat reseavdrag som ersattes med en subventionering av
arbetsresor med kollektivtrafik.
De kollektivtransportprojekt som påverkar Halland kommer att ge lägre utsläpp av klimatgaser men
kvantifieringar saknas. Hallands placering mellan storstäderna Göteborg och Malmö gör länet till en
viktig del av kollektivtrafiknätet. Region Halland deltar med 180 miljoner kronor till projektet
Västsvenska paketet med fokus på västlänken som bland annat kommer att innebära en 6 kilometer
lång, dubbelspårig, pendeltågstunnel under centrala Göteborg. Trots att de flesta av satsningarna
inom Västsvenska paketet görs just inom Göteborg kommer Halland uppleva stora fördelar då
Göteborg är en viktig arbetsmarknad. Genom Västlänken kommer tågtrafiken bli tätare, restiderna
kortare och färre byten kommer att behövas. Västsvenska paketet kommer innebära en rad fler
satsningar fram till 2028 och kommer bland annat ge nya busslinjer, gång‐ och cykelbanor,
knutpunkter i kollektivtrafiken. Totalt kommer 34 miljarder kronor satsas i paketet (Trafikverket,
2013c).
Tunneln genom Hallandsåsen är också en viktig del för kollektivtrafiken i Hallands län längs med
västkustbanan. Motivet för att bygga tunneln handlar dock framförallt om att kunna öka godstrafiken
på järnväg. Genom att kunna erbjuda ett bättre alternativ än vägtransport hoppas Trafikverket att
fler företag väljer att transportera sitt gods via järnvägen. Kapaciteten vid tunnelns färdigställande
kommer innebära en ökning från 4 till 24 tåg per timme och fördubbla den möjliga godsvikten, ett
tåg kommer då kunna ta lika mycket gods som 30 långtradare. Om godstrafiken på E6:an minskar
kommer det innebära en minskad klimatbelastning i länet (Trafikverket, 2013d). För att få full
kapacitet på Västkustbanan krävs dock dubbelspår förbi både Varberg och Helsingborg. Med

39

nuvarande planer kommer Västkustbanan få full kapacitet 25 år efter att motorvägen mellan
Göteborg och Malmö avslutades.
I och med färdigställandet av de pågående projekten kommer Hallands län kunna erbjuda
helhetslösningar för person‐ och godstrafik i en större utsträckning än vad som görs idag, det är dock
viktigt att bygga upp en tydlig struktur kring dessa nya möjligheter och medvetengöra privatpersoner
och företag om vilka transportmöjligheter som öppnar upp sig så att de kan utnyttjas på ett optimalt
sätt.
7.2.3 Bränslesubstitution
Fordonsgasmarknaden ökar i Halland vilket talar för att utsläppen från personbilstrafiken kan minska
ytterligare. Under 2011 såldes 37 GWh fordonsgas, vilket motsvarar ca 3 % av landets totala
fordonsgasmarknad, dock är det endast 0,5 % av personbilsflottan i Halland som drivs på fordonsgas.
Det är mest naturgas i fordonsgasen i Halland även om det sker en ökning av biogasandelen, under
2011 bestod fordonsgasen av 35 % biogas och 65 % naturgas. För att nå uppsatta mål är det även
viktigt att minska användandet av personbilarna i länet genom att främja kollektivtrafiken. Av den
totala bränsleförbrukningen i Hallands stads‐ och regionbussar uppgår fordonsgasanvändningen till
ca 35 %. Fram till 2018/2020 sitter Hallandstrafiken fast i nuvarande upphandling av busstrafiken,
varför fordonsgasomställning av fler bussar inte kan göras förrän i samband med nästa upphandling
(Fransson, et al., 2012).
När det gäller resor inom tjänsten har de halländska kommunerna olika ambitionsnivåer vad gäller
fordonsgasanvändningen inom den kommunala fordonsflottan. I Hylte kommun finns en ambition
om att 75 % av alla leasingbilar 2014 skall gå på förnybart bränsle eller el. I Halmstad kommun finns
ett uttalat mål i planeringsdirektivet för 2012‐2014 som består i att minst 90 % av fordon under 3,5
ton ska drivas med förnybart bränsle, i första hand biogas. I Falkenbergs kommun prioriteras
gasfordon vid nyinköp. I Kungsbacka kommun är val av gasfordon inget krav, däremot har enskilda
förvaltningar mål och riktlinjer som specificerar gasfordon (Fransson, et al., 2012). I Varbergs
kommun finns det, inom ramen för Varbergs miljömål 2008‐2015, ett uttalat mål om att fordon som
köps in eller ingår i leasingavtal ska vara miljöfordon. Minst 20 % av dessa ska vara gasfordon
(Varberg kommun, 2013). I Laholms kommun eftersträvas att kommunens bilpark succesivt utökas
med miljöfordon, främst drivna på biogas (Laholms kommun, 2013).
Trafikverkets prognos visar dock att utsläppen inte kommer att fortsätta minska fram till 2030, då
Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta, eftersom de tekniska lösningarna inte kommer vara
tillräckliga. Synen på trafiken måste omvärderas i planering och utveckling av samhälle och
infrastruktur för att förverkliga uppsatta mål. Indikatorer för framtidens utveckling är tidigare utsläpp
och utsläppsmål. År 2012 genomfördes åtgärder som minskade energianvändningen med 539 GWh
och utsläppen med 170 000 ton koldioxidekvivalenter, detta var dock inte tillräckligt för att minska
de totala utsläppen från transportsektorn. Under 2013 har målet varit satt till en minskning med 330
GWh och 100 000 ton koldioxidekvivalenter (Trafikverket, 2013e).
För att kunna nå målen måste mer alternativa fordon introduceras, så som el‐ och vätgasfordon och
infrastrukturarbetet måste gynna alternativa och kollektiva lösningar. Fordon med nya typer av
bränslen är ofta dyra att införskaffa när de introduceras på marknaden. Att arrangera bilpooler och
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system för bilpooler skulle underlätta vid införskaffandet av dessa bilar, då kostnaden kan delas upp
på flera delägare.
7.2.4 E6‐effekten
En mer kvalificerad kvantifiering av E6‐bidrag till de halländska klimatgasutsläppen är möjlig genom
en beställning av emissionsdata ur systemet SIMAIR, som är en kartläggning av vägtrafikens påverkan
på luftkvaliteten som tagits fram av SMHI, Naturvårdsverket och f.d. Vägverket. I SIMAIR kan
information beställas om hela det statliga vägnätet inklusive information om trafikflöden på varje
väglänk, fordonstyper, hastighetsgränser, kallstartsandelar med mera. Det finns även motsvarande
information om det kommunala vägnätet och alla tätorter i hela Sverige. Statistiken från RUS
beskriver Halland i sin helhet, men information om endast E6:ans påverkan går att extrahera från
materialet om en kartläggning vill göras kring hur stor andel av trafiken som är personbilar eller
lastbilar samt vart de härstammar ifrån. Statistiken i SIMAIR bedöms ha en hög geografisk
noggrannhet och görs för varje väglänk i det statliga vägnätet. Grunduppgifterna i SIMAIR som RUS‐
statistiken bygger på härstammar från 2004 vilket gör att en uppdatering av systemet snart är att
vänta, en aspekt som kan vara bra att ta hänsyn till vid en eventuell beställning av mer detaljerade
data (Segersson, et al., 2013).

