
 
 
 
 
 
 

Externa kostnader för luftföroreningar från transporter i olika 
delar av Sverige 

Sammanfattning och slutsatser från arbetet med luftkvalitet i 
SAMKOST 

 
 

Lena Nerhagen – VTI 
Mattias Haraldsson - VTI 

 

CTS Working Paper 2018:21 
 

Abstract 
Syftet med denna studie har varit att genom några beräkningsexempel klargöra hur de externa 
kostnaderna för luftföroreningar varierar mellan transportslag och geografi i Sverige, samt 
att tydliggöra vilka faktorer som ligger bakom dessa skillnader. Syftet är också att sätta in 
dessa resultat i en internationell kontext för att beskriva hur den svenska situationen förhåller 
sig till den som råder i andra länder både när det gäller miljöproblemen som orsakas av 
utsläpp till luft men också arbetet med att utforma miljöarbetet baserat på denna kunskap. 
Det senare är viktigt för att kunna föra en diskussion om hur Sverige påverkas av och kan 
bidra till internationellt luftvårdsarbete, framförallt inom EU eftersom den största påverkan 
av utsläpp från transportsektorn i Sverige sker inom Europa. Vi har i arbetet med SAMKOST 
studerat effekter på såväl lokal som regional nivå utifrån den metodik som tillämpas inom 
EU där hälsoeffekter utvärderas baserat på marginella haltförändringar i det som kallas urban 
eller regional bakgrund. De underlag som tagits fram i SAMKOST-projekten skiljer sig 
därför från flertalet svenska studier som oftast bedömer effekterna av den totala halten utan 
hänsyn till källa eller åtgärd. De modelleringar som är grunden för beräkningarna har 
genomförts av SMHI vilket säkerställer att resultaten är jämförbara mellan de olika 
transportslagen.  
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie har varit att genom några beräkningsexempel klargöra hur de externa 

kostnaderna för luftföroreningar varierar mellan transportslag och geografi i Sverige, samt att 

tydliggöra vilka faktorer som ligger bakom dessa skillnader. Syftet är också att sätta in dessa resultat i 

en internationell kontext för att beskriva hur den svenska situationen förhåller sig till den som råder i 

andra länder både när det gäller miljöproblemen som orsakas av utsläpp till luft men också arbetet 

med att utforma miljöarbetet baserat på denna kunskap. Det senare är viktigt för att kunna föra en 

diskussion om hur Sverige påverkas av och kan bidra till internationellt luftvårdsarbete, framförallt 

inom EU eftersom den största påverkan av utsläpp från transportsektorn i Sverige sker inom Europa. Vi 

har i arbetet med SAMKOST studerat effekter på såväl lokal som regional nivå utifrån den metodik som 

tillämpas inom EU där hälsoeffekter utvärderas baserat på marginella haltförändringar i det som kallas 

urban eller regional bakgrund. De underlag som tagits fram i SAMKOST-projekten skiljer sig därför från 

flertalet svenska studier som oftast bedömer effekterna av den totala halten utan hänsyn till källa eller 

åtgärd. De modelleringar som är grunden för beräkningarna har genomförts av SMHI vilket säkerställer 

att resultaten är jämförbara mellan de olika transportslagen.  
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1. Introduktion  

VTI har sedan 2013 haft ett regeringsuppdrag att beskriva trafikens samhällsekonomiska kostnader. 

Dessa är av olika slag men till de så kallade externa effekterna (kostnaderna), vilka är sådana som 

drabbar tredje part, hör luftföroreningar. Denna rapport syftar till att ge en samlad bild av de resultat 

som framkommit i arbetet när det gäller påverkan på luftkvalitet från väg-, sjö- och flygtransporter i 

Sverige1,  i synnerhet att analysera hur kostnaden för utsläpp skiljer sig åt mellan olika transportslag 

och olika geografiska områden. Ett exempel på geografiska skillnader som är av betydelse är 

befolkningstätheten i olika delar av Europa. I Belgien, som är ett av de av luftföroreningar mest 

påverkade länderna i Europa, är det ungefär 300 personer per km2 som drabbas av trafikens utsläpp 

medan det i delar av Norrland inte är några personer alls (den genomsnittliga befolkningstätheten är 

ungefär 1 person per km2). Ett annat exempel på geografiska skillnader som det är viktigt att försöka 

bedöma betydelsen av är hur Östersjön, som är ett innanhav, påverkas av deposition av föroreningar 

som bidrar till försurning och övergödning jämfört med mer öppet hav. 

Att problemet med luftföroreningar har en lång historia illustreras av att det låg till grund för 

etableringen av begreppet externa effekter som används inom miljöekonomin. År 1920 publicerade 

ekonomen Pigou en artikel som baserades på iakttagelsen att utsläppen från den koleldade industrin 

i England medförde ökade kostnader för tvätt och renhållning, Han introducerade idén om att med 

en skatt på produktionen kunna begränsa utsläppen till en ”lagom” nivå. Vad som är ”lagom” beror 

på en rad förhållanden. Därför behöver miljöpolitiken, för att vara samhällsekonomiskt effektiv (d.v.s. 

att säkerställa att samhällets begränsade resurser används för att hantera miljöproblem som orsakar 

stora negativa effekter på människor och miljö), anpassas till den specifika situationen, t.ex. 

halter/utsläppsnivåer och befolkningstäthet.  

I denna rapport är syftet att genom några beräkningsexempel klargöra hur de externa kostnaderna 

för luftföroreningar varierar mellan transportslag och geografi i Sverige, samt att tydliggöra vilka 

faktorer som ligger bakom dessa skillnader. Syftet är också att sätta in dessa resultat i en 

internationell kontext för att beskriva hur den svenska situationen förhåller sig till den som råder i 

andra länder både när det gäller miljöproblemen som orsakas av utsläpp till luft men också arbetet 

med att utforma miljöarbetet baserat på denna kunskap. Det senare är viktigt för att kunna föra en 

diskussion om hur Sverige påverkas av och kan bidra till internationellt luftvårdsarbete, framförallt 

inom EU eftersom den största påverkan av utsläpp från transportsektorn i Sverige sker inom Europa.  

Det internationella arbetet med att minska utsläppen till luft har pågått sedan 1950-talet. Detta 

arbete har gett resultat och halterna idag, inte minst i Sverige, är betydligt lägre än de varit under 

förra seklet. En sak som därför är viktigt att beakta i denna typ av analys är de förändringar som sker 

över tid.2  Figur 1 illustrerar de minskningar i utsläpp som skett i Sverige sedan 1990.3 För den 

miljöekonomiska analysen innebär detta, så som diskuteras i Viscusi och Gayer (2005), att såväl 

förväntade miljö- och hälsoeffekter som människors värdering förändras. Effekterna på miljö och 

hälsa kan förväntas avta i takt med att halterna minskar och den marginella nyttan (individers 

värderingar) av att minska utsläppen avtar också. 4 Den samlade effekten av detta är att de externa 

                                                           
1 I rapporten hanteras inte koldioxid eftersom dess miljöpåverkan är densamma oavsett var utsläppen sker 
liksom oavsett transportslag som använder fossilbaserat bränsle. 
2 Bly är ett exempel på det där den externa kostnaden relaterat till bränsleanvändning numera är noll därför att 
denna komponent fasats ut från nu använda fordonsbränslen. 
3 För mer information se Naturvårdsverket (2015). 
4 Det är en pågående forskningsfråga vad som är relevanta antaganden exempelvis när det gäller 
effektsamband för hälsa, finns det för vissa föroreningar tröskeleffekter eller icke-lineariteter? Det senare 
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kostnaderna avtar och i vissa fall kan närma sig noll. I takt med att halterna minskar ökar därför 

behovet av att klarlägga hur kostnaden för olika utsläpp varierar för att kunna identifiera vilka 

miljöproblem som kvarstår som det är samhällsekonomiskt motiverat att åtgärda.  

 

Figur 1 Svenska utsläpp av olika luftföroreningar från 1990 med prognos till 2030 (Källa: 

Nerhagen, 2016 som hämtat den från Naturvårdsverkets hemsida) 

När det gäller styrmedel har Sverige varit tidigt ute med att använda riktvärden i miljöarbetet men då 

inte med bindande gränsvärdens fastställda i lag. Sådana tillkom när miljökvalitetsnormerna för 

utomhusluft infördes i och med införandet av miljöbalken 1999. Utformningen skiljer sig dock i vissa 

delar från de gränsvärden som tillämpas som styrmedel internationellt (Pyddoke och Nerhagen, 

2010). Efter införandet av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft har exempelvis fokus i 

övervakningen när det gäller transporternas påverkan ofta varit på halter i närheten av väg och med 

fokus på lokala föroreningar. Internationellt har de haft större fokus på halter i urban och regional 

bakgrund som bättre speglar den genomsnittliga exponering i en befolkning och som är de underlag 

som använts för att bedöma effekter i befolkningen. Vi har därför studerat effekter på såväl lokal 

som regional nivå utifrån den metodik som tillämpas inom EU, där hälsoeffekter utvärderas baserat 

på haltförändringar i det som kallas urban eller regional bakgrund. De underlag som tagits fram i 

detta projekt skiljer sig därför från flertalet svenska studier. De modelleringar som är grunden för 

beräkningarna har genomförts av SMHI (Bergström, 2008; Windmark m fl., 2015; Leung m fl., 2018) 

vilket säkerställer att resultaten är jämförbara mellan de olika transportslagen.  

Eftersom vi i SAMKOST använt de modeller som utvecklats i EU projekt för att klarlägga nyttor av att 

genomföra utsläppsminskningar kan resultaten användas som underlag i EU:s arbete med att 

åstadkomma minskade utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt. EU kommissionen har identifierat ett 

generellt genomförandeunderskott i miljöarbetet och har därför påbörjat ett arbete som handlar om 

”Environmental compliance and governance” (EU kommissionen, 2018a). Inom ramen för detta ska 

medlemsländerna också få tydligare återkoppling på hur de har lyckats i arbetet med 

                                                           
gäller exempelvis för NO2 där det antas att hälsopåverkan ökar vid halter över 200 µg/m3. När det gäller 
hälsoeffekter är ett vanligt antagande i många analyser att effektsambanden är linjära. Detta är ett rimligt 
antagande när mindre förändringar (marginella) vid en viss haltnivå analyseras men det gäller inte generellt. 
För en mer utförlig diskussion om detta se exempelvis Holland (2013a) eller Krewski m fl. (2009). För monetära 
värderingar är ett vanligt antagande avtagande nytta, d v s betalningsviljan minskar i takt med att problemen 
avtar. 
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implementeringen av EU:s lagstiftning. Enligt det underlag som EU kommissionen presenterade i maj 

20175 är det viktigt att arbeta utifrån de förutsättningar som råder på en viss plats. Vidare är 

tydlighet och transparens en viktig del i arbetet och EU-kommissionen arbetar på olika sätt med 

dialoger med medlemsstaterna för att säkerställa att EU lagstiftningen tillämpas på samma sätt.  

