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Referat 
Regeringen gav Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) den 9 februari 2017 i uppdrag att 
bland annat bedöma konsekvenserna för möjligheten att nå klimat- och miljömål av att internalisera 
trafikens externa kostnader. Transportsektorn har direkt eller indirekt påverkan på i princip alla de 
svenska miljökvalitetsmålen. Den här rapporten fokuserar på vägtrafiken och de miljökvalitetsmål som 
kan relateras till de miljö- och hälsoaspekter som beaktades inom SAMKOST 2 och där det finns 
relevanta och kvantifierbara etappmål, preciseringar och indikatorer: Begränsad klimatpåverkan, Frisk 
luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Buller inom miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö. 

Om en 100-procentig internalisering hade införts 2016 skulle det enligt beräkningar i rapporten bidra 
till att utsläppen av koldioxid år 2030 sammanvägt för personbilar och lastbilar blir cirka 2 procent 
(motsvarande 0,4 miljoner ton) lägre än med dagens internaliseringsgrad vilket är lite jämfört med 
osäkerheterna i beräkningarna beroende på antaganden om priselasticitet, trafikutveckling, 
ekonomiska utvecklingen, den tekniska utvecklingen, framtida pris på olja med mera.  

För att klara målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter (utom flyg) med 70 
procent till år 2030 jämfört med 2010 års utsläpp krävs ytterligare styrmedel och åtgärder än de som 
redan har beslutats. Det krävs att utsläppen minskar med ytterligare 1–3 miljoner ton eller 5–15 
procent. Om den nuvarande koldioxidskatten på 1,14 kr per kg ökade till 2 kr skulle det med samma 
antaganden som gjort för övriga beräkningar i rapporten innebära att koldioxidutsläppen minskar med 
ytterligare cirka 1,6 miljoner ton eller 8 procent än för motsvarande förutsättningar med dagens 
internaliseringsnivå varvid målet skulle nås. 

För framtida utsläpp av kväveoxider har en hundraprocentig internalisering eller en ökad koldioxid-
skatt endast marginell betydelse. I det fallet är utsläppskrav och teknikutveckling avgörande. För 
buller och partiklar har det framtida trafikarbetet stor betydelse. 
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Författare: Yvonne Andersson-Sköld, VTI, orcid.org/0000-0003-3075-0809  
Mikael Johannesson, VTI, orcid.org/0000-0002-6124-8443 

Utgivare: VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut,  
www.vti.se 

Serie och nr: VTI rapport 983 

Utgivningsår: 2018 

VTI:s diarienr: 2017/0360-7.4 

ISSN: 0347–6030 

Projektnamn: MC3 Miljömål 

Uppdragsgivare: Regeringskansliet 

Nyckelord:  Internalisering, miljökvalitetsmål, miljömål, etappmål, styrmedel, vägtrafik, 
trafikarbete, bensin, diesel, koldioxidskatt, Begränsad klimatpåverkan, Bara 
naturlig försurning, Frisk luft, Ingen övergödning, God bebyggd miljö, buller.  

Språk: Svenska 

Antal sidor: 

 

62 

https://orcid.org/0000-0003-3075-0809
https://orcid.org/0000-0002-6124-8443
http://www.vti.se/


VTI rapport 983 

Abstract 
On the 9 February 2017, The National Road and Transport Research Institute (VTI) received the 
governmental commission to continue previous research on socio-economic costs of traffic by 
developing new knowledge and update the existing knowledge base (Regeringen, 2017a). As part of 
this mission, an assessment of the impact on the climate and the national environmental objectives of 
internalizing external costs was included. The transport sector has a direct or indirect impact on 
virtually all Swedish environmental quality objectives. This report focusses on road traffic and the 
environmental quality objectives that were considered in the previous governmental commission 
SAMKOST 2 and where relevant quantifiable targets, specifications and indicators were available: 
Limited climate impact, Fresh air, Only natural acidification, No eutrophication and noise as a part of 
the environmental quality objective Good built environment. 

According to results presented in this report, a taxation corresponding to 100 percent internalization 
would, if imposed in 2016, contribute to a 2 percent (ca 0,4 million ton) decrease in emissions of 
carbon dioxide 2030 in comparison to current internalization degrees. Such an estimated change is 
small in relation to the calculation uncertainties due to for example uncertainties about traffic 
development, price elasticity, technological development, economic development, the development of 
prices of oil etc. To achieve the objective of reducing greenhouse gas emissions from domestic 
transport (except aviation) by 70 percent by year 2030 compared with 2010, would need additional 
instruments and measures than those which have already been decided to reduce the emissions by a 
further 1–3 million ton or 5–15 percent. An increase in the current carbon dioxide tax from SEK 1.14 
per kg of carbon dioxide to SEK 2 per kg of CO2 will reduce emissions by an additional 1.6 million 
ton or 8 percent more than achieved with current degree of internalization (all other aspects alike). In 
combination with the already decided instruments, an increase in the carbon tax with SEK 1 per kg 
carbon dioxide for passenger cars implies that the target of reducing emissions from domestic 
transport by 70 percent from year 2010 level to 2030 can be reached. For future emissions of nitrogen 
oxides, a 100 percent internalization, or increased CO2 tax, will only result in a marginal impact. 
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Förord 
Regeringen gav Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) den 9 februari 2017 i uppdrag att 
fortsätta utveckla forskningen om trafikens samhällsekonomiska kostnader genom att ta fram och 
uppdatera kunskapsunderlag (Regeringen 2017a).  

Regeringsuppdraget omfattar alla trafikslag samt både gods- och persontransporter i de delar där det 
finns fortsatta behov av mer kunskap om de samhällsekonomiska kostnaderna. Uppdraget ska även 
inkludera en analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna, inklusive konsekvenser för klimat och 
miljö, av att internalisera de externa kostnaderna. VTI ska där så är möjligt och relevant beskriva 
effekter på sysselsättning, på näringslivets konkurrenskraft, på utveckling i olika delar av landet, samt 
på bidrag till miljökvalitetsmålen och regeringens mål att bli ett av världens första fossilfria 
välfärdsländer. 

Transportsektorn har direkt eller indirekt påverkan på i princip alla de svenska miljökvalitetsmålen. 
Studien har fokuserat på de miljökvalitetsmål som kan relateras till de miljö- och hälsoaspekter som 
beaktades inom SAMKOST 2 och där det finns relevanta och kvantifierbara etappmål, preciseringar 
och indikatorer. Nedan miljökvalitetsmål ingår i studien:  

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Bara naturlig försurning 
• Ingen övergödning 
• Buller inom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 

Rapporten beskriver övergripande dessa miljökvalitetsmål samt de samhällsekonomiska kostnader 
som transporter ger upphov till för dessa mål enligt SAMKOST 2 och senare kompletteringar av 
Trafikanalys. Dessutom innehåller rapporten beräkningar av vad en 100-procentig internaliseringsgrad 
skulle innebära för uppfyllelsen av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan samt en diskussion 
kring uppfyllelse av övriga ovan nämnda miljökvalitetsmål.   

Utöver litteratur och hemsidor bygger rapporten på förslag och diskussion vid en workshop den 9 april 
2018 samt ett granskningsseminarium den 24 maj 2018, bägge på VTI i Stockholm. Vi som har skrivit 
rapporten önskar tacka för alla kloka tips och synpunkter vi har fått. 

 

Göteborg, oktober 2018  

 

Yvonne Andersson-Sköld 
Projektledare 

 

 

 

 

 

 



VTI rapport 983 

Kvalitetsgranskning 
Granskningsseminarium har genomförts 24 maj 2018 där Mats Björsell från Naturvårdsverket 
(styrmedelsexpert med fokus på transporter) var lektör. Även Karl-Anders Stigzelius, 
Naturvårdsverket, Inge Vierth, Lena Nerhagen och Jan-Erik Nilsson, VTI, gav samtidigt synpunkter 
på rapportens innehåll. Yvonne Andersson-Sköld och Mikael Johannesson har genomfört justeringar 
av slutligt rapportmanus. Forskningschef Mattias Haraldsson, VTI har därefter granskat och godkänt 
publikationen för publicering 12 september 2018. De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är 
författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning. 

 

 

Quality review 
Review seminar was carried out on 24 May 2018 where Mats Björsell reviewed and commented on 
the report. Also, Karl-Anders Stigzelius, the Swedish Environmental Protection Agency, Inge Vierth, 
Lena Nerhagen and Jan-Erik Nilsson, VTI, have given comments on the report. Yvonne Andersson-
Sköld and Mikael Johannesson has made alterations to the final manuscript of the report. The research 
director Mattias Haraldsson, VTI examined and approved the report for publication on 
12 September 2018. The conclusions and recommendations expressed are the authors’ and do not 
necessarily reflect VTI’s opinion as an authority. 
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Sammanfattning 

Uppfyllelse av klimat- och miljömål vid en fullständig internalisering av vägtrafikens 
samhällsekonomiska kostnader – en delrapport inom SAMKOST 3 

av Yvonne Andersson-Sköld (VTI) och Mikael Johannesson (VTI) 
 
Regeringen gav Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) den 9 februari 2017 i uppdrag 
att fortsätta utveckla forskningen om trafikens samhällsekonomiska kostnader genom att ta fram ny 
kunskap och uppdatera befintligt kunskapsunderlag (Regeringen, 2017a). Som en del i detta uppdrag 
ingick att bedöma konsekvenserna för klimat och miljö av att internalisera de externa kostnaderna 
samt att beskriva effekterna av en internalisering av kostnaderna för miljökvalitetsmålen och 
regeringens mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. 

De externa kostnader som transporter ger upphov till är kostnader som påverkar samhället men inte 
beaktas vid beslut att genomföra en transport, till exempel utsläpp av koldioxid och luftföroreningar, 
slitage av infrastruktur och buller. Om de externa kostnaderna inte beaktas vid beslutet att genomföra 
en transport, till exempel genom att internaliseras med rörliga skatter eller avgifter som kan relateras 
till trafikvolym (trafikarbetet), blir mängden transporter större än vad som är samhällsekonomiskt 
effektivt. När transporterna fullt ut bär sina externa kostnader är internaliseringsgraden 100 procent. 

Transportsektorn har direkt eller indirekt påverkan på i princip alla de svenska miljökvalitetsmålen. 
Studien har fokuserat på de miljökvalitetsmål som kan relateras till de miljö- och hälsoaspekter som 
beaktades inom SAMKOST 2 och där det finns relevanta och kvantifierbara etappmål, preciseringar 
och indikatorer:  

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Bara naturlig försurning 
• Ingen övergödning 
• Buller inom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 

Internaliseringen av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader har över tid generellt sett ökat 
under de senaste tiotals åren. Vissa typer av transporter bedöms utifrån de antaganden och beräkningar 
som har gjorts vara underinternaliserade medan andra bedömas vara överinternaliserade. Enligt 
bedömningar som gjorts inom SAMKOST 1 och 2 samt Trafikanalys är de skatter som tas ut av den 
bensindrivna personbilstrafiken högre än de marginalkostnader som bilarna ger upphov till medan de 
dieseldrivna personbilarnas samhällsekonomiska kostnader inte är fullt ut internaliserade. Lastbils-
trafiken (tunga och lätta lastbilar) bedöms också vara underinternaliserade och Sverige har i ett 
internationellt perspektiv låg internaliseringsgrad för dessa fordon. 

I denna rapport görs, baserat på beräkningar, en bedömning av hur möjligheten att nå vissa miljömål 
skulle påverkas av att de samhällsekonomiska kostnaderna (enligt SAMKOST 1 och 2 samt 
Trafikanalys) fullt ut internaliseras. Enligt tidigare bedömningar har dagens rörliga skatter bidragit till 
att koldioxidutsläppen är upp till 15 procent lägre än vad de annars skulle ha varit. Om en 
100-procentig internalisering skulle ha införts 2016 skulle det enligt beräkningar i rapporten bidra till 
att utsläppen av koldioxid år 2030 blir 2,6 procent högre för personbilar och 4,2 procent lägre för 
lastbilar än om dagens internaliseringsgrad kvarstår, för både person och lastbilar motsvarar detta en 
minskning motsvarande 2 procent jämfört med dagens internaliseringsgrad. En sådan beräknad 
förändring är liten i förhållande till de osäkerheter som finns i beräkningarna beroende på osäkerheter 
om trafikutveckling, priselasticitet, teknisk utveckling, den ekonomiska utvecklingen, prisutvecklingen 
på olja med mera. För att klara målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter 
(utom flyg) med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 års utsläpp krävs ytterligare styrmedel och 
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åtgärder än de som redan har beslutats. Det krävs att utsläppen minskar med ytterligare 1–3 miljoner 
ton eller 5–15 procent. Den nuvarande koldioxidskatten på 1,14 kr per kg koldioxid har inget med den 
egentliga skadekostnaden för utsläppen av koldioxid att göra utan är en politisk överenskommelse. 
Detta skuggpris används för att beräknas koldioxidutsläppens kostnader. Utifrån kostnaden för olika 
beslutade styrmedel kan skuggpriser på 2–4 kr per kg koldioxid erhållas. En ökning av den nuvarande 
koldioxidskatten från 1,14 kr per kg koldioxid till 2 kr per kg koldioxid skulle minska utsläppen med 
ytterligare 1,6 miljoner ton eller 8 procent än för motsvarande förutsättningar med dagens 
internaliseringsnivå. I kombination med redan beslutade styrmedel bedöms en ökning av 
koldioxidskatten med i storleksordningen 1 kr per kg koldioxid för personbilar innebära att målet om 
att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent från 2010 års nivå till år 2030 kan nås. 

Vi vill betona att man bör hantera dessa resultat med stor försiktig då de bland annat bygger på en rad 
osäkra antaganden om priselasticitet, framtida reallöneutveckling, framtida trafikutveckling med mera. 
Vidare har beräkningarna inte tagit hänsyn till korspriselasticiteter. Om priset på diesel ökar så 
minskar användningen av dieselfordon, men det är inte sannolikt att mängden trafik minskar i 
motsvarande omfattning. Dessutom har vi endast beaktat att ett ökat pris på fossila drivmedel minskar 
trafikarbetet. Men vid ett ökat pris kan det också bli lönsamt med ett teknikskifte i form av till 
exempel en övergång till ett annat bränsle (biodrivmedel och el) vilket skulle kunna ha stor påverkan 
både på trafikarbetet och utsläppen. Teknikutvecklingen och kostnaden för ny teknik har också stor 
potential att påverka framtida utsläpp och kostnaden för transporter. Det här gör att man bör följa 
utvecklingen noga för att vid behov förstärka befintliga styrmedel eller införa nya så att målet om att 
minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter säkert kan nås. I det sammanhanget är det 
också viktigt att man väljer åtgärder som gör det möjligt att nå det mer långsiktiga målet om inga 
nettoutsläpp av växthusgaser 2045. 

För framtida utsläpp av kväveoxider har en hundraprocentig internaliseringen endast en marginell 
betydelse. Avgörande för framtida utsläpp av kväveoxider är beslutade och redan planerade krav på 
utsläppsrestriktioner samt teknikutvecklingen och hur snabbt den förväntade övergången till elfordon 
går. För partiklar och buller är det framförallt minskat trafikarbete som har betydelse. En 
100-procentig internalisering bidrar till att trafikarbetet kommer att begränsas något jämfört med vad 
som prognostiseras. Om prognoserna stämmer och inga ytterligare åtgärder vidtas för att begränsa 
trafikarbetet kommer trafikarbetet dock att fortsätta att öka kraftigt. I synnerhet gäller det 
godstransporter. Ett ökat trafikarbete leder till ökat buller och mer slitagepartiklar från väg- och 
däckslitage och extra mycket om fordonen blir tyngre vilket elfordonen är. Ett ökat trafikarbete och 
övergång till andra energislag kan också förorsaka problem för andra miljökvalitets- och 
hållbarhetsmål. Ett rikt växt- och djurliv hotas om vi tar ut för mycket biomassa i skogen till 
biodrivmedel. Buller kan utöver genom minskat trafikarbete och sänkt hastighet reduceras genom 
olika bullerreducerande åtgärder där till exempel lågbullrande däck och bullerdämpande 
vägbeläggning har en stor potential att minska buller från trafiken. 
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Summary 

Compliance with climate and environmental objectives in full internalization of road traffic’s 
socioeconomic costs - a report in SAMKOST 3 

by Yvonne Andersson-Sköld, (VTI) and Mikael Johannesson, (VTI) 
 

On the 9 February 2017, The National Road and Transport Research Institute (VTI) received the 
governmental commission to continue previous research on socio-economic costs of traffic by 
developing new knowledge and update the existing knowledge base (Regeringen, 2017a). As part of 
this mission, an assessment of the impact on the climate and the environment of internalizing external 
costs was included. The mission also included to describe the effects of the internalization with regard 
to the Swedish National Environmental Quality Objectives and the government's goal of becoming 
one of the first fossil free welfare states. 

The external costs generated by transport are costs that affect society but not taken into account in the 
decision of performing any transportation. The costs related to carbon dioxide emissions and air 
pollution, noise and wear of infrastructure are some examples of external costs related to transport. As 
external costs are not taken into account in the decision, under internalization of external costs will 
result in more transport and higher external costs than are economically effective. The cost of the 
negative societal effects caused by the transport can be internalized, for example, by moving taxes or 
fees related to traffic volume (traffic work). When transports fully bear their external costs, the degree 
of internalization 100 percent. 