7.3 Jordbruk
Jordbruket ger upphov till betydande metan‐ och lustgasutsläpp, men dessa är svåra att reducera då
kunskapen om deras storlek bygger på schablonberäkningar och då det i stort sätt saknas styrmedel
för att minska utsläppen.
7.3.1 Kolinlagring
Det djurintensiva jordbruket i Halland, som under 2011 bidrog till klimatgasemissioner motsvarande
ca 416 000 ton koldioxidekvivalenter, har stor potential för utsläppsminskningar. Dock är mycket av
utsläppen diffusa och mer kunskap behövs för att verkligen kunna kvantifiera dem.
Växthusgasutsläppen i jordbruket kommer från biologiska processer och kan därför variera mycket i
storlek vilket gör beräkningarna osäkra. Åkermark är alltid en källa för emission av koldioxid medan
naturbetesmark oftast bedöms vara en nettosänka för koldioxid och beräknas i Sverige binda 0,6‐0,9
miljoner ton koldioxid per år (Jordbruksverket, 2012).
Forskning på Högskolan i Halmstad visar att nettoemissionerna av koldioxid från jordbruksmark kan
variera stort under året och påverkas av temperatur, gödsling och en intern koldioxidsänka som kan
minska nettoemissionen (Mattsson, et al., 2014). Den interna koldioxidsänkan med tillhörande
syrebildning från markens vatten har med hjälp av isotopmätningar kunnat påvisas i olika slags jordar
(Fleischer et al 2013). Mer grundläggande forskning behövs för att till fullo förstå hur bl.a.
kolinbindning kan stimuleras för att minska den totala koldioxidavgivningen.
7.3.2 Lustgasemissioner
Forskningsresultat pekar på att minskad lustgasavgång bidrar minst lika mycket till den totala
klimatnyttan från stallgödselrötning som minskad metanavgång (Lunds Universitet, 2013). Lustgas
avges från all gödslad åkermark, men storleken på lustgasemissionen är varierande och få tillförlitliga
mätningar existerar. När lustgasavgången beräknas används ofta en modell som bygger på FN:s
klimatpanels riktlinjer för nationell inventering av växthusgasutsläpp (IPCC, 2006). Enligt denna
beräknas lustgasavgången som en linjär funktion av mängden kväve som tillförs marken och av
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reaktivt kväve (nitrat, ammoniak) som förlorats från marken. Ju mer kväve som tillförs marken, desto
större beräknas lustgasavgången vara enligt denna modell. Modellen används bl.a. frekvent i
livscykelanalyser av jordbruksgrödor och i klimatrådgivningsmodulen i ”Greppa Näringen”.
Metoden är dock tänkt för inventeringar på nationell nivå och den är inte anpassad för beräkningar
på enskilda åkrar eller för att bedöma skillnader mellan system och effekter av åtgärder. I praktiken
styrs lustgasavgången av fler faktorer som t ex syretillgång i marken, teknik och tidpunkt för
spridning av gödsel, jordbearbetning och pH. Mätningar på Högskolan i Halmstad i samarbete med
Hushållningssällskapet i Halland har visat att åtgärder som att hålla marken beväxt under vintern kan
avsevärt minska lustgasavgången (Magnheden, et al., 2012; Fleischer, et al., 2013), men även här
behövs mer grundläggande forskning för att förstå vilka mekanismer som är involverade och vilka
åtgärder som bäst kan reducera lustgasavgången.
Mulljordar eller organogena jordar avger både koldioxid och lustgas i högre utsträckning än andra
jordar. Ofta utgör dessa jordar dränerade sjöbottnar eller marker med mycket hög organisk halt. Att
återställa dessa områden till våtmarker kan vara ett sätt att reducera utsläppen av klimatgaser från
dessa jordar. Återskapande av våtmarker kan, förutom denna minskning av klimatgasavgång också,
om de anläggs på rätt sätt, ge positiva effekter för att minska växtnäringsläckage, öka biodiversitet
och stimulera till rekreation (Strand, 2013)
Utsläppen av klimatgaserna metan och lustgas kan reduceras bl.a. genom förbättrad gödselhantering
och minskad mineralgödselanvändning. Biogasrötning av gödsel kan avsevärt minska
metanutsläppen om inga läckor uppstår under rötningsprocessen eller från gaslager. Mer forskning
behövs för att optimera substratblandningar och rötningsprocessen. Ett annat projekt inom
Klimatmiljonen Halland handlar om att röta ett outnyttjat substrat, nämligen hästgödsel från
Hallands nära 14 600 hästar (Länsstyrelsen i Halland län, 2012).
7.3.3 Utsläpp från arbetsmaskiner
Energianvändningen på gårdarna är ett annat område där reduktioner är möjliga. Även
lantbruksföretag har möjlighet att söka energikartläggningscheckar för att kartlägga och optimera sin
energianvändning. Kartläggningen involverar allt från sparsam körning, gödseltransporter,
belysningsåtgärder och frekvensstyrda motorer och fläktar (Energimyndigheten, 2010). Exempel på
genomförda energikartläggningar på gårdar har visat en sparpotential på 300 kWh per ko och år
genom minskad diesel‐ och elanvändning samt värmeåtervinning och förkylning av mjölk. För smågris
kan sparpotentialen bli 10 kWh per gris och år kopplat till minskad elanvändning genom styrning av
värmelampor och ventilation. Inom växtodling kan åtgärder så som reducerad markbearbetning och
sparsam körning spara 5 liter diesel (ca 50 kWh) per hektar (Hårsmar, 2014).
I Halland är det dock endast 7 gårdar som hittills sökt stödet, vilket tyder på att det finns en stor
potential bland gårdarna att minska sina utsläpp (Energimyndigheten, 2014). En studie gjord på
Högskolan i Halmstad visar att lantbruksföretagarna i Halland generellt är positiva till
energieffektivisering men att stödets utformning inte passar företagarna eller att motiven för att
genomföra åtgärderna inte är tillräckligt tydliga (Hansson, 2012). Fler studier rekommenderas därför
för att utreda och finna motiven som gör att lantbruksföretagarna tar egna initiativ för energi‐ och
således klimatbesparande åtgärder på gårdarna.
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Transporter inom jordbruket skulle också kunna optimeras ytterligare, gödseltransporter står för en
stor del av dessa. I Helsingborgsregionen finns drygt 10 km pipelines nergrävda som årligen levererar
20 000 m3 biogödsel, vilket sparar 2 250 mil av lastbilstransporter per år (Nordvästra Skånes
Renhållnings AB, 2014), motsvarande 26 ton koldioxidekvivalenter (Hammarström & Yahya, 2000).
Pipelinessystem liknande detta exempel bör även vara möjliga i Halland och för flytgödsel även om
något mer energi skulle kunna åtgå för att pumpa den mer trögflytande gödseln.
I Halland är 25 % av arealen jordbruksmark, vilket är en betydligt större del än i riket som helhet
(Länsstyrelsen Hallands län, 2012), dock arrenderar många lantbruksföretagare mark som ligger långt
ifrån de egna ägorna, vilket leder till långa transporter, och ytterligare talar för pipelinessystem.
Initiativ där lantbruksföretagarna kan gå samman och äga maskiner inom ett avgränsat geografiskt
område skulle också vara en möjlig lösning för att minska transporterna. Åtgärderna är möjliga på
lantbruksföretagarnas initiativ men kräver troligtvis stödsystem i form av samordning och visst
ekonomiskt stöd.