Efter denna inledning beskriver vi i nästa avsnitt hur arbetet med att förbättra luftkvaliteten bedrivits 

under lång tid och att det har gett resultat. Vi fokuserar på USA, EU och Sverige eftersom det är här 

det mesta arbetet skett som har haft betydelse för dagens situation i Sverige. Denna översikt 

illustrerar också hur problemen med utsläpp till luft varierar med geografi. Därefter genomför vi 

jämförande beräkningar av externa kostnader för utsläpp till luft från en transport med personbil, 

lastbil, fartyg respektive flyg för tre olika transportsträckor i Sverige, en i norr och två i söder. 

Sträckorna är av ungefär samma längd för att tydliggöra betydelsen av i vilket geografiskt område 

som en transport med ett visst transportslag sker. Vi avslutar med att beskriva våra huvudsakliga  

slutsatser samt vilken betydelse våra resultat kan ha för utformning av styrmedel och som underlag i 

internationella förhandlingar.  

2. Luftkvalitetsarbetet – internationell samverkan har gett resultat 

Jämfört med den situation som rådde under av 1900-talet är luftkvaliteten i Sverige idag betydligt 

bättre. Orsaken är att det bedrivits ett systematiskt arbete med att begränsa utsläppen till luft i över 

50 år. I detta avsnitt presenterar vi med några nedslag i historien hur detta arbete utvecklats över tid 

internationellt och i Sverige. Det internationella arbetet har varit och är viktigt eftersom utsläpp till 

luft ofta är gränsöverskridande miljöproblem. Detta arbete har påverkat politiken och medfört att 

överenskommelser träffats, lagar instiftats och styrmedel utformats för att hantera de olika 

miljöproblem som utsläpp till luft orsakar. Styrmedel har dock framförallt införts i den så kallade 

industrialiserade världen så problemen med höga utsläpp och väldigt dålig luftkvalitet kvarstår i 

många andra länder. 6  

För att få en överblick över hur arbetet med att förbättra luftkvaliteten har utvecklats över tid har vi 

utifrån olika källor, framförallt tidigare genomförda VTI-studier, gjort en sammanställning av ett urval 

av händelser som beskriver denna utveckling. Sammanställningen återfinns i tabellen i bilaga 1. Den 

innehåller både händelser som påvisat problemet men även exempel på forskning och internationell 

samverkan som i sin tur påverkat internationell och nationell politik. Av denna sammanställning 

framgår att USA och Storbritannien var tidigt ute och redan under 1950-talet införde lagstiftning 

avseende luftkvalitet. Orsaken till detta var återkommande episoder med höga halter av vissa 

luftföroreningar i större städer med negativa effekter på människors hälsa. Inledningsvis var det 

alltså utsläpp med lokal påverkan som var i fokus. Därefter, under 1960-talet, framkom att det var 

luftföroreningar som orsakade miljöproblemet med försurning av mark och vatten. Detta ledde fram 

till etableringen 1979 av FN:s luftvårdskonvention med syfte att utveckla ett internationellt arbete 

med att minska denna påverkan. Inom ramen för detta arbete etablerades både åtgärdsstrategier 

och institutioner för samarbete och övervakning av luftkvalitet. 

USA är det land som var först med att introducera gränsvärden som styrmedel i arbetet med 

luftkvalitet. De etablerade också tidigt ett arbete med övervakning och uppföljning av luftkvalitet. 

Dessutom utvärderas med jämna mellanrum etablerade gränsvärden för att säkerställa att 

                                                           
5 I utkastet till vägledning sägs det exempelvis (Ricardo Energy and Environment, 2017): “Ensure a common 
approach to the initial NAPCP by Member States so as to facilitate pan-EU analysis. 
6 Skillnaderna mellan länder och kontinenter är stora vilket innebär att en diskussion om miljöproblemens 
omfattning och om utformningen av ett lands luftvårdspolitik alltid bör föras utifrån en geografisk kontext. 
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utformningen överensstämmer med aktuell kunskap om förväntade effekter (US EPA, 2010b; 2011). 

Därutöver införde de tidigt ekonomiska styrmedel. Ett känt exempel är handel med utsläppsrätter för 

svaveldioxid riktade mot industrin i syfte att minska övergödning och försurning. Detta system 

infördes dock bara inom ett visst geografiskt område, de nordöstra delarna huvudsakligen, där USA 

liksom Sverige haft problem med miljöpåverkan på eko-systemet. Enligt US EPA (2010a) har denna 

åtgärd haft förväntad effekt. Den har exempelvis bidragit till en minskning av uppmätta halter av SO2, 

årsmedelvärden, med 76 procent mellan 1980 och 2009. Mellan 1990 och 2008 har våtdepositionen 

av sulfat minskat med 43 procent. Detta är relevant för innehållet i denna studie eftersom sulfat är 

sekundära partiklar som bedöms ha en betydelsefull påverkan på människors hälsa. 

USA är också det land som de viktigaste epidemiologiska effektsambanden, som används 

internationellt i beräkningar av hälsokonsekvenser av partiklar (primära och sekundära), är hämtade 

ifrån. Att vi fokuserar på partiklar beror på att de i de flesta studier har störst betydelse för storleken 

på den externa kostnaden. En studie som varit särskilt viktig för att beräkna hälsoeffekter av 

förbränningspartiklar från olika källor, inklusive avgaser från transportsektorn, är American Cancer 

Society Study Linking Particulate Air Pollution and Mortality. Detta var en så kallad kohortstudie som 

följde personer över flera år för att studera hur olika faktorer kan bidra till utveckling av cancer. 

Studien omfattade hela USA och har därför kunnat användas för att studera hur skillnader i halter av 

luftföroreningar påverkar dödligheten i en befolkning, vilket t.ex. möjliggjort jämförelser av 

betydelsen av skillnader i halter mellan olika städer i USA. Luftkvalitet varierar dock även inom 

tätorter och år 2009 publicerades därför en studie som gjort en fördjupad analys av dessa data med 

högre geografisk upplösning (Krewitt m fl., 2009). Syftet var att öka kunskapen om hur variationer i 

halter och sammansättningen (blandningen) av luftföroreningar påverkar tidigare fastställda 

effektsamband. I denna studie undersöks därför vilka geografiska skillnader i exponering för fina 

partiklar som det finns inom städerna Los Angeles och New York och vilken betydelse dessa skillnader 

har för dödligheten. Vidare analyseras effekterna på dödlighet till följd av skillnader i luftföroreningar 

mellan olika områden i USA.  

Slutsatsen av denna studie är att det finns skillnader i luftkvalitet både inom och mellan urbana 

områden i USA som gör att effektsambanden skiljer sig åt. Fördjupade analyser visar att detta inte 

kan förklaras av skillnader i karakteristika mellan de individer som ingått i respektive undersökning. 

En viktigare orsak verkar i stället vara att det finns skillnader i exponering vilket beror på vilka 

källorna till luftföroreningarna är. Resultaten är mer osäkra i New York jämfört med Los Angeles 

vilket förklaras av mindre variation i halter mellan olika områden inom staden därför att bidraget från 

regionala källor är större7  

Inom EU inleddes arbetet med att förbättra luftkvaliteten på 1970-talet. EU kommissionen (2018b) 

beskriver hur detta arbete bedrivs för närvarande. Arbetet bygger på tre pelare; de gränsvärden som 

är fastställda i Luftkvalitetsdirektiven, utsläppsmålen som anges i Takdirektivet samt utsläppskrav på 

centrala utsläppskällor. Baserat på subsidiaritetsprincipen så ska implementeringen ske på nationell, 

regional och lokal nivå så att åtgärderna anpassas till speciella förhållanden och behov. Vidare syftar 

arbetet till genomförande av kostnadseffektiva åtgärder som stödjer det övergripande arbetet med 

hållbar tillväxt och att skapa jobb. Exempel på åtgärder beskrivs, exempelvis gällande arbetet med att 

begränsa utsläpp från transportsektorn i tätorter. Det konstateras att sådana åtgärder ska ske utifrån 

en luftkvalitetsplan som är utformad utifrån luftkvalitetsdirektivet 2008/50/EU. Det beskrivs också 

att det är nödvändigt att korrekt övervakning sker av luftkvaliteten i medlemsstaternas hela 

                                                           
7 Detta är exempelvis sekundära partiklar från industrin som det nämndes inledningsvis varit ett stort problem i 
nordöstra USA. 



5 

 

territorium. Det handlar exempelvis om att lägga provtagningspunkter i områden med de högsta 

föroreningskoncentrationer som befolkningen kan antas utsättas för under betydande tidsperiod i 

förhållande till de berörda gränsvärdena. 

Liksom i USA har EU också etablerat metoder för uppföljning och utvärdering. Exempelvis ska 

medlemsstaterna rapportera om det sker överskridanden av gränsvärden för luftkvalitet. 

Vetenskaplig expertis används för att ta fram underlag för utformning av styrmedel, ett exempel är 

den så kallade GAINS-modellen som används för att ta fram underlag för att analysera 

konsekvenserna av olika handlingsalternativ8.  Därutöver sammanställer den Europeiska miljöbyrån 

(EEA) resultaten om miljötillstånd utifrån data som medlemsländerna rapporterar in. På EEA:s 

hemsidor beskrivs exempelvis utvecklingen över tid för de viktigaste föroreningarna från 

transportsektorn. Den relativa förändringen i utsläpp framgår av diagrammet i Figur 2.  

