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Marginalkostnadsskattningar för buss och lätt lastbil – buller, trafiksäkerhet och 

vägslitage  
av Mattias Haraldsson, Lina Jonsson, Mikael Ögren 
VTI 
581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att beräkna marginalkostnader för buller, trafiksäkerhet och 
vägslitage för bussar och lätta lastbilar. Bullerkostnaderna beräknas med modellen Nord 
2000 tillsammans med kalkylvärden från ASEK 5. Marginalkostnaden för trafiksäkerhet 
beräknas utifrån olycksstatistik i STRADA, en fördelning av trafikarbete mellan lands-
bygd och tätort samt kalkylvärden från ASEK 5. Marginalkostnaden för vägslitage 
beräknas genom att justera de värden för genomsnittliga tunga fordon som finns i ASEK 
5. Justeringen görs utifrån antalet standardaxlar. För bussar beräknas antalet standard-
axlar med hjälp av statistik från fordonsregistret, medan antalet standardaxlar hos lätta 
lastbilar beräknas utifrån fordonstypens maximala totalvikt. 

Marginalkostnaden för buller har differentierats på vägar med olika ÅDT och omgiv-
ning med olika tät befolkning. I områden med en befolkningstäthet på 1–100 personer 
per kvadratkilometer, vilket är det vanligaste oavsett ÅDT, varierar marginalkostnaden 
för bussar och tvåaxliga lastbilar mellan 0,000007 och 0,002125 kronor per fordons-
kilometer. Motsvarande intervall för bussar med fler än två axlar är 0,000009–0,002867 
kronor per fordonskilometer. Lätt lastbil har samma bullerkostnad som personbilar. 
Värdet på denna är 0,000003–0,000827 kronor per fordonskilometer i områden med 1–
100 personer per kvadratkilometer. 

Den totala marginalkostnaden för olyckor med bussar är 1,89 kronor per fordons-
kilometer på landsbygd, 0,91 kronor per fordonskilometer i tätort och 1,22 kronor per 
fordonskilometer på vägnätet som helhet. För lätta lastbilar är marginalkostnaden för 
olyckor 0,19 kronor per fordonskilometer för såväl landsbygd som tätort. Den 
marginella externa olyckskostnaden för bussar är 1,30 kronor per fordonskilometer på 
landsbygd och 0,77 kronor per fordonskilometer i tätort. För lätta lastbilar är den 
marginella externa olyckskostnaden 0,11 respektive 0,14 kronor per fordonskilometer 
på landsbygd respektive i tätort.  

Marginalkostnaden för underhåll av belagda vägar beräknas för en genomsnittlig buss 
till 0,13 kronor per fordonskilometer på Europavägar, riksvägar och primära länsvägar. 
På övriga länsvägar och övriga vägar är kostnaden 0,29 kronor per fordonskilometer. 
Beräknat på alla vägtyper är marginalkostnaden för bussar 0,14 kronor per 
fordonskilometer. Antalet standardaxlar på lätta lastbilar är så litet att man kan bortse 
från den slitagekostnad denna fordonstyp orsakar. 
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Marginal costs for buses and light trucks – noise, traffic safety and road 

maintenance  
by Mattias Haraldsson, Lina Jonsson and Mikael Ögren 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95 Linköping, Sweden 

 

 

Summary 

The purpose of this report is to estimate marginal costs for noise, traffic safety and road 
wear and tear for buses and light trucks. The noise costs are computed using the Nord 
2000 model together with values from ASEK 5. Marginal costs for traffic safety are 
estimated using accident information from STRADA, together with a distribution 
showing the shares of traffic in urban and non-urban areas and values from ASEK 5. 
The marginal costs for road wear and tear are computed by an adjustment of costs for 
average weighted vehicles from ASEK 5. The adjustment is based on the number of 
equivalent standard axle loadings. For buses the number of standard axles is computed 
using information from the road traffic registry. The number of standard axles on light 
trucks is computed using the maximum total weight of that vehicle category.  

The marginal cost for noise is differentiated between roads with various traffic load and 
roads with differently populated surroundings. In areas with 1–100 people per square 
kilometer, which is most common, the marginal cost for buses with two axles is in the 
interval 0,000007–0,002125 Swedish crowns per vehicle kilometer. For buses with 
more than two axles the corresponding marginal cost interval is 0,000009–0,002867 
Swedish crowns per vehicle kilometer. The noise marginal cost for light trucks are the 
same as for passenger cars, 0,000003–0,000827 Swedish crowns per vehicle kilometer 
in areas with 1–100 persons per square kilometer. 

The total marginal cost for bus accidents is 1,89 Swedish crowns per vehicle kilometer 
in non-urban areas, 0,91 Swedish crowns per vehicle kilometer in urban areas and 1,22 
Swedish crowns per vehicle kilometer on an average road. For light trucks the total 
marginal cost is 0,19 Swedish crowns per vehicle kilometer in urban as well as non-
urban areas. The marginal external accident cost for buses is 1,30 Swedish crowns per 
vehicle kilometer in non-urban areas and 0,77 per vehicle kilometer in urban areas. The 
marginal external accident costs of light trucks are 0,11 and 0,14 Swedish crowns per 
vehicle kilometer in non-urban and urban areas respectively. 