7.4 Biogasproduktion
Halland har alla förutsättningar för god biogasproduktion; bra infrastruktur, god tillgång på substrat
och närhet mellan stad och landsbygd. I Halland producerades 2013 biogas motsvarande 103 GWh,
vilket är lågt om man sätter det i relation till potentialen för Halland som bedöms ligga kring 720
GWh/år. Biogasen produceras främst från avloppslam, gödsel och industriavfall. Det är främst inom
jordbruket som en stor del av potentialen finns och då framförallt i gödsel, halm, växtodlingsrester
och energigrödor som tillsammans utgör drygt 70 % av den totala potentialen. I dagsläget rötas
endast ca 15 % av länets totala gödselmängd.
7.4.1 Teknik och logistik för nya substrat
Odlingsrester, energigrödor och matavfall rötas idag i mycket liten utsträckning. Värt att notera är att
varken alger, tång, halm eller biomassa från våtmarker utnyttjas för biogasproduktion idag. För att på
sikt kunna utnyttja den halländska biogaspotentialen i större omfattning krävs en ökad kunskap och
ökad effektivitet inom vissa områden. Att ta vara på den potential som finns i halm kräver
teknikutveckling kring lämplig rötningsteknik där fokus bör ligga på hur rötningsprocessen kan
effektiviseras samt kring praktiska och tekniska aspekter som substrathantering och logistik.
När det gäller rötning av energigrödor är den fortfarande begränsad i Sverige. Däremot finns
kunnande och erfarenheter kring välfungerade rötningstekniker utomlands, främst i Tyskland.
Kunskap behövs om hur detta anpassas till svenska förutsättningar, samt om hur odlingssystem och
logistikkedjor kan förbättras (Fransson, et al., 2012). För alger, tång och våtmarksväxter är
potentialen ännu osäker och det beror bland annat på svårigheten med att kartlägga tillgängliga
substratmängder.
I syfte att öka kunskapsläget pågår flera forsknings‐ och utvecklingsprojekt, ett sådant exempel är ett
EU‐projekt som fokuserat på utredningar kring rötningstekniker, hantering och logistiklösningar
(WAB‐project, 2012). I Halmstad kommun bedrivs ett så kallat LOVA‐projekt (lokalt
vattenvårdsprojekt) som fokuserar på teknikutveckling gällande insamlingsmetoder av alger och tång
till biogasproduktion (Ohlsson, 2013).
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7.4.2 Styrning och initiativ för ökad produktion
Det finns en övergripande målsättning i Halland att till 2020 röta minst 60 % av matavfallet, vilket
skulle innebära en biogasproduktion motsvarande 25 GWh. Om all denna biogas skulle uppgraderas
till fordonsgas skulle den kunna driva 2 400 fordon vilket är ca tre gånger fler gasfordon än dagens
bestånd av gasfordon i Halland. Denna mängd fordonsgas motsvarar även mer än hela regiontrafiken
inom Hallandstrafiken. Samtliga kommuner i Halland har som mål att samla in matavfall för biologisk
behandling, men de har kommit olika långt i sina planer för hur insamlandet ska ske. Just kring
insamlingstekniker behövs mer kunskap och här kan tänkas att kommunerna kan arbeta med
gemensamma utredningar kring förutsättningar för gemensamma insamlings‐ och
utsorteringssystem (Fransson, et al., 2012).
Inom halländskt lantbruk finns klusterbildningar som t.ex. Gröna Vessigebro i Falkenberg som bland
annat har som målsättning att producera biogas som sedan ska uppgraderas till fordonsgas (Leader
Halland, 2013). Lantbruksklustren har tillsammans ca 80 % av den totala gödselmängden vilket
innebär att förverkligandet av dessa satsningar är mycket betydelsefull. Ett problem är svårigheten
med att finna lönsamhet för satsningarna, i synnerhet i de fall som avser uppgradera biogasen till
fordonsgas. Risken blir då att lantbruksbaserad biogasproduktion enbart används för internt bruk och
inte når transportsektorn där den gör störst miljönytta. Här kan det därför vara aktuellt med stöd och
incitament från statligt håll som möjliggör en satsning på uppgradering till fordonsgas. Beslut om att
införa ett gödselgasstöd för biogasproduktion har tagits av regeringen och kommer att börja gälla
under andra halvåret 2014. Stödet innebär att gödselbaserad biogasprodukton får 20 öre per kWh
producerad energi och gäller för en tioårsperiod med en total summa på 240 miljoner kronor
(Jordbruksverket, 2013).
I Halland saknas en aktör som har till uppgift att driva biogasutvecklingen i länet. I flera andra län,
som Skåne och Västergötland, har detta varit en stor del i en framgångsrik biogasutveckling. Fokus
borde därför även i Halland läggas på att ta fram en plattform, biogasorganisation eller någon annan
typ av regional aktör med mandat för att driva biogasutveckling framåt. I frågan kring vilka behov,
förutsättningar och möjligheter som denna regionala aktör kan gynna behövs mer kunskap
(Andersson, 2013).
7.4.3 Optimering och effektivt utnyttjande av biogasen
En annan aspekt som är viktig och som bidrar till hur mycket biogas som produceras i Halland är hur
effektivt de befintliga anläggningarna används i förhållande till deras maxkapaciteter. Enligt
(Fransson, et al., 2012) utnyttjas ingen av Hallands biogasanläggningar maximalt, vilket föranleder ett
behov av att utreda hur dessa anläggningars drift och produktion kan optimeras på ett hållbart och
kostnadseffektivt sätt. Att kvantifiera hur mycket biogasproduktionen skulle kunna öka om detta
genomförs är svårt men den bedömning som gjorts landar på 10‐20 %.
Normalt används en stor del av den producerade biogasen för uppvärmning internt, både av
biogasanläggningen och i vissa fall även närliggande byggnader. Det är möjligt att öka
nettoproduktionen av biogas genom att istället använda fjärrvärme för denna uppvärmning. På detta
sätt kan mer biogas uppgraderas och säljas som fordonsgas. Att använda biogasen som förnybart
drivmedel är det bästa användningsalternativet ur klimatsynpunkt. Vid Västra strandens
avloppsreningsverk i Halmstad används fjärrvärme för detta ändamål sedan 2012 (Laholmsbuktens
VA, 2013).
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7.5 Forskning och utveckling
Kapitel 7.1 till 7.4 kan ses som en beskrivning av områden inom vilka uppsläppen av klimatgaserkan
minskas på längre sikt om dessa minskningar kan kvantifieras och om mer forskning och utveckling
kommer till stånd inom dessa områden. Nedan följen ett förslag på hur dessa regionala
forskningsinsatser skulle kunna organiseras och hur ett regionalt kompetenscentrum skulle kunna
bidra till en sådan utveckling.
7.5.1 Behov av forsknings‐ och utvecklingsinsatser
De mer långsiktiga utsläppsminskningarna kommer till allra största del att handla om
klimatgasutsläpp inom kategorierna Transporter och Jordbruk (Figur 17). Inom kategorierna Energi,
Byggnader och Industri kommer reduktionerna att vara mycket små efter 2020. Därför behöver de