The transport sector has a direct or indirect impact on virtually all Swedish environmental quality 
objectives. This study has focused on the environmental quality objectives that were taken into 
account in the previous governmental commission SAMKOST 2 and where relevant quantifiable 
targets, specifications and indicators were available: Limited climate impact, Fresh air, Only natural 
acidification, No eutrophication and noise as a part of the environmental quality objective Good built 
environment. 

The internalization of the socio-economic costs of transport has generally increased over time over the 
past tens of years. Certain types of transport have according to the assessments made in SAMKOST 1 
and 2 been estimated to be under internalized, while others are estimated to be overinternalized. The 
taxes on gasoline-fueled passenger car traffic higher than the marginal costs while diesel-powered 
cars, according to those previous studies, are not fully internalized. Heavy road traffic (heavy and light 
trucks) are also considered to be under-internalized and Sweden has in an international perspective 
low degree of internalization for heavy vehicles. 

In this report an assessment is done based on calculations of how the feasibility of achieving certain 
environmental objectives would be affected by the full internalization of the estimated socio-economic 
costs (according to SAMKOST 1 and 2). According to an earlier assessment, the current variable tax 
has contributed to reduce carbon dioxide emissions by up to 15 percent in comparison to the taxes not 
including taxes on energy and carbon dioxide. According to results presented in this report, a taxation 
corresponding to 100 percent internalization would, if imposed in 2016, contribute to a 2 percent 
decrease in emissions of carbon dioxide 2040 in comparison to current internalization degrees. Such 
an estimated change is small in relation to the calculation uncertainties due to for example 
uncertainties about traffic development, price elasticity, technological development, economic 
development, the development of prices of oil etc. 

To achieve the objective of reducing greenhouse gas emissions from domestic transport (except 
aviation) by 70 percent by year 2030 compared with 2010, would need additional instruments and 
measures than those which have already been decided to reduce the emissions by a further 1–3 million 
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ton or 5–15 percent. The current carbon dioxide tax of SEK 1.14 per kg of carbon dioxide has nothing 
to do with the actual societal costs of carbon dioxide emissions, as it is a political agreement, but 
applied to estimate the degree of internalization. Based on the costs of different decided instruments, 
the resulting shadow price will be SEK 2–4 per kg carbon dioxide. A corresponding increase in the 
current carbon dioxide tax from SEK 1.14 per kg of carbon dioxide to SEK 2 per kg of CO2 will 
reduce emissions by an additional 1.6 million ton or 8 percent more than achieved with current degree 
of internalization (all other aspects alike). In combination with the already decided instruments, an 
increase in the carbon tax with SEK 1 per kg carbon dioxide for passenger cars implies that the target 
of reducing emissions from domestic transport by 70 percent from year 2010 level to 2030 can be 
reached. 

We want to emphasize that these results are very uncertain and should be dealt with great care as the 
estimates are based on a series of uncertain assumptions about price elasticity, future real wage 
developments, future traffic development etc. Further, we have only considered how an increase in the 
price of fossil fuels can reduce the transport work. An increased price can also result in profitable 
technology shift, for example, a shift to another fuel (biofuels and electricity) which could have a 
major impact on traffic and emissions. Technology development and the cost of new technologies also 
have great potential to influence future emissions and the cost of transport. This means that 
developments should be closely monitored in order to strengthen, if necessary, existing instruments or 
to introduce new ones so that the objective of reducing greenhouse gas emissions from the transport 
sector can be reached. In this context, it is also important to choose measures that will make it possible 
to achieve the longer-term objective of no net greenhouse gas emissions 2045. 

For future emissions of nitrogen oxides, a 100 percent internalization will only result in a marginal 
impact. Decisive for future emissions of nitrogen oxides are already decided and planned requirements 
for emission restrictions and technology development and the speed of the expected transition to 
electric vehicles. For particulate matter and noise, it is mainly reduced transport work that is 
important. A 100 percent internalization would contribute to somewhat reduced transport work 
compared to what is otherwise forecasted. However, if the forecasts are correct and no further 
measures are taken to limit the transport work, the transport work will continue to increase 
significantly. Of particular concern are goods transport. Increased transport work leads to increased 
noise and more particles from road and tire wear. The wear will be even higher if the vehicles become 
heavier which may be the case which electric vehicles. Increased transport work and transition to other 
types of energy can also cause problems for other environmental quality and sustainability objectives. 
For example, a rich and diverse plant and animal life is threatened if there is a too high outtake of 
biomass for biofuels. Noise can be reduced, in addition to through reduced traffic work, by various 
noise-reduction measures. For example, low-noise tires and pavements have a great potential to reduce 
traffic noise. 
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1. Inledning 
Regeringen gav 2017-02-09 Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att fortsätta 
utveckla forskningen om trafikens samhällsekonomiska kostnader genom att ta fram nytt och 
uppdatera befintligt kunskapsunderlag (Regeringen 2017a).  

Regeringsuppdraget omfattar alla trafikslag samt både gods- och persontransporter i de delar där det 
finns fortsatta behov av mer kunskap om de samhällsekonomiska kostnaderna. Uppdraget ska även 
inkludera en analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna, inklusive konsekvenser för klimat och 
miljö, av att internalisera de externa kostnaderna. VTI ska där så är möjligt och relevant beskriva 
effekter på sysselsättning, på näringslivets konkurrenskraft, på utveckling i olika delar av landet, samt 
på bidrag till miljökvalitetsmålen och regeringens mål att bli ett av världens första fossilfria 
välfärdsländer. 

I Sverige finns 16 nationella miljökvalitetsmål. Transportsektorn har direkt eller indirekt påverkan på i 
princip alla de svenska miljökvalitetsmålen. 

Syftet med denna rapport är att bedöma hur möjligheten att nå vissa miljömål skulle påverkas av att de 
samhällsekonomiska kostnaderna (enligt SAMKOST och Trafikanalys) fullt ut internaliseras. Det 
innebär att rapporten fokuserar på de miljökvalitetsmål som kan kopplas till de miljö- och 
hälsoaspekter som beaktades inom SAMKOST 2 och för vilka det finns relevanta och kvantifierbara 
etappmål, preciseringar och indikatorer.   

I denna rapport ligger därför fokus på följande mål: 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Ingen övergödning 

• Buller inom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 

I denna rapport görs, baserat på beräkningar, således en bedömning av hur möjligheten att nå 
klimatmålet om en minskning av koldioxidutsläppen från inrikestransporter (exklusive flyg) med 70 
procent under perioden 2010 till 2030 av att de samhällsekonomiska fullt ut internaliseras. För övriga 
nämnda miljökvalitetsmål saknas underlag för kvantitativa jämförelser varför det i stället förs 
kvalitativa resonemang om vad en fullständig internalisering av de samhällsekonomiska kostnaderna 
skulle innebära för dessa mål. Studien baseras på den information om nuvarande internaliseringsgrad 
som finns tillgänglig och på beräkningar av samhällsekonomiska kostnader från SAMKOST 2 samt 
senare relevanta sammanställningar av Trafikanalys. Den internaliseringsgrad som beräkningar och 
bedömningar i rapporten bygger på är baserad på en jämförelse mellan nuvarande energi- och 
koldioxidskatter och samhällskostnaderna för de negativa externa effekterna av utsläpp av 
luftföroreningar, växthusgaser, buller etcetera, men internalisering kan även göras på andra sätt. I 
stället för att jämföra kostnaderna för de negativa externa effekterna med energi- och koldioxidskatter 
kan man till exempel jämföra dem med kostnaderna för utsläppskrav på fordon (regelverk) eller 
teknisk utveckling. En begränsning av tillåtna utsläppsnivåer kan minska de externa kostnaderna för 
luftföroreningar medan utveckling av säkrare fordon kan minska externa kostnader relaterade till 
olyckor.  

Huvudfokus i rapporten är miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan eftersom det för detta mål 
finns kvantifierade mål för utsläpp av växthusgaser från transportsektorn både fram till 2030 och 2045.  

Huvuddelen, 94 procent, av utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter kommer från 
vägtrafiken medan inrikes flyg och sjöfart utgör 3 respektive 2 procent av transportsektorns utsläpp 
och utsläppsfördelningen har varit likartad sedan 1990 (Naturvårdsverket, 2017a). De utsläpp som 
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utrikes transporter via sjöfart och flyg ger upphov till omfattas i dagsläget inte av nationella klimatmål 
eller internationella klimatåtagande. Dessutom pågår för närvarande inom SAMKOST 3 uppdateringar 
för att beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna för flyg och sjöfart. Sjöfart och flyg ingår därför 
inte utan rapporten fokuserar på vägtrafiken. I takt med att vägtrafikens bidrag till utsläppen av 
växthusgaser och annan miljöpåverkan minskar ökar emellertid den relativa betydelsen av övriga 
transportslags klimat- och miljöpåverkan.    

1.1. Rapportens innehåll 
I kapitel 2 ges en övergripande beskrivning av de miljökvalitetsmål som beaktas i rapporten.  

I kapitel 3 beskrivs begreppet internalisering samt de samhällsekonomiska kostnader som transporter 
ger upphov till enligt SAMKOST 2 och senare kompletteringar från Trafikanalys. Därefter redovisas i 
kapitel 4 de rörliga skatter och avgifter som finns idag inom transportområdet och den 
internaliseringsgrad detta motsvarar med utgångspunkt från beräkningar och bedömningar gjorda av 
VTI i SAMKOST 2 samt senare kompletteringar av Trafikanalys.   

I kapitel 5 redovisas utvecklingstrender och prognoser för miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan. I samma kapitel beräknas även vad en 100-procentig internaliseringsgrad med 
utgångspunkt från de kostnader som redovisas i SAMKOST 2 och senare uppdateringar av 
Trafikanalys skulle innebära för uppfyllelsen av detta miljökvalitetsmål.  

I kapitel 6 diskuteras trender och uppfyllelse av övriga miljökvalitetsmål som beaktas i rapporten.  

Kapitel 7 innehåller en diskussion och sammanfattande slutsatser.    
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2. De svenska miljömålen 
Detta kapitel bygger på den senaste uppdaterade informationen från Naturvårdsverket om de svenska 
miljömålen (Naturvårdsverket, 2018a). Sveriges miljömålssystem innehåller ett generationsmål, 16 
miljökvalitetsmål och ett tjugotal aktuella etappmål. Det finns totalt åtta målansvariga myndigheter. 
Naturvårdsverket ansvarar för 7 av målen, Havs- och vattenmyndigheten för 3 och övriga 6 
myndigheter för vardera ett av målen (Naturvårdsverket, 2018a). I princip påverkas alla de 16 
miljökvalitetsmålen mer eller mindre antingen direkt eller indirekt av transportsektorn. Det gäller 
utöver de mål som behandlas i denna rapport inte minst de så kallade landskapsmålen1 samt målet Ett 
rikt växt- och djurliv.  

Studien har fokuserat på de miljökvalitetsmål som kan relateras till de miljö- och hälsoaspekter som 
beaktades inom SAMKOST 22 och för vilka det finns relevanta och kvantifierbara etappmål, 
preciseringar och indikatorer.   

I denna rapport ligger därför fokus på följande mål: 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Ingen övergödning 

• Buller inom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 

På global nivå finns det dessutom 17 mål och 169 delmål. Vid ett FN-toppmöte i september 2015 
beslutades om en agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030, där dessa mål ingår.  Flera av de 
globala målen handlar om miljödimensionen av hållbar utveckling, till exempel att hejda 
klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald. Detta avspeglas också i vilka myndigheter 
som ansvarar för att de globala målen implementeras i Sverige.  

2.1. Generationsmålet 
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser (Naturvårdsverket 2012).  

Så lyder Generationsmålet som är ett inriktningsmål för miljöpolitiken. Målet ger vägledning om de 
värden som ska skyddas och den samhällsomställning som krävs för att nå önskad miljökvalitet. För 
att nå målet krävs, enligt Naturvårdsverket, en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i 
internationella sammanhang. Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i 
samhället (Naturvårdsverket, 2018a). I regeringens proposition 2000/01:130 "Svenska miljömål - 
delmål och åtgärdsstrategier" preciserades att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska nås inom 
en generation (Regeringskansliet, 2001). Senare preciserades att med till nästa generation menas till år 
2020 (med undantag för Begränsad klimatpåverkan) samt att målen inte behövde vara uppfyllda men 
att alla nödvändiga åtgärder för att uppfylla målen ska vara genomförda (Lundgren och Schough 
2013). Preciseringen av generationsmålet har följande lydelse:  

• Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att 
långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad. 

                                                      
1 Med landskapsmål avses: Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, 
Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö. 

2 I SAMKOST 2 beräknades de samhällsekonomiska kostnaderna för olika transporter. 
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• Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.  
• Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva 

inverkan på människors hälsa främjas.  
• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.  
• En god hushållning sker med naturresurserna.  
• Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan 

på miljön.  
• Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som 

möjligt.  

2.2. Miljökvalitetsmålen 
De 16 miljökvalitetsmålen (se bilaga 1) beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet 
ska leda till. Till respektive miljökvalitetsmål finns också preciseringar som förtydligar respektive mål. 
Det finns även så kallade etappmål. Etappmålen är mål som beskriver steg på vägen för att nå 
generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Etappmålen anger inte önskade tillstånd för 
miljön, utan de läggs fast i miljökvalitetsmålen med preciseringar. Etappmål har beslutats för 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan samt inom områdena avfall, biologisk mångfald, 
farliga ämnen och luftföroreningar. 

Nedan beskrivs preciseringar för miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara 
naturlig försurning och Ingen övergödning. Dessutom beskrivs etappmålen för klimatpåverkan och 
luftföroreningar under miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan respektive Fisk luft. Alla 
etappmål som beskrivs berör flera miljökvalitetsmål.  

2.2.1. Begränsad klimatpåverkan  

2.2.1.1. Precisering 
Följande precisering har beslutats för Begränsad klimatpåverkan: ”Den globala 
medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 °C över förindustriell nivå och ansträngningar 
görs för att hålla ökningen under 1,5 °C över förindustriell nivå. Sverige ska verka internationellt för 
att det globala arbetet inriktas mot detta mål” (Naturvårdsverket, 2018b). 

2.2.1.2. Etappmål 
Det finns fem etappmål för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan (Naturvårdsverket, 
2018b)3:  

• Utsläppen av växthusgaser bör minska med 40 procent från den icke handlande sektorn4 från 
1990 till år 2020. 

• Utsläppen av växthusgaser från den icke handlande sektorn bör senast år 2030 vara minst 63 
procent lägre än 1990.  

                                                      
3 Vissa detaljer har utlämnats här som t.ex. att en del av utsläppsminskningen för vissa delmål kan ske genom 
åtgärder i andra länder. 

4 Det vill säga de utsläpp som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. I den handlande 
sektorn ingår bl.a. energianläggningar och energikrävande industri. I den icke handlande sektorn ingår bl.a. 
transport- och jordbrukssektorn. Den icke handlande sektorn utgör cirka två tredjedelar av Sveriges territoriala 
utsläpp och utsläppen från transporter utgör cirka hälften av dem, dvs cirka en tredjedel av de totala utsläppen. 

https://www.miljomal.se/Miljomalen/1-Begransad-klimatpaverkan/
https://www.miljomal.se/Miljomalen/2-Frisk-luft/
https://www.miljomal.se/etappmalen/Begransad-klimatpaverkan/Utslapp-av-vaxthusgaser-till-ar-2020/
https://www.miljomal.se/etappmalen/Begransad-klimatpaverkan/Utslapp-av-vaxthusgaser-till-ar-2020/
https://www.miljomal.se/etappmalen/Begransad-klimatpaverkan/Utslapp-av-vaxthusgaser-till-ar-2030/
https://www.miljomal.se/etappmalen/Begransad-klimatpaverkan/Utslapp-av-vaxthusgaser-till-ar-2030/
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• Utsläppen av växthusgaser från den icke handlande sektorn bör senast år 2040 vara minst 75 
procent lägre än 1990. 

• Växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU ETS) ska 
minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. 

• Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären för att 
därefter uppnå negativa utsläpp. 

Växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU ETS) ska minska 
med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Dessa etappmål förväntas även underlätta 
möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålen Frisk luft och Bara naturlig försurning.  

Etappmålet Utsläpp av växthusgaser till år 2045, innebär att senast år 2045 ska Sverige inte ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Etappmålet 
Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter, innebär att växthusgasutsläppen från inrikes 
transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU ETS) ska minska med minst 70 procent senast till år 
2030 jämfört med år 2010.  

2.2.1.3. Indikatorer för uppföljning av miljökvalitetsmålet  
Som underlag för att bedöma i vilken utsträckning miljökvalitetsmålen uppnås finns mätbara 
indikatorer för respektive miljökvalitetsmål. Det finns 6 nationella indikatorer som används för att 
följa upp miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan (Naturvårdsverket, 2018b): 

• Energianvändning 

• Fjällrävsföryngringar 

• Klimat och häckande fåglar 

• Klimatpåverkande utsläpp 

• Körsträcka med bil 

• Växternas växtsäsong  

Ytterligare 5 nationella indikatorer: Hushållsavfall, Nationella utsläpp av CFC, Ozonskiktets tjocklek, 
Torvutvinningens omfattning och Vindkraftsel, som främst följer upp andra miljökvalitetsmål är också 
relevanta för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Dessutom finns indikatorerna Antal 
isdygn på Storsjön och Resor med kollektivtrafik i Östergötlands län (Naturvårdsverket, 2018b).    