The marginal cost for maintenance of paved roads is for an average bus, 0,13 Swedish 
crowns per vehicle kilometer on highways, national roads and primary county roads. On 
other roads the corresponding marginal cost is 0,29 Swedish crowns per vehicle 
kilometer. Over all types of roads the average marginal cost for road maintenance is 
0,14 Swedish crowns per vehicle kilometer. The impact on road wear and tear from 
light trucks is so small that this cost can be left without consideration. 
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1 Buller 

1.1 Inledning 

I detta avsnitt beräknas marginalkostnader för buller uppdelat på olika fordonstyper. 
Beräkningarna baseras på GIS-data över vägar inklusive trafikuppgifter och 
befolkningsmängd och använder beräkningsmetoden Nord 2000 (Jonasson och 
Storeheier, 2001) för att differentiera mellan olika fordonstyper. Indata är översiktligt 
presenterat i tabell 1.1. De monetära värderingarna för buller från vägtrafik utgår ifrån 
ASEK 5 (Trafikverket, 2012).  

Tabell 1  Översiktlig presentation av indata. 

Data Data levererat av Aktualitet 

Vägnät och trafikuppgifter NVDB Trafikverket juni 2011 

Totalbefolkning 250 m ruta SCB december 2010 

  

Data över vägnätet har en ungefärlig upplösning kring 20 m, och alla vägar med 
funktionell vägklass 0–5 (NVDB attribut KLASS 181) är medtagna, vilket innebär att de 
minsta vägarna ej är med. Totalt omfattar detta ca 5 miljoner väglänkar, de borttagna 
länkarna är ca 3 miljoner. Vägnätet är det samma som används inom Sammodalitets-
projektet (Haraldsson, o.a., 2012). Befolkningsdata är total befolkning (alla åldrar) inom 
en så kallad boruta med sida 250 m. Detta dataset införskaffades i projektet 
“JÄSMAGE” (Ögren m.fl, 2011). 
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1.2 Beräkningsmetod 

Marginalkostnaden för en fordonspassage beräknas som en summa över alla 
bullerexponerade enligt  

  (2.1) 

där  är marginalkostnaden i kronor per km,  marginalkostnadsfunktionen som 
funktion av den A-vägda dygnsekvivalenta ljudtrycksnivån  och  är ökningen i 
ekvivalent nivå som en extra fordonspassage orsakar. Faktorn 1/1460 kommer från 
relationen av sidan på en boruta (250 m) delat med 1 km samt delat med antalet dagar 
per år (365). Marginalkostnadsfunktionen är derivatan av kostnadsfunktionen  med 
avseende på  enligt  

  (2.2) 

där  finns beskriven i ASEK 5 (tabell 10.1). En mer fullständig genomgång av den 
teoretiska bakgrunden till beräkningarna finns i (Andersson och Ögren, 2007; 
Strömmer, 2003). 

För varje vägsegment summeras bidraget för varje boruta genom att integrera bidraget 
över varje ruta  med totalbefolkning  enligt  

  (2.3) 

För att minska beräkningstiden har endast de 25 närmaste borutorna tagits med, vilket 
gör att det avsökta områdets yta är ca 1,5 km . 

Funktionen  är en förenklad bullerberäkning som utifrån avståndet från segmentets 
mittpunkt  och akustisk källstyrka  beräknar en medelnivå enligt  

  (2.4) 

Utifrån denna medelnivå antas sedan en likformig spridning  dB, vilket representeras 
av gränserna i integralen över ljudnivå i ekvation (2.3), se figur 2. För att inte få en 
singulär integral så begränsas avståndet  till minst 25 m, d.v.s. inga boende antas 
finnas närmare källan än 25 m. 

Källstyrkan  beräknas med hjälp av Nord 2000 (Jonasson och Storeheier, 2001; 
Kragh et al., 2006), och är en funktion av trafikflöde (ÅDT)  och tillåten hastighet  för 
respektive trafikklass. Fordonsklasserna är lätta, mellantunga och tunga fordon med 
uppdelning i underkategorier, se Kragh et al. (2006). 
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Figur 1  Skiss av bidrag från boruta till vägsegment. Rutor utan befolkning är ej med. 

   

Figur 2  Förenklad bullermodell inklusive data från Lerum som använts för bestämning 
av modellen. Området 4 dB täcker 63 % av beräkningspunkterna. 
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1.3 Resultat 

Beräkningarna har genomförts för samtliga vägsektioner (ca 5,6 miljoner segment av ca 
20 m längd) som ingår i underlagsmaterialet. Totalt 79 % av alla segment har en 
marginalkostnad som är exakt lika med noll, vilket antingen beror på att ingen 
befolkning finns i de 25 närmaste rutorna (20 %) eller att den befolkning som finns 
exponeras under 45 dB och följaktligen inte tillskrivs någon kostnad (59 %). 

