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Sammanfattning
Denna studie är en del i ett forskningsprojekt vid VTI kallat ”Implementering av 
marginalkostnadsprissättning i transportsektorn – problem med variabilitet, 
differentiering, interdependens och osäkerhet”. Denna studie ingår i delprojektet 
luftföroreningar som ska behandla miljöproblem i form av utsläpp som sprids via 
luften och som är kopplade till användningen av transportsystemet. Att det finns 
ett intresse i att beräkna marginalkostnaderna beror på att denna kunskap behövs 
om man ska kunna uppnå ett effektivt resursutnyttjande. Den europeiska 
miljömyndigheten EEA (European Environment Agency) arbetar sedan 1998 med 
ett indikatorsystem, TERM, som ska kunna användas för att påvisa utvecklingen 
på transportområdet ur miljösynpunkt. Enligt den senaste rapporten så minskar 
inte utsläppen från transporter i önskvärd takt (EEA, 2001). En orsak till det anges 
vara att priserna för olika transportmedel inte reflekterar deras faktiska kostnader 
för samhället. På grund av detta fattar individuella aktörer på marknaden beslut 
som inte leder till ett för samhället önskvärt utfall. När det gäller transporter 
innebär det exempelvis att den relativt sett mer miljöförstörande bilen gynnas på 
andra färdmedels bekostnad. Ett sätt att påverka det individuella valet är att 
kostnaderna faktiskt avspeglar de verkliga kostnaderna. Inte minst av detta skäl är 
det angeläget att påvisa de kostnader som luftföroreningar från olika 
transportmedel ger upphov till. Dock används inte marginalkostnader idag i 
praktiken för att prissätta olika typer av transporter. Däremot så har kostnader 
beräknats. I Sverige ingår dessa bl.a. i de värden som tas fram i det s.k. ASEK-
samarbetet. Dessa värden används i de samhällsekonomiska kalkyler som 
genomförs vid infrastrukturinvesteringar.

Meningen med denna förstudie är att ge en översikt över de problem med 
luftburna föroreningar från fordon som finns idag och vilka metoder som idag 
används för att beräkna marginalkostnaderna av dessa, samt diskutera vad som 
ytterligare behöver utforskas utifrån perspektivet av en framtida marginal-
kostnadsprissättning av transporter. Vi behandlar dock inte klimatpåverkande 
gaser i detta arbete av två skäl; dels för att dessa effekter är så vittomspännande 
vilket gör kostnadsberäkningen oerhört osäker, dels för att de kostnader som de 
ger upphov till inte varierar beroende på var utsläppen sker eftersom påverkan är 
global. Vi har i studien delvis fokuserat på en modell för beräkning av 
transportsektors marginalkostnader som tagits fram i ett europeiskt projekt, 
ExternE Core/Transport (se Bickel et al., 1999). Detta eftersom denna modell 
baserar sig på aktuell kunskap och även används för att beräkna kostnaderna för 
transporter på europeisk nivå. I vissa delar har vi jämfört beräkningarna i den 
modellen med de beräkningar som de nu aktuella svenska värdena baserar sig på.

ExternE-modellen, liksom även vissa av de svenska marginalkostnads-
beräkningarna, baserar sig på s.k. exponerings-respons (ER) samband. Metoden 
går ut på att man försöker beräkna kostnaderna för ett visst utsläpp genom att 
härleda vilka negativa effekter det ger upphov till. De effekter som man fokuserar 
på är främst hälsa men även skador på (delar av) ekosystemet och nedbrytning av 
material. För att göra detta krävs förståelse för vilka emissioner ett visst 
transportmedel ger upphov till, hur dessa sprids och omvandlas i omgivningen, 
vilka som är mottagare av dessa utsläpp samt hur de påverkas. Till slut krävs det 
även en ekonomisk analys för att beräkna värdet av dessa effekter. I denna studie 
har vi studerat de enskilda delarna i denna beräkningskedja för att se vilka 
problem som finns. Vår genomgång har dock visat att det av ett flertal olika skäl 
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är problematiskt att beräkna dessa kostnader utifrån rena exponerings-respons 
samband. Problemen finns i alla delar av beräkningskedjan ”emissioner-halter-
exponering-effekter-värdering”.

Emissioner och emissionsmodeller 
Transportsektorn är en viktig källa till luftföroreningar såväl nationellt som 
internationellt. År 1999 stod transportsektorn för 40 procent av de svenska 
utsläppen av koldioxid, 58 procent av utsläppen av kväveoxider, 22 procent av 
utsläppen av svaveldioxid och 25 procent av utsläppen av NMVOC (SCB, 2000). 
Av transportsektorns utsläpp är vägtrafiken dominerande vad det gäller utsläppen 
av koldioxid och kolväten. Sjöfart, godstransporter på väg och persontransporter 
på väg bidrar till ungefär lika stora delar av de svenska utsläppen av kväveoxider 
från transporter medan utsläppen från luftfart och järnväg är förhållandevis små. 
Vad det gäller transportsektorns utsläpp av svaveldioxid är sjöfarten helt 
dominerande. Spårtrafiken i Sverige går till största delen på el. Banverket köper in 
s.k. ”grön” el vilken till stor del baseras på vattenkraft och till en mindre del på 
biobaserade kraftverk och vindkraft. Detta ger förhållandevis små utsläpp jämfört 
med övriga transportslag. I en del andra länder som t.ex. Danmark baseras elen till 
stor del på energi från kolkondens. Med en sådan elproduktion blir emissionerna 
från spårtrafik för en del fall större per transporterat gods än vad de blir från både 
sjöfart och vägtransporter. Utsläppen från olika transportslag sker delvis på olika 
ställen. Andelen i, av utsläppen som sker i tätort, är störst för vägtrafik och minst 
för luftfart. Hela 70 procent av sjöfartens utsläpp sker inom 400 km från land och 
kan dessutom för en del hamnstäder bidra väsentligt till försämring av den lokala 
luftkvaliteten.

De olika transportslagen omfattas av en stor mängd lagar, överenskommelser 
och ekonomiska styrmedel som styr avgasutsläpp och bränslekvalitet både 
internationellt, nationellt och lokalt. Störst är omfattningen för vägtransporter där 
samtliga fordonsslag numera omfattas av avgaslagstiftning. Exempel på olika 
styrmedel inom vägtransportsektorn är olika avgifter för olika miljöklasser av 
fordon och bränslen. Under senare år har det i Sverige införts miljödifferentierade 
farledsavgifter för sjöfart. Dessa har gett påvisbara effekter på emissionerna från 
sjöfarten. Det har även börjat tillkomma en del internationella regler för att 
minska utsläppen från sjöfart. De största flygplatserna i Sverige har avgas och 
bullerrelaterade landningsavgifter. Resultatet av dessa har blivit en viss trend mot 
bättre miljöklasser av flyg på dessa flyplatser. För spårtrafik finns i och för sig en 
banavgift som innehåller en emissionsavgift men denna har ingen koppling till 
emissionerna utan endast till förbrukningen av dieselbränsle. Hittills har inte 
heller spårtrafiken omfattats av några krav vad det gäller emissioner. Inom EU 
pågår dock ett arbete med att ta fram sådana krav. Vad det gäller åtgärds-
möjligheter kan det vara intressant att notera de skillnader som finns i livslängd 
och medelålder på flottan mellan de olika transportslagen. Kortast livslängd och 
därmed snabbast omsättning av flottan är det inom vägtransportsektorn, där 
medianåldern för tunga lastbilar över 16 ton totalvikt är 7,5 år och för personbil 
9,5 år. Livslängden för ett trafikflygplan är 25–30 år. Den svenska närsjöflottans 
medelålder är 20 år medan medelåldern för lok i den svenska godsflottan är  
20–30 år. Styrmedel för att minska avgaserna från nya fordon får därför betydligt 
snabbare genomslag inom vägtransporsektorn än vad de får inom järnvägssektorn. 
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Det finns en stor mängd olika modeller för att beräkna utsläpp av 
luftföroreningar från olika transportslag. Bara i Sverige används minst 10 olika 
modeller för att beräkna emissioner från vägtrafik. Beroende på att transporterna 
ser olika ut skiljer sig beräkningarna något åt mellan olika transportslag. 
Grundprincipen är dock densamma. Mycket förenklat kan sägas att emissioner av 
ett visst ämne från en farkost beräknas som produkten mellan emissionsfaktor och 
aktivitet. Aktivitet kan vara förbrukad mängd bränsle, trafikarbete (km) eller 
transportarbete (pkm eller tonkm). Emissionsfaktorerna varierar mycket mellan 
olika farkoster även om man bara tittar på ett transportslag. Utöver det varierar 
emissionsfaktorerna mycket i rummet för en och samma farkost. I modellerna 
använder man sig sällan av genomsnittliga emissionsfaktorer för ett helt 
transportslag och hela det område beräkningarna avser. För att beräkna 
emissionerna från transporter i ett område måste man därför oftast göra 
summeringar över både olika farkosttyper och olika mindre områden. ExternE 
modellen använder sig av modeller för emissioner från olika transportslag som 
utvecklades inom EU-projektet MEET (Methodologies for Estimating Air 
Pollutant Emissions from Transport) (EU kommissionen, 1999). Modellen för 
emissioner från vägtrafik utgår från emissionsfaktorer uttryckta som kvantitet per 
sträckenhet och är en s.k. medelhastighetsmodell. Det sistnämnda innebär att 
körsättet uttrycks utifrån medelhastigheten. Utöver detta beror emissions-
faktorerna på ett stort antal faktorer såsom fordons- och motortyp, ålder på 
fordonet, reslängd, omgivningstemperatur, bränsletyp, väglutning bränsletyp m.m. 
Jämfört med andra transportslag är modellen för vägtrafik den mest avancerade. 
För övriga transportslag räknar man emissionerna utifrån uppmätt eller 
modellerad bränsleförbrukning för respektive farkosttyp, motor och eventuellt 
driftsmod. Erfarenheter från vägsidan visar att förhållandet mellan emissioner och 
bränsleförbrukningen kan variera rätt så mycket mellan olika driftsfall, särskilt på 
moderna motorer med avancerad reningsteknik. Motsvarande kan man även 
förvänta sig för andra transportslag, varför detta måste anses vara en källa till 
osäkerhet.

Osäkerheterna i emissionsberäkningarna kan bero på utelämnandet av effekter, 
litet underlag till vissa delar av modellen eller avvikelser från medeleffekts-
beräkningar i specifika fall. Vad det gäller utelämnandet av effekter kunde vi 
konstatera att emissioner och uppvirvling av slitagepartiklar från såväl vägtrafik 
som spårtrafik hade utelämnats, trots att dessa kan ge väsentliga bidrag till 
partikelemissionerna och därmed halterna. Partikelemissioner saknas också helt 
från flyg. Åldringseffekter på motor och reningssystem tas med för bensindriven 
personbil men i övrigt tar man inte med detta för några andra fordon eller för de 
andra transportslagen. Hjälpmotorer och tilläggsutrustning såsom luftkondition-
ering är också en sak som man inte tar med. Startemissioner är relativt väl 
beskrivet för personbil utom möjligen för mycket låga temperaturer, för tunga 
fordon är beskrivningen mycket förenklad medan det saknas helt för andra 
transportslag. Underlaget till modellerna varierar mycket mellan olika 
transportslag. Underlaget är störst till vägtrafik, men även där finns brister bl.a. så 
saknas emissionsdata för tunga fordon och tvåhjulingar under verkliga 
körförhållanden. För sjöfart har man också svårigheten att fartygens egenskaper 
skiljer sig mycket mellan olika fartygsindivider vilket i sin tur försvårar 
modellering eftersom man nästan skulle behöva göra mätningar på alla fartyg. 
Detta problem finns även för vägtrafik eftersom det finns så stor mängd olika 
bilmodeller och motormodeller. En fördel för vägtrafik är att man under lång tid 
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haft gemensamma emissionskrav för olika grupper av fordon något som tills 
nyligen har saknats för sjöfart. För trafikflyget och spårtrafiken är antalet olika 
modeller något mindre vilket gör det lite lättare. Många av beräkningarna är av 
typen medeleffektsberäkningar. Detta är ett problem när man är intresserad av att 
beskriva effekten av transporter i ett visst land eller av en specifik transport. 
Avvikelsen från medeleffekten kan då bli relativt stor och därmed också det fel 
som blir om man använder sig av medeleffektsberäkningar. Möjligheten att 
modellera annat än medeleffekter är störst för vägtrafik och minst för sjöfart. 

Spridning och halter 
Spridningmodelleringen av luftföroreningar i ExternE sker med olika modeller 
beroende på skala. På lokal skala används Roadpol som är en gaussisk 
plymmodell som beräknar spridningen utifrån vindförhållande och stabilitet. 
Någon kemisk modellering görs inte på lokal skala. På regional skala används 
”The Windrose Trajectory Model” (WTM) som baserar sig på Harwell modellen. 
Med hjälp av denna beräknas spridning, kemisk omvandling, partikelbildning 
samt våt och torr deposition. Modellen är av lagrangsk typ som modellerar 
luftpaket som rör sig med en konstant höjd utefter trajektorier. Modellen 
inkluderar omvandling av kvävemonoxid till kvävedioxid, salpetersyra och nitrat, 
omvandling av svaveldioxid till svavelsyra och sulfat, omvandling av ammoniak 
till ammonium samt deposition av dessa komponenter. Även i beräkningen av 
spridning och kemisk omvandling finns en stor osäkerhet. Den regionala 
spridningsmodellen som används i ExternE är validerad bl.a. i Tyskland och 
Frankrike. Osäkerheten ligger för långtidsmedelvärden på en faktor 2–6, där den 
högre siffran kan minskas genom att välja ett mer finmaskigt beräkningsrutnät. 
Det framgår dock inte om den lokala spridningsmodellen är validerad. 
Gaussmodeller är dock relativt vanliga och andra modeller än Roadpol har 
validerats i ett flertal fall. Det är viktigt att påpeka att spridningsmodellerna i 
ExternE inte är validerade för nordiska klimatförhållanden med en stor andel 
stabila förhållanden och låga temperaturer under vinterhalvåret. Den lokala 
spridningsmodellen Roadpol kan inte beräkna halter i gaturum. Halterna där kan 
vara dubbelt så höga (årsmedel) som de halter ovan tak som modellen beräknar. 
Beräknade halter är årsmedelhalter. Med nuvarande exponeringsresponssamband 
som är linjära utan tröskelvärde och med över tiden fasta befolkningsfördelningar 
skulle det inte ge något ytterligare att beräkna korttidsmedelvärden. Om man 
däremot utvecklar exponeringsmodellen med tröskelvärden eller befolknings-
fördelning som varierar med tiden måste man också utveckla haltberäkningen till 
att även beräkna korttidsmedelvärden. 

Exponering och effekter 
Utsläpp av luftföroreningar från transporter ger upphov till olika miljöproblem 
beroende på förorening och var utsläppen sker. På den lokala skalan ger 
luftföroreningar upphov till försämrad lokal luftkvalitet genom utsläpp av 
kväveoxider, svaveldioxid, olika kolväten och partiklar. På den regionala skalan 
bidrar transporter till såväl övergödning genom utsläpp av kväveoxider, till 
försurning genom utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt till bildningen av 
marknära ozon genom utsläpp av kolväten och kväveoxider. Dessutom bidrar 
utsläppen till förhöjning av bakgrundshalter av bl.a. partiklar. Den globala 
påverkan behandlas inte i denna rapport men utöver utsläppen av klimat-
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påverkande gaser kan till detta även föras den del av luftfartens utsläpp som sker i 
gränsen mellan troposfären och stratosfären och som på så sätt gör att en del 
ämnen som normalt är alldeles för kortlivade för att nå stratosfären når dit och på 
så sätt kan delta i stratosfärskemiska processer. 

Det finns en mängd faktorer som påverkar den faktiska exponeringen som 
människor, naturen och material utsätts för. Klimatet påverkar på olika sätt. I 
Sverige kan inversion leda till att luftföroreningarna inte ventileras ut ur staden, 
ozonbildning sker främst under soliga dagar, växternas upptag av ozon tror man 
påverkas av klimatet liksom material, där högre luftfuktighet leder till att skadliga 
ämnen lättare binds till en yta. Likaså spelar områdets utseende där utsläppen sker 
roll. En skrovligare yta leder till mer turbulens i luften medan gaturummets 
utseende påverkar vindförhållandena och den omvandling av luft som sker. För 
människor har personburen mätning visat att var man befinner sig, inomhus eller 
utomhus, för vissa luftföroreningar påverkar den faktiska exponeringen. För 
naturen och material spelar biologiska, fysiska och kemiska samband roll för 
vilken faktisk exponering som sker.  

När det gäller mätning av exponering så är det vanliga att man utgår från 
mätstationer som vanligtvis inte är representativa för den plats där den faktiska 
exponeringen sker. Detta får till följd att uppmätta samband mellan exponering 
och effekter blir oklara. Detta gäller exempelvis för partiklar där förekomsten av 
partiklar i gaturummet inte motsvarar de halter och storlekar som uppmäts vid 
mätstationerna. Förutom dessa oklarheter finns det andra problem med att förstå 
effekterna till följd av exponering. Detta har att göra med de metoder man har att 
tillgå för att studera sambandet mellan exponering och effekter. De metoder som 
används är främst empiriska studier där man mäter halter och effekter. Som alltid 
kan det då vara ett flertal faktorer, förutom de man är direkt intresserad av att 
studera, som kan påverka resultaten. Svårigheten ligger då i att isolera effekten av 
dessa faktorer. I fallet med ozon konstateras det exempelvis att ozonhalten är 
relativt konstant över stora områden vilket gör det problematiskt att göra 
jämförande studier. Detta eftersom även andra faktorer, som klimat, skiljer sig åt 
mellan områden med olika ozonhalt. När det gäller partiklar så mäter man med 
dagens metoder både sådana som genereras direkt av trafiken i ett område men 
även sådana som förs in från utsläpp i andra områden. Exakt vilka av dessa som 
har störst effekter på hälsan är inte klarlagt. För naturen är problemet delvis det att 
exponeringen skett under väldigt lång tid vilket gör det problematiskt att värdera 
exakt vad en marginell förändring idag ger upphov till för skada. 

Denna osäkerhet kring exponering och effekter har medfört att vissa effekter än 
så länge har utelämnats i ExternE-modellen. Därigenom blir de kostnader som 
modellen beräknar en underskattning av den faktiska marginalkostnaden. För 
vissa andra effekter, exempelvis partiklarnas effekter på kronisk dödlighet, har 
man justerat ner det ER samband som estimerats i empiriska studier. 

Värdering 
Av de fallstudier som redovisas i Bickel et al. (1999) framgår att de kostnader 
som räknas fram med den nuvarande ExternE-modellen till största delen beror på 
de effekter luftföroreningar har på människors hälsa, speciellt de effekter som 
primära (PM2,5) och sekundära (nitrat och sulfat) har på hälsan. För primära 
partiklar beror kostnaden av befolkningstätheten i området där utsläppen sker. För 
sekundära partiklar är kostnaden beroende av var i Europa utsläppen sker 



8 VTI notat 35-2003 

eftersom detta ses som regionala effekter. Exempelvis har man gjort beräkningar 
för kostnaderna i södra respektive norra Tyskland och funnit stora skillnader 
däremellan. Denna skillnad förklarar man med att emissionerna i norr förs ut över 
Östersjön och Skandinavien. De förs alltså in över relativt sett glest befolkade 
områden medan emissionerna i söder förs in över det mer tättbefolkade Östeuropa 
(Bickel et al., 1999, s. 216). 

Det som först måste konstateras att det är två olika utfall som man ska värdera 
när det gäller hälsa. Det är dels risken att dö till följd av luftföroreningar men det 
är också risken för att få en försämrad hälsa som måste värderas. Den metod som 
används i ExternE när det gäller mortaliteten är att titta på sannolikheten för att 
man ska avlida till följd av luftföroreningarna och värdet av det genomsnittliga 
antalet år som då förloras. För att värdera vad ett förlorat år är värt finns det olika 
metoder man använt sig av i litteraturen. Dels har man härlett ett värde genom att 
studera löneskillnader mellan arbeten med olika risk, dels har man genomfört 
värderingsstudier för att uppskatta vad individer värderar en minskning i 
dödsolyckrisk till. Detta värde, värdet av ett statistiskt liv, definieras som den 
genomsnittliga betalningsviljan för en viss riskreduktion dividerad med riskreduk-
tionen. Detta värde har bl.a. tagits fram, och används, för att beräkna nyttan av 
åtgärder som minskar antalet döda i trafiken.

Den stora diskussionen är frågan om de värden som tagits fram i ovan nämnda 
sammanhang också är tillämpbara för att värdera förlusten av ett år till följd av 
luftföroreningar. Det som skiljer dessa risksituationer åt är dels att de som dör i 
trafiken vanligtvis är yngre personer medan de som dör av luftföroreningar ofta 
redan lider av dålig hälsa, är äldre och endast dör något år förtidigt. Med 
anledning av denna aspekt har man istället använt sig av värdet av ett förlorat 
levnadsår, ”value of life years lost” (VOLY). Konkret vad detta innebär är att man 
antar att värdet av ett statistiskt liv motsvarar det diskonterade värdet av VOLY 
räknat över den förväntade livslängden. Utifrån värdet av ett statistiskt liv kan 
man då räkna fram VOLY. Metoden har dock kritiker. En orsak är att den 
egentligen bara innebär en omräkning av en annan värdering. Det ifrågasätts 
också om riskvärderingar kan överföras från en situation till en annan.

Det som också diskuteras är att påverkan av partiklar idag har effekter långt in i 
framtiden. Den dos en individ utsätts för idag kommer att resultera i en ganska 
marginell livslängdsförkortning flera år fram i tiden. Den beräkningsmodell som 
används i ExternE innebär att man diskonterar värdet av ett förlorat levnadsår. För 
att göra kostnadsberäkningen krävs kunskap om åldersfördelningen i 
populationen, ER-sambandet, diskonteringsräntan och VOLY (som räknats fram 
utifrån ett visst givet värde på ett statistiskt liv). När det gäller risken för ökad 
sjuklighet till följd av luftföroreningar så använder man i ExternE värden för olika 
sjukdomstillstånd. Till dessa värden läggs sedan kostnader för sjukhusvistelse 
samt samhällets kostnader för produktivitetsförluster till följd av sjukfrånvaro.

När det gäller skador på ekosystemet så har endast ett fåtal effekter inkluderats 
i den nu aktuella ExternE-modellen. Vi har därför tittat på ett svenskt projekt 
gällande värdering av försurning och övergödning (Ahlroth, 2000). Värderingen 
genomfördes här med olika metoder. Det man betonar är osäkerheten med dessa 
värderingar och att de inte omfattar alla de effekter som uppkommer till följd av 
försurning och övergödning. När det gäller förändringar i förmögenhet så kan man 
exempelvis förvänta sig försämrade värden på fastigheter belägna vid förorenade 
vattendrag. Skyddsutgifter omfattar de investeringar som har som huvudsakligt 
syfte att mildra effekterna av föroreningar. Det är dock svårt att kvantifiera exakt 
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vilka av dessa utgifter som är relaterade till de utsläpp som orsakar försurning och 
övergödning. Även när det gäller att beräkna produktionsförluster är det 
problematiskt att relatera utsläpp till specifika effekter. Detta beror både på att 
data saknas men även på att kunskapen saknas om orsakssamband. Vissa effekter, 
exempelvis minskad skogstillväxt, är också ifrågasatta. Ett problem med denna 
metod är också att endast en del av den totala förlusten i välfärd uppskattas. 
Exempelvis inkluderas inte försämrade rekreationsupplevelser till följd av 
förändrade ekosystem. Den enda metod som kan inkludera även detta är 
betalningsviljestudier. Det visar sig också att denna metod ger betydligt högre 
värden än övriga metoder men eftersom det är hypotetiska frågor så kan det 
diskuteras exakt vad det är de tillfrågade personerna värderat. Exempelvis fann 
man inget samband mellan föroreningsnivån i det område individerna bodde i och 
betalningsviljan, vilket man kunde förvänta sig. När det gäller åtgärdskostnader så 
konstateras att för att värdera de totala effekterna under ett år krävs kostnader för 
åtgärder även i andra länder eftersom en del luftföroreningar importeras till 
Sverige.

Inom ExternE har man använt ER funktioner för skador på material. Det är en 
funktion där man relaterar frekvensen på underhållet till skadorna och 
föroreningarna. I denna funktion är det frekvens istället för tid som är den 
beroende variabeln. Ett problem i detta sammanhang är att underhåll av material 
både sker till följd av nedbrytning och nedsmutsning och om en åtgärd genomförs 
som är tänkt att påverka den ena faktorn så har det troligtvis också effekter på den 
andra faktorn. Valet av åtgärd påverkar därför den slutliga kostnaden för underhåll 
av materialet. Vid värderingen har man dock analyserat skadorna till följd av 
nedsmutsning separat från skadorna till följd av nedbrytning eftersom man har 
funnit att det inte är möjligt att göra gemensamma kostnadsberäkningar för dessa. 
Ett problem när det gäller material är också att kvantifiera den mängd material 
som påverkas i olika områden. Detta modelleras ibland utifrån befolknings-
tätheten men det har i vissa studier visat sig vara ett osäkert samband. 

Slutsatser
Mycket forskning sker inom detta område. Det finns eller har funnits europeiska 
samarbetsprojekt kring problemen med partiklar och material. Likaså sker 
samverkan när det gäller spridningsmodeller där indata hämtas från mätstationer 
runt om i Europa. Emissionsmodellerna för de olika transportslagen som används 
inom ExternE vidareutvecklas inom det pågående EU-projektet ARTEMIS. 
Projektet engagerar en stor del av den europeiska kompetensen inom området och 
skall vara klart under 2003. En del av de brister i modellerna som nämndes ovan 
rättas då också till, bl.a. lägger man relativt mycket vikt på att få fram data för 
emissioner från tunga fordon och tvåhjulingar under verkliga driftsförhållanden. I 
Sverige finns det flera olika miljöer där forskning som är relevant för detta 
område bedrivs. Exempelvis är IVL inblandade i många projekt när det gäller 
emissioner och spridning, liksom ITM luftlaboratoriet vid Stockholms universitet. 
Vid VTI har många emissionsmodeller som idag används i Sverige tagits fram. 
Vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin på Umeå universitet och IMM 
vid Stockholms universitet görs epidemiologiska studier kring luftföroreningarnas 
effekter. På SLU och olika naturvetenskapliga institutioner runt om i landet 
bedrivs forskning kring luftföroreningarnas effekter på ekosystemet. ICC arbetar 
med nedbrytning av material medan SMHI arbetar med emissionernas spridning. 
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När det gäller själva värderingsproblematiken i dessa sammanhang har vi dock 
inte hittat någon miljö som arbetar med det. I Lund har man lång tradition av 
riskvärdering kopplat till trafikolyckor men, som framgått av diskussionen ovan, 
är det osäkert om dessa värden är tillämpliga när det gäller de risker som är 
relaterade till luftföroreningar. 

Problemet med regionalt spridda emissioner ser vi dock som ett till viss del 
outforskat område. Det är dock av betydelse ur svenskt perspektiv eftersom vi 
drabbas av svavel- och kväveutsläpp som sker på kontinenten. Kostnader för detta 
inkluderas idag inte i ExternE-modellen. Svårigheten här finns i flera led i kedjan. 
Det är exempelvis klarlagt att eko-systemet har påverkats av dessa utsläpp men få 
försök har gjorts att värdera hela ekosystem. Ett annat problem är att ER 
sambanden troligtvis skiljer sig åt mellan olika länder. Frågan är då hur man ska 
hantera detta i modellen. Ska man värdera emissioner olika beroende på var de 
slutligen kommer att deponeras. Om så är fallet, ska även värderingen skilja sig åt 
beroende på exempelvis skillnader i risk. Man har exempelvis funnit att ER-
sambandet skiljer sig åt mellan länder med olika medellivslängd. Orsaken här tror 
man är att i länder med kortare medellivslängd så är den andel av befolkningen 
(äldre) som är mest känslig för partikelexponering lägre. Detta innebär att färre 
kan påverkas vilket i sin tur ger en lägre effekt. Det har i detta sammanhang även 
diskuterats vilken värdering man ska använda om inkomstnivån i utsläppslandet 
skiljer sig från den i det land där nedfallet sker. 

Ett annat, tror vi, outforskat problem är kopplat till implementeringen av 
marginalkostnadsprissättningen och möjligheten att relatera kostnader till olika 
fordon. Det finns en mängd åtgärder som kan påverka emissionerna för enskilda 
fordon. Problemet blir då att sätta rätt kostnad på rätt fordon, på rätt plats och vid 
rätt tidpunkt. Problemen är delvis de samma som ovan har nämnts om 
medeleffektsberäkningar. Möjligheterna att beskriva olika åtgärder med 
nuvarande modeller är antagligen störst för vägtrafik och minst för sjöfart. Olika 
fordonsslag är också olika svåra att avgiftsbelägga. Problemet blir här att om man 
endast kan avgiftsbelägga vissa transportslag utifrån de kostnader som de ger 
upphov till kommer de samhälleliga målen inte att uppnås. I så fall behövs andra 
styrmedel för de transportslag som inte kan avgiftsbeläggas. Vikten av att 
avgiftsbelägga, eller använda andra styrmedel, framgår dock av den utveckling 
man nu tror sig se inom den svenska spårtrafiken. I och med avregleringen ger sig 
nya aktörer in på denna marknad. För att vara konkurrenskraftiga inhandlar de 
billiga men gamla diesellok från öststaterna vilket ökar spårtrafikens 
miljöbelastning. Med en miljöavgift hade detta kanske inte varit en lönsam 
strategi.



1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Denna studie är en del i ett forskningsprojekt vid VTI kallat ”Implementering av 
marginalkostnadsprissättning i transportsektorn – problem med variabilitet,
differentiering, interdependens och osäkerhet”. Huvudsyftet med projektet är bl.a. 
att bidra med relevant kunskap dels när det gäller tillförlitlighet i marginal-
kostnadsberäkningar och bakomliggande värderingar och dels när det gäller att 
bedöma vilka externa effekter som helt eller delvis bör hanteras på andra sätt än
genom marginalkostnadsprissättning. Delprojektet luftföroreningar ska behandla 
miljöproblem i form av utsläpp1 som sprids via luften och som är kopplade till
användningen av transportsystemet2. Det övergripande syftet med detta delprojekt 
är att föreslå utveckling av de tekniska modellerna, som vore ändamålsenliga för 
marginalkostnadsberäkning, samt att svara på hur långt differentiering bör ske och 
hur sådan differentiering påverkar osäkerheten i skattningarna.

Att det finns ett intresse i att beräkna marginalkostnaderna beror på att denna 
kunskap behövs om man ska kunna uppnå ett effektivt resursutnyttjande. För 
transportsektorn gäller att om priset för att utnyttja infrastruktur sätts lika med
marginalkostnaderna för detta utnyttjande så leder det till ett effektiv utnyttjande
av infrastrukturen. Genom ett sådant system styrs varje användares utnyttjande av 
transportsystemet. I Sverige har principen om marginalkostnadsprissättning varit 
en ledande trafikslagsövergripande princip sedan slutet av 1970-talet. Det har 
dock visat sig att denna princip fram till idag endast haft ett begränsat genomslag
och att dess tillämpning varierar mellan olika transportslag (SIKA, 2000a). Det
finns flera orsaker till detta, bl.a. att möjligheten att ta ut marginalkostnads-
baserade avgifter inte existerar, att det finns osäkerheter när det gäller vilka de 
prisrelevanta marginalkostnaderna är etc. Istället har arbetet inriktats på andra 
åtgärder för att minska luftutsläppen, exempelvis genom byggandet av 
kringfartsleder. Värden har dock tagits fram. Dessa ingår bl.a. i de värden som tas 
fram i det s.k. ASEK-samarbetet3. Dessa värden används i de samhällseko-
nomiska kalkyler som genomförs vid infrastrukturinvesteringar. När det gäller
luftföroreningar var Ingemar Leksell, fram till sin död, en förgrundsfigur inom
detta område i Sverige. Hans arbete ligger till grund för de nu aktuella ASEK-
värdena4 när det gäller luftföroreningar (se Leksell, 1999 och SIKA, 2000a). 