De indikatorer som är direkt relevanta för transportsektorn är energianvändning, klimatpåverkande 
utsläpp och körsträcka med bil. 

2.2.2. Frisk luft – precisering, etappmål och indikatorer  

2.2.2.1. Precisering 
Den övergripande preciseringen för miljökvalitetsmålet Frisk luft är att ”luften ska vara så ren att 
människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas” (Naturvårdsverket, 2018c).  

För att uppnå detta har regeringen fastställt tio preciseringar om högsta halter i luft för bensen, bens-a-
pyren, butadien, formaldehyd, partiklar (PM2.5 och PM10), marknära ozon, ozonindex, kvävedioxid 
samt för korrosion orsakad av luftföroreningar (Naturvårdsverket, 2018c). I bilaga 2 finns en kort 
beskrivning av respektive precisering. 

https://www.miljomal.se/etappmalen/Begransad-klimatpaverkan/Utslapp-av-vaxthusgaser-till-ar-2040/
https://www.miljomal.se/Miljomalen/2-Frisk-luft/
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2.2.2.2. Etappmål för Frisk luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning 
Regeringen har fastställt tre etappmål som ska underlätta möjligheterna att miljökvalitetsmålen som 
berörs av utsläpp av luftföroreningar (Naturvårdsverket, 2018c), dvs Frisk luft, Bara naturlig 
försurning och Ingen övergödning) uppnås: 

• Begränsade utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar i Europa 

• Begränsningar av utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten 

• Utsläpp av luftföroreningar från småskalig vedeldning 

Begränsade utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar i Europa 

Etappmålet Begränsade utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar i Europa har enligt 
Naturvårdsverkets bedömning inte uppnåtts men förväntas nås inom de närmaste åren 
(Naturvårdsverket, 2018h). EU har beslutat om ytterligare begränsningar av nationella utsläpp av 
luftföroreningar genom en revision av det så kallade takdirektivet. Den nya versionen antogs i 
december 2016. 

Ändringen av Göteborgsprotokollet under konventionen om långväga gränsöverskridande 
luftföroreningar har ratificerats av tillräckligt många länder för att ha trätt i kraft senast år 2015. 

Begränsningar av utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten 

Utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar ska ha börjat minska från fartygstrafiken i 
Östersjön och Nordsjön senast 2016. Utsläppen av svaveldioxid och partiklar minskar, och denna del 
av etappmålet har varit uppfylld sedan tidigare. Nu bedöms även utsläppen av kväveoxider ha börjat 
minska. En osäkerhet finns dock fortfarande när det gäller kväveoxider eftersom sjötransporterna nu 
ökar. 

Utsläpp av luftföroreningar från småskalig vedeldning 

Luftföroreningar från småskalig vedeldning vilket innebär att nya pannor för småskalig vedeldning ska 
ha låga utsläpp av luftföroreningar och hög verkningsgrad. Målet anses var uppnått i och med EU:s 
krav i det så kallade ekodesigndirektivet. 

2.2.2.3. Indikatorer för uppföljning av miljökvalitetsmålet Frisk luft 
Det finns 9 nationella indikatorer som främst används för att följa upp miljökvalitetsmålet 
(Naturvårdsverket, 2018c): 

• Allergiker/astmatiker och luftföroreningar 

• Bensen i luft 

• Besvär av bilavgaser 

• Besvär av vedeldningsrök 

• Flyktiga organiska ämnen 

• Kvävedioxid i luft 

• Marknära ozon 

• Partiklar i luft 

• Svaveldioxid i luft 

I bilaga 2 ges en kort beskrivning av de indikatorer som är relevanta för transportsektorn. 
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2.2.3. Bara naturlig försurning  

2.2.3.1. Precisering 
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och 
vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda 
tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål eller hällristningar (Naturvårdsverket, 
208d). 

Regeringen har fastställt fyra preciseringar av miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning 
(Naturvårdsverket, 208d): 

• Påverkan genom atmosfäriskt nedfall 
Nedfallet av luftburna svavel- och kväveföreningar från svenska och internationella källor 
medför inte att den kritiska belastningen för försurning av mark och vatten överskrids i någon 
del av Sverige. 

• Påverkan genom skogsbruk  
Markanvändningens bidrag till försurning av mark och vatten motverkas genom att 
skogsbruket anpassas till växtplatsens försurningskänslighet. 

• Försurade sjöar och vattendrag  
Sjöar och vattendrag uppnår oberoende av kalkning minst god status med avseende på 
försurning enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 

• Försurad mark 
Försurningen av marken påskyndar inte korrosion av tekniska material och arkeologiska 
föremål i mark och inte skadar den biologiska mångfalden i land- och vattenekosystem. 

2.2.3.2. Indikatorer för uppföljning av miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning  
Två av de indikatorer som finns för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan berör även Bara 
naturlig försurning: energianvändning och körsträcka med bil. Specifikt för detta miljökvalitetsmål 
finns ytterligare indikatorer varav nedan är relevanta för transportsektorn.  

Försurad skogsmark 

Skogsmark, sjöar och vattendrag är i många fall naturligt sura. Nedfall av försurande ämnen har dock 
lett till en accelererad försurning. Försurningen påverkar växter och djur och bidrar till ökad vittring. 
Även människans hälsa kan påverkas negativt, exempelvis av dricksvatten från försurade brunnar. De 
ämnen som bidrar till försurningen är svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak som härrör från 
utsläpp framför allt från vägtrafik- och sjöfart, värme och elkraftverk, industrier samt jord- och 
skogsbruk. En ökad efterfrågan på biobränsle har gjort att uttag av hela träd har blivit vanligare. Detta 
kan leda till ökad markförsurning och utarmning av näringsämnen (Naturvårdsverket, 2018e). 

Sjöfartens utsläpp av försurande ämnen 

Utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider till luft från internationell sjöfart är en stor källa till 
försurande nedfall i Sverige (Naturvårdsverket, 2018e). Svaveldioxidutsläpp från fartyg som trafikerar 
Östersjön och Nordsjön, vilka utgöra av så kallade svavelkontrollområden (SECA), omfattas av de 
krav på högsta svavelhalt på 0,1 procent i marina bränslen som har beslutats av FN:s 
sjöfartsorganisation IMO (Internationela Maritime Organization).5 Dessa krav har beslutats inom IMO 
under 2006 och 2007 och har införts i EU:s svaveldirektiv. Kraven på svavelhalt i marina bränslen har 

                                                      
5 http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Sulphur-oxides-(SOx)-
–-Regulation-14.aspx 

https://www.miljomal.se/Miljomalen/3-Bara-naturlig-forsurning/
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=55&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=369&pl=1
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skärpts successivt och utsläppen har därigenom minskat avsevärt i dessa havsområden. IMO beslutade 
vidare under 2016 att även inrätta kontrollområden för kväveoxider (NECA) i Östersjön och Nordsjön. 
Det innebär begränsningar av NOx-utsläpp från nya fartyg i dessa områden och träder i kraft år 2021. 
Miljömålsberedningen har nyligen förslagit ett etappmål som går ut på att utsläppen av NOx från 
sjöfart i de nya NECA-områdena ska halveras till 2025 från 2010 års nivå (Naturvårdsverket, 2018e). 

2.2.4. Ingen övergödning  

2.2.4.1. Precisering 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors 
hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och 
vatten. (Naturvårdsverket, 2018h) 

2.2.4.2. Indikatorer för uppföljning av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning 
Några av de indikatorer som finns för miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och 
Bara naturlig försurning som är relevanta för transportsektorn berör även miljökvalitetsmålet Ingen 
övergödning: körsträcka med bil, kväveoxidutsläpp och sjöfartens utsläpp av försurande ämnen. 
Dessutom finns de specifika indikatorerna ”ammoniakutsläpp” samt ”tillförsel av fosfor” respektive 
”kväve till kusten”. Varken indikatorn med fosfor eller ammoniak är relevanta för transportsektorn då 
de huvudsakligen har andra utsläppskällor. Kväve till kusten har viss relevans eftersom kvävenedfallet 
över land som delvis kommer ifrån transportsektorn också delvis transporteras via vattendrag till 
kusten.  

2.2.5. God bebyggd miljö  

2.2.5.1. Precisering 
Detta miljökvalitetsmål har inte en övergripande precisering utan tio delpreciseringar (Boverket, 
2018a):  

• Hållbar bebyggelsestruktur 
En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, 
anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig 
bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade.  

• Hållbar samhällsplanering 
Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett 
sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade 
frågor.  

• Infrastruktur 
Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning 
är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att lokalisering och 
utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att minska resurs- och 
energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och 
kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet.  

• Kollektivtrafik, gång och cykel  
Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det finns 
attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar.  

• Natur- och grönområden 
Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och 
tillgänglighet. 

https://www.miljomal.se/Miljomalen/7-Ingen-overgodning/
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• Kulturvärden i bebyggd miljö 
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas.  

• God vardagsmiljö 
Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och 
trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur.  

• Hälsa och säkerhet  
Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och 
radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. 

• Hushållning med energi och naturresurser  
Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, 
resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara 
energikällor används.  

• Hållbar avfallshantering 
Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att 
avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad 
som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. 

Samtliga delpreciseringar kan påverka, och påverkas av, utvecklingen av trafikarbetet direkt eller 
indirekt.  

2.2.5.2. Etappmål – God bebyggd miljö 
Det finns två etappmål som är direkt relaterade till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (Boverket, 
2018b): 

• Ökad resurshushållning i byggsektorn 
Insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat 
materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 
2020. 

• Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan 
Insatser ska vidtas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 50 procent 
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt 
så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas så att även energi tas tillvara senast 
2018. 

Det finns också ett relaterat etappmål, inom avfallsområdet vars syfte är att starta möjligheteter för 
återanvändning i byggsektorn.  

Trafikarbetet kan komma att påverkas av dessa etappmål. I vilken utsträckning beror på vilka åtgärder 
som vidtas för att dessa etappmål ska nås. Återanvändning, materialåtervinning och annat 
materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall leder till förändrade transportbehov 
som kan leda till såväl ökat som minskat transport- och trafikarbete. Matavfall kan till exempel 
behandlas biologiskt genom kompostering eller rötning. Rötning ger energi i form av biogas och kan 
ersätta annan, icke-förnybar energibärare. Det kan bli såväl positiva som negativa effekter på 
transport- och trafikarbetet och dess inverkan på olika miljökvalitetsmål.  

2.2.5.3. Indikatorer för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 
Det finns totalt 26 indikatorer för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, varav några redan nämnts 
ovan: Bensen i luft, Energianvändning och Körsträcka med bil (Boverket, 2018b). 

Dessutom är några ytterligare indikatorer direkt relaterade till transportsektorn: 

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=25&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=46&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=87&pl=1
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• Planering transporter 
Trafiken har mycket stor betydelse för miljön särskilt i tätbefolkade delar av landet, men alla 
kommuner bör behandla transporter i sin planering. Åtgärder krävs för att stimulera och utveckla 
kommunernas planering för att nå de transportrelaterade miljömålen. Från den statliga nivån har 
länsstyrelsen, Boverket och Trafikverket i uppgift att stödja detta arbete (Boverket, 2018c). 

• Besvär av trafikbuller och sömnstörda av trafikbuller 
Cirka 2 miljoner personer i Sverige exponeras för trafikbuller med en ekvivalent ljudnivå som 
överskrider riktvärdet 55 dBA (Naturvårdsverket, 2018i). Antalet störda av vägtrafikbuller ökar. 
Buller ger sömnsvårigheter, försämrar inlärningsförmågan för barn samt ökar risken för högt blodtryck 
och hjärt- och kärlsjukdomar.6Detta mål kommer inte att nås med de styrmedel och åtgärder som har 
beslutats hittills. Buller ingår i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som även innefattar flera 
preciseringar som direkt eller indirekt berör transportsektorn, till exempel (Miljömål.se)7: 

Övriga indikatorer har inte direkt koppling till trafikarbetet, men flera kan medföra att det kan komma 
att påverkas indirekt. Det gäller Grustäkt i grundvattenområden, Hushållsavfall, Planering energi, 
Planering grönstruktur och vattenområden, Planering kulturmiljö, Vindkraftsel, Återvinning glas, 
Återvinning metall, Återvinning pappersförpackningar och Återvinning plast. 

2.2.6. Övriga miljökvalitetsmål och andra aspekter än själva trafikarbetet  
Transportsektorn har, som tidigare nämnts, direkt eller indirekt inverkan på i princip alla de 16 
miljökvalitetsmålen. Ett exempel är att den kan påverka den biologiska mångfalden på flera olika sätt. 
Den biologiska mångfalden påverkas negativt inte bara av luftföroreningar och klimatförändringen 
utan även om till exempel för mycket biomassa tas ur skogen för användning av bioråvara till l 
biodrivmedel eller för andra ändamål. 

Den biologiska mångfalden påverkas också av alla hårdgjorda ytor som trafikslagens infrastruktur är 
förknippad med samt genom den fragmentisering av landskapet och de barriärer som 
transportinfrastruktur i form av vägar och järnvägar kan ge upphov till.  

Transportsektorn kan också bidra till spridning av främmande arter, som i vissa fall är invasiva, till 
exempel genom barlast eller att det följder med jordmassor vid vägbyggen (se t.ex. Tschan, 2018). 
Situationen för den biologiska mångfalden bedöms för en rad naturtyper och ekosystem vara så 
allvarlig att miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv inte kommer att nås. Vissa, men otillräckliga, 
framsteg har gjorts för till exempel skydd av värdefulla områden och miljöhänsyn i de areella 
näringarna. Det finns inte några kvantitativa etappmål avseende biologisk mångfald. För vissa 
föroreningar, inte minst mikroplaster, har vägtrafiken visat sig kunna vara en mycket stor källa. Enligt 
en rapport från IVL kommer de största utsläppen av mikroplast från vägtrafiken, främst slitage av täck 
och vägmarkeringar (Magnusson, K. et al.; 2017). För närvarande pågår forskning vid VTI på uppdrag 
av regeringen8 för att bland annat undersöka om vägtrafiken utgör en så stor källa som man befarar 
samt vad man kan vidta för lämpliga åtgärder för att minska spridningen av mikroplast från 
vägtrafiken9. Även själva fordonsproduktionen påverkar de flesta miljömålen genom bland annat 
användning av energi, utvinning av råvaror och material samt utsläpp av växthusgaser och andra 
luftföroreningar. 

                                                      
6 http://ki.se/forskning/oonskat-ljud-negativt-for-halsan 

7 https://www.miljomal.se/Miljomalen/15-God-bebyggd-miljo/Preciseringar-av-God-bebyggd-miljo/Hallbar-
samhallsplanering/ 

8 https://www.vti.se/sv/Forskningsomraden/mikroplastutslapp-fran-vagtrafiken/ 

9 Handlar huvudsakligen om gummiartiklar från däck och färg från vägmarkering. 

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=83&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=26&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=121&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=63&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=40&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=107&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=85&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=84&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=141&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=18&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=15&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=16&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=17&pl=1
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De så kallade planetära hållbarhetsgränserna är ett annat sätt att beskriva vilka mål och förutsättningar 
som krävs för att upprätthålla de viktigaste funktionerna på jorden. De utgörs av de nio viktigaste 
processerna som reglerar samspelet mellan biologisk mångfald, mark, hav och jordens atmosfär och 
som även påverkas av mänskliga aktiviteter. Dessa processer är: klimatförändring; förlust av biologisk 
mångfald; ozonskiktets uttunning i stratosfären; havsförsurning; flöden av fosfor och kväve 
(biogeokemiska flöden); förändrad markanvändning såsom avskogning; färskvattenanvändning; 
aerosoler som påverkar klimatet och levande organismer; nya föroreningar som till exempel nano- och 
mikroplaster (Rockström, 2009). Gränserna är framtagna för att beskriva de gränser som inte får 
överskridas för att upprätthålla jordens viktigaste processer samt dess förmåga att motstå, klara av och 
återhämta sig vid förändringar. Redan idag bedöms fyra av de planetära hållbarhetsgränserna 
överskridas. Dessa är förlust av biologisk mångfald, förändrade biogeokemiska flöden av kväve och 
fosfor, förändrad markanvändning samt klimatförändringar (Rockström et al., 2009. Steffen et al., 
2015). Förlust av biologisk mångfald och förändrade biogeokemiska flöden av kväve och fosfor 
bedöms vara kraftigt överskridna. Två av processerna: klimatreglering och biologisk mångfald, 
interagerar med samtliga övriga processer (Steffen et al., 2015). Om någon av dessa gränser överskrids 
riskerar de processer som styr jordens nuvarande tillstånd och samspel mellan olika processer att driva 
in jorden i ett nytt tillstånd.  
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3. Internalisering  
Ekonomisk internalisering innebär att externa effekter omvandlas till interna ekonomiska effekter. En 
extern effekt, eller externalitet, uppstår när en aktörs produktion eller konsumtion påverkar en tredje 
part, det vill säga en aktör som inte har något med beslutet om den ursprungliga 
marknadstransaktionen att göra, utan att de direkt inblandade parterna tar hänsyn till det vid beslutet. 
För negativa externa effekter10 innebär det att den nytta som transaktionen ger upphov till inte vägs 
mot alla de kostnader som den också medför; resultatet blir en produktion/konsumtion som är större än 
vad som vore optimalt. Det finns olika sätt att komma tillrätta med detta problem11. I detta 
sammanhang är det viktigast att nämna skatter eller avgifter som adderas till marknadspriset på den 
aktuella varan/tjänsten. Om dessa fullt ut motsvarar kostnaden för den externa effekten säger man att 
effekten har internaliserats.  

