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Förord 

VTI:s regeringsuppdrag om trafikens samhällsekonomiska kostnader (Samkost) omfattar samtliga 

transportslag. Syftet med uppdraget är att kartlägga vilka kostnader som uppstår vid smärre 

(marginella) förändringar av trafikens omfattning.  

I denna rapport beskrivs det arbete som har genomförts inom ramen för uppdraget, del 2, avseende 

luftföroreningar (exkl. CO2). VTI har arbetat med denna typ av beräkningar, och de underlag som 

krävs för att genomföra sådana, för de olika transportslagen i ungefär femton år. Tidigare arbeten har 

dock i huvudsak handlat om vägtransporter och påverkan på människors hälsa från exponering för 

partiklar. I denna rapport är det i stället påverkan på ekosystemet och sjötransporter som är i fokus.  

Kartläggningen som skett inom ramen för uppdraget visar att det inte genomförts denna typ av 

marginalkostnadsberäkningar i Sverige och det saknas därför olika typer av underlag. Huvudsyftet 

med denna rapport är därför att beskriva aktuellt kunskapsläge om emissioner av luftföroreningar från 

sjöfart och deras påverkan i Sverige och andra länder. Därutöver beskrivs vilka beräkningsunderlag 

som finns tillgängliga och vad som krävs för att kunna genomföra beräkningar av externa kostnader 

med hög geografisk upplösning där även effekter på ekosystemet ingår. 
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Lena Nerhagen 

Projektledare 
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Kvalitetsgranskning 

Granskningsseminarium genomfört 31 augusti 2016 där Stefan Åström var lektör. Lena Nerhagen har 

genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Mattias Haraldsson har därefter 

granskat och godkänt publikationen för publicering 12 oktober 2016. De slutsatser och 

rekommendationer som uttrycks är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten 

VTI:s uppfattning. 

 

 

Quality review 

Review seminar was carried out on 31 August 2016 where Stefan Åström reviewed and commented 

on the report. Lena Nerhagen has made alterations to the final manuscript of the report. The research 

director Mattias Haraldsson examined and approved the report for publication on 12 October 2016. 

The conclusions and recommendations expressed are the author’s and do not necessarily reflect VTI’s 

opinion as an authority. 
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Sammanfattning 

Externa kostnader för luftföroreningar. Kunskapsläget avseende påverkan på ekosystemet i 

Sverige, betydelsen av var utsläppen sker samt kostnaden för utsläpp från svensk sjöfart 

av Lena Nerhagen (VTI) 

 

I detta notat presenteras underlag och beräkningar för delprojektet luftföroreningar, som genomförts 

inom ramen för VTI:s andra regeringsuppdrag avseende Trafikens Samhällsekonomiska Kostnader 

(Samkost2). Vi har i denna studie beräknat marginella externa kostnader för luftföroreningar med den 

metod som utvecklats och används inom EU för detta syfte, den så kallade ”Impact Pathway 

Approach”, med fokus på och betydelsen av påverkan på ekosystemet och utsläpp från sjöfart.  

I den tidigare studien om luftföroreningar i Samkost var slutsatsen att en i stort sett outforskad fråga 

var hur mycket transportsektorn bidrar till sekundära föroreningar och vilken betydelse dessa har för 

befolkningsexponering och påverkan på ekosystemet. Det konstaterades att det är en synnerligen 

viktigt fråga eftersom det är dessa föroreningar som är i fokus när det gäller EU:s luftvårdsarbete. För 

att kunna genomföra konsekvensanalyser av de förslag som läggs på EU nivå inom detta område, och 

jämföra resultat från olika studier, är det viktigt att klarlägga vilka föroreningar som har legat till 

grund för olika analyser.  

Av denna anledning blev fokus i denna uppföljande studie hur beräkningar kan genomföras för 

sekundärt bildade föroreningar. Det fanns också önskemål om att få mer underlag avseende den 

svenska sjöfartens marginalkostnader samt om hur påverkan på ekosystem kan inkluderas i 

beräkningarna. För att kunna genomföra dessa beräkningar krävs underlag i form av spridnings-

modeller varför detta upphandlats av SMHI som länge arbetat med att genomföra sådana 

modelleringar. På grund av resursbrist, detta är komplexa beräkningsmodeller som kräver tid och 

eftersom detta uppdrag hade en deadline, fick genomförandet anpassas till den. Underlaget fick därför 

avgränsas till att genomföra beräkningar endast för svensk sjöfart och inte övriga transportslag. För att 

få någon information om geografiska skillnader i påverkan från utsläpp som sker på olika platser så 

genomfördes separata beräkningar för tre olika områden; Skagerrak och Kattegatt, Östersjön söder om 

Åland samt Östersjön norr om Åland. Specifik påverkan, det vill säga exponeringen, har endast 

modellerats för befolkningen och inte för olika typer av ekosystem.  

Givet de begränsningar som finns i indata så vill vi påpeka att dessa resultat framförallt är illustrativa. 

Vår rekommendation är att fördjupade studier genomförs för att ta fram marginalkostnadsberäkningar 

som baseras på mer detaljerat underlag. Detta är önskvärt eftersom information om marginalkostnader 

är det som är relevant att använda vid utformning, utvärdering och konsekvensanalyser av olika 

styrmedel och åtgärder som genomförs i transportsektorn, bland annat för att de möjliggör en 

jämförelse mellan olika transportslag. En slutsats av rapporten är att nuvarande ASEK värden är 

mycket högre än de som är förenade med utsläpp från svensk sjöfart. Det gäller såväl utsläpp till och 

vid hamn som utsläpp till havs som har en regional spridning. 
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Summary 

External cost for air pollution. Current knowledge about eco-system impacts in Sweden, the 

bearing of where emissions take place and the cost due to emissions from ships 

by Lena Nerhagen (VTI) 

 

This report presents the basis and calculations for the subproject air pollution carried out within the 

framework of VTI’s second government commission on traffic economic costs (Samkost2). In this 

study, we have estimated marginal external costs of air pollution with the method developed and used 

in the EU for this purpose, the so-called “Impact Pathway Approach”, focusing on the importance and 

the impact on the ecosystem and emissions from shipping. 

In the earlier study of air pollution in Samkost was concluded that a largely unexplored question was 

how much the transport sector contributes to secondary pollution and the impact these have on 

population exposure and impact on the ecosystem. It was found that this is an important issue because 

it is these pollutants that are the focus of the EU’s air quality policy. To carry out impact assessments 

of the proposals at EU level in this field, and to compare the results of different studies, it is important 

to clarify the pollution that has been the basis for the analysis. 

For this reason, the focus of Samkost2 on air pollution became how to perform calculations for the 

secondary pollutants. There was also a desire to gain more knowledge about the marginal costs of 

emissions from Swedish shipping, and on how impacts on ecosystems can be included in these 

calculations. To carry out these calculations required information in the form of dispersion modelling. 

Therefore, SMHI was commissioned to provide data on emissions at sea and their dispersion. Due to 

time constraints, since this VTI’s commission had a deadline and dispersion modelling involves 

complex calculation that requires time, the calculations got adapted to the restrictions of the 

commission. Only emissions from Swedish shipping and not from the other modes were included. To 

get some information about geographical differences in the impact of emissions that occur in different 

places separate calculations for three different areas was conducted; Skagerrak and Kattegat, the Baltic 

Sea south of Åland and the Baltic Sea north of the Åland Islands. Specific effects, i.e. exposure, were 

only modelled for the population and not for different types of ecosystems. 

Given the limitations of the data, we want to point out that these results are mainly illustrative. Our 

recommendation is to carry out more studies, using a more detailed geographically differentiated 

basis, to develop the marginal cost estimates. This is desirable because the information about marginal 

costs is relevant to use in the design, evaluation and impact assessment of various policies and 

measures implemented in the transport sector, in part because it allows for a comparison between 

different modes of transport. One conclusion of the report is that the present ASEK values are much 

higher than those associated with emissions from Swedish shipping. This applies to directly emitted 

PM-emissions in and close to ports as well as for secondary pollutants with an impact on a regional 

scale. 

  



10   VTI notat 24-2016 

  



 

VTI notat 24-2016  11 

1. Inledning 

Denna studie är ett av flera underlag till VTI:s regeringsuppdrag om att ta fram fördjupad kunskap om 

trafikens samhällsekonomiska kostnader1. Definitionen på samhällsekonomisk kostnad är vanligtvis 

kostnader som individer och företag i frånvaro av styrmedel inte beaktar i sitt beslutsfattande vid 

nyttjandet av en vara eller tjänst. När det gäller transportsektorn handlar det om kostnader för drift, 

underhåll och reinvestering av infrastrukturen; delar av trafikens säkerhetsproblem; buller och 

luftföroreningar; trängsel, förseningar och knapphet liksom utsläpp av växthusgaser.  

När det gäller luftföroreningar handlar det om att bedöma storleken på så kallade externa effekter, 

vilket är den negativa påverkan som utsläpp från transportsektorn har på människors hälsa och på 

ekosystemet. Påverkan på material bedöms idag vara liten. Vidare står de marginella kostnaderna i 

centrum för intresset, dvs. de kostnader som uppkommer av mindre förändringar i utsläpp från olika 

transportslag. Det är marginalkostnaden som är intressant om vi med någon form av styrmedel skulle 

vilja påverka dessa externaliteter. I rapporten används därför huvudsakligen begreppet 

marginalkostnad i stället för begreppet extern kostnad eller marginell extern kostnad. 

1.1. Rapportens syfte 

I denna rapport behandlas externaliteten luftföroreningar. Marginalkostnaden för sådana föroreningar 

beror på en rad olika faktorer och beräkningarna baseras på en kedja av effekter från utsläpp till 

spridning till bedömning av konsekvenser för hälsa och miljö samt monetär värdering av dessa 

konsekvenser. Syftet med detta projekt är att fylla vissa luckor när det gäller marginalkostnader för 

luftföroreningar från transportsektorn i Sverige2. Arbetet har tre övergripande mål: 

 

1. Att klarlägga hur påverkan på ekosystemet kan inkluderas i marginalkostnadsberäkningar av 

förbränningsutsläpp3 till luft oavsett utsläppskälla. 

2. Att klarlägga hur mycket svensk sjöfart påverkar luftkvaliteten regionalt och lokalt beroende 

på var utsläppen sker. 

3. Att beräkna marginalkostnader för sjöfarten i den mån det är möjligt givet befintligt underlag 

samt illustrera hur dessa kostnader varierar beroende på var utsläppen sker runt Sveriges 

kuster. 

Jämfört med Samkost 1 har det därför tillkommit aspekter som behöver belysas. Det handlar om 

spridning och deposition av sekundärt bildade partiklar samt om bildandet och påverkan av ozon. För 

                                                      

1 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/01/regeringsuppdrag-att-ta-fram-kunskapsunderlag-om-

trafikens-samhallsekonomiska-kostnader/. Nedladdad 20161011. 

2 Trafikverket och Naturvårdsverket har låtit genomföra en förstudie om hur nuvarande ASEK värden för 

luftföroreningar kan utvecklas. I denna rapport diskuteras bland annat mer teoretiska aspekter gällande 

beräkningar av marginalkostnader, exempelvis hur tröskeleffekter kan hanteras. Det konstateras bland annat 

(Barregård m.fl., 2015): För miljöeffekter är det nödvändigt att ta betydligt mer grundläggande steg framåt i 

arbetet med effektkedjemodeller. I avsnitt 4.7 identifierades utvecklingsbehov bestående av en rad olika typer av 

utmaningar. En central fråga är man ska hantera det faktum att det för många luftföroreningar saknas 

exponering-respons-samband – enbart kritiska halter eller kritiska belastningar har definierats. En annan 

central fråga är hur effekter av aggregat av föroreningar ska kunna hänföras till utsläpp av specifika ämnen. 

Eftersom VTI i regeringsuppdraget har till uppgift ta fram nya marginalkostnadsberäkningar har vi i denna 

rapport utgått ifrån den praktiska tillämpningen inom EU, se beskrivning i avsnitt 2.2, och inte genomfört någon 

djupare teoretisk analys. För sådana diskussioner hänvisas till tidigare rapporter, exempelvis Nerhagen (2005). 

3 I förhållande till fordon och transportsektorn används ofta avgasutsläpp eller avgasemissioner. Vi har dock i 

denna studie valt att använda den mer allmänna termen förbränningsutsläpp och förbränningspartiklar. 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/01/regeringsuppdrag-att-ta-fram-kunskapsunderlag-om-trafikens-samhallsekonomiska-kostnader/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/01/regeringsuppdrag-att-ta-fram-kunskapsunderlag-om-trafikens-samhallsekonomiska-kostnader/
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att kunna beskriva utsläppens spridning har VTI låtit SMHI genomföra emissions- och spridnings-

beräkningar (SMHI, 2016). Önskvärt hade varit att genomföra det för alla transportslag men 

tidsrestriktionen, tillsammans med ett önskemål om fördjupad kunskap om sjöfartens påverkan, 

innebar att studien avgränsades till beräkningar för den svenska sjöfarten.  

Ett syfte med studien är alltså att beräkna marginalkostnader för utsläppen från sjöfart runt Sverige för 

att få information om hur de skiljer sig från exempelvis utsläpp från vägtransporter. Studien ska 

resultera i en uppskattning av den genomsnittliga marginalkostnaden per enhet utsläpp eller enhet 

förbrukat bränsle för olika geografiska områden. Denna information ska sedan kombineras med 

emissionsfaktorer för ett fartyg av en viss typ för att illustrera skillnader i marginalkostnader för 

svensk sjöfart4.  

Huvuddelen av all sjöfart, och därmed utsläpp, sker långt från land. Miljö och hälsa påverkas därför 

framförallt till följd av ämnen från förbränningen som ombildas och sprids över större områden med 

påverkan både på hav och land. Denna studie fokuserar alltså på att kartlägga betydelsen av dessa 

utsläpp. För fartyg på väg till och från hamn uppstår dock viss lokal påverkan framförallt till följd av 

direktemitterade förbränningspartiklar. I denna studie har vi för dessa utsläpp använt befintliga studier 

(Nerhagen m fl., 2009; SLB-Analys, 2013; SMHI, 2012; SMHI, 2014b) för att bedöma och i viss mån 

beräkna den externa kostnaden för denna påverkan. 

1.2. Rapportens innehåll och avgränsningar 

I kapitel 2 beskrivs översiktligt kunskapsläget när det gäller metodik och indata för att beräkna 

utsläppens marginalkostnader. Skillnader mellan miljöarbetet i EU och Sverige, och hur det påverkar 

tillgången till indata till denna typ av beräkningar, diskuteras också.  

Kapitel 3 innehåller en beskrivning av kunskapen om emissioner och halter i Sverige och de 

emissionsberäkningar för luftföroreningar som SMHI genomfört i projektet gällande svensk sjöfart, 

dvs. fartyg som angör svenska hamnar. Sammanfattningar av resultaten från dessa beräkningar 

presenteras och jämförs med andra liknande beräkningar.  

I kapitel 4 beskrivs och diskuteras resultaten från de spridningsmodelleringar och beräkningar som 

SMHI genomfört för detta uppdrag. Beskrivningen fokuserar på vad resultaten visar om sjöfartens 

bidrag till halter och påverkan av luftföroreningar i Sverige. Vidare diskuteras hur denna påverkan 

skiljer sig åt beroende på i vilket område runt Sveriges kust som utsläppen sker och vilka orsaker det 

finns till dessa skillnader.  

I kapitel 5 presenteras en beskrivning av vilka faktorer som bör ingå i marginalkostnadsberäkningar 

för emissioner till luft. Vidare presenteras den forskning som sker när det gäller påverkan på 

ekosystemet och effekter av marknära ozon på människors hälsa. Tillgången på underlag för att 

beräkna kostnader för påverkan på ekosystem för svenska förhållanden redovisas. WHO arbetar med 

att regelbundet uppdatera rekommendationer när det gäller relevanta hälsoeffektsamband. Vad dessa 

innebär och hur de tillämpas för ozon beskrivs.  

I kapitel 6 diskuteras hur marginalkostnaderna kan förväntas variera beroende på var utsläppen sker. 

Vidare genomförs marginalkostnadsberäkningar för hälsoeffekter till följd av de sekundära partiklar 

som den svenska sjöfartens utsläpp till luft orsakar. Resultaten jämförs med liknande studier i Sverige, 

med nuvarande ASEK-värden samt resultaten från några studier med större fokus på Europa.  

I kapitel 7 beskrivs kunskapsläget för hur utsläppen vid hamn påverkar luftkvaliteten lokalt och 

beräkningsresultat för denna påverkan på människors hälsa redovisas. Resultaten jämförs med 

nuvarande ASEK-värden och orsaker till skillnaderna diskuteras.  

                                                      

4 Dessa beräkningar genomförs separat i en studie av Inge Vierth. 
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Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion i kapitel 8 om vilka faktorer som är centrala 

för marginalkostnadsberäkningar och hur dessa orsakar variationer i dessa kostnader. Diskussionen har 

detta fokus eftersom resultaten från Samkost 1 och 2 avseende luftföroreningar tydligt pekar på lägre 

påverkan och därmed lägre kostnader i norra Sverige jämfört med södra5. Detta är skillnader som bör 

belysas i analyser av styrmedel riktade mot den svenska transportsektorn6. Givet de skillnader i 

luftkvalitet och andra förutsättningar som råder mellan norra och södra Sverige är det troligt att 

effekterna av olika styrmedel, och därmed behovet och lämpligheten, kommer att skilja sig åt. 

Rapporten är ”teknisk” i vissa delar på så sätt att den beskriver naturvetenskapliga underlag men också 

jämför indata som använts i olika studier. Det senare är centralt för att förstå och kunna förklara 

skillnader i resultat mellan olika studier från denna typ av komplexa beräkningar. Brist på underlag har 

inneburit att endast kostnaden för sjöfartens betydelse för hälsopåverkan av sekundära partiklar, 

avseende regional påverkan, och direktemitterade partiklar och NOx på lokal nivå har kunnat beräknas 

inom ramen för projektet. Vidare har beräkningarna baserats på svenska underlag (baseline och 

monetär värdering) även för påverkan som sker i våra grannländer. Detta är samma typ av underlag 

som tagits fram i andra svenska beräkningar för transportsektorns påverkan på luftföroreningar, bland 

annat i Samkost 1.  

Avslutningsvis vill vi förtydliga att fokus för denna studie inte är marginalkostnader för luft-

föroreningar från svensk sjöfart specifikt, sjöfarten har använts som exempel eftersom det genomförts 

få svenska studier gällande utsläpp från denna sektor. Avsikten är att mer generellt, utan avgränsning 

till specifika transportslag, undersöka vad som krävs för att ta fram nya ”ASEK-värden” för utsläpp 

som omvandlas och sprids över större geografiska områden och därmed har en ”regional” påverkan på 

både hälsa och miljö.   

 

 

                                                      

5 Exempelvis är halterna av partiklar mätt som PM10 låga i Norrland (cirka 4 µg/m3) jämfört med Skåne (cirka 

15 µg/m3; IVL, 2013a), något som kan få konsekvenser för bedömningen av samhällsnyttan av åtgärder som 

påverkar mängden av sådana utsläpp. 