Utvecklingen inom detta område är snabb. Bl.a. har modeller för beräkning av 
transportsektors marginalkostnader tagits fram i ett europeiskt projekt, ExternE
Core/Transport (härefter kallat ExternE)5. Fokus har dock än så länge legat på 
vägtransporterna eftersom de utgör en stor del av det totala transportarbetet och
därigenom också av de miljökostnader som transporterna ger upphov till. Det 
finns därför en hel del outforskade områden när det gäller kostnaderna som andra 

1 Med detta menar vi föroreningar i gas- och partikelform som har negativ inverkan på omgivningen, jmf. engelskans
”airborne pollutants”. Vi inkluderar dock inte klimatpåverkande gaser.
2 I en första fas omfattar arbetet transportslagen järnväg, vägtransporter, sjöfart och flyg.
3 ASEK är en förkortning av Arbetsgruppen för SamhällsEkonomiska Kalkyler.
4 Dessa är nu under revidering och nya värden skall fastställas under första halvåret 2002.
5 ExternE (”Externalities of energy”) initierades under början av 1990-talet av Europakomissionen (DGXII) och är en del
av JOULE-programmet. Syftet från början var att skatta de externa kostnaderna för energiproduktionen och
energikonsumtionen i ett livscykelperspektiv.  Denna del av projektet avslutades 1995 men arbetet har därefter fortsatt för
att utveckla modellen till att även omfatta externaliteter från transportsektorn. Resultatet från sista delen av projektet, 
”ExternE Core/Transport”, finns nu avrapporterat i en bok. Eftersom vi inte hade tillgång till denna då arbetet med
förstudien påbörjades har vi utgått ifrån det draft som finns angivet i referensförteckningen. ExternE-modellen har bl.a.
använts för att beräkna marginalkostnader för olika transportslag i UNITE-projektet. Vi kommer att diskutera dessa resultat 
senare i denna förstudie.
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transportslag ger upphov till men även när det gäller befintliga modeller för
vägtransporterna. Speciellt som de värden som fram till dags dato tagits fram
främst är genomsnittsvärden på en agregerad nivå, lämliga för jämförelser mellan
olika transportslag. Fältet är dock stort. Meningen med denna förstudie är därför 
att ge en överblick över den kunskap som finns idag för att utifrån det föra en 
diskussion om vad som bör fokuseras på i det framtida arbetet.

1.2 Syfte
Denna studie ska ge en översikt över de problem med luftburna föroreningar från 
fordon som finns idag och vilka metoder som idag används för att beräkna 
marginalkostnaderna av dessa, samt diskutera vad som ytterligare behöver 
utforskas utifrån perspektivet av en framtida marginalkostnadsprissättning av
transporter. Vi behandlar dock inte klimatpåverkande gaser i detta arbete av två 
skäl; dels för att dessa effekter är så vittomspännande vilket gör
kostnadsberäkningen oerhört osäker, dels för att de kostnader som de ger upphov 
till inte varierar beroende på var utsläppen sker eftersom påverkan är global. 

1.3 Marginalkostnadsberäkning av luftburna förore-
ningar

För att beräkna marginalkostnaden av olika utsläpp är det vanliga att man följer
vissa steg i en kedja av händelser. Man går från utsläpp till effekter men för varje 
steg krävs en modell som redogör för relevanta samband. Den huvudsakliga 
beräkningsmodellen följer vanligtvis det i figur 1 beskrivna förloppet. 
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Figur 1 Beräkningskedjan från avgasemission till värdering av skadorna
(Leksell, 1999).

Modellen ovan beskriver dock bara vad som krävs för att beräkna kostnaderna för 
försämrad hälsa som luftföroreningar ger upphov till. Luftföroreningar ger även 
upphov till skador på ekosystemet och material. För att beräkna dessa är 
tillvägagångssättet i stort sett detsamma som det ovan beskrivna. 

Det är i grunden denna modell som också används i ExternE-modellen. För 
vart och ett av stegen krävs dock modeller som kan beräkna de nödvändiga utdata 
som krävs som indata i nästa steg av beräkningskedjan. Dessa kan vara mer eller 
mindre omfattande beroende på hur sambanden ser ut. Experter på olika områden
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krävs för att ta fram dessa enskilda modeller. Exempelvis har arbetet med ExternE
Core/Transport omfattat 18 olika forskargrupper runt om i Europa. Eftersom de 
flesta av stegen beskriver komplexa och ibland ofullständigt kända samband finns 
det en osäkerhet förknippad med vare utdata som beräknas. Därav följer att den 
slutliga beräknade marginalkostnaden också är förknippad med osäkerhet. Till 
detta kommer osäkerheten om den totala marginalkostnaden eftersom vissa 
effektsamband inte har kunnat beräknas. Därför saknas vissa kostnader i den 
beräknade marginalkostnaden.

1.4 Utsläpp och deras effekter 
Fordon ansvarar för en lång rad utsläpp av skadliga ämnen. Hur dessa påverkar
miljön, inklusive människors hälsa, är dock inte ett enkelt förlopp där man direkt 
kan se orsak och verkan. Istället kan olika utsläpp samverka för att förstärka eller 
dämpa varandras skadliga effekter. Det är också så att vissa föroreningar bara
påverkar den direkta omgivningen medan andra (exempelvis SO2) har en regional 
påverkan och vissa slutligen en global påverkan. Det senare har betydelse för 
vilka skadliga effekter utsläppen ger upphov till. Lokala utsläpp ger framförallt 
upphov till hälsoproblem medan regionala utsläpp både påverkar individers hälsa, 
ekosystemet och material. För att underlätta läsningen av resten av denna rapport 
redogör vi i tabell 1 för de olika utsläppen från fordon, vilka föroreningar dessa 
bidrar till, vilka effekter de har på omgivningen samt om den är huvudsakligen
lokal (L) eller regional (R). De utsläpp och effekter som tagits med här är de som
vi kommit fram till är relevanta ur projektets synpunkt.

En sak att lägga märke till i tabellen är att partiklar med varierande ursprung
ingår som en del i luftföroreningarna. Partiklarnas effekt på hälsa har under senare 
år påvisats i en rad studier men de direkta orsakssambanden är oklara 
(Katsouyanni et al., 2001). En orsak till detta är att man vid mätningar av 
partikelförekomsten inte mäter de olika partiklarna separat. Detta trots att
partiklarnas storlek och innehåll verkar påverka deras skadlighet6. Skillnader i 
förekomsten av olika partiklar (liksom förekomsten av andra föroreningar i 
relation till partiklar) kan dock vara av intresse för beräkningar av 
marginalkostnader. Det är exempelvis klarlagt att utsläppen av partiklar från 
bensin- och dieselbilar skiljer sig åt. Om sammansättningen av partiklar i det ena 
fordonet innebär större risk för hälsan så är detta något som ska återspeglas i 
kostnaden per fordonskilometer.

6 I Europa har man tidigare gjort mätningar av BS (black smoke) men nu har mätningar av PM10
blivit standard. Enligt Katsouyanni et al., (2001) har dock starkare samband mellan utsläpp och
effekt uppmätts för BS. En förklaring till detta kan vara att BS representerar koncentrationen av
finare partiklar, något större än PM2.5, medan PM10 även inkluderar grövre partiklar. Det har visat
sig i andra studier att uppmätta koncentrationer av PM2.5 bättre verkar kunna förklara luft-
föroreningars effekter på hälsa än PM10.
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Tabell 1 Utsläpp, föroreningar, effekter och påverkan. 
Utsläpp Förorening Effekt Påverkan
SO2 SO2 hälsa (luftvägsbesvär)

grödor (tillväxt)
skog (fysiologiska processer)
material (nedbrytning)

L (R ) 

partiklar (sulfat, SO4
2-, H+) hälsa (luftvägsbesvär)

grödor
ekosystemet (försurning)

R

HC PAH (partikelbundet) hälsa (cancerogen)
växter (?) 
material (nedsmutsning)

L

PAH (gasform) hälsa (cancerogen) L (R ) 
VOC hälsa (luftvägsbesvär, cancerogen) L, R 
ozon (via VOC) hälsa (luftvägsbesvär)

grödor (tillväxt)
skog (tillväxt)
material (färg och gummi) 

R

NOx NO grödor (toxiskt) L (R ) 
NO2 hälsa (luftvägsbesvär)

grödor (?) 
L (R ) 

ozon (i reaktion med VOC) se ovan -L, +R
partiklar (nitrat, NO3

-, H+) hälsa (luftvägsbesvär)
grödor
ekosystemet (övergödning)

CO CO hälsa (syreupptagningsförmågan) L
NH3 partiklar (NO4

+) ekosystemet (övergödning) R
MTBE MTBE hälsa (oklart) L
Elementärt kol Partiklar hälsa (oklart) L
Organiskt kol Partiklar

VOC
POM

hälsa (toxiskt) 
hälsa (toxiskt) 
hälsa (toxiskt) 

L, R 

Metaller Partiklar hälsa (toxiska, cancerogena)
ekosystemet (toxiska) 

L

Damm,
vägslitage

Partiklar (grova)
Partiklar (PAH)

hälsa (oklart) 
hälsa (cancerogen)
ekosystemet (toxiska) 

L

Källa: Holland et al., 1999; Bickel et al., 1999; Vägverket, 2001b; Koch, 2000.

Informationen i tabellen är även av intresse när det gäller att diskutera vilka
problem som lämpar sig att påverka genom marginalkostnadsprissättning. En 
slutsats som ECMT (2001) drar är att luftutsläpp från transporter kan minskas om 
svavelinnehållet i bränslet minskar. Detta skulle även indirekt påverka utsläppen 
av kväveoxider, kolmonoxid och kolväte eftersom lägre svavelinnehåll förbättrar
katalysatorns funktion. Från samhällets synvinkel kan det då vara mer
kostnadseffektivt att stimulera produktionen av lågsvavligt bränsle än att genom
ett pris på svavelutsläpp stimulera till bättre reningsutrustning på transportmedlen.

1.5 Rapportens disposition
Rapportens uppläggning följer i stort de olika delarna i beräkningskedjan i figur 1. 
I varje kapitel beskrivs, för respektive del av kedjan, de metoder och modeller för 
beräkning som vanligtvis används idag och vi för en diskussion kring eventuella 
problem med dessa metoder. I det inledande kapitlet, som behandlar emissioner,
beskrivs dessa för de fyra transportslagen. Därefter fokuseras istället på de olika 
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typerna av utsläpp som transporter ger upphov till, hur de sprids och vilka effekter 
de har på olika delar av miljön. Eftersom det idag finns en modell framtagen för 
beräkning av marginalkostnaderna från transportsektorn, ExternE, så står den 
delvis i fokus i diskussionen. Detta eftersom den baserar sig på aktuell kunskap. 
När så är lämpligt görs jämförelser med den metodik som använts för att ta fram 
de kostnader som används i Sverige för närvarande. Vi har även med ett separat 
kapitel om osäkerhet även om osäkerhet i beräkningar även diskuteras i respektive 
kapitel. Eftersom marginalkostnaden beräknas i flera steg behöver man behandla 
hur stor den sammanlagda osäkerheten blir och hur den ska behandlas. Hela 
rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion om vilka problem som det 
är angeläget att man forskar vidare kring. 

 
2 Emissioner 
2.1 Transportarbete i Sverige 
År 1999 reste svenskarna 129 miljarder kilometer, huvuddelen av detta 
transportarbete gjordes med bil (SIKA, 2000b). En relativt detaljerad fördelning 
av persontransportarbetet på olika färdsätt kan ses i figur 2. Cykel och gångtrafik 
utgör en relativt liten del om man ser till den totala färdsträckan. Räknat som 
andelen av totala antalet resor utgör de dock hela 30 procent. På sträckor över 
600 km är det vanligaste färdmedlet flyg.  

 
Figur 2 Fördelning över antalet resta km 1998 (SIKA, 2001b). 
 
År 1999 transporterades 538 miljoner ton gods i Sverige (SIKA, 2000b). 
Transportarbetet var 22 miljarder tonkm. Fördelningen av godsets transportarbete 
skiljer sig en del från fördelningen av persontransporterna (se figur 3). En mycket 
liten del av godset transporteras med flyg. Sjöfart och järnväg används för i 
genomsnitt längre transporter än vägtrafik vilket gör att deras andel av 
transportarbetet blir större än räknat som mängden transporterat gods. 
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23%
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Figur 3 Transporterad mängd gods och transportarbete i Sverige 1999 (SIKA, 
2000b).

När det gäller utsläpp till luft i Sverige stod transportsektorn år 1999 för 
40 procent av utsläppen av koldioxid, 58 procent av utsläppen av kväveoxider, 
22 procent av utsläppen av svaveldioxid och 25 procent av utsläppen av NMVOC 
(SCB, 2000). Vägtrafiken är dominerande vad det gäller utsläppen av koldioxid 
och kolväten. I båda fallen står persontrafiken för huvuddelen av vägtrafikens 
utsläpp. Vägtrafiken står även för två tredjedelar av transportsektorns utsläpp av 
kväveoxider och sjöfarten för nästan hela den resterande tredjedelen. 
Godstransporter står för en förhållandevis stor andel av vägtrafikens utsläpp av 
kväveoxider. Sjöfarten dominerar helt transportsektorns utsläpp av svaveldioxid 
pga. den förhållandevis höga svavelhalten i bunkeroljan. Sjöfartens utsläpp av 
kolväten kommer till över 90 procent från fritidsbåtar.
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Figur 4 Transportsektorns utsläpp 1999 (Trafikverken, 2000; Vägverket, 2000).

Bakom de ovan redovisade utsläppssiffror ligger ofta relativt omfattande
beräkningar. Beroende på att transporterna ser olika ut skiljer sig beräkningarna 
något åt mellan olika transportslag. Grundprincipen är dock densamma. Mycket 
förenklat kan sägas att emissioner q av ett visst ämne från en farkost beräknas som 
produkten mellan emissionsfaktor e och aktivitet a. 

q = e · a

Aktivitet kan vara förbrukad mängd bränsle, trafikarbete (km) eller 
transportarbete (pkm eller tonkm). Emissionsfaktorerna varierar mycket mellan
olika farkoster även om man bara tittar på ett transportslag. Utöver detta varierar 
emissionsfaktorerna mycket i rummet för en och samma farkost. I modellerna 
använder man sig sällan av genomsnittliga emissionsfaktorer för ett helt
transportslag och hela det område beräkningarna avser. För att beräkna 
emissionerna Q från transporter i ett område måste man därför i ekvationen ovan 
oftast göra summeringar över både olika farkosttyper och olika mindre områden.
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Q = S S eij · aijj i

m n

Q = S S eij · aijj i

m n

Vid beräkning av marginalkostnader är man intresserad av effekten och 
kostnaderna förknippade med en förändring av aktiviteten, dvs. kvoten mellan
utsläpp och aktivitet. Detta är dock detsamma som definitionen av 
emissionsfaktor. De emissionsfaktorer E man är intresserade av kan dock vara på 
mer agregerad nivå än de i beräkningsmodellerna ingående emissionsfaktorerna,
d.v.s. någon form av medelemissionsfaktorer.

E = Q/A = (S S eij · aij)/j i

m n
S S aijj i

m n

E = Q/A = (S S eij · aij)/j i

m n
S S aijj i

m n

S S aijj i

m n

De siffror som redovisats ovan i figur 4 kan användas för att beräkna 
genomsnittliga emissionsfaktorer för olika transportslag i Sverige. I figur 5 
redovisas medelemissionsfaktorer för persontransporter och kväveoxider 
beräknade på detta sätt.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Vägtrafik personbil Vägtrafik buss Luftfart Järnväg

g/pkm

Figur 5 Medelemissionsfaktorer för kväveoxider för olika transportslag 
gällande för Sverige 1999. Emissionsfaktorerna är uttryckta som utsläpp per 
personkilometer.

Den typen av medelemissionsfaktorer kan i många fall vara mycket användbara, 
t.ex. då man vill göra överslagsberäkningar på transporter och man saknar de
detaljerade ingångsdata som en beräkning med den fullständiga modellen kräver. I 
andra fall då man är t.ex. intresserad av att göra jämförelser av effekterna av olika 
typer av farkoster i olika typer av områden blir ofta den här typen av 
medelemissionsfaktorer allt för grova. Vilken detaljeringsnivå som kan vara
lämplig för marginalkostnadsberäkningar är en av de frågor som vi skall försöka 
besvara i de kommande avsnitten.
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2.2 Vägtrafik 
Vägtrafiken bidrar till ett stort antal miljöproblem. Till flera av miljöproblemen är 
det också den enskilda sektor som ger störst påverkan. Detta gäller t.ex. 
bullerstörning och försämrad luftkvalitet i tätort. Av de femton miljömålen är det 
egentligen bara målet en säker strålmiljö som inte påverkas av vägtrafik
(Miljömålskommittén, 2000, Vägverket, 2001a). Exempel på miljöproblem som 
vägtrafiken bidrar till som är av intresse för denna studie är: 
¶ Försämrad lokal luftkvalitet genom utsläpp och uppvirvling av partiklar, 

utsläpp av kväveoxider och flyktiga kolväten i större städer eller orter med
problem med luftkvaliteten.

¶ Bildning av marknära ozon genom utsläpp av kolväten och kväveoxider. 
¶ Försurning genom framförallt utsläpp av kväveföreningar. Försurningen

påverkar ekosystem i såväl sjöar, vattendrag, skogsmark och jordbruksmark.
Det ger också surt grundvatten och skador på byggnader och andra delar av 
kulturarvet.

¶ Bidrag till spridning av metaller och gifter i miljön. Exempel på spridning av 
metaller är från katalysatorer och bromsbelägg.

¶ Övergödning genom utsläpp av kväveföreningar. Kväveföreningarna ger 
framförallt övergödning av hav och mark.

2.2.1 Vägtrafikens emissioner
Vägtransporter stod 1997 för ca 15 procent av världens ca 22 procent av Europas 
(EU-15) och ca 30 procent av Sveriges koldioxidutsläpp (OECD, 1999, Eurostat,
2001). Inom Europa stod vägtrafiken 1997 dessutom för knappt 50 procent av 
utsläppen av kväveoxider, 35 procent av utsläppen av NMVOC men endast 
2,9 procent av svavelutsläppen (Eurostat, 2001). I Sverige stod vägtrafiken 1999 
för ca 38 procent av utsläppen av kväveoxider, ca 22 procent av utsläppen av 
NMVOC och endast för ca 1 procent av utsläppen av svaveldioxid (SCB, 2000).

Med undantag för utsläppen av koldioxid minskar utsläppen från 
vägtransporter. För bensindrivna personbilar beror mycket av utsläppsreduktio-
nerna på att 1989 års avgaskrav innebar att man var tvungen att utrusta bilarna 
med trevägskatalysator och system för minskning av avdunstningen från fordon. 
Som ett resultat av detta och andra åtgärder på andra fordonstyper minskade
utsläppen av kväveoxider med 40 procent mellan 1989 och 2000, motsvarande
minskning för kolväten var 52 procent (Vägverket, 2001). Koldioxidutsläppet är 
än så länge relativt väl kopplat till energiförbrukningen. Sedan 1970 har den totala 
energiförbrukning för vägtransporter mer än fördubblats såväl globalt som i 
Europa (OECD, 1999). Av såväl världens som Sveriges utsläpp av koldioxid från 
vägtrafik står bensin för två tredjedelar och diesel för en tredjedel. Fördelningen 
av vägtrafikens utsläpp i Sverige på olika fordonstyper framgår av figur 6. 
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Figur 6 Fördelning av vägtrafikens utsläpp 2000 (Vägverket, 2001a). 

Utsläppen av koldioxid och kolväten domineras av personbilar som också står för 
81 procent av trafikarbetet. Tunga lastbilar står för de största enskilda bidraget till 
såväl utsläpp av avgaspartiklar som kväveoxider. De höga utsläppen av 
kväveoxider för de tunga fordonen beror framförallt på att reningstekniken inte är 
lika väl utvecklad för dieseldrivna fordon som för bensindrivna fordon, i alla fall 
vad det gäller just kväveoxider. Reningsteknik är dock på gång för minskning av 
kväveoxider från dieselmotorer. Dieselmotorer släpper också ut relativt mycket
partiklar men även här kan framtida reningsteknik få ner utsläppen.

Den största delen av godstransporterna med tunga lastbilar sker med sådana 
som har en totalvikt över 16 ton. Medianåldern för dessa lastbilar är 7,5 år vilket 
är relativt lite om man jämför med andra transportslag (se nedan). Det gör att 
åtgärder för att minska utsläppen på tunga lastbilar får relativt snabbt genomslag
jämfört med andra transportslag. Inte heller för andra fordonstyper är 
medianåldern speciellt hög om man jämför med andra transportslag, för 
stadsbussar är den knappt 6 år och för personbilar 9,5 år. Dock kan sägas att 
Sverige har en förhållandevis gammal personbilspark om man jämför med övriga 
EU (Bil Sweden, 2001). 
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Andelen av vägtrafikens utsläpp som sker i tätort är 30 procent för
kväveoxider, 65 procent för kolväten och 39 procent för partiklar (Vägverket, 
2001a). Vägtrafiken ger ett väsentligt bidrag till föroreningshalter av såväl 
partiklar, kvävedioxid och vissa kolväten. Trafikens bidrag till kvävedioxid-
halterna i centrala Stockholm har uppskattats till ca 60 procent (Johansson et al., 
1999). Problemen med halter av dessa ämnen är störst längs större trafikleder och 
i vissa centrala delar av de större tätorterna (se bl.a. Miljöförvaltningen Göteborg, 
2000, Stockholms och Uppsala Läns luftvårdsförbund, 1999). De ur 
meteorologisk synvinkel ogynnsamma förhållandena i norra Sverige med
inversion och stark kyla gör att även medelstora orter i norra Sverige har problem
med luftkvaliteten.

Vägtrafiken omfattas av ett stort antal lagar, överenskommelser och 
ekonomiska styrmedel med avseende på avgasutsläpp och bränslekvalitet (se 
tabell B1, bilaga 1). Traditionen är dessutom förhållandevis lång. De första
svenska avgasreningskraven för lätta fordon infördes 1969. Dessa reglerade 
kolmonoxid- och kolväteutsläppen per körd kilometer och kolmonoxidshalten i 
avgaserna vid tomgång för bensindrivna personbilar av 1971–1975 års modell och 
röktätheten på avgaserna för dieseldrivna fordon. Allt eftersom har sedan kraven 
skärpts och krav tillkommit för andra fordonstyper. I dagsläget omfattas samtliga
fordonstyper av avgaskrav. Krav finns specificerade fram till 2008 för tunga 
fordon och fram till 2005 för lätta fordon. Från 1993 års modell infördes 
miljöklassning av fordon utifrån avgasutsläpp och bulleremissioner. Miljö-
klassningssystemet har allt eftersom förändrats så att det baserar sig på dagens och 
kommande krav för nya fordon inom EU. Ekonomiska styrmedel har använts för 
att uppmuntra försäljning av fordon ur bättre miljöklasser.

Miljöklassning av bränsle kom 1991 för diesel och 1994 för bensin. Inom EU 
har bränslekraven skärpts ett flertal gånger. God bränslekvalitet är en förutsättning
för väl fungerande avgasrening. Bly tog tidigt borts ur bränslet som var avsett för 
bensindrivna bilar med katalysator. I kommande bränslekrav sänks svavelhalten i 
bränslet till mycket låga nivåer för att möjliggöra effektiv avgasrening. Utöver
lagstiftningen inom EU och de svenska miljöklasserna finns flera olika krav och 
ekonomiska styrmedel som gör att andelen av fordon med bättre miljöegenskaper
ökar snabbare. Exempel på sådant är Vägverkets upphandlingskrav för 
entreprenader, Vägverkets resepolicy och miljözonerna för tunga fordon i Lund, 
Malmö, Göteborg och Stockholm.

Under senare år har det även tillkommit överenskommelser om minskning av 
koldioxidutsläppet på nya bilar. Överenskommelsen gäller en minskning av 
koldioxidutsläppet med 25 procent på nya bilar mellan 1995 och 2008 och gäller
den Europeiska bilindustrin (ACEA), den Japanska bilindustrin (JAMA) och den
Koreanska bilindustrin (KAMA) (1995–2009 för de två sistnämnda). Mellan 1995 
och 1999 hade samtliga organisationer minskat de genomsnittliga koldioxid-
utsläppen från de bilar som såldes på EU-marknaden (EU kommissionen, 2000). 
ACEA och JAMA visade stora framsteg medan KAMA halkade efter. Vid fortsatt 
utveckling i samma takt skulle ACEA nå målet medan JAMA skulle ligga något 
över och KAMA långt över målet. ACEA som var mest framgångsrik minskade
det genomsnittliga koldioxidutsläppet på nya bilar sålda inom EU med 6,5 procent 
mellan 1995 och 1999. Motsvarande för de fordon som såldes i Sverige var 
9,5 procent men då måste också tilläggas att Sverige har klart högsta 
genomsnittliga koldioxidutsläppet för nya personbilar inom EU. 

VTI notat 35-2003 21



2.2.2 Faktorer som påverkar emissioner och energiförbrukning 
De faktorer som påverkar energiförbrukning och emissioner kan delas in i 
energianvändning, drivlina och reningssystem, energibärare, alternativa 
drivsystem, faktorer som påverkar andra emissioner än avgaser och avdunstning 
samt operativa faktorer. Med energianvändning menas här den energi som åtgår 
för att driva fordonet framåt samt för att försörja fordonet med övrig energi. 
Drivlina innefattar här motor och transmission. Reningsutrustning innefattar här 
avgasrening samt utrustning för att förhindra avdunstning av bränsle. Under 
energibärare behandlar vi här konventionella bränslen såsom bensin och diesel. 
Eftersom det ibland kan vara svårt att diskutera drivlina och energibärare separat i 
alternativa drivsystem behandlar vid dem här under samma rubrik. Under senare 
år har man börjat fokusera på partiklar från bromsar, däck och slitage av 
vägbanan. Dessa emissioner behandlas separat här. De operativa faktorerna 
inkluderar bl.a. sparsamt körsätt och effektivare lastutnyttjande. Nedan behandlas 
åtgärder inom de olika områdena översiktligt, en fördjupning återfinns i bilaga 2. 

Den energi som åtgår till framdrift av ett fordon är produkten av 
färdmotståndet och sträckan. Färdmotståndet är den kraft som fordonet måste
övervinna för att röra sig framåt. Färdmotståndet är summan av rullmotstånd, 
luftmotstånd, accelerationsmotstånd och stigningsmotstånd. Den energi som
används för att övervinna rullmotstånd och luftmotstånd går förlorad i form av 
värmeenergi. Energin som används till att övervinna stigningsmotståndet blir dock
lägesenergi och den energi som används för att övervinna accelerationsmotståndet 
blir rörelseenergi. Såväl rörelseenergin som lägesenergin kan användas vid ett 
senare tillfälle för att övervinna övriga motstånd, men många gånger bromsas de 
bort och då övergår även de till värmeenergi. Enligt egna beräkningar går ca 
40 procent av framdrivningsenergin i tätort förlorad som värmeenergi i bromsar.
Elektriska drivlinor har här fördelen att de kan ta tillvara på en del av denna 
energi. Även vägutformning och körsätt kan förändras så att antalet accelerationer
och retardationer minskas.

Rullmotståndet, stigningsmotståndet och accelerationsmotståndet är direkt
proportionella mot fordonets vikt. Luftmotståndet är proportionellt mot kvadraten 
av hastigheten. Även rullmotståndet ökar med hastigheten dock inte lika snabbt 
som luftmotståndet. Vid körning på relativt plan motorväg dominerar luft-
motståndet för personbilar medan rullmotståndet fortfarande är det viktigaste för 
tunga lastbilar. I tätort är oftast accelerationsmotståndet som bidrar till den största 
delen av energianvändningen då stor del bromsas bort. Redan vid relativt små
lutningar får stigningsmotståndet stor betydelse särskilt för de tunga fordonen.

Totalt bedömer Åhman (1999) att en kombination av åtgärder på vikt, 
luftmotstånd och rullmotstånd skulle kunna ge en minskning av energi-
användningen för framdrift med 36 procent. Han har dock använt gamla siffror på 
luftmotståndet vilket gör att potentialen är något mindre eller ca 34 procent. 
Fordon med alternativa drivlinor såsom elfordon, bränslecellsfordon och 
hybridfordon anser han inte ha samma potential eftersom de väger mer än 
konventionella fordon. Partnership for a New Generation of Vehicles (PNGV) är 
ett forskningssamarbete mellan federala myndigheter i USA och den amerikanska
bilindustrin för att utveckla nya konkurrenskraftiga tekniker för kommande
generationer av fordon (PNGV, 2001). De anger som mål att få fram
produktionsprototyper till 2004 s.k. supercars där vikten minskas med 40 procent 
från 1 450 kg till 870 kg, luftmotståndet med knappt 40 procent från 0,32 Cd till 
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0,20 Cd och rullmotståndet från 0,008 till 0,005. Detta med utrymmen som i en 
amerikansk familjebil. Dessa siffror indikerar en minskning med drygt 50 procent
på totala framdrivningsenergin. Utöver detta satsar man en hel del på optimering
av drivlinan. Det totala målet är att bränsleförbrukningen skall kunna bli en 
tredjedel av vad den är idag eller närmare bestämt 0.29 l/mil (80mpg). Hur stor 
potentialen är framgår av tabell 2. 

Tabell 2 Sparpotential på totala framdrivningsenergin.
Energianvändning
faktorer

Sparpotential Kommentar

Vikt (kg) 19–26 % Den högre siffran avser mål enligt 
PNGV (2001), lägre enligt Åhman
(1999)

Rullmotstånd (f) 9–12 % Den högre siffran avser mål enligt 
PNGV (2001), lägre enligt Åhman
(1999)

Luftmotstånd (w) 6–12 % Den högre siffran avser mål enligt 
PNGV (2001), den lägre är beräknad
utifrån Poulton (1997) och Teknikens
Värld (2001)

Totalt 34–51 %
Källa: Åhman, (1999), Poulton (1997), Teknikens Värld (2001), PNGV (2001).

Bensindrivna personbilar har förhållandevis låga emissioner med undantag av 
koldioxid vid normal driftstemperatur. För en del bilmodeller bör man kanske 
också tillägga att detta i alla fall gäller om körmönstret inte avviker allt för mycket
från de körcykler som används vid avgasgodkännandet. Så kallade cycle-beating 
har genom åren förekommit såväl för lätta fordon som för tunga fordon. 
Potentialen till utsläppsminskningar från dessa fordon ligger därför framförallt i 
minskning av kallstartsutsläpp, avdunstning och cycle-beating. Dieseldrivna
fordon har fortfarande relativt stora utsläpp av partiklar och kväveoxider. Tyvärr 
gäller detta även direktinsprutade bensinmotorer som dessutom inte omfattas av
några krav vad det gäller partikelutsläpp. Effektiva åtgärder är De-NOx 
katalysatorer, SCR och partikelfällor.

Bränsleförbrukningen är kritisk för koldioxidutsläppet så länge man inte byter 
till bränslen som inte ger någon nettoökning av koldioxid. Enligt Poulton (1997)
kan bränsleförbrukningen minskas på bensindrivna personbilar med
35–40 procent genom åtgärder på motor och transmission. Åtgärderna inkluderar 
utöver direktinsprutning och automatisk manuell växellåda även förbättrad
förbränning, minskning av pumpförluster, precisionskylning, värmelager och 
minskning av friktionsförluster. För tunga fordon har hittills mycket av den 
tekniska utvecklingen tagits ut i form av minskad bränsleförbrukning medan man
för lätta fordon tagit ut det i form av ökade prestanda. Minskning av 
cylindervolym och effekt kan därför minska bränsleförbrukningen väsentligt på
lätta fordon. Poulton (1997) anger här en potential på 10–20 procent för lätta 
fordon. För tunga fordon är potentialen antagligen inte så stor. 

Det har genom åren gjorts en hel del förbättringar av konventionella bränslen 
dels för att direkt minska avgasernas hälsopåverkan men också för att göra det
möjligt att använda avancerad reningsteknik och därigenom minska avgas-
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utsläppen. Redan nu har specificerats krav på bensin och diesel som skall börja 
gälla 2005 (Europeiska rådet och parlamentet, 1998). Ett förslag finns dessutom 
av skärpning av dessa krav (Europeiska kommissionen, 2001). Skärpningen avser 
framförallt sänkning av svavelhalten för att därigenom kunna öka effektiviteten i
avancerad reningsteknik. Bränsleförbrukningen förväntas också minska genom 
sänkning av svavelhalten. Åtgärder inom detta område innebär framförallt att 
introducera de ”svavelfria” bränslena tidigare än EU-direktivet föreskriver, något 
som kan göras med ekonomiska styrmedel tillsammans med nya miljöklasser för 
bensin och diesel. En övergång till alternativa drivmedel är en nödvändighet dels 
för långsiktig försörjningstrygghet och dels för att minska utsläppen av 
klimatpåverkande gaser. Vägen till ett koldioxidneutralt transportsystem är dock 
inte alldeles enkel. På sikt är det troligt att en allt större andel fordon med
konventionella förbränningsmotorerna ersätts med elfordon, bränslecellsfordon 
och hybridfordon. Primärenergin som idag baseras nästan uteslutande på fossila 
bränslen måste på sikt fasas över till biomassa, sol, vind och vatten. Ett flertal 
energibärare är troliga framförallt metan, syntetbränsle, metanol, etanol, el och
vätgas. Förutom lägre eller inga utsläpp av koldioxid har de alternativa 
drivsystemen betydligt lägre utsläpp än vad konventionella bensin- och 
dieselmotorer har (Samaras, 1998). 