3.1. Internalisering inom transportsektorn 
Samhällsnyttan av transporter är det som motiverar att resor och transporter utförs. Det finns inga 
studier som har beräknat, eller på annat sätt, bedömt den fulla samhällsnyttan av transporterna. Det 
finns inte heller några studier som har bedömt alla de negativa effekter transporterna orsakar. Däremot 
finns det flera studier som har beaktat många av de negativa externa effekter transporterna orsakar 
(Trafikanalys, 2017a).  

Externa kostnader som transporter ger upphov till är kostnader som påverkar samhället men inte 
beaktas vid beslut att genomföra en transport. Kostnader för utsläpp av koldioxid och luftföroreningar 
samt slitage av infrastruktur och buller är exempel på externa kostnader relaterade till transporter. Om 
de externa kostnaderna inte beaktas vid beslutet att genomföra en transport kan det medföra att mer 
transporter än vad som är samhällsekonomiskt effektivt genomförs (Nilsson & Haraldsson, 2016).  

Kostnaden för de negativa samhällseffekter som transporter orsakar kan internaliseras till exempel 
genom rörliga skatter eller avgifter som kan relateras till trafikvolym (trafikarbetet) (se t.ex. 
Trafikanalys 2017a). En internalisering som utformas med utgångspunkt från de givna externa 
effekten i fråga är mest optimal ur effektivitetssynpunkt (Stigzelius, Naturvårdsverket, 18-05-24). 
Detta innebär att det sannolikt är mer verkningsfullt och kostnadseffektivt att till exempel internalisera 
koldioxidutsläpp med en koldioxidskatt och vägslitage genom en vägsligateskatt, än att internalisera 
externa kostnader i allmänhet med rörliga skatter och avgifter som kan relateras till trafikvolym 
(Stigzelius, Naturvårdsverket, 18-05-24).   

Vid en jämförelse av externa kostnader och skatter/avgifter finns det några olika perspektiv (Vierth & 
Lindé, 2018). Man kan jämföra antingen marginella, genomsnittliga eller totala externa kostnader med 
skatter/avgifter. Vad som är mest lämpligt beror på frågeställningen. Jämförelser med externa 
marginalkostnader kan till exempel göras för att finna en samhällsekonomiskt effektiv prissättning. 
medan jämförelser mellan genomsnittliga eller totala kostnader och skatter och avgifter kan visa i 
vilken utsträckning en viss fordons- eller transporttyp betalar för de externa kostnader den orsakar 
(Vierth & Lindé 2018).  

Generellt är prissättningen baserad på de marginella externa kostnaderna relevant för det kortsiktiga 
tidsperspektivet och en given infrastruktur medan genomsnittliga eller totala kostnader och avgifter är 
mer relevanta i ett längre tidsperspektiv (Vierth, 2018).  

                                                      
10 Externa effekter kan vara både positiva och negativa. Till exempel är växande skogars upptag av koldioxid en 
positiv extern effekt, medan utsläpp från trafiken är en negativ extern effekt (SIKA, 2005). 

11 Det diskuteras om viten och skadestånd ska inkluderas. Dessa utgör sanktionen och utfärdas och krävs in om 
man inte följer rådande regelverk. Syftet är således inte att internalisera kostnaden för och minska förekomsten 
av t.ex. utsläpp av föroreningar. (efter kommentar av Karl-Anders Stigzelius, Naturvårdsverket, 18-05-24)   

https://sv.wikipedia.org/wiki/Externa_effekter
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3.1.1. Internalisering SAMKOST 
I SAMKOST 2 beräknades marginalkostnaderna12, för ett flertal externa effekter. Beräkningar gjordes 
för infrastrukturslitage, det vill säga kostnader för drift och underhåll, samt reinvesteringar, knapphet 
och trängsel, trafikolyckor på statliga vägar, olyckor i järnvägssystemet, utsläpp av koldioxid och 
andra luftföroreningar samt buller. De luftföroreningar som beaktades var primära och sekundärt 
bildade partiklar, kväveoxider, svaveldioxid samt bildning av marknära ozon (Nilsson & Haraldsson, 
2016). 

I tabell 1 nedan finns en sammanställning av bedömda marginalkostnader. I SAMKOST 2 gjordes 
beräkningar av olyckor, emissioner av koldioxid och andra luftföroreningar från vägtrafik för det 
statliga vägnätet. I tabellen nedan ingår även beräknade världen för tätort enligt en sammanställning 
som gjorts av Trafikanalys (2018).  

 

Tabell 1. Identifierade och beräknade kostnader för vissa externa samhällseffekter orsakade av 
transporter på väg. Kostnaderna är angivna i kronor per personkilometer respektive tonkilometer 
enligt 2017 års prisnivå. 

Kostnadsslag Bil, 
bensin 

Bil, 
Diesel 

Buss, 
diesel 

Lätt 
lastbil, 
diesel 

Tung 
lastbil  
utan släp, 
diesel 

Tung lastbil  
med släp, 
diesel 

Referens 

Infrastruktur (drift och underhåll)  

Landsbygd 0,027 0,027 0,040 0,045 0,104 0,063 SAMKOST 2 (Nilsson & 
Haraldsson, 2016) 

Tätort 0,027 0,027 0,040 0,045 0,104 0,063 

Genomsnitt 0,027 0,027 0,040 0,045 0,104 0,063 

Olyckor        

Landsbygd 0,007 0,007 0,011 0,022 0,051 0,014 SAMKOST 2 och 
Trafikanalys (2018) 
som även tagit hänsyn 
till tätortsvärden för 
personbil och lätt lastbil 
ASEK 6 (Trafikverket, 
2016),  

Tätort 0,168 0,168 0,253 0,022 0,051 0,014 

Genomsnitt 0,063 0,063 0,96 0,022 0,051 0,014 

Koldioxid emissioner 

Landsbygd 0,132 0,101 0,199 0,064 0,133 0,056 ASEK 6 (Trafikverket, 
2016), SAMKOST 2 
(Nilsson & Haraldsson, 
2016) och HBEFA för 
2016 (Trafikanalys, 
2018a). 

Tätort 0,171 0,132 0,210 0,084 0,162 0,074 

Genomsnitt 0,146 0,112 0,203 0,069 0,140 0,061 

Övriga emissioner 

Landsbygd 0,003 0,015 0,43 0,011 0,018 0,006 HBEFA 2016 samt 
SAMKOST 1 (Nilsson & 
Johansson, 2014) 
uppdaterat till 2017 års Tätort 0,014 0,038 0,108 0,045 0,056 0,020 

                                                      
12 Begreppet marginalkostnad används för att bedöma om, och i så fall med hur mycket, kostnaderna för att 
tillhandahålla infrastruktur påverkas av variationer i trafik. En viktig fråga är: Hur förändas kostnaderna för att 
använda den byggda infrastrukturen om antalet vägfordon, antalet tåg eller antalet fartygs- och flygplansrörelser 
ökar eller minskar med någon procent i förhållande till dagens trafikvolym? (Nilsson & Haraldsson, 2016). 
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Kostnadsslag Bil, 
bensin 

Bil, 
Diesel 

Buss, 
diesel 

Lätt 
lastbil, 
diesel 

Tung 
lastbil  
utan släp, 
diesel 

Tung lastbil  
med släp, 
diesel 

Referens 

Genomsnitt 0,007 0,024 0,065 0,018 0,028 0,010 prisnivå (Trafikanalys, 
2018a). 

Buller        

Landsbygd 0,003 0,003 0,004 0,002 0,004 0,003 SAMKOST 2 (Nilsson & 
Haraldsson, 2016) 

Tätort 0,088 0,088 0,133 0,057 0,132 0,090 

Genomsnitt 0,032 0,032 0,049 0,015 0,035 0,024 

Summa inklusive buller  

Landsbygd 0,172 0,153 0,296 0,142 0,310 0,143  

Tätort 0,469 0,454 0,743 0,253 0,505 0,262  

Genomsnitt 0,274 0,258 0,452 0,169 0,357 0,172  

 

De värden som presenteras i tabell 1 är de som i denna rapport används för att bedöma 
internaliseringsgraden. Dock vill vi påpeka att det finns inget oomtvistat sätt att värdera 
samhällskostnaderna på (se t.ex. Hansson, 2007). Vissa kostnader är svårare att värdera än andra som 
till exempel värdet av människoliv, smärta vid sjukdom, förstörelse av kulturföremål, utrotandet av en 
djur- eller växtart, hur man ska värdera en negativ effekt som inträffar i närtid i förhållande till något 
som inträffar långt i framtiden. Värderingens resultat beror vidare på flera faktorer som till exempel 
vilken metod som används, vilka antaganden som görs, var och när värderingen utförs, hur befintliga 
värderingar tolkas för att spegla en generaliserbarhet och/eller andra förhållanden vilka delvis beskrivs 
i de underlagsrapporter som hänvisas till ibland annat Nerhagen et al. (2009, 2013, 2015), Söderqvist 
(2017) och Trafikanalys (2017c).  

På rekommendation av samrådsgruppen för ASEK13 värderas i Sverige utsläppen av koldioxid ofta till 
ett politiskt skuggpris härlett från koldioxidskatten vilket resulterar i ett kalkylvärde på 1,14 kr/kg 
koldioxid (uttryckt i 2014 års prisnivå) (Trafikverket, 2016b). Detta kalkylvärde är också 
utgångspunkten för de beräkningar och jämförelser som görs i denna rapport. 

I en sammanställning som gjorts av Trafikanalys (2017c) varierar emellertid koldioxidskatten mellan 
olika drivmedel och därmed även skuggpriset. Dels är skuggpriset för diesel högre än för bensin, och 
för biogas erhålls ett skuggpris som ligger på mellan 2 och 3 kr/kg koldioxid (Trafikanalys, 2017c). 
Även fordonsincitament såsom supermiljöbilspremie och reducerad fordonsskatt för el-bilar och ladd-
hybrider, ger ett skuggpris som ligger på 2 till 3 kr/kg koldioxid för privatbilister och skuggpriset för 
förmånsbilister (som dessutom har nedsatt förmånsvärde) ligger i spannet 2,50 till drygt 5 kr/kg 

                                                      
13ASEK (Analysmetod för samhällsekonomiska kalkylvärden). ASEK-arbetet är kopplat till en 
myndighetsövergripande samrådsgrupp som består av representanter för Trafikverket, Transportstyrelsen, 
Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Stockholms Läns Landsting/SL samt Trafikanalys 
(adjungerad). Denna samrådsgrupp som nu rekommenderar att man ska använda koldioxidskatten som 
kalkylvärde utgick tidigare i stället från vilket nivå som krävdes för att nå det tidigare etappmålet för 
transportsektorn: att utsläppen av koldioxid skulle vara oförändrade 2010 jämfört med utsläppen 1990. Det 
resulterade i ett kalkylvärde på 1 kr 50 öre. På motsvarande sätt skulle man kunna göra nu och då utgå från målet 
om att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn (inrikes transporter utom flyget) med 70 % till 
2030 från 2010 års nivå.  
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koldioxid (Trafikanalys, 2017b; c). Dessa skuggpriser illustrerar att det inte finns något enhetligt sätt 
på hur regering och riksdag ser på kostnaden för koldioxidutsläpp.  

Koldioxidskatten är dock en politisk överenskommelse om en lämplig skattenivå och har inget att göra 
med den verkliga samhällskostnaden för utsläpp av koldioxid. Det man egentligen vill komma åt är 
den så kallade skadekostnaden, det vill säga kostnaden för den skada som ökade utsläpp av koldioxid 
medför. I den vetenskapliga litteraturen varierar den beräknade skadekostnaden kraftigt och man kan 
hitta värden mellan cirka 10 öre och 10 kr per kilo koldioxid (Trafikverket 2016b). Denna variation 
beror bland annat på val av diskonteringsränta, vilka skador som inkluderas och hur man hanterar 
osäkerheter om framtida allvarliga klimateffekter (Trafikverket, 2016b). Klimatet är ett så kallat 
kaotiskt system där vi måste räkna med att icke-lineära förlopp, tröskeleffekter och att oväntade 
händelser och förlopp inträffar. De studier som redovisar värden som ligger i det övre intervallet när 
det gäller skadekostnad använder i allmänhet en lägre diskonteringsränta i sina beräkningar och har i 
större utsträckning inkluderat risken för mycket allvarliga effekter i sina kalkyler. 

Det råder genuina osäkerheter i flera led från utsläpp av en viss mängd av en växthusgas till effekter i 
miljön och på samhället. Bland annat råder det osäkerhet om hur en viss mängd utsläpp av en 
växthusgas påverkar halten växthusgaser över tid, hur halten växthusgaser påverkar 
strålningsbalansen, hur förändrad strålningsbalans påverkar temperatur och nedrebördsmönster och 
hur förändrad temperatur och ett förändrat nederbördsmönster påverkar samhället och miljön. 
Ytterligare komplicerande faktorer är att utsläppen av de växthusgaser som sker idag påverkar klimatet 
hundratals år i framtiden samt att trögheter i klimatsystemet gör att vi ännu inte sett den fulla effekten 
av de utsläpp som redan har skett. 

3.1.2. Ytterligare miljö- och hälsopåverkan inom transportsektorn  
De effekter som tas upp i tabell 1 är beräknade marginalkostnader av transporter. Vidare är de miljö- 
och hälsorelaterade externa effekter som tas upp i tabell 1, det vill säga emissioner av koldioxid, 
övriga emissioner (till luft) samt buller, effekter av transporter som under flera decennier bedömts vara 
mycket allvarliga. Det är också den påverkan av transportsektorn som är direkt relaterad till de 
miljökvalitetsmålsspecificeringar, indikatorer och etappmål som beskrivits i kapitel 2 ovan. För dessa 
finns också effektsamband där effekterna har kvantifierats med hjälp av bland annat toxicitetstester, 
epidemiologiska studier, modellberäkningar och kombinationer av dessa metoder vilket bland annat 
beskrivs i Nerhagen et al. (2009, 2013, 2015) och Söderqvist et al. (2017). Trots detta råder, som 
framgår av ovan, osäkerheter kring storleken på effekterna, exakt vilka konsekvenser som uppstår och 
ny kunskap tillkommer ständigt (se t.ex. Keet et al., 2017, Weichenthal et al., 2017, Vignal et al., 
2017, Wong et al., 2016). 

Utöver de direkta miljö- och hälsoeffekterna av transporter som ingår i de kostnader som redovisas i 
tabell 1 ovan finns såväl flera direkt och indirekta effekter. Transporter och transportsektorn medför 
flera negativa miljöeffekter som normalt inte ingår i marginalkostnadsberäkningar som till exempel 
energi- och resursförbrukning ur ett livscykelanalytiskt perspektiv. Det krävs energi och resurser vid 
fordonsproduktionen och batterier till elfordon kräver uttag av speciella metaller som medför 
energiförbrukning och stor miljöpåverkan14. Uttag och transport av råolja negativ inverkan på de 
marina ekosystemen. Kraftigt ökade behov av biobränsleråvara kan till leda till avverkning av tropisk 
skog för att bereda plats för palmoljeproduktion vilket bland annat kan påverka den biologiska 
mångfalden negativt. Ökad efterfråga och produktion av bioråvara kan också leda till ökad konkurrens 
mellan markanvändning för sådan produktion och andra ändamål som till exempel 
livsmedelsproduktion. Transporter påverkar också natur- och kulturmiljöer negativt genom 
konstruktioner som till exempel vägar och järnvägar, och annan infrastruktur som olika trafikslag 
kräver. Dessa aspekter innefattas bland annat i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Dessutom 

                                                      
14 Även social negativ påverkan har uppmärksammats inte minst i samband med utvinningen av metallen 
kobolt. 
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uppkommer emissioner och buller i investeringsfasen som inte heller ingår i 
marginalkostnadsberäkningar. 

Den relativa betydelsen av dessa ytterligare direkta och indirekta miljö- och hälsoeffekter, som kan 
relateras till trafikvolymen och därmed även utgör marginalkostnader, kommer att öka i takt med att 
transporternas luftemissioner minskar. Sannolikt kommer deras faktiska och relativa betydelse även att 
öka i takt med att den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsternas funktioner minskar. Redan 
idag bidrar detta till att fyra av de planetära hållbarhetsgränserna överskrids (Rockström et al., 2009, 
Steffen et el., 2015).  
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4. Skatter, avgifter och internaliseringsgrad 
På EU-nivå finns det flera styrmedel med syfte att begränsa utsläppen av koldioxid från vägtrafiken. I 
förordningen EG/715/2007 regleras till exempel att de genomsnittliga utsläppen från nya personbilar 
och nya lätta nyttofordon får vara i genomsnitt högst 95 g/km respektive 147 g/km år 2020. 
Kommissionen har också lagt ett förslag om att skärpa utsläppsgränsen med 15 procent till 2025 och 
med 30 procent från 2021 års nivå för både nya personbilar och nya lätta nyttofordon (Regeringen 
2017b, Europeiska kommissionen 2017). De direkta utsläppen från bilar kommer att minska när 
andelen elbilar ökar. Elbilar utgör idag en mycket liten del av fordonsflottan, endast drygt 2 procent av 
personbilarna i trafik 2017 var elbilar (elhybrider, laddhybrider och rena elbilar inkluderade), men 
deras andel förväntas öka över tid och av de nyregistrerade bilarna 2017 utgjorde de nästan 10 procent 
(Trafikanalys 2018b). Miljöpåverkan från dessa kommer att bero på flera faktorer såsom vilken 
energimix som fordonet körs på och används vid batteritillverkningen. 