6 Att det finns betydande sådana skillnader diskuteras exempelvis i Trafikanalys (2013), om konsekvenser av 

skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle, dock utan att de kvantifieras. 
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2. Metod och principiella utgångspunkter 

Det som kommit att bli en arbetshäst för beräkningar av de samhällsekonomiska kostnader olika typer 

av föroreningar ger upphov till kallas the Impact Pathway Approach (ibland benämnd effektkedje-

ansatsen på svenska) och beskrivs närmare i avsnitt 2.1. Avsnitt 2.2 beskriver viktiga aspekter som 

behöver hanteras i beräkningarna, nämligen förekomsten av tröskeleffekterna , icke-lineariteter i 

atmosfärskemiska processer som påverkar bildandet av sekundära föroreningar, liksom skillnader i 

effektsamband och var utsläppen sker i förhållande till tätbefolkade områden. Slutligen redovisas i 

avsnitt 2.3 hur nuvarande inriktning på miljöarbete och övervakning i Sverige skiljer sig ifrån, och 

därmed försvårar, arbetet med tillämpningen av denna metodik för utsläpp från svenska källor.  

2.1. Impact pathway approach  

Marginalkostnadsberäkningar med IPA baseras på emissioner från en viss källa, hur dessa sprids 

geografiskt och ger upphov till olika typer effekter. För att bedöma påverkan i Sverige och vårt 

närområde (först och främst angränsande hav och grannländer) behövs information om hur svenska 

utsläpp från olika källor bidrar till halter lokalt i Sverige men också hur utsläppen påverkar luft-

kvaliteten till havs och i andra länder. Denna metod har utförligt beskrivits i tidigare publikationer 

(Nerhagen m fl. 2005; Nerhagen et al., 2009; Mellin och Nerhagen, 2010; Nerhagen m fl., 2015) 7. Vi 

beskriver i detta avsnitt därför endast hur metoden kan tillämpas för att bedöma effekter på ekosystem 

av sekundära partiklar samt ozonets hälsoeffekter. Modellens huvuddelar framgår av Figur 1.  

 

Figur 1. Illustration av Impact pathway approach. Källa: Bickel and Friedrich (2005). 

 

Kartan i Figur 1 illustrerar att utsläpp till luft inte bara är ett lokalt problem utan att vissa har en 

påverkan på större geografiska områden. Med kunskap om mängden emissioner och med tillgång till 

en spridningsmodell kan koncentrationshalterna i luften och nedfall (deposition) för olika föroreningar 

på olika platser beräknas. Detta tillsammans med data över olika marktyper används för att bedöma 

                                                      

7 Metoden har utvecklats i de s.k. ExternE-projekten. För en utförlig beskrivning av IPA se Friedrich och Bickel 

(2001). Denna beräkningsansats är även grunden för nuvarande ASEK-värden för luftföroreningar men dessa 

baseras på andra indata än aktuella tillämpningar, se Nerhagen m.fl. (2005).  
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den påverkan föroreningarna har på ekosystemet. Utifrån s.k. dos-responssamband hämtade från 

naturvetenskapliga studier kan man uppskatta hur förändringar i utsläpp exempelvis påverkar skogens 

tillväxt. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt vid miljöbedömningar. Det som tillkommit i IPA är att 

dessa bedömningar kombineras med ekonomiska värden och därmed kan de externa kostnaderna 

beräknas.  

För att illustrera de olika geografiska skalor som behöver hanteras i beräkningar av de externa 

kostnaderna återger vi här ett exempel som vi även använt i Samkost 1. Vi fokuserar på partiklar i 

denna beskrivning eftersom de är den luftförorening som enligt den senaste tidens forskning har störst 

betydelse för människors hälsa. De har också en påverkan på eko-systemet genom nedfall 

(deposition). Partiklar i luft är alltså ett komplext problem eftersom det finns olika typer av partiklar 

med olika ursprung och det finns en stor geografisk variation i utsläpp, halter och påverkan.  

Figur 2 är hämtat från en av flertalet studier som genomförts inom EU8. Den illustrerar hur 

partikelhalterna varierar mellan landsbygd och tätort utifrån exemplet Berlin. Högst halter av partiklar 

(ofta mätt som PM10) uppkommer i tätort i trånga gaturum (punkt 1 i Figur 2). För Sveriges del är ett 

viktigt bidrag till höga halter slitage och uppvirvlat material från vägbanan, framförallt i trånga 

gaturum under våren. Inom tätorter finns det även ett så kallat urbant halbidrag från direktemitterade 

förbränningspartiklar från fordon och bostadsuppvärmning samt mekaniskt genererade partiklar från 

vägslitage, sandning och bromsar som bidrar till halterna och befolkningens exponering (den bruna 

ytan i Figur 2).  

I tillägg till de halter som orsakas av lokala utsläpp i en tätort finns det även partiklar som 

transporterats in från andra områden. Dessa halter kallas den regionala bakgrunden (den turkosa ytan i 

Figur 3). Detta är halter som finns i och utanför tätort och där källorna finns på längre avstånd, 

exempelvis sjöfart. Den totala halten i en tätort mäts ofta genom mätstationer i det som kallas urban 

bakgrund, vid taknivå (punkt 2 i Figur 2) eller i parker, och motsvarar ungefär den genomsnittliga 

befolkningsexponering i en tätort9. Resutat från sådana mätningar är det som vanligtvis använts som 

underlag för framtagande av hälsoeffektsamband.  

 

 

Figur 2. Illustration av bidrag till halter av PM10 i Berlin (Källa: CAFE WGPM,2004). 

                                                      

8 EU kommissionen har i sitt arbete med luftkvalitet låtit experter inom olika områden ta fram problem-

beskrivningar, ge rekommendationer om utformning och nivåer på gränsvärden samt ta fram underlag för 

beräkningar av kostnader för luftföroreningar (TGPM, 1997; CAFE WGPM, 2004;WHO 2013; Holland, 

2014a,b; Héroux et al., 2015). Se även http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/assessment.htm. 

9 Halt i urban bakgrund = urbant haltbidrag + regional bakgrundshalt. Kommunerna ansvarar för mätningar i 

tätorter (halter motsvarande punkt 1, 2 och 3 i figur 2) för de flesta ämnen. För information om nuvarande 

lagstiftning, krav på mätning med anledning av miljökvalitetsnormer osv., se Naturvårdsverket (2014). 
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För att mäta halter i regional bakgrund och följa förändringarna över tid finns ett antal mätstationer 

utplacerade på ren landsbygd, se punkt 4 i Figur 2. Kartan i Figur 3 visar de mätstationer som används 

för sådan övervakning av luftkvalitet i Sverige. En stor andel av de halter av partiklar som uppmäts här 

är sekundära partiklar (som bildas av exempelvis kvävedioxid). Detta är huvudsakligen så kallade fina 

partiklar som är mindre (ofta mätt som PM2.5). Det är framförallt information från mätstationerna i 

Figur 3, eller modellering av förändringar i dessa halter, som används för att bedöma hur exempelvis 

sjöfart påverkar luftkvaliteteten och luftkvalitetens påverkan på ekosystemet. 

 

Figur 3. Mätstationer i regional bakgrund i Sverige. Källa: IVL (2013a). 

Marginalkostnaden avser en utsläppsförändring för ”en enhet”, men beräknas i allmänhet genom att 

studera en något mer omfattande förändring och sedan skala ner effekten. Metoden fungerar om 

förändringen fortfarande är ”liten” i förhållande till de totala utsläppen i ett visst geografiskt område 

(se jämförelser i avsnitt 3.3). I det fallet kan man anta att effekten är proportionell mot förändringens 

storlek så att t.ex. emissioner av 100 enheter ger en effekt som är 100 gånger större än utsläpp av en 

enhet. I praktiken görs ett urval av utsläppskällor, i denna studie fartyg. I vissa studier används 

modellerade utsläpp för ett typfartyg som färdas en viss sträcka inom ett visst område (Hämeskoski, et 

al., 2002). En annan möjlig avgränsning är att basera beräkningarna på all sjöfart som sker inom 

Sveriges sjöterritorium (SSAP, 2016). Alternativt kan utgångspunkten vara den trafik som sker inom 

den så kallade ekonomiska zonen (SMHI, 2014a). Skillnaderna mellan dessa två geografiska 

avgränsningar framgår av Figur 4. Den ekonomiska zonen är en större yta än det svenska 

territorialvattnet.  
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Figur 4. Karta över Sveriges territorialgräns och ekonomiska zon10.  

Ytterligare ett alternativ är det som vi använt i denna studie. Det är emissioner från den sjöfart som 

angör svenska hamnar, se närmare beskrivning i SMHI (2016). En orsak till det är att vi genomfört 

beräkningar för tre geografiska områden runt Sveriges kuster. Vi har velat ta fram ett underlag som 

representerar den genomsnittliga påverkan som sker till följd av genomsnittliga utsläpp från sjöfarten i 

framförallt Östersjön. Figur 5 som är hämtad från SMHI:s underlagsrapport till denna rapport 

illustrerar detta.  

  

Figur 5. Emissioner till vänster och modellerade halter till höger i södra Östersjön från fartyg som 

angör svenska hamnar. Källa: SMHI (2016). 

I bilden beskrivs emissioner för fartygstrafik i beräkningsområde Syd i figuren till vänster. I figuren 

till höger beskrivs hur dessa emissioner orsakar förhöjda årsmedelhalter av sekundära partiklar runt 

Östersjön. Av figuren framgår att förutom Sverige så påverkas Danmark, Tyskland, Polen, Estland, 

Lettland, Litauen, Ryssland och Finland av dessa utsläpp. Även luftkvaliteten i andra länder i Europa 

påverkas något vilket har betydelse för storleken på beräknade marginalkostnader. Vi återkommer till 

det i kapitel 6. 

                                                      

10 Källa: http://data.riksdagen.se/fil/GW0WRFR3/GW0WRFR3312x1.jpg 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjTsqG90PDOAhXnA5oKHaOaALsQjRwIBw&url=https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/rapport-fran-riksdagen/uppfoljning-av-statens-insatser-inom_GW0WRFR3/html&psig=AFQjCNG5Yj6xunZVlL_I5ZXWBzxXi6UeVg&ust=1472903826921450
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2.2. Att bedöma emissioners påverkan på hälsa och ekosystem 

Hur förändringar i utsläpp bidrar till förändringar i halter och därmed påverkan på hälsa eller 

ekosystem på en viss plats beror på en rad faktorer. Det handlar om hur stort bidraget är från andra 

utsläppskällor i området, om meteorologi, solinstrålning osv. För utsläpp med regional påverkan är det 

huvudsakligen icke-linjära kemiska processer som bestämmer utfallet. Av detta skäl används i 

modelleringar oftast mindre förändringar (10 %) som sedan exempelvis kan skalas upp till en 

bedömning av den totala effekten av utsläppen från en viss källa eller område (EMEP, 2014a; Jones et 

al., 2014) 11.  

Därutöver måste förekomsten av tröskeleffekter hanteras. Tröskeleffekter innebär att människor och 

miljö kan tåla utsläpp upp till en viss koncentrationsgrad men efter att denna nivå nåtts kan 

konsekvenserna bli stora. Marginalkostnaden kan alltså sägas vara noll, eller nära noll, om det 

marginella bidraget inte överskrider en ”lagom” nivå av påverkan. Viss information om 

marginalkostnader kan alltså redan ges av bedömningar om tröskelvärden överskrids, eller riskerar att 

överskridas, i olika delar av landet. Om tröskelvärden överskrids behövs effektsamband för att 

genomföra beräkningar av marginalkostnader.  

Betydelsen av bland annat effektsambanden för marginalkostnaderna illustreras av de resultat som 

framkommit i en tidigare studie (Nerhagen et al., 2009), se Tabell 1. Resultaten visar exempelvis att 

den externa totala kostnaden för förbränningspartiklar från fordon är högre än för slitagepartiklar trots 

att mängden utsläpp av slitagepartiklar är betydligt större. Denna skillnad beror på att effekterna på 

hälsan i en befokning av förbränningspartiklar är större än för slitagepartiklar. Resultaten visar å andra 

sidan att kostnaden för sjöfartens utsläpp av förbränningspartiklar är förhållandevis små, räknat per 

enhet utsläpp, jämfört med kostnaden för motsvarande utsläpp från vägtrafiken. Den huvudsakliga 

orsaken till det är att sjöfartens utsläpp sker på längre avstånd från mer tätbefolkade områden. 

Tabell 1. Utsläpp av partiklar (ton) och externa kostnader (miljoner Euro) per år för olika källor i 

Stockholm (Nerhagen et al., 2009). 

 Road traffic 

non-exhaust  

Road traffic 

combustion  

Sea traffic a Power plants Residential 

heating b 

Sum 

PM emissions  1859 122 33 249 98 2361 

Cost PM low 

 

0 6.9 0.6 2.9 5.9 16.3 

Cost PM high 

 

1.4 19.3 1.7 8.2 16.7 47.1 

a
 Only emissions from merchant ships and ferries that call on ports are included. b The combustion PM emissions from 

residential heating are very uncertain.  

EU arbetar systematiskt med att ta fram underlag för att bedöma påverkan på hälsa och ekosystemen i 

Europa. En rad rapporter har producerats under senare år som beskriver tillstånd, metoder för 

miljöbedömning, förväntad utveckling osv. och som utgör underlag för åtgärdsanalyser i EUs arbete. 

Det är den Europeiska miljöbyrån som arbetar med detta och de har under senare år publicerat en rad 

rapporter som bidragit med information till denna studie, exempelvis: 

                                                      

11 En skillnad mellan traditionella miljöbedömningar i Sverige (se exempelvis Karlsson et al. 2009; IVL, 2014b; 

Brandt et al., 2013) och beräkningar av externa kostnader med IPA är att de förra räknar fram en kostnad för den 

totala exponeringen medan de senare räknar på marginella förändringar från ett nuläge. Enligt ekonomisk teori 

(se diskussion in Viscusi och Gayer, 2005) bör endast små förändringar utvärderas pga. möjliga icke-lineariteter. 

Detta är också den ansats som används i bedömningar av effekter av utsläppsminskningar, se exempelvis EMEP 

(2014a). 
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 Mapping and assessing the condition of Europe’s ecosystems: progress and challenges (EEA, 

2016) 

 Air quality in Europe — 2015 report (EEA, 2015c) 

 NEC Directive status report 2014 (EEA, 2015b)  

 Exposure of ecosystems to acidification, eutrophication and ozone (EEA, 2015a) 

 Effects of air pollution on European ecosystems (EEA, 2014b). 

 Terrestrial habitat mapping in Europe: an overview (EEA, 2014a).  

Detta arbete påverkar utformningen av luftvårdspolitiken inom EU. I underlaget för EU:s nya 

luftvårdspaket som antogs 201312 användes följande indikatorer: 

 hälsoeffekter till följd av exponering för fina partiklar (PM2.5) 

 hälsoeffekter till följd av exponering för marknära ozon 

 för mycket (excess) kvävedeposition som medför övergödning av ekosystem 

 för mycket (excess) kvävedeposition i Natura2000 och andra skyddade naturområden 

 försurning av skogsmark 

 försurning av färskvattentäkter. 

Sammanställningen visar att för vissa hälsoeffekter och för påverkan på ekosystem används 

tröskelvärden vid bedömningar. Det är därför det anges ”för mycket” som indikator för 

kvävedeposition. Det mått som används för deposition är kritiska belastningsgränser och hur höga 

dessa är varierar mellan olika ekosystem13. För ozon kan två olika mått användas för att bedöma 

påverkan på vegetationen. AOT4014 har av tradition använts men under senare år har ett mått, POD, 

som på ett bättre sätt speglar ozonets toxicitet för växtligheten utvecklats (IVL, 2014e). I praktisk 

tillämpning skiljer man mellan AOT40 C om används för grödor och AOT40 F som används för träd. 

När det gäller hälsoeffekter till följd av exponering för ozon används måttet SOMO. Det anger 

årssumman för varje dygns högst glidande åttatimmersmedelhalt överstigande gränsen för 

hälsorelevant ozonkoncentration. WHO har angett denna gräns till 35 ppb (motsvarande 70 µg/m3), d 

v s SOMO35, men även andra gränsvärden används i litteraturen (IVL, 2014e).  

I Europa är Storbritannien en föregångare i tillämpningen av IPA metodiken för beräkningen av 

utsläppens kostnader för påverkan på ekosystem (jfr. Defra, 2007; Defra, 2011 och Defra, 2015). I en 

guide utgiven av det engelska departementet DEFRA (2007) anges att följande nyttor från ekosystem 

bör ingå i denna typ av beräkning: 

 produkter som kommer från ekosystem (timmer, grödor m.m.) 

 ekosystemens reglerande funktion (att förhindra erosion exempelvis) 

 värdet av rekreation 

                                                      

12 http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/tsap_impacts.pdf 

13 Gränsvärden för svenska förhållanden diskuteras i CCE (2014). 

14 I IVL (2014f) beskrivs detta mått på följande sätt: ”AOT40 utgör en ackumulerad ozonexponering dagtid över 

ett tröskelvärde 80 μg/m3 (40 ppb) … AOT40 togs fram som ett koncept för att vara applicerbart över hela 

Europa och utgjorde därför i viss mån en kompromiss. En ackumulerad ozonexponering över ett så högt 

tröskelvärde som 80 μg/m3 (40 ppb) medför vissa nackdelar. Ozonhalterna dagtid i Sverige under 

sommarhalvåret kretsar ofta kring denna nivå och eventuella mät- eller modelleringsfel kan därför få en relativt 

stor effekt på AOT40 om ozonhalterna ligger just över eller just under 40 ppb”.  
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 grundläggande funktioner för övriga ekosystemtjänster (exempelvis fotosyntesen). 

Denna guide har använts som underlag i ett antal studier (Jones et al., 2012; Jones et al., 2014). Inte 

alla effekter har dock bedömts i dessa studier på grund av brist på underlag avseende data över 

exponering, deposition eller effektsamband. 

2.3. Underlag i svenskt miljömålsarbete jämfört med IPA 

Erfarenheterna från arbetet med Samkost 1 (Nerhagen m fl., 2015), och där använda studier, var att det 

saknas underlag för och tillämpningar av IPA, i svenskt miljöarbete15. I arbetet med denna rapport har 

vi sökt information i nyligen genomförda svenska studier avseende luftkvalitet. En förfrågan skickades 

också till Naturvårdsverket för att undersöka om det fanns andra studier av relevans för vårt uppdrag16. 

Genomgången bekräftar vår bild från tidigare projekt. Få studier genomförda i Sverige omfattar 

analyser med marginalkostnadsberäkningar enligt de principer som vi tillämpar i detta projekt. De 

innehåller inte heller underlag i form av direkt användbara effektsamband för påverkan på 

ekosystemet.  

En förklaring till frånvaron av tillämpningen av IPA i svenskt miljöarbete ges av Statskontoret (2012). 

De genomförde en analys av det svenska arbetet med miljöövervakning. Enligt rapporten har den 

svenska miljöövervakningen i huvudsak varit inriktad på att beskriva status/tillstånd (S). Detta till 

skillnad från internationella sammanhang där de utgå ifrån den s.k. DPSIR-modellen (utvecklad av 

OECD). Förkortningen står för Drivkraft, Påverkan, Status, Inverkan och Respons. Detta är en 

metodik som liknar IPA eftersom det handlar om att kartlägga och beskriva en händelsekedja när det 

gäller miljöpåverkan som underlag för åtgärdsanalyser. DPSIR är utgångspunkten för arbetet inom 

EU, och den Europeiska miljöbyrån, där det, som vi beskrev i avsnitt 2.2, bedrivs ett systematiskt 

arbete med att ta fram underlag och metodik för att bedöma såväl tillstånd som orsaker till påverkan 

och även bedömningar av vilka åtgärder som ger störst nytta (eller effekt på luftkvalitet) till lägst 

kostnad. 