regionala plan‐ och styrdokumenten inriktas mot utsläppen inom transporter och jordbruk samtidigt
som regionala aktörer tillsammans med forskare vid Högskolan i Halmstad arbetar målmedvetet med
att bygga upp kunskap och teknik kring dessa frågor.
Redan idag pågår mycket forskning på Högskolan i Halmstad kring energi‐ och miljöfrågor kopplat till
den pågående klimatförändringen. Den naturvetenskapliga forskningen bedrivs inom
forskningsmiljön BLESS (Biological and Environmental Systems) men också inom andra
forskningsmiljöer pågår teknisk och samhällsvetenskaplig forskning med anknytning till klimatfrågor.
Denna rapport visar att det finns behov av en större kraftsamling kring de frågor som det fortfarande
råder osäkerhet om. Om Halland ska kunna nå ambitiösa utsläppsmål på längre sikt och visa goda
exempel på hur utsläppsminskningar ska genomföras måste de svåra verksamheterna transporter
och jordbruk beaktas i större utsträckning. Inom dessa fält kan forskning bidra till större förståelse av
problemen och visa vägen för kraftiga utsläppsminskningar i framtiden.
7.5.2 Regionalt kompetenscenter
Uppbyggandet av ett kompetenscentrum för klimatgasfrågor skulle kunna samla intressenter både
inom och utanför akademin och bli en stark röst utåt för att hävda och driva på utvecklandet av
regionala klimat och energistrategier så att målen om lägre klimatgasutsläpp kan uppnås. Förutom de
kompetenser som finns inom BLESS kan andra forskningsfält inom och utanför högskolan kopplas till
centrat. Tvärvetenskaplig forskning framhålls ofta som nödvändigt när det handlar om att hitta
lösningar på våra stora samhällsutmaningar som ju klimatfrågan måste betraktas som. Ett exempel
på ett sådant tvärvetenskapligt initiativ på Högskolan i Halmstad är det nystartade
forskningsområdet ”Grön Innovation” som arbetar med hållbara innovationer inom grön näring.
Inom detta regionala kompetenscenter kan t ex nya förbättrade mätmetoder och modeller för
klimatgasutsläppen inom jordbruket tas fram. Exempelvis behövs mer tillförlitliga modeller för att
beräkna lustgasavgång från åkermark. Viktiga nya forskningsrön kring koldioxidsänkan i marken
(Fleischer, et al., 2013) öppnar också för möjligheter att motverka växthuseffekten genom det
naturliga kolkretsloppet.
För att stärka denna forskning föreslår vi inrättandet av en professur inom området regionala energi‐
och klimatstrategier vid Högskolan i Halmstad samt ett antal doktorandprojekt som kan inriktas mot
olika frågor rörande klimatgasutsläpp inom transporter och jordbruk och regionala energilösningar
som vindkraft och fjärrvärme.
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7.5.3 Pilotprojekt och demoanläggningar
För att kunna bedriva framgångsrik forskning inom dessa områden behöver det startas pilotprojekt
och byggas upp försöksanläggningar där tester och försök kan utföras.
Dessa kan bestå i försöksfält med möjlighet att manipulera gödsling, grödor och
bearbetningsmetoder. Experimentvåtmarker kan anläggas för studier av metangasavgång, skörd av
våtmarksväxter till biomassa och effekter på klimatgasutsläppen om mulljordar återförs till
våtmarker. Pilotanläggningar och testutrustning för biogasproduktion från nya substrat och genom
nya förbehandlingsmetoder behövs för att studera hur biogaspotentialen kan tillvaratas.
Tekniska lösningar för att minska klimatgasutsläppen kan studeras, som t ex MEGTEC:s patenterade
teknik Vocsidizer (MEGTEC, 2008), som ursprungligen togs fram för att bränna av utsläppen av
lösningsmedel från Volvos Torslandafabrik. Tekniken är en kombination av traditionell
värmeväxlarteknik och traditionell pannteknik, som möjliggör förbränning av mycket låga
metankoncentrationer, vilket då exempelvis skulle kunna vara en lösning för deponier,
biogasanläggningar (metanläckage) och även inom lantbruket. Forskning har visat att Vocsidizer
klarar av att effektivt förbränna metanhalter på endast 0,19 volymprocent (Danell, et al., 2002) Detta
skulle kunna studeras i en demonstrationsanläggning som t ex placeras på en större stallbyggnad, där
boskap vistas under vintern.
Inom transportsektorn kan effekter av olika styrmedel och initiativ för att minska pendlingsresor och
främja resor med kollektivtrafik framför bilresor studeras. Frågan om slopade reseavdrag skulle
minska koldioxidutsläppen har lyfts i en forskningsrapport (WSP, 2012). Resor till och från arbetet har
visat sig stå för en betydande del av koldioxidutsläppen från företag. Resorna till och från högskolan i
Halmstad visade sig stå för 84 % av den totala mängden resor (Berggren och Norrman, 2009).
Forskningsprojekt som syftar till förståelse av attitydfrågor och resevanor skulle kunna belysa dessa
möjligheter.
En stor del av transporternas klimatgasutsläpp skulle kunna lösas med hjälp av förnybara bränslen.
Därför behövs omfattande forskningsaktiviteter kring t ex hur fler substrat ska kunna utnyttjas för att
öka biogasproduktionen, hur biogasens värdekedja ska kunna utvecklas och vilka hinder och
drivkrafter som finns för att producera mer biogas i Halland. Även andra förnybara bränslen bör
studeras.
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8 Slutsatser från detta projekt
Här redovisar vi våra övergripande slutsatser från projektet utifrån de tre huvudfrågorna om vad som
har hänt sedan 1990, vad som kortsiktigt förväntas hända fram till 2020 och vad som bör genomföras
långsiktigt för att kunna leverera utsläppsreduktioner efter 2020.
Karaktären på dagens klimatgasutsläpp i Halland
De halländska klimatgasutsläppen kan kort kategoriseras i två delar: Utsläpp som kommer från de
anläggningar som tillhör det europeiska utsläppshandelssystemet ETS och återstående utsläpp från
övriga källor. Målet för den första delen är en reduktion med 21 % mellan 2005 och 2020, varvid det
är EU‐kommissionen i Bryssel som övervakar denna förändring, så detta ansvar finns varken
nationellt i Sverige eller regionalt i Halland. Den andra delen omfattas av det nationella klimatmålet
från juni 2009 med en reduktion på 40 % från 1990 till 2020, där reduktionsansvaret ligger på Sverige
och Halland som en region i Sverige.
De halländska klimatgasutsläppen exklusive ETS‐anläggningarna uppgick 1990 till 1,99 miljoner ton
koldioxidekvivalenter. Reduktionen från 1990 till 2011 var 0,39 miljoner ton eller 20 %. Det nationella
målet om 40 % förutsätter att två tredjedelar ska hämtas hem genom åtgärder inom Sverige, vilket
ger ett inhemskt reduktionsmål på knappt 27 %. Detta innebär att Halland ska leverera ytterligare
reduktioner på 0,14 miljoner ton eller 7 % fram till 2020.
Jämfört med Sverige och EU har Hallands klimatgasutsläpp