I Sverige har vi energi- och koldioxidskatt, inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel samt 
supermiljöbilspremie och reducerad fordonsskatt för el-bilar och ladd-hybrider. Riksdagen har beslutat 
att från den 1 juli 2018 ersätta supermiljöbilspremien med ett så kallat bonus-malus-system för 
personbilar, lätta lastbilar och lätta busar. Det finns också ett regeringsförslag att införa en 
avståndsbaserad skatt för tung lastbilstrafik (Regeringen 2018a). Bonus malus-systemet innebär att 
fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en lägre fordonsskatt (bonus), medan 
fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt (malus) (Transportstyrelsen, 
2018). Detta innebär att Bonus malus-systemet kompletterar de mer generellt verkande 
drivmedelsskatterna och bidrar till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan 
(Transportstyrelsen, 2018). Ytterligare ett styrmedel med fokus på utsläppen av koldioxid som 
kommer att träda i kraft från 1 juli 2018 är den så kallade reduktionsplikten. Riksdagen har beslutat 
om en lag och regeringen har beslutat om en kompletterande förordning som styr hur 
drivmedelsleverantörer ska minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel genom att blanda 
in biodrivmedel (SFS 2017:1201, Regeringen, 2018b). Reduktionsplikten innebär således att 
styrningen av utsläppen från bensin och diesel går från prisstyrning (genom skattenedsättningar) till 
kvantitetsstyrning (genom krav på förutbestämda utsläppsreduktioner genom låginblandning). Detta 
innebär att de externa effekterna kommer även fortsättningsvis att påverkas av vilket drivmedel som 
används, men det kommer inte att göras någon skillnad i beskattning av fossila drivmedel och 
biodrivmedel för låginblandning. Detta kommer att medföra att förhållandet mellan miljöeffekter å ena 
sidan och skatter och avgifter kommer att förändras i förhållande till vad som redovisas i denna 
rapport.  

 

4.1. Transportsektorns skatter och avgifter  
När transporterna fullt ut bär sina externa kostnader är internaliseringsgraden 100 procent. Genom 
internaliseringsgraden kan man till exempel få en uppfattning om hur mycket internaliserande skatter 
och avgifter behöver höjas för att motsvara de beräknade kostnader trafiken ger upphov till.  

Prissättning av vägtrafik i Sverige sker i huvudsak genom bränslebeskattning som utgörs av 
energiskatt och koldioxidskatt samt moms. Trängselskatt tas ut i Göteborg och Stockholm. 
Trafikarbetets storlek, vilka bränslen och transportslag som används hur och var, styrs även av andra 
skatter och avgifter än de rörliga skatter och avgifter som är relaterade till bränsleåtgång. I tabell 2 
nedan finns en sammanställning av nuvarande rörliga skatter och avgifter inom transportsektorn i 
Sverige. I tabellen anges också övriga skatter och avgifter inom transportsektorn samt de inkomster 
dessa ger för Sverige baserat på 2017 års priser enligt Trafikanalys (2017:2B).  
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Tabell 2. Rörliga skatter och avgifter inom transportsektorn i Sverige. 
 Typ av rörlig 

kostnad 
Kostnad per liter,  
Sverige 2017 (kr/l) 
(Skatteverket, 2018)  

Total preliminär bedömning av 
inkomst från transportsektorn,  
Sverige 2017 (Mkr per år) 
(Trafikanalys 2017:2B) 

Bensin 
(miljöklass 1) 

Energiskatt  3,88 19 700 

Koldioxidskatt 2,62 

Moms15 (varav 
skatter på ovan) 

2,83 
(1,63) 

Ingår i siffran 10 000 som 
presenteras för diesel nedan 

Diesel 
(miljöklass 1) 

Energiskatt  2,49 26 600 

Koldioxidskatt 3,24 
Moms16 (varav 
skatter på ovan) 

2,33–2,54 
(1,43) 

10 000 (inkl. moms på bensin) 

Övriga skatter och avgifter inom transportsektorn 10 000 
Moms på privatägda nyinköpta bilar17   2 600 
Moms på personbefordran  14 100 
Fordonsskatt       850 
Vägavgifter 850   2 700 
Trängselskatt (Stockholm och Göteborg)   2 870 
Skatt på försäkringspremier        66 
Statliga felparkeringsavgifter   1 200 
Avgifter inbetalda till Transportstyrelsen   1 900 
Sjöfartsverkets avgifter, varav   1 760 
Banavgifter   1 895 
Luftfartsverkets avgifter       625 
Swedavias flygplansrelaterade avgifter 10 000 
  

 

Hur dessa skatter och avgifter fördelas mellan olika person- och godsenheter varierar mellan olika 
trafikslag och om utsläppen sker i tätort eller landsbygd. I tabell 3 nedan anges en omräkning som 
gjorts av Trafikanalys (2018) av hur drivmedelsskatterna fördelas per person- och ton-km för tätort 
respektive landsbygd i Sverige enligt 2017 års prisnivå och statistik. Beräkningarna baseras på antal 
fordons-km per år, samt en beläggningsgrad motsvarande 1,5 person per personbil, 1 person per lätt 
lastbil, 11 passagerare per buss samt medel-last för tung lastbil med respektive utan släp baserat på 
bland annat Trafikanalys egen statistik (Trafikanalys, 2018a).  

                                                      
15 http://spbi.se/statistik/priser/bensin/, var inne på sidan 18-03-01 

16 http://spbi.se/statistik/priser/diesel/, var inne på sidan 18-03-01 

17 Trafikanalys (2017c):2B, Prognoser för fordonsflottans utveckling i Sverige, Trafikanalys Rapport 2017:8 
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Tabell 3. Beräknande drivmedelsskatter för 2017 års prisnivå per person- och ton-km för tätort 
respektive landsbygd i Sverige för personbil, buss, lätt- och tung lastbil enligt Trafikanalys (2018). 

 Drivmedelsskatt (SEK) per person- respektive ton- km, prisnivå 
2017 (Trafikanalys, 2018a) 

 Tätort Landsbygd 

Personbil 
Bensin 

0,379 0,305 

Personbil 
Diesel 

0,231 0,184 

Lätt lastbil 0,384 0,359 
Buss 0,187 0,125 
Tung lastbil utan 0,297 0,243 
Tung lastbil med släp 0,243 0,097 

 

4.2. Internaliseringsgrad inom transportsektorn 
Analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader över tid visar att internaliseringsgraden 
generellt sett har ökat under de senaste tiotals åren (Trafikanalys, 2017a). Dessutom bedöms, baserat 
på det sätt analyserna har gjorts, att vissa typer av transporter är underinternaliserade medan andra, i 
ökande utsträckning, är överinternaliserade. Enligt bedömningar som gjordes inom SAMKOST 1 och 
2 är de skatter som tas ut av personbilstrafiken högre än de marginalkostnader som bilarna ger upphov 
till (Nilsson & Haraldsson, 2016). Enligt Trafikanalys (2018) skiljer sig dock internaliseringsgraden 
betydligt mellan bensin- respektive dieseldrivna bilar och mellan tätort och landsbygd. På landsbygden 
bedöms persontrafik med bensindriven bil vara överinternaliserad med 77 procent medan den i tätort 
är underinternaliserad med 19 procent. Det motsvarar en viktad internaliseringsgrad på i genomsnitt 
121 procent (Trafikanalys, 2017a, b, 2018a). Det vill säga en överinternalisering för bensindrivna 
personbilar på 21 procent. För dieselbilar skiljer sig siffrorna något. På landsbygd beräknas 
dieseldrivna bilar vara överinternaliserade med 20 procent, medan de i tätort beräknas vara 
underinternaliserade med 49 procent, vilket ger en genomsnittlig viktad internaliseringsgrad på 78 
procent (Trafikanalys, 2018a). 

Godstransporter bedöms vara underinternaliserade och Sverige har i ett internationellt perspektiv låg 
internaliseringsgrad för godstransporter på väg (Trafikanalys, 2017a, b). Enligt SAMKOST 1 och 2 är 
den skatt som tas ut av den tunga vägtrafiken underinternaliserad med en internaliseringsgrad i 
intervallet 50 till 75 procent (Nilsson & Haraldsson, 2016). Spannet för lastbilstrafik beror på 
fordonskombination (med eller utan släp) och var lastbilen kör.  

Enligt Trafikanalys (2018a) är internaliseringsgraden på landsbygd 121 procent för lätt lastbil, 84 
procent för buss, 79 procent för tung lastbil och 67 procent för tung lastbil med släp medan 
internaliseringsgraden i tätort endast är 52 procent för lätt lastbil, 74 procent för buss, 59 procent för 
tung lastbil och 49 procent för tung lastbil med släp. Den viktade genomsnittliga internaliseringen är 
81 procent för lätt lastbil, 83 procent för buss, 71 procent för tung lastbil och 61 procent för tung 
lastbil med släp. 

Även järnvägstransporter bedöms vara underinternaliserade. Framförallt gäller det godstrafiken, där 
internaliserings graden bedöms till mellan 20 och 30 procent (Trafikanalys, 2017a, 2018a).  

För sjöfart bedömer Trafikanalys (2018) internaliseringsgraden till mellan 50 och 63 procent för 
persontransporter och mellan 74 och 80 procent för godstransporter. För att kunna göra en 
helhetsbedömning av flygets och sjöfartens samhällsekonomiska kostnader och internaliseringsgrad, 
krävs ytterligare studier och analyser (Nilsson & Haraldsson, 2016, Trafikanalys 2017:2). 
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Internaliseringsgraden beror på vilket beräkningssätt som är utgångspunkten, det vill säga om det är 
marginella, genomsnittliga eller totala externa effekter som beaktas samt vilka effekter man tar 
hänsyn till. Det är inte heller givet vilken extern marginalkostnad som ska användas, vilket bland 
annat framgår från skuggprisdiskussionen ovan och påpekas av till exempel Santos (2017) och Petro & 
Konečný (2017). 
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5. Utvecklingstrender och internaliseringens effekt på 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 

I detta avsnitt ges en övergripande beskrivning av utvecklingstrender och prognoser avseende faktorer 
som påverkar möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Hur dessa trender 
fortskrider och i vilken mån prognoserna faktiskt realiseras beror bland annat på kommande 
lagstiftning och andra krav, ekonomiska förutsättningar, kunskap och medvetenheten hos 
transportanvändare och transportköpare, infrastrukturutvecklingen samt såväl rörliga som fasta skatter 
och avgifter.    

5.1. Indikatorernas utveckling sedan 1990 

5.1.1. Energianvändning  
Energianvändningen inom transportsektorn har minskat kontinuerligt sedan 2004 då den var som högst 
sedan 1990 (figur 1). Under perioden 1990–2016 sjönk energianvändningen med cirka 9 procent och 
mellan 2004 och 2016 sjönk den med cirka 20 procent (figur 1).  
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Figur 1. Energianvändningen för inrikes transporter exklusive flyg under perioden 1990–2016. Källa: 
Naturvårdsverket, Dataunderlag för diagram – Energianvändning, 2018-03-03. 

 

5.1.2. Klimatpåverkande utsläpp 
De klimatpåverkande utsläppen från inrikes transporter i Sverige har minskat med 10 procent från år 
1990 till 2015. Den relativa betydelsen av utsläppen från inrikes transporter har dock ökat i takt med 
att flera andra sektorers bidrag har minskat. Idag står inrikes transporter för en tredjedel av Sveriges 
totala territoriella utsläpp av klimatpåverkande utsläpp (Naturvårdsverket, 2018e). I figur 2 redovisas 
utsläppen av koldioxid från inrikes transporter sedan 1990. Som framgår av figur 2 var utsläppen 
relativt konstanta under perioden 1990 till början av 2000-talet, då de ökade något fram till år 2007. 
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Figur 2. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter under perioden 1990–2016. Källa: 
Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2018g). 

 

Från 2007 har utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter minskat med 20 procent till år 2016 
(figur 2). Detta förklaras av energieffektivisering (energieffektivare motorer) och av ökad användning 
av fossilfria drivmedel framförallt genom inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel, även om 
den fossila andelen drivmedel inom transportsektorn fortfarande är hög (Energimyndigheten, 2017). 
År 2015 uppgick andelen fossila bränslen som bensin, diesel och flygfotogen fortfarande till 82 
procent18. Samtidigt är det den sektor som under de senaste 10 åren snabbast minskat andelen fossila 
bränslen. Trafiken på vägnätet ökade under 2016 med cirka 2 procent jämfört med 2015 (Trafikverket, 
2017). Trots detta minskade utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken med cirka 900 000 ton jämfört 
med 2015 (Naturvårdsverket, 2018g). 

Enligt Trafikverkets analyser minskade de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar från 
127 g koldioxid per km (5,2 l/100km) 2015 till 123 g koldioxid per km (5,0 l/100 km) 2016. För att nå 
etappmålen om inga nettoutsläpp utsläpp av växthusgaser 2045 och om minskning av utsläppen med 
70 procent från inrikes transporter från 2010 till 2030 behöver utsläppen enligt Trafikverkets analyser 
komma ner till 95 g/km till 2021 vilket innebär att minskningstakten åtminstone behöver öka till cirka 

                                                      
18 Fossilfria bränslen medför generellt betydligt lägre utsläpp av växthusgaser än fossila bränslen. Hur mycket 
mindre beror på typ av bränsle, hur det framställs, vilka råvaror som används och var dessa kommer ifrån.  
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6 gram per år (Trafikverket, 2017). För lätta lastbilar minskade koldioxid per km (6,2 l/100km) 2016. 
Sedan 2009 har utsläppen minskat med 18 procent, dvs från 198 g koldioxid per km.    

Till effektivisering av hela personbilsflottan bidrar även utskrotning och minskad användning av 
gamla fordon med hög bränsleförbrukning. Detta bidrog till att koldioxidutsläppen från 
personbilsflottan som helhet (gamla och nya) sjönk från 163 g/km (6,6 l/100km) 2015 till 158 g/km 
(6,4 l/100km) 2016. Totalt gav nyregistrering av nya bränslesnålare personbilar, nya lätta och tunga 
lastbilar samt utskrotning och minskad användning av gamla bränsletörstiga bilar en minskning av 
bränsleförbrukningen med cirka 160 miljoner liter bensin och diesel. Det innebar att utsläppen av 
växthusgaser blev cirka 300 000 ton lägre än de annars skulle ha blivit (Trafikverket, 2017).   

Från 2015 till 2016 ökade andelen biodrivmedel inom vägtransportsektorn med 3,6 Twh från 13,3 
Twh till 16,9 Twh år 2016, vilket motsvarar en ökning från 14,9 till 18,9 procent (Energimyndigheten, 
2017). Mängden biodrivmedel som används idag är därmed något större än de 10 Twh Trafikverket 
(2017) bedömer skulle behövas för att nå målet om att minska utsläppen från inrikes transporter med 
70 procent till 2030 under förutsättning att samhället samtidigt blir mer transporteffektivt, fordonen 
blir mer energieffektiva och elektrifieringen ökar. Sker inte denna omställning samtidigt kommer 
användningen av icke fossila drivmedel behöva öka ytterligare (Trafikverket, 2017). 

5.1.3. Körsträcka med bil per person 
Den genomsnittliga körsträckan med bil (trafikarbetet) per person i Sverige har legat på drygt 600 mil 
per år sedan indikatorn började mätas i slutet av 1990-talet (figur 3). Under den period för vilken det 
finns mätdata var körsträckan som lägst när mätningarna startade år 1999 och högst 2008 för att 
därefter minska något fram till 2013. Därefter har körsträckan per person igen ökat något. Körsträckan 
med bil per person var 673 mil år 2016 vilket är en ökning med 10 mil jämfört med år 2015.  
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Figur 3. Körsträcka, per invånare i Sverige under perioden 1999–2016 (Källa: SCB, 2018). 
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5.2. Internalisering och måluppfyllelse för miljökvalitetsmålet 
Begränsad klimatpåverkan 

I detta avsnitt beskrivs hur en fullständig19 internalisering20 genom bränsleskatten kan påverka 
trafikarbetet och därmed även utsläppen av växthusgaser. Hur bränsleskatten har påverkat utsläpp av 
växthusgaser från transportsektorn är svårt att bedöma eftersom många styrmedel har införts samtidigt 
eller nära i tiden. Priselasticitetsstudier som har beräknat korrelationen mellan pris och efterfrågan på 
bränsle visar dessutom på stora skillnader för kort- respektive långsiktig priselasticitet samt stora 
variationer mellan olika studier. På kort sikt medför prisändringar främst ändringar i kör- och 
resebeteende. På medellång sikt leder det till förändringar i fordonsstocken, såväl beträffande antal 
bilar som val av bilar med lägre bränsleförbrukning. På lång sikt handlar det om utveckling av 
energieffektivare motorer, bilar som går att köra på bränslen med lägre skatt och förändringar i 
kollektivtrafik och hur man väljer att bo och arbeta (Sterner 2006, Dings, 2011, Brännlund, 2013).   