När det gäller fokus i nyligen genomförda studier så förklaras det av Naturvårdsverkets arbete med att 

uppnå miljömålen. Sverige har i miljömålsarbetet konstaterat att minskade utsläpp nationellt inte är 

tillräckligt för att miljömålen gällande luftföroreningar ska nås. Under senare år har därför 

miljömålsarbetet varit inriktat på att minska utsläpp som sker utanför Sveriges gränser17. Det i sin tur 

har påverkat de studier som genomförts. Vi återger här några exempel på genomförda studier som vi 

hämtat information ifrån för att bedöma vad som är möjligt att beräkna i Sverige. Tyvärr har vi inte 

kunna tillämpa resultaten i våra beräkningar eftersom informationen inte är anpassad för att användas 

för marginalkostnadsberäkningar baserade på IPA.    

I exempelvis IVL (2013b) Samhällsekonomisk konsekvensanalys för Sverige av ett reviderat 

Göteborgsprotokoll år 2020 görs en överslagsberäkning av de samhällsnyttor som uppstår till följd av 

minskade europeiska utsläpp av luftföroreningar. Det som beräknas är hälsovinster av minskad 

exponering för PM2.5 och ozon i Sverige. Den monetära nyttan beräknas för ”medelscenariet” till 249 

miljoner Euro huvudsakligen beroende på 300 färre luftföroreningsrelaterade dödsfall i Sverige, varav 

                                                      

15 IPA tillämpas exempelvis inte i IVL (2014b) avseende olika källors betydelse för hälsopåverkan. 

16 Se Naturvårdsverket (2016b). 

17 Av hemsidan om miljömålen framgår att regeringen har tre etappmål för utsläpp av luftföroreningar där två rör 

utsläppskällor utanför svenskt landområde, däribland sjöfart. Det sägs bland annat: ”För att nå miljökvalitets-

målen Frisk luft och Bara naturlig försurning krävs kraftiga minskningar av utsläppen av luftföroreningar 

utomlands, främst i Europa. Även de svenska utsläppen måste minska för att miljökvalitetsmålen ska kunna nås, 

särskilt Frisk luft. De mesta utsläppen är lokala utsläpp från främst trafiken i större tätorter, som också gör att 

miljökvalitetsnormer inte följs. Även dålig teknik vid vedeldning och utsläpp från fartyg i hamnar bidrar till 

dålig lokal luftkvalitet.” Se https://www.miljomal.se/etappmalen/luftfororeningar/ Nedladdad 20161011. 

https://www.miljomal.se/etappmalen/luftfororeningar/
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95 pga. minskade ozonhalter. Det konstateras att hälsonyttan till stor del är orsakad av utsläpps-

minskningar i andra länder. Sjöfartens betydelse är oklar. I IVL (2014a) Kan Sverige uppfylla 

miljömålspreciseringarna för försurning och övergödning undersöks vilka utsläppsminskningar som 

krävs i EU:s länder för att de svenska miljömålen ”Bara naturlig försurning” och ”Ingen övergödning” 

ska kunna nås. I IVL (2014f) En ekonomisk utvärdering av inverkan av marknära ozon på växtligheten 

i Sverige. En uppdatering i samband med den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Frisk 

luft görs en bedömning av kostnaden till följd av ozonskador i Sverige utan klargörande av vilka källor 

och utsläpp som orsakar dessa kostnader. I Kostnadsnyttoanalyser av kväveutsläppsområden i 

Östersjön och Nordsjön – med fokus på Sverige (IVL, 2014c) slutligen studeras vilka effekter en 

minskning av utsläpp från all sjöfart genom ett införande av NECA18 skulle få på luftkvaliteten i 

Europa och Sverige med fokus på minskad hälsopåverkan. I denna studie används inte svenska 

modeller utan beräkningen baseras på modellen GAINS som tagits fram och som används i EU:s 

arbete med luftkvalitet. 

Utöver dessa studier har det under lång tid bedrivits ett omfattande arbete med modellutveckling för 

emissions- och spridningsberäkningar med Naturvårdsverket och Trafikverket som beställare19. Även 

dessa modeller har endast i begränsad omfattning använts för att beräkna kostnader för den påverkan 

som utsläpp från olika svenska källor har i enlighet med IPA-metodiken. I de fall påverkan på hälsa 

och miljö från specifika utsläpp har studerats så har man arbetat med en geografisk avgränsning som 

inte är relevant för marginalkostnadsberäkningar för utsläpp från svenska källor. T.ex. genomförde 

SMHI år 2011 på uppdrag av Naturvårdsverket en studie Halter och deposition av luftföroreningar. 

Förändringar över Sverige från 2010 till 2020 i bidrag från Sverige, Europa och Internationell Sjöfart 

som huvudsakligen betraktade konsekvenser inom Sverige.  

Det är dock uppenbart att den modellutveckling och de analyser som har genomförts i Sverige skulle 

kunna användas för att beräkna luftföroreningarnas marginalkostnader med stöd av en IPA-ansats. 

Modellerna kan användas för att bedöma effekten av olika åtgärder och det finns vissa effektsamband 

framtagna för att kvantifiera påverkan på hälsa och miljö av förändringar i luftkvalitet. Detta illustreras 

av att modellerna och andra underlag har använts i vetenskapliga studier som exempelvis analyserat 

effekterna på hälsa och ekosystem i Europa till följd av ett förändrat klimat och dess påverkan på 

luftkvalitet (Andersson m fl., 2009; Orru m fl., 2013; Klingberg m.fl, 2014).  

                                                      

18 Regler för internationell sjöfart utformas av UN International Maritime Organization (IMO). Från 2015 är 

Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen ett så kallat SECA-område (Sulphur Emission Control Area). I detta 

område får bränslet max innehålla 0,1 % svavel. Detta är en sänkning med en faktor 10 jämfört med tidigare 

krav. I nuläget finns inte motsvarande område som gäller för NOx. Sådana betecknas NECA (NOx Emission 

Control Area). 

19 Avseende vägtrafik så har SMHI utvecklat modellverktyget Simair som inledningsvis använts för att bedöma 

risk för överskridande av miljökvalitetsnormerna för NO2 och PM10 i gatunivå. En översikt över den forskning 

som bedrivits ges av publikationslistan för projektet, se http://www.smhi.se/polopoly_fs 

/1.15485!/SIMAIR_publikationslista.pdf. Det finns även motsvarande verktyg för att beräkna emissioner från 

småskalig vedeldning och från sjöfart. År 2010 inleddes ett arbete för att åstadkomma bättre samordning mellan 

mätning och modellering vilket bland annat diskuteras i rapporterna IVL (2010) och SMHI (2010). I dessa 

rapporter beskrivs även det utvecklingsarbete som skett när det gäller spridningsmodellering. Detta arbete 

omfattar bland annat Match-modellen som utvecklats av SMHI och som används för att modellera spridningen 

på regional skala. Trafikverket har medverkat i arbetet med Simair väg men även avgasemissionsmodellering på 

EU nivå (arbetet med HBEFA-modellen) men även framtagande av modell emissioner från vägbanan (bl.a. det 

samnordiska projektet Nortrip). Trafikverket använder dock inte dessa modeller i sina samhällsekonomiska 

beräkningar utan den beräkningen baseras på en ”top down” ansats, se Nerhagen m fl. (2005). 

http://www.smhi.se/polopoly_fs%20/1.15485!/SIMAIR_publikationslista.pdf
http://www.smhi.se/polopoly_fs%20/1.15485!/SIMAIR_publikationslista.pdf
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3. Emissioner och halter i Sverige och den svenska sjöfartens bidrag  

I detta kapitel beskrivs de indata i form emissioner som ligger till grund för marginalkostnads-

beräkningarna i kapitel 6 i denna rapport. Det är utsläpp som ingår i det internationella arbetet med att 

förbättra luftkvaliteten20. Det handlar framförallt om utsläpp av NOx, NMVOC, SOx och NH3 som 

bidrar till sekundärt bildade partiklar som i sin tur påverkar människors hälsa och ekosystemet. En del 

av dessa utsläpp ökar dessutom risken för höga halter av marknära ozon som har en påverkan både på 

växtlighet och på människors hälsa.  

I föregående kapitel beskrevs att marginalkostnaden för utsläpp i ett visst område beror på om 

tröskelvärden överskrids eller inte. Kostnaderna kan också påverkas av utsläppen från andra källor 

genom att de påverkar de kemiska reaktioner som sker. Hur stora utsläppen är från övriga källor 

kommer därför att spela roll för resultaten. Under de senaste åren har utsläppen från olika källor 

minskat. Det framgår exempelvis av Sveriges rapportering år 2014 till luftvårdskommissionen LRATP 

där det i inledningen konstateras (CCE, 2014 sid. 108):  

“From the Swedish perspective the ecosystem and health effects of air pollution and effects of climate 

change are high on the scientific and political agenda. Despite declining emissions of S and N in the 

last two decades, their impact on ecosystems is still of major concern, both with respect to 

acidification and eutrophication of soils and waters, together with ground level ozone concentrations 

and biodiversity changes.” 

För att ge en översikt över situationen, och en utgångspunkt för jämförelser, inleds kapitlet med en 

beskrivning av de förändringar som skett i utsläpp över tid när det gäller utsläpp från svenska källor 

men även förändringar när det gäller halter. I några diagram anges utöver utsläpp av förbrännings-

partiklar (PM2,5) också utsläpp av sot (black carbon, BC). Detta är en förorening som fått ökad 

uppmärksamhet på grund av eventuell hälsopåverkan och betydelse för klimatpåverkan, se exempelvis 

SMHI (2014b). Detta är en dock en förorening som vi inte behandlar separat i denna rapport21.  

3.1. Emissioner och halter av luftföroreningar i Sverige över tid 

Utsläppen från landbaserade källor i Sverige av skadliga ämnen har minskat stadigt sedan 1990, se 

Figur 6.22 Dessa data baseras på Sveriges rapportering enligt FNs Luftvårdskonvention.23 Utsläppen 

förväntas också fortsätta minska. Totalt sett är bidraget från de svenska landbaserade utsläppen till de 

totala utsläppen i EU(28) cirka 2 % för alla relevanta ämnen (SO2, NOx, NMVOC, NH3 och PM2.5), se 

UNECE (2015).  

 

                                                      

20 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Statistik-om-luft/Utslappsstatistik/. Nedladdad 

2016-10-28. 

21 Sot utgör en delmängd av direktemitterade förbränningspartiklar (Naturvårdsverket, 2015b). Sot ingår därför i 

de beräkningar som idag genomförs när det gäller de direktemitterade förbränningspartiklars påverkan på 

människors hälsa. Effektsamband saknas för att bedöma påverkan från sot separat. 

22 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Statistik-om-luft/Utslappsstatistik/Prognoser-

for-utslapp-av-luftfororeningar/. Det är SMHI som på uppdrag av Naturvårdsverket beskriver halter i Sverige 

och hur olika källor bidrar till dessa, se http://www.smhi.se/klimatdata/miljo/atmosfarskemi. 

23 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-

miljoarbete/miljokonventioner/Luftvard/ 

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Statistik-om-luft/Utslappsstatistik/Prognoser-for-utslapp-av-luftfororeningar/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Statistik-om-luft/Utslappsstatistik/Prognoser-for-utslapp-av-luftfororeningar/
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Figur 6. Svenska utsläpp av olika luftföroreningar från 1990 med prognos till 2030. Källa: 

Naturvårdsverket. 

Som framgår av Figur 7 har också utsläppen från Transportsektorn (exkl. sjöfart) minskat 

(Naturvårdsverket, 2015c). Det handlar framförallt om utsläppen av NOx och NMVOC som är en 

viktig grund för bildandet av sekundära partiklar och ozon. I och med att utsläppen minskat är 

förväntningen att halterna och depositionen också har minskat. 

 

Figur 7. Utsläpp från transportsektorn av några luftföroreningar från 1990 med prognos till 2030. 

Källa: Naturvårdsverket (2015c). 

Att minskade utsläpp medfört förbättringar i luftkvaliteten i Sverige visar statistik som tagits fram 

inom ramen för program om övervakning av luftkvalitet (IVL 2014d). Underlaget baseras på 

insamlade data vid ett antal mätstationer i olika delar av Sverige (se karta i Figur 4). I rapporten sägs 

det i sammanfattningen24: 

”För flertalet av de luftföroreningskomponenter som övervakas inom den nationella 

miljöövervakningen har det, sedan mätningarna startade för mellan 10 och 30 år sedan, generellt 

skett en avsevärd förbättring avseende såväl halter i luft som deposition i bakgrundsmiljö. 

                                                      

24 Viktigt att notera avseende slutsatserna i det sista stycket är att det i flera fall är skillnad mellan de i EU:s 

luftkvalitetsdirektiv angivna gräns- och målvärdena och de svenska miljömålen. De senare är ibland mer 

ambitiösa och därför svårare att nå än nu av EU fastställda gränsvärden. 
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Utvecklingen har dock varierat i något olika utsträckning beroende på komponenter och lokalisering i 

landet. Föroreningsbelastningen är oftast lägre ju längre norrut man kommer. 

För de flesta ämnen som det finns miljökvalitetsnormer (MKN) respektive miljömål för ligger halterna 

avsevärt lägre än angivna gräns- och målvärden. Halterna av ozon överskrider i dagsläget MKN för 

hälsa. För såväl marknära ozon, partiklar (i form av PM2.5) och bensen (i urban bakgrund) finns risk 

för haltnivåer som överstiger miljömålens preciseringar.” 

Orsaken till att luftkvaliteten förbättrats är minskade utsläpp framförallt i övriga Europa. För enskilda 

föroreningar konstateras följande i rapporten (IVL, 2014d): 

 Under perioden 2000–2010 minskade de rapporterade, samlade svavelutsläppen från EU-27 

med cirka 55 %. Minskningen av svavelnedfallet med nederbörden över Sverige är på ungefär 

samma nivå. Mest har depositionen minskat i sydvästra Sverige och minst i norra Sverige där 

belastningen varit lägst.  

 Under perioden 2000–2010 minskade de rapporterade, samlade utsläppen av nitrat från EU-27 

med cirka 27 %, och minskningen av nitratnedfallet med nederbörden över Sverige ligger 

ungefär på samma nivå. I norr finns dock inga statistiskt säkerställda förändringar. 

 Under perioden 2000–2010 minskade de rapporterade, samlade utsläppen av ammoniak från 

EU-27 endast med 11 %. Detta förklarar sannolikt till viss del varför nedfallet av ammonium 

över Sverige inte minskat signifikant. 

 För ozon är det en högre belastning i södra Sverige än i norr. När det gäller normen för 

växtlighet, AOT40, har den belastningsnivå som skall eftersträvas från 2010 (18 000 μg/m3·h 

som 5-årsmedelvärde) aldrig överskridits. I södra Sverige låg nivån under 2012 och 2013 som 

högst kring 9 000 μg/m3·h, medan belastningen i norr låg lägre än nivån för det värde (6 000 

μg/m3·h) som gäller från 2020. 

Påverkan av ozon diskuteras även i IVL (2014g) i relation till miljömålet Frisk luft. De gränsvärden 

som används är 40 ppb för effekter på grödor och 60 respektive 35 ppb för effekter på människors 

hälsa. I rapporten konstateras: 

 Inom Frisk luft används en precisering att AOT 40 inte skall överskridas 5000 ppb timmar 

(vilket motsvarar 10000 μg/m3·h) under perioden april till september. I dagsläget överskrids 

detta värde i sydvästra Sverige. 

 När det gäller målvärden (de som fastställs av EU) som handlar om relativt höga trösklar, 

exempelvis det hälsorelaterade värdet kopplat till 8-timmars medelvärdet 60 ppb (motsvarande 

120 μg/m3), har en betydande förbättring skett.  

 Inom miljömålet Friskt luft anges, som precisering för att förhindra ozonets inverkan på 

människors hälsa, att ett maximalt glidande 8-timmars medelhalt för ozon inte bör överskrida 

35 ppb. Detta är ett förhållandevis lågt värde och antal dagar årligen som detta värde 

överskrids uppvisar en ökande trend i södra Sverige under perioden 1990–2013. Detta kan ha 

att göra med stigande hemisfärsika bakgrundshalter som troligen förklarar de stigande låga till 

måttliga ozonhalterna. 

När det gäller ozon är variationen i halterna stor både över dygnet, mellan dygn och även geografiskt. 

Detta framgår av grafen i Figur 8 som är nedladdad från IVL miljödata25 för en månad under maj juni 

2016. Vårtoppen i ozonhalt, vilket bland annat förklaras av skillnader i dygnets soltimmar, utgör en 

större andel av den årliga ozonexponeringen i norra jämfört med södra Sverige. Av diagrammet 

                                                      

25 http://www.ivl.se/sidor/omraden/miljodata/aktuella-halter-i-luft/ozon-diagram.html 
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framgår att nu gällande målvärde (120 μg/m3) endast överskridits ett fåtal gånger under denna period 

och då endast på vissa platser. 

 

Figur 8. Uppmätta ozonhalter vid svenska mätstationer i maj – juni 2016. Källa: IVL. 

Den geografiska variationen i belastning illustreras också av kartan i Figur 926 (se bilaga 1 för mer 

information om ozonhalter och överskridanden fastställda mål- och gränsvärden i Sverige). Av kartan 

framgår att överskridanden detta år framförallt skedde i sydöst. 

 

Figur 9. 2014 års mått av marknära ozon (Antal dagar > 120 µg O3/m³). Källa: SMHI. 

När det gäller partikelhalter infördes i samband med EUs nya luftkvalitetsdirektiv 2008 ett specifikt 

gränsvärde för fina partiklar, se EU Direktiv 2008/50/EG Artikel 15 om nationella exponerings-

minskningsmål för PM2,5 till skydd för människors hälsa (vilket är det mått som är relevant för att 

bedöma påverkan från förbränningsrelaterade utsläpp, både direktemitterade och sekundärt bildade 

                                                      

26 http://www.smhi.se/sgn0102/miljoovervakning/kartvisare.php?lager=14SAIR_O3___S35 
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partiklar). Detta mål överskrids inte i Sverige27. Naturvårdsverkets redovisning avseende PM2.5 visar 

att halterna i Sverige minskat. De ligger nu även under miljömålets precisering. Resultaten visar också 

att även här finns en geografisk variation med högre halter i söder än i norr (Bredkälen), se Figur 10. 

 

Figur 10. Årsmedelhalter av PM2.5 i regional bakgrund 1998 – 2014. Källa: Naturvårdsverket 

3.2. Sjöfartens påverkan på luftkvalitet i förhållande till andra källor 
samt forskning om utsläppens påverkan på havet 

Ett antal studier genomförda under senare år har undersökt och diskuterat möjligheten att nå de 

svenska miljömålen ”Bara naturlig försurning” och ”Ingen övergödning” (SMED, 2014a och 2014b; 

IVL, 2014a). När det gäller utsläppskällor konstateras att det är Industriell förbränning och Energi som 

har stor betydelse för att uppnå målen. För NOx spelar även den internationella sjöfarten roll och för 

NH3 så är det utsläpp från jordbruket som dominerar. När det gäller försurning konstateras att målen 

kanske inte nås till följd av de utsläppsminskningar som förväntas men att detta till viss del beror på 

vilka bedömningsgrunder som används.28 Målet för övergödning har potential att kunna nås men 

bedömningen är att detta kräver mycket kraftiga omställningar av den Europeiska jordbrukssektorn. 