 

Figur 2 Procentuell minskning i utsläpp från transportsektorn i EU från 1990 till 2015 (Källa: 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-air-

pollutants-8/transport-emissions-of-air-pollutants-5) 

Diagrammet visar att mellan 1990 och 2016 har utsläppen av NOx minskat med 41 %, för SOx med 49 

%, för CO med 85 % och för NMVOC med 86% över EEA -33. Emissionerna av PM2.5 har minskat med 

42 % från år 2000. Den stora minskningen har skett för vägtransportsektorn. Endast NH3 har ökat för 

detta transportslag men bidraget till totala utsläppen är litet. För flyg (förutom NMVOC) och sjöfart 

(förutom PM10) har utsläppen ökat sedan 1990. Flygets utsläpp av NOx har mer än fördubblats (+123 

%) sedan 1990, medan emissionerna av NOx och NMVOC från internationell sjöfart har ökat med 19 

% respektive 13 %. PM2.5 emissionerna från sjöfart har minskat med 26 % sedan 2000. I och med att 

utsläppen från landbaserade källor minskar ökar bidraget från sjöfart och flyg relativt sett. Sjöfart 

bidrar nu till 24 % av emissionerna av NOx och 20 % av emissionerna av SOx.   

                                                           
8 Modellen har utvecklats av forskningsinstitutet IIASA i Österrike, för mer information se 
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/air/Program-Overview.en.html. 

http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/air/Program-Overview.en.html
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Även de beräknade dödsfallen till följd av nuvarande luftkvalitet redovisas i EEA (2017).  Mindre än 

en procent av dessa dödsfall förväntas ske i Sverige. Med användning av resultaten från WHO 

projektet HRAPIE har även antalet förlorade levnadsår beräknats. Resultaten visar att relativt sett, 

förlorade levnadsår per 100 000 invånare, så är effekten lägst i de nordiska länderna. Förklaringen till 

detta är en kombination av låga halter och låg befolkningstäthet. Gränsvärden har också fastställts 

för olika typer av påverkan på ekosystem så även påverkan på ekosystemen i olika delar av Europa 

beskrivs och diskuteras i EEA (2017). Överskridanden sker för vissa föroreningar och då framförallt i 

Mellaneuropa. I syfte att hantera dessa problem, men även hälsoeffekter, antogs år 2016 ett nytt så 

kallat takdirektiv9. Det handlar om hur EU ska implementera det så kallade Göteborgsprotokollet 

vilket är framtaget inom ramen för Luftvårdkommissionens arbete.  

I Sverige har Naturvårdsverket det övergripande ansvarat för arbetet med luftkvalitet. Myndigheten 

har exempelvis tagit fram förslag på hur detta nya Takdirektivet ska implementeras i Sverige 

(Naturvårdsverket, 2017) och ansvarar för uppföljning av gällande lagstiftning och miljömålen. Som 

grafen i Figur 1 visade har utsläppen till luft från olika källor i Sverige minskat stadigt sedan 1990-

talet. Även i Sverige är partiklar den förorening som ofta varit i fokus. En viktig orsak till detta är 

bidraget av större (grova) partiklar från vägslitage vilket medfört att de svenska 

miljökvalitetsnormerna för PM10 har överskridits. Naturvårdsverket (2018) konstaterar att precisering 

för PM10, både års- och dygnsmedelvärden, fortfarande överskrids i gatunivå i storstäderna samt i en 

rad mellanstora städer (se Figur 3). Årsmedelvärdet för halten av PM2,5 i bakgrundsluft (10 µg/m3) 

klaras däremot som regel i hela landet.  

 

Figur 3 Årsmedelvärden i gatunivå för PM10 i några svenska städer år 2007 - 2016.  (Källa: 

Naturvårdsverket, 2018) 

IVL Svenska Miljöinstitutet har under många år, på uppdrag av Naturvårdsverket, varit datavärd för 

de data som samlas in inom ramen för Sveriges miljöövervakning av luftkvalitet. De har därmed också 

förmedlat olika typer av information baserat på dessa data till stöd för arbetet med miljömålen. I 

SAMKOST 2 har vi sammanställt en hel del av dessa resultat som underlag för vår analys. Institutet 

har också under 30 år arbetat tillsammans med kommunerna för att övervaka och följa upp lokal 

luftkvalitet och med anledningen av det publicerades en rapport som beskriver utvecklingen över tid 

(Fredricsson, Persson och Tang, 2016).  Av den framgår att det skett förändringar när det gäller 

övervakning av lokal luftkvalitet. Enligt rapporten har mätningarna i gaturum ökat till följd av 

Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) som föreskriver att mätningar i första hand ska ske där 

                                                           
9 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 om minskning av nationella utsläpp av vissa 
luftföroreningar. 
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människor exponeras för de högsta halterna10. Författarna konstaterar att fokus på mätningar i 

gatunivå inneburit att underlaget för att kunna göra mer generella trendanalyser av hur partiklar 

påverkar luftkvaliteten i tätorter har minskat.  Ett tiotal kommuner har dock mätt PM10 i urban 

bakgrund och baserat på detta, samt vissa kompletterande mätningar, har författarna genomfört en 

trendanalys som visar en nedåtgående trend för halterna av PM10 med cirka 35 procent. Resultaten 

av analysen framgår av diagrammet i Figur 4. 

 

Figur 4 Halterna av PM10 i urban bakgrund (Källa: Fredricsson, Persson och Tang, 2016).   

IVL Svenska Miljöinstitutet har också inom ramen för miljömålsarbetet genomfört beräkningar av 

antalet förtida dödsfall som orsakas av exponering för halter av några förbränningsrelaterade 

luftföroreningar i Sverige. I den senaste rapporten (Gustafsson m fl., 2018) konstaterar de att 

halterna idag generellt sett är lägre än både svenska miljökvalitetsnormer och miljömål. Det 

konstateras också att ungefär hälften av de beräknade dödsfallen beror på utsläpp som skett i andra 

länder och som förts hit med vindarna (intransport). När det gäller beräknade dödsfall så är de något 

högre än föregående studie genomförd år 2014, vilket inte beror på att befolkningsexponeringen 

förändrats utan på att de använt andra effektsamband i denna studie. Alternativa effektsamband 

skulle ge 15 – 30% färre beräknade förtida dödsfall.11  

Ett annat exempel på den utvärdering som sker i Sverige är Miljöhälsorapporten (2017). Detta är den 

fjärde i ordningen och liksom tidigare är rapporten framtagen av Institutet för Miljömedicin vid 

Karolinska institutet. En sammanställning avseende riktvärden för utomhusluft visar att 

preciseringarna av de svenska miljökvalitetsmålen i flera fall är lägre än de som anges av WHO. I 

rapporten ges också en översikt av luftföroreningarnas hälsoeffekter i Sverige samt vissa 

kvantifieringar. Miljöhälsorapporten redovisar beräkningar av hälsoeffekten av den totala halten som 

hela eller delar av befolkningen exponeras för men innehåller inga bedömningar av effekten från 

enskilda föroreningar, t.ex. PM2.5 eller NO2, eller betydelsen av utsläpp från olika källor. Detta skiljer 

sig från den metodik som används i USA och rekommenderas av EU och som tillämpats inom ramen 

                                                           
10 Detta skiljer sig från Luftkvalitetsdirektivets anvisning (se Annex III B) som anger (vår kursivering): ”the areas 
within zones and agglomerations where the highest concentrations occur to which the population is likely to be 
directly or indirectly exposed for a period which is significant in relation to the averaging period of the limit 
value(s).” Att mätningar baseras på denna princip anges som väldigt viktigt i EU kommissionen (2018). 
11 Viktigt att notera är att dessa beräkningar är en bedömning av hur luftföroreningar bidrar till att minska den 
genomsnittliga förväntade livslängden i befolkningen. Varje beräknat dödsfall antas motsvara ungefär 11 
förlorade levnadsår. 
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för SAMKOST, där beräkningarna utgår ifrån förväntade effekter av en viss förorening och en mindre 

(marginell) förändring av utsläppen, vilket är det mest relevanta vid styrmedelsanalyser.   

Slutsatserna av det internationella arbetet med luftkvalitet är att det finns stora skillnader mellan 

olika geografiska områden och även skillnader i påverkan av de utsläpp som sker. Det framgår också 

av genomgången av den historiska utvecklingen att utsläppen, och därmed påverkan, minskat över 

tid. Studierna om luftkvalitet som genomförts inom ramen för SAMKOST-uppdragen har därför 

fokuserat på att klarlägga betydelsen av de utsläpp som sker i Sverige och hur deras påverkan 

varierar beroende på vilka föroreningar som analyseras och var utsläppen sker. I nästa avsnitt 

genomför vi beräkningar för att illustrera detta. Indata till dessa beräkningar är dels 

marginalkostnader (SEK/kg bränsle) och dels beräkningar av mängden emissioner för ett visst 

transportslag.  

3. Externa kostnader för transporter i olika delar av landet  

De marginalkostnader som används i våra beräkningsexempel är hämtade från de tre studier som 

genomförts inom ramen för SAMKOST-uppdraget (Nerhagen m fl., 2015, Nerhagen, 2016 och 

Nerhagen och Andersson-Sköld, 2018). Den metod som använts i dessa studier kallas Impact Pathway 

Approach och har utvecklats i de EU-finansierade ExternE-projekten. Figur 5 illustrerar vilka delar 

som ingår i denna beräkningsmodell. I samtliga SAMKOST-uppdrag har SMHI har bidragit med 

beräkningar avseende emissioner, spridning och befolkningsexponering (steg 1 och 2 i Impact 

Pathway). Effektsambanden som visar vilka hälsoeffekter emissioner (steg 3) har hämtats från EU:s 

arbete med att bedöma vilka effektsamband som anses ha tillräcklig vetenskaplig evidens 

(WHO,2013 a,b,c; Holland, 2014a,b). De monetära värden som används baseras på en genomgång av 

såväl internationell som svensk forskning, se Nerhagen m fl. (2015). För att möjliggöra jämförbarhet 

har använda effektsamband och monetära värderingar varit desamma i alla tre studierna. 