Resultaten av beräkningarna redovisas i Tabell 2 där olika befolkningstäthet (invånare 
per km ) relateras till beräknad marginalkostnad per km för olika fordonskategorier och 
trafikflödesklasser. Fordonskategorierna är hämtade ur beräkningsmetoden Nord 2000. 
Mest representativt för de äldre beräkningsmetodernas “tungt fordon” är klassen “Tung 
lastbil 3-5 axlar”. Notera att sträckor där befolkningstätheten är större än noll 
fortfarande kan ha marginalkostnad noll vid låg trafik och befolkning lång från vägen, 
varför kolumnen med noll i befolkningstäthet inte täcker alla 79 % av segmenten som 
har noll kostnad. 
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Tabell 2  Beräknad marginalkostnad kr per km. Prisnivå: 2010 

Befolkningstäthet inv./km  0 1 – 100 100 – 500 500 – 1500 1500–4000 > 4000

ÅDT 0 – 500 

   Andel av vägnätet 15,9 % 33,9 % 2,6 % 2,5 % 2,2 % 0,8 %

   Personbil och lastbil<3,5 ton 0  0,000003 0,000007 0,000008 0,000000 0,000000

   Buss el. lastbil 2 ax. 0 0,000007 0,000019 0,000020 0,000000 0,000000

   Buss >2 ax. 0 0,000009 0,000026 0,000027 0,000000 0,000000

   Tung lastb. 3-5 ax. 0 0,000011 0,000032 0,000034 0,000001 0,000000

   Tung lastb. 7-9 ax. 0 0,000013 0,000039 0,000041 0,000001 0,000000

   Tung lastb. >9 ax. 0 0,000017 0,000049 0,000052 0,000001 0,000000

ÅDT 500 – 2000 

   Andel av vägnätet 4,0 % 15,7 % 2,7 % 0,5 % 0,0 % 0,0 %

   Personbil och lastbil<3,5 ton 0 0,000310 0,000758 0,002145 0,012001 0,018603

   Buss el. lastbil 2 ax. 0 0,000797 0,001947 0,005510 0,030829 0,047799

   Buss >2 ax. 0 0,001074 0,002626 0,007431 0,041572 0,064465

   Tung lastb. 3-5 ax. 0 0,001352 0,003304 0,009352 0,052318 0,081139

   Tung lastb. 7-9 ax. 0 0,001625 0,003972 0,011241 0,062879 0,097530

   Tung lastb. >9 ax. 0 0,002044 0,004998 0,014145 0,079119 0,122744

ÅDT 2000 – 10000 

   Andel av vägnätet 1,9 % 11,1 % 2,6 % 1,3 % 0,4 % 0,0 %

   Personbil och lastbil<3,5 ton 0 0,000656 0,002867 0,008357 0,021937 0,046480

   Buss el. lastbil 2 ax. 0 0,001685 0,007369 0,021479 0,056379 0,119457

   Buss >2 ax. 0 0,002273 0,009940 0,028972 0,076048 0,161133

   Tung lastb. 3-5 ax. 0 0,002861 0,012513 0,036470 0,095733 0,202841

   Tung lastb. 7-9 ax. 0 0,003440 0,015042 0,043843 0,115088 0,243854

   Tung lastb. >9 ax. 0 0,004330 0,018934 0,055188 0,144873 0,306963

ÅDT > 10000 

   Andel av vägnätet 0,1 % 0,9 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,1 %

   Personbil och lastbil<3,5 ton 0 0,000827 0,005299 0,018858 0,049897 0,094323

   Buss el. lastbil 2 ax. 0 0,002125 0,013619 0,048472 0,128250 0,242441

   Buss >2 ax. 0 0,002867 0,018371 0,065386 0,173001 0,327039

   Tung lastb. 3-5 ax. 0 0,003609 0,023128 0,082314 0,217791 0,411712

   Tung lastb. 7-9 ax. 0 0,004338 0,027805 0,098961 0,261837 0,494979

   Tung lastb. >9 ax. 0 0,005462 0,035003 0,124581 0,329624 0,623128
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Beräkningarna presenteras också översiktligt i Figur 3 och som histogram i Figur 4 för 
en av fordonskategorierna. Notera att skalan på den vertikala axeln är logaritmisk, 
skillnaderna är mycket stora vilket beror på de stora variationerna i trafikmängd och 
befolkningstäthet över vägnätet. I Figur 5 är histogrammet uppdelat i samma ÅDT-
klasser som i Tabell 2, vilket visar hur kostnaden fördelas över trafikmängd. Figur  
beskriver samma sak men uppdelat i befolkningsmängd.  

För samtliga resultat är det viktigt att notera att beräknad kostnad är starkt beroende av 
befolkningsmängd, och för bullerkostnaden är det rimligt att stora sträckor har en 
kostnad som är noll. Detta är i kontrast till andra miljöeffekter som till exempel utsläpp 
av klimatgaser, där det finns en viss lägsta kostnad för hela vägnätet. 

  

Figur 3  Grafisk presentation av marginalkostnaden fördelad över Sverige, svart yta 
indikerar hög marginalkostnad. 
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Figur 4  Histogram över sträcka med marginalkostnad i intervall om 0,05 kr, beräknat 
för hela Sverige för fordonskategori “Buss > 2 axlar”. 