I Figur 11 beskrivs de totala utsläppen från sjöfart runt Sveriges kuster (Östersjön och Nordsjön). Av 

Figur 11 framgår att utsläppen från sjöfarten inte minskat med undantag av mängden SO2. Det innebär 

att sjöfartens utsläpp nu ger ett relativt sett stort bidrag till halter av luftföroreningar i Sverige. Enligt 

Naturvårdsverket (2015a) var utsläppen från internationell sjöfart år 2012 den största enskilda källan 

till försurande nedfall av kväveoxider, NOx (25 %) och den näst största källan till nedfall av 

svaveldioxid, SO2 (16 %) över Sverige . I och med nya regler som infördes januari 2015 för SO2 är 

                                                      

27 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Partiklar-PM25-halter-i-luft-urban-bakgrund-

exponering samt / http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Partiklar-PM25-halter-i-luft-

regional-bakgrund-arsmedelvarden/. Nedladdade 2016-09-26. 

28 Det konstateras (IVL, 2014a, sid 5): ”Det kan vara befogat att vidare analysera vilka mått och indikatorer som 

bör användas vid analyser av försurning i framtiden.” 

29 Informationen är hämtad från EMEP (2014a) samt Ågren (2015). 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Partiklar-PM25-halter-i-luft-urban-bakgrund-exponering
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Partiklar-PM25-halter-i-luft-urban-bakgrund-exponering
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Partiklar-PM25-halter-i-luft-regional-bakgrund-arsmedelvarden/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Partiklar-PM25-halter-i-luft-regional-bakgrund-arsmedelvarden/
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det dock troligt att nedfallet av försurande ämnen från sjöfart kommer att minska markant. 

 

Figur 11. Utsläpp från sjöfart i Nordsjön och Östersjön 2000-2012. Källa: Naturvårdsverket. 

Vad avser påverkan på haven så är Östersjön som innanhav i fokus i den forskning som skett. Det 

bedrivs sedan 10 år tillbaka ett internationellt arbete. Information om påverkan från utsläpp till luft 

ingår dock inte i de studier som skett inom ramen för det internationella samarbetet30.  Det framgår av 

Baltic Stern och HAV (2013a, sid 52) där det konstateras:  

“Furthermore, since the loads the current BSAP targets are based on do not include atmospheric 

deposition, measures towards sources behind these emissions (e.g. shipping, traffic, combustion power 

plants) were also not included in this study.” 

Sverige arbetar för att uppfylla betingen inom det som kallas Baltic Sea Action Plan (BSAP). Detta 

avser landbaserade källor inklusive den tillförsel som sker från svenska vattendrag. I SMED (2014b) 

beskrivs nuläget och vad som krävs för att uppnå betingen. I en studie konstateras att diffusa källor är 

den största orsaken till tillförseln av kväve till Östersjön (71 % av den totala belastningen). Jordbruket 

bedöms bidra med 80 % till denna belastning. 75 % av kvävet och 95 % av fosfor förs till havet via 

floder eller genom direkta utsläpp till havet (BalticSTERN och HaV, 2013a). I senare studier har det 

genomförts modelleringar av hur stort nedfallet från luftföroreningar är och varifrån det kommer 

(EMEP, 2014b). Dessa har dock inte inkluderat sjöfartens utsläpp till luft.  

Det har även genomförts studier av effekter av övergödning (BalticSTERN och HaV, 2013b) och 

monetär värdering av påverkan på havet (Ahtiainen et al., 2011). Enligt (BalticSTERN och HaV, 

2013b) varierar biodiversiteten i Östersjön med salthalten. Biomassan i form av fauna och flora är 20–

40 lägre i Bottenviken än längre söderut. Övergödning påverkar tillgången på mat och fisk men även 

hur bra havets egna processer kan motverka övergödning. Nyttan av minskad övergödning kan också 

motverkas av oljeutsläpp och införsel av främmande arter. Det konstateras också att trösklar för hur 

mycket påverkan havet klarar kan förändras över tid, bland annat beroende på klimatförändringar. 

Överskridande av trösklar kan exempelvis innebära att bestånden av torsk kollapsar. Några 

effektsamband presenteras dock inte. 

                                                      

30 HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commission - Helsinki Commission) is the governing body 

of the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, known as the Helsinki 

Convention. The Contracting Parties are Denmark, Estonia, the European Union, Finland, Germany, Latvia, 

Lithuania, Poland, Russia and Sweden. HELCOM was established about four decades ago to protect the marine 

environment of the Baltic Sea from all sources of pollution through intergovernmental cooperation. 
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3.3. Beräknade emissioner från sjöfart som angör svenska hamnar 

Ett syfte med detta projekt är att fördjupa förståelsen av hur marginalkostnaderna för luftföroreningar 

varierar beroende på var utsläppen sker. SMHI har därför för VTI:s räkning i ett första skede 

genomfört emissionsberäkningar som avser tre olika områden runt Sveriges kuster31: 

 Bassäng Väst: Skagerrak/Kattegatt 

 Bassäng Syd: Östersjön söder om Åland 

 Bassäng Norr: Östersjön från Åland och norrut. 

Beräkningarna är genomförda med beräkningsverktyget Shipair som utvecklats av SMHI tillsammans 

med Sjöfartsverket32. Underlaget för beräkningarna är AIS-data som ger information om de flesta 

kommersiella fartygs rörelser. När ett fartyg kommer in eller lämnar ett hamnområde markeras detta i 

Shipairs databas. På detta sätt är det möjligt att välja ut fartygsrutter som involverar ett utvalt land.  

En grafisk illustration av beräkningsresultaten återges i Figur 12 medan de numeriska resultaten från 

emissionsberäkningarna återges i Tabell 2. För SOx är beräkningarna baserade på de utsläpp som sker 

med nu gällande krav för SECA området. I tabellen finns information om utsläppen i respektive 

beräkningsområde men även om summan av dessa. Därutöver återges de beräknade totala utsläppen 

från sjöfarten i Östersjön.  

 

Figur 12. Utsläpp från sjöfart som angör svenska hamnar i tre beräkningsområden runt Sverige, Väst, 

Syd och Norr. Källa: SMHI (2016). 

Tabell 2 ger utgångspunkten för beräkningarna av sjöfartens samhällsekonomiska kostnader i kapitel 

6. En jämförelse visar att utsläppen från svensk sjöfart i Östersjön (bassäng Norr och Syd) med den 

definition vi valt utgör ungefär en femtedel av de totala utsläppen i Östersjön. De emissioner vi 

redogör för i detta område utgör alltså mindre än 20 % av det totala bidraget från sjöfart i Östersjön till 

påverkan på luftkvaliteten i Sverige och omkringliggande länder.  

                                                      

31 För mer detaljerad information om beräkningarna se SMHI (2016). 

32 http://www.smhi.se/2.153/professionella-tjanster/nytt-verktyg-beraknar-luftfororeningar-fran-sjofarten-

1.11772 
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Tabell 2. Beräknad bränsleförbrukning och emissioner (ton/år) från fartyg som angör svenska hamnar 

i de tre bassängerna. Källa: SMHI (2016). 

Område Bränsleförbrukning CO2 CO NH3 NMVOC NOx SOx 

Väst 350 000 1 090 000 1 370 8,9 940 19 300 690 

Syd 890 000 2 770 000 3 190 22 2 390 53 000 1 760 

Norr 100 000 300 000 430 2,5 260 5 600 190 

Väst+Syd+Norr 1 340 000 4 160 000 4 990 33,4 3 590 77 900 2 650 

Östersjön totalt 5 800 000 18 040 000 24 960 147 15 560 352 600 11 480 

 

För att bedöma om detta kan anses vara marginella utsläpp i förhållande till andra källor, samt vad den 

avgränsning vi valt innebär för den totala mängden utsläpp från sjöfart, så har vi jämfört med data från 

några andra studier. Den första vi kan jämföra med är SMHI (2011) där det genomförs beräkningar 

baserat på en emissions-beräkningsmodell som används inom EU kallad PRIMES. Resultaten från 

olika utsläppssektorer i Europa för år 2010 presenteras i Tabell 3. Vissa resultat anger noll men det är 

troligtvis inte korrekt utan ett resultat av den enhet som används (Tg) vilken innebär att utsläpp på 

några tusen ton blir avrundade till noll.  

I rapporten konstateras att Sveriges utsläpp är mycket små i jämförelse med hela Europas samt att 

internationell sjöfart framförallt bidrar till utsläpp av NOx och SOx. Utsläppen för sjöfarten i Östersjön 

och Nordsjön ingår i internationell sjöfart. De beräknade utsläppen för NOx i Tabell 2 för de tre 

beräkningsområden utgör 2 % av de totala utsläppen från internationell sjöfart enligt Tabell 3 och 

0,4 % av de totala utsläppen i Europa, dvs. ett marginellt bidrag till de totala utsläppen. 

 

Tabell 3. Beräknade utsläpp (ton/år) för internationell sjöfart i SMHI (2011). 

Område CO NH3 NMVOC NOx SOx PM2.5 

Sverige 600 000 0 200 000 200 000 0 0 

Övriga Europa 64 200 000 6 100 000 12 600 000 13 800 000 13 800 000 3 000 000 

Int.sjöfart 0 0 200 000 4 000 000 2 400 000 300 000 

Totalt Europa 64 800 000 6 100 000 13 000 000 18 000 000 16 200 000 3 300 000 

 

Den andra studien vi kan jämföra med är IVL (2014c). I den genomförs scenario-beräkningar för 

Östersjön och Nordsjön inklusive Engelska kanalen för år 2030 med modellen GAINS som används i 

EU:s luftkvalitetsarbete. I rapporten återges beräkningar för utsläpp i Östersjön, Nordsjön och övrig 

sjöfart i Europa men också de beräknade totala utsläppen i Europa. Resultaten återges i Tabell 4. NH3 

ingår ej för sjöfart eftersom dessa utsläpp bedöms vara försumbara.  
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Tabell 4. Beräknade utsläpp (ton/år) för internationell sjöfart år 2030 i IVL (2014c). 

Område CO2 NH3 NOx SOx PM2.5 

Östersjön 12 900 000 - 224 000 8 000 2 000 

Nordsjön 27 100 000 - 498 000 17 000 4 000 

Övrig sjöfart Europa - - 2 060 000 325 000 112 000 

Övriga utsläpp Europa - 5 510 000 8 220 000 6 830 000 3 010 000 

Totalt Europa - - 11 002 000 7 180 000 3 128 000 

Denna studie bekräftar att utsläppen från sjöfarten i Östersjön utgör en liten andel av de totala 

utsläppen i Europa (2 % för NOx). En jämförelse mellan Tabell 3 och 4 ger dock stora skillnader 

mellan beräkningsresultaten av totala utsläpp för bland annat NOx. En förklaring till detta är att i 

Tabell 4 redovisas scenarioberäkningar för år 2030. Om dessa redogör för en trolig utveckling när det 

gäller utsläpp så innebär det att halterna kan förväntas minska ytterligare, och därmed troligtvis även 

marginalkostnaderna, över tid. 

Utsläppen för sjöfart som beräknats i SMHI (2016) är dock betydligt högre än de som tidigare 

redovisats för trafik på svenskt territorium. I Tabell 5 återges resultaten som redovisats av 

Sjöfartsverket (2002) och SIKA (2010) för detta beräkningsområde. 

 

Tabell 5. Bränsleförbrukning och beräknade emissioner på svenskt sjöterritorium enligt Sjöfartsverket 

(2002) med emissionsfaktorer från SIKA (2010). 

Område Bunkerolja 

(ton/år) 

CO2 

(ton/år) 

CO 

(ton/år) 

VOC 

(ton/år) 

NOx 

(ton/år) 

SOx 

(ton/år) 

Utsläpp från sjöfart på svenskt 
territorium år 2001 

192 650 616 479 1 417 479 9 808 4 090 

Det kan finnas flera orsaker till det; beräkningsområdet, förändringar i utsläpp över tid eller använda 

emissionsfaktorer. För att klargöra möjliga orsaker genomför vi därför ett beräkningsexempel. I detta 

använder vi aktuella beräkningar av bränsleförbrukning på svenskt sjöterritorium som presenteras i 

SSPA (2016). Dessa underlag, liksom beräkningarna i SMHI (2016), baseras på AIS-data. Enligt 

rapporten är bränsle-förbrukningen beräknad till 370 661 ton, dvs. betydligt högre än resultaten i 

Tabell 5. I denna rapport uppges dock inte beräkningar av utsläpp. För att få en bedömning av vilken 

mängd det kan handla om har vi använt resultaten från en dansk studie som presenteras i SIKA (2010) 

tabell 4.8, resultaten avseende 2011. Resultaten från vår beräkning baserad på dessa studier 

presenteras i Tabell 6.  

 

Tabell 6. Beräknad bränsleförbrukning och emissioner på svenskt sjöterritorium enligt SSAP (2016) 

och SIKA (2010). 

Område Bunkerolja CO2 NOx SO2 VOC 

Genomsnittlig emissionsfaktor (kg utsläpp/kg bunkerolja)  3,17 0,070 0,017 0,003 

Bränsleanvändning och beräknade utsläpp (ton/år) 370 661 1 174 995 25 946 6 301 1 112 

En jämförelse med resultaten i Tabell 2 visar att den beräknade mängden bränsle liksom de beräknade 

utsläppen av NOx i svenskt territorialvatten utgör kring 30 % av den de mängder som SMHI (2016) 
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presenterat. En orsak är förstås skillnaden i beräkningsområden där sjöfart i svenskt territorium 

omfattar en mindre andel av trafiken. Men förutom att resultaten är lägre än de i Tabell 2 så skiljer sig 

också relationen mellan olika ämnen i förhållande till bränsleförbrukning åt. Mest tydligt är det för 

CO2 och NOx.  

Vi kan därför konstatera dels att beräkningen av förbrukat bränsle skiljer sig åt mellan olika studier 

vilket kan förklaras av att förändringar i trafikering och bränsleanvändning sker över tid. 

Användningen av AIS data har säkert inneburit förbättrad precision i beräkningarna. Men även de 

emissionsfaktorer som används för att beräkna utsläpp från sjöfarten skiljer sig åt mellan olika studier. 

Det senare kan bero på att nya bränslen tar sig in på marknaden. För marginalkostnadsberäkningar är 

dessa skillnader av betydelse i den mån de får effekt på de atmosfärkemiska reaktioner som sker och 

spridningen av luftföroreningar.  

Av dessa jämförelser kan ett par slutsatser dras. Den första är att beräkningarna i SMHI (2016) 

avseende bränsleförbrukning från svensk sjöfart och utsläppen i Östersjön verkar rimliga, givet att det 

avser beräkningar för ett större område, men att jämfört med andra studier så är emissionsfaktorerna 

för CO2 och NOx förhållandevis höga. Skillnaden vad gäller SOx förklaras framförallt av att SMHI i 

sina beräkningar tagit hänsyn till nya krav 2015 till följd av införandet av SECA.  

Den andra slutsatsen är att utsläppen från svensk sjöfart oavsett vald avgränsning (och även Sveriges 

utsläpp totalt sett) är marginella i förhållande till de totala utsläppen i Europa. Det är därför rimligt att 

använda de totala emissionerna som beräknats av SMHI (2016) som underlag för att beräkna 

marginalkostnaden för sjöfartens utsläpp. Detta eftersom de är marginella i förhållande till övriga 

utsläpp som sker och i och med att vi framförallt är intresserade av kostnaden för genomsnittliga 

utsläpp som sker för fartyg ute till havs i olika områden runt Sveriges kuster. 
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4. Spridningsmodellering av utsläpp från svensk sjöfart 

I detta kapitel redogör vi för och diskuterar resultaten som från de modelleringar och beräkningar som 

SMHI genomfört avseende spridningen av utsläpp och påverkan från utsläpp från svensk sjöfart. 

Påverkan kommer att skilja sig åt beroende på var utsläppen sker. Detta framgår bland annat av ett 

antal vetenskapliga studier av svenska forskare som genomfört modelleringar av halter i Europa och 

över Sverige. Slutsatsen av dessa är att halter och påverkan i Sverige är relativt sett liten. Det kan dock 

finnas skillnader i geografi eller meteorologi som gör att påverkan skiljer sig från andra länder i 

Europa. För marginalkostnadsberäkningar innebär detta att kostnaden för utsläpp i Sverige kan skilja 

sig något från de i andra länder och generellt sett förväntas de vara låga. 

I Åström et al. (2013) exempelvis konstateras att effekterna av minskade utsläpp i Norden, dvs. våra 

”egna” utsläpp, för miljöpåverkan i de nordiska länderna är små eftersom utsläppen sprids till andra 

länder. Andersson et al. (2009) konstaterar att västeuropeiska länder har störst påverkan på halterna av 

partiklar i Europa pga. övervägande västliga vindar. Benelux-länderna är enligt studien de områden 

där befolkningsexponeringen för partiklar är störst. Man säger vidare att sjöfarten bidrar till 9 % av 

befolkningens exponering för sekundärt bildade partiklar men bara 5 % av primära direktemitterade 

partiklar. När det gäller ozon så är problemet störst i södra Europa (Klingberg et al., 2014). I Norden 

innebär minskade utsläpp att ozonpåverkan i södra Sverige minskar.  

4.1. Påverkan av utsläpp från svensk sjöfart och den geografiska 
variationen 

Eftersom påverkan varierar geografiskt över Europa och inom Sverige har SMHI genomfört 

modelleringar och beräkningar för de tre bassänger (Väst, Syd och Norr) som tidigare definierats (se 

Figur 5 samt 12 i denna rapport). Metodiken som används för att bedöma sjöfartens bidrag är att först 

genomföra modellberäkningar för den totala mängden utsläpp i Europa och få fram resultat för halter 

och deposition för det geografiska område som studeras. Därefter genomförs samma modellberäkning 

men utsläppen från sjöfart i det studerade beräkningsområdet har skalats ned. Därefter jämförs 

skillnader i resultaten avseende halter och deposition för modellberäkningen med och utan sjöfartens 

utsläpp. För mer information se SMHI (2016). 

Följande beräkningsunderlag har tagits fram för att belysa de sammantagna konsekvenserna av den 

från sjöfarten i ett visst område (bassäng) tillkommande belastningen till halter och exponering: 

 halter och befolkningsexponering av sekundära partiklar, SIA (hälsorisk PM2.5) 

 halter och befolkningsexponering av SOMO35 (hälsorisk ozon) 

 deposition av svavel (försurning) 

 deposition av kväve – oxiderat och reducerat (övergödning) 

 halter av AOT40C (ozonskador grödor)  

 halter av AOT40F (ozonskador skog). 

För att ge en uppfattning om betydelsen av utsläppen från svensk sjöfart för luftkvaliteten jämförs i 

Tabell 7 den samlade påverkan i Sverige med det bidrag som ges av utsläpp från sjöfarten enligt de 

genomförda spridningsberäkningarna33. I första kolumnen presenteras SMHI:s beräkningsresultat. 

Dessa resultat kan jämföras med den totala påverkan årligen över svenskt landområde för utsläpp från 

källor både inom och utom landet (halter eller deposition). Dessa redovisas i kolumn två. För vissa av 

                                                      

33 Jämförelsen här görs med halter i Sverige medan resultaten från modellberäkningen avser ett större 

beräkningsområde, Syftet är endast att ge en uppfattning om hur stor bidraget från sjöfarten är.  
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dessa återges högsta och lägsta påverkan i Sverige eftersom det finns en geografisk variation i landet. I 

kolumn 3 ges en referens till källan för dessa uppgifter.  