Under senare år har allt mer fokus riktats mot uppvirvling av vägdamm som en
viktig källa till partiklar från vägtransportsystemet. Vid en kartläggning av 
partikelhalter på landsbygd och i fem svenska tätorter visade det sig att den 
vanligaste orsaken till överskridandet av kommande miljökvalitetsnorm för 
inandningsbara partiklar (PM-10) var uppvirvling av vägdamm (Areskoug, 2001). 
De höga halterna av vägdamm förekommer framförallt på vårkanten då det börjat 
torka upp och det finns en ”depå” av slitagematerial från vintern. Vägdammet
består av partiklar från friktionsmaterial (sand och salt) vägbana, däck och 
bromsar samt av på vägbanan deponerade partiklar från avgaser, andra 
luftföroreningar och naturliga partiklar. Även om den totala mängden använt 
friktionsmaterial och slitage av vägbana är en tiopotens större än slitaget av däck 
och att slitaget av bromsar är ytterligare en tiopotens mindre är storleks-
fördelningen av de genererade partiklarna sådan att de tre grupperna bidrar till 
samma storleksordning vad det gäller inandningsbara partiklar (Johansson, 
2001b). I våra nordiska grannländer, Finland och Norge, har man sedan flera år 
tillbaka satt in flera olika typer av åtgärder för att minska mängden vägdamm. De
åtgärder som kanske varit mest uppmärksammade är de ekonomiska styrmedlen
som använts i Norge för att minska användningen av dubbdäck samt den 
avancerade rengöringen av gatorna i Helsingfors. 

Det finns ett stort antal operativa åtgärder som kan genomföras på 
vägtransporter. Många av åtgärderna innebär minskning av trafikarbete och då blir 
effekterna på övriga utsläpp i samma storleksordning som minskningarna av 
koldioxidutsläppet. Hänsyn måste dock tas till att persontransporter och
godstransporter bidrar till olika stor del av olika utsläpp. 

Överföring av biltrafik till buss ger en viss minskning av energiförbrukning 
och utsläpp av koldioxid. Förutsatt att någon form av efterbehandling av 
avgaserna görs så ger även överföringen minskad ozonbildning, cancerrisk och 
partikelemissioner (Ahlvik et al., 2001). Utsläppen av kväveoxider ökar dock och 
därmed leder överföringen från biltrafik till buss även till ökad försurning och till 
ökade halter av kvävedioxid.
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Liksom för de flesta andra transportslag har hastigheten en tydlig koppling till 
energiförbrukning och emissioner. Transportkapacitet är direkt proportionell till
medelhastigheten, vilket gör att om hastigheten minskas minskar transport-
kapaciteten. För fritidsresor och resor till och från arbetet innebär oftast en
minskning av medelhastigheten bara en större tidsuppoffring. För godstransporter 
och annan yrkesmässig trafik innebär en hastighetssänkning antingen att man
måste öka lastfaktorn eller att man får öka antalet fordon för att kunna 
transportera samma mängd gods eller personer per tids- och sträckenhet. Det är 
därför inte säkert att den totala energiförbrukningen minskar. Som exempel kan 
nämnas att enligt emissionsmodellen i Vägverkets EVA-modell (Johansson, 
2001c) minskar bränsleförbrukningen för tunga lastbilar med släp med 5 procent 
då farten på landsväg sänks från 80km/h till 90 km/h. Om vi för enkelhetens skull 
bara räknar på dessa hastigheter ger hastighetssänkningen en minskning av 
transportkapaciteten per dygn med 11 procent vilket gör att man måste köra med
12 procent mer lastbilar för att behålla samma transportkapacitet. Resultatet av
sänkningen av hastigheten blir därför att bränsleförbrukningen ökar med 7 procent 
totalt sett. I verkligheten sänks dock inte kapaciteten så mycket eftersom
tidsåtgången för lastning och körning i tätort inte förändras av hastigheten på 
landsväg. För att få en bättre bild av effekterna av en hastighetssänkning krävs 
därför djupare studier, men exemplet visar ändå att man måste ta med
kapacitetsförändringar i beräkningarna. För personbilar finns det förutom 
bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp också en tydlig koppling mellan
hastighet och övriga avgasutsläpp (Johansson, 2001d). Avgasutsläppen ökar oftast 
procentuellt mer med hastigheten än vad bränsleförbrukningen gör vilket gör att 
även om man räknar in att kapaciteten skall bibehållas ger en hastighetssänkning 
en minskning av emissionerna. För tunga fordon är kopplingen mellan
avgasutsläpp och hastighet inte lika tydlig. 

Åtgärden jämnare körmönster innefattar både utbildning i sparsamt körsätt
samt förändring av vägmiljön som främjar ett energieffektivt körsätt. Utbildningar 
i sparsamt körsätt såsom EcoDriving fokuserar på körning i tätort. Under 
utbildningen i EcoDriving minskar bränsleförbrukningen med i genomsnitt
10 procent men långtidsstudier visar att man oftast ligger under 10 procent 
(Trivector, 1999). För att för att få så stora minskningar totalt sett förutsätts att 
alla tillämpar sparsamt körsätt. 

2.2.3 Modeller för beräkning av vägtrafikens emissioner 
Det finns en stor mängd olika emissionsmodeller för vägtrafik. Bara i Sverige kan 
man räkna med att det används åtminstone ett tiotal olika emissionsmodeller för
vägtrafik. Grundprinciperna för dessa modeller är dock stort sett de samma, d.v.s. 
att emissionen utrycks som en summa av kallstartsutsläpp, varmutsläpp och 
avdunstning.

E = Evarm + Estart + Eavdunstning (1)

Samtliga dessa faktorer kan uttryckas som produkten mellan en emissionsfaktor ex
och aktivitet a. 

Ex = ex · a (2)
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där

Ex är ett av bidragen till de totala emissionerna
ex är emissionsfaktorn
a är aktiviteten

Enheten som a uttrycks i och därmed även ex kan variera. Vanliga enheter att 
uttrycka a är km, tonkm, personkm men den kan också uttryckas utifrån förbrukad 
mängd bränsle dvs. liter. Därmed kan enheterna för ex bli g/km, g/tonkm, g/pkm,
respektive g/l. I motorsammanhang är det även vanligt att ex uttrycks i g/KWh.

Om man går vidare från de grundläggande principerna kan principerna för 
emissionsberäkningen skilja sig rätt så mycket mellan olika typer av emissions-
modeller. Generellt kan man dela in emissionsmodellerna i (Hammarström, 2000b 
med komplettering): 

¶ Momentana modeller 
¶ Motormodeller
¶ Matrismodeller
¶ Delförloppsmodeller
¶ Medelhastighet – modeller
¶ Modeller där körmönstret beskrivs enbart utifrån medelhastighet
¶ Modeller där medelhastighet samt vägtyp beskriver körmönstret
¶ Områdesmodeller

Modelltyperna ovan skiljer mycket i detaljeringsgrad. De momentana modellerna
anger emissionerna med mycket hög upplösning i rummet och tiden (vanligen 
sekund). En motormodell utgår från beräknat färdmotstånd vid varje tidpunkt. 
Vanligen omvandlas sedan färdmotståndet till vridmoment och varvtal för aktuell 
motor för att sedan söka emissioner i en s.k. motormapp, eventuellt görs även en 
korrigering för transienter. En matrismodell utgår vanligen från momentan
hastighet och acceleration och söker sedan emissionerna i en emissionsmatris.
Exempel på motormodell är t.ex. VETO och exempel på matrismodell är 
emissionsmodellen i AIG. Delförloppsmodellerna delar upp körmönstret och 
tillhörande emissioner i olika delar t.ex. korsningseffekter och länkeffekter. 
Exempel på delförloppsmodell är emissionsmodellen i Vägverkets EVA-modell.
Medelhastighetsmodeller bygger på att emissionerna kan uttryckas utifrån 
medelhastigheten för en viss sträcka eller ett visst område. Ett problem med
användning av medelhastighet är en viss medelhastighet kan fås från väldigt olika 
körmönster. Kökörning på motorväg med en medelhastighet på 50 km/h och 
körning i 50 km/h konstant fart i ytterområden i en tätort kan ge väldigt olika 
emissioner. Ett sätt att lösa sådana problem är att ha olika funktionssamband för 
olika vägtyper. Exempel på emissionsmodell som enbart förlitar sig på 
medelhastighet för beskrivning av körmönstret är COPERT-modellen där senaste 
versionen är ett resultat av projekten MEET (Methodologies for Estimating Air 
Pollutant Emissions from Transport) och COST319. Exempel på modell där man
även använder vägtyp som komplement till medelhastighet för beskrivning av 
körmönstret är Schweiziska och Tyska ”Handbuch der Emissionsfaktoren des 
Strassenverkhers”. I områdesmodellerna används olika genomsnittliga emissions-
faktorer för olika typområden. Ett exempel är EMV-modellen där emissions-
faktorer ges för två typområden, tätort och landsbygd. 
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Av ovanstående modeller kan man säga att detaljeringsnivån är högst för de 
momentana modellerna och lägst för områdesmodeller. Tyvärr måste väl också 
sägas att underlaget i form av mätdata går i omvänd riktning, i alla fall vad det 
gäller lätta fordon. För tunga fordon kan noteras att man i det inom EU:s femte
ramprogram för FoU pågående projektet ARTEMIS7 utgår från motormodeller för 
att skapa mer generella modeller. I MEET (EU Kommissionen, 1999) skriver man
att för de flesta användningsområden är medelhastighets-modellerna användbara 
men att vid förhållanden där körmönstret är av central betydelse bör man använda 
momentana modeller. Det finns också alternativ till uppskattning av emissionerna
då körmönstret är centralt och det är dels direkta mätningar s.k. ombordmätning
och dels i efterhand körning av det aktuella körmönstret på chassidynamometer
(rullande landsväg).

Nedan kommer vi att koncentrera oss på den emissionsmodell som används i 
EcoSense transportmodell och som är implementerad i ExternE (Bickel et al.,
1999). Man har i denna modell använt den metodik som togs fram inom MEET-
projektet (EU Kommissionen, 1999). En viss utvidgning har dock gjorts då 
MEET-metodiken inte helt räcker till för att täcka behoven av data i ExternE. 
Denna utvidgning tas upp längre fram.

I MEET beräknas utsläppen ut för kolmonoxid, kväveoxider, VOC, partiklar 
och koldioxid. Liksom för de flesta andra emissionsmodeller behandlas 
varmutsläpp, kallstartsutsläpp och avdunstning var för sig. Metodiken ger också 
möjlighet till beräkning av emissioner i samband med produktion och distribution 
av bränsle.

Varmutsläppen för ett fordon eller en kategori av fordon kan förenklat 
uttryckas som

Evarm = evarm · m (3)

där
Evarm är emissionen i utsläpp per tidsenhet (t.ex. g/år) 
evarm är emissionsfaktorn för varmutsläpp (här g/km)
m är aktiviteten i avstånd per tidsenhet (t.ex. km/år)

Skall man räkna ut utsläppen för en kategori av fordon kan aktiviteten m beräknas 
som

m = n · l (4)

där
n är antalet fordon av fordonskategorin (t.ex. bensindrivna personbilar 

med cylindervolum <1.4 liter uppfyllande EURO I norm)
l är det genomsnittliga avståndet som fordon av kategorin färdas per 

tidsenhet

Ekvation (3) måste förstås summeras över olika fordonskategorier och lämpligen
också över olika vägtyper (med liknande medelhastighet).

7 I detta projekt ingår 35 forskargrupper i 14 länder. IVL deltar och en del i detta projektet har varit
att mäta avgasutsläpp i Lundbytunneln i Göteborg. Genom att mäta i en tunnel hoppas man uppnå
resultat som bättre speglar utsläppen under verkliga förhållanden.
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där
Varmemissionen Ekvarm ges för föroreningen k 
i är fordonskategorin 
j är vägtypen 
ni är antalet fordon av kategori i 
li är den genomsnittliga årliga körsträckan för fordon av kategori i
pi,j är andelen av den årliga körsträckan som fordon av kategori i kör på 

vägtypen j 
ei,j,k är varmemissionsfaktorn för förorening k, fordonskategorin i och 

vägtypen j 

I MEET finns inte mindre än 118 olika underkategorier av fordon (se tabell B2 i 
bilaga 1). Huvudkategorierna är dock personbil, lätt lastbil, tunga fordon och 
tvåhjulingar. I modellen är det även möjligt att modellera fordon med alternativa 
drivsystem.

Varmemissionsfaktorn beror av ett antal olika parametrar. Förenklat kan den i 
MEET uttryckas som

evarm = f(v) · GC · LC · MC · TC (6)

där
evarm är varmemissionsfaktorn
f(v) är en funktion av hastigheten v som beskriver den okorrigerade 

varmemissionsfaktorn
GC är korrektionsfaktor för vägens lutning 
LC är korrektionsfaktor för last 
MC är korrektion för åldring av fordon 
TC är korrektion för omgivningstemperatur

Inverkan av korrektionsfaktorerna på varmemissionsfaktorn varierar mellan olika 
fordonskategorier och i MEET har man valt att inte ta med korrektionsfaktorer i 
de fall de har liten betydelse eller underlag har saknats för att ta fram en 
korrektionsfaktor. Tabell 3 anger vilka parametrar som styr varmutsläppen för en 
given underkategori av fordon i MEET.

28 VTI notat 35-2003 



Tabell 3 Parametrar som styr varmutsläppen i MEET för olika fordon.
Fordonskategori Medel-

hastighet
Väglut-
ning

Last Ålders-
korrektion

Omgivnings-
temperatur

Personbil

-bensin utan kat ƽ ƽ

-bensin med kat ƽ ƽ ƽ ƽ

-diesel ƽ ƽ

Lätt lastbil 

-bensin utan kat ƽ ƽ

-bensin med kat ƽ ƽ ƽ1 ƽ1

-diesel ƽ ƽ

Tung lastbil ƽ ƽ ƽ

Buss ƽ ƽ

Motorcykel ƽ
1) Samma som för personbil. 

Kallstartsemissioner definieras normalt som det tillskott av emissioner man får
från start till fullt uppvärmt fordon jämfört med samma sträcka körd med fullt 
uppvärmt fordon. De uttrycks som mängd utsläpp per start. Kallstartsemissioner
förekommer såväl sommar som vintertid men de är större ju lägre temperaturen
är. Andra parametrar som påverkar storleken är bl.a. reslängd (om mindre än 
kallstartsfasens varaktighet), användning av motorvärmare, körsätt, last, tid sedan 
tidigare körning och vindhastighet. I MEET uttrycks kallstartsutsläppen i princip 
som

[ ] ),(1)()( vdhTgvfekall Ö-+Ö= w (7)

där
ekall är kallstartsutsläppen för en resa uttryckt i g 
v är medelhastigheten under kallstartsfasen i km/h
T är omgivningstemperaturen i °C eller om motorn inte är helt kall

motortemperaturen vid start 
d är reslängden 
ɤ är referenskallstartsemissionen vid 20°C och 20 km/h

Funktionerna f(v), g(T) och h(d,v) styr tillsammans med ɤ storleken på 
kallstartstillägget. f(v) är en funktion för att korrigera för att medelhastigheten
under kallstartsfasen ej är 20 km/h. Korrektionen kan antingen öka eller minska
med hastigheten beroende på ämne och fordonskategori. g(T) är en korrektions-
funktion om starttemperaturen ej är 20°C. Funktionen antar ett större värde ju 
lägre temperaturen blir. Korrektion är lika med 1 för bränsleförbrukning och 
kväveoxider för bensindrivna personbilar. h(d,v) är en korrektionsfunktion om 
reslängden är kortare än det avstånd som krävs för att motorn och eventuell
reningsutrustning skall bli varm. I övrigt är denna korrektion lika med 1. 
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Funktionen är även beroende av medelhastigheten genom att avståndet till varm
motor ökar med ökande hastighet. 

För att få de totala kallstartsutsläppen från en fordonsflotta måste summering
göras över olika fordonstyper, hastighetsklasser, temperaturklasser, och klasser av 
reslängder
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där
i är fordonskategorin 
j är hastighetsklassen för kallstartsfasen 
k är temperaturklassen för motorn (som omgivningen om helt 

avsvalnad)
m är klass av reslängd 
ni är antalet fordon av kategori i 
li är den genomsnittliga årliga körsträckan för fordon av kategori i
vi är den totala medelhastigheten för fordonskategorin i 
Vji är medelhastigheten under kallstartsfasen 
s är säsong (vinter, sommar, vår/höst alternativt år) 
cm(s, vi) är andelen (i procent) av genomsnittlig körsträcka som sker under 

kallstart för säsong s och medelhastighet vi för fordonskategori i 
ɤ är referenskallstartsemissionen vid 20°C och 20 km/h för fordons-

kategori i 
pj är andelen resor (i procent) körda vid hastighetsklass j under 

kallstartsfasen för given total medelhastighet
pk är andelen resor (i procent) med motortemperatur Tk vid start
pm är andelen resor (i procent) som startas med kall motor för given

reslängd och medelhastighet under kallfasen. 
dm är medelreslängden i kallstartsfasen i reslängdsklass m
Tk är medeltemperaturen för motorn i temperaturklassen k 
f, g och h är funktioner enligt ovan 
dc är det avstånd som krävs för att motorn skall bli varm givet en viss 

medelhastighet under kallstartsfasen 

Ekvation 8 används i MEET för att bilda matriser av kallstartsemissioner givna i 
g/km för olika medelhastighet, omgivningstemperatur och säsong. Anledningen 
till att man inte behåller ett större antal parametrar är att man anser att användaren
inte har tillgång till dessa data. Detta gäller för lätta fordon, för tunga fordon 
används ett mycket förenklat förhållande där kallstartsemissionerna uttrycks 
enbart som ett fast antal gram per start oberoende av reslängd, starttemperatur 
m.m.

Avdunstning står för en väsentlig del av utsläppen av kolväten. Generellt kan 
avdunstningsförlusterna delas upp i fyra olika komponenter. Vi använder här de 
engelska beteckningarna på dessa då dessa vanligen används även i svenska 
modeller:
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¶ Filling losses. Förluster vid påfyllning av bränsle. 
¶ Diurnal breathing losses. Dessa förluster beror på temperaturväxlingar

mellan dag och natt som gör att bränslet i tanken kontrakterar och 
expanderar och på så sätt trycker ut bensinångor under expansion. 

¶ Hot soak losses. Dessa förluster uppstår när fordonet stängs av och 
temperaturutjämningar gör att bränsle avdunstar från vissa delar av 
motorn.

¶ Running losses. Dessa avdunstningsförluster sker under drift av fordonet 
från olika delar av bränslesystemet.

Filling losses behandlas i metodiken i samband med produktion och distribution 
av bränsle. Avdunstningen för de tre övriga delarna uttrycks som

RSSeaE ficdjjgavdunstnin +++ÖÖ= )(365, (9)

där
Eavdunstning, j är avdunstningsförlusterna av VOC för fordonskategori j 
aj är antalet bensindrivna fordon av fordonskategori j 
ed är medelemissionen av diurnal losses från bensindrivna fordon av 

kategori j med metalltank. Storleken på denna faktor beror på 
genomsnittstemperatur, temperaturvariation och bränslets ångtryck.

Sc är medelemissionen av hot soak från bensindrivna fordon av kategori j 
med förgasare 

Sfi är medelemissionen av hot soak från bensindrivna fordon av kategori j 
med insprutning 

R är running losses från bensindrivna fordon av kategori j 

I ekvationen går man in direkt med emissionsfaktorn ed för diurnal losses. För
hot/varm soak och Running losses måste ytterligare beräkningssteg göras. 

)()1( ,, warmshotsc wxepxeqS +Ö-= (10)
xqeS fifi = (11)

)( ,, warmrhotrj wepemR +Ö= (12)

där
q är andelen av bensindrivna fordon med bränsleinsprutning 
p är andelen resor som avslutas med fullt uppvärmt motor (hot)
w är andelen resor som avslutas med ej fullt uppvärmd motor (cold or

warm)
x är medelantalet resor per dag under betraktade perioden 
es,hot är medelemissionsfaktorn för hot soak. Denna räknas fram utifrån 

bränslets ångtryck och omgivningens genomsnittstemperatur.
es,warm är medelemissionsfaktorn för warm soak dvs. då motorn ej är fullt 

uppvärmd. Denna räknas fram utifrån bränslets ångtryck och 
omgivningens genomsnittstemperatur.

efi är medelemissionsfaktorn för hot och warm soak för bensindrivna 
fordon som är utrustade med bränsleinsprutning 
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er,hot är medelemissionsfaktorn för hot running losses för bensindrivna 
fordon. Denna är beroende av bränslets ångtryck och omgivningens
genomsnittstemperatur.

erwarm är medelemissionsfaktorn för warm running losses för bensindrivna 
fordon. Denna är beroende av bränslets ångtryck och omgivningens
genomsnittstemperatur.

Avdunstningsförluster beräknas för följande fordonstyper: 
¶ Bensindrivna personbilar med förgasare utan kolkanister 
¶ Bensindrivna personbilar med förgasare och kolkanister (dvs. med system 

för att ta hand om avdunstning) 
¶ Bensindrivna personbilar med insprutning utan kolkanister 
¶ Bensindrivna personbilar med insprutning och kolkanister 
¶ Motorcykel liten 2-takt (125cc) 
¶ Motorcykel stor 4-takt (1000cc) 

Bensindrivna lätta lastbilar kan approximeras med bensindrivna personbilar. 
Bensindrivna personbilar med insprutning och kolkanister antages inte ha hot eller 
warm soak. I MEET anges indata för att kunna beräkna avdunstningsförlusterna
med ekvationerna 9–12. I rapporten lämnas öppet exakt hur man implementerar
ekvationerna och indata i modeller som t.ex. EcoSense transportmodell. Troligt är
man gör på liknande sätt som för kallstartsemissionerna dvs. man bildar olika 
matriser av avdunstningsemissioner givna i g/km för olika medelhastighet,
omgivningstemperatur och säsong.

I MEET metodiken ges typiska värden för emissioner av koldioxid, 
kolmonoxid, kväveoxider, NMVOC, svaveldioxid, metan och partiklar i samband
med produktion och distribution av bränsle. Olika delar av produktion och 
distributionen kan ej särskiljas då endast ett värde anges för respektive ämne och 
land. I MEET-metodiken ges även möjlighet att modellera alternativa drivmedel.
Följande drivmedel behandlas: 

¶ LPG fullständig modell
¶ Naturgas (CNG) som korrektionsfaktor som appliceras på konventionella 

fordon
¶ Metanol som korrektionsfaktor som appliceras på konventionella fordon 
¶ Etanol Personbilar E85, Tunga fordon E95 och E100 som korrektionsfaktor

som appliceras på konventionella fordon 
¶ RME Endast kvalitativt
¶ DME mycket få mätvärden, som korrektionsfaktor som appliceras på 

konventionella fordon 

Som ovan antyddes räcker inte riktigt MEET till för att täcka de databehov som 
ställs i EcoSense transportmodell och ExternE. En utvidgning görs därför för att 
täcka svaveldioxidutsläpp, partikelemissioner för bensindrivna personbilar, 
specifika kolväten med hälsopåverkan och kolvätens potential att bidra till 
bildning av marknära ozon. Svaveldioxidutsläppen beräknas utifrån andelen 
svavel i bränslet som kan specificeras i EcoSense transportmodell. Hastighets-
beroende partikelemissioner för bensindrivna fordon är hämtade från Torkelli 
(1999). Dessa har validerats mot andra källor och visade sig vara tillförlitliga. 
Emissioner av specifika kolväten med hälsopåverkan beräknas utifrån totala 
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utsläpp av kolväten för en viss fordonstyp och andelar av de specifika kolvätena. 
På så sätt beräknas specifika utsläpp av Bensen, 1,3 Butadien, Eten och 
Formaldehyd. Källa till andelarna av de specifika kolvätena är Hassel et al. 
(1998). Andelarna varierar i modellen mellan olika klasser av medelhastighet.
Detta är relativt avancerat jämfört med t.ex. COPERT-modellen där en fast andel
används för alla hastigheter. Det framgår inte av beskrivningen i Bickel et al. 
(1999) hur avdunstning och kallstartsemissioner behandlas. För att kunna beräkna 
ozonbildningspotential delas kolväteemissionerna upp i NMVOC och metan. Som
källa anges Krüger and Krewitt (1999). Även här är andelarna hastighetsberoende.

2.2.4 Osäkerheter i emissionsmodellen i EcoSense transportmodell 
Osäkerheterna i emissionsberäkningarna kan bero på utelämnandet av effekter, 
litet underlag till vissa delar av modellen eller avvikelser från medeleffekt-
beräkningar i specifika fall. Det sistnämnda kan t.ex. uppstå då man går ner på
lokal skala men det kan också vara så att modellen inte beskriver förhållanden i ett 
land tillräckligt väl. Ju fler parametrar som kan modelleras desto större 
möjligheter finns det att anpassa modellen till specifika förhållanden som råder i 
ett land eller lokalt. En förutsättning är förstås att det finns underlag till en sådan
modellering.

En stor mängd olika parametrar kan avvika från de medelfall som kan beräknas
med modellen. Sverige har en fordonsflotta som avviker från övriga Europa såväl 
vad det gäller ovanligt tunga personbilar och tunga lastbilar. Modellen kan delvis 
ta hänsyn till detta. Vad det gäller energianvändning kan sägas att vare sig
luftmotstånd, rullmotstånd eller vikt är möjliga att modellera för lätta fordon. För 
tunga fordon är vikten delvis möjlig att modellera. För lätta fordon är det dock 
möjligt att modellera fördelningen på olika cylindervolym som också delvis har
en koppling till vikt.

Vad det gäller drivlinan är det t.ex. inte möjligt att modellera andelen ”high
emitters”. Denna andel skulle kunna vara lägre i Sverige tack vara att vi länge haft
periodisk besiktningen av fordon. Det är inte heller möjligt att modellera
fördelning på olika motoreffekt. För lätta fordon är det dock som ovan sagts 
möjligt att modellera cylindervolym vilket har en relativt god koppling till 
motoreffekten, denna möjlighet saknas dock för övriga fordonstyper. Om 
motorstorlek och effekt skulle skilja för Sverige eller för den aktuella transporten
jämfört med den fördelning som använts i modellen kan man då få ett 
systematiskt fel. Det bör i detta samanhang kommenteras att underlag för 
motorvolym saknas i det svenska bilregistret, däremot finns motoreffekt. Av egna 
analyser framgår att det finns en relativt god korrelation mellan motoreffekt och 
motorvolym. För att kunna använda MEET för svenska förhållanden måste därför 
ett samband mellan motoreffekt och motorvolym tas fram. Vid scenariestudier 
finns relativt stora möjligheter att ta fram egna scenarier med t.ex. olika andel
fordon som uppfyller olika avgaskrav såväl dagens som kommande.

Sverige har under lång tid satsat på renare bränslen jämfört med genomsnittet i
Europa. Med undantag av svavelhalt och bränslets ångtryck är detta inte möjligt
att modellera för i modellen vilket gör att man kan få relativt stora avvikelser
jämfört med verkliga fall i Sverige. Intressant att notera är att alternativa
drivsystem går att modellera, något som är viktigt för bl.a. framtidscenarier. Det 
är dock svårt att modellera energibäraren. 
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Det finns en stor mängd operativa parametrar där avvikelser kan förekomma i 
Sverige eller för specifika transporter jämfört med vad som är antaget i modellen.
Exempel är lastfaktor, släpanvändning, körmönster utöver vad som kan beskrivas 
med medelhastighet, andelen tomgångkörning, reslängdsfördelning m.m.
Operativa parametrar som hänger ihop med trafikarbetet är förstås inga problem 
att modellera.

Körmönstret beskrivs i MEET enbart utifrån medelhastighet. Detta kan vara en 
fördel vid inventeringar av utsläpp där man saknar mer detaljerat underlag men
som man även påtalar i MEET-rapporten räcker det inte för att göra analyser av
t.ex. ”traffic management”. Lokalt kan också emissionerna variera kraftigt för en
och samma medelhastighet. Utifrån underlaget till MEET (Samaras och 
Ntziachristos, 1998) kan man konstatera att emissioner av kolväten från en 
personbil med katalysator lätt kan variera en faktor fyra för en given 
medelhastighet. Såsom för ”traffic management” går det inte att modellera
effekten av sparsamt körsätt. I figur 7 redovisas bränsleförbrukning före och efter 
utbildning i EcoDriving. Som synes är bränsleförbrukningen lägre efter utbildning 
i EcoDriving för en och samma medelhastighet. Medelhastigheten räcker alltså 
inte i detta fall för att beskriva effekterna av ett förändrat körmönster.

I MEET behandlas lastbilar upp till 30–40 ton totalvikt med fullständiga 
emissionssamband. För 40–50 ton respektive 50–60 ton totalvikt finns fasta 
korrektionsfaktorer för hur mycket större emissionerna är jämfört med 30–40 ton 
totalvikt. Detta innebär att för en stor del av lastbilarna i Sverige baseras
emissionerna på en förenklad modell. I specifika fall kan det därför tänkas att 
denna förenkling ger en missvisande bild av de verkliga emissionerna.

En annan skillnad mellan vår fordonsflotta och den som används inom övriga
EU är att Sverige fram till 1993 certifierade fordonen enligt det amerikanska
avgasreglementet och inte som senare mot EU:s avgasreglemente. Detta gör att 
emissionsegenskaperna för den äldre delen av vår fordonsflotta kan skilja sig mot
övriga EU. Det är inte heller helt enkelt att översätta vissa kravnivåer enligt det
amerikanska avgasreglementet till motsvarigheten enligt EU:s avgasreglemente.
Detta gör att man i vissa fall får använda sig av skohorn då man skall tillämpa
MEET för Sverige. 
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Figur 7 Effekten av sparsamt körsätt på bränsleförbrukningen. Resultaten 
bygger på ca 60 utbildningar i EcoDriving där man kör en slinga i verklig trafik 
dels före utbildning (before) och dels efter utbildning (after).

Utöver ovanstående finns det också en del parametrar som har utelämnats i 
modellen. Exempel på sådana är inverkan av energikrävande utrustning såsom 
luftkonditionering, andel fordon med eftermonterad avgasrening, åldring för annat 
än bensindriven personbil med katalysator och andra partiklar än avgaspartiklar.

I vissa fall är underlaget till beskrivna effekter väldigt litet i modellen. Detta 
gäller t.ex. nyare avgaskrav och kommande kravnivåer, emissioner från lätta 
lastbilar, samt emissioner under realistiska förhållanden för motorcykel, moped,
tunga fordon samt omgivningstemperaturer under -9ºC. För det sistnämnda finns 
inga som helst data utan man har enbart extrapolerat från varmare temperaturer.

Slutligen måste konstateras att även om det finns brister i modellen för 
vägtrafik är det troligt att osäkerheten i den modellen är betydligt mindre än vad 
den är för modellerna för de andra transportslagen. Möjligheten att modellera 
olika åtgärder och framtida scenarier är också betydligt större för vägtrafik 
jämfört med de andra transportslagen.

2.3 Spårtrafik 
Spårtrafik anses i regel vara skonsamt för miljön, men som för alla andra 
transportslag så har även spårtrafiken återverkningar på miljön. Några av de 
miljöproblem som spårtrafik bidrar med som är relevanta för denna studie är: 

¶ Övergödning genom utsläpp av kväveföreningar 
¶ Försurning genom utsläpp av svavel- och kväveföreningar.
¶ Försämrad lokal luftkvalitet genom utsläpp av framförallt partiklar, 

svaveldioxid och kväveoxider. Detta gäller framför allt på rangerbangårdar
där mycket av trafiken är dieseldriven. 

¶ Bruk av miljö- och hälsofarliga kemikalier eller andra ämnen. Skadliga 
ämnen byggs in i infrastrukturen och sprids så till mark och vatten. 
Kemikalier används vid ogräsbekämpning.
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Järnvägstrafik karakteriseras av en stor mångfald inom många olika områden.
Varje land i Europa har sin nationella järnväg där spårvidd, elsystem och 
signalsystem ofta skiljer sig åt. Utöver att de nationella systemen skiljer sig åt så
varierar även trafiken stort, allt från mindre lokala passagerartåg med många
stopp, snabbtåg för passagerare med få stopp till långa godståg. Det finns 
dessutom två olika drivsystem för tågtrafik, eldriven respektive dieseldriven
trafik.

2.3.1 Emissioner från spårtrafiken och faktorer som påverkar dessa 
I Sverige stod järnvägssektorn 1999 för ca 0,4 procent av de nationella koldioxid
utsläppen, 0,9 procent av kväveoxid utsläppen, 0,3 procent av svaveldioxid
utsläppen samt 0,02 procent av utsläppen av kolväten (Banverket, 2001, 
Naturvårdsverket, 1999). Fördelningen av utsläppen mellan diesel- och eldriven 
trafik redovisas i tabell 4. 

Tabell 4 Utsläpp från dieseldriven och eldriven tågtrafik. 
Energi
(GWh)

Koldioxid
(ton)

Kväveoxider
(ton)

Svavel
(ton)

Kolväten
(ton)

Dieseldriven tågtrafik 290 78 000 1 600 0,74 90

Eldriven tågtrafik 1 500 38 480 127 51 2,3

Källa: Banverkets miljörapport 2000. 