 

Figur 5 Illustration av Impact pathway approach. Källa: Bickel and Friedrich (2005) 
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Ambitionen har varit att genomföra studier som kan ge information om hur marginalkostnaderna 

varierar beroende på vilken källan är och var utsläppen sker. Framförallt ville vi klarlägga betydelsen 

av de mycket varierande geografiska förutsättningar som råder i Sverige. De tre delprojekten har 

därför varit: 

- SAMKOST 1 som hade fokus på vägtransporter och undersökte hur kostnader varierar mellan stad 

och land och mellan olika tätorter med olika befolkningstäthet. Beräkningarna omfattade både 

föroreningar med lokal påverkan (nära väg) och med regional påverkan12. 

- SAMKOST 2 med fokus på sjöfart och hur kostnader för utsläpp med regional påverkan varierar 

geografiskt i Sverige beroende på var utsläppen sker (från norr till söder till väster).  

- SAMKOST 3 med fokus på flyg och hur kostnaderna varierar med höjd. Denna studie har med lokal 

påverkan nära flygplats samt regional påverkan. 

Fyra föroreningar har varit i fokus i beräkningarna, PMavgas, NOx, SIA (Secondary Inorganic Aerosols) 

och Ozon där de två sista bildas till följd av bland annat utsläppen av NOx. NOx kan alltså ha en direkt 

effekt nära källan, om det finns människor som exponeras för höga halter till följd av dessa utsläpp, 

men också en sekundär effekt efter kemisk omvandling. SO2 ingår ej eftersom dessa utsläpp från 

transportsektorn idag är väldig små. Alla dessa beräkningar har haft fokus på kostnader för påverkan 

på människors hälsa eftersom underlaget för att bedöma påverkan på ekosystem är bristfälliga. I 

studien om sjöfart diskuteras dock också vilken påverkan som sker på ekosystemet och att de 

externa kostnaderna relativt hälsa är små och bedöms minska. I den tredje studien om flyg beskrivs 

och beräknas kostnader för ozonets klimatpåverkan.  

Marginalkostnader som används i beräkningsexemplen 

För att förenkla använder vi i våra beräkningar en sammanlagd marginalkostnad per enhet bränsle 

för respektive transportslag. Den är framräknad baserat på marginalkostnaden för de emissioner av 

enskilda ämnen som bränsle i olika transportslag ger upphov till, för detaljer se bilaga 2. Vägtrafik i 

tätort orsakar exempelvis både utsläpp av PMavgas och NOx som påverkar människors hälsa och vi 

har då räknat ut den sammanlagda marginalkostnaden för dessa utsläpp vid användning av ett kg 

bränsle. Som framgår av Tabell A2.1 i bilaga 2 så varierar exempelvis mängden NOx som släpps ut per 

enhet bränsle mellan olika transportslag. Ett känt exempel på detta är skillnaden mellan diesel och 

bensin där utsläppen av NOx är högre per enhet bränsle för diesel än för bensin.13 Orsaker till sådana 

skillnader är både motortekniska och bränsletekniska. Sådana skillnader innebär att marginal-

kostnaden per enhet bränsle kommer att vara olika för de transportslag vi studerat. 

Resultaten som sammanställts från de tre delstudierna redovisas i Tabell 1, vägtrafikens och flygets 

lokala påverkan, Tabell 2, vägtrafikens regionala påverkan och Tabell 3, sjöfartens och flygets 

regionala påverkan. I Tabell 1 anges marginalkostnader för tätorter med olika befolkningstäthet för 

personbil respektive lastbil. Därutöver anges en kostnad för flyg baserat på antagandet att flygplatser 

är placerade i närheten av mer tätbefolkade områden. Det finns vissa skillnader i kostnad per kg 

bränsle mellan personbil och lastbil vilket bland annat förklaras av mängden diesel som används. För 

                                                           
12 Huvudsakligen föroreningar som bildas genom kemisk omvandling med påverkan på långt avstånd från 
källan. 
13 Vi har utgått från vår ursprungliga studie och därför inte genomfört separata beräkningar för bensin- 
respektive dieselbilar. 
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mer detaljer om de underlag vi använt för att räkna fram de marginalkostnader som presenteras, se 

bilaga 2. 

Tabell 1 Marginalkostnader för lokal påverkan av PMavgas och NOx från vägtrafik i tätorter 

med olika befolkningstäthet (gles, medel, tät) (SEK/kg bränsle) 

 Övriga tätorter 
(under 400 
invånare) 

GBT 
(>400 – 1000 
invånare) 

MBT 
(>1000 – 2000 
invånare) 

TBT 
(>2000 
invånare) 

Personbil SEK/kg bränsle 0,08 0,16 0,31 0,64 

Lastbil SEK/kg bränsle 0,09 0,18 0,35 0,65 

Flyg LTO SEK/kg bränsle 0,04    

 

Marginalkostnaderna för vägtrafikens regionala påverkan anges i Tabell 2. De är en uppskattning av 

kostnaden baserat på en kombination av olika underlag. Vi har utgått ifrån relationen i tabellen A2.1 i 

bilaga 2 avseende NOx per ton bränsle14. Vi ser där att mängden NOx som släpps ut per enhet bränsle 

är högre för lastbilar än för personbilar. Den uppskattade kostnaden i Nerhagen m fl. (2015 tabell 22) 

för utsläpp med regional påverkan är ungefär 42 SEK per kg NOx för personbil och 37 SEK/kg NOx för 

lastbil.15 Detta kan jämföras med resultatet för SIA från flyg LTO som ger en genomsnittlig kostnad på 

ungefär 22 kronor per kg NOx (Nerhagen, 2018 tabell 15). Vi vet också från sjöfartsstudien att 

kostnaden för dessa utsläpp i norr är ungefär hälften av den för utsläppen i söder. Vi bedömer därför 

att kostnaden i norr (från Stockholm och norrut) ligger i ett intervall mellan uppskattade kostnader 

för flyg och vägtrafik medan kostnaden i söder (från Stockholm och söderut) bedöms vara i 

genomsnitt dubbelt så hög som den uppskattade kostnaden i norr. Detta är även den kostnad som vi 

använder för alternativet med transporter längs Sveriges västkust (Väst). För ozon antar vi i brist på 

mer detaljerade beräkningar samma kostnad för personbil som för flyg-LTO medan vi antar det 

dubbla för lastbil. Detta eftersom beräkningarna för flygstudien (Leung m fl., 2018) visar att 

kostnaden inte i större utsträckning varierar beroende på var utsläppen sker men däremot är direkt 

relaterad till utsläppen av NOx.  

Tabell 2 Marginalkostnad för regional påverkan av SIA och Ozon från vägtrafikens utsläpp av 

NOx (SEK/kg bränsle) 

 Personbil  
Norr 

Personbil  
Söder och Väst 

Lastbil med släp  
Norr 

Lastbil med släp  
Söder och Väst 

SIA 0,09 - 0,17 0,18 - 0,34 0,37 - 0,63 0,74 - 1,26 

Marknära ozon 0,0008 0,0008 0,0016 0,0016 

Summa 0,09 - 0,17 0,18 - 0,34 0,37 – 0,63 0,74 – 1,26 

 

I Tabell 3 har vi sammanställt resultaten för beräkningarna för regional påverkan från sjöfart i 

Nerhagen (2016) och för flyg i Nerhagen (2018). Här är den geografiska fördelningen för sjöfart; norr 

som är norra delen av Östersjön, söder som är södra delen av Östersjön och väster som är Skagerack 

och Kattegatt. För flyg handlar det om utsläpp på olika höjd. Förklaring till att kostnaden är högre för 

sjöfart per enhet bränsle beror bland annat på skillnaden i mängden utsläpp av NOx per enhet 

bränsle. Enligt tabell A2.1 i bilaga 2 är utsläppen av NOx per enhet sjöfartsbränsle sex gånger så hög 

som för flyg. Ytterligare en faktor som bidrar till den stora skillnaden mellan kostnader för sjöfart 

Söder och Väst jämfört med flyg är avståndet till områden med hög befolkningstäthet. Avståndet är 

                                                           
14 Vi bortser från direktemitterade partiklar (PMavgas) eftersom de har en begränsad påverkan på regional 
skala enligt resultaten i Leung et al. (2018) och eftersom vi saknar information om dessa utsläpp för sjöfart. 
15 För personbil blir då den lägre beräknade kostnaden i norr 0,004 kg NOx per kg bränsle * 22 SEK/kg NOx = 
0,09 SEK/kg bränsle och för lastbil 0,017 kg/kg bränsle * 22 SEK/kg NOx = 0,37 SEK/kg bränsle. 
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större för flygets utsläpp över svenskt luftrum eftersom det är ett genomsnitt beräknat på alla 

flygrörelser över hela Sverige. 

Tabell 3 Marginalkostnader för regional påverkan av SIA och Ozon från sjöfart och flyg 

(SEK/kg bränsle) 

 Sjöfart - Norr Sjöfart - Söder Sjöfart-Väst Flyg - LTO Flyg Cruise - låg 

SIA 0,84 1,8 1,7 0,19 0,08 

Ozon 0,004 0,003 0,0016 0,0008 0,0009 

Summa 0,84 1,8 1,7 0,19 0,8 

 

Övriga beräkningsunderlag och resultat 

För att jämföra den externa kostnaden för emissioner från olika transportslag har vi valt ut tre 

sträckor med ungefär samma distans där transporter kan ske med de fyra transportslag som ingår i 

beräkningarna. Sträckorna är Umeå till Stockholm, Stockholm till Malmö och Malmö till Oslo. Vi 

jämför personbilstransporter med flyg och lastbilstransporter med sjöfart. Tåg ingår ej eftersom 

utsläppen för detta transportslag i de flesta fall inte sker utmed transportstråket. Undantag är 

mindre järnvägar och Inlandsbanan där diesellok används men dessa bedöms ha liten påverkan på 

människors hälsa eftersom trafikering i huvudsak sker i glest befolkade områden.  

Information om bränsleförbrukning per mil för personbil respektive lastbil med släp är hämtade från 

Nerhagen m fl. (2015) och avser det beräknade genomsnittet för fordonsflottorna och trafikarbetet 

på landsbygd år 2012. Förbrukningen på landsväg är 0,50 kg bränsle/mil för personbil (ca. 30% 

dieselbilar) och 2,84 kg bränsle/mil per lastbil med släp (diesel).16 Förnyelse och förändringar av 

fordonsflottan påverkar emissionerna vilket troligtvis innebär att detta är en överskattning jämfört 

med dagens fordonsflotta. För vår jämförelse är det dock bättre med äldre data eftersom de 

stämmer bättre överens med informationen om emissionsfaktorer för övriga transportslag. 