I den första kolumnen återges det högsta och lägsta värdet som räknats fram för de olika bassängerna 

för att illustrera att det finns en variation. De lägsta värdena är i de flesta fall framräknade för bassäng 

Norr. Jämförelsen visar som väntat att bidraget från sjöfarten till halter och deposition av 

luftföroreningar i Sverige är litet. Exempelvis är det samlade bidraget (depositionen) av kväve 10 970 

ton (se Tabell 4 i SMHI, 2016) vilket kan jämföras med den totala depositionen som sker i Sverige 

från alla utsläppskällor på 137 000 ton och, enligt SMHIs beräkningar, 890 000 ton i hela Europa. 

Viktigt att notera är att 10 970 ton avser den totala depositionen till följd av sjöfartens utsläpp och 

endast en del av denna påverkar svenskt landområde. 

Tabell 7. Bidrag till halter och deposition i beräkningsområdet från sjöfarten (SMHI, 2016) jämfört 

med den totala påverkan i Sverige (olika källor). 

 Sjöfartens bidrag  Den samlade påverkan i Sverige 

av respektive förorening  

Källa till uppgift om 

samlad påverkan i Sverige  

SIA  0,00087 – 0,0011 µg/m3 Under 10 µg/m3 (lägre i norr) Naturvårdsverket34 

SOMO35 0,003 – 0,014 ppm(v)d  0,8 – 2,2 ppm(v)d SMHI, Figur 2 i bilaga 

Deposition svavel 64 – 190 ton 64 000 ton SMED (2014a) 

Deposition kväve  770 -7800 ton 137 000 ton SMED (2014a) 

AOT 40C 0,024 – 0,1 ppm(v)h 0 – 6 ppm(v)h SMHI, Figur 3 i bilaga 

AOT 40F 0,022 – 0,13 ppm(v)h 3 – 10 ppm(v) h SMHI, Figur 4 i bilaga 

En närmare beskrivning av de geografiska skillnaderna återfinns i Tabell 8. I tabellen sammanfattas de 

huvudsakliga resultaten från de tre beräkningsområdena bassäng Väst, Syd och Norr (för detaljer se 

SMHI, 2016). I de flesta fall har vi kunna redovisa både ett genomsnittligt värde för den påverkan som 

sker över det geografiska området och ett värde för den totala påverkan. För AOT40 är detta dock inte 

möjligt eftersom informationen om överskridande behöver kombineras med data över den exponering 

som sker på de platser där överskridanden sker (jämför SOMO35 och SIA där halter kombinerats med 

befolkning vilket anges med #). I fallet med deposition av svavel och kväve är det möjligt att ange en 

total men den säger inget om den totala påverkan. Även för detta krävs att den deposition som sker 

kombineras med information om vilka markområden och naturtyper som utsätts för denna påverkan. 

                                                      

34 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Partiklar-PM25-halter-i-luft-regional-bakgrund-

arsmedelvarden/ 
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Tabell 8. Sammanställning av resultat i SMHI (2016) för bidrag till halter och deposition i de olika 

beräkningsområdena. Med # avses personer. 

 Bassäng Väst Bassäng Syd Bassäng Norr 

 Medel Total Medel Total Medel Total 

Bränsleförbrukning  350 kton  890 kton  100 kton 

Exponering SIA 
(PM2,5) 

0,14 
µg/m3.#/km2 

250000 
ug/m3.# 

0,39 
µg/m3.#/km2 

690000 
µg/m3.# 

0,02 
µg/m3.#/km2 

35000 
µg/m3.# 

Exponering ozon 
(SOMO35) 

0,068 
ppm(v)d.#/km2  

120000 
ppm(v)d.# 

0,34 
ppm(v)d.#/km2 

600000 
ppm(v)d.# 

0,047 
ppm(v)d.#/km2 

84000 
ppm(v)d.# 

Dep. SOX_S 0,11 mg/m2 190 ton 0,3 mg/m2 530 ton 0,036 mg/m2 64 ton 

Dep. 
NOY_N+NHX_N 

1,4 mg/m2 2400 ton 4,4 mg/m2 7800 ton 0,43 mg/m2 770 ton 

AOT40C  0,024 ppm(v)h  0,1 ppm(v)h  0,015 ppm(v)h  

AOT40F  0,029 ppm(v)h  0,13 ppm(v)h  0,022 ppm(v)h  

I första raden anges den totala bränsleförbrukningen som ligger till grund för beräkningarna. En 

jämförelse mellan denna och resultaten av beräkningarna i efterföljande rader för respektive område 

visar att det finns en korrelation. Det innebär att skillnader i påverkan mellan utsläpp i de olika 

bassängerna till största delen beror på skillnader i den totala mängden utsläpp.  

En närmare granskning av resultaten i Tabell 8 visar dock att de marginella effekterna av de utsläpp 

som sker i de olika bassängerna, som är det som marginalkostnadsberäkningarna baserar sig på, 

skiljer sig åt. Tydligast är detta med befolkningsexponeringen för SIA där 1 ton utsläpp i olika 

områden ger olika total exponering. För jämförbarhetens skull är det i Tabell 8 under total angivet vad 

den beräknade befolkningsexponeringen i respektive bassäng skulle motsvara i antal personer som 

exponeras för 1 µg/m3 under ett år (enhet µg/m3.#). Om vi tar detta värde och dividerar med mängden 

utsläpp får vi fram hur många personer i genomsnitt som påverkas av en mindre förändring i utsläpp i 

respektive område: 

Norr: 35000 ug/m3.# /100 000 ton= 0,35 µg/m3.# /ton bränsle 

Syd: 690 000 ug/m3.# /890 000 ton = 0,77 µg/m3.# /ton bränsle 

Väst: 250 000 ug/m3.# /350 000 ton = 0,71 µg/m3.# /ton bränsle. 

I detta fall beror skillnaderna framförallt på antalet individer som exponeras för utsläppen som sker 

inom ett visst område. Det finns dock även skillnader som beror på meteorologi och luftkemiska 

processer. Det gäller exempelvis depositionen av kväve (N) där resultaten blir: 

Norr: 770 000 kg/100 000 ton = 7,7 kg deposition/ton bränsle 

Syd: 7800 000 kg/890 000 ton = 8,8 kg deposition/ton bränsle 

Väst: 2400 000/350 000 ton = 6,9 kg deposition/ton bränsle. 

Av denna beskrivning framgår att i SMHI (2016) finns inte all den information som krävs för att göra 

bedömningar av effekter på ekosystemet av sjöfartens utsläpp. Dessa beräkningar måste kombineras 

med information om påverkade ekosystem. Sådana beräkningar har genomförts i SMHI (2011) men 

var inte möjligt att göra i detta projekt, framförallt på grund av tidsrestriktionen. I SMHI (2011) 

redovisas exempelvis för alla län i Sverige hur depositionen av svavel och kväve fördelar sig mellan 

olika typer av markområden samt vatten. I rapporten finns även beräkningar för varje län hur stor 

påverkan är från utsläpp i Sverige, övriga Europa samt Internationell sjöfart. Separat redovisning av 
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påverkan från svensk sjöfart görs dock inte. Resultaten i rapporten är därför inte användbara i detta 

projekt men är en god illustration av de möjligheter som finns med idag befintliga data och 

beräkningsverktyg. 
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5. Effektsamband och monetära värderingar 

I detta kapitel redovisas vilka underlag som finns tillgängligt för att beräkna utsläppens påverkan på 

ekosystemet samt ozonets betydelse för människors hälsa. För hälsopåverkan av partiklar finns en 

redovisning i Samkost 1 (Nerhagen m fl., 2015) varför vi inte diskuterar dem närmare i detta avsnitt. 

Efter en kort introduktion presenteras en sammanfattning av vad vi kommit fram till. Den följs av en 

beskrivning av de underlag som ligger till grund för de slutsatser vi dragit. 

Rent allmänt när det gäller påverkan på ekosystemet så konstateras det i den vetenskapliga litteraturen 

att det inte bara är luftföroreningarnas halter och deposition i ett visst område som avgör hur stor 

påverkan blir. I Klingberg et al. (2014) konstateras exempelvis att fuktigheten i jorden avgör hur 

mycket ozon som plantor tar upp. Det finns även osäkerheter i hur ozonets påverkan på människors 

hälsa ska bedömas. Det finns ett etablerat gränsvärde men det diskuteras i litteraturen om detta är en 

lämplig nivå (WHO, 2013; Orru et al., 2013).  

Det har också visat sig att de bedömningar som används idag kan skilja sig åt mellan olika länder 

beroende på vilken hänsyn som tas till andra faktorer än nedfall. Detta har framkommit av 

rapporteringen till ” the Effects Programme of the UNECE Convention on Long-range Transboundary 

Air Pollution (LRTAP)” där bedömningar gjorda i Sverige och Norge jämfördes. CCE (2015) 35 visade 

att skillnaderna framförallt berodde på tre saker. För det första användes olika antagande gällande hur 

intensivt skogsbruket bedrivs. Den andra faktorn av betydelse var vilket gränsvärde som används för 

att bedöma effekter i vatten och den tredje var tillämpningen av försiktighetsprincipen när det gäller 

framtida kväveläckage. I samtliga fall innebar svenska antaganden att påverkan i Sverige var större än 

för liknande områden i Norge. 

Det komplexa samspelet mellan olika parametrar beskrivs också i Naturvårdsverket (2016a) som 

innehåller resultatet från det nyligen genomförda forskningsprojektet CLEO (Climate Change and the 

Environmental Objectives)36. En känslighetsanalys har visat att en framtida klimatförändring beräknas 

ha större inverkan på kväveläckage från skogsmark än deposition och skogsbruk men att det är en 

effekt som uppstår långt in i framtiden. Sammanfattningsvis kan det därför konstateras att det finns 

stora osäkerheter när det gäller att bedöma effekterna av deposition och ozon vilket i sin tur innebär 

svårigheter för beräkningar av marginalkostnader. 

5.1. Sammanfattning av tillgång till underlag för marginalkostnads-
beräkningar 

En sammanställning av de viktigaste effekterna som bör ingå i marginalkostnadsberäkningar återfinns 

i Tabell 9. I tabellen ges också en kortfattad sammanställning av vilka effekter som det finns 

effektsamband respektive monetära värderingar för baserat på i huvudsak litteraturgenomgången i 

detta kapitel. 

                                                      

35 CCE är: The Coordination Centre for Effects (CCE: www.wge-cce.org), located at RIVM, is the Programme 

Centre of the International Cooperative Programme on Modelling and Mapping (ICP M&M: 

www.icpmapping.org) of Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends under the 

Working Group on Effects (WGE) of the Convention on Long Range Transboundary Air Pollution (LRTAP 

Convention: www.unece.org/env/lrtap/welcome.html). 

36 Se även CLEO (2015). Ett liknande forskningsprojekt, ECLAIR, har även genomförts inom EU med 

medverkan av svenska forskare, se http://www.eclaire-fp7.eu/. 

http://www.icpmapping.org/
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Tabell 9. Sammanställning av effekter som bör ingå i beräkning av marginalkostnader samt vilken 

information det finns idag i Sverige om effektsamband och monetära värderingar 

Effekt Effektsamband Monetär värdering 

SIA (PM2,5) förtidig död Finns Finns 

SIA (PM2,5) sjukdom Finns Finns 

SIA (PM2,5) nedsatt aktivitet Finns Finns 

Effekter försurning skogsmark Effektsamband saknas men 
resultaten pekar på att betydelsen av 
utsläpp i norr är små eftersom 
depositionen är tillbaka på nivåer 
nära bakgrundshalter.  

Saknas 

Effekter försurning vatten Effektsamband saknas med 
påverkan störst i söder (47% 
påverkade sjöar) jämfört med i norr 
(2%). Det finns bedömningsgrunder 
som är strikta och där det framförts 
behov av att modifiera indikator. 

Saknas 

Effekter övergödning mark och 
vatten 

Finns kritiska belastningsgränser för 
82 olika naturmiljöer (habitat) 

Möjligt att använda marknadspriser 
för vissa effekter? 

Effekter övergödning biodiversitet Saknas på grund av brist på indata Saknas 

Effekter övergödning hav Saknas Svensk betalningsvilja 8,16 euro/kg 
minskning enligt resultaten i HAV 
(2013) 

Ozon förtidig död Finns men osäkerheter om 
tillämpning 

Finns 

Ozon sjukdom Finns men osäkerheter om 
tillämpning 

Finns 

Ozon grödor Finns men inte relaterat till effekter 
av en marginell förändring i utsläpp. 

Finns (marknadspriser) 

Ozon skogstillväxt Finns men inte relaterat till effekter 
av en marginell förändring i utsläpp. 

Finns (marknadspriser) 

Som framgår av tabellen saknas i nuläget information för att kunna genomföra marginalkostnads-

beräkningar för andra effekter än hälsa. Det finns effektsamband och prisuppgifter framförallt 

avseende ozonets påverkan på växtlighet. Däremot är det mer osäkert vilka möjligheter som finns när 

det gäller övergödning och försurning. Det förra är mer problematiskt för marginalkostnader för 

transportsektorn som är en viktig källa till utsläppen av NOx. När det gäller den svenska sjöfartens 

utsläpp så påverkar dessa inte heller bara landområden utan det kanske framförallt är påverkan på 

havet, och då framförallt Östersjön, som är av intresse. Vår litteraturgenomgång har dock visat att 

kunskap om denna påverkan helt verkar saknas. 

Sverige har en lång tradition av forskning om luftföroreningars påverkan på ekosystemet. Sverige har 

också varit aktiv i etableringen av internationellt arbete för att minska gränsöverskridande 

luftföroreningar, exempelvis FNs luftvårdskonvention. Sverige har däremot inte arbetat så mycket 

med att genomföra kostnadsnyttoanalyser av olika åtgärder för att minska mängden luftföroreningar. 

Vi har dock i sökandet efter underlag identifierat ett par studier som presenterar bedömningar av 

tillstånd eller effektsamband som är relevant för marginalkostnadsberäkningar. I följande avsnitt 

presenteras dessa och de huvudsakliga resultaten. Vi återger även några av de frågor som diskuteras i 

forskning och internationellt arbete när det gäller bedömningar av påverkan. Att det pågår en sådan 
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diskussion är viktig att känna till eftersom det innebär att det finns osäkerheter i vilka indata som är 

tillgängliga samt relevanta för marginalkostnadsberäkningar.  

5.2. Svensk forskning om påverkan på ekosystem av deposition  

När det gäller kritiska belastningsgränser så har IVL (2015) genomfört en studie på uppdrag av 

Länsstyrelsen i Norrbottens län för att bedöma om nu gällande kritiska belastningsgränser överskrids i 

länet baserat på beräkning av 2020 års nedfall. Enligt rapporten är problemen med försurning och 

övergödning små. Risk för överskridanden finns i de östligaste delarna, längs kusten, där nedfallet är 

störst. I rapporten diskuteras också om vissa vegetationstyper, exempelvis i fjällområdena, skulle vara 

känsligare för kväve. Slutsatsen är att påverkan är liten och att nuvarande värde för kritisk belastning 

för övergödande kväve på öppen mark med liten eller ingen vegetation, 3 kg/N/ha/år, är ett bra skydd 

för växtligheten i norra Sveriges fjällvärld.  

Överskridanden beräknas genom att subtrahera den kritiska belastningen från modellerat kvävenedfall. 

I IVL (2015) används resultat från en studie av Bobbink & Hetterlingh (2011) för att definiera kritiska 

belastningsgränser. I den presenteras så kallad ”empirisk kritisk belastning” för en rad ekosystemtyper 

i Europa. Dessa är baserade på experiment där effekter på vegetation vid kvävetillförsel i olika doser 

har undersökts. I Tabell 10 återges de kritiska belastningsgränser som användes i IVL (2015). 

Tabell 10.Kritiska belastningsgränser för några olika marktyper i Sverige enligt IVL (2015). 

Markanvändning Kritisk belastning (kg/ha/år) 

Betesmark 20 

Lövskog 10 

Barrskog 5 

Blandskog 5 

Busk- och örtvegetation 5 

Öppen mark med lite eller ingen vegetation 3 

Våtmark 5 

Sjöar och vattendrag 3 

I det underlag Sverige lämnade till det pågående arbetet med CCE finns en mer utförlig genomgång av 

kritiska belastningsgränser för olika naturtyper i Sverige (CCE, 2014). I denna rapportering var fokus 

på att fastställa kritiska belastningsgränser för övergödande N (kväve) i Natura 2000 områden. Tre 

orsaker anges för detta fokus:  

(i) att det är information som efterfrågas till det internationella arbetet,  

(ii) att hur skogsbruket bedrivs har en allt större betydelse för bedömningen av kritisk 

belastning och  

(iii) att Natura 2000 områden är sådana som bedömts vara mer känsliga och om 

överskridanden inte sker där är det inte heller troligt att det sker på andra platser.  

I denna rapport (CCE, 2014) konstateras att Sverige av tradition har fokuserat på att bedöma 

försurning och övergödning i skogsmarker och sjöar. Beräkning av överskridanden med tidigare 

beräkningsmetoder och de nya som baseras på bedömningar i Natura 2000 områden jämförs. 

Slutsatsen är att tidigare använda kritiska belastningsgränser kan innebära att överskridanden sker i 

svenska Natura 2000 områden. I rapporten diskuteras också att de inte kunnat tillhandahålla de data 

som efterfrågats avseende biodiversitet. Det konstateras att det behövs provtagning av jord för att 
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genomföra modellering av effekter av deposition på biodiversitet men att sådan information saknas i 

Sverige vad gäller Natura 2000 områden.  

När det gäller försurning så diskuteras detta i en rapport från SLU (2014). Enligt denna var år 2010 

10 % av Sveriges sjöar större än en hektar försurade. Även kalkade sjöar där effekterna av försurning 

troligtvis är mindre ingår i underlaget. Bedömningen är baserad på modellering av förändringar i pH-

värde sedan 1860. Påverkan är störst i sydvästra Sverige där 47 % av sjöarna är påverkade att jämföra 

med 2 % i Norrland. Sedan 1980 har den yta där den kritiska belastningen av försurande ämnen för 

sjöar överskrids enligt rapporten minskat avsevärt, från 58 % till 17 %. Prognoserna visar dock inte på 

en fortsatt förbättring. Det sägs också att en kritisk granskning av bedömningen visar att bristande 

kunskap om dynamiken för svavel och kol ger en viss risk för överskattning av försurningen. Denna 

risk är störst i norra Sverige där depositionen är på nivåer nära bakgrundshalterna.  

Även i denna rapport konstateras att skogsbrukets betydelse för beräkning av kritisk belastning är 

betydande med hänvisning till en studie av Moldan et al. (2014). Det sägs också att miljömålet med 

dagens formulering, beräkningsmodeller och markanvändning inte går att uppnå.   

När det gäller monetära värderingar av påverkan på ekosystem så framgår det av en rad rapporter att 

sådana underlag till stor del saknas i Sverige (WSP, 2009; Naturvårdsverket, 2010; Naturvårdsverket, 

2015d). Detta gäller dock inte ozon vilket är den förorening vi fokuserar på i nästa avsnitt.  