   

Figur 5  Histogram över sträcka med marginalkostnad i intervall om 0,05 kr, beräknat i 
klasser beroende på ÅDT för fordonskategori “Buss > 2 axlar”. 
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Figur 6  Histogram över sträcka med marginalkostnad i intervall om 0,05 kr, beräknat 
med befolkningstäthet i klasser för fordonskategori “Buss > 2 axlar”. 
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2 Trafiksäkerhet 

Som en del i arbetet med beräkningen av marginalkostnader för olika fordonskategorier 
har VTI beräknat hur stor del av personskadekostnaderna från trafikolyckor där bussar 
är inblandade som uppkommer hos resenärer på bussarna respektive resenärer utanför 
bussarna. Detta ger uppgifter om hur stor del av de totala olyckskostnaderna som härrör 
från busstrafiken som är interna respektive externa. Motsvarande beräkningar är även 
gjorda för olyckor med lätta lastbilar. Skadekostnadens uppdelning på interna respektive 
externa kostnader särredovisas för olyckor som inträffar i tätorter respektive olyckor 
som inträffar utanför tätorter. Att dela upp inträffade olyckor och därmed kostnader på 
tätort respektive landsbygd är enkelt, däremot saknas officiell statistik över hur trafik-
arbetet fördelar sig mellan tätort och landsbygd för enskilda fordonskategorier. För att 
kunna redovisa kostnaden per fordonskilometer uppdelat på tätort och landsbygd har vi 
därför använt uppgifter från Trafikverkets Handbok för vägtrafikens luftföroreningar 
där antaganden görs om trafikarbets fördelning baserat på ARTEMIS-modellen. Genom 
att redovisa kostnadsberäkningen i flera steg är det möjligt att göra om beräkningen av 
genomsnittskostnaden om bättre statistik blir tillgänglig över trafikarbetets fördelning 
mellan tätort och landsbygd. 

Samtliga polisrapporterade trafikolyckor under åren 2003-2010 som finns in-
rapporterade i STRADA har använts för analysen. Datamaterialet som används 
inkluderar därmed singelolyckor. Olyckorna delas upp på olyckor som inträffar i tätort 
respektive utanför tätort där tätortsdefinitionen baseras på koordinaterna från STRADA 
som kopplats till tätortspolygoner (2005 års tätortsgränser) från SCB. 

Olyckskostnaderna har beräknats med hjälp av de svenska kalkylvärdena för döda, svårt 
skadade och lätt skadade i trafiken i enlighet med ASEK 5 vilka redovisas i Tabell 3.1  

Tabell 3  Olycksvärdering ASEK 5 (kortsiktig värdering) Prisnivå: 2010 

 Dödsfall Svår skada Lindrig skada 

Materiell kostnad 1 411 000 706 000 71 000 

Riskvärdering 22 328 000 3 706 000 146 000 

    

Total kostnad 23 739 000 4 412 000 217 000 

 

 

2.1 Trafikolyckor med buss 

Totalt under 2003-2010 inträffade 3 898 trafikolyckor där bussar var inblandade som 
har inrapporterats till STRADA. Av dessa inträffade 923 utanför tätorter och 2 975 
inom tätorter. Inträffade personskador till följd av dessa olyckor redovisas i Tabell 4. 

 

 

 

                                                 
1 ASEK 5 var inte slutgiltigt beslutat då denna rapport skrevs. Vi rekommenderar därför att dessa värden 
kontrolleras med slutrapporten från ASEK 5-arbetet. 
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Tabell 4  Inträffade personskador vid bussolyckor 2003-2010 

Antal skadade personer Döda Svårt skadade Lindrigt skadade 

 Tätort Ej tätort Tätort Ej tätort Tätort Ej tätort 

Personer i bussen 6 24 104 162 1 294 1 065 

Personer utanför bussen 46 80 448 206 2 563 738 

 

De kostnader som uppstår till följd av personskador hos bussresenärer och förare uppgår 
med olycksvärderingar från ASEK 5 till sammantaget 739 788 434 kr för olyckorna i 
tätort samt 946 418 736 kr för olyckorna som inträffat utanför tätorter. Motsvarande 
kostnader pga. skador hos individer som är inblandade i de aktuella olyckorna men inte 
som bussresenärer eller förare uppgår till 2 533 838 994 kr för olyckor i tätort och  
1 070 917 120 kr för olyckor utanför tätort. 

Detta innebär att för olyckor som inträffade i tätort uppstod ca 23 % av olyckskostnaden 
hos bussens resenärer medan 77 % av olyckskostnaden kan härledas till skador hos 
personer som inte satt i bussen då olyckan inträffade. För olyckor som inträffade utanför 
tätorter kan 47 % av olyckskostnaden härledas till bussens resenärer medan 53 % av 
kostnaden uppstod hos övriga trafikanter. 

 
2.1.1 Olyckskostnader till följd av bussolyckor 

Tabell 5 till Tabell 7 redovisar olyckskostnaderna uppdelat på de kostnader som uppstår 
hos bussens resenärer respektive kostnader som uppstår hos övriga trafikanter. Tabell 5 
redovisar kostnaderna för samtliga inträffade olyckor med bussar inblandade medan  

Tabell 6 och Tabell 7 särredovisar olyckskostnaderna för olyckor som inträffat på 
landsbygd respektive i tätort. I de fortsatta beräkningarna används medelvärdet för 
kostnaderna under perioden 2003-2010. 