Informationen om genomsnittligt passagerarantal för bil och flyg är hämtade från Trafikanalys 

(2015).  

Information om bränsleanvändning för flyg mellan olika flygplatser är hämtat från det underlag som 

presenteras i Johansson (2018). Marginalkostnaden skiljer sig åt under olika delar av en flygning 

varför en uppdelning skett mellan utsläpp under den så kallade LTO-cykeln, och mellan flygning 

(Cruise) på låg respektive hög höjd. I Johansson (2018) antas att hög höjd är flygning över 8000 

meter. SMHI gör däremot i sina beräkningar bedömningen att flygning på hög höjd är över 10 000 

meter (Leung m fl., 2018). Våra emissioner från Johansson (2018) underskattar därför troligtvis de 

emissioner som sker i intervallet mellan LTO och hög höjd. I våra beräkningar har vi därför en lägre 

beräkning där vi endast inkluderar Cruise låg och en högre där vi även lägger till en marginalkostnad 

för Cruise hög.  

Information om skillnader i lastkapacitet och bränsleförbrukning mellan lastbil och fartyg (Ro-pax) är 

hämtade från Vierth och Sowa (2015) samt Vierth (2018). Enligt den senare rapporten förbrukar 

denna typ av fartyg i den storleksklass vi räknat med (runt 26 500 GT) mellan 470 kg bränsle/mil och 

690 kg bränsle/mil. Vi har därför antagit 600 kg bränsle/mil. 

I Tabell 4 redovisas beräkningsförutsättningar för de olika färdmedlen för sträckan Umeå till 

Stockholm. Den i tabellen angivna bränsleförbrukningen kommer vi att multiplicera med 

marginalkostnaden för regional påverkan för att räkna fram den externa kostnaden. Vi har även i 

                                                           
16 Notera att vi anger förbrukning i kg/mil och inte liter per mil. De emissionsfaktorer som användes för 
beräkningarna i Nerhagen m fl. (2015) var 0,63 liter per mil för personbil och 3,55 liter per mil för lastbil med 
släp. Vi har räknat om till kg utifrån ett antagande om att en liter bensin eller diesel motsvarar ungefär 0,8 kg.  



12 

 

tabellen med en kolumn som anger restid eftersom det är av betydelse för val av färdmedel. Vi 

saknar dock uppgifter om restid för lastbil och fartyg. 

Tabell 4 Beräkningsförutsättningar för transporter från Umeå till Stockholm 

 Avstånd Restid Bränsleanvändning Personer  Gods  

Flyg 60 mil 1 timmes restid + 
transfer 

1761 kg varav 
370 LTO 
518 Cruise låg 
873 Cruise hög 

75% beläggning 
61/inrikesflyg 

 

Personbil 63 mil 6 timmar 46 min 31,5 kg 1,2 personer  

Fartyg (Ro-pax) 50 mil X timmes restid + 
lastning och 
lossning 

30 000 kg  80% beläggning 
131 trailers = 
3144 ton gods 

Lastbil med släp 
(40 ton) 

63 mil X timmes restid 179 kg  85% beläggning 
24 ton gods 

 

Utöver den regionala påverkan måste vi även lägga till den externa kostnaden för den lokala 

påverkan från vägtransporter. För att kunna göra detta antar vi att vägtrafiken i start- och 

slutdestination kör 1 mil och därutöver 1 mil genom några större tätorter. Kostnaden för denna 

lokala påverkan för personbil respektive lastbil för resan från Umeå till Stockholm framgår av Tabell 

5. Den externa kostnaden i tabellen är baserat på antagande om bränsleförbrukning per mil samt 

marginalkostnaderna i Tabell 1. Som framgår av Tabell 5 är emissionerna högre i tätort än de vi 

angett ovan för landsväg vilket beror på andra körmönster genom tätorter (fler start och stopp). 

Tabell 5 Kostnad lokal påverkan för ett fordon som antas köra en mil i dessa tätorter på resa 

från Umeå till Stockholm 

Stad Befolkningstäthet17 Kategori Personbil  Lastbil  
   Bränsle Extern kostnad Bränsle Extern kostnad 

Umeå 2680 inv/km2 TBT 0,61 kg 0,39 SEK 4,20 kg 2,73 SEK 

Örnsköldsvik 1370 inv/ km2 MBT 0,61 kg 0,19 SEK 4,20 kg 1,47 SEK 

Timrå 1066 inv/ km2 MBT 0,61 kg 0,19 SEK 4,20 kg 1,47 SEK 

Härnösand 1656 inv/ km2 MBT 0,61 kg 0,19 SEK 4,20 kg 1,47 SEK 

Sundsvall 1370 inv/ km2 MBT 0,61 kg 0,19 SEK 4,20 kg 1,47 SEK 

Hudiksvall 1247 inv/ km2 MBT 0,61 kg 0,19 SEK 4,20 kg 1,47 SEK 

Söderhamn 1351 inv/ km2 MBT 0,61 kg 0,19 SEK 4,20 kg 1,47 SEK 

Gävle  1913 inv/ km2 MBT 0,61 kg 0,19 SEK 4,20 kg 1,47 SEK 

Stockholm 3773 inv/ km2 TBT 0,61 kg 0,39 SEK 4,20 kg 2,73 SEK 

Summa   5,49 kg 2,10 SEK 37,8 kg 15,75 SEK 

 

För att klarlägga betydelsen av i första hand befolkningstäthet tar vi fram motsvarande underlag för 

södra Sverige med en transport som sträcker sig från Stockholm till Malmö. Det innebär att vi i 

beräkningarna använder högre marginalkostnader för sjöfart och vägtransporter när det gäller 

regional påverkan. Förutsättningarna för beräkningarna i övrigt framgår av Tabell 6.  

Tabell 6 Beräkningsförutsättningar för transporter från Stockholm till Malmö 

 Avstånd Restid Bränsleanvändning Personer Gods 

Flyg 60 mil 1 timme 10 min + 
transfer 

LTO 429 kg 
Cruise låg 610 kg 
Cruise hög 1137 kg 

75% beläggning 
61/inrikesflyg 

 

Personbil 61 mil 6 timmar 20 min 30,5 kg 1,2 personer  

Fartyg (Ro-pax) 68 mil X timmar + 
lastning och 
lossning 

40 800 kg  80% beläggning 
3144 ton 

Lastbil med släp 
(40 ton) 

61 mil X timmar 173 kg  85% beläggning 
24 ton 

 

                                                           
17 Kopia av mi0810_2017a01_tatorter2015.xlsx nedladdad från SCB. 
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Vi antar att vägtrafiken i start- och slutdestination kör 1 mil och därutöver 1 mil genom några större 

tätorter. Kostnaden för denna lokala påverkan för resan från Stockholm till Malmö framgår av 

beräkningarna i Tabell 7. 

Tabell 7 Kostnad lokal påverkan för ett fordon som antas köra en mil i dessa tätorter på resa 

från Stockholm till Malmö  

Stad Befolkningstäthet18 Kategori Personbil  Lastbil  
   Bränsle Extern kostnad Bränsle Extern kostnad 

Stockholm 3773 inv/ km2 TBT 0,61 kg 0,39 SEK 4,20 kg 2,73 SEK 

Södertälje 2599 inv/ km2 TBT 0,61 kg 0,39 SEK 4,20 kg 2,73 SEK 

Norrköping 2635 inv/ km2 TBT 0,61 kg 0,39 SEK 4,20 kg 2,73 SEK 

Linköping 2919 inv/ km2 TBT 0,61 kg 0,39 SEK 4,20 kg 2,73 SEK 

Jönköping 2257 inv/ km2 TBT 0,61 kg 0,39 SEK 4,20 kg 2,73 SEK 

Helsingborg 2738 inv/ km2 TBT 0,61 kg 0,39 SEK 4,20 kg 2,73 SEK 

Malmö 4049 inv/ km2 TBT 0,61 kg 0,39 SEK 4,20 kg 2,73 SEK 

Summa   4,27 kg 2,73 SEK 29,4 kg 19,11 SEK 

 

Vi har även med ett räkneexempel för transporter från Malmö till Oslo för att illustrera att 

kostnaderna även kan variera i söder för sjöfart. Vi saknar information om använd mängd bränsle för 

flyg på denna sträcka varför vi använder samma antagande som i föregående exempel. Beräknings-

förutsättningar framgår av Tabell 8. 

Tabell 8 Beräkningsförutsättningar för transporter från Malmö till Oslo 

 Avstånd Restid Bränsleanvändning Personer Gods 

Flyg 60 mil 1 timme 10 min + 
transfer 

LTO 429 kg 
Cruise låg 610 kg 
Cruise hög 1137 kg 

75% beläggning 
61/inrikesflyg 

 

Personbil 60,5 mil 6 timmar 20 min 30 kg 1,2 personer  

Fartyg (Ro-pax) 50 mil X timmar + 
lastning och 
lossning 

30 000 kg  80% beläggning 
3144 ton 

Lastbil med släp 
(40 ton) 

60,5 mil X timmar 172 kg  85% beläggning 
24 ton 

 

Liksom tidigare antar vi att vägtrafiken i start- och slutdestination kör 1 mil och därutöver 1 mil 

genom några större tätorter. Kostnaden för denna lokala påverkan för resan från Malmö till Oslo 

framgår av beräkningarna i Tabell 9. 