5.3. Svensk forskning om påverkan på ekosystem av ozon  

När det gäller ozon har IVL publicerat tre studier (IVL (2014e; IVL, 2014f; IVL, 2014g). I en av dessa 

(IVL, 2014f) genomförs en beräkning av kostnader för de skador som ozonbelastningen i Sverige 

orsakar. Uppskattningar har gjorts för tillväxten hos några viktiga trädslag samt för skördeutbytet för 

vissa viktiga jordbruksgrödor. I studien analyseras tre olika scenarier för ozonbelastning: 

 nuvarande ozonbelastning (2006-2012) 

 ett scenario där målvärdet för ozon och växtlighet inom miljömålet Frisk Luft inte överskrids 

vid någon plats i landet 

 ett förindustriellt scenario i avsaknad av ozonbelastning, dvs där ozonhalten 80 μg/m3 aldrig 

överskreds och där AOT40 april-september således var noll över hela Sverige. 

I beräkningarna används effektsamband avseende ozoneffekten på gran, tall och lövträd. Därutöver 

används dos-responssamband för några olika grödor. Den monetära värderingen som används är 

marknadspriser för timmer och grödor.  

Nuvarande ozonbelastning beräknades minska skogstillväxten med 3,2 %, i jämförelse med ett 

förindustriellt scenario. Detta värde varierade mellan -1,6 och -4,9 %, beroende på landsdel och 

trädslag. I ett scenario där målvärdet för ozon och växtlighet inom miljömålet Frisk Luft inte 

överskrids reducerades den negativa inverkan av ozon till ett medelvärde på -1,2 %, och varierade 

mellan -0,6 och -2,1 %. Det ekonomiska värdet av den minskade skogstillväxten beroende på 

nuvarande ozonbelastning beräknades till 733 MSEK/år. I det scenario där målvärdet för ozon och 

växtlighet inom miljömålet Frisk Luft inte överskrids beräknades det ekonomiska värdet för 

tillväxtnedsättningen orsakad av ozon till 293 MSEK/år. 

De summerade skördeförlusterna beroende på nuvarande ozonbelastning vad gäller alla sädesslag för 

alla delar av Sverige beräknades separat för olika år och uppgick till som högst 88 000 ton för 2006 

och till 6 000 ton för 2008. Motsvande värden för potatis uppgick till 52 000 ton för 2006 och till 

14 000 ton för 2012. De beräknade ekonomiska värdena för dessa summerade skördenedsättningar 

beräknades till i medeltal 180 MSEK/år. Mellanårsvariationen var dock stor och för 2006 beräknades 

ett samlat värde av 420 MSEK/år. För ett scenario där målvärdet för ozon och växtlighet inom 
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miljömålet Frisk Luft inte överskrids beräknades ett samlat värde av ozonets negativa inverkan på 

skördeutbytet till i medeltal 74 MSEK/år. 

Utvecklingen av halterna av ozon i norra Europa beskrivs i IVL (2014g). Enligt rapporten har under de 

senaste tjugo åren de högsta halterna minskat medan de lägsta och medelhöga halterna ökat. Detta 

förklaras troligtvis av stigande hemisfäriska bakgrundshalter. Årsmaximum av glidande 8 timmars 

ozonmedelhalt minskar på ett statistiskt säkerställt sätt i södra Sverige, men förändras ej i norra 

Sverige. Däremot finns det ingen statistiskt säkerställd förändring över tid vad gäller inverkan på 

växtligheten baserat på AOT40.  

Det sägs också att om de Europeiska utsläppen av ozonbildande ämnen till år 2050 minskar i enlighet 

med framtida utsläppsscenarier kommer målvärdet till skydd för växtligheten baserat på AOT40 inte 

längre överskridas i Sverige och inte heller i stora delar av norra Europa, givet att de hemisfäriska 

bakgrundhalterna inte ändras nämnvärt. Det konstateras också att ozonhalterna är höga vid kusterna, 

och i ännu större utsträckning över havet, eftersom depositionen av ozon är låg till vattenytor och 

luftomblandningen i kustmiljö ofta är god. I svackor i terrängen i inlandet är ozonhalterna däremot 

lägre pga. liten vertikal omblandning av luften.  

I IVL (2014f) slutligen diskuteras behovet av en ny indikator för att beskriva ozonets inverkan på 

växtligheten. En orsak till detta är att det bättre tar hänsyn till faktorer som påverkar hur plantor tar 

upp ozon, exempelvis fuktigheten i luft och mark. Ett målvärde för gran föreslås och baserat på detta 

görs en bedömning av effekter av nuvarande ozonpåverkan. Enligt denna är minskningen av biomassa 

för unga granar strax över 1 procent vilket motsvarar en tillväxtminskning hos gran i bestånd i södra 

Sverige på runt 2 %. Det i sin tur motsvarar en förlust för Sveriges skogsägare på runt 340 MSEK, 

jämfört med en situation i avsaknad av ozon. 

Dessa studier innehåller alltså information om de flesta av de komponenter som krävs för att 

genomföra en beräkning av marginalkostnaden för ozon. För åtgärdsanalyser saknas dock information 

som är central och det är storleken på de utsläpp som orsakar dessa kostnader37. Vi har därför inte 

kunnat använda dessa resultat utan kan bara konstatera att det i Sverige finns kunskap som kan 

användas för att beräkna marginalkostnader för ozonskador på växtlighet.  

5.4. Ozonets påverkan på människors hälsa  

En vetenskaplig studie (Orru et al., 2013), som är baserad på beräkningar med den svenska 

spridningsmodellen MATCH, beräknar hur ozon påverkar människors hälsa. Fokus i studien är på hur 

klimatförändringar påverkar exponeringen för ozon. Två förändringar studeras, dels effekterna av 

förändrade ozonhalter från nivåerna innan 1990 till nivåerna idag, dels möjliga förändringar i 

framtiden.  

Enligt beräkningar orsakar ozon i nuläget strax under 30 000 förtida dödsfall i Europa med störst 

påverkan i sydeuropeiska länder som Italien, Spanien och Frankrike. Antalet förtida dödsfall i Sverige 

är ungefär 300. När det gäller effekterna av klimatförändringar så kommer dessa att variera över 

Europa. Den största ökningen av dödsfall och sjukhusinläggningar uppstår i Irland, Storbritannien, 

Nederländerna och Belgien. I de nordligaste länderna visar resultaten däremot en minskad påverkan på 

människors hälsa. 

I studien baseras beräkningen av exponering på måttet SOMO35 vilket innebär att hälsoeffekter 

beräknades för nivåer över >35 ppbv. Detta mått används enligt studien ofta i riskbedömningar 

                                                      

37 När det gäller IVL beräkningen har vi varit in kontakt med P-E Karlsson för att få information om vilka 

utsläppsminskningar som krävs för att nå de nivåer som används i scenarierna (mail 2016-06-17). Han är en av 

författarna till flera av IVLs rapporter om ozon, exempelvis Karlsson m fl. (2009). Något sådant underlag har de 

enligt honom inte kunnat ta fram eftersom det är komplicerade atmosfärkemiska processer bakom bildandet av 

ozon. Det går därmed inte att relatera kostnaderna till minskade utsläpp. 
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eftersom statistisk signifikanta ökningar i risksamband för dödlighet har observerats för dagliga 

ozonkoncentrationer > 50–70 µg/m3. En känslighetsanalys genomförs också där SOMO50 samt 

SOMO25 används. Som väntat minskar antalet fall om SOMO50 används och ökar med SOMO25. 

Att ozonhalter och därmed effekter på hälsa kan variera geografiskt diskuteras i Fridell et al., (2014). I 

denna studie jämförs resultaten med beräkningar för västra Götaland med Los Angeles i sydvästra 

USA. Detta är en studie som analyserar effekterna av en åtgärd, nämligen en övergång från fossila till 

biobaserade drivmedel (E85).  

Komplexiteten när det gäller ozon är att bildandet beror på tillgången på NO där utsläppen sker. Dessa 

icke-lineariteter förklarar varför en minskning av NOx enligt studien leder till minskade ozonhalter i 

större delar av beräkningsområdet men får en motsatt effekt för de centrala delarna av Göteborg. 

Resultaten när det gäller hälsoeffekter är att den genomsnittliga befolkningsexponeringen för ozon 

minskar med 0,12 µg/m3 vilket innebär 0,3 färre förtidigt döda per år för detta beräkningsområde. Det 

framgår inte av studien vilket gränsvärde (SOMO) som använts i bedömningen. Resultaten är motsatta 

till de i den amerikanska studien som Fridell et al. (2014) jämför med. Det diskuteras att en möjlig 

förklaring till detta är skillnader i trafikarbete, och därmed i emissioner från trafiken, där det är stora 

skillnader mellan Västra Götaland med i huvudsak landsbygd och storstaden Los Angeles. 

Vilka effektsamband som är relevanta att använda för bedömning av hälsoeffekter har diskuterats 

inom ramen för EUs luftkvalitetsarbete. WHO har i två projekt bidragit med underlag (Heroux m fl., 

2015). Bland annat diskuteras effektsamband för ozon och vilket gränsvärde (SOMO) som är relevant 

att använda (WHO, 2013; Holland, 2014a). Det rekommenderas att SOMO35 används för att bedöma 

hälsoeffekter eftersom det finns större säkerhet när det gäller dessa effektsamband samt att modeller 

som används för att beräkna halter är bättre på att förutsäga denna nivå. Det diskuteras dock att halter 

under denna nivå kan medföra hälsoeffekter och att beräkningar för SOMO10 (vilket är den lägsta 

nivå som kan bedömas vid mätning) därför kan vara relevanta att genomföra. I sådana beräkningar ska 

samma effektsamband som för SOMO35 användas. De effekter för ozon som enligt WHO bör ingå är 

dödlighet, sjukhusinläggningar och dagar med begränsad förmåga till aktivitet. Den senare effekten 

bör dock endast ingå i en känslighetsanalys. 
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6. Marginalkostnader för utsläpp med regional påverkan - exemplet 
svensk sjöfart 

Vår ambition i detta kapitel är att beskriva det vi idag kan säga om vilka effekter som borde ingå i 

beräkningar av marginalkostnader och vad som krävs för att kunna genomföra sådana i framtiden. Vi 

kommer även att diskutera, utifrån den samlade bilden över hur halter och påverkan varierar inom 

Sverige, hur marginalkostnaderna förväntas variera beroende på i vilket beräkningsområde som 

utsläppen sker. Utöver det kommer vi att genomföra marginalkostnadsberäkningar för hälsoeffekter av 

sekundära partiklar (PM2.5) orsakade av sjöfartens utsläpp.  

Eftersom utsläpp från svensk sjöfart inte bara drabbar Sverige ska en beräkning av marginalkostnader 

även inkludera effekter i övriga berörda länder. Idealt sett ska beräkningarna baseras på information 

som är specifik för varje land men det har inom ramen för detta projekt inte varit möjligt att 

sammanställa sådan information. I denna studie används därför svenska värderingar och baselines 

(grundrisken i befolkningen för olika typer av sjukdomar) även för den del av beräkningarna som 

omfattar andra länder. Fokusering på partiklar innebär att beräkningarna är jämförbara med de i 

Samkost 1 (beräkningarna avseende regional påverkan) och IVL (2014c) som beräknat nyttan av 

minskade halter PM2.5 till följd av minskade utsläpp av NOx.  

Det finns idag effektsamband som gör det möjligt att beräkna hur exponering för sekundära partiklar 

påverkar hälsan och det är även möjligt att värdera detta monetärt. Ett motsvarande underlag gör det i 

princip möjligt att beräkna ozonets hälsoeffekter men oklarheter om hur effektsambanden för ozon ska 

tillämpas och avsaknad av information om befolkningens ozonrelaterade sjukdomar (baseline) gör att 

vi inte inkluderar hälsoeffekter av ozon i våra beräkningar. Troligtvis är dock denna effekt relativt 

liten. I AEA (2009) var dess andel av marginalkostnaden ungefär 0,5 %. Eftersom underlag saknas kan 

vi inte heller inkludera effekter på ekosystem i marginalkostnadsberäkningarna, se diskussionen i 

kapitel 5. I Tabell 11 har vi sammanställt bedömningar av hur stora effekterna kan vara uppdelat på de 

olika beräkningsområdena. 

Tabell 11. Bedömning av hur stor marginalkostnaden är för olika effekter i de tre 

beräkningsområdena i SMHI (2016) 

Effekt Bassäng Norr Bassäng Syd Bassäng Väst 

SIA (PM2,5) förtidig död Liten Störst Större 

SIA (PM2,5) sjukdom Liten Störst Större 

SIA (PM2,5) nedsatt aktivitet Liten Störst Större 

Effekter försurning skogsmark Nära noll ? ? 

Effekter försurning vatten Nära noll ? Större 

Effekter övergödning mark och vatten Nära noll ? ? 

Effekter övergödning biodiversitet Nära noll ? ? 

Effekter övergödning hav Liten Störst ? 

Ozon förtidig död Störst Större Liten 

Ozon sjukdom Störst Större Liten 

Ozon grödor ? ? ? 

Ozon skogstillväxt ? ? ? 
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 Ett frågetecken markerar att det saknas kunskap. Att kostnaderna för försurning och övergödning i 

norr bedöms vara nära noll, förutom eventuellt för påverkan på hav, beror på att depositionen där totalt 

sett är låg. Därmed överskrids inte kritiska belastningsgränser. Detta gäller i Sverige men troligtvis 

även i exempelvis Finland. När det gäller ozon kan emissionerna ha en samhällsekonomisk kostnad 

eftersom gränsvärden ibland överskrids på vissa platser i Sverige. Det är dock svårt att utifrån 

befintligt underlag avgöra var detta är ett problem rent geografiskt. Som framgår av resultaten som 

beskrivits tidigare så är ozonhalterna högre nära kusten och över hav men lägre i exempelvis tätorter. 

De flesta toppar under våren sker också i norr. Detta kan förklara varför befolkningens exponering för 

ozon per enhet bränsle är högre i bassäng Norr än i Väst trots den lägre befolkningstätheten i detta 

område (jmf. Tabell 8). 

6.1. Marginalkostnadsberäkningar för hälsoeffekter av sekundära 
partiklar (SIA) från sjöfart 

Med utgångspunkt i de beräkningarna i kapitel 4 av hur många som exponeras för partiklar till följd av 

sjöfartens utsläpp beräknas här marginalkostnaden för hälsoeffekter från partiklar. Vi använder samma 

effektsamband och värderingar som i Samkost 1 (Nerhagen m fl., 2015). Detta innebär att våra 

beräkningar, utöver informationen från SMHI (2016) baseras på uppgifterna i Tabell 12. Vi har liksom 

i Samkost 1 endast inkluderat de effekter som enligt andra studier har stor betydelse för 

marginalkostnaderna.  

Tabell 12. Hälsoeffekter som ingår i beräkningarna, effektsamband (relativ risk per 10 µg/m3) samt 

monetär värdering. Alla värderingar är i kronor i 2013 års prisnivå.  

Hälsoeffekt Enhet Effektsamband  Monetär värdering 

Förtida dödsfall  Dödsfall/Förlorat levnadsår 1,062   1 095 000 

Sjukhusinläggning Per sjukhusvistelse 1,0190  22 800 

Begränsad arbetsförmåga Per dag 0,092  1349 

För att beräkna effekten av en förändring i halterna måste vi veta incidensen (baseline) för ett visst 

hälsoutfall i befolkningen. I denna studie har vi för förtida dödsfall och sjukhusinläggning antagit att 

1 000 personer per år per 100 000 invånare drabbas utifrån antaganden som använts i tidigare studier 

(Nerhagen et al., 2009; Nerhagen m fl., 2013)38. Vi har även antagit att varje förtida dödsfall medför 

11,2 förlorade levnadsår vilket är samma antagande som i tidigare studier baserat på Nerhagen et al., 

(2009). 

De resultat från SMHI (2016) som redovisades i kapitel 4 avser den totala exponeringen för sekundära 

partiklar (SIA) vilka är orsakade av utsläpp av flera olika ämnen. Detta är en skillnad gentemot IVL 

(2014c) som bara baserar beräkningen på förändrade utsläpp av NOx. I Samkost 1 redovisas också 

separata resultat från nitrat. För att kunna göra jämförelser använder vi därför den information som 

finns i SMHI (2016) om bildandet av nitrat från NOx för att räkna fram andelen av SIA som är 

relaterat endast till utsläppen av NOx. I Tabell 13 återges information om utsläpp, halter och 

befolkningsexponering som utgör underlag för beräkningarna. För att uppskatta den totala 

befolkningsexponeringen för nitrat har vi beräknat andelen nitrat av SIA. Vi har därmed antagit att 

NOx inte bidrar till bildandet av övriga SIA.  

                                                      

38 I dessa studier användes 1 010/100 000 för dödlighet och 800/100 000 för barn som besöker sjukhus. Vi har 

därför valt att använda 1 000/100 000 för hela befolkningen. Att vi använder hela befolkningen och inte de över 

30 när det gäller dödlighet har enligt Nerhagen et al. (2009) någon större betydelse för resultaten. När det gäller 

Restricted Activity Days har vi också använt hela befolkningen vilket kan ge en viss överskattning. Men vi har å 

andra sidan inte tagit med alla hälsoeffekter. 
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Tabell 13. Indata till beräkningar av marginalkostnader för hälsa i de tre beräkningsområden. 

Exponeringen för nitrat i sista kolumnen är framräknad som en andel av halter SIA. 

Beräkningsområde Bränsle 
(ton) 

NOx (ton) SIA (µg/m3) Nitrat 
(µg/m3) 

Totalexponering 
SIA (µg/m3.#) 

Uppskattad 
totalexponering 
Nitrat (µg/m3.#) 

Norr 100 000 5 600 0,00087 0,00042 35 000 16 897 

Syd 890 000 53 000 0,011 0,0046 690 000 288 545 

Väst 350 000 19 300 0,0037 0,0013 250 000  87 838 

 

I Tabell 14 redovisas beräkningarna av hälsoeffekter för SIA totalt, vilket relateras till mängden använt 

bränsle. 

Tabell 14. Beräkningar av marginalkostnader för exponering för sekundära partiklar (SIA) i de tre 

beräkningsområdena (bassängerna). 

 Bränsle 
(ton) 

Totalexponering 
SIA (µg/m3.#) 

 

Baseline Effektsamband 
(RR per 10 
µg/m3) 

Monetärt 
värde 
(SEK) 

Ohälsokostnad 
(SEK/ton 
bränsle) 

SIA förtidig död       

Norr 100 000 35 000 0,01 0,0062 1095000 266 

Syd 890 000 690 000 0,01 0,0062 1095000 589 

Väst 350 000 250 000 0,01 0,0062 1095000 543 

SIA 
sjukhusinläggning 

      

Norr 100 000 35 000 0,01 0,0019 22800 0,15 

Syd 890 000 690 000 0,01 0,0019 22800 0,34 

Väst 350 000 250 000 0,01 0,0019 22800 0,31 

SIA nedsatt 
aktivitet 

      

Norr 100 000 35 000  0,092 1348 43 

Syd 890 000 690 000  0,092 1348 96 

Väst 350 000 250 000  0,092 1348 89 

Totalt/område       

Norr 100 000 35 000    310 

Syd 890 000 690 000    686 

Väst 350 000 250 000    632 

Summa resp. 
genomsnitt Sverige 

1340000 975 000    644 
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I Tabell 15 redovisas beräkningarna av hälsoeffekter för Nitrat totalt, vilket relateras till mängden 

utsläpp av NOx. 