Tabell 5  Olyckskostnader bussolyckor – samtliga. Prisnivå: 2010 

År Antal 
olyckor 

Olyckskostnad hos bussresenärer 
(tkr) 

Olyckskostnad hos övriga 
trafikanter (tkr) 

Samtliga 
(tkr) 

  Materiell 
kostnad 

Risk-
värdering 

Total 
kostnad 

Materiell 
kostnad 

Risk-
värdering 

Total 
kostnad 

Total 
kostnad 

2003 468 73 459 469 304 542 763 125 530 892 904 1 018 434 1 561 197 

2004 519 50 234 259 902 310 136 129 078 757 782 886 860  1 196 996 

2005 507 45 954 179 296 225 250 111 203 671 432 782 635  1 007 885 

2006 544 76 453 468 698 545 151 122 852 933 544 1 056 396  1 601 547 

2007 437 50 382 285 534 335 916 98 784 645 564 744 348  1 080 264 

2008 467 33 364 126 356 159 720 89 518 563 722 653 240  812 960 

2009 470 25 717 84 442 110 159 97 780 677 844 775 624  885 783 

2010 486 50 518 260 486 311 004  102 662 654 400 757 062  1 068 066 
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Medel 487 50 760 266 752 317 512 109 676 724 649 834 325 1 151 837 

 

Tabell 6  Olyckskostnader bussolyckor – landsbygd Prisnivå: 2010 

 

År Antal 
olyckor 

Olyckskostnad hos bussresenärer 
(tkr) 

Olyckskostnad hos övriga 
trafikanter (tkr) 

Samtliga 
(tkr) 

  Materiell 
kostnad 

Risk-
värdering 

Total 
kostnad 

Materiell 
kostnad 

Risk-
värdering 

Total 
kostnad 

Total 
kostnad 

2003 118 47 971 376 316 424 287 41 965 390 686 432 651 856 938 

2004 126 20 860 105 152 126 012 45 849 310 025 355 875 481 887 

2005 122 22 313 75 188 97 501 34 761 268 330 303 091 400 592 

2006 123 53 706 397 126 450 832 42 449 413 362 455 811 906 643 

2007 82 31 256 221 408 252 664 35 982 291 660 327 642 580 306 

2008 97 14 519 50 144 64 663 27 133 230 102 257 235 321 898 

2009 122 12 890 44 540 57 430 41 743 409 656 451 399 508 829 

2010 133 28 802 155 828 184 630 40 126 339 896 380 022 564 652 

         

Medel 115 29 040 178 213 207 252 38 751 331 715 370 466 577 718 

 

Tabell 7  Olyckskostnader bussolyckor – tätort Prisnivå: 2010 

År Antal 
olyckor 

Olyckskostnad hos bussresenärer 
(tkr) 

Olyckskostnad hos övriga 
trafikanter (tkr) 

Samtliga 
(tkr) 

  Materiell 
kostnad 

Risk-
värdering 

Total 
kostnad 

Materiell 
kostnad 

Risk-
värdering 

Total 
kostnad 

Total 
kostnad 

2003 350 25 488 92 988 118 476 83 565 502 218 585 783 704 259 

2004 393 29 374 154 750 184 124 83 229 447 756 530 985 715 109 

2005 385 23 641 104 108 127 749 76 442 403 102 479 544 607 293 

2006 421 22 747 71 572 94 319 80 403 520 182 600 585 694 904 

2007 355 19 126 64 126 83 252 62 802 353 904 416 706 499 958 

2008 370 18 845 76 212 95 057 62 385 333 620 396 005 491 062 

2009 348 12 827 39 902 52 729 56 037 268 188 324 225 376 954 

2010 353 21 716 104 658 126 374 62 536 314 504 377 040 503 414 

Medel 372 21 721 88 540 110 260 70 925 392 934 463 859 574 119 

 

 

2.2 Trafikolyckor med lätt lastbil 

Motsvarande analys är även gjord för olyckor där lätta lastbilar är inblandade. Tabell 8 
redovisar uppkomna personskador till följd av olyckor där lätta lastbilar varit inbland-
ade under perioden 2003-2010, inklusive singelolyckor. Trots att singelolyckor ingår i 
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materialet ser vi att antalet döda och svårt skadade är betydligt fler för trafikanter 
utanför lastbilen jämfört med trafikanter som befinner sig i lastbilen. Totalt ingår 6 934 
olyckor med personskador i materialet. 