Tabell 9 Kostnad lokal påverkan för ett fordon som antas köra en mil i dessa tätorter på resa 

från Malmö till Oslo 

Stad Befolkningstäthet19 Kategori Personbil  Lastbil  
   Bränsle Extern kostnad Bränsle Extern kostnad 

Malmö 4049 inv/ km2 TBT 0,61 kg 0,39 SEK 4,20 kg 2,73 SEK 

Helsingborg 2738 inv/ km2 MBT 0,61 kg 0,19 SEK 4,20 kg 1,47 SEK 

Hässleholm 1481 inv/ km2 MBT 0,61 kg 0,19 SEK 4,20 kg 1,47 SEK 

Halmstad 1865 inv/ km2 MBT 0,61 kg 0,19 SEK 4,20 kg 1,47 SEK 

Falkenberg 1353 inv/ km2 MBT 0,61 kg 0,19 SEK 4,20 kg 1,47 SEK 

Varberg 1487 inv/ km2 MBT 0,61 kg 0,19 SEK 4,20 kg 1,47 SEK 

Göteborg 2745 inv/ km2 TBT 0,61 kg 0,39 SEK 4,20 kg 2,73 SEK 

Uddevalla 1784 inv/ km2 MBT 0,61 kg 0,19 SEK 4,20 kg 1,47 SEK 

Strömstad 1581 inv/ km2 MBT 0,61 kg 0,19 SEK 4,20 kg 1,47 SEK 

Oslo > 2000 inv/ km2 TBT 0,61 kg 0,39 SEK 4,20 kg 2,73 SEK 

Summa   6,10 kg 2,50 SEK 42 kg 18,48 SEK 

 

                                                           
18 Kopia av mi0810_2017a01_tatorter2015.xlsx nedladdad från SCB. 
19 Kopia av mi0810_2017a01_tatorter2015.xlsx nedladdad från SCB. 
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Beräkningar av extern kostnad för de olika färdmedlen för sträckan Umeå till Stockholm presenteras i 

Tabell10. Kostnaden för lokal påverkan för personbil och lastbil är hämtad från Tabell 5. Resultaten 

visar att de externa kostnaderna totalt sett är lägre för vägtransporter men att vi får ett delvis 

omvänt resultat när vi räknar per genomsnittlig passagerare eller ton gods. Räknat per fraktenhet så 

är kostnaden lägre för flyg samt lastbil med släp. 

Tabell 10 Beräkning extern kostnad för transporter från Umeå till Stockholm 

 Personbil Flyg Lastbil med släp Sjöfart 

Bränsle lokal 
påverkan 
(kg) 

5,49 370 37,8 0 

Marginalkostnad lokal 
påverkan  
(SEK/kg bränsle) 

- 0,04 - 0 

Summa lokal 
påverkan 
(SEK/transport) 

2,10 (se tabell 5) 14,80 15,75 (se tabell 5) 0 

Bränsle regional 
påverkan 
(kg) 

31,5 LTO 370 
Cruise 518 - 1391 

179 30 000 

Marginalkostnad 
regional påverkan 
(SEK/kg bränsle) 

0,13 LTO 0,19 
Cruise 0,08 

0,5 0,84 

Summa regional 
påverkan 
(SEK/transport) 

4,10 LTO 70,3 
Cruise 41 - 111 

89,50 25 200 

Summa extern 
kostnad 
(SEK/transport) 

6,20 111,3 – 181,3 105,25 25 200 

Genomsnittlig frakt 1,2 personer 68 personer 24 ton 3144 ton 

Extern kostnad per 
fraktenhet 

5,17 SEK/person 1,64 – 2,67 SEK/person 4,39 SEK/ton 8,02 SEK/ton 

 

Beräkningar av extern kostnad för de olika färdmedlen för sträckan Stockholm till Malmö presenteras 

i Tabell 11. Jämfört med resultaten i Tabell 10 stiger kostnaderna för alla transportslag. 

Tabell 11 Beräkning extern kostnad för transporter från Stockholm till Malmö 

 Personbil Flyg Lastbil med släp Sjöfart 

Bränsle lokal 
påverkan 
(kg) 

4,27 429 29,4 0 

Marginalkostnad lokal 
påverkan  
(SEK/kg bränsle) 

- 0,04 - 0 

Summa lokal 
påverkan 
(SEK/transport) 

2,73 (se tabell 7) 17,16 19,11 (se tabell 7) 0 

Bränsle regional 
påverkan 
(kg) 

30,5 LTO 429 
Cruise 610 - 1747 

173 40 800 

Marginalkostnad 
regional påverkan 
(SEK/kg bränsle) 

0,26 LTO 0,19 
Cruise 0,08 

1 1,8 

Summa regional 
påverkan 
(SEK/transport) 

7,93 LTO 81,5 
Cruise 49 - 140 

173 73 440 

Summa extern 
kostnad 
(SEK/transport) 

10,66 148 - 239 192,11 73 440 

Genomsnittlig frakt 1,2 personer 68 personer 24 ton 3144 ton 

Extern kostnad per 
fraktenhet 

8,88 SEK/person 2,17 – 3,51 SEK/person 8,00 SEK/ton 23,36 SEK/ton 
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Föga oväntat, givet våra beräkningsantaganden, så blir kostnaden ungefär dubbelt så hög i söder som 

i norr. Det beror på att befolkningstätheten är högre vilket påverkar den beräknade 

marginalkostnaden per enhet bränsle. Viktigt att notera är dock att skillnaderna mellan norr och 

söder är, beroende på plats, större eller mindre än det vi räknat med. För flyg är det dock skillnader i 

använd mängd bränsle för denna sträcka, i kombination med större mängd utsläpp under LTO, som 

leder fram till en högre beräknad kostnad. För sjöfarten är i detta fall en längre transportsträcka 

också betydelsefull för resultaten. Vi har därför även med ett räkneexempel för transporter från 

Malmö till Oslo för att illustrera att kostnaderna även kan variera i söder för sjöfart. Vi saknar 

information om använd mängd bränsle för flyg på denna sträcka varför vi använder samma 

antagande som i föregående exempel. Beräkningar av extern kostnad för de olika färdmedlen för 

sträckan Malmö till Oslo presenteras i Tabell 12.  

Tabell 12 Beräkning extern kostnad för transporter från Malmö till Oslo 

 Personbil Flyg Lastbil med släp Sjöfart 

Bränsle lokal 
påverkan 
(kg) 

6,10 429 42 0 

Marginalkostnad lokal 
påverkan  
(SEK/kg bränsle) 

- 0,04 - 0 

Summa lokal 
påverkan 
(SEK/transport) 

2,50 (se tabell 9) 17,16 18,48 (se tabell 9) 0 

Bränsle regional 
påverkan 
(kg) 

30 LTO 429 
Cruise 610 - 1747 

172 30 000 

Marginalkostnad 
regional påverkan 
(SEK/kg bränsle) 

0,26 LTO 0,19 
Cruise 0,08 

1 1,7 

Summa regional 
påverkan 
(SEK/transport) 

7,80 LTO 81,5 
Cruise 49 - 140 

172 51 000 

Summa extern 
kostnad 
(SEK/transport) 

10,30 148 - 239 190,48 51 000 

Genomsnittlig frakt 1,2 personer 68 personer 24 ton 3144 ton 

Extern kostnad per 
fraktenhet 

8,58 SEK/person 2,17 – 3,51 SEK/person 7,94 SEK/ton 16,22 SEK/ton 

 

Vi har jämfört våra resultat för sjöfart och flyg med två andra studier som använt marginalkostnader 

hämtade från den så kallade EU-handboken (Ricardo, 2014) vilka är framräknad med samma metodik 

som vi använt i SAMKOST luft. När det gäller sjöfart är våra externa kostnader något lägre än 

resultaten i Vierth och Sowa (2015). En trolig förklaring till det är att våra beräkningsunderlag är 

hämtade från modeller som är utvecklade för beräkning utifrån svenska förhållanden med 

exempelvis en annan befolkningstäthet. Våra resultat för flyg däremot är betydligt lägre än 

beräkningen av extern kostnad för en genomsnittlig inhemsk flygning i Österström (2016). Det finns 

flera orsaker till det. En orsak är att värderingen av utsläpp av NOx i Österström (2016) är mer än 

dubbelt så hög. Därutöver differentierar inte Österström (2016) beräkningen med hänsyn till att 

kostnaderna varierar med olika höjd. Han använder kostnaden för LTO för all bränsleanvändning och 

tillhörande utsläpp som sker under en flygning. Det får stor effekt på resultaten eftersom våra 

beräkningar visar att den största mängden bränsle används under det vi kallat Cruise för vilka den 

beräknade marginalkostnaden i Nerhagen (2018) är lägre än för LTO.  

4. Diskussion 

Baserat på arbetet med luftkvalitet inom ramen för regeringsuppdraget SAMKOST har vi kommit 

fram till följande: 
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- Luftkvaliteten i Sverige idag är huvudsakligen god och fastställda gränsvärden på EU nivå med fokus 

på människors hälsa nås på de flesta platser. 

- Utvärderingar genomförda inom ramen för internationell övervakning, exempelvis den europeiska 

miljömyndigheten EEA eller World Bank (2016), visar att beräknade hälsoeffekter av den exponering 

för luftföroreningar som människor i Sverige och Norden påverkas av, med de effektsamband som 

används internationellt, är små. 

- De beräkningar som genomförts i de tre SAMKOST-projekten överensstämmer med den metodik 

som utvecklats och tillämpas internationellt, där fokus är på analys av marginella förändringar av 

utsläpp på en viss plats eller ett visst transportslag, vilket skiljer sig från de utvärdering av 

hälsoeffekter av luftföroreningar som med viss regelbundenhet genomförts i Sverige. De senare 

avser beräkningar av den totala kostnaden för den totala påverkan av luftföroreningar och inkluderar 

ofta påverkan från både inhemska och utländska utsläppskällor. 

- Kombinationen av bidraget från olika källor och befolkningstäthet är avgörande för storleken på de 

externa kostnaderna. Detta innebär dels att Sverige som generellt har relativt låga bakgrundshalter 

och en låg befolkningstäthet har lägre kostnader än andra delar av Europa, dels att de externa 

kostnaderna varierar geografiskt inom landet. 

- Det pågår en diskussion internationellt om behovet av att standardisera övervakningen av 

luftkvalitet för att förbättra jämförbarheten mellan länder och för att göra det enklare att fastställa 

hur effektsambanden varierar med bakgrundshalter, d v s bedöma relevansen i antagande om 

linearitet och förekomsten av tröskeleffekter. 