höga andelar av metan och lustgaser
låg andel av utsläpp från anläggningar som tillhör det europeiska utsläppshandelssystemet
höga andelar av utsläpp från transporter och jordbruk
låga andelar av utsläpp från energi, byggnader och industri

Energi, byggnader och industriföretag har hittills levererat stora reduktioner av klimatgasutsläpp.
Därför kommer de att ha begränsade möjligheter att fortsättningsvis leverera stora reduktioner i
framtiden. Den nuvarande höga dominansen av utsläpp från transporter och jordbruk medför att
framtidens reduktioner av klimatgasutsläpp måste hämtas hem inom dessa verksamheter. Men det
saknas för närvarande etablerade metoder för att genomföra lyckade utsläppsreduktioner inom
dessa två sektorer.
När det gäller den regionala utsläppsstatistiken har vi funnit två betydande osäkerheter:




Det finns besvärande skillnader mellan klimatgasutsläpp från RUS‐statistiken och de
regionala energibalanserna från SCB. Detta ger en oklarhet om hur mycket fossila bränslen
som används för uppvärmning av byggnader. Situationen kan liknas vid att ha två olika pussel
med liknande motiv i samma låda.
RUS använder en etablerad faktor för metans växthuspåverkan. Ny information från IPPC:s
senare kunskapssammanställningar indikerar att denna faktor bör vara högre. För Hallands
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del betyder detta att verklig växthuspåverkan kan vara högre än vad RUS rapporterar. Detta
ger behov av ytterligare reduktioner av klimatgasutsläppen.
Måluppfyllelse till 2020
Det nationella klimatmålet till 2020 om 27 % lägre utsläpp jämfört med 1990 översatt till Hallands
regionala nivå kommer troligen att uppfyllas om nuvarande trender fortsätter. Den nödvändiga
reduktionen på 0,14 miljoner ton kan uppnås med närliggande reduktioner genom en redan
genomförd överflyttning av avfallskraftvärmeverket i Halmstad till utsläppshandelssystemet,
utfasning av alla fossila bränslen för uppvärmning, avveckling av hälften av fossilbränsleanvändning
inom industrin utanför ETS, planerad övergång till förnyelsebara bränslen inom kollektivtrafiken,
fortsatt trend om lägre utsläpp från personbilar, högre biogasproduktion för användning av biogas
som drivmedel samt reducerade utsläpp från gödsel då denna används för biogasproduktion. Detta
ger sammantaget en närliggande reduktion på 0,31 miljoner ton/år eller 0,17 miljoner ton/år mer än
vad klimatmålet kräver.
Vid en högre ambitionsnivå utan inköp av utländska utsläppsrätter krävs ett accelererat
åtgärdsprogram för att uppnå en total reduktion på 40 % fram till 2020. Då skulle en reduktion på
0,41 miljoner ton behövas mellan 2011 och 2020. Den kan uppnås med möjliga reduktioner genom
ytterligare högre biogasproduktion och motsvarande lägre utsläpp från gödsel, utökad kollektivtrafik
mm, bättre odlingsmetoder inom jordbruket samt en mycket stor förgasningsanläggning för
drivmedel. Dessa åtgärder skulle ge en total reduktion på 0,86 miljoner ton till 2020, vilket är 0,45
miljoner ton mer än vad som behövs för att nå klimatmålet med en högre ambitionsnivå.
Långsiktig kompetensuppbyggnad
Utgångspunkten för dessa slutsatser kring långsiktig kompetensuppbyggnad är att det är viktigt att i
god tid ta fram metoder och teknik för att genomföra reduktioner av klimatgasutsläpp från
transporter och jordbruk. Det är ju inom dessa sektorer som de återstående reduktionerna ska
genomföras. Det finns annars en uppenbar risk att det regionala klimatarbetet stannar upp när de
enkla åtgärderna för stationära anläggningar inom energi, byggnader och industri har genomförts
och om det saknas idéer och kunskap om hur reduktioner inom transporter och jordbruk ska
genomföras.
För regionala plan‐ och styrdokument föreslår vi följande:




Bättre anknytning till klimatgasproblematiken i regionala och kommunala plan‐ och
styrdokument. Hittills har vi inte hittat ett enda dokument som både kvantifierar
klimatgasmålen och motsvarande närliggande och möjliga reduktioner av klimatgasutsläppen
för att klimatgasmålen ska uppnås.
Biogasstrategi: Fastställ en regional biogasstrategi som främst fokuserar på biogas som
drivmedel för transporter.

Avseende transporter föreslår vi följande:


Utveckla och implementera strategier som minskar och effektiviserar det totala
transportarbetet (fibernät, samåkning, videokonferenser mm).
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Utveckla och implementera strategier som flyttar över person‐ och godstransporter till
kollektiva lösningar som järnvägar och kollektivtrafik (inflytande från en genomförd tunnel
genom Hallandsåsen, avslutad utbyggnad av dubbelspår på Västkustbanan, högre turtätheter
på Västkustbanan, samt analyser av resor av till och från större arbetsplatser mm).
Utveckla och implementera strategier som stödjer substitution av bensin och diesel som
drivmedel för transporter (biogas, vätgas eller el).
Den verkliga E6‐effekten kan skattas med SIMAIR, så att inflytandet från internationella gods‐
och persontransporter på Hallands regionala klimatbalans kan fastställas.

När det gäller jord‐ och skogsbruk förslår vi:




Kolinlagring: Kartlägg nettoemissioner av klimatgasutsläpp från olika jordar och vidare
studera den interna koldioxidsänkan med tillhörande syrebildning.
Lustgaser: Kartlägg lustgasavgång för olika jordar och våtmarker.
Arbetsmaskiner mm: Kartlägg möjliga effektiviseringar av jordbrukets arbetsmaskiner och
annan energianvändning inom jordbruk.

Med avseende på forskning och utveckling föreslår vi:





Mer regionalt förankrad forskning och utveckling kring transporternas och jordbrukets
klimatgasutsläpp behövs genom fokusering på gröna innovationer. Ett fokuserat halländskt
arbete med att kartlägga metoder och teknik behövs för att kunna genomföra reduktioner av
klimatgasutsläpp med anknytning till transporter och jordbruk. Halland är ju en region i
Europa som tidigt ställs inför dessa frågeställningar, då andra delar av Europa fortfarande
arbetar med frågeställningar som berör energi, byggnader och industrier. Sådana åtgärder
kommer att vara nästan fullt genomförda i Halland till 2020.
För att stödja det regionala klimatarbetet kan ett regionalt kompetenscentrum för regionala
energi‐ och klimatgasfrågor inrättas vid Högskolan i Halmstad.
Olika demonstrationsanläggningar behöver byggas för att pröva ny teknik och nya metoder
som förväntas ge lägre klimatgasutsläpp i framtiden.
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Bilaga 1. LIP‐projekt 1998‐2001
Reduktion av koldioxidekvivalenter per år, LIP‐projekt i Halland
Minskning av koldioxid‐
ekvivalenter, ton/år

Program

Program‐typ

Åtgärdsnamn

Falkenberg ‐ 1998
Halmstad ‐ 2000
Halmstad ‐ 2000

LIP
LIP
LIP

Kungsbacka ‐ 2000

LIP

Kungsbacka ‐ 2000
Kungsbacka ‐ 2000

LIP
LIP

Kungsbacka ‐ 2000

LIP

Laholm ‐ 2001

LIP

Laholm ‐ 2001

LIP

Varberg ‐ 2000

LIP

Varberg ‐ 2000

LIP

Varberg ‐ 2000
Varberg ‐ 2000
Varberg ‐ 2000

LIP
LIP
LIP

Bioenergi vid lantmännen
Anslutning av "fjärrvärmeöar" till centralt nät
Tankstation för biogas/naturgas
Alternativ energiförsörjning för Beiersdorf AB
och för Borgås industriområde
Ny energieffektiv klimatstyrning
Konvertering av eluppvärmda villor i Vallda
Kylning av, samt värmeåtervinning från
processavlopp
Framställning av fordonsbränsle från biogas
Effektivisering och övergång förnyelsebara
energislag (energibidrag)
Spillvärme från Värö Bruk till Varberg
Miljöanpassade godstransporter i hamnen‐
Varbergs MaTs
EcoDriving ‐ Varbergs MaTs
Rökgaskondensering i privata anläggningar
Rökgaskondensering i skolor
Summa:

58

655
1 822
261
9 464
41
54
70
93
2 280
16 781
338
123
48
571
32 600

Bilaga 2. Klimp‐projekt 2004‐2008
Reduktion av koldioxidekvivalenter per år, Klimp‐projekt i Halland.
Program