Beräkningar för personbilar visar att priselasticiteten är mellan 0,65 och 0,8 eller till och med ännu 
högre på riktigt lång sikt. På kort sikt är priselasticiteten betydligt lägre, kanske omkring 0,2 på ett års 
sikt. En priselasticitet på 0,2 innebär att om priset ökar med 10 % så minskar resandet med 2 %. 
Kanske förklarar ovan att det är politiskt svårt att höja bränsleskatter, det vill säga det politiska 
motståndet kommer genast medan de miljömässiga fördelarna och den politiska acceptansen kommer 
smygande och på lång sikt (Sterner 2006).  

I en nyligen utförd beräkning för att bedöma hur bränsleskatten påverkat utsläppen av växthusgaser 
från vägtrafik användes priselasticitetsvärden för persontrafik med bil på 0,3 och 0,7 för kort 
respektive lång sikt (Miljödepartementet, 2017, Wollin, 2017). För kommersiell trafik användes 
priselasticitetsvärden på 0,1 och 0,2 på kort respektive lång sikt (Wollin, 2017). Effekten på 
koldioxidutsläppens storlek från vägtrafiken beräknades baserat på respektive års verkliga utsläpps- 
och skattenivå. Beräkningarna baserades också på reellt pris vid pump för bensin och diesel jämfört 
med om 1990 års skatt inte hade ändrats. Skillnaden i pris ger tillsammans med priselasticitet och de 
verkliga utsläppen en effekt i miljoner tonkoldioxid per år (Wollin, 2017). Resultatet av en sådan 
beräkning för de rörliga skatterna och avgifternas inverkan för perioden 1990 till 2017 visas i figur 4 
nedan. Beräkningen är gjord baserad på de koldioxidutsläpp som redovisats av Naturvårdsverket 
(Naturvårdsverket, 2018g), pris vid pump från SPBI (2018) och priselasticitet enligt de beräkningar 
som redovisats Miljödepartementet (2017) och som utförts enligt Wollin (2017) enligt samma metodik 
som redovisas för hypotetiska förändringar, av till exempel en skatt med i övrigt allt annat lika enligt 
Sterner (2006). Effekten av de skatter och avgifter som finns idag beräknas ha bidragit till en relativ 
minskning av de sammanlagda utsläppen under perioden 1990 till 2017 med cirka 15 procent i 
förhållande till om skatter och avgifter varit desamma som 1990 under hela perioden 
(Miljödepartementet 2017, Wollin, 2017).  

                                                      
19 Med fullständig internalisering avses här en internalisering av de kostnader som tas upp i kap 3. 

20 Koldioxidutsläppen antas vara internaliserad i och med koldioxidskatten (1,14 SEK/kg CO2). 
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Figur 4. Utsläpp av koldioxid från vägtrafik under perioden 1990–2016 och prognos till år 2020 med 
redan införda samt beslutade drivmedelsskatter (nominella priser), jämfört med uppskattade utsläpp 
om drivmedelsskatten behållits på 1990 års nivå. Källa för koldioxidutsläpp Naturvårdsverket, 2018g; 
beräkningsmetodik för hypotetiska förändringar enligt Sterner (2006) som också använts i 
Miljödepartementet (2017, sid 53) och Wollin (2017). De reella utsläppen (blå kurva) är desamma 
som redovisas i figur 2 (Naturvårdsverket ,2018g). 

 

5.2.1. Trafikarbetet vid 100 procent internalisering 
Genom att använda samma antagna priselasticitet och samma beräkningsmetod (Sterner, 2006, 
Miljödepartementet, 2017, Wollin, 2017) som använts för figur 4 ovan har en beräkning gjorts för att 
visa hur en förändring i internaliseringsgrad till 100 procent skulle påverkar trafikarbetet. Detta 
innebär att den rörliga skatten antas minskad med 21 procent för bensindrivna personbilar, det vill 
säga från att ha motsvarat 121 procent i viktat medel för tätort och landsbygd (Trafikanalys, 2018a) till 
100 procent. För dieseldrivna personbilar antas en ökad rörlig skatt med 22 procent, det vill säga från 
att ha motsvarat 78 procent i viktat medel för tätort och landsbygd (Trafikanalys, 2018a) till 100 
procent. För lastbil utan släp respektive med släp antas en 29- respektive 39-procentig ökning av 
skatten.  

Beräkningarna har gjorts baserat på historiska och prognostiserade körsträckor (Trafikverket, 2018) 
samt historiska bensin- och dieselpriser med hänsyn till KPI (SPBI, 2018). Priselasticiteten för 
personbil har antagits vara 0,3 och 0,7 på kort respektive lång sikt baserat på den metod som användes 
av Wollin (2017) och priselasticitet enligt Naturvårdsverket (2017b). För lastbilstrafik har vi använt 
samma priselasticitetsvärden som Naturvårdsverket, 0,1 och 0,2 på kort respektive lång sikt 
(Naturvårdsverket, 2017b)21. I beräkningarna har vi låtit priselasticiteten förändras från att första året 
ha samma värde som det antagna priselasticitetsvärdet på kort sikt till att under sju år öka till det 
antagna priselasticitetsvärdet på lång sikt. Utöver internaliseringsgradförändringen antas allt annat 
vara lika de förutsättningar som för den tidigare historiken samt den ursprungliga prognosen som 
redovisas ovan i figur 4.  

Enligt dessa beräkningar, som gjorts under förutsättning att allt annat är lika, medför en 
hundraprocentig internaliseringsgrad enligt SAMKOST 2 och Trafikanalys (avsnitt 4.2) för 
                                                      
21 I beräkningar inte hänsyn tagits till korspriselasticiteter. Om priset på diesel ökar så minskar användningen av 
dieselfordon, men det är inte sannolikt att mängden trafik minskar i motsvarande omfattning. 
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bensindrivna personbilar, som idag bedömts underinternaliserade, att körsträckan i Sverige ökar med 7 
procent år 2030 och år 2040 i jämförelse med dagens prognosticerade körsträcka (figur 5).  
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Figur 5. Körsträckor i Sverige för personbil och lastbil idag samt prognostiserat baserat på dagens 
skatter (Trafikverket, 2018) samt beräknat vid en 100 procentig internaliseringsgrad. Metod från 
Sterner (2016), Wollin (2017) och priselasticitetsförutsättningar från Naturvårdsverket (2017b).   

 

För dieseldrivna personbilar, som idag är underinternaliserade, kommer en 100 procentig 
internaliseringsgrad innebära minskade körsträckor motsvarande 8 procent jämfört med prognos (figur 
5). Sammanvägt medför detta att personbilstrafikarbetet ökar med 2 procent. Denna beräkning utgår 
från samma fördelning mellan olika bensinbilar och dieselbilar som år 2016. För lastbilstrafik medför 
en hundraprocentig internalisering att körsträckorna minskar med 4 procent i jämförelse med 
prognostiserade körsträckor för lastbilar (figur 5).  

Dessa beräkningar är mycket osäkra på grund av flera faktorer. De bygger på prognoser av körsträckor 
som i sig är osäkra, och på antaganden av priselasticitet samt att allt annat är lika. För det andra finns 
det andra faktorer kan påverkan det faktiska utfallet väsentligt som till exempel ett förändrat oljepris. 
På längre sikt kan till exempel inkomstökningar ske vilket ökar bilanvändningen. Det innebär att 
personbilsresandet kan öka samtidigt med ett ökat bränslepris men ökningen av resandet blir mindre 
än det hade blivit utan bränsleprisökningen. Fördröjningen av effekten av en bränsleprishöjning och 
det faktum att bilresandet kan öka trots en prisökning innebär en pedagogisk utmaning varje gång en 
höjning av en bränsleskatt blir aktuell. Andra exempel på faktorer som kan påverka det framtida 
resandet är mobilitet som en tjänst och hur utvecklingen av autonoma fordon kommer att påverka 
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ägandet av bil och det framtida resandet. Vidare baseras beräkningarna på att internaliseringsgraden är 
beräknad med utgångspunkt från enbart de samhällsekonomiska kostnader som redovisats i tabell 1 
(avsnitt 3) som i sig innefattar stora osäkerheter.  

Studier tyder på att den långsiktiga inkomstelasticiteten för bränsleefterfrågan är större än den 
långsiktiga priselasticiteten för personbilresandet vilket innebär att bränslepriset måste öka snabbare 
än lönerna för att inte personbilsresandet ska öka (Sterner 2006, Brännlund, 2013).  

5.2.2. Utsläppen av koldioxid vid en 100-procentig internalisering 
För att beräkna hur den förändrade internaliseringsgraden påverkar utsläppen av koldioxid har 
emissionsfaktorer för 2016, 2020 och 2030 använts (Trafikverket, 2017b). Enligt nuvarande prognos 
(Trafikverket, 2018) kommer emissionerna av koldioxid från personbilar att vara 37 procent lägre år 
2040 jämfört med år 2016, för lastbilstrafiken kommer utsläppen istället att öka under samma 
tidsperiod och vara 36 procent större trots att utsläppen per lastbil kommer att minska (figur 6).  
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Figur 6. Förändrade utsläpp av koldioxid från personbilar och lastbilar. Beräkningar baserade på 
emissionsfaktorer från Trafikverket (2017b) samt historik och prognostiserat trafikarbete baserat på 
dagens skatter (Trafikverket, 2018) och beräknat trafikarbete vid en 100-procentig 
internaliseringsgrad. Metod från Sterner (2016), Wollin (2017) och priselasticitetsförutsättningar från 
Naturvårdsverket (2017b). 

 

Utsläppen beräknas vid en 100-procentig internaliseringsgrad bli 7 procent högre för bensindrivna 
personbilar, och 8 procent respektive drygt 4 procent lägre än för dagens prognos för dieseldrivna 
personbilar respektive lastbilar (figur 6). Sammanvägt för personbilar och lastbilar medför det enligt 
beräkningarna med ovanstående förutsättningar och antaganden att internaliseringen resulterar i 0,8 
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respektive 2 procent lägre utsläpp 2030 respektive 2040 jämfört med Trafikverkets (2018) prognos 
utan nyligen beslutade och planerade styrmedel.  

Enligt våra beräkningar skulle en 100-procentig internalisering av de externa effekterna via 
bränsleskatten för personbilar och lastbilar inte bidra till att miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan kan nås utan snarare öka utsläppen något. En 100-procentig internalisering kan därför 
inte heller bidra till uppfyllelsen av etappmålet att utsläppen av växthusgaserna från inrikes transporter 
ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010 eller till målet att inga nettoutsläpp av 
växthusgaser ska ske år 2045 för att därefter minska. Den ökade internaliseringsgraden för 
dieselpersonbilar och lastbilar kommer att påverka i önskad riktning medan det för bensindrivna 
personbilar, som bedömts vara överinternaliserade, blir effekten som förväntat motsatt och så stor att 
det ungefär tar ut effekterna från lastbilar och dieseldrivna personbilar. Andra åtgärder än ökad 
internalisering behövs för att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan ska uppnås. 

Naturvårdsverket (2017b) har gjort scenarioberäkningar baserade på beslutade styrmedel och baserade 
på både beslutade och planerade styrmedel inom transportsektorn. I de planerade styrmedlen ingår 
reduktionsplikten och dess indikativa mål, bonus-malus och nya satsningar inom klimatklivet 
(Naturvårdsverket, 2017b). Med hänsyn tagen även till planerade styrmedel minskar gapet mellan 
förväntade utsläpp inom transportsektorn och målet att växthusgasutsläppen från inrikes transporter 
ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010 med ytterligare cirka 5 miljoner 
ton vilket framgår av figur 7. Det saknas dock en ytterligare minskning motsvarande 1–3 miljoner ton 
koldioxid år 2030 för att målet ska uppnås, vilket motsvarar 5–15 procent. 

 

 
Figur 7. Utsläppsgapen mellan beräknad utveckling i olika scenarier och klimatmålet. 
Växthusgasutsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) ska minska med minst 70 procent senast 
år 2030 jämfört med år 2010 (Bild kopierad från Naturvårdsverket, 2017b). 

 

Sammanfattningsvis bidrar en 100-procentig internalisering av andra emissioner än koldioxid till ett 
minskat trafikarbete med avseende på dieseldrivna fordon men en ökning av bensindrivna fordon 
vilket enligt beräkningarna resulterar i en liten minskning (2 %) av de samlade utsläppen av koldioxid 
från personbilar och lastbilar.   
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6. Utvecklingstrender och internaliseringens effekt på övriga 
miljökvalitetsmål  

Nedan beskrivs Naturvårdsverkets bedömning av måluppfyllelsen av de övriga miljömål som beaktas i 
denna rapport enligt deras senaste uppföljning baserat på dagens situation.  

6.1. Frisk luft 
Miljökvalitetsmålet Frisk luft innebär att luften ska vara så ren att människors hälsa inte påverkas 
negativt. Hur lång tid det tar innan målet uppnås är svårt att avgöra utan att målet preciseras. Även om 
hela fordonsflottan blir eldriven kommer till exempel slitagepartiklar från däck och vägbanan att 
påverka människors hälsa negativt. Vidare har trafikutvecklingen och införandet av ny teknik en stor 
betydelse för den framtida luftkvaliteten (Naturvårdsverket, 2018c). 

6.1.1. Indikatorernas utveckling 
Här görs en kort sammanfattning av nuvarande måluppfyllelse för de indikatorer som är relevanta för 
transportsektorn avseende miljökvalitetsmålet Frisk luft. 

6.1.1.1. Allergiker/astmatiker och luftföroreningar 
Antalet personer i Sverige som besväras av allergi, astma eller luftföroreningar ökade mellan 1999 och 
2007 och är fortfarande stort och uppgår till mellan 12 och 16 procent i Västernorrlands, Stockholms, 
Västergötlands, Jönköpings och Hallands län. Störst antal besvärade finns i Södermanlands län (19 
procent) medan det i övriga svenska län är färre än 12 procent som besväras. Den framtida 
utvecklingen för denna indikator beror bland annat på trafikutvecklingen, införandet av ny teknik samt 
i vilken takt gamla vedpannor byts ut (Naturvårdsverket, 2018e). 

6.1.1.2. Bensen i luft 
De senaste åren har bensenhalten i svenska tätorter i genomsnitt varit densamma som ska uppnås 
senast 2020, det vill säga i genomsnitt ungefär 1 mikrogram per kubikmeter. I starkt trafikerade gator 
kan dock halterna vara omkring dubbelt så höga, men i inget fall har halter över miljökvalitetsnormen 
5 μg/m3 (den halt som inte skulle överstigas senast år 2010) noterats. Under 2017 var 
genomsnitshalten av bensen högst i västra Götalands län (2,1 μg/m3). I Skåne var den 1,5 μg/m3 medan 
övriga svenska län har genomsnitshalter som ligger under målet på 1 μg/m3. Om nuvarande trend med 
minskade halter fortsätter finns det goda förutsättningar att det flesta tätorter klarar målets precisering i 
tid. 

6.1.1.3. Besvär av bilavgaser 
Andelen personer som anger sig vara besvärade av bilavgaser har ökat i hela landet under perioden 
1999 till 2007. Andelen som anger sig besväras av olika luftföroreningar och lukter är mellan 4 och 18 
procent. Undersökningar från en nationell hälsoenkät som utfördes 2007 (SCB, 2008, Socialstyrelsen, 
2009) visade att 6 procent av Sveriges innevånare besvärades ofta (minst en gång per vecka) och 12 
procent besvärades ibland av bilavgaser i eller i närheten av sin bostad. Nästan en tredjedel (31 
procent) i storstadskommunerna uppger att de besväras av lukt från bilavgaser i eller i närheten av 
bostaden.  

Utsläppen av flyktiga organiska föreningar i Sverige har stadigt minskat sedan 1990 
(Naturvårdsverket, 2018c). Störst minskning har skett inom transportsektorn, där utsläppen har 
minskat med 82 procent under perioden 1990 till 2017.  
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6.1.1.4. Kvävedioxid i luft 
Halten kvävedioxid i luften minskade i svenska tätorter fram till slutet av 1990-talet, framför allt på 
grund av förbättrad avgasrening för bilar. Den positiva trenden med minskade halter har därefter 
avtagit. Men miljökvalitetsmålets precisering på 20 mikrogram kvävedioxid per kubikmeter som 
årsmedelvärde i bakgrundsluft i en svensk medelstor tätort idag uppfyllt (Naturvårdsverket, 2018c). I 
mindre tätorter och på landsbygd uppfylls även miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet 
(60 ug/m2).   

Miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet överskrids dock i gatumiljön i storstäderna, landets större 
städer samt i medelstora städer. I storstäderna överskrids dygnsmedelvärdet även i urban 
bakgrundsmiljö (figur 8)22. Mest frekvent överskrids miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet i 
Göteborg och Stockholm, men överskridanden sker även i Mölndal, Sollentuna, Umeå och 
Örnsköldsvik samt vid enstaka tillfällen även i Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Luleå, Malmö, 
Skellefteå, Sundsvall, och Uppsala. 

 

 
Figur 8. Antal dygn som medelalten av kvävedioxid i gaturum var högre än miljökvalitetsnormen 60 
ug/m2. Källa: Naturvårdsverket (Naturvårdsverket; 2018j). 