Tabell 15. Beräkningar av marginalkostnader för exponering för nitrat i de olika 

beräkningsområdena. 

 Utsläpp 
(ton) 

Total-
exponering 
(µg/m3.#) 

Baseline Effektsamband 
(RR per 10 
µg/m3) 

Monetärt 
värde 
(SEK) 

Ohälso-
kostnad 
(SEK/ton NOx) 

Nitrat förtidig död       

Norr  5 600 16 897 0,01 0,0062 1095000 2294 

Syd 53 000 288 545 0,01 0,0062 1095000 4139 

Väst 19 300 87 838 0,01 0,0062 1095000 3260 

Nitrat 
sjukhusinläggning 

      

Norr  5 600 16 897 0,01 0,0019 22800 1,3 

Syd 53 000 288 545 0,01 0,0019 22800 2,4 

Väst 19 300 87 838 0,01 0,0019 22800 2,0 

Nitrat nedsatt 
aktivitet 

      

Norr  5 600 16 897  0,092 1348 374 

Syd 53 000 288 545  0,092 1348 675 

Väst 19 300 87 838  0,092 1348 564 

Totalt/område       

Norr  5 600 16 897    2669 

Syd 53 000 288 545    4817 

Väst 19 300 87 838    4026 

Summa resp. 
Genomsnitt 
Sverige 

77900 393800    4467 

6.2. Jämförelse med Samkost 1 och IVL  

Som framgår av avsnitt 6.1 är det flera olika indata som ingår i marginalkostnadsberäkningar. För att 

jämföra resultat mellan studier, och förstå skillnader mellan olika resultat, behövs därför information 

om centrala komponenter som använts i beräkningarna. Vi har identifierat två svenska studier som 

beskriver indata på ett sådant sätt att de går att jämföra med våra beräkningar i avsnitt 6.1. Den ena är 

en studie från Samkost 1 om vägtransporter och den andra är en studie om sjöfart genomförd av IVL. 

Jämförelserna visar att de beräknade marginalkostnaderna skiljer sig år, varav en förklaring är vilket 

beräkningsområde som använts. Någon exakt jämförelse är dock inte möjlig eftersom de bränslen som 

används (och därmed sammansättningen utsläpp av olika ämnen) liksom använda effektsamband och 

antaganden om befolkningens fördelning geografiskt också skiljer sig åt vilket även det påverkar 

resultaten. 
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I Samkost 1 är effektsamband och monetära värderingar desamma som vi använt i beräkningarna i 

föregående avsnitt. Spridningsmodelleringen som ligger till grund för beräkningarna i Samkost 1 

beskrivs närmare i Bergström (2008). Skillnader mellan Samkost 1 och 2 är att det är olika 

transportslag, olika områden som utsläpp beräknats för och olika geografiska avgränsningar för 

beräkningsområdet. I Samkost 1 är utgångspunkten utsläpp från vägtransporter (lätta och tunga 

fordon) i Stockholmsområdet. Skillnaderna i resultatet kan därför bero på beräkningsområdet, 

mängden utsläpp samt skillnader i använda bränslen mellan olika transportslag. Den framräknade 

kostnaden enligt Samkost 1 är ungefär 40 kr per kg NOx (39 666 SEK/ton enligt Tabell 16). 

Tabell 16. Beräknade kostnader för utsläpp av NOx från vägtransporter i Stockholm.  

 Utsläpp 
(ton) 

Totalexponering 
(µg/m3.#) 

Baseline Effektsamband 
(RR per 10 
µg/m3) 

Monetärt 
värde 
(SEK) 

Ohälsokostnad 
(SEK/ton NOx) 

Förtidig död 5674 254360 0,01 0,0062 1095000 34087 

Sjukhusinläggning 5674 254360 0,01 0,0019 22800 19 

Nedsatt aktivitet 5674 254360  0,092 1348 5560 

Totalt      39666 

Våra beräkningsresultat i avsnitt 6.1 ger en kostnad per kg NOx i område syd på 4,8 SEK och en lägre 

kostnad i norr på 2,7 SEK. Den beräknade marginalkostnaden för utsläpp från vägtrafik i 

Stockholmsområdet är alltså ungefär 10 gånger så hög. I detta exempel är det klart att olika 

beräkningsområde för befolkningsexponering är en orsak till skillnaden. Med informationen från 

Tabell 13 kan vi räkna fram att exponeringen för utsläpp från sjöfart enligt beräkningarna är ungefär 

5 ug/m3.# per ton NOx (288545/53000) för bassäng Syd medan den enligt resultaten i Tabell 17 är 

45 ug/m3.# per ton NOx (=254360/5674) enligt resultaten från modellberäkningen för Stockholm. I det 

senare fallet är alltså exponeringen 9 gånger högre. 

I IVL (2014c) har de genomförs en kostnadsnyttoanalys år 2030 av en införsel av kontrollområden för 

NOx-utsläpp (NECA) år 2021 i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. I rapporten redovisas 

separata beräkningar för Östersjön. Beräkningarna baseras på modellering med GAINS. IVL använder 

information om effektsamband och monetära värderingar från EU (Holland, 2014b). Enligt rapporten 

skulle en minskning i utsläpp med 46 000 ton NOx innebära 1 000 färre förlorade levnadsår i Europa 

(0,02 förlorat levnadsår per ton). Med en värdering av ett förlorat levnadsår på 64 491 Euro innebär 

det en beräknad nytta med 64 miljoner Euro. Det i sin tur motsvarar en nytta (kostnad) per ton utsläpp 

på 1 391 euro motsvarande ungefär 13 910 SEK, dvs. 14 kr/kg. Detta är en högre marginalkostnad än 

vad våra resultat i avsnitt 6.1 visar. Detta trots att den monetära värderingen som används för ett 

förlorat levnadsår är lägre (644 910 SEK jämfört med 1 095 000 SEK i våra beräkningar) och trots att 

kostnaden endast omfattar effekter för dödlighet (förlorade levnadsår).  

För att undersöka orsaken till denna skillnad beräknar vi förlorade levnadsår med våra indata. När det 

gäller NOx och nitrat är beräkningsresultatet att de totala utsläppen i vårt beräkningsområde är 77 900 

ton NOx. Vårt antagande gällande befolknings-exponeringen för nitrat innebär det att 393 800 personer 

utsätts för en förhöjd halt med 1 µg/m3 under ett år. Det i sin tur innebär 273 förlorade levnadsår i 

befolkningen som ingått i beräkningsområdet (0,003 förlorat levnadsår per ton). Jämförelsen visar att 

förlorade levnadsår per ton utsläpp är ungefär 7 gånger lägre med resultaten från SMHI (2016).  

Eftersom både Samkost 1 och IVL (2014c) är beräkningar baserade på spridningar av luftföroreningar 

över hela Europa, vilket vår studie inte är (se Figur 5), så är en slutsats att den avgränsning vi gjort av 

beräkningsområdet spelar roll för resultaten. Ytterligare en sak som påverkar våra resultat är det 
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antagande vi gjort om hur stor andel av SIA som är orsakad av utsläpp av NOx. SMHI pekar på 

följande saker när det gäller skillnader mellan Samkost 1 och 239:  

 En viktig faktor är helt klart den geografiska avgränsningen. I Bergström (2008), Figur 20 

syns det en stor exponering i Ruhr-området som vi inte har med i vårt modellområde. 

 Det spelar också roll var emissionerna sker. I Stockholm produceras också en ansenlig mängd 

ammoniak från fordonskatalysatorer och från intilliggande jordbruk, och det är det som 

reagerar med NOx för att generera nitratet. Ute till sjöss finns det betydligt mindre ammoniak.  

 Att SOx-emissionerna har minskat de senaste åren gör också att det finns mer fritt ammoniak 

som kan reagera med NOx. 

 Att jämföra enbart nitrat från Bergström (2008) med total SIA från vår studie borde inte 

påverka mycket, eftersom det är nitratet som dominerar totala SIA. 

Vår rekommendation är att anta att sjöfartens utsläpp leder till en dubbelt så hög befolknings-

exponering jämfört med resultaten i SMHI (2016). Bedömningen är svår att göra men en orsak till 

denna försiktiga ökning (och inte en faktor 10 som jämförelsen med Samkost 1 pekar på) är att detta är 

utsläpp som sker till havs och de högsta koncentrationerna uppstår nära källan, dvs. långt från 

områden med hög befolkningstäthet. Därutöver så har utsläppen av SOx, men även troligtvis NMVOC, 

varit lägre än i tidigare studier vilket påverkar bildandet av sekundära föroreningar. Eftersom det är 

flera förändringar som skett går det inte att urskilja den separata effekten av ett mer avgränsat 

beräkningsområde i SMHI (2016).  

I Tabell 17 presenteras motsvarande resultat som i Tabell 15 men baserade på ett antagande om 

fördubblad totalexponering. Vi återger endast den totala kostnaden för respektive område samt 

genomsnitt. Notera att detta är kostnader per ton bränsle, inte per ton NOx.   

Tabell 17. Beräkningar i tabell 15 med antagande om fördubblad totalexponering. 

 Bränsle 
(ton) 

Total-
exponering 
(µg/m3.#) 

Baseline Effektsamba
nd (RR per 10 
µg/m3) 

Monetärt 
värde 
(SEK) 

Ohälsokostnad 
(SEK/ton 
bränsle) 

Totalt/område       

Norr 100 000 70 000    353 

Syd 890 000 1 380 000    1371 

Väst 350 000 500 000    1264 

Summa resp. 
genomsnitt Sverige 

1340000 1 950 000    1288 

6.3. Jämförelse med ASEK värden och tre andra nyligen genomförda 
studier för sjöfart 

Trafikanalys (2016) presenterar beräkningar av externa kostnader och internaliseringsgrad för olika 

transportslag. Underlaget för sjöfarten är hämtad från SIKA (2010), som behandlar sjöfartens externa 

effekter, som sedan räknats om till prisnivå 2015 med KPI och BNP/capita. De värden som SIKA tog 

fram ansvarar nu Trafikverket för. I ASEK 6.0. (Trafikverket, 2014) anges att NOx-utsläppens 

regionala effekter bör värderas till 86 kr/kg i 2014 års penningvärde. Vi utgår därför ifrån att det är den 

                                                      

39 Enligt mail från SMHI, Fredrik Windmark, 2016-09-08.  
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värdering som Trafikanalys använt. Det är ett värde som är betydligt högre än de resultat vi redovisat 

och även betydligt högre än resultaten för övriga studier som vi diskuterat i avsnitt 6.2.  

Orsaken till detta är, som beskrivits i exempelvis Nerhagen m. fl. (2005), att svenska värden för den 

regionala påverkan som olika föroreningar har, är baserade på beräkning av åtgärdskostnader. Detta är 

en annan värderingsmetodik än den vi tillämpat i denna rapport och i de studier vi redovisat resultat 

ifrån. Nuvarande värden är också framtagna för närmare 20 år sedan då utsläppen av både NOx och 

SO2 från transportsektorn var betydligt högre, varför påverkan på hälsa och miljö och därmed behovet 

av minskning var större. Det är därför inte konstigt att dessa värden skiljer sig från nyligen 

genomförda studier.  

När det gäller SO2 är värderingen för regional påverkan enligt Trafikverket (2016) 29 kr per kg 

utsläpp. I SIKA (2010) har dock värderingen för SO2 skalats ned med 25 % därför att utsläppen sker 

ute till havs. Detta är gjort med hänvisning till en utredning genomförd av Per Kågeson (som även 

tagit fram underlaget för åtgärdskostnadsberäkningarna). Motsvarande nedskalning har däremot inte 

skett för NOx med motiveringen att övergödning är en effekt som kan uppstå i lika stor utsträckning 

till sjöss som på land.  

Behovet av att differentiera marginalkostnader har dock diskuterats under senare tid i en studie om 

konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle (Trafikanalys, 2013). I rapporten 

konstateras att drygt 90 procent av det nedfall som drabbar Sverige kommer från andra europeiska 

länder eller internationell sjöfart. Det konstateras också att detta nedfall drabbar olika delar av landet i 

olika omfattning och att det är de sydvästra delarna av landet som är hårdast drabbat. En slutsats som 

dras i rapporten är att den största miljönyttan av minskade utsläpp av SO2 kommer att uppstå i landets 

sydvästra delar, medan de största företagsekonomiska kostnaderna kommer att uppstå för sjöfarten till 

och från hamnarna i de norra delarna av Östersjön och Bottenviken.  

Trafikanalys gör dock ingen beräkning av miljönytta eller kostnader för olika regioner. Det nämns 

dock resultat från en internationell analys (AEA, 2009) som har gjort separata beräkningar för nyttan i 

olika länder. Enligt Trafikanalys (2013) skulle svaveldioxidutsläppen i Östersjön och Nordsjön minska 

med 470 000 ton SO2 per år och nyttan av skärpta regler 1 januari 2015 ge en nettohälsonytta 

motsvarande16,5 miljarder Euro för alla medlemsländer tillsammans, dvs. 351 000 SEK per ton per år. 

Det ger en marginell värdering (nytta) på 351 kronor per kg SO2. 

Detta är en betydlig högre nytta än den värdering som används i Sverige för SO2. Vi har därför 

granskat (AEA, 2009) för att få fram orsaker till detta. I denna beräkning är det liksom i IVL (2014c) 

GAINS modellen som används för spridningsberäkningarna. Utsläppsberäkningarna omfattar 

Östersjön och Nordsjön och den Engelska kanalen. Beräkningarna baseras på tidigare underlag 

avseende effektsamband än Holland (2014a) som är de som våra beräkningar och studierna i 6.2 utgått 

ifrån. Vidare så baseras den nytta som anges i Trafikanalys på värdet av ett statistiskt liv (VSL) och 

det ingår kostnader för hälsoeffekter av ozon. Värdering med VOLY och att exkludera ozon ger en 

lägre värdering, kostnaden minskar från 16,5 till 7,8 miljarder, dvs. till 165 957 SEK/ton, eller 166 kr 

per kg SO2.  

Även 166 kr per kg SOx är dock en hög värdering.  En närmare granskning av AEA (2009) ger 

förklaringen till det. Det visar sig att de scenarios som resultaten baseras på inte bara studerar 

förändringar i utsläppen av SO2 utan även förändringar i utsläpp av NOx. Underlaget för nytto-

beräkningen är därför den totala effekten på halter av sekundära partiklar och ozon vilka påverkas av 

bägge dessa föroreningar. Förändringarna i partikelhalter blir enligt resultaten betydande, 20–30 % i 

kustområdena runt haven där utsläppen sker och upp till 10 % i norra Europa.  
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En närmare beskrivning av vad huvudscenariot innebär och de modellerade effekterna återges i 

fotnoten40. En uppdelning av beräkningsresultaten visar att nyttan framför allt tillfaller de länder som 

är lokaliserade nära Nordsjön och Engelska kanalen, närmare bestämt Storbritannien, Tyskland, 

Frankrike och Holland. En orsak till detta är enligt rapporten den höga befolkningstätheten i dessa 

länder. Men även länderna runt Östersjön sägs få signifikanta hälsovinster. 

I IVL (2014c) som beskrevs ovan genomförs även beräkningar för utsläpp från ett större område än 

Östersjön och för andra effekter än påverkan på hälsa från långtida exponering för sekundära partiklar 

(PM2.5). Det är effekter på grödor genom NOx-utsläppens påverkan på ozonbildning. Därutöver 

presenteras resultat för hur minskade utsläpp kommer att påverka depositionen av oxiderat kväve över 

Sverige, som enligt rapporten orsakar försurningsproblem, år 2030.  

Enligt rapporten ger minskade utsläpp till följd av NECA i Östersjön och Nordsjön (168 000 ton NOx) 

en total monetär nytta i Europa på 492 miljoner euro för hälsoeffekter baserat på medel VOLY. Det 

innebär en nytta på 2929 euro/ton motsvarande ungefär 29 kr/kg. Den minskade dödligheten är 6 000 

förlorade levnadsår, dvs. 0,035 förlorade levnadsår per ton NOx. Det är alltså en större effekt om 

beräkningen enbart görs för utsläppen från Östersjön. Nyttan för att minska ozonhalterna och därmed 

skördeskador anges till 11 miljoner euro, ungefär 0,6 SEK/kg. Det är oklart på vilka underlag och 

antagande som denna kostnad är beräknad. Det kan konstateras att de endast utgör 2 % jämfört med 

kostnaden för utsläppens påverkan på hälsan. I Sverige blir effekten 92 färre förlorade levnadsår vilket 

är 1,5 % av den totala beräknade minskningen. Depositionen i Sverige kommer att minska med 

26,1 mg/m2/år. 

Dessa exempel illustrerar väl vikten av att veta vilka indata som används i en analys och att var 

utsläppen sker, liksom förändringar i utsläpp över tid, spelar roll för marginalkostnadsberäkningar. 

Detta är också frågor som diskuteras i en annan nyligen genomförd studie som beräknat kostnaden för 

luftföroreningar i Europa inklusive internationell sjöfart (Brandt et al., 2013). Denna studie genomför 

endast beräkningar av den totala externa kostnaden utan att redovisa mängden utsläpp som 

beräkningarna baseras på. Studien innehåller dock en jämförelse med en annan beräkning och 

diskuterar samma saker som vi tagit upp som kan påverka resultaten, nämligen; betydelsen av 

beräkningsområde, befolkningstätheten i närområdet där utsläppen sker, skillnader i effektsamband 

och monetära värderingar. De konstaterar också att eftersom utsläpp från andra källor minskar så 

                                                      

40 Följande beskrivning ges av effekterna av huvudscenariot (AEA, 2009 sid. 15): The main feature of this 

scenario is the lowering of the sulphur content in the Baltic and the North Sea/English Channel SECAs, and the 

implementation of IMO Tier I and II for 2015. These measures result in a reduction of exceedance (level and 

area) of the critical load for acidification in all vulnerable areas in Europe. In coastal areas (up to ca 100 km from 

the coast) of the Baltic and the North Sea the exceedances have been reduced considerably (by up to 100%) 

whereas the reduction for inland areas is 10–20%. In 2020, compared with 2015, acid deposition has further 

decreased, due to lower NOx emissions, leading to a larger coastal area that is protected. In inland areas, the 

gains compared to the 2015 baseline are more limited. 

As an effect of implementing IMO Tier I and II, the NOx emissions decrease in all European seas, resulting in a 

similar decrease of eutrophication all over Europe (0-10%). Larger fractional reductions are apparent in those 

coastal zones of the Mediterranean where shipping is a major source of NOx and exceedances of critical loads 

are already low - the absolute reduction, however, is the same as elsewhere in Europe. For 2020 additional 

reductions are expected as a result of implementing IMO TierIII in the Baltic, the North Sea and the 

Mediterranean. 