Tabell 8  Inträffade personskador vid olyckor med lätt lastbil 2003-2010 

Antal skadade personer Döda Svårt skadade Lindrigt skadade 

 Tätort Ej tätort Tätort Ej tätort Tätort Ej tätort 

Personer i lätt lastbil 10 64 202 422 1695 2109 

Personer utanför lätt lastbil 37 86 529 374 3639 1763 

 

Tabell 9 redovisar kostnaderna till följd av personskador från samtliga olyckor under 
perioden uppdelat på skador hos personer i lastbilen respektive personer utanför 
lastbilen. Sammantaget härrör knappt 40 % av de totala olyckskostnaderna från 
individer som befinner sig i lastbilen. Tabell 10 och Tabell 11 visar motsvarande 
kostnader men uppdelat för olyckor som inträffar på landsbygd respektive i tätort. En 
högre andel av olyckskostnaderna uppkommer som en följd av skador hos lastbilens 
egna resenärer för olyckorna på landsbygd (49 %) jämfört med för olyckorna som sker i 
tätort (27 %), vilket är rimligt utifrån att det finns fler i synnerhet oskyddade trafikanter 
som kan komma till skada i trafikmiljön i tätorter. 

 

Tabell 9  Olyckskostnader lätt lastbilsolyckor – samtliga Prisnivå: 2010 

År Antal 
olyckor 

Olyckskostnad hos lätt lastbil (tkr) Olyckskostnad hos övriga 
trafikanter (tkr) 

Samtliga 
(tkr) 

  Materiell 
kostnad 

Risk-
värdering 

Total 
kostnad 

Materiell 
kostnad 

Risk-
värdering 

Total 
kostnad 

Total 
kostnad 

2003 634 89 359 587 330 676 689 117 404 670 658 788 062 1 464 751 

2004 639 80 422 409 032 489 454 123 653 751 666 875 319 1 364 773 

2005 855 99 171 570 908 670 079 162 212 965 018 1 127 230 1 797 309 

2006 1012 118 184 629 762 747 946 212 305 1 292 788 1 505 093 2 253 039 

2007 1003 110 501 582 404 692 905 159 861 824 198 984 059 1 676 964 

2008 979 116 888 665 950 782 838 158 071 929 452 1 087 523 1 870 361 

2009 841 91 236 473 238 564 474 129 737 722 208 851 945 1 416 419 

2010 971 109 281 601 576 710 857 131 370 725 566 856 936 1 567 793 

Medel 867 101 880 565 025 666 905 149 327 860 194 1 009 521 1 676 426 
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Tabell 10  Olyckskostnader lätt lastbilsolyckor – landsbygd. Prisnivå: 2010. 

År 
Antal 

olyckor 
Olyckskostnad hos lätt lastbil (tkr) 

Olyckskostnad hos övriga 
trafikanter (tkr) 

Samtliga 
(tkr) 

  
  Materiell 

kostnad 
Risk-

värdering 
Total 

kostnad 
Materiell 

kostnad 
Risk-

värdering 
Total 

kostnad 
Total 

kostnad 

2003 245 62 673 472 452 535 125 49 901 358 604 408 505 943 630 

2004 238 45 540 254 758 300 298 47 068 305 770 352 838 653 136 

2005 354 61 597 379 008 440 605 69 834 521 522 591 356 1 031 961 

2006 435 81 522 489 000 570 522 98 935 709 524 808 459 1 378 981 

2007 421 72 912 441 990 514 902 66 668 426 896 493 564 1 008 466 

2008 406 78 038 499 008 577 046 74 840 594 604 669 444 1 246 490 

2009 346 61 021 324 914 385 935 50 066 302 918 352 984 738 919 

2010 445 74 672 439 708 514 380 53 251 343 812 397 063 911 443 

Medel 361 67 247 412 605 479 852 63 820 445 456 509 277 989 128 

 

Tabell 11  Olyckskostnader lätt lastbilsolyckor – tätort. Prisnivå: 2010. 

År 
Antal 

olyckor 
Olyckskostnad hos lätt lastbil (tkr) 

Olyckskostnad hos övriga 
trafikanter (tkr) 

Samtliga 
(tkr) 

    
Materiell 

kostnad 
Risk-

värdering 
Total 

kostnad 
Materiell 

kostnad 
Risk-

värdering 
Total 

kostnad 
Total 

kostnad 

2003 389 26 686 114 878 141 564 67 503 312 054 379 557 521 121 

2004 401 34 882 154 274 189 156 76 585 445 896 522 481 711 637 

2005 501 37 574 191 900 229 474 92 378 443 496 535 874 765 348 

2006 577 36 662 140 762 177 424 113 370 583 264 696 634 874 058 

2007 582 37 589 140 414 178 003 93 193 397 302 490 495 668 498 

2008 573 38 850 166 942 205 792 83 231 334 848 418 079 623 871 

2009 495 30 215 148 324 178 539 79 671 419 290 498 961 677 500 

2010 526 34 609 161 868 196 477 78 119 381 754 459 873 656 350 

Medel 506 34 633 152 420 187 054 85 506 414 738 500 244 687 298 

 

 

2.3 Trafikarbetets uppdelning på tätort och landsbygd 

Då vi har olyckskostnaderna uppdelat på olyckor som sker i tätort respektive utanför 
tätort vill vi även kunna dela upp trafikarbetet på tätort respektive landsbygd. Någon 
detaljerad officiell statistik över detta finns dock inte. Nationell statistik över trafik-
arbetet kommer från två källor, flödesmätningar på utvalda vägsträckor samt mätar-
ställningsuppgifter från Bilprovningen. Mätarställningsuppgifter från Bilprovningen ger 
data över körsträckor för svenskregistrerade fordon, dock utan möjlighet att koppla 
körsträckan till en viss geografisk plats. Utifrån dessa uppgifter går det alltså inte att 
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dela upp körsträckorna mellan tätort och icke-tätort. Dessutom ingår även den sträcka 
som svenska fordon färdas utomlands medan den sträcka som utländska fordon färdas i 
Sverige faller bort. Fördelen med mätarställningsuppgifterna är att dessa går att få för 
detaljerade fordonskategorier. 