 

6.1.1.5. Partiklar i luft 
Halten av partiklar mindre än 2,5 mikrometer (PM2,5), överskrider de av regeringen fastställda 
riktvärdet på maximalt 10 μg/m3, beräknat som ett årsmedelvärde och 25 μg/m3 beräknat som ett 
dygnsmedelvärde, i första hand i södra Sverige. Det beror huvudsakligenen på transport av förorenad 
luft från Öresundsregionen och övriga Europa. I övriga landet är halterna av PM2,5 låga. Det finns en 

                                                      
22 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kvavedioxid-i-luft-gaturum-dygn/ 
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minskande trend för PM2,5 i regional bakgrundsluft. Minskningen kan bero på att åtgärdsarbetet för 
att minska luftföroreningar i Europa har börjat ge effekt (Naturvårdsverket, 2018c).  

Halten av partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10) överskrider det av regeringen fastställda 
riktvärdet på 15 μg/m3 beräknat som ett årsmedelvärde och 30 μg/m3 beräknat som dygnsmedelvärde i 
gatumiljön i de flesta städer och till och med även i urban bakgrundsmiljö på vissa platser i södra 
Sverige (Naturvårdsverket, 2018c).   

En minskande långtidstrend för PM10 i gatumiljön kan observeras i de större städerna. Höga halter av 
PM10 beror i första hand på slitagepartiklar från användningen av dubbdäck. Enligt Naturvårdsverket 
pekar nya data på att specifikt slitagepartiklar i omgivningsluften kan påverka vår hälsa 
(Naturvårdsverket, 2018c). Naturvårdsverket anser att det finns omfattande bevis för att partiklar i 
luften i våra tätorter har allvarliga effekter på människors hälsa även vid låga halter (Naturvårdsverket, 
2018c). Naturvårdsverket gör därför bedömningen att åtgärder för att minska halterna kan motiveras 
även vid förhållandevis låga halter.  

Miljömålet med avseende partiklar (PM2,5 och PM10) håller för närvarande på att ses över 
(Naturvårdsverket, 2018c) varför någon direkt koppling till miljömålsuppfyllelse för närvarande inte 
redovisas.  

6.1.2. Måluppfyllelse av etappmålen 
Nedan ges en sammanfattning av Naturvårdsverkets bedömning av i vilken mån de transportrelaterade 
etappmålen är uppfyllda.  

6.1.2.1. Begränsade utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar i Europa 
Etappmålet (se avsnitt 2.2.2.2) har inte uppnåtts, men förväntas nås under de närmsta åren enligt 
Naturvårdsverkets bedömning (2018h). EU:s nya takdirektiv antogs i december 2016. Takdirektivet 
anger den maximala mängd av luftföroreningar som EU:s medlemsstater får släppa ut efter är 2020 
och 2030 av svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska ämnen, ammoniak och PM2.5. Huvuddelen 
av depositionen av luftföroreningar i Sverige kommer från andra länder. Så är det för de flesta 
länderna i Europa. Även när det gäller bakgrundshalten av föroreningar i luften kommer generellt 
merparten från andra länder. Därför är takdirektivet och andra internationella överenskommelser 
avgörande för att vi ska klara våra svenska miljökvalitetsmål för framförallt avseende försurning, 
övergödning och frisk luft (Naturvårdsverket, 2018h). 

Att arbetet med det nya takdirektivet nu är klart öppnar för att flera av EU:s medlemsländer ska kunna 
ratificera Göteborgsprotokollet. Det ett protokoll under FN:s luftvårdskonvention (CLRTAP) och 
omfattar sedan revideringen 2012 nationella utsläppsminskningar till 2020 av svaveldioxid, 
kväveoxider, flyktiga organiska ämnen, ammoniak och partiklar (PM2,5). Ändringarna i protokollet 
träder i kraft först när två tredjedelar av parterna till nuvarande protokoll har ratificerat det reviderade 
protokollet. I skrivande stund har det gjorts av endast 12 parter inklusive Sverige och EU (UNECE 
2018).  

Enligt Naturvårdsverket (2018h) bör Sverige fortsätta verka för att övriga EU-länder ska ratificera det 
reviderade protokollet så snart som möjligt, och dessutom stödja nya ratificeringar från de så kallade 
EECCA- och SEE-länderna i östra samt sydöstra Europa, Kaukasus och Centralasien. 

6.1.2.2. Begränsningar av utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten 
Utsläppen av svaveldioxid och partiklar minskar från sjöfarten, och denna del av etappmålet har varit 
uppfylld sedan tidigare. Enligt data och Naturvårdsverkets bedömning (Naturvårdsverket, 2018e) 
minskar även utsläppen av kväveoxider men det är osäkerhet eftersom sjötransporterna nu ökar 
(Naturvårdsverket, 2018e). En av orsakerna till de minskande utsläppen bedöms vara minskad 
fartygstrafik under en period. Ökande transportkapacitet på fartygen, EU:s svaveldirektiv, lägre 
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hastigheter samt införande av nya krav på fartygsmotorer från den internationella 
sjöfartsorganisationen IMO är andra orsaker (Naturvårdsverket, 2018e). Dessutom kan den 
nedåtgående trenden delvis också förklaras med att den internationella organisationen för övervakning 
av luftkvalitet EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) har reviderat sin metod att 
beräkna utsläppen (Naturvårdsverket, 2018e). 

IMO har inom ramen för MARPOL-konventionen beslutat göra Östersjön och Nordsjön till ett så 
kallat kvävekontrollområde från och med 1 januari 2021. Det innebär krav på att alla fartyg byggda 
efter 2021 ska minska sina utsläpp med 80 procent jämfört med nuvarande krav vilket ytterligare 
kommer minska utsläppen av kväve till luft (Naturvårdsverket, 2018e). 

6.1.2.3. Internaliseringens betydelse för minskade utsläpp av kväveoxider 
Redan med dagens internaliseringsgrader bedöms emissionerna av kväveoxider minska med upp till 
63 procent för personbil och 81 procent för lastbilar fram till 2040 jämför med år 2016 enligt samma 
metod som använts för att beräkna inverkan på utsläppen av koldioxid i avsnitt 5.2 ovan (SIKA, 
2005b, Sterner, 2006, Wollin, 2017) och priselasticitetsvärden som använts för koldioxid 
(Miljödepartementet, 2017, Wollin, 2017) samt med förväntade emissionsfaktorer för kväveoxid 2016, 
2020 och 2030 enligt Trafikverket (2017b). Vid en hundraprocentig internaliseringsgrad som beräknas 
med samma metod och priselasticitetsvärden, och allt annat oförändrat, blir den beräknade totala 
förändringen 64 respektive 82 procent för personbilar respektive lastbilar. Jämfört med beslutade 
styrmedel som utsläppskrav på fordon och förväntade utsläppskrav kan en 100-procentig 
internalisering endast ge ett försumbart bidrag till minskade utsläpp av kväveoxider (figur 9).  
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Figur 9. Utsläpp av kväveoxider från personbil och lastbil från 2016 till 2040 med och utan 
förändringen av trafikarbetet vid en hundraprocentig internalisering. Beräkningarna baseras på 
emissionsfaktorer från Trafikverket (2017b) samt historik och prognostiserade körsträckor baserat på 
dagens skatter (Trafikverket, 2018). Metod enligt Sterner (2006), Wollin (207) och 
priselasticitetsförutsättningar från (Naturvårdsverket, 2017b). 
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6.1.3. Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse för miljökvalitetsmålet Frisk 
luft  

Naturvårdsverkets samlade bedömning av måluppfyllelsen för miljökvalitetsmålet Frisk luft är 
följande: 

• Nya beslut och en positiv trend med minskade luftföroreningar förbättrar förutsättningarna att 
nå miljökvalitetsmålet, men fortsatta redan beslutade insatser behövs.  

• Internationellt behövs ytterligare åtgärder för att minska halterna av partiklar och marknära 
ozon.  

• Nationellt behöver utsläppen av bland annat kväveoxider från trafiken att minska. Detta 
förväntas uppnås med redan beslutade emissionskrav.  

• Nationellt behöver även utsläppen av partiklar från användning av dubbdäck och vedeldning 
minska.  

Planerade styrmedel och åtgärder beräknas leda till att målet uppnås. En 100-procentig internalisering 
bedöms kunna bidra i mycket begränsad utsträckning jämfört med till exempel teknisk utveckling och 
emissionskrav på fordonen. 

6.2. Bara naturlig försurning 
Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel 
och åtgärder. Utvecklingen i miljön är emellertid positiv. Nedfallet av försurande ämnen har minskat 
de senaste decennierna. Även antalet försurade sjöar och vattendrag har minskat. Utsläppen behöver 
minska både från landbaserade källor i Europa och från internationell sjöfart. Återhämtningen efter att 
utsläppen har sänkts till nivåer naturen tål på mycket lång sikt utan försurning tar många decennier. 

6.3. Ingen övergödning 
Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel 
och åtgärder. Det går inte att se någon tydlig trend avseende utvecklingen i miljön. 

6.4. Måluppfyllelse Buller 
Samhällsbuller är ett utbrett miljöproblem och den miljöstörning som berör störst antal människor i 
Sverige. Enligt en nationell miljöhälsoenkät (NMHE07)23 besväras 14 procent vuxna av trafikbuller i 
sin bostad minst en gång per vecka. Detta är en ökning från 12 procent sedan 1999. Enligt resultaten 
från NMHE0723 är det besvär från vägtrafikbuller som orsakat ökningen.  

Minskat buller uppnås genom ett minskat trafikarbete och genom planering av bebyggelse i 
förhållande till trafik. Det kan även ske genom bullerskyddsåtgärder som bullerplank, treglasfönster, 
bullerreducerande vägbeläggning, elektrifiering av fordon samt genom att använda däck som bullrar 
mindre. Eftersom prognosen är att trafikarbetet ökar och en 100-procentig internalisering endast bidrar 
till att minska ökningen kommer bullerproblemet att fortsätta öka om inte kraftfulla bullerreducerande 
åtgärder vidtas. Det kommer därför även fortsättningsvis finnas behov av att reglera buller liksom 
andra externa effekter såsom trängsel och trafikolyckor (Naturvårdsverket, 2017b). Planering av 
bebyggelse- och gatustruktur som prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik kan bidra till att buller 
och luftföroreningar från biltrafiken minskar samtidigt som vägtrafiken tar mindre plats i gaturummet. 

                                                      
23 NMHI = Nationella miljöhälsoenkäten vars resultat redovisas i Miljöhälsorapport 2009 som går att ladda ned 
via https://snd.gu.se/sv/catalogue/study/ext0066 
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Även ett effektivare och minskat trafikarbete med bil och lastbil skulle ge skulle medföra ökad tillgång 
av mark för andra ändamål än bil- och lastbilstrafik.  

Det ger ökat utrymme för sociala mötesplatser, grönytor, bostäder etcetera vilket kan bidra till att den 
sociala hållbarheten ökar (Naturvårdsverket, 2017b). 
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7. Diskussion och sammanfattande slutsatser 
Tidigare samhällsekonomiska analyser visar att internaliseringsgraden för vägtransporter har ökat det 
senaste tiotals åren, det vill säga att vägtrafikens negativa externa effekter i form av luftföroreningar 
och buller i ökande grad täcks av skatter och avgifter. Trots den ökade internaliseringsgraden bedöms 
godstransporter på väg idag vara underinternaliserad och Sverige har en låg grad av internalisering av 
lastbilstrafik jämfört med andra västeuropeiska länder. För personbilar bedöms de bensindrivna 
bilarnas externa effekter vara överinternaliserade medan de dieseldrivna bilarnas effekter vara 
underinternaliserade. 

Enligt Naturvårdsverkets bedömning av miljömålsuppfyllelse för miljökvalitetsmålet Frisk luft, som 
specificerats med avseende på bland annat halter av föroreningar, allergier och upplevda störningar till 
följd av luftföroreningar och buller, överskrids generellt inte miljökvalitetsnormerna och riktvärden för 
kväveoxider och partiklar i bakgrundsmiljö, med undantag för gaturum i Göteborg och Stockholm 
samt vid enstaka tillfällen även i andra större tätorter och städer. Generellt har luftkvaliteten i våra 
städer förbättrats påtagligt över tid. Den ökande internaliseringsgraden är i överensstämmelse med att 
luftkvalitén i Sverige har blivit bättre. Dock störs alltfler av buller från väg-, järnvägs- och 
flygtrafiken.  

Det är således framförallt i städerna åtgärder behöver sättas in såväl för personbilar som för 
godstrafiken för att miljökvalitetsmålet Frisk luft ska uppnås. De åtgärder som ytterligare behövs kan 
innefatta både tekniska lösningar och regleringar som till exempel eldrift och inrättande av miljözoner 
i stadsmiljö liksom styrmedel som bidrar till att trafikarbetet minskar. Exempel på sådana styrmedel är 
trängselskatt och parkeringsavgifter vilka också skulle medföra minskad trängsel och kunna bidra till 
ett ökat multifunktionellt nyttjande av marken i större tätorter och de stora städerna.   

För miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan kan inte någon uppdelning mellan landsbygd och 
tätort med avseende på vägtrafikens påverkan eftersom det inte har någon betydelse var utsläppen 
sker. För att uppnå etappmålen för miljökvalitetsmålet Begränsas klimatpåverkan krävs kraftiga 
insatser inom hela transportsektorn. Enligt bedömningar förväntas redan beslutade och planerade 
styrmedel (dvs inklusive reduktionsplikten och dess indikativa mål, bonus-malus och nya satsningar 
inom klimatklivet) minska utsläppen av koldioxid från inrikes transporter kraftigt. 
Utsläppsminskningen blir så stor att man genom dessa hamnar nära målet att utsläppen av 
växthusgaser ska minska med minst 70 procent från inrikes transport (utom flyg) till 2030 jämfört med 
2010. För att nå målet kräv en ytterligare minskning med 1–3 miljoner ton eller 5–15 procent 
(Naturvårdsverket 2017b) 

Att skatter och avgifter har betydelse för utsläppen av koldioxid framgår av att de rörliga skatter och 
avgifter som införts från 1990 till idag beräknas ha resulterat i att utsläppen av koldioxid är cirka 15 
procent lägre än vad de beräknats vara utan dessa skatter. Enligt beräkningarna i denna rapport skulle 
en förändring av den nuvarande internaliseringen till en 100-procentig internaliseringsgrad, baserad på 
externa kostnader enligt beräkningar från SAMKOST 2 och sammanställningar av Trafikanalys som 
även innefattar ASEK-värden (dvs koldioxidskatten uppgår i dessa till 1,14 kr/kg CO2e), resultera i att 
utsläppen av koldioxid blir 2 procent lägre 2040 jämfört med dagens prognos fram till 2040 utan 
nyligen beslutade och planerade styrmedel. En sådan beräknad förändring är liten i förhållande till de 
osäkerheter som finns i beräkningarna beroende på osäkerheter om trafikutveckling, priselasticitet, 
teknisk utveckling, den ekonomiska utvecklingen, prisutvecklingen på olja och att vi inte har beaktat 
korspriselasticiteter med mera, men man kan ändå dra slutsatsen att fullständig internalisering inte gör 
att miljökvalitetsmålen uppnås. 

Om koldioxidskatten för personbilar (bensin och diesel) istället ökar från 1,14 kr/kg till 2,0 kr/kg 
beräknas utsläppen av koldioxid bli 8 procent lägre 2030 än med dagens skatt under i övrigt samma 
förutsättningar som beräkningarna ovan, vilket motsvarar 1,6 miljoner ton och därmed bidra till att 
täcka det gap som av Naturvårdsverket bedöms kvarstå även efter beslutade och planerade styrmedel 
införts (i de planerade styrmedlen ingår reduktionsplikten och dess indikativa mål, bonus-malus och 
nya satsningar inom klimatklivet). Det bör också noteras att dessa beräkningar endast baseras på ett 
minskat trafikarbete till följd av ökade bränslekostnader. Vid ett ökat pris kan det också bli lönsamt 
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med ett teknikskifte i form av till exempel en övergång från fossila drivmedel till ett annat fossilfritt 
bränsle (t.ex. el eller biodrivmedel) vilket skulle kunna ha stor påverkan både på trafikarbetet och 
utsläppen. Teknikutvecklingen och kostnaden för ny teknik har också stor potential att påverka 
kostnaden för transporter vilket i sin tur också kan påverka trafikarbetet och därmed emissionerna. 

Idag baseras kostnaden för utsläpp av koldioxid (och internaliseringsgraden) på ett politiskt skuggpris 
härlett från koldioxidskatten vilket resulterar i ett betydligt lägre kalkylvärde (1,14 kr/kg koldioxid). 
Koldioxidskatten är baserad på en politisk överenskommelse. Den är således inte baserade på 
kostnaden för de mycket allvarliga och kostsamma effekter som kan förväntas redan inom några 
årtionden om inte utsläppen av växthusgaser minskar snabbt på global nivå. Om skuggpriset i stället 
baseras på kostnaden för inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel, fordonsincitament såsom 
supermiljöbilspremien och reducerad fordonsskatt för el-bilar och ladd-hybrider blir det betydligt 
högre. Med dessa åtgärdskostnader som grund erhålls enligt Trafikanalys (2017c) ett skuggpris till 
nästan, eller mer än, det dubbla priset per kilo koldioxid för privatbilister och upp till fyra gånger mer 
för förmånsbilister. Det innebär ett skuggpris i storleksordningen 2–4 kr per kilo koldioxid. Ett annat 
sätt att räkna skuggpriset kan vara att utgå från den marginalkostnad som bedöms nödvändig för att nå 
ett givet mål, till exempel minskade utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter med 70 procent 
under perioden 2010 till 2030, vilket för närvarande diskuteras inom bland annat ASEK.  