När det gäller koldioxid står den dieseldrivna trafiken för nära 70 procent av 
utsläppen. Utsläppen av kväveoxider och kolväten är också helt dominerande för 
dieseltrafik, medan det för svavelutsläppen är den eldrivna trafiken som är den
största källan. Detta trots att endast ca tio procent av järnvägens trafikarbete sker
med dieseldrift. Energibesparande åtgärder för dieseldrift kommer därför att ha en 
stor påverkan på utsläppen från järnvägen. En trend inom järnvägssektorn de 
senaste åren har dock varit att antalet dieseldrivna fordon har ökat, vilket beror på 
avregleringen av järnvägstrafik (Banverket, 2001). Det finns idag teknik för att 
minska emissionerna från diesellok. I stort sett är tekniken densamma för
järnvägen som för vägtrafikens dieselmotorer. Skillnaden är att tekniken inte drivs
lika hårt inom järnvägen som för vägsidan vilket betyder att ny miljövänligare
teknik kommer järnvägen tillgodo med en viss fördröjning. I dagsläget finns det 
dock inga gränsvärden eller styrmedel för utsläpp från spårbunden trafik vilket 
betyder att det inte finns några ekonomiska incitament för nya privata operatörer 
att köpa in dyrare miljövänliga lok. Den banavgift som finns i Sverige och som
innehåller en emissionsavgift baserar sig enbart på förbrukningen av dieselbränsle 
och har ingen koppling till variationer i utsläpp per liter bränsle mellan olika tåg.
För att komma tillrätta med det här problemet arbetas det på europanivå för att ta
fram gränsvärden och regleringar för emissioner för järnvägstrafik. Ett annat 
problem är att den relativt långa livslängden på ett lok medför att det tar lång tid 
för ny teknik att få genomslagskraft. Medelåldern för lok i den svenska 
godsflottan ligger mellan 20 och 30 år. 

När det gäller spårtrafik skiljer det sig mellan dieseldrivna tåg och tåg som
drivs av el var utsläppen sker. För dieseldrivna tåg är det fråga om ett linjeutsläpp. 
Dieselloket har en förbränningsmotor som avger emissioner vilket innebär att 
dessa sprider sig jämt utefter linjesträckningen. För eldrivna tåg är förhållandena 
de motsatta, där är emissionerna punktutsläpp. Utsläppen sker från specifika 
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kraftstationer och sprids i anslutning till sin källa. Graden av elektrifierad
spårtrafik skiljer sig mellan de europeiska länderna. Luxemburg är det land i EU
som har störst andel, 80 procent, av det nationella järnvägsnätet elektrifierat.
Motsvarande siffra för Sverige är cirka 70 procent vilket lägger oss på tredje plats.
I Irland däremot är endast några få procent av järnvägsnätet elektrificerat.
(Sorenson och Bek, 1998). Ett sätt att effektivt minska emissionerna i tätbefolkade 
områden är att just flytta över trafik från dieseldrift till eldrift. Naturligtvis
försvinner inte emissionerna i och med detta, utan utsläppen av dessa sker bara på 
en annan plats vilket kan vara en fördel när trafikeringen av tågen sker där
människor bor. Det ska också påpekas att det inte alltid blir totalt sett mindre
mängd emissioner genom att flytta över dieseldrift till eldrift. Resultatet blir det 
omvända om elen produceras med kolkondens och jämförelsen sker med nyare 
diesellok. Av den el som idag används inom järnvägen i Sverige är 70 procent
miljömärkt. Miljömärkt el innebär att den är producerad med vattenkraft utbyggd
före 1996. (Banverket, 2001) En överflyttning till eldriven trafik i Sverige innebär 
därför sannolikt att emissionerna minskar.

Spårbundna transportsystem kan transportera stora volymer människor och 
gods på ett energieffektivt sätt. Ett generellt problem inom järnvägen är dock en
utbredd obalans i godsflödena vilket resulterar i att det blir en hel del
tomdragning. Ett exempel på denna obalans är godstransporter som sker med
systemtåg där tåget ofta går tomt ena vägen. (KFB, 1997; NTM, 2001).

Faktorer som påverkar energiförbrukning och emissionerna för såväl el som 
dieseldriven tågtrafik är energiåtgång pga. färdmotstånd och operativa faktorer. 
För dieseldrivna tåg har dessutom bränsle och maskinsystem stor inverkan medan
viktiga faktorer för eldrivna tåg är elmix och energiöverföring. När det gäller 
dieseltåg så innebär användning av miljöklass 1 diesel istället för miljöklass 3 en
minskning med 20 procent av partiklar och kolmonoxid, en minskning av 
svaveldioxid med 99 procent, kväveoxider minskar med 5–10 procent medan
denna förändring inte påverkar utsläppen av kolväten och koldioxid (NTM, 2001). 
När det gäller dieselmotorer så har utvecklingen sedan mitten av 1980-talet varit 
intensiv, och emissionsutvecklingen främst inom de mindre storleksklasserna har 
varit positiv. En dieselmotor från början av 1980-talet släpper ut minst dubbelt så 
mycket kväveoxider och betydligt mer partiklar och kolväten än dagens motorer.
Den viktigaste motormodifikationen är turbo med laddluftkylning för sänkning av 
temperaturen och därmed bildning av kväveoxider (Ivarsson, 2000). När det gäller
eldriven spårtrafik finns det mycket att spara genom att minska förlusterna över 
nätet som idag uppgår till ca 20 procent.

Det finns ett antal åtgärder som kan minska energiåtgången vid drift.
Återmatad bromsenergi är ett effektivt sätt att tillvarata energi som annars skulle 
ha varit nyttolös. Även minskat luftmotstånd leder till minskad energiåtgång. Här
är det främst när det gäller godstågens utformning och sammansättningen av tåget 
som har potential (se vidare bilaga 2). Slutligen kan minskad egenvikt påverka. 
Genom att förbättra konstruktionen så att det åtgår mindre material eller att 
använda lättare material kan en viktminskning åstadkommas. Minskad vikt ger 
mindre rullmotstånd, accelerationsmotstånd och stigningsmotstånd. Det finns 
även en del operativa åtgärder som kan minska utsläppen från spårtrafik. Enligt 
Lukaszewicz (2001) är det just när det gäller framförandet av tåg som den stora 
energibesparingspotentialen för järnväg ligger. Utöver påverkan på körsättet är en
mycket viktig del att optimera banan och signalregleringen ur energisynpunkt så 
att stopp och hastighetsförändringar minimeras. När det gäller hastigheten så för 
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att det ska löna sig ur energisynpunkt att sänka den måste den ursprungliga
hastigheten vara hög. Vid lägre hastigheter kommer ökningen av energiförbruk-
ningen pga. nya tåg som måste sättas in för att kompensera för den av 
hastighetssänkningen resulterande sänkningen i kapacitet bli större än direkta 
minskningen av energiförbrukningen per tåg. Förutom detta kan man genom att 
höja lastfaktorn minska antalet tågomlopp, samt optimera rutter och användningen 
av flottan vilket resulterar i energibesparing.

Det har gjorts ett flertal undersökningar bland annat i London och i Stockholm 
som visar att halterna av partiklar och vissa partikelbundna ämnen är kraftigt 
förhöjda i tunnelbanan jämfört med normalt förekommande halter i många andra 
miljöer. Det har framkommit att två till tio gånger högre halter av inandningsbara
partiklar (PM10) kan förekomma i tunnelbanan jämfört med omgivningsluft i 
gatunivå. Förhöjda halter av sot, järn, koppar samt partikelbundna PAH 
(polycykliska aromatiska kolväten) har uppmätts. Partiklarna verkar dock i 
huvudsak bestå av järn. I Londonstudien jämfördes exponeringen för mangan hos 
taxichaufförer och kontorspersonal med syftet att se om MMT (metylcyklopenta-
dienyl mangan trikarbonyl) i fordonsbränsle orsakade förhöjd exponering. 
Resultatet visade dock mot förmodan att det var kontorspersonalen som hade 
högsta exponeringen vilket visade sig bero på att många i denna grupp pendlade 
med tunnelbanan till arbetet (Johansson, 2001a). 

Enligt Johansson (2001a), som refererar till Pfeiffer et al. (1999), anges tre 
möjliga källor till mangan och partiklar; slitage av stål genom friktionen mellan
hjul och räls, bromsslitage samt förångning av metaller vid gnistbildning.
Ytterligare källor kan enligt Johansson (2001a) vara uppvirvlade partiklar från 
banvallar samt insug av partiklar utifrån via ventilationsluft. Synen på luftburna 
partiklars effekter på människors hälsa har skärps under de senaste åren och 
gjorda undersökningar visar att halten av luftburna partiklar i tunnelbanan är ett 
problem. Detta är dock något som inte alls kommer med i modeller för beräkning 
av emissioner från spårtrafik vilket är en stor brist.

2.3.2 Modeller 
I MEET-projektet har metoden för att beräkna emissioner från järnväg förbättrats 
från föregående modeller. I tidigare modeller där emissionerna beräknades genom 
att multiplicera emissionsfaktorn med det totala trafikarbetet på järnväg (i
passagerarkm eller tonkm) kunde endast trafikarbetet modelleras. I den mer
utvecklade modellen tas även hänsyn till andra faktorer. För att kunna tackla den 
stora mångfalden inom spårbunden trafik beräknas emissioner i MEET modellen
utifrån energikonsumtionen för det system eller enskilda tågset som valts att 
studeras. I figur 8 visas en förenklad beskrivning av hur beräkningen går till. 
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Figur 8 En förenklad modell av beräkningsstegen för emissionsberäkning. 

I vissa fall finns det uppgifter om hur mycket energi/bränsle det har gått åt att 
framföra ett visst tåg och ofta kan statliga verk leverera nationella uppgifter för 
energikonsumtion under ett år för olika transportslag. I andra fall går det inte att få 
några uppgifter angående energi/bränslekonsumtion. För att tackla de olika 
förutsättningarna finns det olika beräkningssätt beroende på uppgiftsunderlaget. 

När energi- eller bränsleåtgången för att framföra tåget är känd finns det en 
modell för dieseldrivna och en för eldrivna tåg. För dieseldrivna tåg kan totala 
emissionerna beräknas enligt ekvation 13. 

Ei = F · FSEFi (13)

där
Ei är total emission av ämne, i för den tänkta tidsrymden 
F är totala bränsleåtgången för den tänkta tidsrymden
FSEFi är emissionsfaktor med förluster, vanligtvis i gram ämne per kg 

bränsle

För eldrivna tåg beräknas emissionerna enligt ekvation 14. 

Ei = El · ElSEFi (14)

där
Ei är den total emission av ämne, i för den tänkta tidsrymden
El är den totala energiåtgången för tåget under den tänkta tidsrymden 
ElSEFi är elspecifik emissionsfaktor, vanligtvis i gram ämne per kWh 

förbrukad energi 

Vid emissionsberäkningar baserade på energikonsumtion är det mycket viktigt att
veta om emissionsfaktorn avser gram per kWh energi producerad vid 
kraftstationen eller om den avser mängd per elenergi som förbrukas av 
mottagaren.

När energi- eller bränsleåtgången istället är okänd måste ett ytterligare steg
läggas till i beräkningen. Genom att beräkna den energi som åtgår för att förflytta
tåget kan man använda samma metod för el- samt dieseldrivna tåg. Däremot
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skiljer det sig mellan passagerar- och godståg. För att beräkna emissioner från 
passagerartåg görs beräkningarna enligt ekvation 158.

Ei = WSEC · Pkm/Pps · W´ · BSEFi · 0,0036 (15)

där
Ei är den total emission av ämne, i för den tänkta tidsrymden
WSEC är den viktspecifika energikonsumtionen för tåget i kJ/tonkm
Pkm är det utförda trasportarbetet i personkm för tåget under den tänkta 

tidsrymden
Pps är utnyttjandegraden av tåget givet i passagerare/säte 
W´ är tågvikt givet i ton/säte
BSEFi är emissionsfaktor utan förluster givet i g/kWh producerad energi 

(brake specific)

Att beräkna emissioner från godståg sker enligt ekvation 16. 

Ei = WSEC · Tkm/Tpt · BSEFi · 0,0036 (16)

där
Ei är total emission av ämne, i för den tänkta tidsrymden 
WSEC är viktspecifika energikonsumtionen för tåget i kJ/tonkm
Tkm är det utförda trasportarbetet uttryckt i tonkm för tåget under den 

tänkta tidsrymden 
Tpt är utnyttjandegraden av tåget givet i fraktat ton/ tågets totalvikt i ton 
BSEFi är emissionsfaktor utan förluster givet i g/kWh producerad energi 

(brake specific)

Två olika metoder används i för att beräkna den viktspecifika energikonsumtionen
WSEC. Dels har man skattat sambandet genom empiriska studier. 
Energikonsumtionen och emissionerna är beroende av tågets medelhastighet,
vilken i sin tur är beroende av tågtyp och avståndet mellan stationer. Genom
empiriska studier har följande samband för energikonsumtion i kJ/tonkm för tåg 
erhållits:

ICE tåg: 

70
)ln(

0097,0
2

+Ö=
x

V
tonkm

kJ medel kmxkm 20080 ¢¢ (17)

TGV tåg: 

70
)ln(

0097,0
2

+Ö=
x

V
tonkm

kJ medel kmxkm 300150 ¢¢  (18) 

8 Faktorn 0,036 i ekvation 15 och 16 är antagligen felskriven i rapporten och borde istället vara
2,78·10-10
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Brittiska HST passagerartåg, Danska IC3: 

70
)ln(

0097,0
2

+Ö=
x

V
tonkm

kJ medel kmxkm 10040 ¢¢  (19) 

Stora godståg (600 ton utan last): 

63
)ln(

019,0
2

+Ö=
x

V
tonkm

kJ medel kmxkm 20080 ¢¢  (20) 

Svenska RC tåg: 

81
)ln(

015,0
2

+Ö=
x

V
tonkm

kJ medel kmxkm 80030 ¢¢  (21) 

där
medelV är tågets medelhastighet i km/h på den betraktade sträckan

x är avståndet mätt i km mellan stationerna

Energikonsumtionen för lokala tåg beräknas ligga mellan 200 och 270 kJ/tonkm.
En alternativ metod att beräkna energikonsumtionen baserar sig på den 

momentana lasten på tåget. Den momentana lasten på ett tåg beräknas enligt 
ekvation 22: 

2
210´ vBvBBF ++= (22)

där
F´ är tåglasten i kN/ton 
B0, B1 och B2 är konstanter 
v är hastigheten 

Genom att kombinera den momentana lasten på tåget med den energi som krävs 
för att accelerera tåget samt övervinna stigningsmotståndet kan man beräkna 
emissionerna för en mer detaljerad sträcka. Om den momentana lasten på tåget är 
beskrivet av ett andragradspolynom kan energikonsumtionen på en given sträcka 
beskrivas av ekvationen 23. 

L
hgvBvBBv

L
N

E medel
stopp D

++++Ö
+

= 2
210

2
max

2
)1(

´  (23) 

där
E´ är energikonsumtionen i kJ/tonkm
B0, B1 och B2 är konstanter 
Nstopp är antal gånger tåget stannar under sträckan 

hD är höjdskillnaden mellan sträckans start- och slutpunkt 
vmedel är tågets medelhastighet i m/s
vmax är den maximala hastigheten till vilket tåget accelererar
L är sträckans längd 
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Den här metoden är bättre när det gäller att beräkna energikonsumtionen för tåg 
när det är korta sträckor mellan stoppen än de empiriska sambanden beskrivna i 
metod 1. Det bör dock noteras att ekvation 23 lämpar sig bäst när den maximala
hastigheten är någorlunda konstant under sträckan. Skulle den variera mycket bör 
beräkningar göras för separata delsträckor i stället. Det ska också påpekas att det
endast är beräknat att det sker en acceleration upp till den maximala hastigheten
mellan två stationer. Eftersom det sker trafikreglering under resans gång är inte 
alla accelerationstillfällen knutna till stationer. Detta betyder att ekvation 23 
underskattar antal accelerationer under en sträcka.

2.3.3 Slutsatser 
I tidigare versioner av modeller för spårtrafik har emissionerna beräknats genom 
att multiplicera en emissionsfaktor med det totala trafikarbetet, antingen
passagerarkm eller tonkm. Med ett sådant beräkningssätt har man begränsat sig 
till att endast ha möjlighet att modellera för förändringar i trafikarbetet och
ingenting annat. I den modell som ligger till grund för ExternE har antalet 
ekvationer i beräkningskedjan utökats så att det nu är möjligt att ta hänsyn till fler
faktorer.

När energi/bränslekonsumtionen är känd beräknas emissionerna genom att 
multiplicera den totala energi/bränslekonsumtionen för den studerade tidsrymden
med emissionsfaktorer. Detta betyder att vid dessa beräkningar kommer alla de 
faktorer som påverkar energi/bränsleförbrukning, så som hastighet, antal stopp, 
topografi, gångmotståndet osv., att vara medräknade. De faktorer som påverkar 
emissionerna men som inte beror av energi/bränsleförbrukningen måste istället tas 
hänsyn till i de olika emissionsfaktorerna. Finns tillgång till dessa uppgifter får 
man en god bild av den verkliga storleken på emissionerna. Eftersom dessa 
uppgifter endast är kända efter verkliga mätningar är den här metoden inte 
användbar för att modellera olika åtgärder utan endast lämplig för att beräkna 
utsläpp för sträckningar och tågtyper där mätningar har gjorts. 

I de fall energi/bränslekonsumtionen inte är känd måste andra beräkningssätt 
användas. Metoden som används beräknar den energi i kJ/tonkm som krävs för att 
förflytta tåget och eftersom den energin inte är beroende av vilken framdrivning 
tåget har kan samma metod användas för både el- och dieseldrivna tåg. Det finns 
två sätt räkna fram energikonsumtionen. Metod 1 beräknar energikonsumtionen
med hjälp av samband som bygger på empiriska studier för olika tågtyper. Metod 
2 bygger på ett samband mellan den integrerade momentana lasten på tåget, den 
energi som åtgår för att accelerera tåget samt den energi som krävs för att förflytta 
tåget utmed en gradient.

Det finns ett antal åtgärder som kan beskrivas med modellen. Åtgärder som 
förändrar tågets medelhastighet går att modellera. Men eftersom det endast är 
medelhastigheten som tas hänsyn till går det inte att närmare i detalj titta på vad 
utbildning av förare i ett mer ekonomiskt körsätt innebär. Det går att modellera för 
förändrat antal stopp utmed en linje. Även tågets vikt finns med som en 
modellerbar faktor i ekvationerna för emissionsberäkningar. Emissionsfaktorerna
skiljer sig för olika tågtyper. Genom att välja olika emissionsfaktorer kan man
modellera olika tågtyper. När det gäller byte av linjesträckning finns det i den 
ovan beskrivna metod 2, i ekvationen för beräkning av energikonsumtion, en 
faktor beroende på höjdskillnader mellan startpunk och slutpunkt för den 
studerade sträckan. Skulle det skilja mellan de två punkterna kommer modellen att 
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ta med det i emissionsberäkningen. Det ska dock påpekas att den inte modellerar
för topografiska förändringar utefter sträckan utan endast skillnader mellan start
och slutpunkt. Givetvis går det också liksom för de andra transportslagen att 
modellera åtgärder som innebär förändrat trafikarbete. För att göra beräkningar 
för framtida emissioner finns det ett fastlagt framtidsscenario för hur situationen
är 2020. Detta gör det omöjligt att modellera olika införandetakt av olika åtgärder. 

2.4 Sjöfart 
Sjöfarten ger i dagsläget upphov till ett antal olika miljöproblem. En del är 
gemensamma med andra transportslag såsom påverkan från luftföroreningar, men
en del är också unika för sjöfart som t.ex. påverkan via svall. Miljöproblem som
sjöfarten bidrar till, som är relevanta för detta projektet är (Flodström et al., 2000); 
övergödning genom utsläpp av kväveföreningar, försurning genom utsläpp av 
svavel- och kväveföreningar och bildning av marknära ozon genom utsläpp av 
framförallt kväveoxider från yrkessjöfart och kolväten från fritidsbåtar. Dessutom
bidrar sjöfarten till försämrad lokal luftkvalitet genom utsläpp av framförallt
partiklar, svaveldioxid och kväveoxider i föroreningsbelastade områden t.ex. 
hamnar i eller nära större städer. Nedan behandlar vi, liksom för andra 
transportslag, energiförbrukning och utsläpp av luftföroreningar. 

2.4.1 Emissioner från sjöfarten och faktorer som påverkar dessa 
Sjöfarten stod 1996 för ca 1,8 procent av världens och ca 4 procent av Europas 
koldioxidutsläpp (IMO, 2000; Eurostat, 2001). Dessutom står den globalt för 
7–14 procent av utsläppen av kväveoxider och 5 procent av svavelutsläppen 
(Flodström et al., 2000). År 1996 levererades 138 Mton bunkerbränslen till 
sjöfart. Av detta var 38 Mton diesel och 100 Mton tjockolja. Mängden har dock 
ökat snabbt under de senaste 10–15 åren såväl nationellt som internationellt. 
Mellan 1983 och 1996 ökade den globala förbrukningen av bunkerbränslen till 
sjöfart med över 60 procent. Utsläppen från världens sjöfart 1996 fördelar sig på 
olika kategorier fartyg enligt tabell 5.

VTI notat 35-2003 43



Tabell 5 Modellerade emissioner av sjöfartens utsläpp globalt*.
Ship type NOx

(Mton)
NMVOC
(Mton)

SO2
(Mton)

CO2
(Mton)

Dead weigh
(Mton)

Number

Liquid gas tanker 0.29 0.01 0.20 13.40 15.4 1034

Chemical tanker 0.32 0.01 0.20 14.20 21.4 2187

Oil tanker 2.00 0.06 1.44 93.20 270.3 6878

Bulk Carrier 2.60 0.07 1.58 96.00 261.0 5206

General cargo 1.77 0.06 0.70 81.54 82.0 17857

Container 1.63 0.05 0.89 64.39 15.1 4053

RO-RO cargo 0.66 0.02 0.24 30.85 48.6 1949

Passenger 0.29 0.01 0.11 13.37 0.8 2720

Refrigerated cargo 0.27 0.01 0.11 12.34 7.6 1441

Sum statistical model 9.82 0.30 5.46 419.30 722.2 43325

Sum fuel consumption
model(s)

10.1–11.4 0.33 5.2–7.8 436–438 – –

*Den statistiska modellen bygger på användning av uppgifter om fartygsrörelser och
emissionsfaktorer enligt CORINAIR. Som jämförelse redovisas också emissioner beräknade utifrån
förbrukad mängd bunkerbränslen. I den statistisk modellen beräknas emissionerna endast för 
huvudmotorerna varför dessa emissioner är en underskattning. Källa: IMO (2000). 

Av tabellen framgår att de största utsläppen kommer från oljetanker, bulk och 
traditionella fraktfartyg. Det är också dessa fartygstyper som har de största 
sammanlagda tonnaget. Flest fartyg finns i gruppen traditionella lastfartyg medan
bulk, oljetanker och RO-RO i genomsnitt har störst lastförmåga räknat i dödvikt. 
Passagerarfartyg står förhållandevis liten del av utsläppen.

Transporter med sjöfart är jämfört med andra transportslag vanligen mycket 
energieffektiva om man räknar per utfört transporarbete. Energieffektiviteten och 
utsläpp varierar dock mycket mellan olika typer av fartyg. Även om
energiförbrukningen är låg per utfört transportarbete för sjöfart så gäller detta inte 
alltid för utsläppen av luftföroreningar. Utvecklingen mot renare motorer och 
bränslen samt effektiv avgasrening har i allmänhet inte kommit lika långt inom
sjöfart som inom vägtransportsektorn. Utsläppen per utfört transportarbete av
kväveoxider ligger i samma storleksordning som för vägtransporter medan
utsläppen av svaveldioxid är i många fall betydligt större än för vägtransporter 
(IMO, 2000). Det finns idag teknik för att minska emissioner och energi-
förbrukning från fartyg. Den teknik som det är tekniskt möjligt eller ekonomiskt
rimligt att installera i befintliga fartyg tar dock lång tid att introducera då
medellivslängden på fartyg är förhållandevis lång. Den svenska närsjöflottans
medelålder är över 20 år (Flodström et al., 2000). 

Huvuddelen av utsläppen från marin sjöfart emitteras nära land i norra 
halvklotet, längs USA:s väst och östkust, norra Europa och Nordsjön (IMO, 
2000). Av utsläppen emitteras 70–80 procent inom 400 km från land. Utsläppen 
bidrar därför till bakgrundshalten i redan hårt föroreningsbelastade områden i 
USA och norra Europa. I hamnarna ger trafiken också ett bidrag till den lokala 
luftkvalitén. För Göteborgs kommun har man uppskattat att sjöfarten bidrar till 
55 procent av utsläppen av svaveldioxid och 44 procent av utsläppen av 
kväveoxider (Miljöförvaltningen Göteborg, 2001). I Göteborg finns en stor del av 
verksamheten i hamnar som ligger relativt centralt varför dessa utsläpp även 
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bidrar till den lokala luftkvaliteten. Sjöfartens andel av utsläppen förväntas öka i 
Göteborg om inte kraftfulla åtgärder sätts in. För närvarande genomför miljö-
förvaltningen i samarbete med bl.a. Mariterm en undersökning för att komma
fram till vilket bidrag sjöfarten ger till den lokala luftkvalitén (Axenhamn, 2001).

I Sverige har miljödifferentierade farledsavgifter som infördes 1 januari 1998 
påskyndat arbetet med att vidta åtgärder för att minska utsläppen. I december
2000 hade ett 30 tal fartyg vidtagit långtgående åtgärder för att minska utsläppen 
av kväveoxider samtidigt som 1 450 fartyg hade registrerats för drift med
lågsvavligt bränsle (Trafikverken, 2001). Åtgärderna uppskattas tillsammans med
vissa förändringar av distributionen av marint bränsle gett upphov till årliga 
minskningar av de marina utsläppen i Östersjö- och Nordsjöområdet på 
23 000 ton kväveoxider och 50 000 ton svaveldioxid. Som jämförelse kan nämnas
att 1995 uppskattades utsläppet från marin sjöfart på svenskt vatten till knappt 
70 000 ton kväveoxider och 22 000 ton svaveldioxid. Utsläppsminskningarna som
skett i kölvattnet av miljödifferentierade farledsavgifter är därför förhållandevis 
stora, särskilt för svaveldioxid. Utöver de miljödifferentierade farledsavgifterna i 
Sverige finns det internationellt en del regler för att minska utsläppen från fartyg.
En sammanställning av dessa regler återfinns i tabell B3 i bilaga 1. 

De faktorer som påverkar energiförbrukning och emissioner kan delas in i
skrov, maskinsystem, energibärare och operativa faktorer. Vad det gäller skrovet
är färdmotståndet under vattenlinjen som har betydelse. För höghastighetsfartyg 
har dock även luftmotståndet viss betydelse. I skrov inkluderar vi här även 
propulsorer. Maskinsystemet inkluderar såväl huvudmotorer som hjälpmotorer. 
Med maskinsystem kan även avses de system som används för att driva fram ett 
fartyg med vind. Energibärare kan både vara traditionella bränslen såsom
tjockolja och diesel samt framtida tänkbara energibärare såsom vätgas. De 
operativa faktorerna inkluderar bl.a. ruttplanering och lastutnyttjande. Möjlig-
heterna att implementera en del av åtgärder skiljer sig mycket mellan befintliga
fartyg och nya fartyg. En del åtgärder är inte heller ekonomiskt eller praktiskt
rimligt att installera i dagsläget men kan samtidigt vara intressanta på sikt.

Det finns fortfarande en del vinster att göra på optimering av skrovform,
minskning av egenvikt och användning av bättre propellrar på nya fartyg. Totalt 
bedömer man i IMO (2000) att det finns en potential att minska totalmotståndet på 
nya fartyg på 5–30 procent jämfört med motsvarande gamla fartyg som är
10–20 år gamla. Man har då inte räknat med minskning av egenvikten som enligt 
Flodström et al. (2000) skulle kunna ge en minskning på 10 procent. Även på
befintliga fartyg finns en del vinster att göra på förbättrat underhåll av skrov och
propeller samt eventuellt på byte till mer effektiv propeller. Förbättringspotential
av totalmotståndet för befintliga fartyg är 3–8 procent.

Det finns ett stort antal åtgärder som kan göras på maskinsystem och 
reningsutrustning för att minska utsläppen från fartyg. Många av åtgärderna är 
dock förhållandevis lite prövade i alla fall på fartyg. Under senare år har bl.a de
miljödifferentierade farledsavgifterna lett till en ökad tillämpning av åtgärderna.
Kostnaderna för installation och drift skiljer sig mycket mellan de olika
åtgärderna. I IMO (2000) har man gjort ett försök att skatta kostnaderna för
åtgärderna. Mest attraktiva är förstås de åtgärder som minskar energi-
förbrukningen och samtidigt inte kostar mycket att installera eller driva. Sådant är 
t.ex. olika typer av effektivitetsoptimering och låg NOx förbränning (se bilaga 2). 
Kostnaderna för HAM och SCR är förhållandevis stora samtidigt som åtgärderna
ger stora minskningar av utsläppen. Kostnaderna för skrubber är inte helt kända
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men är troligtvis avsevärt lägre än för SCR (IMO, 1999). I DNV (1999) tas även 
upp åtgärder för att minska avdunstningsförluster i samband med frakt, lastning 
och lossning av petroleumprodukter samt åtgärder för att minska partikel-
emissioner såsom cyklon, elektrostatistiskt filter och filterpåsar. Någon potential 
eller kostnader för dessa åtgärder anges dock inte. När det gäller fritidsbåtar så 
står de för en förhållandevis stor del av utsläppen av kolväten. Från siffror i 
tidigare avsnitt om utsläpp till luft från transportsektorn i Sverige kan man dra 
slutsatsen att ca 10 procent av transportsektorns utsläpp av kolväten kommer ifrån 
fritidsbåtar. Utsläppen kommer framförallt från tvåtakts bensindrivna
utombordare som utgör 90 procent av antalet utombordare (Sveriges Natur, 2001). 
Fyrtakts utombordare har betydligt lägre utsläpp av kolväten än motsvarande
tvåtakts utombordare.

När det gäller energibärare så fokuserar i dagsläget de mesta av åtgärderna på 
minskning av svavelhalt i dieselolja och bunkerolja. Utsläppet av svaveldioxid är 
direkt proportionellt till svavelhalten i bränslet. Minskning av svavelhalten i 
bränslet är inte helt okomplicerad. Enligt IMO (2000) kan en framtida ökad 
efterfrågan på lågsvavlig olja (1,5 %) vara svår att försörja. Redan idag har 
kvaliteten på tjockoljan försämrats genom att ny teknik gjort det möjligt att 
utvinna en större andel lättare destillat. Alternativet är att rena bränslet från svavel
innan det distribueras till fartygen. Teknik för detta finns men är relativt 
energikrävande. Vad det gäller alternativa bränslen så är naturgas relativt
intressant. Problemet är att det är mycket utrymmeskrävande (IMO, 2000). 
Naturgas ger jämfört med diesel och tjockolja lägre utsläpp av koldioxid, 
svaveldioxid och sot.

Liksom för andra transportslag kan man minska bränsleförbrukningen från 
fartyget genom att framföra det energieffektivt, utnyttja flottan optimalt och att
minimera moment som ger hög förbrukning per utfört arbete. Optimalt
utnyttjande av flottan innebär ökning av lastfaktorn och utnyttjande av flottan så 
att transportavstånden minimeras. I denna åtgärd kan det i vissa fall finnas en 
relativt stor potential. Reducering av hastigheten är en relativt effektiv åtgärd för 
att minska bränsleförbrukningen. Energiåtgången för fartyg ökar exponentiellt 
med farten och ökar med en tredjepotens för höga farter (Flodström, 1997). Detta 
gör att även om man tar hänsyn till att en hastighetssänkning måste kompenseras
med fler fartyg för att bibehålla kapaciteten går en hastighetssänkning att räkna 
hem rent energimässigt. Väder, strömmar och djup påverkar hastighet och 
bränsleförbrukning. Idag finns ruttplaneringssystem på marknaden som tar hänsyn 
till dessa parametrar (IMO, 2000). Systemet kombinerar information om fartygets 
specifikationer, väderprognoser med information om start och målpunkt. Viktiga
parametrar som styr rutt, hastighet m.m. är säkerhet, undvikande av skador på last, 
komfort för passagerare, tidtabell, underhåll och ekonomi. Kostnaderna för 
ruttplaneringssystem av detta slag är relativt begränsat i förhållande till de vinster 
som det ger.

En inte allt för liten del av bränsleförbrukning och emissioner sker i hamnen.
Utsläppen och förbrukningen sker både vid tilläggningen, lastning, lossning samt
vid väntetid vid kaj eller ankring. Dessa kan minskas genom effektivare lastning 
och lossning som tar kortare tid, användning av landström för energiförsörjning 
vid kaj, samt användning av bogserbåtar med låga emissioner och 
energiförbrukning istället för att fartyget går för egen maskin.