För flödesmätningarna på vägnätet går det inte att särskilja mellan olika fordons-
kategorier mer noggrant än tunga respektive lätta fordon. Däremot går det att göra en 
uppdelning mellan trafik i tätorter och utanför tätorter, dock enbart för trafik på det 
statliga vägnätet. För det statliga vägnätet gick 2008 ca 18 % av alla fordonskm för lätta 
fordon, d.v.s. främst personbilar och lätta lastbilar, genom tätorter medan en något lägre 
andel, 14 % av alla fordonskm för tunga fordon inklusive bussar, passerade genom 
tätorter.2 Dock är inte trafiken på kommunala samt enskilda vägar med i dessa 
beräkningar.  

De uppgifter som vi har valt att utgå ifrån för trafikarbetets fördelning kommer från 
Trafikverkets Handbok för vägtrafikens luftföroreningar (Trafikverket, 2010) och 
redovisas för jämförelse tillsammans med mätarställningsuppgifter från Bilprovningen 
(Trafikanalys, 2010) i Tabell 12. Att uppgifterna inte till fullo överensstämmer är 
naturligt då mätarställningsuppgifterna från Bilprovningen även inkluderar den sträcka 
svenska fordon färdas utomlands men däremot inte körsträckan för utländska fordon i 
Sverige.  

Tabell 12  Trafikarbetets fördelning 2009 (miljoner km). 

Trafikarbete 
(miljoner km) 

Handbok för vägtrafikens luftföroreningar Bilprovningen 

 Landsbygd Tätort Totalt Totalt 

Lätt lastbil 4 500 3 300 7 800 7 578 

Landsvägsbuss 270 90 360  

Stadsbuss  470 470  

Buss totalt 270 560 830 939 

 

 

2.4 Resultat 

Marginalkostnaden kan beräknas som genomsnittskostnaden multiplicerat med en 
elasticitet som anger hur pass mycket olyckskostnaderna förändras i procent när trafiken 
förändras med en procent.  

���������	
���� = ���	�
����
�	
���� ∗ ���
�������  (1) 

En elasticitet på ett innebär att marginalkostnaden motsvarar genomsnittskostnaden och 
att en trafikökning på 10 % innebär att även kostnaderna till följd av trafikolyckor ökar 
med 10 %. I detta uppdrag ingår inte att beräkna riskelasticiteten utan vi har enbart tagit 
fram genomsnittskostnaden. I den trafiksäkerhetshandbok som ges ut av norska 
forskningsinstutet TØI (Elvik et al, 2011) refereras till ett flertal internationella studier 
över sambandet mellan trafikmängd och antal trafikolyckor. Sammantaget visar dessa 

                                                 
2 Uppgifterna är hämtade från NVDB. 
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studier på en elasticitet på 0,88. Det innebär att en ökning av trafikmängden med 10 % 
leder till en ökning av antalet trafikolyckor med ca 8,8 %.  

Genomsnittskostnaden kan delas upp i interna kostnader (ekvation 2) vilket motsvarar 
riskvärderingen för fordonets resenärer samt externa kostnader (ekvation 3) vilket 
motsvarar den totala kostnaden för skador hos personer utanför fordonet samt de 
materiella kostnaderna för de som sitter i fordonet.  

������	�	
����� = ��
��ä��������     (2) 

������	�	
����� = �	���	�	
����� +���������	�	
�����   (3) 

Tabell 13 visar genomsnittskostnaden per fordonskilometer separat för trafik i tätort 
respektive landsbygd uppdelad på interna och externa kostnader. Kostnaderna är 
baserade på ett genomsnitt för åren 2003-2010. 

 

Tabell 13  Genomsnittskostnad per fordonskilometer. Prisnivå 2010. 

 
Genomsnittskostnad 
(kr/fordonskm) 

Intern kostnad Extern kostnad Total kostnad 

 Buss Lätt lastbil Buss Lätt lastbil Buss Lätt lastbil 

       
Landsbygd 0,66 0,09 1,48 0,13 2,14 0,22 

Tätort 0,16 0,05 0,87 0,16 1,03 0,21 

Hela vägnätet 0,32 0,07 1,07 0,14 1,39 0,21 

 

Genom att multiplicera genomsnittskostnaderna med elasticiteten 0,88 får vi att den 
totala marginalkostnaden för olyckor med bussar är 1,89 kr per fordonskilometer på 
landsbygd, 0,91 kr per fordonskilometer i tätort och 1,22 kr per fordonskilometer på 
vägnätet som helhet. För lätta lastbilar är marginalkostnaden 0,19 kr per fordons-
kilometer för såväl landsbygd som tätort. 