För att undvika målkonflikter kommer det att krävas en kombination av styrmedel och åtgärder 
innefattande både tekniska lösningar såsom eldrift, och styrmedel i form av ytterligare krav och 
subventioner eller andra incitament som påskyndar processen genom att bidra till minskat trafikarbete 
och minskad fossilbränsleanvändning samt ökad energieffektivitet. En ökad övergång till eldrift och 
biobränsle för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan medför att även andra miljömål 
påverkas. Exakt hur och i vilken omfattning beror på val av bränsle samt råvaror för dessa. En ökad 
användning av biodrivmedel kommer att påverka markanvändningen speciellt när även andra 
samhällssektorer efterfrågar mer biomassa för olika ändamål. Även om Sverige tack vare mycket skog 
har en stor potential för produktion av biodrivmedel så är den långt ifrån tillräcklig för hela 
transportsektorn (väg, sjöfart och flyg) (Riksdagen 2018). Dessutom är det inte rimligt att räkna med 
att hela potentialen i Sverige ska användas för svenska behov. Biodrivmedel säljs på en internationell 
marknad och omställningen från fossila drivmedel till förnyelsebara måste genomföras internationellt. 
Sammantaget står vi inför en ökad konkurrens mellan olika användningsområden för biomassa och 
risker för olika målkonflikter inklusive konflikter mellan olika miljömål som till exempel mellan 
målen Begränsad klimatpåverkan och Ett rikt växt- och djurliv.   

Vid utveckling av såväl ekonomiska som andra styrmedel är det viktigt att beakta eventuella 
målkonflikter med andra hållbarhetsmål såsom de globala målen och andra miljökvalitetsmål för vilka 
det idag inte finns mätbara indikatorer eller etappmål. Det gäller till exempel biologisk mångfald, 
resursförbrukning och förändrad markanvändning. Som påpekas av Trafikanalys (2017a) kan det på 
kort sikt finnas en målkonflikt mellan att å ena sidan bibehålla Sveriges konkurrenskraft och å andra 
sidan bedriva en aktiv klimatpolitik som går längre än andra länder. Som också påpekas av flera 
forskare och även av Trafikanalys kan det i ett längre perspektiv även vara ekonomiskt motiverat med 
snabb strukturomvandling som kan ge svenskt näringsliv ett försprång i den omställning mot ett 
fossilfritt samhälle som måste ske globalt. Det gäller alla sektorer inte minst transportsektorn.  

Sammanfattande slutsatser: 

• För personbilar bedöms de bensindrivna bilarnas externa effekter vara överinternaliserade 
medan de dieseldrivna bilarnas externa effekter vara underinternaliserade. Även lastbilars 
externa effekter bedöms vara underinternaliserade. 

• En hundraprocentig internalisering av vägtrafikens externa kostnader via en förändrad 
bränsleskatt skulle påverka koldioxidutsläppen i mycket liten utsträckning. Enligt 
beräkningarna skulle utsläppen minska med två procent ytterligare jämfört med befintlig 
prognos utan nyligen beslutade och planerade styrmedel. 

• För att klara målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter med 70 
procent till år 2030 jämfört med 2010 års utsläpp krävs ytterligare styrmedel och åtgärder än 
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de som redan har beslutats. Det krävs enligt Naturvårdsverket att utsläppen minskar med 
ytterligare 1–3 miljoner ton eller 5–15 procent. 

• Den nuvarande koldioxidskatten på 1,14 kr per kg koldioxid har inget med den egentliga 
skadekostnaden för utsläppen av koldioxid att göra utan är en politisk överenskommelse om 
en lämplig nivå. Detta skuggpris används dock för att beräknas koldioxidutsläppens kostnader. 
Utifrån kostnaden för olika beslutade styrmedel kan skuggpriser på 2–4 kr per kg koldioxid 
erhållas. En ökning av den nuvarande koldioxidskatten från 1,14 kr per kg koldioxid till 2 kr 
per kg koldioxid skulle minska utsläppen med ytterligare 1,6 miljoner ton eller 8 procent än 
för motsvarande förutsättningar med dagens internaliseringsnivå.  

• I kombination med redan beslutade styrmedel bedöms en ökning av koldioxidskatten med i 
storleksordningen 1 kr per kg koldioxid för personbilar innebära att målet om att minska 
utsläppen från inrikes transporter med 70 procent från 2010 års nivå till år 2030 kan nås. 

• För framtida utsläpp av kväveoxider är en 100-procentig internalisering också av marginell 
betydelse. Avgörande för framtida utsläpp av kväveoxider är beslutade och redan planerade 
krav på utsläppsrestriktioner samt teknikutvecklingen och hur snabbt den förväntade 
övergången till elfordon går. För partiklar och buller är det framförallt minskat trafikarbete 
som har betydelse. 

• Om prognoserna stämmer och inga ytterligare åtgärder vidtas för att begränsa trafikarbetet 
kommer trafikarbetet att fortsätta att öka kraftigt. I synnerhet gäller det godstransporter. Ett 
ökat trafikarbete leder till ökat buller och mer slitagepartiklar från väg- och däckslitage och 
extra mycket om fordonen blir tyngre, vilket elfordonen är.  

• Ett ökat trafikarbete och övergång till andra energislag kan också förorsaka målkonflikter med 
andra miljökvalitets- och hållbarhetsmål. Det finns en rad målkonflikter mellan såväl olika 
miljömål som andra samhällsmål som behöver beaktas när nya och befintliga styrmedel 
utvecklas. 

• Resultaten av beräkningarna av en fullständig internalisering av kostnaderna och effekten av 
att öka koldioxidskatten med en krona bör hanteras med stor försiktig då de bland annat 
bygger på en rad osäkra antaganden om priselasticitet, framtida reallöneutveckling, framtida 
trafikutveckling med mera. Dessutom har vi endast beaktat att ett ökat pris på fossila 
drivmedel minskar trafikarbetet. Men vid ett ökat pris kan det också bli lönsamt med ett 
teknikskifte i form av till exempel en övergång till ett annat bränsle (biodrivmedel och el) 
vilket skulle kunna ha stor påverkan både på trafikarbetet och utsläppen. Teknikutvecklingen 
och kostnaden för ny teknik har också stor potential att påverka framtida utsläpp och 
kostnaden för transporter. Det här gör att man bör följa utvecklingen noga för att vid behov 
förstärka befintliga styrmedel eller införa nya så att målet om att minska utsläppen av 
växthusgaser från inrikes transporter säkert kan nås. 
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Bilaga 1  

De 16 svenska miljökvalitetsmålen 
• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Bara naturlig försurning 
• Giftfri miljö 
• Skyddande ozonskikt 
• Säker strålmiljö 
• Ingen övergödning 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap 
• Storslagen fjällmiljö 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv  

 

  

https://www.miljomal.se/Miljomalen/1-Begransad-klimatpaverkan/
https://www.miljomal.se/Miljomalen/2-Frisk-luft/
https://www.miljomal.se/Miljomalen/3-Bara-naturlig-forsurning/
https://www.miljomal.se/Miljomalen/4-Giftfri-miljo/
https://www.miljomal.se/Miljomalen/5-skyddande-ozonskikt/
https://www.miljomal.se/Miljomalen/6-Saker-stralmiljo/
https://www.miljomal.se/Miljomalen/7-Ingen-overgodning/
https://www.miljomal.se/Miljomalen/8-Levande-sjoar-och-vattendrag/
https://www.miljomal.se/Miljomalen/9-Grundvatten-av-god-kvalitet/
https://www.miljomal.se/Miljomalen/10-Hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/
https://www.miljomal.se/Miljomalen/11-Myllrande-vatmarker/
https://www.miljomal.se/Miljomalen/12-Levande-skogar/
https://www.miljomal.se/Miljomalen/13-Ett-rikt-odlingslandskap/
https://www.miljomal.se/Miljomalen/14-Storslagen-fjallmiljo/
https://www.miljomal.se/Miljomalen/15-God-bebyggd-miljo/
https://www.miljomal.se/Miljomalen/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/
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8. Bilaga 2 

Preciseringar och indikatorer inom miljökvalitetsmålet Frisk luft 
Den övergripande preciseringen för miljökvalitetsmålet Frisk luft är att ”luften ska vara så ren att 
människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas”.  

För att uppnå detta har regeringen fastställt tio preciseringar om högsta halter24: 

• Bensen 
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för 
skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena 
sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av bensen inte överstiger 1 
mikrogram per m3 luft beräknat som ett årsmedelvärde. 

• Bens-a-pyren 
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för 
skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena 
sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av bens(a)pyren inte överstiger 
0,0001 mikrogram per m3 luft (0,1 nanogram per m3 luft) beräknat som ett årsmedelvärde. 

• Butadien 
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för 
skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena 
sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av butadien inte överstiger 0,2 
mikrogram per m3 luft beräknat som ett årsmedelvärde. 

• Formaldehyd 
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för 
skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena 
sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av formaldehyd inte överstiger 
10 mikrogram per m3 luft beräknat som ett timmedelvärde. 

• Partiklar (PM2,5) 
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för 
skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena 
sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av partiklar (PM2,5) inte 
överstiger 10 mikrogram per m3 luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 25 mikrogram per 
m3 luft beräknat som ett dygnsmedelvärde. 

• Partiklar (PM10) 
Halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för 
skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena 
sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av partiklar (PM10) inte 
överstiger 15 mikrogram per m3 luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per 
m3 luft beräknat som ett dygnsmedelvärde. 

• Marknära ozon 
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för 
skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena 
sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att alten av marknära ozon inte överstiger 
70 mikrogram per m3 luft beräknat som ett åttatimmarsmedelvärde eller 80 mikrogram per m3 
luft räknat som ett timmedelvärde 

• Ozonindex 
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för 

                                                      
24 https://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/2-Frisk-luft/Preciseringar-av-Frisk-luft/ 
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skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena 
sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att ozonindex inte överstiger 10 000 
mikrogram per m3 luft under en timme beräknat som ett AOT40-värde under perioden april–
september. 

• Kvävedioxid 
Halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för 
skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena 
sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av kvävedioxid inte överstiger 
20 mikrogram per m3 luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per m3luft 
beräknat som ett timmedelvärde (98-percentil). 

• Korrosion 
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för 
skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena 
sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att korrosion på kalksten understiger 6,5 
mikrometer per år. 

 

Indikatorer för miljömålet frisk luft 
Det finns 9 nationella indikatorer som främst används för att följa upp miljökvalitetsmålet25: 

• Allergiker/astmatiker och luftföroreningar 
• Bensen i luft 
• Besvär av bilavgaser 
• Besvär av vedeldningsrök 
• Flyktiga organiska ämnen 
• Kvävedioxid i luft 
• Marknära ozon 
• Partiklar i luft 
• Svaveldioxid i luft 

Nedan ges en kort beskrivning av de indikatorer som är relevanta för transportsektorn26 

Allergi/astmatiker 

Allergi och annan överkänslighet är ett sammanfattande begrepp för flera sjukdomstillstånd med 
likartade symtom. Beräknat på data från den nationella miljöhälsoenkäten 2007 (NMHE, 2008) finns 
det ca 2 miljoner vuxna svenskar med astma, hösnuva eller allergisnuva, av dessa är drygt 200 000 
besvärade av bilavgaser och/eller vedeldningsrök minst en gång per vecka. De besvär som 
rapporterades var klåda, sveda, irritation i ögonen och irriterad samt täppt eller rinnande näsa. 
Förekomsten av allergi mot vissa ämnen har ökat och minskat mot andra.  

Bensen i luft 

Bensen är ett flyktigt aromatiskt kolväte som är cancerframkallande. Bensen sprids bland annat från 
bensinbilar, snöskotrar och fritidsbåtar. Den största källan till bensenutsläpp är biltrafiken eftersom 
bensinen innehåller bensen. Katalytisk avgasrening för bilar och minskad bensenhalt i bensin har 
påtagligt bidragit till att bensenhalten i luften sjunkit sedan början av 1990-talet. 

Besvär av bilavgaser 

                                                      
25 https://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/2-Frisk-luft/Preciseringar-av-Frisk-luft/ 

26 https://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer 
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Enligt en nationell hälsoenkät som utfördes 2007 över hela Sverige (SCB, 2008, Socialstyrelsen, 2009) 
besvärades 6 procent vuxna personer som tillfrågats ofta, dvs minst en gång per vecka, av bilavgaser i, 
eller i närheten av, sin bostad. Enligt samma studie besväras dessutom ytterligare 12 procent ibland av 
bilavgaser i, eller i närheten av, sin bostad. Flest besvär rapporteras av de som bor i storstadsområden. 
Trots att luftföroreningssituationen på flera sätt förbättrats är det sannolikt att dagens nivåer på många 
ställen är förknippade med negativa hälsoeffekter eftersom synen på luftföroreningars skadeverkningar 
har skärpts avsevärt. 

Flyktiga organiska ämnen 

Flyktiga organiska ämnen, såsom bensen, kan vara hälsofarliga, dessutom bildar de vid närvaro av 
solljus tillsammans med kväveoxider marknära ozon som i sin tur kan ge effekter på hälsa och miljö. 
De totala utsläppen av flyktiga organiska föreningar i Sverige år 2015 var 163 900 ton.  

Kvävedioxid i luft 

Dagar med förhöjda halter av kvävedioxid kan till exempel förvärra för dem som redan har astma eller 
lungproblem. Data pekar även på effekter på hälsan, bl.a. hos barn, av kvävedioxid vid halter som ofta 
förekommer i våra tätorter vid längre tidsexponering. Nedfallet av kväveföreningar orsakar försurning 
och övergödning i naturen. Kvävedioxid deltar även i bildandet av marknära ozon. Kvävedioxid bildas 
vid all typ av förbränning. För de flesta tätorter är biltrafiken den största utsläppskällan. Andra källor 
som energianvändning, energiproduktion, arbetsmaskiner och sjöfart kan också ge betydande bidrag 
till halterna av kvävedioxid. 

Marknära ozon 

Marknära ozon är en så kallad sekundär förorening då ozonet inte släpps ut direkt från olika källor 
utan bildas av andra primära föroreningar som släpps ut. Marknära ozon bildas genom kemiska 
reaktioner mellan flyktiga organiska ämnen och kväveoxider i närvaro av solljus. Under episoder med 
höga halter av marknära ozon kan människor drabbas av irritation i andningsvägarna. Känsliga 
personer eller astmatiker kan även få andningsbesvär. Exponeringen kan även bidra till en ökad 
dödlighet och data tyder även på möjlig påverkan på gravidistesutfall. Det finns ökande bevis för att 
långsiktig exponering för ozon kan bidra till uppkomst av astma samt bidra till tidigarelagd dödlighet27 
Marknära ozon kan även ge skador på växtlighet till exempel i form av synliga skador på bladen eller 
kortare livslängd hos bladen. Skador på jordbruksgrödor och skogsbruk resulterar i stora årliga 
kostnader. Ozon är även en växthusgas samt påverkar kolupptaget i växtlighet vilket har betydelse för 
klimatet. En stor mängd ozon, men även ozonbildande ämnen, importeras med vindar över gränserna 
till Sverige från kontinenten och är därför ett problem som sträcker sig över landsgränserna. Sverige 
kan bidra till minskningen av marknära ozon genom att minska de svenska utsläppen av ozonbildande 
ämnen. Trafik- och energisektorn står för stora delar av de svenska utsläppen men utsläpp från små 
arbetsmaskiner, utombordsmotorer och användning av lösningsmedel bidrar också. Indikatorn ses för 
tillfället över och kan förändras/strykas 

Partiklar i luft 

Partiklar som förorening i luften i våra tätorter har allvarliga effekter på människors hälsa även vid 
låga nivåer. Åtgärder för att minska halterna kan därför motiveras även vid förhållandevis god 
luftkvalitet. Exponering för partiklar kan hos barn försämra lungfunktionen och påverka lungornas 
normala utveckling. Enligt svenska studier bedöms partiklar orsaka mellan 3 000 och 5 000 förtida 
dödsfall per år i Sverige. Detta motsvarar en förkortad medellivslängd på cirka 6–12 månader. 
Partiklar (PM2,5) bildas vid all typ av förbränning. Energisektorn och trafiken är dominerande källor. 
Långdistanstransport av partiklar (PM2,5) från omgivande länder bidrar väsentligt till halterna i södra 
Sverige. En dominerande källa till höga halter av grova partiklar (PM10) i gatumiljö i svenska tätorter 

                                                      
27 WHO Europe, Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP, 2013 
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är slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand. Slitaget uppstår främst vid användningen av 
dubbdäck. Indikatorn ses för tillfället över och kan förändras/strykas. 

Svaveldioxid i luft 

Målet för svaveldioxid är i första hand kopplat till påverkan genom korrosion av material. Intransport 
av svaveldioxid till Sverige från de europeiska länderna är den främsta orsaken till försurning av mark 
och vatten i Sverige.  Lufttransport från kontinenten och utsläpp från sjöfarten gör att de högsta 
halterna av svaveldioxid i landet numera finns i kuststäder i södra Sverige. Indikatorn ses för tillfället 
över och kan förändras/strykas. 
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