Program‐typ

Åtgärdsnamn

Falkenberg 2004
Falkenberg 2004

Klimp
Klimp

Falkenberg 2004

Klimp

Falkenberg 2004

Klimp

Halmstad 2007

Klimp

Halmstad 2007

Klimp

Halmstad 2007

Klimp

Hylte 2004

Klimp

Kungsbacka 2008

Klimp

Kungsbacka 2008

Klimp

Kungsbacka 2008
Kungsbacka 2008
Varberg 2004
Varberg 2004

Klimp
Klimp
Klimp
Klimp

Varberg 2004

Klimp

Varberg 2004
Varberg 2007

Klimp
Klimp

Biogasanläggning
Tankstationer i Falkenberg och Ullared
Bidrag till inköp av fordon med
biogasdrift
För ökad och effektiv användning av
biobränsle i småhus
Fordonsgas på Plönninge
biogasanläggning
Ny teknik för att särskilja förpackningar
Effektivare energiproduktion genom
rökgasrening
EcoDriving
Pendelparkering och
samåkningsparkeringar
Sopbilar drivna på biogas/RME och
användning av elhybridteknik
Stadsbussar med gasdrift och med biogas
Närvärmeprojektet i Åsa
Fjärrvärmeutbyggnad Veddige
Fjärrvärmeanslutning i Träslövsläge
Ökad och effektiviserad
biobränsleanvändning i småhus
Samordning av varutransporter
Fjärrvärmeanslutning ‐ Getteröverket
Summa:

59

Minskning av koldioxid‐
ekvivalenter, ton/år
13 657
1 472
302
56
50
1 078
4 375
18
135
300
298
81
378
257
37
7
38
22 539

Bilaga 3. Indata till figurer
Tabell 10 Indata till Figur 1
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Koldioxid 1 700 872
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1 515 960
0
0
0
0 1 468 147 1 503 580 1 422 500 1 348 388 1 333 931 1 347 590 1 266 263
Metan
279 602
0
0
0
0
0
0
0
0
0 264 639
0
0
0
0 265 003 264 137 260 439 255 698 253 153 254 646 253 146
Lustgas
335 281
0
0
0
0
0
0
0
0
0 300 754
0
0
0
0 296 257 296 937 295 101 281 049 272 632 278 748 283 714
HFC
117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 695
0
0
0
0
20 784
21 970
23 014
23 909
24 120
23 538
22 609
PFC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
50
51
51
52
52
51
69
SF6
1 209
0
0
0
0
0
0
0
0
0
833
0
0
0
0
707
621
699
695
774
794
725

Tabell 11 Indata till Figur 2
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005
2006
2007
Energiförsörjning
927 741
0
0
0
0
0
0
0
0
0 678 968
0
0
0
0 567 534 614 648 532 453
Industriprocesser
34 478
0
0
0
0
0
0
0
0
0 71 694
0
0
0
0 85 851 91 566 94 160
Transporter & Arbetsmaskiner 813 446
0
0
0
0
0
0
0
0
0 850 196
0
0
0
0 912 386 897 481 898 192
Jordbruk
467 031
0
0
0
0
0
0
0
0
0 431 840
0
0
0
0 430 860 430 726 427 615
Avfall och avlopp
64 756
0
0
0
0
0
0
0
0
0 55 136
0
0
0
0 45 822 44 506 41 437
Lösningsmedels‐ användning
9 727
0
0
0
0
0
0
0
0
0 8 050
0
0
0
0 8 696 8 574 8 065

2008
484 508
91 019
876 969
411 569
37 684
8 226

2009
511 026
74 486
855 333
400 656
35 611
7 716

2010
498 003
89 878
865 590
409 900
33 908
8 245

2011
435 671
88 766
845 853
415 844
32 221
8 245

2010
343 125
31 501
67 329
56 053

2011
299 513
31 481
57 486
47 192

Tabell 12 Indata till Figur 3
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005
2006
Energi och industri 500 113
0
0
0
0
0
0
0
0
0 360 959
0
0
0
0 383 421 446 352
Bränslehantering
19 954
0
0
0
0
0
0
0
0
0 23 491
0
0
0
0 28 431 29 679
Panncentraler
123 568
0
0
0
0
0
0
0
0
0 76 794
0
0
0
0 53 661 63 526
Egen uppvärmning 284 105
0
0
0
0
0
0
0
0
0 217 726
0
0
0
0 102 033 75 094

2007
363 838
30 706
75 178
62 743

2008
337 576
31 472
65 942
49 525

2009
370 646
31 468
52 798
56 120

Tabell 13 Indata till Figur 4
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

490 424
51 824
208 032
3 365
0
0
15 665
2 684
8 529
121 523

484 479
53 731
207 899
3 432
0
0
14 458
2 091
8 352
113 478

489 004
55 779
206 547
3 852
0
0
13 386
1 967
7 503
110 364

470 364
56 817
202 775
4 040
0
0
13 281
2 204
7 527
109 646

468 658
56 028
187 854
4 279
0
0
11 875
1 878
6 477
108 874

462 070
59 890
198 343
4 092
0
0
12 673
1 801
6 416
110 485

446 538
60 290
192 634
4 018
0
0
12 855
2 102
6 835
110 069

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005
2006
2007
Tarmgaser från idisslare
165 895
0
0
0
0
0
0
0
0
0 159 317
0
0
0
0 158 061 157 724 157 067
Kogödsel
57 262
0
0
0
0
0
0
0
0
0 55 043
0
0
0
0 54 742 54 742 53 953
Övrigt jordbruk
197 610
0
0
0
0
0
0
0
0
0 175 859
0
0
0
0 175 256 176 161 176 111
Odling på organogena jordar 17 326
0
0
0
0
0
0
0
0
0 16 927
0
0
0
0 16 664 16 607 16 584
Svingödsel
17 551
0
0
0
0
0
0
0
0
0 13 906
0
0
0
0 15 948 15 139 13 168
Hästgödsel
6 647
0
0
0
0
0
0
0
0
0 6 133
0
0
0
0 5 862 6 010 6 143
Hönsgödsel
3 859
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3 670
0
0
0
0 3 299 3 213 3 463
Fårgödsel m.m.
883
0
0
0
0
0
0
0
0
0
987
0
0
0
0 1 031 1 132 1 121

2008
155 293
53 664
162 461
16 562
12 588
6 304
3 528
1 169

2009
154 247
51 646
155 938
16 562
11 493
6 297
3 322
1 155

2010
157 576
53 101
160 041
16 527
11 420
6 482
3 512
1 244

2011
156 728
52 156
167 891
16 527
11 130
6 418
3 658
1 340

Personbilar
492 920
Lätta lastbilar
31 378
Tunga lastbilar och bussar
143 575
Mopeder och motorcyklar
1 507
Slitage från däck och bromsar
0
0
Slitage från vägbanan
Inrikes civil sjöfart
15 752
Inrikes flygtrafik
3 363
Övriga transporter
9 772
Arbetsmaskiner
107 578

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2000 2001 2002 2003 2004

483 495
36 578
168 324
2 371
0
0
16 261
2 600
9 051
121 659

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabell 14 Indata till Figur 5