En beräkning avseende endast den externa kostnaden ger att den marginella externa 
olyckskostnaden för bussar är 1,30 kr per fordonskilometer på landsbygd och 0,77 kr 
per fordonskilometer i tätort. För lätta lastbilar är den marginella externa olycks-
kostnaden 0,11 respektive 0,14 kr per fordonkilometer på landsbygd respektive i tätort.  
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3 Vägslitage 

3.1 Vägslitage buss 

I ASEK 5 (Trafikverket, 2012) redovisas marginalkostnaden (MC) för vägslitage för ett 
genomsnittligt tungt fordon. Kostnaden uppkattas för europavägar, riksvägar och 
primära länsvägar till 0,18 kr fordonskilometer. För övriga länsvägar och övriga vägar 
uppskattas marginalkostnaden till 0,40 kr per fordonskilometer och för alla vägtyper till 
0,20 kr. 

Tabell 14  Genomsnittliga marginalkostnader för underhåll av belagd väg. Gäller 
genomsnittlig tung lastbil med 1,3 standardaxlar. Prisnivå 2010. Källa: ASEK 5. 

MC genomsnittligt tungt fordon 

Europavägar, 
riksvägar, primära 
länsvägar  0,18 kr/tung fkm  

Övriga länsvägar 
och övriga vägar  0,40 kr/tung fkm  

Alla vägtyper  0,20 kr/tung  

 

I detta avsnitt ska dessa värden justeras för att gälla bussar. Justeringen görs med 
utgångspunkt i den s.k. fjärdepotensregeln som säger att kostnaden för vägslitage är 
proportionell mot ett fordons standardaxelantal.3 För tunga fordon är det känt att det 
genomsnittliga antalet standardaxlar är 1,3.  

För att genomföra justeringen krävs uppgifter om bussars standardaxelantal. Med denna 
information kan MC för en buss beräknas som: 

MCbuss=Standardaxlarbuss/1,3*MCgenomsnittligt tungt fordon 

 

Från Transportstyrelsen (trafikregistret) har vi fått uppgifter om samtliga i Sverige 
registrerade bussar, deras totalvikt och axelantal. Genom att anta jämn viktfördelning på 
samtliga axlar kan vi beräkna antalet standardaxlar. I Sverige fanns i mars 2012 20 097 
registrerade bussar i Sverige. I genomsnitt väger en buss 17,4 ton och har 2,4 axlar.  
58 % av bussarna har två axlar och 42 % har 3 axlar.4 Om det antas att vikten fördelas 
jämt på bussens axlar så kommer en buss i genomsnitt ha 0,9 standardaxlar. Det visar 
sig att bussar med fler axlar har ett något större antal standardaxlar, vilket alltså innebär 
att de sliter mer på vägen. Detta beror naturligtvis inte på att antalet axlar är fler utan att 
fleraxliga bussar också är tyngre. 

Som framgår av tabellen nedan har en buss i genomsnitt 0,93 standardaxlar, vilket 
innebär att den enligt fjärdepotensregeln orsakar vägslitage motsvarande 72 % av det 
som den genomsnittliga lastbilen åstadkommer.5 

 

                                                 
3 Antalet standardaxlar beräknas genom att summera axelvikterna i ton upphöjda till fyra och därefter 
dividera med 10 000 
4 Det finns också ett mycket litet antal (49 st) bussar med 4 axlar. 
5 0,93/1,3=0,72 
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Tabell 15  Antal standardaxlar, genomsnittlig totalvikt och fordonsantal (bussar) 
uppdelat på antal axlar. Källa: Transportstyrelsen. 

 

Antal axlar 
 
Standardaxlar 

Totalvikt 
medel 

Antal 
registrerade 

2 0,75 13 044 11 603 

3 1,19 23 290 8 445 

4 1,47 30 642 49 

Alla 0,93 17 392 20 097 

 

 

Tabell 16  Marginalkostnader för underhåll av belagd väg. Gäller genomsnittlig buss 
med 0,93 standardaxlar. Prisnivå 2010.  

MC genomsnittlig buss 
Europavägar, 
riksvägar, primära 
länsvägar  0,13 kr/buss fkm  

Övriga länsvägar 
och övriga vägar  0,29 kr/buss fkm  
 
Alla vägtyper  0,14 kr/buss fkm 

 

 

 

3.2 Vägslitage lätt lastbil 

En lätt lastbil får ha en totalvikt på högst 3500 kg I huvudsak torde lätta lastbilar endast 
ha två hjulaxlar, vilket ger en vikt per hjulaxel på 1,75 ton. Antalet standardaxlar blir då 
2*(1,75)^4/10000=0,002. Detta innebär att slitaget från en lätt lastbil motsvarar ca 
0,0015 genomsnittliga tunga fordon. Precis som med personbilar (se (Haraldsson, 
2007)) är alltså antalet standardaxlar på lätta lastbilar så litet att man kan bortse från den 
slitagekostnad denna fordonstyp orsakar. 
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