Flodström et al. (2000) gör bedömningen att en kombination av åtgärder på 
skrov, propeller maskin och ruttplanering skulle kunna minska energiförbruk-
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ningen med över 50 procent jämfört med ett konventionellt fartyg. IMO (2000) 
gör bedömningen att ett urval av kostnadseffektiva åtgärder på maskin och
energibärare kan minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp med
14–23 procent på nya fartyg jämfört med ett 10–20 år gammalt fartyg. 
Motsvarande potential på befintliga fartyg bedömer de till 5–12 procent. Deras 
bedömning av potentialen på operativa åtgärder ligger på 1–40 procent. 

2.4.2 Modeller 
Sjöfart kan delas upp i trafik på sjöar och floder samt marin sjöfart. I många fall 
skiljer sig fartygen mellan marin sjöfart relativt mycket ifrån de som används i 
sjöfart på floder och sjöar. Även de färdmotstånd som fartygen utsätts för skiljer 
sig mellan en flod och öppet hav. I Sverige lossas ca 6 procent av den totala 
vikten från fartyg i hamnar som ligger i Vänern eller Mälaren (SCB, 2001b). 
Motsvarande andel för lastning är endast 2 procent. Av detta kan vi dra slutsatsen 
att sjöfart på floder och sjöar i Sverige är relativt begränsad och vi nöjer oss därför 
att här beskriva modeller för marin sjöfart.

De modeller som används idag vid beräkning av den marina sjöfartens 
energiförbrukning och emissioner är förhållandevis enkla och tar långt ifrån
hänsyn till alla parametrar som är av betydelse för emissioner och 
energiförbrukning. Modellerna utgår istället från medelvärden som inte är
känsliga för variationer i flera viktiga parametrar. I Trozzi och Vaccaro (1998a) 
redovisas den metod som idag är den officiella metoden inom EU och som 
utvecklades inom MEET-projektet. I rapporten redovisas två metoder dels en 
förenklad metod och dels en mer detaljerad metod. Nedan går vi dock endast 
genom den detaljerade metoden.

I den detaljerade metoden delas transporten in i ett antal moder enligt figur 9.
Alla moder förekommer inte för alla transporter och bidraget från de olika
moderna till emissioner och energiförbrukning varierar också mycket. 

Crusing

Hoteling
Tanker offloading
Auxiliary generators Maneuvering

Crusing

Hoteling
Tanker offloading
Auxiliary generators Maneuvering

Figur 9 Klassificering av marin transport (Trozzi och Vaccaro, 1998a). 
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Emissionerna beräknas i den detaljerade metoden enligt
Ei = Sjklm Eijklm (24)

med

Eijklm = Sjkm(GT) Ö tjklm Ö Fijlm (25)

där
i är ämne
j är typ av bränsle
k är typ av fartyg för förbrukningsklassificering 
l är motortyp för emissionsfaktorkarakterisering
m är mod (enligt figur 1) 
Ei är total emission av ämne i 
Eijklm är totala emissionen av ämne i vid användning av bränsle j för 

fartyg av klass k med motortyp l och i mod m
Sjkm(GT) är daglig förbrukning av bränsle j för fartyg av klass k i mod m 

som en funktion av bruttoregisterton
tjklm är antal dagar som fartyg av klass k med motortyp l användande 

bränsle j befinner sig i mod m
Fijlm är genomsnittlig emissionsfaktor för ämne i för bränsle j, motortyp

l och mod m 

Bränsleförbrukningen i modellen kan påverkas av följande parametrar; fartygstyp,
bruttoregisterton och mod. Emissionerna beror utöver av dessa parametrar även på
typ av motor och bränsle (kombinerat) och svavelemissionerna beror på 
svavelinnehållet. För att kunna göra scenarier finns dessutom tre olika fasta 
scenarier för framtida emissioner. 

Bakom modellen ligger mycket mätningar, beräkningar och arbete och 
modellen får anses spegla det kunskapsläge som man hade i slutet av 1990-talet 
relativt väl. I projektet ARTEMIS (TRL, 2001), som drivs inom EU:s femte
ramprogram för forskning och utveckling, görs en vidareutveckling av denna 
modell. Projektet förväntas vara klart i slutet av 2003. I dagsläget får därför 
MEET-modellen anses som aktuell. Antalet parametrar som styr emissionerna i 
MEET-modellen är som redovisats ovan relativt få. Detta är en fördel då man vill 
beräkna genomsnittliga emissioner för en nation eller ett större område. Vad man
kan förstå av dokumentationen kring MEET-projektet är det också tänkt att 
metoden skall kunna användas för att jämföra olika transportlösningar. När man
kommer ner på en sådan detaljeringsnivå börjar dock metoden vara lite för statisk. 
Det finns mycket små möjligheter att med metoden ta hänsyn till olika åtgärder
för att minska utsläppen från sjötransporter och därmed göra det mer fördelaktigt 
ur miljösynpunkt än andra sjötransporter eller transportslag. De enda åtgärderna
som går att beskriva med modellen är byte av fartygstyp inklusive motor,
minskning av svavelhalt i bränslet och reducering av tid i hamn. Av detta kan man
dra slutsatsen att metoden är mer eller mindre oanvändbar vid åtgärdsanalys. 
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2.5 Flygtrafik
Flygtrafik bidrar till ett antal miljöproblem. Några delar flygtrafiken med de andra 
transportslagen, men några är speciella för just flyget. Flyget särskiljer sig från de 
andra transportslagen genom att transporterna inte sker i marknivå utan uppe i 
atmosfären. Detta medför att utsläppen från flygtrafiken sker på höjder dit endast 
långlivade föreningar från jordytan i vanliga fall når. Genom flygtrafiken 
emitteras kortlivade komponenter på höjder där de annars inte skulle finnas. 
Nedan listas några av de miljöproblem som flyget bidrar till som har beröring till 
denna studie: 
¶ Klimatpåverkan genom utsläpp av växthusgaser 
¶ Övergödning genom utsläpp av kväveföreningar 
¶ Försurning genom utsläpp av svavel- och kväveföreningar.
¶ Bidrar till bildandet av troposfäriskt ozon 
¶ Sprider föroreningar på nivåer i atmosfären dit annars endast långlivade 

föreningar orsakade av mänskligaktivitet når 
¶ Försämrad lokal luftkvalitet i anslutning till flygplatser

Flygtrafik är ett omdiskuterat trafikslag med avseende på miljöfrågor. Flygets
stora fördel ligger i snabba transporter över långa sträckor och över landområden
och hav där inga andra lämpliga transportmedel finns att tillgå. Energi-
effektiviteten för flyget går dock inte att jämföra med de andra transportslagen 
utom möjligen mot personbil med enbart förare.

2.5.1 Emissioner 
Emissioner från flygtrafik är koldioxid, kväveoxider, kolmonoxid, kolväten, 
svaveldioxid, vattenånga och partiklar. I Sverige 1999 stod flygtrafiken för ca
4 procent av koldioxidutsläppen, ca 4 procent av kväveoxidutsläppen, ca 
1 procent kolmonoxidutsläppen, ca 0,3 procent kolväteemissionerna samt ca
1 procent av svaveloxidutsläppen (Naturvårdsverket, 2001a; Luftfartsverket,
2000). Flygets andel av de totala nationella utsläppen är störst för koldioxid och 
kväveoxider. Koldioxidutsläpp är direkt proportionella mot bränsleförbrukningen, 
så alla åtgärder som minskar bränsleåtgången reducerar även emissionerna av 
koldioxid. Högt tryck och temperatur i förbränningsprocessen minskar bränsle-
förbrukning och koldioxidutsläpp men har direkt motsatt effekt på
kväveoxidutsläppen. I tabell 6 redovisas fördelningen av utsläppen från svensk 
flygtrafik 1999.

Tabell 6 Utsläpp från svensk flygtrafik 1999. 
Bränsle
(kton)

CO2
(kton)

NOx
(ton) CO (ton) HC

(ton)
SO2
(ton)

Totalt (inrikes och utrikes) 730 2 306 9 711 7 891 1 247 730

Källa: Luftfartsverkets miljörapport 1999.

För att ge flygbolagen ett incitament att göra miljöanpassade investeringar har 
Luftfartsverket infört avgas- samt bullerrelaterade landningsavgifter. Syftet med
miljöavgifterna är att lägga tyngd på flygplanens miljöegenskaper när operatören
ska fatta investeringsbeslut. Den 1 januari 1998 infördes avgasrelaterade 
landningsavgifter vid nio flygplatser i Sverige, Stockholm–Arlanda och Bromma,
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Göteborg–Landvetter, Malmö–Sturup, Luleå, Umeå, Sundsvall, Ängelholm och 
Östersund. Avgiftssystemet bygger på en klassning av flygplanens avgasutsläpp 
under en så kallad LTO-cykel. LTO-cykeln innefattar flygplansrörelser upp till en 
höjd av 915 meter. Utifrån dessa värden för utsläpp av kolväte och kväveoxider 
delas flygplansmotorerna in i sju olika klasser, där den minst miljövänliga motorn
placeras i klass 0 och motorer med minst utsläpp återfinns i klass 6. I tabell 7 
visas tillägg på landningsavgiften med avseende på flygplansmotorernas utsläpp 
av kolväte och kväveoxider. 

Tabell 7 Tillägg på landningsavgift med avseende på motorutsläpp av HC och 
NOx.

Klass Genomsnittligt avgasvärde under LTO-cykeln Procentuellt tillägg på landningsavgift

0 > 19 g/kN HC eller >80 g/kN NOx 30

1 < 19 g/kN HC och < 80 g/kN NOx 25

2 < 19 g/kN HC och < 70 g/kN NOx 20

3 < 19 g/kN HC och < 60 g/kN NOx 15

4 < 19 g/kN HC och < 50 g/kN NOx 10

5 < 19 g/kN HC och < 40 g/kN NOx 5

6 < 19 g/kN HC och < 30 g/kN NOx 0

Källa: Luftfartsverkets miljörapport 1999.

En studie har utförts med syfte att se om flygbolagen har påverkats att använda 
flygplan med bra miljöklass för att reducera sina landningsavgifter. Metoden har 
varit att genom statistik från 1999 urskilja om flygplanstyper med bra miljöklass
utför procentuellt fler landningar än deras del i den totala flygplansflottan. I 
studien kan en trend urskiljas för vissa bolag som tyder på att de väljer att 
använda flygplanstyper med en fördelaktig miljöklass för flygtrafik till Arlanda
(Luftfartsverket, 2000). 

Ekostyrgruppen, som består av representanter från Luftfartsverket,
Naturvårdsverket samt svenska, nordiska och internationella brukare, har till
uppgift att utveckla och föreslå åtgärder i form av ekonomiska styrmedel inom 
luftfartens miljöområde. Gruppen har identifierat följande arbetsområden:

¶ Föreslå ny bulleravgift 
¶ Granska klassificering av turbopropmotorer 
¶ Utvärdera avgasavgiften
¶ Föreslå en miljörelaterad route-avgift
¶ Utreda förutsättningarna för en CO2-avgift
¶ Föreslå åtgärder för allmänflyget.

Utvecklingen av bättre och effektivare motorteknik och flygplansdesign är 
ständigt pågående. Det är dock ett väsentligt tidsspann mellan den utvecklade nya
tekniken och dess allmänna ibruktagande. Med hänsyn till den långa livslängden 
för ett flygplan (25–35 år) beräknas genomslagskraften för ny teknik bli synlig 
först inom tidigast en tioårsperiod från det att tekniken lanseras (Penner et al.,
1999).

En viktig faktor som skiljer flygtrafiken från de andra transportslagen är var 
utsläppen sker. Vid start och landning sker utsläppen från flygplan nära mark vid 
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flygplatserna, men för största delen av flygningen sker emissionsutsläppen i övre 
troposfären samt undre stratosfären. Den optimala marschhöjden för ett flygplan 
beror av flygplanstyp, vikt samt flygsträckans längd (Lilja och Larsson, 1994). 
Konventionella flygplan flyger med en marschhöjd på 9 till 13 km, medan
överljudsplan kan ligga flera kilometer högre med marschhöjder på 17 till 20 km.
Gränsen mellan troposfären och stratosfären ligger på ca 10 km höjd. Över-
föringen av emissioner från troposfären till stratosfären är en mycket långsam
process vilket gör att endast långlivade komponenter som släpps ut i troposfären 
når stratosfären. Detta innebär att få eller inga andra emissioner än de som
härstammar från flygtrafiken når dessa höga höjder. Vilka följder emissioner får 
på de här nivåerna i atmosfären är inte helt klargjorda men att de påverkar 
sammansättningen av atmosfären är det ingen tvekan om. Olika ämnen har olika
lång livstid i atmosfären och effekterna av dessa ämnen är olika beroende på i 
vilket skikt i atmosfären de emitteras. Troposfären och stratosfären har stora
kemiska och fysikaliska skillnader. Troposfären värms i princip upp vid jordytan 
och varm fuktig luft stiger upp medan kall luft sjunker. Detta bildar vertikala 
strömmar som bidrar till att luften blandas och ämnen med lång livstid kommer att 
få en jämn spridning i det här skiktet. Stratosfären har inte de här kraftiga 
vertikala strömningarna med den effekten att emitterade ämnen blir mer
koncentrerade här. Stratosfären är dessutom mycket torrare än vad troposfären är 
och molnbildning är mycket sällsynt här. Utsläpp av vattenånga som bildar 
stratosfäriska moln har en stor inverkan på nedbrytning av ozon vid polerna 
(Penner et al., 1999). 

2.5.2 Faktorer som påverkar energiförbrukning och emissioner 
Att ersätta flygfotogen med biobränslen t.ex. alkoholer är inget alternativ då 
energiutbytet per vikt och volymenhet är alldeles för lågt och dessutom kvarstår
övriga utsläpp. Tidigare har inte vätgasdrift ansetts som ett alternativ till 
flygfotogen då det sämre volymutnyttjandet och explosionsrisken har ansetts som
alltför stora nackdelar. Numera anses vätgas vara ett fullt tänkbart alternativt 
drivmedel. Vätgas kan framställas utan användning av fossila bränslen och detta 
skulle kunna innebära en total reducering av koldioxid. Eftersom det inte finns kol 
i vätgas elimineras även utsläpp av sot, kolmonoxid och kolväten. Det enda 
utsläpp som genereras av vätgasdrift är kväveoxider samt vattenånga vilket inte är 
helt oproblematiskt i den torra stratosfären (Larson et al., 2000). Vätgasdrift måste
dock ses som ett långsiktigt alternativ som med nuvarande teknikutveckling inte 
kommer att vara kommersiell inom de närmaste tjugo åren (Penner et al., 1999). 

Genom att höja trycket och temperaturen under förbränningsprocessen kan 
motorns verkningsgrad ökas vilket minskar bränslekonsumtionen samt reducerar 
koldioxidutsläppen. Emissionen av kväveoxid ökar däremot under dessa 
förhållanden. Genom så kallad tvåstegs brännkammare har motortillverkare
kommit en bit på väg för att sänka temperaturtopparna i motorns inre vilket leder
till reducerade kväveoxid utsläpp. Minskad vikt på motorerna genom bland annat 
förbättrade material minskar i sin tur flygplanets egenvikt vilket möjliggör 
reducerad bränsleförbrukning. 

Dragmotståndet är beroende av luftmotståndet och flygplanets egenvikt. Kan 
man minska någon av dessa parametrar reduceras bränsleförbrukningen samt
emissionerna. Luftmotståndet kan reduceras genom förbättrad skrovkonstruktion. 
Intensiv forskning av luftströmmar runt flygplanskroppen har inneburit ny 

VTI notat 35-2003 51



kunskap om aerodynamiska samband. Detta möjliggör nya skrovkonstruktioner 
som bättre utnyttjar de aerodynamiska förhållandena. Genom förbättrade material
kan egenvikten hos flygplan reduceras. Lättare material som används är 
aluminiumföreningar, titan och kompositmaterial.

Genom att införa nedanstående förbättringar i trafikledningssystemen beräknas 
det vara möjligt att reducera bränslekonsumtionen med 6 till 12 procent (Penner et 
al., 1999). Förbättrade system för att reducera väntetider då flygplanen cirkulerar i 
väntan på att få tillstånd att landa. Förbättra ruttplaneringen så att varje rutt blir så 
energieffektiv som möjligt. Optimera flygprofilen så att alla flygfaser sker på den 
mest energieffektiva höjden. Andra operativa åtgärder för att minska
bränslekonsumtionen är; ökad beläggningsgrad, eliminera onödig vikt, optimera
hastigheten, minimera användandet av hjälpmotorer för t.ex. uppvärmning och 
ventilation, reducera markrörelser (taxa in och ut). Dessa beräknas reducera 
bränsleåtgång och emissioner med 2 till 6 procent (Penner et al., 1999). 

2.5.3 Modeller 
I ExternE grundar sig emissionsberäkningarna för flygtrafik på den modell som
arbetats fram i MEET-projektet. I MEET-projektet delas flygtrafiken upp i tre 
klasser; flygtransporter som lyder under ”Instrument Flight Rules” (IFR), militär
operativ flygtrafik och flygtransporter som lyder under ”Visual Flight Rules” 
(VFR). Av de totala emissionerna från flygtrafik härstammar ungefär 60 till 
80 procent från IFR-flygningar. IFR-trafik utgörs till stor del av jet-, turbofläkt- 
eller turbopropdrivna flygplan som flyger långa sträckor på bestämda rutter. För 
den här typen av trafik finns det detaljerad information om flygplanstyper och 
rutter tillgänglig. För VFR-flygningar och den militära trafiken saknas det 
information och det krävs därför en annan metodik för att beräkna bränsleåtgång 
och totala emissioner för den typen av trafik. Här kommer endast beräknings-
metodiken för IFR-flygningar att behandlas. 

Emissionsfaktorer för kväveoxider, VOC och kolmonoxid som används i 
MEET-metodiken har beräknats med hjälp av data från ICAO (International Civil 
Aviation Organization) Engine Exhaust Emission Data Bank och emissions-
simuleringsmodellen ATEMIS. ICAO emissionsdata är beräknade utifrån en 
LTO-cykel. ICAO definierar LTO-delen av en flygning som aktivitet under 3000 
fot. LCO-cykeln innefattar Take off, Climb, Approach,Taxi (Gripmark, 2000). 
Enligt Kalivoda och Kudrna (1997) inkluderas inte utsläpp som beror på:

¶ Åldrande av motorn
¶ Underhåll
¶ Trängsel och väntetider vid inflygning 
¶ Tankning av flygplanet 
¶ Hjälpmotorer som används 
¶ Start och uppvärmning av motorer, då oförbränt och bara delvis förbränt 

flygbränsle släpps ut 

Emissioner som CO2, H2O och svaveldioxid är inte beroende på motor-
förhållanden utan på bränslets sammansättning. I tabell 8 återfinns de emissions-
faktorer som ges i MEET för dessa ämnen. Emissioner i form av partiklar, PAH,
CH4, NO2 samt NH3 finns inte medtagna i modellen eftersom det inte finns 
tillförlitliga data framtagna för dessa.
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Tabell 8 Emissionsfaktorer från MEET-projektet. 
Ämne Emissionsfaktor

CO2 3150 g/kgbränsle

H2O 1240 g/kgbränsle

SO2 1,00 g/kgbränsle

Den generella beräkningsmetoden enligt Kalivoda och Kurdrna (1997) bygger på 
att först beräkna bränslekonsumtionen och sedan multiplicera med en 
bränslespecifik emissionsfaktor för att få den totala emissionen för ett ämne. För 
att få den totala emissionen av ett ämne för en viss tidsperiod används ekvation 
(26)

pj
j

rpj
r

p NTETotE ,,, Ö= ää (26)

där
pTotE är total emission av ett ämne under en tidsperiod i g/tidsperiod 

rpjTE ,, är total emission från flygplan/motorkombination j, under flygrutt r, i 
g/flygplan

pjN , är antal flygplan/motorkombination j, som flyger rutt r, under en 
tidsperiod, i flygplan/tidsperiod 

j är flygplan/motorkombination
p är ämne
r är flygrutt

Emissionsindex skiljer sig mellan olika flygplansmodeller. Därför har man inom 
MEET-projektet tagit fram standard flygprofiler för ungefär 35 flygplan-
/motorkombinationer och beräknat emissionsindex för dessa för olika faser under 
en flygning. Dessa representerar ungefär tre fjärdedelar av Europas flygtrafik. 
Varje flygning delas in i nio olika faser: uppstart av motor, taxa ut, lyfta, stiga, 
marschflygning, sjunka, landa, taxa in och markbundna aktiviteter. Data har 
samlats i så kallade ”Emission Index Sheet” (EIS), se tabell 9 för ett exempel.
Defaultvärden är givna för tidsåtgång för taxa ut, lyfta, landa och taxa in. I fält 
markerade med konst. är ett värde givet på bränslekonsumtion eller emissions-
faktor. Fält markerade med f(x) indikerar att dessa värden är beroende av 
marschhöjden9.

9 Se Kalivoda och Kudrna (1997) för detaljer kring dessa beräkningar.
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Tabell 9 Exempel på ett hur ett EIS blad är uppbyggt. 
B 737 
generic

Boeing B 737 with engine mix

duration distance Fuel burned specific Emission
parameters

total specific EI.NOx EI.CO EI.HC

[s] [km] [kg] [kg/s] [g/kg] [g/kg] [g/kg]

Index DUR D FC SFC SENOX SECO SEHC

1 engine
start es

2 taxi out txo default konst konst konst konst konst

3 take off tff default konst konst konst konst konst

4 climb cl f(x) f(x) f(x) f(x) f(x)

5 cruise cr f(x) f(x) konst konst

6 descent dsc f(x) f(x) f(x) f(x) f(x)

7 landing ld default konst konst konst konst konst

8 taxi in txi default konst konst konst konst konst

9 ground
operations go

EICO2 [g/kg] default

EISO2 [g/kg] default

EIH2O [g/kg] default

2.5.4 Slutsatser 
I modellen tas inte emissioner med som genereras vid markbundna aktiviteter. En 
schweizisk studie visar att endast en åttondel av de totala utsläppen från en 
flygplansvistelse på en flygplats täcks av LTO-cykeln. Ökade emissioner från 
motor på grund av ålder och/eller bristande underhåll kommer inte heller med i 
modellen (Kalivoda och Kudrna, 1997). 

På grund av att emissionsindex innehåller agregerade data för genomsnittliga
kombinationer av flygplan och motorer kan man till exempel inte bedöma
effekten av ändrad genomsnittlig marschhöjd. Det går inte heller att modellera för 
olika svavelhalt i bränslet. De parametrar som går att modellera är ganska 
begränsade vilket gör att modellen är förhållandevis stel. Åtgärder som går att 
beskriva med modellen är: 

¶ Byte av flygplans- och motortyp (inom de givna kategorierna) 
¶ Förändrat trafikarbete genom t.ex. ökad beläggningsgrad 
¶ Ändringar i flygdistans genom t.ex. reducerade väntetider då flygplanen 

cirkulerar i väntan på tillstånd att landa
¶ Reducerad tid för att taxa ut och taxa in. 

För att kunna göra scenarier finns dessutom tre olika fasta scenarier för framtida
emissioner.
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2.6 Jämförelse mellan transportslag 
Utöver de åtgärder som nämns under respektive transportslag för att minska
utsläppen finns det även en viss potential i överföring mellan olika transportslag. 
Olika transportslag har olika stora utsläpp och också olika stor miljöpåverkan i 
övrigt. Det är dock inte så enkelt att det finns ett transportslag som är bättre på allt 
utan det finns alltid någon nackdel. Ett eltåg med el från vattenkraft har i och för 
sig mycket låga utsläpp av koldioxid, kväveoxider m.m. men samtidigt ger tåget
mycket buller och ger ett stort intrång jämfört med t.ex. flyg. Vattenkraften i sig 
har också gjort ett stort och oåterkalleligt intrång i värdefulla naturmiljöer. I 
ExternE behandlas dock bara utsläppen varför den resulterande beräkningen 
måste viktas mot annan miljöpåverkan utanför modellen.

Potentialen är olika för olika typer av transporter och för olika områden.
Potentialen för kollektivtrafik är t.ex. inte speciellt stor i glesbygd medan
förutsättningarna är större i storstäderna. Ett tänkbart sätt att få överföring till mer
miljöanpassade och energieffektiva transportslag är att internalisera de externa
miljökostnaderna. Enligt Kågeson (2001) kommer detta att leda till kostnads-
ökningar för alla transportslag men relationen mellan priser kvarstår och effekten 
kommer därför inte blir någon större överflyttning. Vinnare är endast 
bensindrivna personbilar med katalysator, som redan idag betalar stora delar eller 
kanske t.o.m. hela de externa kostnaderna, och kustsjöfart.

MEET-modellen som ingår i ExternE ger vissa möjligheter till jämförelser
mellan de olika transportslagen. Givetvis gäller även vid sådana jämförelser de 
begränsningar som nämnts under respektive transportslag. För vägtrafik har man
relativt stora möjligheter att specificera en given transport med avseende på 
fordonstyp och emissionsprestanda medan möjligheterna för t.ex. sjöfart är 
betydligt mindre. Jämförelserna mellan olika transporter blir därför förhållandevis 
grova.

För att exemplifiera en jämförelse tar vi en transport av fragmenterat skrot 
(eller annan fast bulk) från Landskrona till Luleå. Transporten kan göras med
såväl tåg, sjöfart som lastbil. För jämförelsen används MEET-modellen. Data 
framgår av tabell 10.

Tabell 10 Transport av fragmenterat skrot från Landskrona till Luleå. 
Lastbil Tåg Fartyg

Fjärrlastbil 60 ton, Euro II Lok RC 3600 KW, 80 ton, 
svensk medelel (fig 10–11)
dansk medelel (fig 12–13)

Fast bulk, 4 700 bruttoregisterton,
5 700 dödviktston, medium speed
diesel, 0,2 procent svavel 

100 procent beläggning
(=40 ton lastvikt)

Vagnar 100 procent beläggning
ger en effektiv lastfaktor på 
69 procent (gods/total tågvikt)

100 procent beläggning
(5 700 ton) 

5 procent tätort, 51 procent 
landsbygd och 44 procent
motorväg

Medelhastighet tätort 
20 km/h, landsbygd
60 km/h, motorväg 80 km/h 

Medelhastighet 70 km/h 1 stopp 
varje 100 km 

Medelhastighet 14,32 knop,
2,3 dagar marschfart, 0,05 dagar
manövrering, 0,5 dagar i hamn

Total körsträcka 1 440 km Total körsträcka 1 624 km Total körsträcka 1 491 km 
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I figur 10 till 13 redovisas emissioner per tonkilometer för de olika transport-
sätten. Redovisningen görs dels för svensk medel-el till tåget i figur 10 och 11 och 
dels för dansk medel-el i figur 12 och13. Av figur 10 och 11 framgår att tåg ger 
betydligt lägre emissioner per tonkilometer om man räknar på svensk 
medelproducerad el. Sjöfarten ger något lägre emissioner än lastbil utom för 
koldioxid där sjöfartens emissioner är mindre än hälften av lastbilens. Green 
Cargo som genomför de flesta godstransporterna på järnväg i Sverige köper 
enbart ”grön” el. Den gröna elen är baserad enbart på förnybara energislag. Hit 
hör sol, vind, vatten och biomassa. Skulle man räkna på grön el hade förstås 
järnvägen varit ännu mer fördelaktig. 
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Figur 10 Emissioner av flyktiga kolväten, kväveoxider, partiklar och 
svaveldioxid för de olika transportsätten. El till järnväg är svensk medel-el.
Emissionerna innefattar även produktion och distribution av bränsle och el. 
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Figur 11 Emissioner av koldioxid för de olika transportsätten. El till järnväg är 
svensk medel-el. Emissionerna innefattar även produktion och distribution av 
bränsle och el. 

Ytterligheten jämfört med grön el är att man skulle köpa el-energi från t.ex.
Danmark där andelen kolkondens är mycket hög (ca 80 procent). Av figur 12 och 
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13 framgår att bilden då blir en helt annan. Med sådan elproduktion ger tåg högst 
emissioner för samtliga ämnen med undantag för kväveoxider där vägtrafik och
sjöfart har ungefär dubbelt så stora emissioner. Tar man dessutom hänsyn till den i 
detta fall längre transportsträckan för järnväg jämfört med de andra 
transportslagen blir bilden ännu sämre för järnväg. 
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Figur 12 Emissioner av flyktiga kolväten, kväveoxider, partiklar och 
svaveldioxid för de olika transportsätten. El till järnväg är dansk medel-el. 
Emissionerna innefattar även produktion och distribution av bränsle och el. 
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Figur 13 Emissioner av koldioxid för de olika transportsätten. El till järnväg är 
dansk medel-el. Emissionerna innefattar även produktion och distribution av 
bränsle och el. 

Med el från kolkondens är det ur utsläppssynpunkt totalt sett bättre att köra 
diesellok jämfört med ellok (Kågeson, 2001). Undantag är tättrafikerade områden.
Eftersom utsläppen från elproduktionen inte sker i direkt anslutning till där folk 
vistas ger användning av ellok förbättringar av den lokala luftkvaliteten. 
Energimässigt är i detta fall järnvägen mest energieffektiv (0,05 kWh/tonkm) men
skillnaden är liten till sjöfart (0,06 kWh/tonkm). Lastbil är betydligt mindre
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energieffektiv (0,16 kWh/tonkm). Jämförelsen här skall inte ses som ett absolut 
svar på vilket transportslag som ger minst emissioner per tonkilometer utan 
snarare som ett exempel som belyser vikten av riktiga indata. 

3 Halter 
3.1 Spridning av luftföroreningar 
När luftföroreningar emitteras från en källa t.ex. ett fartyg transporteras de av 
vindar, sprids och blandas med andra föroreningar av turbulens, genomgår kemisk
omvandling och övergår eventuellt från gasfas till partikelfas innan de slutligen
når människor, naturmiljön eller kulturmiljön. Som man kan förstå är detta en 
komplicerad process där den slutliga halten beror av ett stort antal parametrar.
Vilka processer och parametrar man måste ta hänsyn till är i hög grad beroende på 
vilken skala man är intresserad av att studera. Vanligen delar man upp 
luftföroreningsproblemen i fyra skalor: lokal-, meso-, regional- och global skala 
(se tabell 11).

Tabell 11 Definition av olika skalor för luftföroreningsproblem.
Horisontell skala Vertikal skala Tidsskala

Lokal skala 

Ex. bilavgaser i stad, 
skorstensplymer

Upp till något tiotal km Upp till några hundra
meter

Mindre än en timme 

Mesoskala

Ex. stadsplym

Tiotals till hundratals km Upp till ca 1 km Upp till ca 10 timmar

Regional skala

Ex. surt regn 

Hundratals till tusentals km Upp till ett par km Ca ett till fem dygn

Global skala 

Ex. nedbrytning av 
stratosfäriskt ozon, 
växthusgaser

Större än några tusen km Hela atmosfären Mer än ett år 

Källa: Rodhe, 1993. 

Vid modellering av spridning av luftföroreningar måste man alltid ta hänsyn till 
vindförhållande, turbulens och atmosfärisk stabilitet. Det sistnämnda är speciellt 
viktigt i norra Sverige där man ofta har inversion som lägger ett lock över staden
och därmed försämrar spridningen avsevärt med följd att man kan få mycket höga 
halter av luftföroreningar. På mycket lokal skala som i ett gaturum måste man
utöver ovan nämnda parametrar även ta hänsyn till gaturummets utformning
såsom hushöjd, gaturummets bredd och turbulens skapad av trafiken. På mindre
lokal skala beskrivs istället terrängen mer förenklat i form av skrovlighets-
parametrar. Man kan alltså säga att man suddar ut detaljerna vid beräkning på 
större skala. Vad det gäller de kemiska processerna är det däremot tvärt om. På 
den lokala skalan kan man t.ex. begränsa den kemiska modelleringen till 
framförallt omvandlingen av kvävemonoxid till kvävedioxid medan man för
mesoskalan, regionala skalan och globala skalan måste ta hänsyn till en rad olika 
atmosfärskemiska processer. Vid modellering av dessa processer måste man ta 
hänsyn till föroreningar från andra källor, naturligt förekommande ämnen i
atmosfären, molnförekomst, solinstrålning m.m.
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Vanligen använder man olika modeller för de olika skalorna. För att modellera
föroreningar då man är intresserad av hur föroreningarna sprids kring huskroppar 
använder man s.k. CFD-modeller. Något mindre rumsligt detaljerade är
gaturumsmodeller som beräknar genomsnittliga halter i ett gaturum mitt på länk. 
För att beräkna spridning av luftföroreningar utanför gaturummet men fortfarande 
på lokal skala används s.k. Gaussiska spridningsmodeller. Gaussiska spridnings-
modeller kan både användas för att beräkna spridningen från punktkällor t.ex. ett 
kraftverk, från linjekällor såsom vägtrafik, dieseldriven spårtrafik och sjöfart eller
från ytkällor som t.ex. ett villaområde. Till skillnad från gaturumsmodellerna
beräknas inte halterna i en stad vid marknivå. Byggnaderna i staden beskrivs 
utifrån skrovlighetsparametrar och halterna beräknas ovan tak.