Tabell 15 Indata till Figur 6

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Utanför ETS
1 718 912 1 741 067 1 702 687 1 623 628 1 625 769 1 630 048 1 595 984
ETS industriföretag
297 821 326 018 272 027 265 001 234 587 243 494 216 366
ETS El och fjärrvärme
34 294
20 267
27 063
21 216
24 332
31 820
14 127
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Tabell 16 Indata till Figur 7

1990
90
408
133
813
467
65
10

Energi
Byggnader
Industri
Transporter & arbetsmaskiner
Jordbruk
Avfall och avlopp
Lösningsmedel

2011
73
105
116
846
416
32
8

Tabell 17 Indata till Figur 8

2011 Koldioxid Metan Lustgas HFC PFC SF6
Energi
55 524 31 475
0
0 0 0
Byggnader
93 318 7 931 3 429
0 0 0
Industri
286 304 4 621 18 431 22 609 69 725
Transporter & arbetsmaskiner
826 420 2 091 17 341
0 0 0
Jordbruk
0 178 215 237 633
0 0 0
Avfall och avlopp
0 28 848 3 372
0 0 0
Lösningsmedel
4 714
0 3 531
0 0 0
Tabell 18 Indata till Figur 9

Halland Sverige EU27
Utanför ETS
5,3
4,4 5,2
ETS‐anläggningar
0,8
2,1 3,8
Tabell 19 Indata till Figur 10

2011 ETS industriföretag ETS fjärrvärme ETS elproduktion
7524
6603
Pilkington Halmstad, utsläpp
146 071
Hylte Bruk, utsläpp
30 569
Södra Cell Värö, utsläpp
13 725
Höganäs AB, utsläpp
26 001
Tabell 20 Indata till Figur 11
2008

2009

2010

2011

Pilkington Halmstad, utsläpp
163 838 170 816 173 494 163 321
Hylte Bruk, utsläpp
80 568 78 335 45 959 52 769
Södra Cell Värö, utsläpp
32 732 54 406 30 493 26 673
Höganäs AB, utsläpp
20 683 22 461 22 081 22 238
Pilkington Halmstad, allokering 148 194 148 194 148 194 140 591
Hylte Bruk, allokering
113 809 114 926 115 904 102 225
Södra Cell Värö, allokering
34 125 34 125 34 125 39 092
Höganäs AB, allokering
27 233 27 233 27 233 31 592

144 662
37 545
34 175
18 205
140 591
102 225
39 092
31 592

161 048
36 566
20 554
25 326
140 591
102 225
39 092
31 592

146 071
30 569
13 725
26 001
140 591
102 225
39 092
31 592

2005

2006

2007

61

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

140591
0
0
0
0
0
0
0
0
102225 246 217 241 656 237 055 232 421 227 749 223 044 218 296 213 542
39092 68 210 65 089 62 020 59 011 56 061 53 172 50 339 47 577
31592 16 222 15 940 15 656 15 368 15 077 14 782 14 485 14 186

Tabell 21 Indata till Figur 12

2011 Koldioxid Metan Lustgas HFC PFC SF6
Personbilar
443 335 1 228 1 977
0 0 0
Lätta lastbilar
59 796
58
437
0 0 0
Tunga lastbilar och bussar
190 554
417 1 663
0 0 0
Mopeder och motorcyklar
3 889
106
22
0 0 0
Inrikes civil sjöfart
12 638
40
177
0 0 0
Inrikes flygtrafik
2 023
3
77
0 0 0
Övriga transporter
6 642
2
191
0 0 0
Arbetsmaskiner
97 748
183 12 139
0 0 0
Hushållets arbetsmaskiner
8 214
34
654
0 0 0
Skotrar och fyrhjulingar
1 589
21
6
0 0 0
Tabell 22 Indata till Figur 13

2011 Koldioxid Metan Lustgas HFC PFC SF6
Tarmgaser från idisslare
0 156 728
0
0 0 0
Kogödsel
0 13 280 38 876
0 0 0
Svingödsel
0 5 674 5 455
0 0 0
Hästgödsel
0
434 5 984
0 0 0
Hönsgödsel
0 1 999 1 659
0 0 0
Fårgödsel m.m.
0
98 1 241
0 0 0
Odling på organogena jordar
0
0 16 527
0 0 0
Övrigt jordbruk
0
0 167 891
0 0 0
Tabell 23 Indata till Figur 14

2011 Koldioxid Metan Lustgas HFC PFC SF6
Energi
41 397 31 475
0
0 0 0
Byggnader
93 318 7 931 3 429
0 0 0
Industri
69 938 4 621 18 431 22 609 69 725
Transporter & arbetsmaskiner
826 420 2 091 17 341
0 0 0
Jordbruk
0 178 215 237 633
0 0 0
Avfall och avlopp
0 28 848 3 372
0 0 0
Lösningsmedel
4 714
0 3 531
0 0 0
Tabell 24 Indata till Figur 15

Hallands klimatgasutsläpp inkl ETS‐anläggningar
Hallands klimatgasutsläpp exkl ETS‐anläggningar
Hallands regionala klimatmål för 2020 utan inköp
Hallands regionala klimatmål för 2020 med inköp
Måltrend med planerade inköp av utsläppsrätter
Måltrend utan inköp av utläppsrätter

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2317 2096 2051 2087 2002 1910 1885 1905 1826
1985 1764 1719 1741 1703 1624 1626 1630 1596

1985
1985

62

2020

1456
1191
1456
1191

Tabell 25 Indata till Figur 16
Hallands klimatgasutsläpp exkl ETS
Hallands regionala klimatmål för 2020 med inköp av utsläppsrätter
Hallands regionala klimatmål för 2020 utan inköp av utsläppsrätter
Scenario 1: Beslutad ambitionsnivå
Scenario 2: Högre ambitionsnivå

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1985 1764 1719 1741 1703 1624 1626 1630 1596
1456
1191
1 596 1 562 1 528 1 494 1 460 1 426 1 392 1 358 1 324 1 290
1 596 1 501 1 406 1 311 1 216 1 120 1 025 930 835 740

Tabell 26 Indata till Figur 17

Energi
Byggnader
Industri
Transporter & arbetsmaskiner
Jordbruk
Avfall och avlopp
Lösningsmedel

1990
90
408
133
813
467
65
10

2011
73
105
116
846
416
32
8

63

2020
28
12
81
725
403
32
8