Vi kan utifrån detta konststatera att för att uppnå EU målet om att förbättra luftkvaliteten på ett 

kostnadseffektivt sätt så kan insatser behöva genomföras i andra delar av Europa, snarare än i 

Sverige. Jämfört med andra länder har vi kommit långt när det gäller att minska våra utsläpp och 

exponeringen för luftföroreningar är förhållandevis liten, framförallt i norra Sverige. Något oväntat 

framstår också flyg som ett miljömässigt bättre alternativ på längre sträckor än bil, liksom lastbil med 

släp jämfört med sjöfart. En förklaring till det är bland annat låg befolkningstäthet i stora delar av 

landet men resultaten är också beroende av våra antaganden om nyttjandegrad. De behöver därför 

analyseras närmare vid utformning av styrmedel som är tänkta att påverka färdmedelsval. Ytterligare 

en slutsats är att det är NOx-utsläppen som driver upp de externa kostnaderna, inte minst för sjöfart. 

Viktigt att notera för dessa utsläpp är att våra marginalkostnader för regional påverkan baseras på 

uppskattningar av bidraget till befolkningsexponering i hela Europa, inte bara i Sverige. Den påverkan 

som sker i Sverige är förhållandevis liten. Detta tydliggör behovet av internationell samverkan för att 

hantera problemen med dessa utsläpp. Det förklarar också de diskussioner som idag förs om 

införandet av så kallade NECA-områden för sjöfart.  

Ett antagande som vi har varit intresserade av att studera närmare men som det inte funnits 

utrymme för i regeringsuppdraget är skillnaden i påverkan mellan vägtransporter och flyg och sjö. Vi 

har inte genomfört beräkningar av vägtransporternas regionala påverkan för hela landet utan utgått 

ifrån en tidigare studie genomförd i Storstockholm. Det är därför möjligt att förhållandet mellan den 

externa kostnaden för exempelvis lastbil och fartyg i södra Sverige skiljer sig från våra 

beräkningsresultat. I norr där befolkningstätheten är låg förutom nära kusten tror vi att det är av 

mindre betydelse för storleken på marginalkostnaderna var utsläppen som ligger till grund för 

beräkningarna har skett. 

Avslutningsvis, för en fullständig jämförelse mellan transportslag behöver övriga externa kostnader 

räknas in där trängsel, vägslitage, olyckor och, i viss mån, buller tillkommer för vägtransporter. För 



17 

 

sjöfart kan även vissa kostnader för utsläpp med lokal påverkan i hamn tillkomma. För utsläppen av 

CO2 råder ett linjärt samband med använd mängd bränsle så att lägga till den kostnaden är 

förhållandevis enkelt.  
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Tabell A1.1 Utvecklingen av luftkvalitetsarbetet över tid. 

År Land/ 

Institution 

Händelse 

1952 UK London smog – höga halter av luftföroreningar leder till ökad akut 

dödlighet i London. 

1955 USA  Air pollution Control Act införs vilken möjliggör statligt finansierad 

forskning om luftföroreningar. 

1956 UK Efter flera episoder med dålig luft i engelska städer införs Clean Air Act. 

1961 UK Ett nationellt nätverk för övervakning av luftkvalitet introduceras. 

1963 USA Första Clean Air Act vilken introducerar tekniker för övervakning och 

kontroll av luftföroreningar. 

1969 Sverige Miljöskyddslag införs med fokus på utsläpp från punktkällor/industri. 

1970 USA Clean Air Act utökas och National AmbientAir Quality Standards (NAAQS) 

införs. Partiklar mätt som TSP (total suspended particles), kväve- och 

svaveldioxid m fl ämnen ingår. 

1970 EU Luftkvalitetsarbetet påbörjas. 

1978 Sverige Naturvårdsverkets miljöövervakning börjar. 

1979 FN Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) antas. 

1987 Sverige Naturvårdsverket utvecklar sin syn på gränsvärdessättning i skriften 

Vilken miljökvalitet? 

1990 Sverige I propositionen 1990/91:90 anges som mål att de riktvärden för 

luftkvalitet i tätort som Naturvårdsverket tagit fram, med stöd av 

Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, ska nås till år 2000. 

Även ett aktionsprogram mot luftföroreningar med påverkan på eko-

systemet, Luft (90), tas fram där kritiska belastningsgränser för olika 

ämnen läggs fast beroende på hur känslig marken är. 

1990-

talet   

EU och USA Arbete inleds med att utveckla metodik för att kvantifiera och monetärt 

värdera effekterna av förbättrad luftkvalitet. US EPA inleder arbetet med 

att utveckla BENMAP modellen 1993. Den används som underlag för 

konsekvensanalyser avseende införande av NAAQS för partiklar och ozon 

och andra styrmedel. I EU inleds forskningen i projektet. ExternE 

(External cost of Energy) 1996.  

1996 EU Ramdirektivet för luft med fokus på partiklar (PM10) och kvävedioxid 

(NO2) införs. Lagstiftningen baseras på ett antal principer, bland annat 

att medlemsländerna ska delas in i zoner och agglomerationer där 

mätning och utvärdering ska ske. Med agglomeration avses områden 

med befolkning över 250 000 invånare eller med en befolkningstäthet 

som landet själv bestämmer. De gränsvärden som införs är minimikrav så 

medlemsländer kan ställa strängare krav. 
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1998 Sverige Projektet SHAPE (The Stockholm Study on Health Effects of Air Pollution 

and their Economic Consequences) genomförs. Resultaten ligger delvis 

till grund för nuvarande ASEK-värden för luftföroreningar från 

vägtrafiken. 

1998 FN Utvärdering av hälsoeffekter inkluderas som en del i CLRTAP. 

1999 Sverige Miljöbalken införs och med den det nya styrmedlet miljökvalitetsnorm. 

Lagstiftningen utformas så att de normer som läggs fast ska utformas 

utifrån vad människors hälsa och naturen tål utan hänsyn till ekonomiska 

och tekniska aspekter. Kommunerna blir ansvariga för övervakningen 

vilket följer tidigare etablerad praxis i Sverige. 

1999 Sverige Riksdagen fattar beslut om införandet av miljömålen. 

2000 WHO Rapporten Evaluation and use of epidemiological evidence for 

environmental health risk assessment publiceras med rekommendationer 

för hur beräkningar av hälsoeffekter ska genomföras där det konstateras 

att det är halter i urban bakgrund som är relevanta att använda. 

2000 Sverige Naturvårdsverket publicerar rapporten Utveckling av miljökvalitets-

normer som rättsligt instrument där möjligheten att införa riktvärden 

som komplement till miljökvalitetsnormer diskuteras. En orsak som 

anges till att detta kan behövas är att det inte finns tillräckligt med 

kunskap om vad som är en lämplig ambitionsnivå för miljökvalitets-

normerna. 

2001 Sverige Förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft antas av 

riksdagen. 

2003 Sverige SMHI börjar utveckla SIMAIR på uppdrag av Vägverket och 

Naturvårdsverket för att övervaka luftkvalitet i vägars närområde 

(gatunivå). 

2004 EU CAFE Working group on particulate matter initieras som en del i Clean Air 

for Europe (CAFE) programmet. 

2004 EU En peer review genomförs av metodiken för CBA som kommer att 

tillämpas i arbetet med CAFE programmet. Granskare är Alan Krupnick, 

Bart Ostro och Keith Bull. Det konstateras att trots att det finns 

osäkerheter och att olika antagande behöver göras så är detta en bra 

grund för att ge beslutsfattare och allmänheten information om 

förväntade hälsovinster av förbättrad luftkvalitet. 

2004 Sverige Naturvårdsverket tar fram förslag på nya miljökvalitetsnormer och 

delmål för miljömålet Frisk luft som bland annat handlar om partiklar. 

2005 Sverige På uppdrag av SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) 

genomförs en beräkning av externa kostnader för Stockholm baserat på 

den metodik som utvecklats i projektet ExternE för transporter (Friedrich 

och Bickel, 2001). Resultaten presenteras i VTI-rapport 517. Det 
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konstateras att kostnaderna för partiklar är lägre än de värden som 

rekommenderas av ASEK som i sin tur baseras på projektet SHAPE.  

2008 EU Revidering av luftkvalitetsdirektivet genomförs och gränsvärden för 

PM2.5 införs vilket innebär ett tydligare fokus på avgasrelaterade 

partiklar (primära och sekundära) eftersom de bedöms ha stor påverkan 

på människors hälsa. 

2009  Sverige I VTI rapport 635A beskrivs hur kostnader för utsläpp som bidrar till 

ökade partikelhalter (PM2.5) varierar mellan olika källor och med 

geografi. Beräkningar är genomförda för utsläpp från vägtransporter, 

energiproduktion, bostadsuppvärmning och sjöfart i Stockholm. 

2010 Sverige I VTI rapport 690 beskrivs införandet av miljökvalitetsnormer för 

kvävedioxid och partiklar i Sverige. 

2011 USA Tredje utvärderingen av nyttorna och kostnaderna av Clean Air Act 

publiceras (US EPA, 2011). 

2013 EU WHO genomför två projekt som underlag för EU:s arbete med översyn av 

luftkvalitetsarbetet. Review of evidence of health aspects of air pollution 

_ REVIHAAP Project. Technical Report samt Health risks of air pollution in 

Europe – HRAPIE project. Recommendations for concentration-response 

functions for cost-benefit analysis of particulate matter, ozone and 

nitrogen dioxide. 

2013 Sverige VTI påbörjar arbetet med regeringsuppdraget SAMKOST. 

2015 Sverige Partikelhaltsutredningen presenterar sina resultat i SOU 2015:27. 

Utredningen har initierats till följd av att Europeiska unionens domstol år 

2011 fastställde att Sverige underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt 

luftkvalitetsdirektivet.  

2015 IMO Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen blir SECA – område (Sulphur 

Emission Control Area).  

2016 USA US EPA presenterar det senaste resultatet från deras återkommande 

utvärdering av NAAQS, denna gång en Integrated Science Assessment om 

vilka effekter kväveoxdier bedöms ha på människors hälsa. Baserat på 

detta underlag dras slutsatsen att nuvarande gränsvärden, vilka 

överensstämmer med WHO:s rekommendationer, ska kvarstå. 

2016 EU Ett nytt så kallat takdirektiv antas, (EU) 2016/2284, som ska ersätta det 

nu gällande direktivet 2001/EG. Det ska vara implementerat i nationell 

lagstiftning den 1 juli 2018. Detta är EU’s svar på kraven i det så kallade 

Göteborgsprotokollet som är en överenskommelse inom ramen för 

CLRTAP. 