På mesoskala och regional skala används ofta relativt avancerade
spridningsmodeller som ibland inkluderar kemi. Man brukar skilja på två typer 
beroende på betraktelsesätt, eulersk respektive lagrangsk spridningsmodell (se 
t.ex. Finlayson-Pitts och Pitts, 1986). Den eulerska spridningsmodellen innebär att 
man utifrån ett fast tredimensionellt rutnät beräknar de fysikaliska och kemiska
processer som påverkar transport, spridning, kemisk omvandling och deposition 
av föroreningar. I en lagrangsk spridningsmodell följer man istället med
luftpaketen på deras resa, deras trajektoria, från källan, samtidigt beräknas de 
fyskaliska och kemiska processerna som sker inom en tänkt box. Man brukar 
skilja på bakåttrajektorier då man utgår från receptorn och beräknar baklänges
varifrån luftpaketet kommit med hjälp av vindfält och framåttrajektorier då man
utgår från källan och beräknar vart luftpaketet tar vägen. 

3.2 Lokala modeller
På den lokala skalan ger luftföroreningar upphov till försämrad lokal luftkvalitet 
genom utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid, olika kolväten och partiklar. I 
ExternE modellen modelleras spridning av luftföroreningar från vägtrafik på lokal
skala med Roadpol (Bickel et al., 1999). Denna utgår från den Gaussiska 
plymmodellen för en punktkälla enligt ekvation 27. 
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där
C är koncentrationen vid markytan (z=0) 
Q är utsläppshastigheten vid markytan
ůy ůz är horisontella respektive vertikala spridningsparametrar dessa är 

beroende av avståndet x från källan till receptorn och av
meteorologiska förhållanden 

y är avståndet vinkelrätt från x axeln som ligger i vindriktningen 
U är den effektiva medelvindhastigheten
V är en vertikal koefficient som kompenserar för effekten av 

restriktionen av den vertikala plymtillväxten vid toppen av
omblandningsskiktet med antagande av multipel reflektion 

I ExternE använder man sig av säsongs eller årsmedelvärden av halter för 
exponeringsbedömning och värdering av effekter. Detta innebär att ekvation 27 
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måste viktas och summeras för olika vind och atmosfäriska stabilitetsförhållande.
Man får då ekvation 28. 
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där
Cr är koncentrationen av föroreningen i en punkt från en punktkälla 
Q är emissionshastigheten
R är avståndet från källan till punkten 
ȹɗ är sektorbredden i radianer 
fijk är frekvensen av vindhastighetskategori i, vindhastighetskategori j 

och stabilitetskategori k 
ui är medelvindhastigheten för vindhastighetskategori i 
ůzk är standardavvikelsen för den vertikala koncentrationsfördelningen 

för stabilitetskategorin k
Sj är en utjämningsfunktion
Vi,k är den vertikala delen för vindhastighetskategori i och 

stabilitetskategorin k 

För linjekällor såsom vägtrafik måste man sedan integrera bidraget från ett tänkt 
antal delpunktkällor längs vägsträckan enligt ekvation 29. 
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där
C är koncentrationen hos receptorn
Cr är koncentrationen hos receptorn genom ett bidrag från en

punktkälla som ligger på linjesegmentet vid ett avstånd r från 
startpunkten r1

Roadpol används för att beräkna halter upp till 20 km från källan. Den är 
implementerad i en GIS miljö. De indata som modellen kräver är väggeometri,
emissioner från vägen, receptorns koordinater, befolkningstätheten, meteoro-
logiska förhållanden såsom frekvenser av olika vindriktningar och vind-
hastigheter, atmosfärisk stabilitetsklass och höjden på omblandningsskiktet.
Geografiska data såsom koordinater för väglänkar och befolkningen skall anges i 
form av GIS kartor. 

Roadpol tar inte hänsyn till några atmosfärskemiska processer på lokal skala. 
Orsaken till detta säger man är svårigheten att modellera ozonhalt utifrån 
emissioner av kväveoxider och flyktiga kolväten. För en del städer i Europa ger en 
minskning av det ena ämnet en höjning av ozonhalten medan samma minskning
för en annan ort kan ge en minskning av halten och vise versa. För de nordiska 
länderna som inte är så fotokemiskt reaktiva som t.ex. Medelhavsländerna leder
oftast en minskning av utsläppen av kväveoxider (som till största delen består av
kvävemonoxid) till en ökning av ozonhalten i staden och till en minskning av 
ozonhalterna på landsbygden. Orsaken till ökningen i staden är att nedbrytningen 
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av ozon minskar. Denna nedbrytning sker genom reaktionen mellan ozon och 
kvävemonoxid som ger kvävedioxid och syrgas.

223 ONOONO +½½+

Hur man skulle se på denna nedbrytning av ozon var föremål för en livlig debatt
under utveckling av de senaste ASEK värderingarna. Reaktionen innebär att 
ozonhalterna sjunker vilket förstås är bra eftersom ozon ger luftvägsbesvär hos 
känsliga personer. Det gör dock även det kvävedioxid som bildas genom 
reaktionen. Eftersom det var osäkert om ozon eller kvävedioxid gav de största
effekterna föreslog Leksell (1999) att den lokala hälsovärderingen av kväveoxider 
skulle sättas till noll. I slutändan valde man dock att ändå ge en mindre lokal 
värdering av kväveoxiderna.

3.3 Regionala spridningsmodeller
På den regionala skalan bidrar transporter till såväl övergödning genom utsläpp av 
kväveoxider, till försurning genom utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt
till bildningen av marknära ozon genom utsläpp av kolväten och kväveoxider, 
dessutom bidrar utsläppen till förhöjning av bakgrundshalter av bl.a. partiklar. 
Utanför den lokala skalan förutsätts att föroreningarna har spridits inom hela det 
atmosfäriska gränsskiktet (upp till 1–2 km höjd). På denna skala måste man också 
inkludera atmosfärskemiska processer, partiklars bildning genom gas till 
partikelomvandling (utan förekomst av partikelkärna i fotokemisk smog),
partiklars storlekstillväxt genom koagulation (mindre partiklar krockar och bildar 
större) och kondensation (gaser kondenserar på ytor av mindre partiklar) samt
deposition av gaser och partiklar genom våt- (genom regn eller dimma) eller 
torrdeposition. Beräkning av spridning och kemisk omvandling kan nu inte längre 
göras med Gaussisk spridningsmodell utan måste istället göras med komplicerade
spridnings och kemiska modeller, antingen eulerska eller lagrangska.

Den regionala spridningsmodelleringen i ExternE/Ecosense görs med ”The 
Windrose Trajectory Model” (WTM). Med hjälp av denna beräknas spridning, 
kemisk omvandling, partikelbildning och våt och torr deposition. Modellen är av 
lagrangsk typ som modellerar luftpaket som rör sig med en konstant höjd på ca 
800 m (925 hPa). Resultaten fås genom från 24 stycken 96 timmar långa 
bakåttrajektorier som viktas mot frekvensen av vindriktningar indelade i 15° 
sektorer. Modellen inkluderar omvandling av kvävemonoxid till kvävedioxid, 
salpetersyra och nitrat, omvandling av svaveldioxid till svavelsyra och sulfat,
omvandling av ammoniak till ammonium samt deposition av dessa komponenter.
De indata som modellen kräver är geografiskt uppdelade meteorologiska data i 
form av vindrosor och nederbörd, emissionsdata för kväveoxider, svaveldioxid, 
ammoniak och emissioner från trafik. Meteorologiska data viktas för att få 
årsmedel av halter och deposition. I Ecosense har även en modell inkluderats för 
att beräkna ozonbildning utifrån emissioner av kväveoxider och NMVOC. Denna
modul baseras på simuleringar med EMEP modellen (Lagrange).

Den globala påverkan behandlas inte i denna rapport men utöver utsläppen av 
klimatpåverkande gaser kan till detta även föras den del av luftfartens utsläpp som 
sker i gränsen mellan troposfären och stratosfären och som på så sätt gör att en del 
ämnen som normalt är alldeles för kortlivade för att nå stratosfären når dit och på 
så sätt kan delta i stratosfärskemiska processer. I ExternE simuleras på global 
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skala effekten av förändringar av utsläppen av kväveoxider i Europa på de globala 
halterna av ozon. 

3.4 Osäkerheter i modellerna
Ett sätt att skatta osäkerheterna i modellerna är att jämföra de beräknade resultaten
mot uppmätta halter och deposition. Ett annat sätt är att jämföra beräkningarna 
mellan olika modeller. Den regionala spridningsmodellen i Ecosense, WTM, har 
validerats på båda dessa sätt. Inom ExternE gjordes en jämförelse för Frankrike 
mellan EMEP-modellen och WTM. Överensstämmelsen för långtidsmedelvärden
var inom 20 procent. 

I ett annat projekt jämfördes en föregångare till WTM, Harwell Trajectory
model, med tre andra modeller EMEP, IE och TREND. Denna jämförelse visade
på skillnader i beräknade halter på en hel tiopotens. Överensstämmelsen var bäst 
för svaveldioxid och partiklar medan den var sämst för kvävedioxid, 
kvävemonoxid och ammoniak. Skillnaden mot den andra jämförelsen i Frankrike 
var att man här tittade på korttidsmedelvärden vilket är svårare att modellera.

Det som är mest intressant är dock hur de beräknade halterna överensstämmer 
med uppmätta halter. Inom ExternE gjordes en jämförelse mellan uppmätta och 
med WMT beräknade halter av svaveldioxid i Tyskland år 1990. För de flesta 
områden var överensstämmelsen inom en faktor 2. Såväl överskattningar som 
underskattningar förekom. Undantaget var för delar av östra Tyskland där de 
uppmätta halterna var hela sex gånger högre än de beräknade. Orsaken till detta 
beror framförallt på att beräkningsrutnätet var för grovt (50x50km) i alla fall för 
detta område där det fanns många högemitterande kraftverk. Just hur grovt man
väljer rutnätet för beräkningarna är relativt känsligt för beräkningsresultatet, något 
som med all tydlighet framgick av valideringen för Tyskland.

Någon validering av Roadpol modellen har inte gjorts inom ExternE. 
Validering av Gaussmodeller har dock gjorts i många andra sammanhang. Den 
största källan till osäkerhet i Gaussmodeller ligger i bestämningen av 
spridningsparametrarna ůy, ůz som utöver avståndet från källa till receptor beror 
på vindhastighet vid marken, solinstrålning och atmosfärisk stabilitet. I ExternE
används fyra olika metoder för att bestämma dessa.

I Sverige och övriga Norden har vi ett klimat som kan skilja sig relativt mycket
från vad som förekommer i centrala Europa. En tydlig skillnad är mängden
tillfällen med stabila atmosfäriska förhållande dvs. inversion. Dessa har stor 
inverkan på halterna av luftföroreningar. Enligt en undersökning i Stockholm kan 
halterna vara 10–20 procent högre ett år med ogynnsamma meteorologiska
förhållanden jämfört med år med gynnsamma förhållanden (Stockholms och
Uppsala läns luftvårdsförbund, 2000). Till viss del går detta att simulera i 
modellerna men de har inte validerats för dessa förhållanden. Detta innebär att
även om modellerna ger en godtagbar nivå på osäkerheten i central Europa 
behöver det inte innebära att motsvarande gäller för Sverige och då speciellt inte 
norra Sverige.

Den lokala spridningsmodellen Roadpol som används i ExternE kan endast 
användas för att beräkna spridningen av luftföroreningar i en stad ovan tak 
alternativt från en öppen väg som saknar omgivande höga byggnader. 
Spridningsförhållandena i gaturum dvs. gator med höga byggnader åtminstone på 
en sida av gatan kan inte modelleras med enbart Gaussmodell. I de allra flesta fall 
blir halterna betydligt högre i ett gaturum jämfört med en öppen väg. Enligt 
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Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund (2000) kan halterna av 
kvävedioxid öka med 70 procent räknat som 98 percentil av dygnsmedelvärden
om närområdet kring en gata sluts med bebyggelse. Halterna i marknivå i ett 
gaturum med mycket trafik är också betydligt högre än i taknivå. På Hornsgatan i 
Stockholm med en dygnsmedeltrafik på 40 000 fordon var medelhalten av 
kvävedioxid vintern 1999/2000 50 µg/m3 medan medelhalten i taknivå var
21 µg/m3.

Spridningsförhållandena i ett gaturum framgår av figur 14. I gaturummet
uppstår en virvel så att vindriktningen vid marknivå blir motsatt den i taknivå. 
Föroreningarna från vägen sprids därmed direkt till läsidan och förs sedan upp 
mot taknivån. Där blandas en del av den med oftast renare luft från taknivån för 
att sedan föras ner på vindsidan. Halterna i gaturum kan därför förenklat beskrivas 
som summan av bidrag direkt från trafiken, från cirkulerad luft samt från 
bakgrundsbidraget ovan tak. (Berkowicz et al., 1997). 

C = Cdirekt + Ccirk + Cbakgrund (30)

Exakt hur förhållandena ser ut beror på gaturummets höjd och breddförhållande, 
vindriktning och vindhastighet i taknivå. Vid låga vindhastigheter och vid mycket
smala gator där höjden är högre än bredden kan man få förhållanden med mycket
liten nerblandning av luft från taknivån vilket får till följd att halterna kan bli 
mycket höga vid stillastående trafik. Trafiken i sig skapar dock också en turbulens
som bidrar till omblandningen i gaturummet. Denna process ökar med minskande
breddhöjd förhållande. Vid relativt breda gator (bredden 3 gånger större än 
höjden) kommer det endast bildas virvlar intill huskropparna och i övrigt kan 
luften ovan tak ta sig direkt ner i och direkt upp ur gaturummet utan att ändra
vindriktning. Bidraget från cirkulationen får då allt mindre betydelse så att man
slutligen kan simulera spridningen enbart med en Gaussmodell. I den danska 
modellen OSPM simuleras det direkta bidraget med en Gaussmodell och 
cirkulationsbidraget med en boxmodell (Berkowicz et al., 1997). Modellen är 
tillämpbar och validerad för ett stort antal olika gatukonfigurationer och 
vindförhållanden.

Roof level wind

Recirculating air

Direct plumeLeeward
side

Windward
side

Background pollution

Figur 14 Illustration av spridningsförhållandena i ett gaturum. 
Källa: Berkowicz et.al. 1997. 
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Avsaknaden av modell för gaturum skulle i ExternE kunna försvaras med att de 
epidemiologiska studier som använts för att ta fram samband mellan exponering 
och hälsoeffekter ofta är gjorda med mätningar ovan tak. Ur åtgärdssynpunkt 
håller dock inte detta resonemang då det i sådana fall inte har någon betydelse hur 
gaturummet ser ut för värderingen.

I ExternE modellen simuleras årsmedelhalter. Många av de luftföroreningar 
som man är intresserad av att värdera har dock klara korttidseffekter. För dessa 
ämnen bygger också de epidemiologiska sambanden på korttidsmedelvärden,
vanligtvis dygnsmedelvärden. Att man kan använda årsmedelvärden för skattning 
av genomsnittliga korttidseffekter bygger på antaganden om att man kan anta 
linjära exponeringsresponssamband utan tröskelvärde och att årsmedelhalternas
geografiska fördelning relativt var befolkningen befinner sig är den samma som 
för korttidsmedelvärdena. I övriga fall kommer användningen av årsmedelhalter 
att generera fel. Vad det gäller tröskelvärden så används inte detta i ExternE och 
alla exponeringsresponssamband antages vara linjära. Vidare används genom-
snittliga värden på befolkningens geografiska fördelning. Vad det gäller ExternE 
spelar det därför ingen roll om man använder årsmedelvärden eller
korttidsmedelvärden eftersom följande gäller: 

RRPCMRRPC ii

M

j
iij ÖÖÖ=ÖÖä (31)

dvs.

ä=
M

j
iji C

M
C 1 (32)

där
Cij är koncentrationen i ruta i, dag (alt timma) j 

iC är den genomsnittliga populationen i ruta i 
iP är den genomsnittliga populationen i ruta i 

RR är exponerings responssambandet som antages vara en konstant 
M är antalet dagar eller timmar under den betraktade perioden (år) 

4 Exponering 
4.1 Allmänt 
Som framgått av kapitlet om halter så är den exponering som människan och det 
övriga ekosystemet utsätts endast till liten del beroende av de omedelbara
utsläppen av transporterna i vårt närområde. De partiklar som människor i en 
tätort exponeras för härrör både från lokala och regionala utsläpp. I gaturummet
alstras en hel del partiklar genom förslitning av vägbana, däck och bromsar. Dessa 
stannar nära vägbanan pga. dess storlek. Andra partiklar, som sulfat, uppkommer
när kemiska substanser i avgaserna omvandlas. Dessa partiklar kan färdas långa 
sträckor. Därför, för att beräkna marginalkostnaderna för utsläpp som ett fordon 
gör i ett visst område, måste man förstå vilka effekter det ger upphov till i det 
omedelbara närområdet men också på längre avstånd. Man måste också ha 
kunskap om hur stor andel av de bakgrundsföroreningar som finns som härrör från 
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transportsektorn och hur stor andel som härrör från andra källor. Vedeldning 
exempelvis bidrar också till förekomsten av skadliga luftföroreningar i tätort. 

I Sverige har man sedan 1970-talet genomfört mätningar inom ramen för 
EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme). Detta är ett 
internationellt övervakningsprogram till följd av den inom UNECE överenskomna
Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP)10. I 
Sverige är det IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) som på uppdrag av 
Naturvårdsverket genomför provtagningen och analyserar proven. Denna 
övervakning har utökats under åren och omfattar idag sex stationer11 där man
mäter svavel- och kväveföreningar i luften, ozonhalten i luften samt insamlar
nederbörd för att kunna mäta de viktigaste oorganiska föreningarna. Utöver detta 
genomför IVL, också på uppdrag av Naturvårdsverket, mätningar i det luft- och 
nederbördskemiska nätet på 25 stationer runt om i landet. Dessa är belägna på 
landsbygden. IVL genomför även sedan vintern 1986/87, i det s.k. URBAN-
projektet, regelbundet mätningar av luftföroreningar i tätortskommuner. Från 
början mättes bara kvävedioxid, svaveldioxid och sot men nu mäter man även 
VOC, ozon och partiklar (PM2,5 och PM10). Vidare genomför IVL depositions-
mätningar i det s.k. Krondroppsnätet som är etablerat av skogsvårds-
organisationerna för att man ska kunna studera skogsskador. Detta omfattar 120 
platser i Sverige (IVL, 2001; Akselsson et al., 2000). Ett antal tätorter genomför 
också mätningar i egen regi (se SCB, 2001a). 

De mätningar man gör sker vid fasta mätstationer både i städer och på 
landsbygd. Dessa mätstationer är dock ofta placerade på platser som inte är direkt
representativa för den miljö där människors och naturens exponering för olika 
ämnen är som störst. I städer är de ofta placerade på taknivå utomhus.
Mätningarna genomförs i s.k. urban bakgrund, dvs. ovan tak i den del av en tätort 
där man kan vänta den högsta medelbelastningen och där människor mer än 
undantagsvis uppehåller sig. Detta eftersom det ger ett bra underlag för 
trendanalyser av luftkvalitetsutvecklingen i tätorter. Människorna däremot
tillbringar sin mesta tid på eller strax ovanför gatunivå men inomhus. Det är också
så att den direkta exponeringen inte bara påverkas av de utsläpp som görs utan 
även av exempelvis meterologiska förhållanden. Soliga, varma dagar bildas
exempelvis ozon på utsatta ställen som är skadligt både för djur och växtlighet. 
Kalla dagar i norra Sverige är det istället så att inversion över städer leder till att
luftföroreningarna ligger kvar under det lock som bildats över staden och som 
leder till förhöjda halter. Dessutom bidrar i viss mån våra dagliga aktiviteter till att 
vi exponeras för luftföroreningar som inte har sitt ursprung i transporter.

4.2 Exponering av partiklar i tätort 
Partiklar som genereras av trafiken är av olika storlek. Ultrafina samt grova 
partiklar har en kort livstid i atmosfären medan de fina partiklarna kan 
transporteras långa sträckor. Detta innebär att för vissa partiklar sker
exponeringen endast i närheten av utsläppskällan medan andra påverkar
omgivningen både nära och långt från utsläppskällan. För att förstå vilken

10 UNECE är FN’s ekonomiska kommission för Europa. Inom ramen för dess arbete förhandlades
CLRTAP fram 1979 och trädde i kraft 1983. Det senaste protokollet som förhandlades fram inom
CLRTAP var multi-protokollet 1999 som omfattar utsläppstak för svaveldioxid, kväveoxider,
ammoniak och flyktiga organiska ämnen (VOC) (Bertills och Näsholm, 2000).
11 Dessa är Esrange, Vindeln, Asprvreten, Norra Kvill, Rörvik och Vavihill.
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exponering av partiklar befolkning i tätort utsätts för så har man genomfört 
undersökningar där man jämför luftföroreningsnivåer uppmätta på landsorten med
nivåer uppmätta i staden. Ett sådant svenskt exempel är SHAPE som hade till 
syfte att (Leksell, 1999): 

¶ skatta stockholmarnas exponering för NO2 och PM10

¶ välja lämpliga exponerings-responssamband för hälsoeffekter av NO2 och 
PM10

¶ skatta hälsoeffekterna av NO2 och PM10 i Stockholm
¶ ge ekonomiska värderingar av dessa hälsoeffekter. 

Ett resultat som påvisas i denna studie är att en stor del av exponeringen när det 
gäller partiklar beror på den regionala bakgrundshalten. Liknande resultat 
uppvisas i senare studier (Areskoug, 2001; Johansson, 2001b). Areskoug (2001) 
visar att en stor del av dessa partiklar är transporterade från avlägsna källor. Dessa 
studier visar också att nivåerna uppmätta på landsbygden och i urban 
bakgrundsmiljö (på tak) inte nämnvärt skiljer sig åt. Däremot visar alla dessa
studier att det finns skillnader mellan mätningar i urban bakgrundsmiljö och 
mätningar gjorda i gatumiljö. Enligt Johansson (2001b) beror dessa skillnader på 
mängden av väldigt små eller väldigt stora partiklar i gatumiljön. Bägge dessa
typer av partiklar har kort livslängd. De små eftersom de lätt slås ihop med andra 
partiklar och de stora eftersom de har en hög sedimentationshastighet (Swietlicki,
2001). Till de högre halterna av framförallt stora partiklar som uppmäts i 
gatumiljö bidrar icke-avgasrelaterade partiklar som genereras genom slitage av
vägbana, däck och bromsbelägg (Gustafsson, 2001). Enligt Areskoug (2001) är 
nivån på grova partiklar i bakgrundsmiljön något förhöjd under våren, troligtvis
till följd av att partiklar som samlats under vintern (pga. vägslitage och sandning) 
virvlas upp när vägarna torkar.

Man har även undersökt dessa skillnader genom att jämföra resultaten från 
fasta mätstationer ovan tak med resultat från personburen mätning. Enligt 
Forsberg (2001b) så har bäst samband uppmätts för PM2,5, speciellt sulfat som 
representerar atmosfäriskt bildade partiklar, medan sambandet är sämre för väldigt
små (s.k. ultrafina) och för grova (PM10) partiklar. Sällsten (2001) redovisar dock 
att sambandet mellan PM2,5 mätt som massa inte är lika klart som för sulfat. Enligt 
henne så påverkar också ventilationen i personernas bostad det uppmätta
sambandet. Dålig ventilation medför ett svagt samband mellan personburen och 
stationär mätning. Att sambandet inte är så tydligt för grövre partiklar kan också 
förklaras av att bakgrundsmätningen sker utomhus medan personerna mestadels 
vistas inomhus. Grövre partiklar har svårare att tränga in i byggnader om inte
fönster står öppna (Socialstyrelsen, 2001).

När det gäller skillnader mellan förekomsten av partiklar över dygnet så visar 
Areskoug (2001) att trafikvolymen verkar påverka förekomsten av PM10 medan
förekomsten av PM2,5 är relativt opåverkad. Av detta drar han slutsatsen att det 
lokala bidraget till halterna av är PM2,5 litet. Då måste man komma ihåg att detta
är om man mäter massakoncentrationen av partiklar medan om man mäter antalet 
partiklar så tyder Johanssons (2001b) resultat på att variationen över dygnet kan 
vara större. Vad som också påverkar förekomsten av partiklar är samman-
sättningen av fordon. Johansson et al. (2001) har nyligen avslutat ett projekt där 
de försökt kartlägga förekomsten av och källorna till utsläpp av kolväten och 
partiklar i Stockholm. När de gäller vägtrafiken är de intressanta resultaten man
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kan utläsa ur rapporten att emissionerna per körsträcka skiljer sig åt mellan diesel- 
och bensinbilar. Exempelvis så är antalet emitterade partiklar per fordons-
kilometer 10–20 gånger högre för tunga fordon (dieselfordon). 

4.3 Exponering av övriga luftföroreningar i tätort
För förekomsten av kväveoxider så är vägtrafiken en starkt bidragande orsak 
(38 % av de totala utsläppen 1999). Kväveoxider är ett samlingsnamn för 
utsläppen av kväveoxid och kvävedioxid, där kvävedioxid är den skadliga
föreningen. I tätorter innebär rusningstrafiken att koncentrationen ökar och de 
nuvarande Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid överskrids längs ett flertal
trafikstråk i våra större städer. Koncentrationen är även förhöjd under
vinterhalvåret och under inversionsperioder. Exponeringen av kvävedioxid verkar 
vara relaterad till trafikarbetet. På landsbygden kan halten vara liten medan den 
kan öka med en faktor 10 om man mäter ovan tak i centrala delar av en stad och
ändå mer om man mäter i gatunivå. Kvävedioxid tränger lätt in i byggnader och 
halterna inomhus ligger oftast strax under utomhushalterna (Socialstyrelsen, 
2001). Utsläppen av kväveoxider har dock även koppling till exponeringen för 
ozon. Enligt Leksell (1999) utgör NO 80–95 % av mängden kväveoxidutsläpp 
(beroende på fordonslag). Kväveoxid kan reagera med ozon och bilda NO2 och 
O2. Ozon kan transporteras in långväga ifrån men kan i tätorter med stora utsläpp 
av kväveoxid ”neutraliseras”. Dock kan förekomsten av kolväten i samband med
hög solinstrålning medföra att NO bildar NO2 utan att ozon förbrukas vilket 
innebär att ozonet som förs in inte neutraliseras12.

För svaveldioxid är nivåerna i städer också högre än de som uppmäts på 
landsbygden (IVL, 2001). Svaveldioxid anses dock inte utgöra en fara för hälsan i 
de nivåer som nu uppmätts i Sverige (Socialstyrelsen, 2001).

Enligt de mätningar som görs är ozonhalten högre på mätstationerna på 
landsbygd är i städer. Dock gör de sjunkande kvävedioxidutsläppen i städernas 
centra att skillnaderna mellan stad och landsbygd håller på att utjämnas
(Socialstyrelsen, 2001). När det gäller exponeringen av ozon sker det inga 
systematiska studier. Exponeringen inomhus är dock mindre än utomhus medan
nivåerna utomhus vid samma tidpunkt är relativt lika i stora områden. Att 
nivåerna är lägre inomhus beror på ozonets starka reaktivitet (Yngveson och 
Pershagen, 1999). Det finns dock en tydlig dygns- och årstidsvariation beroende 
på att ozonbildning kräver solljus samt gynnas av hög temperatur.

För kolväten är kunskapen om exponeringen dålig. Kolväten är samlings-
namnet för en stor mängd ämnen. De vanligaste är de som tillhör gruppen VOC 
(exempelvis Bensen, 1,3 Butadiene, Eten, Formaldehyd) eller gruppen PAH 
(exempelvis Benzo(a)pyren) som samtliga anses öka risken för cancer. Enligt
Johansson et al. (2001) så har ingen regelbunden mätning av förekomsten skett. 
Den nyligen genomförda studien i Stockholm visar att de kolväten som sprids av 
bensin- respektive dieselfordon skiljer sig åt (Johansson et al., 2001). Vidare visar 
det sig att när det gäller olika typer av kolväten så verkar spridningsmönstret
skilja sig åt. För vissa VOC är halten i samma storleksordning på en tungt 
trafikerad gata som i ett ytterområde medan förekomsten av PAH är större vid den
starkt trafikerade gatan. En orsak till detta är troligtvis att PAH förekommer både i 

12 Se Pleijel (1999) för en beskrivning av hur ozon bildas och bryts ned.
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gas och partikelfas vilket påverkar dess spridning. För både VOC och PAH gäller 
dock att förekomsten är större i staden än vid bakgrundsmätstationen.

4.4 Ekosystemet och exponering av partiklar 
Att partiklar även sprids på landsbygden är uppenbart. Vi har dock hittat få 
diskussioner kring detta i litteraturen, troligtvis för att effekterna antas vara små.
Denna slutsats drar även Gustafsson (2001) efter en litteraturstudie kring icke-
avgasrelaterade partiklar. Det är också oklart vad som ska inkluderas under denna 
rubrik. Leksell (1999) diskuterar nedfall av PAH på grödor och att dessa 
eventuellt kan relateras till utsläppen av partiklar. Detta eftersom PAH till viss del
absorberas på partiklar. Den exakta spridningen av PAH är dock osäker eftersom
PAH förekommer både bundet till partiklar och i gasform. Enligt Leksell (1999) 
varierar viktskvoten (g/kg) mellan PAH- och partikelutsläpp beroende på
fordonsslag, avgasreningsmetod, temperatur och bränsle. Likaså påverkar 
utomhustemperaturen hur stor andel av ett visst PAH som förekommer i gasform.
När det gäller själva partiklarna så har deras storlek betydelse för hur liksom hur
långt de sprids från vägmiljön (Gustafsson, 2001). 

4.5 Ekosystemet och exponering av övriga luftföro-
reningar

Naturvårdsverket har i en serie rapporter beskrivit det aktuella kunskapsläget när 
det gäller trafikrelaterade luftföroreningarnas effekter på naturen (exkl. partiklar). 
När det gäller depositionen så visar det sig att kunskapen om den skiljer sig åt
mellan olika föroreningar. För svavel och kväve skiljer man mellan våtdeposition 
(deponering med nederbörd) och torrdeposition (vegetationen filtrerar ut partiklar
och gaser från luften). Våtdepositionen i Sverige har mätts sedan mitten på 1950-
talet medan den totala belastningen endast mätts sedan början av 1990-talet. Nu 
mäter man både i skog och på öppen mark för att klargöra hur mycket som
deponeras via nederbörd och hur mycket som torrdeponeras. För svavel ger detta 
en bra beskrivning av depositionen medan det är mer problematiskt för kväve 
eftersom det omvandlas och tas upp av träden redan i trädkronan. För båda dessa 
gäller att depositionen påverkas av nederbördsmängderna och vindriktningen. När 
det gäller ozon så är det ett flertal faktorer som påverkar exponeringen. I låglänt 
terräng kan halterna mellan dag och natt skilja sig kraftigt åt men även miljön runt
växterna påverkar exponeringen. Vid slätare underlag är sannolikheten för 
skiktningar i luften större vilka i sin tur påverkar transporten av ozon mellan de 
olika skikten. Detta kan innebära att halter som uppmäts vid en mätstation inte
stämmer överens med de halter som växterna i marknivå utsätts för (Pleijel, 1999; 
Warfvinge och Bertills, 2000; Bertills och Näsholm, 2000). 

För både svavel och kväve gäller att depositionen är störst i de södra delarna av 
Sverige. Detta beror på att dessa områden utsätts för de föroreningar som förs in 
från kontinenten. I bägge fallen gäller också att torrdepositionen utgör en större 
andel i de södra delarna av landet. För kväve gäller dock att den lokala variationen 
av torrdepositionen är stor. Detta eftersom den påverkas av lokala utsläpp av
ammoniak och kväveoxider samt landskapets struktur. Svaveldepositionen i hela
landet har minskat kraftigt sedan 1970-talet och även för kväve kan man urskilja 
en svagt nedåtgående trend. För svavel har det dock visat sig att det på våren i 
norr kan deponeras stora mängder svavel som ackumulerats under vintern vilket 
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ger upphov till s.k. surstötar (Warfvinge och Bertills, 2000; Bertills och Näsholm,
2000).

Spridningen av ozon mäts bl.a. vid de fasta mätstationerna i EMEP-nätet.
Ozonbelastningen skiljer sig dock från motsvarande för svavel och kväve 
eftersom långtidsmedelvärdet inte skiljer sig så kraftigt åt mellan södra och norra
Sverige. Däremot är det stora skillnader om man jämför de maximala
timmedelvärdena eller den totala tidsperiod då en viss halt överskrids. Dessa 
värden är betydligt högre i de södra delarna av landet. I norr har man istället
uppmätt en ökning i ozonhalten under våren. En anledning till detta kan vara att 
VOC ansamlas i atmosfären under polarvintern, eftersom deras nedbrytning är 
ljusberoende, och att de sedan bidrar till ozonbildning när solljuset återkommer
(Pleijel, 1999). Vad man måste tänka på när det gäller ozon är att det kan finnas 
problem med mätstationernas representativitet. Dels pga. det samband mellan
halternas fördelning och områdets karaktär som beskrevs ovan. Dels pga. att 
ozonhalten kan påverkas av lokala utsläpp. Rosendahl et al. (1998) har gjort
beräkningar av ozonexponering i Norge. I deras fall var två mätstationer icke 
representativa till följd av NO-utsläpp i deras omedelbara närhet. 