Both in 2015 and 2020, the concentrations of PM10 are reduced by 20-30% (in the coastal areas around the 

North Sea, English Channel and Baltic Sea). PM10 concentrations in the northern part of Europe decrease by up 

to 10 % but in the Mediterranean region PM concentrations rise as a result of increasing, uncontrolled, sulphur 

emissions. The increase in sulphur emissions (as sulphate) outweighs the simultaneous decrease in NOx (as 

nitrate). 
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kommer sjöfartens betydelse för halter av luftföroreningar att öka relativt sett, inte minst på grund av 

utsläppen av NOx som bidrar till bildandet av nitratpartiklar. 
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7. Marginalkostnader för utsläpp vid hamn (lokal påverkan) 

I detta avsnitt presenteras resultat från olika typer av studier som undersökt betydelsen av den svenska 

sjöfartens utsläpp som sker till, från och i hamn. Det är oklart vilka marginalkostnader som idag 

används för dessa utsläpp i planeringen. I SIKA (2010) hänvisas till lite olika studier och därmed olika 

värden. I tabell 4.2 i SIKA (2010) återges exempelvis värden som används för att bedöma nyttan av 

minskade utsläpp i hamn. I tabellen anges kostnaden för utsläpp av partiklar till 3 564 kr/kg i 2006 års 

prisnivå. Denna kostnad är framräknad för Södertälje eftersom det är en stad med måttlig folkmängd 

och lägsta möjliga ventilationsfaktor. Detta är en betydligt högre kostnad än vad resultaten från de 

studier och våra beräkningar som vi presenterar i detta avsnitt visar. En viktigaste orsak till detta är 

skillnader i befolkningens exponering för utsläpp från vägtrafik jämfört med utsläpp från sjöfart. Det 

är därför viktigt att ta fram separata marginalkostnader för sjöfartens utsläpp som också varierar 

geografiskt utifrån de förutsättningar som råder runt en viss hamn och farled.   

7.1. Svenska studier om betydelsen av sjöfartens utsläpp nära land  

För sjöfartens utsläpp lät SIKA och Sjöfartsverket genomföra en studie år 2002, kallad Elektrowatt i 

tabellen. Resultaten beskrivs i Sjöfartsverket (2002) och återges i Tabell 18 tillsammans med den 

jämförelse som då gjordes med ASEK. Detta är ett av de underlag som de hänvisas till i SIKA (2010). 

I studien av Elektrowatt (Hämekoski et al., 2002) beräknades kostnader för utsläpp för tre olika rutter 

nära kusten samt en sträcka på öppet hav för ett visst typfartyg. Kostnader för utsläpp i hamn 

beräknades separat. Dessa värden beräknades med IPA metoden baserat på resultat från UNITE-

projekten.  

Tabell 18. Skadekostnad SEK/ton utsläpp. Källa: Sjöfartsverket, 2002. 

Ämne Elektrowatt (2002) ASEK (2002) 

NOx 13928 62000 

CO 50  

HC/VOC 2129 31000 

PM 48161  

SO2/SOx 7406 21000 

 

Det är dock oklart vad kostnader i Tabell 18 avser. En närmare granskning av Hämekoski et al. (2002) 

visar nämligen att kostnaderna varierar mellan de olika beräkningsområdena. Det värde i rapporten 

som ligger närmast värderingen i Tabell 18 för partiklar (PM), som är den förorening som har störst 

betydelse för lokala hälsoeffekter, är utsläppen på farleden till Göteborg vilken är 40 490 SEK per ton. 

Uppräknad efter de principer som tillämpas för andra ASEK värden skulle denna kostnad motsvara 

ungefär 56 000 kr per ton i dagens prisnivå. 

Ytterligare en tidig studie som genomfört marginalkostnadsberäkningar för sjöfartens utsläpp för trafik 

till och från hamn i Sverige är Nerhagen m. fl. (2009). Detta är samma studie som legat till grund för 

beräkningarna i Samkost 1 gällande vägtrafik. I denna studie beräknades kostnader för olika 

emissionskällor i Stockholmsområdet, se Tabell 1 i denna rapport. De beräknade utsläppen från sjöfart 

av direktemitterade förbränningspartiklar var 33 ton i denna studie (Nerhagen m fl., 2009). I 

Storstockholm bidrog dessa utsläpp till en beräknad förhöjd befolkningsexponering med i genomsnitt 

0,0063 g/m3 per person. Detta innebär, om vi tillämpar samma underlag som i Samkost 1, en kostnad 

för hälsopåverkan i detta område med 207 373 SEK per ton, dvs. 207 kr per kg förbränningspartiklar. 

Resultatet är högre än i studien av Elektrowatt genomförd år 2002 som beskrevs ovan.  
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Några slutsatser av jämförelsen går inte att dra när det gäller storleken på marginalkostnader för lokal 

påverkan av förbränningspartiklar eftersom det är stora skillnader mellan indata i dessa beräkningar. 

Studien av Hämekoski et al. (2002) var en pilotstudie som genomförds på de data och de 

spridningsmodeller som fanns tillgängliga för 15 år sedan. Om de värden som anges i Tabell 18 

tillämpas idag är det dock troligt att kostnaderna för utsläpp nära större städer som Göteborg och 

Stockholm underskattas. Det finns dock ett par slutsatser i Hämekoski et al. (2002) som står sig än 

idag. Dessa har att göra med betydelsen av skillnader i befolkningstäthet för storleken på 

marginalkostnader samt att kostnaderna på flertalet ställen i Sverige av den anledningen blir låga. 

Under senare år har det genomförts ett par studier som undersökt sjöfartens bidrag till luftkvaliteteten i 

närområdet av några olika hamnar i Sverige. Ett exempel är Stockholm och Uppsala Luftvårdsförbund 

som har låtit SLB-analys genomföra en undersökning av sjöfartens bidrag till halterna av luft-

föroreningar i Stockholm, Uppsala och Gävleborgs län. Både mätningar och modelleringar ingick i 

studien. Resultaten av spridningsberäkningarna visar att det högsta haltbidraget från sjöfart till de 

totala halterna finns i anslutning till kajerna. Det mesta av de utsläpp som sker i hamnarna sprids ut till 

havs med vindarna. Enligt SLB-analys (2013) så ger de relativt stora utsläppen från passerande fartyg 

ute till havs endast upphov till mycket låga halter av både NOx och SO2 i de närmsta kustområdena. I 

Gävle anger rapporten att sjöfarten kan bidra med 1–2 g/m3 NO2 i Gävle stad att jämföra med 

bidraget från vägtrafiken som är 20–28 g NOx/m3 på ett flertal vägar i centrala Gävle. 

I en ännu inte utgiven studie av SMHI modelleras sjöfartens bidrag till halten av sot i södra Sverige, 

sot som alltså är en delmängd av direktemitterade förbränningspartiklar41 (SMHI, 2014b som refereras 

i Naturvårdsverket 2015a). Enligt dessa beräkningar är sjöfartens utsläpp av sot i kustområdet runt 

södra Sverige ungefär dubbelt så stort som de totala utsläppen från övriga källor i Södra Sverige 

(5 885 ton jämfört med 2 492 ton). Av resultaten framgår att det är utsläppen från övriga Europa som 

ger det största bidraget till halterna av sot i urban bakgrund i södra Sverige medan sjöfart är i nivå 

med lokal Industri- och Energiproduktion. Jämförelser med mätningar visar dock att emissionerna av 

sot verkar vara underskattade. Att sjöfarten, trots relativt sett höga utsläpp, har en mindre påverkan 

förklaras av att emissionerna även sprids över andra områden än södra Sverige. 

7.2. Marginalkostnadsberäkningar för lokal påverkan i Göteborg 

Det har inte varit möjligt att inom ramen för detta uppdrag genomföra separata beräkningar av 

sjöfartens betydelse för lokal luftkvalitet. Vi använder därför resultat från SMHI som nyligen 

genomfört en studie av sjöfartens påverkan på luftmiljön i Göteborg (SMHI, 2012). Studien innehåller 

även beräkningar för andra emissionskällor i Göteborg. En sammanställning av resultaten ges i Tabell 

19. Viktigt att notera är att med de nya reglerna som svavelhalt i bränslen som gäller från 2015, så har 

utsläppen av SO2 minskat ordentligt jämfört med resultaten i tabellen. Detta är dock ett ämne som inte 

har någon större betydelse för människors hälsa så det ingår av det skälet inte i beräkningarna. 

                                                      

41 I denna rapport presenteras också hur stor andel av direktemitterade partiklar som utgörs av sot för olika 

bränslen för vägtrafik. Enligt studien är sotandelen högre för diesel än för bensin. 
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Tabell 19. Utsläpp (ton) och halter (g/m3) för olika källor i Göteborg. Källa: SMHI, 2012. 

 Sjöfart Småskalig 
uppvärmning 

Vägtrafik Övrigt Regional 
bakgrund 

Totalt 

NOx 2531 91 2271 4240  9133 

Haltbidrag 3,22 0,31 15,6 16,6 5,59 41,32 

PM10 63 108 66 233  470 

Haltbidrag 0,058 0,22 3,77 0,95 13,8 18,80 

SO2 572 17 3 453  1045 

Haltbidrag 0,71 0,052 0,036 0,256 1,76 2,81 

I jämförelse med resultaten från Stockholm så pekar resultaten i denna studie på att utsläppen av 

partiklar och NOx i Göteborg har en större påverkan på luftkvaliteten. En förklaring till detta är att de 

beräknade utsläppen i Göteborg är högre men lokalisering av hamnarna och vindriktning spelar enligt 

Hämekoski et al. (2001) också roll.  

Resultaten i Tabell 19 illustrerar betydelsen av utsläppens lokalisering och deras spridning för 

påverkan på luftkvalitet. Vägtrafik och sjöfart har ungefär samma storlek på utsläppen av NOx och 

PM10 men vägtrafikens bidrag till lokala halter är betydligt större. För vägtrafiken är en delförklaring 

att även slitagepartiklar inkluderats i beräkningen av haltbidraget. För SO2 däremot är haltbidraget från 

sjöfarten betydligt större men det förklaras av en betydligt större mängd utsläpp från sjöfarten jämfört 

med vägtrafik. 

Vi använder resultaten i Tabell 19 för att beräkna marginalkostnader för påverkan från sjöfart. Det 

beräknade haltbidraget i tabellen är för centrala Göteborg. Alla personer som är bosatta i Göteborg 

stad (cirka 550 000) utsätts därför inte för dessa halter vid sin bostad. För att få en uppskattning av 

kostnaden antar vi därför att ungefär hälften av befolkningen exponeras för dessa halter. Det innebär 

att underlaget för beräkningen är att 724 500 personer kan antas få en förhöjd exponering under ett år 

av 1 µg/m3 NOx från sjöfart och motsvarande för direktemitterade partiklar är 13 050 personer. Vi 

använder samma underlag som i beräkningarna i Samkost 1 och det är den direkta påverkan av 

utsläppen av förbränningspartiklar och NOx som beräknas, alltså inte sekundära partiklar som i 

beräkningen i avsnitt 6.2. 

Resultaten som presenteras i Tabell 20, ungefär 183 SEK per kg förbränningspartiklar, pekar i samma 

riktning som resultaten i Stockholm. Det innebär att kostnaden räknat per ton är lägre för sjöfart än för 

exempelvis vägtrafik vilket beror på att utsläppen sker på längre avstånd från bebodda områden och 

ger därför ett lägre bidrag till befolkningens exponering i hela området. För mer exakta resultat behövs 

dock beräkningar av befolkningsexponering liknande de som genomfördes i Stockholm.  

Tabell 20. Beräknade kostnader (SEK) för sjöfartens bidrag till halter i centrala Göteborg. 

Emission Förtidig död Sjukhusinläggning Nedsatt aktivitet Totalt (SEK/ton) 

Förbränningspartiklar 157 505 90 25689 183284 

NOx 846 117 0 963 

 

I SMHI (2012) har de även genomfört en modellering av hur förändringar i fartygstrafiken (ökning 

med 25 %) skulle påverka halterna lokalt i Göteborg. Denna ökning av emissionerna med 633 ton 

skulle höja årsmedelhalten NO2 med 0,2–0,6 g/m3 i centrala Göteborg. För PM10 redovisas ingen 
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förändring eftersom det lokala haltbidraget från sjöfarten är så litet42. Det konstateras dock att 

emissionsfaktorerna från sjöfarten är osäkra. Det centrala för den marginella kostnaden är alltså hur 

mycket en viss förändring i utsläpp påverkar halterna på en viss plats. Enligt Tabell 19 är de totala 

halterna av NO2 i Göteborg ungefär 40 g/m3 och då innebär en förändring av utsläppen från sjöfarten 

med runt 0,4 g/m3 relativt sett lite. 

 

                                                      

42 En förklaring är för att måttet PM10 baseras på massa och även omfattar slitagepartiklar som har en större 

massa än förbränningspartiklar. Hade mätningarna varit baserade på antal kunde resultatet varit ett annat. 
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8. Sammanfattande diskussion om betydelsen av var utsläppen sker 
och om kostnader för utsläpp från sjöfart 

Detta är såvitt vi vet den första studien som undersökt hur marginalkostnadsberäkningar kan 

genomföras för utsläpp som bidrar till sekundära föroreningar och som har en påverkan på miljö 

(ekosystem) i Sverige. Det är också den första studien som tagit fram underlag för att undersöka hur 

marginalkostnader skiljer sig åt beroende på var utsläpp sker i Sveriges avlånga land (i detta fall 

utsläpp från sjöfart på olika platser runt kusten). Det är därför först och främst en kartläggning.  

De resultat som vi presenterar avseende halter, tillståndet hos ekosystemet och gjorda marginal-

kostnadsberäkningar för sjöfarten pekar på att problemen som orsakas av utsläpp till luft inte längre är 

så stora. Sveriges utsläpp har idag i stora delar av landet en liten påverkan på naturen och människors 

hälsa. Den påverkan som trots allt sker beror i huvudsak på källor utanför Sveriges gränser. Den 

svenska sjöfartens bidrag till påverkan är relativt sett liten jämfört med övriga internationella källor 

men ökar i förhållande till de inhemska eftersom utsläppen från dessa minskar.  

Som beskrivits i kapitel 2 beror marginalkostnaden för påverkan på ekosystemet, och för hälsoeffekter 

av ozon, på om vissa halter överskrids eller ej. Det finns alltså tröskeleffekter. Marginalkostnaderna 

påverkas även av hur många personer och vilka typer av ekosystem som berörs av utsläppen. Var 

utsläppen sker har därför stor betydelse för hur stora marginalkostnaderna blir för en given förändring 

i mängden utsläpp. I norra Sverige där befolkningstätheten och halterna totalt sett är låga blir 

kostnaden betydligt lägre än i söder där det fortsatt finns vissa problem med försurning och 

överskridande av gränsvärden för ozon. En stor osäkerhet finns dock och det är betydelsen av 

sjöfartens utsläpp för övergödningsproblematiken i Östersjön. Vi har inte hittat några studier som 

närmare försökt klarlägga detta. 

I vår genomgång av litteraturen, och då i huvudsak svenska studier eftersom effektsamband för 

ekosystem och marginalkostnadsberäkningar behöver anpassas till geografiska förhållanden, samt vår 

avstämning med Naturvårdsverket, så har vi funnit att den kunskap som finns inte har använts för 

beräkningar av marginalkostnader. Svenska studier som innehåller information om påverkan på 

ekosystemet, eller beräkningar av hälsoeffekter av exponering för ozon, presenterar inte den 

information som krävs för att de ska kunna användas för att beräkna marginalkostnader. I flera studier 

presenteras uppskattningar av totala kostnader för den påverkan som finns utan att relatera till den 

mängd utsläpp eller vilka källor som orsakar kostnaden. I Sverige idag bedrivs det dock mycket 

forskning som är av relevans för marginalkostnadsberäkningar. Det har tagits fram spridnings-

modeller, effektsamband för framförallt ozoneffekter på växtligheten, kritiska belastningsgränser för 

kvävedeposition för olika marktyper osv. Det har även genomförts beräkningar över hur 

överskridanden ser ut i olika delar av landet med betydelsen av olika källor samt scenarioberäkningar 

över hur minskade utsläpp kommer att påverka exempelvis ozon- eller partikelhalter. Men eftersom 

anpassat underlag saknas har vi inte beräknat marginalkostnader för ozon eller deposition av svavel 

och kväve. 

De marginalkostnader vi har beräknat i denna studie är baserat på hur sjöfartens utsläpp bidrar till 

ökade halter av sekundära partiklar och de hälsoeffekter dessa ger upphov till i Sverige och omgivande 

länder. Vi har även gjort separata beräkningar av NOx utsläppens betydelse för halten av sekundära 

partiklar och andelen av den totala kostnaden. Detta för att kunna jämföra våra resultat för NOx med 

bland annat en tidigare svensk studie som beräknat kostnader för sjöfartens utsläpp i Östersjön. 

Resultaten visar att våra beräknade kostnader är lägre än i den tidigare studien. En orsak till denna 

skillnad verkar vara den beräknade befolkningsexponeringen. I de två studierna har olika 

avgränsningar av beräkningsområdet gjorts liksom olika spridningsmodeller använts vilket kan 

förklara skillnader i den beräknade befolkningsexponeringen. Ytterligare orsaker kan vara vårt 

antagande om hur stor andel av sekundära partiklar som är orsakade av utsläpp av NOx samt att 

SMHIs beräkningar baseras på en lägre mängd utsläpp av SO2 till följd av införandet av SECA. 
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När det gäller betydelsen av sjöfartens utsläpp vid hamn för halter av direktemitterade förbrännings-

partiklar och NOx i tätorter så har vi redogjort för tre studier som diskuterar detta. En av dessa är den 

studie som låg till grund för beräkningarna i Samkost 1 och som även studerade utsläpp från andra 

källor i Stockholm. En annan är en nyligen genomförd studie av SMHI i Göteborg. Dessa baseras på 

samma spridningsmodell. De beräkningar vi gjort i denna studie visar att trots att det är utsläpp av 

NOx som ger det största haltbidraget så är det kostnaderna för sjöfartens haltbidrag av förbrännings-

partiklar som har den största marginalkostnaden. Orsaken är att de senare förväntas ha en större effekt 

på dödligheten i befolkningen. En jämförelse med beräkningen för Stockholm visar att kostnaden för 

ett ton utsläpp av partiklar ligger på ungefär samma nivå i de två städerna. Kostnaden är betydligt 

lägre än för vägtrafik med samma beräkningsmetodik vilket förklaras av att utsläppen sker på längre 

avstånd från bebodda områden.  

Våra resultat pekar på att nu gällande ASEK-värden kraftigt överskattar kostnaderna för sjöfartens 

utsläpp. Det gäller framförallt kostnaden för utsläppen av partiklar vid hamn men också kostnaden för 

utsläpp som sker till havs och som bidrar till regional spridning av luftföroreningar. Den information 

vi presenterar i denna rapport indikerar också att marginalkostnaden för utsläpp, till följd av lägre 

föroreningsnivåer, utsläpp och att befolkningstätheten varierar över landet, innebär en betydligt lägre 

kostnad i norr. Mer detaljerade beräkningar kan redogöra för hur stora skillnaderna är. För detta krävs 

exempelvis att modellerade halter kombineras med geografiska data över marktyper och om 

förändringar leder till överskridande av kritiska belastningsgränser eller ej. Det underlag som SMHI 

tagit fram i detta och tidigare projekt är en bra utgångspunkt för ett sådant arbete. För att beräkna 

kostnader för påverkan på eko-system, och hälsoeffekter av ozon-exponering, behövs därutöver 

kunskap om hur effektsamband lämpligen tillämpas i denna typ av beräkningar. 
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Bilaga 1 

 

Figur 1. 2014 års mått av marknära ozon (Antal dagar > 70 µg O3/m³). 

 

 

Figur 2. 2014 års mått av marknära ozon (SOMO35 (ppm(v) d)). 
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Figur 3. 2014 års mått av marknära ozon (AOT40 för grödor (ppm(v)h)). 

 

 

Figur 4. 2014 års mått av marknära ozon (AOT40 för skog (ppm(v)h)). 
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