2017 EU Utvärdering av medlemsländernas genomförande av luftvårdsdirektiv 

2008/50/EC and 2004/107/EC, se 

https://ec.europa.eu/sweden/news/20170206_sv. 

 

https://ec.europa.eu/sweden/news/20170206_sv
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Förtydliganden om antaganden som ligger till grund för marginalkostnader i beräkningsexemplen 

För att ge bästa möjliga bedömning av marginalkostnaderna för de föroreningar som ingått i 

analysen kombinerade vi resultaten från de tre studierna för att få en beskrivning av hur kostnaden 

för ett visst transportarbete varierar beroende på var det sker och med vilken typ av färdmedel. För 

att kunna göra detta behövde vi ta hänsyn till skillnader i förhållandet mellan mängden använt 

bränsle och de utsläpp som sker. Förhållandet varierar mellan olika bränslen men också mellan olika 

transportslag. Partikelfilter och annan reningsutrustning har exempelvis inneburit att mängden NOx 

och PMavgas från vägtransporter minskat över tid för ett givet transportarbete. För flyg och sjö har 

övergång till andra typer av bränslen också inneburit att utsläppen per utfört trafikarbete minskat. 

Men även andra faktorer påverkar. Enligt Windmark m fl (2016) råder exempelvis ett icke-linjärt 

samband mellan utsläpp av NOx och bränsleförbrukning eftersom förhållandet påverkas både av 

motorns varvtal och ålder. 

I Tabell 1 finns en sammanställning av relationer mellan mängd bränsle och utsläpp av CO2, NOx och 

PMavgas som enligt våra underlagsrapporter gäller för personbilar lastbilar, sjöfart och flyg. För 

vägtrafik har vi utgått från resultaten från Trafikverkets emissionsberäkningsmodell (HBEFA) för år 

2012 som användes som underlag i Nerhagen m fl. (2015), se bilaga 1 i den rapporten. Vi har 

beräknat bränsleförbrukning baserat på angivet trafikarbetet för ett år samt uppskattad 

genomsnittlig bränsleanvändning (l/100 km) för personbilar och lastbilar med släp på landsväg. För 

att räkna om från liter till kg har vi använt den densitet som anges i HBEFA (0,742 g/l för bensin och 

0,832 g/l för diesel). För sjöfart har vi gjort motsvarande beräkning baserat på information i 

Windmark m fl. (2016) om bränsleförbrukning (ton/år) och utsläpp (ton/år) för Östersjön. På 

motsvarande sätt har vi gjort beräkningarna för flyg med information hämtad från Leung m fl (2018). 

Skillnader i relationen mellan mängd utsläpp per ton bränsle för olika transportslag som beror 

nämnts ovan både på bränsle och motorteknik. Av tabellen framgår exempelvis att mängden utsläpp 

av NOx per ton bränsle är betydligt högre för sjöfart än för övriga transportslag. Notera också att 

mängden avgaspartiklar per enhet bränsle är mindre än för övriga två utsläpp och därför anges som 

kg/ton bränsle. Eftersom detta är en förorening med i huvudsak lokal påverkan saknas information 

om dessa utsläpp för sjöfart. 

Tabell A2.1 Mängd utsläpp i relation till mängd bränsle för olika transportslag räknat per år 

 Bränsleförbrukning CO2 utsläpp NOx utsläpp PMavgas utsläpp 

Personbil landsbygd 2 miljoner ton 2,88 ton/ton bränsle* 0,004 ton/ton bränsle 0,09 kg/ton bränsle 

Lastbil med släp 
landsbygd 

0,71 miljoner ton 3,15 ton/ton bränsle 0,017 ton/ton bränsle 0,28 kg/ton bränsle 

Sjöfart Östersjön 5,8 miljoner ton 3,11 ton/ton bränsle 0,06 ton/ton bränsle - 

Inrikes flyg svenskt 
territorium 

164 tusen ton 3,15 ton/ton bränsle 0,01 ton/ton bränsle 0,22 kg/ton bränsle 

Internationellt flyg 
svenskt territorium 

272 tusen ton 3,15 ton/ton bränsle 0,01 ton/ton bränsle 0,22 kg/ton bränsle 

* Detta avser genomsnitt för den svenska fordonsflottan där användning av biodrivmedel innebär att mängden CO2 per enhet bränsle är 

lägre än det förhållande som råder för övriga transportslag. 

För att få fram marginalkostnad för vägtrafik genom tätorter med olika befolkningstäthet har vi 

utgått från tabell 24 i Nerhagen m fl. (2014) – lokal påverkan per typtätort och kg bränsle. Skillnaden i 

kostnad mellan personbil och lastbil förklaras bland annat av att personbil är både bensin och diesel 

medan vi bara räknat på diesel för lastbil. Det är också skillnader i relationen mellan mängden 

utsläpp per enhet bränsle. För lastbilsdiesel är mängden PMavgas och NOx per enhet bränsle högre 

än för bränslet i personbilar. Informationen gällande kg/mil är hämtad från samma bilaga som ovan 

men nu från tabellen med emissionsfaktorer för stad 2012. För bränsle personbil gäller i genomsnitt 

61,34 g/km och för lastbil (25% utan släp och 75% med släp) 368,75 g/km. Notera att den senare 
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skiljer sig från det vi använt i våra beräkningsexempel eftersom vi där antar att fordonet är en lastbil 

med släp. 

Tabell A2.2 Beräknad marginalkostnad för vägtrafik i tätorter med olika befolkningstäthet 

 Övriga GBT MBT TBT 

Personbil SEK/fkm 
(endast med hänsyn till emissionsfaktorer) 

0,018 0,019 0,019 0,019 

Justering för befolkningstäthet /4 /2 /1 *2 

SEK/mil 0,045 0,095 0,19 0,38 

Kg bränsle/mil 0,61 0,61 0,61 0,61 

SEK/kg bränsle 0,08 0,16 0,31 0,64 

Lastbil SEK/fkm 
(endast med hänsyn till emissionsfaktorer) 

0,134 0,134 0,128 0,120 

Justering för befolkningstäthet /4 /2 /1 *2 

SEK/mil 0,34 0,67 1,28 2,40 

Kg bränsle/mil 3,69 3,69 3,69 3,69 

SEK/kg bränsle 0,09 0,18 0,35 0,65 

 

Av tabell A2.1 framgår att mängden utsläpp per enhet bränsle (både för PMavgas och för NOx) är 

högre för lastbil än för personbil. Trots det får vi ungefär samma marginalkostnad per enhet bränsle 

för utsläpp som sker i tätort, se tabell A2.2. Förklaringen till det är att den beräknade 

marginalkostnaden per kg utsläpp för både PMavgas och NOx i tätort är lägre i genomsnitt för 

lastbilar än för personbilar.  Det i sin tur beror på att den bakomliggande beräkningen (Nerhagen m 

fl., 2015 tabell 22) visar att lastbilar trafikerar andra vägar och därmed orsakar mindre 

befolkningsexponering för dessa föroreningar.  

När det gäller marginalkostnader för regional påverkan så baserades beräkningarna av 

haltförändringar och exponering i SAMKOST 2 för sjöfart på ett mindre beräkningsområde som 

därmed underskattar den totala exponeringen i Europa för dessa utsläpp. I SAMKOST 3 för flyg 

genomfördes därför en beräkning av exponeringen för emissioner under LTO-cykeln både för detta 

mindre beräkningsområdet och för hela Europa. Detta för att kunna göra en uppskattning av 

storleken på marginalkostnaderna även för sjöfartens marginalkostnader för hela Europa.  

I tabell A2.3 finns det underlag som använts för att räkna om kostnaderna för sjöfarten i SAMKOST 2 

till kostnader för hela Europa. Marginalkostnaderna för flyg är hämtade från Tabell 12 i VTI-notat 15-

2018. Dessutom har vi baserat på information om beräknad exponering i det mindre och det större 

beräkningsområdet för LTO-cykeln i denna rapport räknat fram att exponeringen är cirka 2,6 gånger 

högre i det större beräkningsområdet. Detta gäller för både SIA och ozon. I tabellen nedan har vi 

därför räknat upp kostnaden för SIA för sjöfart med denna faktor. Marginalkostnaden för SIA för 

sjöfart är hämtade från Tabell 14 i VTI notat 24-2016. En viktig orsak till de högre kostnaderna för 

sjöfart är att utsläppen av NOx per enhet bränsle är ungefär fem gånger så hög för sjöfart som för 

flyg enligt tabell A2.1. Eftersom NOx är en viktig orsak till bildandet av SIA så innebär detta att varje 

enhet sjöfartsbränsle ger ett större bidrag till dessa halter. Därutöver har marginalkostnaderna för 

ozon till följd av NOx-utsläppen från sjöfart räknats fram baserat på resultaten för flyg i SAMKOST 3 

se beräkning i tabell A2.4 De kursiverade värdena i tabell A2.3 är de som räknats fram för sjöfart 

baserat på resultaten för flyget. De värden som används i beräkningar av extern kostnad är de som 

avser Beräkningsområde Europa. 
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Tabell A2.3 Marginalkostnad (SEK/kg bränsle) för sjöfart och flyg 

 Norr Söder Väst Flyg LTO Flyg cruise låg 

Beräkningsområde 
runt Östersjön 

     

SIA 0,31 0,69 0,63   

Marknära ozon      

Beräkningsområde 
Europa 

     

SIA 0,84 1,8 1,7 0,19 0,08 

Marknära ozon 0,004 0,0032 0,0016 0,0008 0,0009 

 

Tabell A2.4 Marginalkostnad för marknära ozon från utsläpp från sjöfart (SEK/kg bränsle)  

 

 

 

Totalexpo

nering 

(ppm (v) d 

* #)

Hela Europa

Totalexpon

ering  

(µg/m
3
.#)

Baseline

Effektsam

band (RR 

per 1 

µg/m
3
)

Monetärt 

värde 

(SEK)

Ohälsokostn

ad (SEK/kg 

bränsle)

Marknära 

ozon

Norr 100000000 84000 218400 442260000 0,001 0,0003 1095000 0,0040

Söder 890000000 600000 1560000 3,159E+09 0,001 0,0003 1095000 0,0032

Väster 350000000 120000 312000 631800000 0,001 0,0003 1095000 0,0016

Bränsle (kg)
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