4.6 Exponering av material 
Även när det gäller exponering av material så har detta undersökts genom ett 
internationellt samarbetsprogram som initierats av UNECE. Detta program, ICP 
Materials, har också legat till grund för de effektsamband som används i ExternE-
modellen. Liksom för skog skiljer man här mellan den våta depositionen som 
kommer med nederbörden och den torra som inkluderar både deponeringen av 
partiklar och av gaser. När det gäller exponeringen skiljer man också mellan
skyddade och utsatta miljöer. I skyddade miljöer är det endast torrdepositionen
som påverkar nedbrytningen av material. En viktig faktor som påverkar den 
direkta exponeringen av material är luftfuktigheten. Fuktigheten bidrar till att 
torrdepositionen kan fästa på en yta (ICP Materials, 2001; Bickel et al., 1999). 
Den faktiska depositionen påverkas dock också av materialets reaktivitet.

När det gäller olika typer av föroreningar så är det klarlagt att svaveldioxid är 
en starkt bidragande orsak till nedbrytningen av material. Effekterna av 
kväveoxider är mer oklara medan man vet att ozon har en påverkan på organiskt 
material såsom målade ytor (Bickel et al., 1999). Inom ICP Materials har man
mätt de föroreningsnivåer som stål och zink utsatts för sedan 1987 och det visar 
sig att exempelvis depositionen av svaveldioxid och vätejoner sjunkit. Den exakta 
exponeringen som material utsätts för i olika delar av Europa verkar dock vara 
oklar. En av slutsatserna man drar är att satsningar måste göras på att samla in 
data på den geografiska fördelningen och kvantiteten (the stock) av material som
är i riskzonen (ICP Materials, 2001). 

Vad man också måste ta hänsyn till när det gäller material är att
luftföroreningar bidrar till nedsmutsning. De luftföroreningar som är viktigast i 
detta sammanhang är partiklar. Var deponering av partiklar sker är olika för olika 
partiklar. Såsom beskrevs ovan har ultrafina och grova partiklar en kort livslängd 
vilket innebär att de deponeras nära källan. Den exakta nedsmutsningen beror 
dock även på väderleksförhållandena. Regn och vind bidrar ibland till att en del av 
partiklarna, speciellt de grova, sköljs bort. Nedsmutsning kan även bidra till att 
nedbrytningen till följd av övriga luftföroreningar ökar eller minskar. Hur denna 
samverkan sker är dock oklar vilket innebär att den exakta exponeringen som
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olika material utsätts för i olika miljöer (skyddade och oskyddade) också är oklar 
(Bickel et al., 1999).

4.7 Exponering i beräkningsmodeller 
Leksell (1999) använder endast exponering för att beräkna effekterna av 
luftföroreningar på hälsa. I sina beräkningar utgår han ifrån mätningarna i 
URBAN-projektet för att ta fram en beräkningsmodell för befolkningens 
exponeringen av luftföroreningar i olika tätorter i Sverige. Resultatet av denna 
beräkning blev att den s.k. specifika exponeringen per kg utsläpp kan räknas fram 
på följande sätt:

Exponeringsenheter/kg utsläpp = 0,029 * Fv * B  (33)

där
Fv är ventilationsfaktorn för tätorten 
B är storleken på befolkningen i tätorten

En exponeringsenhet är exponeringen av en person under ett år för halten 1 mg/m3.
Detta ger den genomsnittliga exponeringen för utsläppen i tätorten för människor i 
bostäder och på arbetsplatser men inte för trafikanternas exponering. Det har 
också antagits att koncentrationerna inomhus är lika stora som de utomhus.
Ventilationsfaktorn skiljer sig åt inom landet och är bäst längst kusterna i söder
och sämst i de inre delarna av Norrland. I Leksells beräkningar indelades landet 
totalt i fem olika ventilationszoner. För Stockholm gjordes dock speciella 
beräkningar för inner respektive ytterområden samt Södertälje. 

Även i ExternE modellen använder man exponering främst för att beräkna 
luftföroreningarnas effekter på hälsa. I beskrivningen av ExternE-modellen
(Bickel et al., 1999, s. 255) redogör man för hur man beräknat befolkningens 
exponeringen i ett tillämpningsexempel från Tyskland. Man utgår där ifrån lokala 
spridningsmodeller och detaljerade data på befolkningstäthet för att beräkna den 
genomsnittliga exponeringen för olika områden. Det man fann var att man skulle 
skilja mellan tätort och landsbygd. I de modeller man skattade ingick vind-
hastighet som en förklarande variabel samt befolkningstäthet. Man modellerar 
även exponeringen på regional nivå men då används, som framgick av kapitlet om
halter, andra spridningsmodeller . 

För att beräkna den exponering som växtligheten utsätts för kan man använda 
olika tillvägagångssätt. Bickel et al. (1999) presenterar en metod man använt för 
att kvantifiera detta. Denna innebar att man använde en satellitgenererad karta
som kan urskilja 25 olika typer av markanvändning (inklusive tätortsbebyggelse).
Man noterar dock att upplösningen på denna karta inte är tillräckligt bra för att 
utmärka små områden som kan ha stort bevarandevärde eftersom de endast 
förekommer i liten omfattning. För detta krävs bilder med högre upplösning, 
exempelvis flygplansfoton. Rosendahl (1998) redovisar en annan metod som de
använde för att beräkna grödors exponering för ozon. De utgick ifrån redovisade 
data över förekomsten av olika typer av odlingsmark i olika kommuner i Norge.

När det gäller material är oklart hur man i ExternE-modellen kvantifierar den 
totala mängden material som utsätts för den beräknade depositionen av olika
luftföroreningar och partiklar. I Holland et al. (1999) redogörs dock för hur man
kan ta fram data på kvantiteten material som kan påverkas av luftföroreningar.
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Enligt dem kan denna information hämtas från genomgångar av byggnader i en 
tätort där antalet byggnader och deras konstruktionsmaterial framgår. Denna 
information finns vanligtvis för enskilda städer. I de fall där den informationen
inte finns att tillgå får man modellera exponeringen utifrån samband som man
uppskattat på andra håll. Ett vanligt tillvägagångssätt är att anta att fördelningen 
av byggnadsmaterial följer fördelningen av befolkningen (Holland et al., 1999). 

4.8 Problem med exponeringsmodellering
Både när det gäller människor, växtlighet och material så verkar det stora 
problemet vara att det finns en diskrepans mellan de koncentrationer som
uppmäts, de modeller som används för att beskriva detta och den faktiska 
exponeringen. I Bickel et al. (1999, sid 162) konstaterar de exempelvis att 
”Atmospheric models are far more accurate for averages than for episodic values.
This is an important consideration since for policy applications, of interest here,
one needs long term average values rather than episodic values”. Enligt vad som
beskrevs i avsnittet om halter är detta riktigt så länge man kan anta linjära
effektsamband. Det är dock frågan om man kan göra detta antagande vid alla 
typer av exponering, ozon exempelvis. Likaså verkar det vara viktigt vad man
mäter. I fallet partiklar så tror man att olika partiklar har olika effekt. Om det är så 
att finare partiklar är mer skadliga för hälsan kan mätning och modellering av
PM10 ge felaktiga resultat. Katsouyanni et al. (2001) beskriver att mätningar har 
visat att relationen mellan BS (finare partiklar) och PM10 (grövre partiklar) kan 
skilja med en faktor fem mellan olika städer. 

Den faktiska exponeringen (inte koncentrationen i luften men de föroreningar 
som individer, växtlighet och material påverkas av) verkar också vara situations-
beroende. Detta skulle kunna innebära att olika ER-funktioner måste användas i 
olika miljöer. Exempelvis så finner Katsouyanni et al. (2001) att effekterna på
människors hälsa verkar skilja sig åt mellan länder med olika klimat. I varmare
länder erhålls tydligare samband mellan den utomhus uppmätta exponeringen och 
effekter på hälsa. En förklaring till detta kan vara att den uppmätta halten i dessa 
länder bättre motsvarar den faktiska exponeringen eftersom människor här oftare 
vistas utomhus. Likaså när det gäller växtlighet och material verkar klimatet
påverka. För ozon tror man att klimatet kan påverka växternas mottaglighet och 
för material innebär högre luftfuktighet att nedbrytningen blir kraftigare. 

Ett annat problem när det gäller exponeringen är att uppskatta vilka/vad som
omfattas av exponeringen. Att samla in data på detta är ett omfattande arbete 
vilket innebär att mer effektiva metoder används. Den av Bickel et al. (1999) 
beskrivna metoden för att göra en uppskattning av vilka växtligheter som 
exponerades, var för grov för att uppmärksamma små, känsliga biotoper. När det 
gäller material så kan man enligt Leksell (1999) inte beräkna exponeringen genom 
enkla samband som befolkningstäthet exempelvis, vilket är en metod som 
vanligtvis används. Han redogör för resultaten av en norsk studie som visar att 
korrosionskostnaderna skiljer sig kraftigt åt mellan olika städer vilket beror på
mängden material av olika slag i respektive tätort, andelen dagar med hög 
luftfuktighet, på vindförhållanden etc. Något klart samband mellan befolknings-
täthet och mängden utsatt material i olika städer fanns ej. 
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5 Effekter 
5.1 Allmänt 
Luftföroreningarnas effekter på naturen och människor är komplexa samband
vilket gör det svårt att exakt klargöra vad exponeringen av en viss halt kommer att 
leda fram till för effekt för en specifik individ. Detta innebär att man måste arbeta
med sannolikheter för att en viss halt leder fram till vissa effekter i befolkningen 
eller i naturen. För befolkningen ser man exempelvis till hur många sjukdomsfall
som kan tänkas tillkomma och i naturen har man fram till idag fokuserat på vilka
effekter luftföroreningar kommer att få på den genomsnittliga avkastningen av
jordbruksgrödor och skog. Vad som är mindre uppmärksammat och mindre
utforskat är effekter på det övriga ekosystemet och, som det verkar, effekter på 
djuren. Många effekter kan också tänkas ske på lång sikt vilket gör att det är 
problematiskt att förstå omfattningen av problemet genom att mäta tillståndet hos 
naturen idag. För att värdera denna typ av effekter finns det försök där man göra
värderingen utifrån risken för att vissa kritiska belastningsnivåer överskrids och
vilka effekter detta kan förväntas få. Sådana kritiska belastningsnivåer har bl.a. 
fastslagits av WHO utifrån effekter på hälsa men även för vissa luftföroreningar 
utifrån effekter på ekosystemet (WHO, 2001).

Eftersom det i alla dessa fall handlar om komplexa biologiska, kemiska och 
fysiska samband, där ett flertal faktorer påverkar utfallet, är det svårt att fastställa
exakt vilken effekt minskningen av ett visst ämne får. För hälsoeffekter använder 
man vanligtvis epidemiologiska studier där man försöker hitta ett samband mellan
de halter som uppmätts i befolkningen och de effekter man kan observera. Dessa 
kan vara av olika typ beroende på vad syftet är med studien (Yngveson och 
Pershagen, 1999). Tidsserieanalys på individnivå använder upprepade mätningar
på samma individ under en period. Vid aggregerad tidsserieanalyser studeras 
befolkningen genom att variationer i exponeringen relateras till t.ex. dödlighet 
eller antalet läkar- eller sjukhusbesök. Dessa studier är mest lämpliga för att 
studera kroniska effekter. Vid tvärsnittsstudier studeras istället exponering och 
hälsoeffekter vid samma tidpunkt. En annan metod som används för att förstå 
effekterna av luftföroreningar är toxikologiska studier i laboratoriemiljö.
Problemet med dessa är att individer inte utsätts för samma doser som i den 
vanliga miljön samt att de personer som deltar inte är representativa för den 
utsatta delen av befolkningen. Motsvarande metoder används för att uppskatta 
effekter på ekosystemet och material.

När det gäller hälsoeffekter så har världshälsoorganisationen delat in luftburna
föroreningar i två huvudgrupper: klassiska och icke-klassiska föroreningar (WHO,
2001). En orsak till detta är att effekterna från dessa två grupper skiljer sig åt och 
det är också så att man har mindre kunskap om de icke-klassiska föroreningarna. 
Vilka de huvudsakliga skillnaderna är enligt WHO (2001) framgår av tabell 12. 
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Tabell 12 Jämförelse mellan föroreningar.
KLASSISKA FÖRORENINGAR ICKE-KLASSISKA FÖRORENINGAR

Få Talrika

Ackumuleras ej i organismer Några ackumuleras i organismer

Lungan är mest utsatt De kan påverka olika organ

Hälsoeffekterna är i de flesta fall väl kända (utom för NOx) Lite kännedom om hälsoeffekterna

Effekterna uppkommer både direkt (är akuta) eller flera år
senare (kroniska)

Effekterna är akuta och kroniska13

I de nu utgivna riktlinjerna för luftföroreningsnivåer så tillhör partiklar,
svaveldioxid, kvävedioxid och ozon klassiska föroreningar14 medan bl.a. ämnen
som tillhör PAH och VOC ingår i den andra gruppen. Denna grupp klassificeras i 
luftburna oorganiska och organiska föreningar. Man skiljer också på ämnen
utifrån om de är cancerogena eller ej. Totalt inkluderas 35 luftburna föroreningar 
(WHO, 2001).

5.2 Effekter av partiklar på hälsan 
De partiklar som ur hälsosynpunkt är de som är intressanta är de som man kan 
andas in och som kan komma ner i luftvägarna. Man brukar därför prata om 
inandningsbara partiklar som kan ta sig nedanför larynx (struphuvudet). Dessa 
partiklar är mindre än ca 10 mikrometer och kallas därför PM10. PM10 kan delas in 
i grova (större än 2,5 mikrometer) och fina (2,5 mikrometer eller mindre). Fina
partiklar kan ta sig ända ner till lungblåsorna medan de grova partiklarna fastnar 
högre upp i luftvägarna. Partiklar som är under 0.1 µm kallas ultrafina och
misstänks via lungblåsorna kunna tränga in i kärlen och orsaka eller förvärra hjärt- 
och kärlsjukdomar. Exakt var partiklarnas deponeras påverkas också av hur de 
reagerar med vatten. Partiklar som tar upp vatten, hygroskopiska partiklar, fastnar 
högre upp i luftvägarna. Detta beskrivs inte när man mäter massan hos partiklarna 
vilket kan vara en förklaring till att den mängd fina partiklarna som uppmäts vid 
inandning överstiger mängden partiklar som sedan uppmäts i lungblåsorna. 

Såväl fina som grova partiklar påverkar hälsan. De effekter som observeras är 
bl.a. påverkan på astma, lunginflammation och kronisk luftrörsinflammation 
(bronkit). Känsliga grupper är astmatiker, personer med andra luftvägssjukdomar
samt barn. Man misstänker också att vissa partiklar kan vara cancerframkallande. 
Svårigheten är dock att förstå orsak och verkan och idag bedrivs en intensiv 
forskning på detta område. Exempelvis så når partiklar med olika storlek olika
långt ner i luftvägarna. Effekter av partiklar som har observerats i övre delen av 
luftvägarna kan alltså orsakats av såväl grova som fina partiklar medan effekter 
som bara kan ha orsakats av partiklar som nått hela vägen ner till alveolerna kan 
bara ha skapats av fina partiklar. Men partiklar skiljer sig även åt på andra sätt. 
Man skiljer exempelvis på primära och sekundära partiklar samt på 

13 Dock, enligt den klassifikation som redovisas i ExternE (sid. 56) så är icke-klassiska
föroreningar oftare relaterade till kroniska effekter. Enligt deras klassifikation är partiklar, SO2,
NOx, CO och ozon klassiska föroreningar. De icke-klassiska föroreningarna som de behandlar är:
aldehyder; eten and etylenoxid; MTBE; kolväten allmänt men speciellt bensen och 1,3 butadien;
PAHs; dieselpartiklar och bly.
14 I riktlinjerna från 1999 inkluderades även kolmonoxid och bly till denna kategori.
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dieselpartiklar. Skillnader i sammansättningen hos olika partiklar kan medföra att 
de påverkar människors hälsa på olika sätt. 

Sulfater och nitrater är exempel på partiklar som är bildade genom reaktioner 
som sker i luften. Dessa är ibland sura partiklar. Koch (2000) har gjort en översikt 
över partiklar och deras effekter. Enligt hans studie kan det finnas ett samband
mellan sura partiklar och försämrad hälsa. Liknande samband har också uppvisats 
mellan sulfater och inverkan på luftvägarna. Bägge dessa är dock starkt 
korrelerade med PM2,5 vilket gör det svårt att klarlägga det direkta orsaks-
sambandet. Liknande problem diskuteras i Katsouyanni et al. (2001). Resultaten 
från APHEA215 projektet påvisar ett samband mellan kvävedioxider, uppmätta
partikelkoncentrationer och effekter. Högre halter av kvävedioxider och partiklar 
har större påverkan på människors hälsa. Motsvarande samband har man inte
funnit i en amerikansk studie. Det man tror kan förklara detta är att korrelationen
mellan koncentrationen av kvävedioxid och partiklar i Europeiska städer är större
till följd av att vi har fler dieselbilar som har stora utsläpp av både kväveoxider 
och partiklar. Höga halter av kvävedioxid indikerar höga halter av direkt-
emitterade avgaspartiklar vilket kan förklara undersökningens resultat. En möjlig
slutsats man kan dra av resultaten är att partiklar från avgasutsläpp är mer giftiga
än partiklar från andra källor.

Dieselpartiklar är också av intresse för att de misstänks kunna medverka till 
cancer. Kolkärnan i dieselpartiklar är en kärna där organiska föreningar kan 
kondensera, exempelvis PAHs, som är en sidoprodukt vid förbränning, och vilka 
motsvarar 10–15 % av partiklens massa. PAH är en tyngre kolväteförening som
medverkar till uppkomsten av cancer. Man är dock osäker på om det är själva
kärnan eller ämnen bundna till kärnan som medverkar till en ökad cancer risk. 
Enligt HEI (2001b) pågår det forskning som fokuserar speciellt på diesel-
partiklarnas inverkan på hälsan, speciellt kopplingen mellan dieselpartiklar och 
cancerrisk.

WHO (2001) har dock inte fastställt någon kritisk belastningsgräns för
partiklar. Detta eftersom de studier som genomförts inte kunnat fastställa någon 
tröskelnivå under vilken inga effekter uppstår. Det man konstaterar är att effekter 
på hälsan har konstaterats vid PM10-nivåer under 100 mg/m3 och när det gäller 
långtidsexponering så har effekter uppmätts vid halter av PM2.5 understigande
20 mg/m3. I Sverige har IMM (Institutet för miljömedicin) rekommenderat
hälsobaserade gränsvärden för PM10 som är 30 mg/m3 som dygnsmedelvärde och 
10 mg/m3 som årsmedelvärde. Enligt IVL:s bedömningar så överskrider 
vinterhalvårsmedelvärdet i gaturum 20 mg/m3 i flertalet av Sveriges kommuner
(Socialstyrelsen, 2001). 

5.3 Effekter av övriga luftföroreningar på hälsan 
Socialstyrelsen har i rapporten Miljöhälsorapport 2001 beskrivit de 
luftföroreningar som av Miljöhälsoutredningen 1996 bedömdes ge de största 
direkta hälsoeffekterna. Dessa är partiklar, kvävedioxid, ozon och cancerogena 
ämnen. Svaveldioxid ingår alltså inte i deras genomgång eftersom 

15 APHEA (Air Pollution an Health – a European Approach) är ett EU-projekt med flera
deltagande forskargrupper från olika delar av Europa. Projektet har genomförts i två omgångar där
relationen mellan luftföroreningar (partiklar) och hälsoeffekter i ett flertal europeiska städer
studeras.
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koncentrationerna i svenska städer är så låga att de inte förväntas ha någon effekt
på hälsan. 

Kvävedioxid har sin huvudsakliga verkan på andningsorganen. Astmatiker och 
barn är särskilt känsliga för hög korttidsexponering (Vägverket, 2001b). Enligt 
Miljöhälsorapporten 2001 kan kvävedioxid speciellt påverka pollenastmatiker och 
förstärka eventuella astmareaktioner. Man anser att det finns anledning att
undersöka om långtidsexponering av kvävedioxid kan bidra till att sätta igång en 
astmaprocess. Likaså verkar det finnas en samverkan mellan ozonexponering och 
kvävedioxid exponering så att effekter av ozon förstärks om man även utsätts för 
kvävedioxid. Epidemiologiska studier pekar på att det finns ett samband mellan
kvävedioxidexponering och mortalitet eller morbiditet. Sambandet är dock, som 
framgår av resultaten från APHEA2-studien, osäkert till följd av korrelationen
med partikelförekomsten. Deposition av kväve kan också indirekt få effekter på 
hälsan. Detta genom att nitrathalten i grundvattnet, och därigenom dricksvattnet 
på vissa fastigheter, ökar. Ökade nitrathalter innebär ökad cancerrisk (Ahlroth,
2000).

Ozon inverkar irriterande på andningsvägarna och ger i höga koncentrationer 
upphov till vävnadsskador. Ozon är mindre vattenslösligt än svaveldioxid och
kvävedioxid och når därför längre ner i luftvägarna. Nedsatt lungfunktion efter 
korttidsexponering har påvisats både hos friska och astmatiker med ökat intag på
sjukhus för luftvägssjukdomar som följd (Vägverket, 2001b). Ozon verkar kunna 
förstärka effekten av andra luftföroreningar, exempelvis svaveldioxid.
Epidemiologiska undersökningar har framförallt påvisat ett samband mellan
korttidsexponering, mortalitet och morbiditet. Däremot är effekterna av
långtidsexponering mer osäkra. 

Hälsoeffekter av svaveldioxid har observerats på andningsorganen främst hos 
speciellt känsliga grupper, t.ex. astmatiker. Det är främst de övre luftvägarna som
påverkas av svaveldioxid. Kortvariga perioder med höga halter av svaveldioxid 
kan leda till ökat luftvägsmotstånd på grund av att de fina luftrören dras samman. 
En förhöjd förekomst av luftvägsinfektioner och bronkit hos barn har påvisats i 
områden med förhöjda svaveldioxid halter (Vägverket, 2001b). Resultaten från 
APHEA studien har etablerat ett samband mellan svaveldioxid och akut dödlighet
samt troligtvis också med sjukhusbesök. Det kan dock vara så att svaveldioxid 
agerar som en indikator på förekomsten av andra föroreningar, speciellt fina 
partiklar (sulfater) som inte kan kvantifieras i de mätningar av partiklar som finns
tillgängliga (Rowlatt et al., 1998). 

Kolmonoxid tränger in i blodomloppet genom lungorna och minska blodets 
förmåga att bära syre ut till kroppens organ och vävnader vilket kan leda till 
påverkan på hjärtat och dess kranskärl och ge symtom framför allt hos personer 
med kärlkramp. Kolmonoxid från vägtrafik är främst ett problem i gatumiljö även
om halterna numera är så låga i Sverige att effekterna sannolikt inte uppkommer
(Vägverket, 2001b).

Av de ovan angivna föroreningarna så har WHO (2000) fastställt gränsvärden 
för svaveldioxid, kvävedioxid, kolmonoxid och ozon. Dessa överensstämmer i
stort sett med de som angetts i Sverige (Vägverket, 2001b), se tabell 13. När det 
gäller dessa normer så överskrids de för kvävedioxid längs ett flertal trafikstråk i 
de större städerna samt även i vissa kommuner, speciellt under vinterhalvåret till 
följd av inversion. När det gäller ozon så inträffar det vanligtvis några gånger per 
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år att halterna stiger kraftigt till följd av soligt väder. De högsta halterna under 
dessa episoder ligger mellan 100–200 mg/m3 (Socialstyrelsen, 2001). 

Tabell 13 Gränsvärden för klassiska luftföroreningar. 
Förorening WHO Vägverket Beräkningshandboken

Normvärde Tidsperiod Normvärde Tidsperiod

Kolmonoxid 100mg/m3 15 minuter – –

60 mg/m3 30 minuter – –

30 mg/m3 1 timme – –

10 mg/m3 8 timmar 6 mg/m3 8 timmar, glidande medelvärde

Ozon 120 mg/m3 8 timmar 80 mg/m3 1 timme 

Kvävedioxid 200 mg/m3 1 timme 110 mg/m3 1 timme 

40 mg/m3 årligen 50 mg/m3 1 vinterhalvår

Svaveldioxid 500 mg/m3 10 minuter – –

125 mg/m3 24 timmar 100 mg/m3 24 timmar 

50 mg/m3 årligen 50 mg/m3 1 år 

Andra ämnen som anses vara skadliga och som genereras vid transporter är olika 
typer av kolväten (inkl. olika VOC och olika PAH). VOC är ett samlingsnamn för
en mängd flyktiga organiska ämnen med negativa miljö- och hälsoeffekter. De 
flyktiga organiska ämnen som släpps ut från fordon är huvudsakligen olika 
kolväten. Av VOC är det klarlagt att bensen är direkt cancerframkallande medan
andra som1.3-butadien misstänks öka risken för cancer. När bensin och diesel 
förbränns släpps även ofullständigt förbrända kolväten, bl.a. polycykliska
aromatiska kolväten (PAH), ut. Dessa kolväten sprids till luft men deponeras 
dessutom på åkermark och tillförs människor via födan. PAH bedöms utgöra
viktiga indikatorer på cancerframkallande ämnen i svensk luftmiljö
(Socialstyrelsen, 2001). PAH sprids även från däcken (Gustafsson, 2001). Den 
nivå av Bensen som uppmätts i urban bakgrundsmiljö är 1–4 mg/m3 medan den 
exponering som bedöms utgöra en lågrisknivå16 är 1 mg/m3. Årsmedelvärdet på
S:t Eriksgatan i Stockholm 1992 uppmättes dock till 30 mg/m3. För BaP, ett PAH 
som vanligtvis mäts, var den uppskattade genomsnittliga exponeringen 1991
0,007 mg/m3 medan lågrisknivån enligt IMM är 0,0001 mg/m3. Johansson et al. 
(2001) rapporterar om halter uppmätta i Stockholm bakgrund (Aspvreten) 
0,01–0,04 hg/m3 och urban bakgrund (Rosenlundsgatan) 0,02–0,3 hg/m3.

När det gäller metaller så frigörs ett antal sådana vid framförandet av olika
fordon. Bly var tidigare ett problem eftersom det kan påverka centrala 
nervsystemet och barn är speciellt utsatta. Halterna har dock minskat avsevärt i 
Sverige till följd av ökad användning av blyfri bensin. Övriga metaller som är 
aktuella från vägtrafiken är; antimon (Sb) som påverkar lungor, lever och njurar, 
barium (Ba) som kan påverka nerver och muskler är och toxiskt för lägre 
organismer, tellur (Te) som påverkar flera mänskliga organ, t.ex. njurar och 
nervsystemet (Vägverket, 2001b). Även från järnväg sprids metaller men deras 
effekter är mindre utforskade. 

16 Den nivå då genomsnittlig livstids exponering uppskattas ge 1*10-5 sjukdomsfall.
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Vad som också är viktigt att uppmärksamma är att teknikutvecklingen leder 
fram till att nya ämnen efterhand genereras av transporter. MTBE exempelvis har 
uppmärksammats i ExternE. Detta är en bränsletillsats som används eftersom det 
minskar utsläppen av ett flertal skadliga substanser. Enligt HEI (2001a) så har det 
upptäckts att MTBE sprider sig till sjöar och dricksvatten vilket gör det än mer
viktigt att förstå eventuella hälsoeffekter. HEI har i en nyligen utgiven rapport 
redovisat några forskningsresultat kring MTBE men några resultat kring eventuell
skadlighet har ännu inte kunnat fastställas. HEI (2001c) diskuterar även en metod
för att minska utsläppen av partiklar från dieselfordon där cerium används. Det 
visar sig att metoden medför att ceriumoxid sprids. För att eventuella effekter till 
följd av detta ska kunna fastställas drar HEI slutsatsen att ytterligare forskning 
behövs kring ceriums effekter. Ett annat exempel är att användningen av 
katalysatorer inneburit att platina frigörs. Det är inte klarlagt om hälsoeffekter
uppkommer vid de koncentrationer som uppstår i luft men platina har rapporterats 
som cancerogent i laboratoriestudier. Platina har dock sedan 1995 ersatts av 
palladium som anses vara mindre toxiskt än platina. 

5.4 Effekter på ekosystemet
5.4.1 Partiklar 
Gustafsson (2001) redogör i sin översikt för den påverkan partiklar verkar ha på 
det omgivande ekosystemet. De bidrar exempelvis till spridningen av metaller i 
vägmiljön. De förändrar också strukturen och sammansättningen hos jorden i 
vägens omedelbara närhet. Föroreningshalten är här relativt hög samtidigt som
tillgången på vatten och näring vanligtvis är dålig och detta i kombination gör att 
förhållandena är svåra för vegetation nära vägar. När det gäller direkta effekter på 
vegetationen så har man sett att partiklar på ytan leder till ökad stress hos växten 
och därmed minskad tillväxt för vissa trädarter. Partiklar och de föroreningar som
absorberas på dessa, exempelvis PAH, har också visat sig kunna spridas genom 
vattenavrinning till sjöar och den omgivande marken. Dessa föroreningar har 
sedan visat sig spridas till organismer i utsatta sjöar. 

5.4.2 Övriga luftföroreningar
Skogens exponering för luftföroreningar har mätts sedan 1980-talet. Redan från 
början användes markvattenkvalitet som indikator på marksystemets status och 
reaktion på det sura nedfallet. Denna övervakning och forskning har visat att
nedfall av luftföroreningar har orsakat en onaturlig försurning av skogsmark i
stora delar av landet. Detta i sin tur skadar ekosystemet i sjöar och rinnande 
vatten. Effekterna mellan olika ekosystem skiljer sig dock åt även om 
depositionen är densamma. Detta beror på att kemiska och fysikaliska processer i 
marken påverkar vilken effekt depositionen får och dessa skiljer sig åt mellan
olika ekosystem. Det är därför som man använder markvatten för att utläsa
effekterna av depositionen på ett område.

När det gäller försurningens effekter så är det helt klarlagt att sjöar och
vattendrag har drabbats av skador på ekosystemet. Några effekter på skogen har 
man idag inte kunnat mäta men eftersom markens sammansättning bevisligen 
förändras till följd av försurningen så är det frågan om detta inte så småningom
även påverkar skogen. Warfvinge och Bertills (2000) har gjort en samman-
ställning över vad som nu är känt om naturens återhämtning från försurningen. 
Det man påvisat är exempelvis att återhämtningen kan vara långsam trots att 
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depositionen av svavel minskat pga. att sulfat absorberats i marken som vid 
minskad deposition lakas ut. Det finns också indikationer på att försurningen inte 
är fullt reversibel genom att markens sammansättning för alltid kommer att var 
förändrad liksom kanske också ekosystemet i de vattendrag som påverkats.
Återhämtningen verkar också vara långsammare i starkt försurade områden vilket 
kan innebära behov av kalkning även i framtiden. Enligt Warfvinge och Bertills 
(2000) överskrids dock den kritiska belastningsnivån, 200 mg svavel per m2 och 
år, fortfarande i hela landet, i södra delarna med två till fyra gånger. Detta
motsvarar 200 kg per kvadratkilometer och år eller 2 kg per hektar och år. Den 
angivna kritiska belastningsgränserna som WHO (2001) anger skiljer sig åt 
beroende på markens sammansättning. Den lägsta nivån är för marker som består
av exempelvis granit eller gnejs och där lerinnehållet understiger 18 %. 

När det gäller kväve så är dess effekter om möjligt mer komplicerade att 
klargöra. Detta eftersom kväve är gödande och därigenom har en tillväxt-
främjande effekt. Om överskott av kväve däremot läcker ut från ett område så kan
det bidra till eutrofieringen (övergödning) av kustnära hav samt bidra till 
försurning av den urlakade marken. Även i detta fall beror dock de direkta 
effekterna av depositionen på de biologiska förutsättningarna i området där
depositionen sker. Idag finns det risk för att kvävenedfallet överskrider 
vegetationens kväveupptagningsförmåga i vissa områden i södra Sverige. Inte 
heller för kväve har man kunnat påvisa någon minskad tillväxt hos träd. Däremot
påverkar kvävet livsförutsättningarna för växterna och det har påvisats 
förändringar hos träd. De frågor man idag ställer sig är hur kvävedeposition 
påverkar artsammansättningen i ett område samt om kvävenedfallet kan bidra till 
att göra skogen mer utsatt i händelse av extrema situationer (torka, frost eller
svamp- och insektsangrepp). Det har i experiment visat sig att arter som bättre kan
tillgodogöra sig kväve konkurrerar ut de arter som är anpassade till en mer
kvävefattig omgivning (Bertills och Näsholm, 2000). I marker med lågt PH-värde 
kan kvävedeposition bidra till ökad försurning även om inget kväveläckage sker 
(WHO, 2000). Nedfallet av kväve idag är ca 5–7 kg nitratkväve per ha och år i 
södra Sverige och 2–3 kg per ha och år längre norrut. Den lägsta kritiska
belastningsnivån som WHO (2000) anger är 5 kg per ha och år men den skiljer sig 
åt beroende på typ av ekosystem och anges i vissa fall vara så hög som 20. Enligt 
Bertills och Näsholm (2000) är det risk för urlakning i de mest belastade skogarna 
i södra Sverige vid en deposition mellan 9 till 25 kg kväve per ha och år.

Ozon verkar vara den förorening där effekterna på växtligheten är mest
utforskad. Detta kan bero på att ozon har den tydligaste inverkan på 
jordbruksgrödor vilket är en ekonomiskt viktig produkt. Pleijel (1999) redogör 
dock för att kunskapen om hur sambandet mellan exponering och effekt ser ut 
skiljer sig åt mellan olika växter och troligtvis också mellan olika miljöer. Det 
hävdas där att trots att vi har relativt låga ozonhalter i Sverige så kan ändå 
effekterna på grödor vara stor. Detta eftersom vi har klimatbetingelser som är 
gynnsamma för upptag av ozon. Våra långa sommardagar och vårt fuktiga klimat
gör att växternas klyvöppningar är öppna under lång tid vilket troligtvis leder till 
ett förhållandevis stort ozonupptag. Effekterna på olika grödor skiljer sig dock åt. 
När det gäller vilda växter misstänker man att detta kan leda till att vissa arter
minskar genom att de är mer ozonkänsliga. När det gäller effekter på skogen så är 
kunskapen bristfällig. Experiment har genomförts när det gäller effekter på yngre 
träd och där har negativa effekter på tillväxten påvisats men man vet inte om detta 
även gäller för äldre träd. En orsak är att den småskaliga variationen i ozonhalt är 
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liten. Vill man jämföra områden med stora skillnader i ozonhalt så innebär detta 
att man måste jämföra områden på stora avstånd från varandra. Detta i sin tur 
medför att även andra tillväxtförutsättningar skiljer sig åt vilket gör det
problematiskt att urskilja ozonets effekter. Den kritiska nivå man enats om när det 
gäller ozon är 40 ppb (vilket motsvarar ca 80 mg/m3). Detta värde motsvarar den
genomsnittliga halten i södra Sverige och är något högre än den genomsnittliga
halten i norra Sverige. Det mått man använder för att uppskatta eventuella skador 
är dock AOT40 där AOT står för ”Accumulated exposure Over Threshold”. Man 
redovisar alltså den tid som halten överskrider ett visst tröskelvärde. Orsaken till 
det är att man sett att detta bättre visar överensstämmelse med observerade 
effekter av ozon. Det lägsta mått man anger i WHO’s riktlinjer är 200 ppb-timmar
under fem dagar vilket ger synliga effekter på växtligheten. Vid 3000 ppb-timmar
under 3 månader räknar man med att jordbrukets avkastning påverkas. Dessa 
nivåer överskrids i en stor del av södra Sverige (Pleijel, 1999).

5.5 Effekter på material
De problem som det fokuseras på i programmet ICP Materials är effekterna av
sulfat i kombination med kväveoxider, andra föroreningar och klimatet, dvs. 
försurande föroreningar. Korrosion sker dock även när luftföroreningar inte
förekommer och problemet är alltså att klargöra i vilken utsträckning förekomsten
av luftföroreningar ökar nedbrytningen. Även när det gäller material är 
nedbrytningen påverkad av en mängd olika faktorer, biologiska, kemiska och 
fysiska, vilket gör det problematiskt att klargöra de exakta sambanden. Till 
skillnad från effekter på ekosystemet så bidrar luftföroreningar även i små doser 
till nedbrytningen av material. Därför talar man här inte om kritiska
belastningsgränser utan istället om godtagbara nedbrytningstakter och 
föroreningsnivåer (ICP Materials, 2001). De material som man tagit fram
effektsamband för i ICP Materials omfattar stål i olika utförande, zink, 
aluminium, koppar, brons, kalksten, sandsten och medeltida glas. Utifrån dessa 
effektsamband kan man sedan räkna fram motsvarigheten till kritiska
belastningsgränser. Man får då utifrån tekniska och ekonomiska överväganden 
bestämma vad som är en rimlig nedbrytningstakt och, givet föroreningsnivån i 
bakgrunden, beräkna vad som är en godtagbar nivå på utsläppen i ett område.

En annan typ av effekter på material från utsläpp av transporter är
nedsmutsning. När partiklar fäster vid olika ytor minskar reflektionen från ytan 
och det är på detta sätt man mäter nedsmutsning. Bickel et al. (1999) redogör för
ett antal olika effektsamband som tagits fram för att beskriva nedsmutsning. Vad 
som bl.a. skiljer dessa åt är vilket mått man använder för att beskriva 
koncentrationen av partiklar i luften. Vanligast är att använda TSP (Total
suspended particulate) eller PEC (Particulate elemental carbon). Nedsmutsningen 
beror dock också på materialets utsatthet. Ytor som utsätts för nederbörd tvättas 
delvis rena från partiklar. Likaså kan partikeldeposition samverka med andra 
faktorer för att förstärka eller försvaga nedbrytningen av materialet. Exakt hur 
dessa samband ser ut verkar dock vara oklara. Liksom för nedbrytning av material
finns det inte en given kritisk nivå för partikelkoncentrationen. Den kritiska nivån 
bestäms istället utifrån vad som anses vara en acceptabel nivå på reflektionen.
Denna kan variera mellan olika områden eftersom vad som är acceptabelt är ett 
relativt mått. I redan nedsmutsade miljöer kan en lägre reflektionsnivå vara
acceptabel eftersom man jämför den med material i omgivningen.
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Ozon bidrar också till nedbrytningen av material. Ozonet påverkar speciellt den
typ av polymerer som innehåller kolatomer med dubbelbindningar. Denna typ av 
molekyler ingår i de flesta fibrer. Effekter på gummi var exempelvis en god 
indikator på ozonhalten eftersom djupet på de sprickor som ozonet orsakade väl 
motsvarade hur hög ozonhalten varit. När det gäller ozon är det långtids-
medelvärdet av ozon som är avgörande för hur stora effekterna på materialet blir 
och alla halter har någon effekt. Man har ändå diskuterat en kritisk haltnivå på 20 
ppb i Europa, en nivå som i stort sätt överskrids överallt. Den största 
koncentration av material som kan påverkas av ozon finner man i städerna men
eftersom långtidsmedelvärdet för ozon är relativt lika över hela landet påverkas 
material överallt. I miljöer med höga utsläpp av kvävemonoxid, framförallt 
tätorter, blir risken för påverkan mindre eftersom ozonhalten då minskar (Pleijel, 
1999).

5.6 Effekter i beräkningsmodeller
Betoningen i ExternE när det gäller hälsoeffekter har legat på att få fram ett 
trovärdigt ”paket” av ER funktioner snarare än att trovärdigheten hos varje ER 
funktion har granskats (Bickel et al., 1999, sid. 46). ER funktioner har tagits fram
för olika föroreningar och för vissa av dessa föroreningar har flera ER funktioner 
utvecklats eftersom de påverkar hälsan på mer än ett sätt. Författarna diskuterar de 
olika s.k. slutpunkterna för vilka ER funktioner har tagits fram. Förutom kronisk 
dödlighet så har man inkluderat följande slutpunkter: akut dödlighet, 
sjukhusbesök till följd av olika typer av luftföroreningsrelaterade besvär, besök på 
akuten, nedsatt aktivitet mätt i dagar, akuta effekter hos astmatiker, andnings-
symptom allmänt i befolkningen och kroniska luftvägssjukdomar. När det gäller 
den faktiska användningen så användes ER funktionerna direkt, efter lämpliga
kopplingar till föroreningsökning och den population som utsattes för risk, i 
EcoSense programmet. Endast när det gäller kronisk dödlighet behövdes mer
komplexa intermediära beräkningar, baserade på ”life-table methods” (se vidare 
avsnitt 6.2). För samma slutpunkter så antogs effekterna vara additiva för de olika 
föroreningarna (partiklar, ozon, svaveldioxid) om inte annat anges. För de icke-
klassiska föroreningarna så inkluderades ER funktioner för cancerrisk. En översikt 
ges i tabell B4 i bilaga 1. 

För effekter på växtlighet och ekosystemet så framgår det inte klart vilka av 
dessa som inkluderats i ExternE modellen. Av fallstudier framgår att man
beräknat värdet av förluster för påverkan på grödor och man verkar ha gjort denna 
beräkning utifrån effekter av ozon. Enligt de beräkningar man redovisar för 
UNITE-projektet så har man inkluderat effekter på vissa grödor av svaveldioxid, 
nitrater, ozon och syror. Däremot har man där inte inkluderat några negativa 
effekter som luftföroreningar har på det övriga ekosystemet eftersom modeller av
dessa effekter inte fanns tillgängliga (Bickel and Schmid, 2001).

Enligt ExternE så finns det för många material ett dos-respons samband
framtagna. Ett dos-respons samband kopplar ihop utsläppsdosen, mätt i 
luftkoncentration och/eller nedfall, med materialets nedbrytning. I ExternE har 
man använt sig av sådana samband för kalksten, sandsten, zink/galvaniserat stål,
målat stål och galvaniserat målat stål. Dessa effektsamband innehåller
svaveldioxid, temperatur, relativ luftfuktighet för att kunna kvantifiera 
torrdepositionens effekter samt väte som anger surhetsgraden i regnet. När det
gäller nedsmutsning har man använt ett samband som anger minskningen i 
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reflektion till följd av partikelkoncentrationen gånger exponeringstiden. För ozon 
finns inga effektsamband framtagna (Bickel et al., 1999). 

5.7 Problem med effektberäkning 
När det gäller att förstå effekterna för människors hälsa har vi frågat Bertil 
Forsberg (2001a), som är epidimiolog och svensk deltagare i APHEA2 projektet, 
vad de största problemen med ExternE-modellen är. Det han svarade var: 
¶ det obekräftade antagandet att modellberäknade halttillskott kan kopplas ihop 

med dos-respons samband baserade på urbana bakgrundsmätningar. Man 
skulle behöva visa hur dos-respons sambanden ser ut om man använder 
modellberäknad haltvariation utifrån en spridningsmodell.

¶ långtidsexponeringen för avgaspartiklar beräknas ge den dominerande
hälsokostnaden för utsläpp. Problemet är att sambandet man använder baseras 
på ett fåtal geografiska jämförelser från USA, där det är skillnader i halten av 
sulfat som svarar för kontrasterna i exponering. Om det direkta 
partikeltillskottet från avgaserna ger samma effekt är osäkert.

Även andra referenser betonar osäkerheten mellan uppmätta koncentrationer och 
faktisk exponering. Yngveson och Pershagen (1999) påpekar att: ”En viktig 
osäkerhet i bedömningen härrör från bristfälliga exponeringsdata i de
epidemiologiska undersökningarna. Här fordras ytterligare undersökningar som 
belyser relationen mellan halter uppmätta vid centrala mätstationer och den
individuella exponeringen…”. Som nämndes ovan diskuteras även denna 
problematik i Katsouyanni et al., (2001). 

För växtlighet och material verkar problemet delvis vara ett annat. Här är
svårigheten att förstå och mäta de effekter som uppstår. Att utsläppen påverkar 
ekosystemet som helhet är klarlagt men effekterna på speciella arter är mindre
utforskat. I ExternE utelämnas exempelvis skador till följd av försurning och 
övergödning eftersom man inte funnit användbara effektsamband.

6 Värdering 
6.1 Allmänt 
Det finns idag en rad olika metoder för att mäta värdet av de skador som 
uppkommer till följd av negativa externaliteter såsom luftföroreningar. Vissa av 
dessa metoder utgår från att mäta effekter på den faktiska marknaden, exempelvis
produktionsbortfall, medan andra utgår från individers värdering av en förändring 
i exempelvis hälsotillståndet. En viktig skillnad mellan dessa metoder är att den
första metoden inte omfattar alla de värden som en förändring kan innebära. 
Genom att bara mäta det som är observerbara förändringar vilka omsätts på en 
marknad, exkluderas effekter som inte är direkt mätbara men som på andra sätt 
kan påverka individers välfärd. När det gäller hälsa så mäter vi med kostnaderna 
för sjukvård samhällets kostnader för försämrad hälsa men i det inkluderas 
exempelvis inte värdet av det lidande som individen utsätts för. Metoder som
alltså baseras på effekter uppmätta på en marknad underskattar i de flesta fall den 
totala välfärdsförlusten av en försämring.
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6.2 Värdering av luftföroreningars hälsoeffekter 
Det som först måste konstateras att det är två olika utfall som man ska värdera när 
det gäller hälsa. Det är dels risken att dö till följd av luftföroreningar men det är 
också risken för att få en försämrad hälsa som måste värderas. Som nämnts ovan 
kan man använda olika metoder för att beräkna välfärdsförlusten av försämrad
hälsa till följd av luftföroreningar. Den metod som används av både Leksell 
(1999) och ExternE när det gäller mortaliteten är att titta på sannolikheten för att 
man ska avlida till följd av luftföroreningarna och värdet av det genomsnittliga
antalet år som då förloras. För att värdera vad ett förlorat år är värt finns det olika 
metoder man använt sig av i litteraturen. Dels har man härlett ett värde genom att 
studera löneskillnader mellan arbeten med olika risk, dels har man genomfört
värderingsstudier för att uppskatta vad individer värderar en minskning i 
dödsolyckrisk till. Detta värde, värdet av ett statistiskt liv, definieras som den 
genomsnittliga betalningsviljan för en viss riskreduktion dividerad med
riskreduktionen. Detta värde har bl.a. tagits fram, och används, för att beräkna 
nyttan av åtgärder som minskar antalet döda i trafiken.

Den stora diskussionen i bägge dessa rapporter är frågan om de värden som 
tagits fram i ovan nämnda sammanhang också är tillämpbara för att värdera 
förlusten av ett år till följd av luftföroreningar. Det som skiljer dessa
risksituationer åt är dels att de som dör i trafiken är vanligtvis yngre personer
medan de som dör av luftföroreningar ofta redan lider av dålig hälsa, är äldre och
endast dör något år förtidigt. Med anledning av denna aspekt har man istället 
använt sig av värdet av ett förlorat levnadsår, ”value of life years lost” (VOLY). 
Konkret vad detta innebär är att man antar att värdet av ett statistiskt liv motsvarar
det diskonterade värdet av VOLY räknat över den förväntade livslängden. Utifrån 
värdet av ett statistiskt liv kan man då räkna fram VOLY.

Vad man antar med denna modell är att VOLY är konstant över alla 
kvarvarande levnadsår. Det påverkas alltså inte av ålder. Det påverkas inte heller 
av att riskvärderingen kan skilja sig åt eftersom risken att dö av luftföroreningar är 
en ofrivillig risk, något som forskning visat att individer upplever som värre än 
självpåtagna risker. Inte heller har man tagit hänsyn till att detta är en hälsorisk
vars effekt kommer att visa sig om ett antal år in i framtiden och som kanske 
kommer att leda till ökad ohälsa under de kvarvarande levnadsåren. Metoden har 
dock kritiker, se Rowlatt et al. (1998). En orsak är att den egentligen bara innebär 
en omräkning av en annan värdering. Det ifrågasätts också om riskvärderingar kan 
överföras från en situation till en annan. Dels för att den innebär ett konstant värde 
för ett förlorat levnadsår vilket inte stämmer överens med empiriska
värderingsstudier. Utifrån detta gör Leksell (1999) vissa justeringar i sina 
beräkningar. Det han gör är att kvalitetsjustera levnadsåren och värdera levnadsår 
över 90 till noll. Han diskuterar även detta med ofrivillig risk och föreslår därför
en höjning av värderingen till 1,2517. I ExternE har man inte gjort några sådana 
justeringar. Det som också diskuteras när det gäller den använda metoden är valet 
av diskonteringsränta. I ExternE använder man sig av två olika räntenivåer, 0 %
och 3 %. Man har kommit fram till detta genom användning av ”the social rate of
time preference”. Leksell (1999) använder 4 %. 

Det som också diskuteras i bägge rapporterna är att påverkan av partiklar idag 
har effekter långt in i framtiden. Den dos en individ utsätts för idag kommer att 

17 De ASEK-värden som nu används är dock inte baserade på denna uppräkning.
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resultera i en ganska marginell livslängdsförkortning flera år fram i tiden (enligt 
Leksells beräkningar leder en konstant extra dos på 10 mg/m3/år av partiklar till en
livslängdsförkortning på 0,54 år). Leksell (1999, 2000) utvecklar därför en 
beräkningsmodell där man kan ta hänsyn till detta. Han utgår från att varje extra
exponering för en dos har en hälsoeffekt på individen som kroppen själv kan bryta
ner över en viss tidsperiod. Individen utsätts dock kontinuerligt för exponeringar
av extra doser så den slutliga effekten beror på hur dessa kontinuerliga 
exponeringar ser ut över tiden. Slutsatsen blir att värdet av ett förlorat levnadsår 
kan beräknas enligt följande (Leksell, 1999)18:

V = DLluft*VOLY = DLluft* VOSL/DLacc (34)

där
DLluft är antalet förlorade, diskonterade levnadsår vid en enhetsexponering
DLacc är det diskonterade antalet förlorade levnadsår vid ett genomsnittligt

trafikdödsfall

För att praktiskt tillämpa denna beräkning krävs kunskap om ER sambandet,
åldersfördelningen i befolkningen, diskonteringsräntan, den genomsnittliga
livslängdsförkortningen vid ett trafikolycksfall och i Leksells fall även ett 
antagande om hur lång tid det tar för kroppen att bryta ner en dos19.

Motsvarande diskussion förs i ExternE (Bickel et al., 1999). De konstaterar 
(Bickel et al., 1999, s 51): ”There is a controversy about whether longer-term
exposure to ambient particles causes premature mortality in ways that are not 
captured by the time series studies of acute mortality and if so, whether and how
the impacts can be estimated using results from a small number of cohort studies 
carried out in the USA. However, the effects, if real, are the dominant ones among
all health endpoints considered in this study …” Den beräkningsmodell de 
använder för att beräkna kostnaden till följd av s.k. kronisk dödlighet är (Bickel et 
al., 1999, s. 102): 

VOLYr
chronic =

)1( 1
*1 r i

VOLY rTi
i YOLLtot

YOLLi
+ -ä =

=  (35) 

där
YOLLi är antalet förlorade år till följd av en viss ökning av exponeringen 

år i för alla år i framtiden för en representativ population
YOLLtot är det totala antalet förlorade år i populationen

Liksom i Leksells modell diskonterar man här alltså värdet av ett förlorat
levnadsår. Även här behövs dock kunskap om åldersfördelningen i populationen, 
ER-sambandet, diskonteringsräntan och VOLY (som räknats fram utifrån ett visst 
givet värde på ett statistiskt liv) för att kunna beräkna detta. Bickel et al., (1999) 
konstaterar också att om partikelexponeringen leder till en lång sjukperiod måste
värderingen av denna effekt läggas till värderingen av ett dödsfall.

18 För en genomgång av beräkningarna som leder fram till detta uttryck, se Leksell, 2000.
19 De värden som användes vid beräkning av mortalitetsvärderingen/exponeringsenhet av partiklar
var DLluft = 0,000260 och DLacc = 14,34. 
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När det gäller risken för ökad sjuklighet till följd av luftföroreningar så
använder Leksell (1999) ett procentuellt påslag på värdet för mortaliteten (som 
beräknas utifrån den tidigare ExternE-modellen). Orsaken till detta var att inga
tillfredsställande europeiska studier har undersökt värderingen av sjukdagar. Han 
konstaterar dock att detta är en otillfredsställande metod. På senare år har dock en 
rad sådana studier genomförts och i nuvarande ExternE använder man istället 
värden för olika sjukdomstillstånd. Till dessa värden läggs sedan kostnader för 
sjukhusvistelse samt samhällets kostnader för produktivitetsförluster till följd av 
sjukfrånvaro.

Som framgått ovan finns det en rad frågor som kan ställas kring individers 
värdering av risk. Detta konstaterar man också i ExternE där man sammanfattar 
diskussionen kring dödsfallsvärderingen med att: ”The discussion above reveals
that, both in empirical and methodological terms, the valuation of mortality risks
in the ExternE context is in its infancy…” (Bickel et al., 1999, sid. 102). Men 
forskning kring dessa frågor pågår. Vid ett seminarium i USA i våras 
presenterades en rad papper som har beröring till detta tema. Teisl et al (2001) 
diskuterar designen av en undersökning som gäller hälsorisker relaterade till mat.
De redogör bl.a. för resultaten av ett antal fokusgruppsintevjuer. Resultaten från 
dessa stämmer med vad som visats i tidigare forskning nämligen att individers 
svar på en förändring i objektiv risk inte verkar vara proportionella mot
förändringen. I detta sammanhang verkar orsaken vara att individers uppfattning 
om riskerna inte stämmer överens med den objektiva risken. Smith et al (2001) 
har undersökt om värderingen av ett statistiskt liv är lägre för äldre personer 
(60 år) genom att jämföra löner för arbeten med olika risk. Deras slutsats är att så 
är inte fallet men studien kan eventuellt kritiseras för att deras urval inte är
representativt för hela populationen i denna åldersgrupp Shogren et al. (2001) 
diskuterar hur individernas förmåga att reducera risker i arbetet påverkar deras 
betalningsvilja för att minska risker. Deras slutsats är att värdet av ett statistiskt liv
kommer att vara för högt om man inte tar hänsyn till individuella skillnader i att 
hantera risker.

6.3 Värdering av luftföroreningars effekter på eko-
systemet

När det gäller detta område så har vi inte funnit så mycket litteratur. Holland et al. 
(1999) är en rapport som det hänvisas till i beskrivningen av ExternE-modellen.
Holland et al. (1999) redogör i sin rapport för att man beräknat förluster och 
vinster för grödor, skog och ekosystemet till följd av luftföroreningar. När det 
gäller försurning av jordbruksmark har man utgått från kostnaden för att kalka för 
att neutralisera effekterna av surt nedfall. När det gäller kvävedeposition har man
räknat vinsten genom att uppskatta den minskning i användning av konstgödsel 
som detta inneburit. Man noterar dock när det gäller kvävedeposition i 
skogsområden att den kan leda till förändrade ämnessammansättning och att den 
alltså på längre sikt kan vara skadlig. Man har också med kostnadsberäkningar för 
förluster på grödor till följd av ozonhalter överstigande AOT40 samt till följd av 
svaveldioxid (som kan vara positiv vid låg koncentration men negativ vid hög). 
Värderingen av dessa förluster utgår ifrån jordbrukspriser som fastställts av FN. 
Man ska även ha inkluderat kostnader på ekosystemet till följd av försurning och
övergödning. Man utgår här ifrån överskridandet av kritiska belastningsgränser 
men vilka värden man använder framgår ej. Man har däremot inte beräknat 
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effekter på skogen orsakad av kväve- och svaveldeposition eftersom data över 
dessa effekter inte fanns att tillgå. Det man istället beräknat är kostnaden för
minskad skogstillväxt till följd av ozonexponering över AOT40. Inte heller här 
framgår det vilka priser man använt sig av (Holland et al., 1999).

Ett omfattande försök att värdera skadorna i Sverige till följd av försurning och
övergödning gjordes av NIER inom ramen för arbetet med att ta fram svenska 
miljöräkenskaper. Där genomfördes värderingar med användning av olika
metoder vilka beskrivs och diskuteras i Ahlroth (2000), varifrån vi hämtat våra 
uppgifter. Det som värderades och de värderingsmetoder som användes beskrivs 
översiktligt i tabell 14. 
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Tabell 14 Värderingsmetoder och värderade effekter av försurning och 
övergödning.
Värderingsmetod Värderade effekter Använt skuggpris 

Förändring i 
förmögenhet

Försämrade fastighetsvärden till följd 
av ökad nitrathalt i brunnsvattnet

Kostnaden för att installera filter 

Korrosion av material som inte 
repareras

Reparationskostnaden

Skyddsutgifter * Kalkning av sjöar, skogsmark och
jordbruksmark

Totala kostnaden för dessa åtgärder
under 1991

Katalytiska avgasrenare Kostnaden/katalysator/bil * antalet
nya registrerade bilar under 1991

Hälsokostnader Kostnader för medicin och sjukvård
som relaterar till NOx-utsläpp

Korrosion Reparationskostnaden

Reningsverk ?

Produktionsförluster Minskad skogstillväxt till följd av
försurning

Marknadspris

Minskad jordbruksavkastning till följd 
av ozonskador

?

Förlorad produktionsavkastning till 
följd av sjukdom pga NOx

Genomsnittliga marknadslöner

Minskade fiskefångster till följd av 
försurning och övergödning

Marknadspris

Välfärdsförluster Minskad fiskefångst till följd av
försurning och övergödning

WTP (CV-undersökning om 
sportfiske)

Försämrad rekreationsupplevelse vid
Östersjön till följd av försurning och 
övergödning

WTP (CV-undersökning av NIER)

Försämrad rekreationsupplevelse vid
sjöar till följd av försurning och
övergödning

WTP (CV-undersökning av NIER)

Hälsorisker till följd av nitrat i 
grundvattnet

?

Försämrad rekreationsupplevelse till 
följd av förändringar i skogens flora 
och fauna

WTP (CV-undersökning av NIER)

Försämrad hälsa av NOx-utsläpp Kostnader för försämrad hälsa,
förlorad inkomst och sjukvård

Åtgärdskostnader Minskning av svavelutsläpp till
uppställda mål

Kostnaden för att ändra till andra
bränslen i sjöfarten

Minskning av kväveutsläpp till
önskvärda mål för luftkvalitet 

Kostnaden för förbättrade motorer i 
bilar, maskiner och fartyg

Minskning av kväveutsläpp till
önskvärda mål mark och vatten 

Kostnaden för ändrade jordbruks-
metoder och etablering av våtmark

Ahlroth (2000) betonar osäkerheten med dessa värderingar och att de inte 
omfattar alla de effekter som uppkommer till följd av försurning och övergödning.
När det gäller förändringar i förmögenhet så kan man exempelvis förvänta sig
försämrade värden på fastigheter belägna vid förorenade vattendrag. Skydds-
utgifter omfattar de investeringar som har som huvudsakligt syfte att mildra
effekterna av föroreningar. Det är dock svårt att kvantifiera exakt vilka av dessa
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utgifter som är relaterade till de utsläpp som orsakar försurning och övergödning. 
Även när det gäller att beräkna produktionsförluster är det problematiskt att 
relatera utsläpp till specifika effekter. Detta beror både på att data saknas men
även på att kunskapen saknas om orsakssamband. Vissa effekter, exempelvis
minskad skogstillväxt, är också ifrågasatta. Ett problem med denna metod är 
också att endast en del av den totala förlusten i välfärd uppskattas. Exempelvis 
inkluderas inte försämrade rekreationsupplevelser till följd av förändrade 
ekosystem. Den enda metod som kan inkludera även detta är betalningsvilje-
studier20. Det visar sig också att denna metod ger betydligt högre värden än övriga 
metoder men eftersom det är hypotetiska frågor så kan det diskuteras exakt vad 
det är de tillfrågade personerna värderat. Exempelvis fann man inget samband
mellan föroreningsnivån i det område individerna bodde i och betalningsviljan, 
vilket man kunde förvänta sig. När det gäller åtgärdskostnader så konstateras att 
för att värdera de totala effekterna under ett år krävs kostnader för åtgärder även i 
andra länder eftersom en del luftföroreningar importeras till Sverige. 

Resultatet av dessa värderingsstudier visar att den svenska kostnaden till följd
av försurning och övergödning är ganska marginell men att värderingen skiljer sig 
åt beroende på vilken metod som har använts. De beräknade kostnaderna för två 
av metoderna för olika föroreningar framgår av tabell 15. Kväveoxider i luften 
antas främst påverka hälsan. Värderingen i tabell 15 är den totala värderingen av 
utsläpp som deponeras i Sverige.

Tabell 15 Värdering av svavel- och kvävedeposition i Sverige (miljoner SEK, 
1991).
Värderingsmetod Försurning Övergödning NOx i luften Totalt NOx

Produktionsförluster 816 (202) 80 (40) 650 (650) 730 (690)

Betalningsvilja 7 450 (1 846) 5 350 (2 675) 3 300 (3 300) 8 650 (5 975)

Källa: Ahlroth, 2000

Utifrån dessa och övriga uppgifter som redovisas i Ahlroth (2000) kan då en grov 
uppskattning av kostnaden per kg göras. Endast en del av dessa utsläpp härrör från 
svenska källor. De i parentes angivna värdena antas utgöra kostnaderna till följd
av de svenska utsläppen. Av dessa ansvarar transportsektorn endast för 22 % av 
svaveldioxidutsläppen och ca 60 % av kväveutsläppen. De totala utsläppen från 
svenska källor för svaveldioxid anges vara 115 kton och 394 kton för kväve-
oxider. Enligt produktionsförlustberäkningen blir då kostnaden per kg för 
transportsektorns utsläpp av svaveldioxid 0,4 SEK/kg och 1 SEK/kg för 
kväveoxider. Med betalningsviljemetoden blir värderingen istället 3,5 SEK/kg för
svaveldioxid och 9 SEK/kg för kväveoxider. I dessa värden inkluderas dock inte 
kostnaden för de skador som Sveriges export av svaveldioxid och kväveoxider ger
upphov till i andra länder. 

Ett annat svenskt exempel är en uppsats av Lidström (1996) som gjort ett 
försök att värdera effekterna på skogen av kvävedeposition. Han utgår ifrån en 
modell som beskriver kvävedepositionens effekter i form av minskad
skogstillväxt. Genom att beräkna förlorade intäkter till följd av minskad

20 Detta är undersökningar som ställer frågor till individer om vad de är villiga att betala  för en 
viss förändring. Den metod som använts av NIER, och som är vanligast när det gäller
miljökvalitet, är den sk Contingent Valuation (CV). 
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skogstillväxt och relatera dem till transportsektorns utsläpp av kväveoxider 
erhåller han en kostnad per fordonskilometer. Det värde han utgår ifrån är 
marknadspriset för timmer. Även han kommer fram till låga värden för dessa
utsläpp, 1 SEK/kg. Även han beräknar dock bara kostnaderna som utsläppen från 
trafiken i Sverige ger upphov till i Sverige. Eftersom kväveoxidutsläpp delvis 
exporteras måste hänsyn tas till de kostnader de ger upphov till i mottagarlandet.
Han noterar också att övriga effekter på skogen inte inkluderas i hans beräkningar 
liksom att riktigheten i den modell som han utgått ifrån är ifrågasatt.

Rosendahl et al. (1998) har värderat kostnaderna av ökad ozonhalt i Norge.
Man utgår från ozonhalter, rapporter om jordbruksproduktionen för vete, potatis 
och gräs samt givna dos-respons samband för att beräkna den minskade tillväxten 
för dessa grödor. De diskuterar dock vilket pris som ska användas för att värdera 
denna förlust. Detta eftersom det norska jordbruket är hårt reglerat vilket innebär
att marknadspriserna inte motsvarar den sanna resurskostnaden för produktionen 
av dessa varor. Detta visar på problemet med prissättning när man använder 
produktionsfunktionsmetoder. Deras slutsats är att man utifrån deras resultat kan 
dra slutsatsen att förhöjda ozonhalter leder till stora förluster för samhället men
man konstaterar samtidigt att de värden man räknat fram är mycket osäkra bl.a. 
för att endast en liten del av den växtlighet som påverkas har inkluderats i 
beräkningen.

6.4 Värdering av luftföroreningars effekter på material 
För att beräkna kostnaden för nedbrytning av material behöver en skadefunktion
tas fram. Den vedertagna metoden är att beräkna en fysisk skadefunktion som
relaterar nedbrytningshastigheten till den tidpunkt där man måste byta ut eller
underhålla materialet (Bickel et al., 1999). Inom ExternE har man istället använt
ER funktioner även för dessa skador. Det är en funktion där man relaterar 
frekvensen på underhållet till skadorna och föroreningarna. I denna funktion är det 
frekvens istället för tid som är den beroende variabeln. Ett problem i detta
sammanhang är att underhåll av material både sker till följd av nedbrytning och 
nedsmutsning och om en åtgärd genomförs som är tänkt att påverka den ena 
faktorn så har det troligtvis också effekter på den andra faktorn. Valet av åtgärd 
påverkar därför den slutliga kostnaden för underhåll av materialet. Vid 
värderingen har man dock analyserat skadorna till följd av nedsmutsning separat 
från skadorna till följd av nedbrytning eftersom man har funnit att det inte är 
möjligt att göra gemensamma kostnadsberäkningar för dessa (Bickel et al., 1999).

6.5 Använda värderingar i beräkningsmodeller
Som nämnts använder Leksell och ExternE VOLY i sina beräkningsmodeller för 
att värdera förtidig död till följd av luftföroreningar. I bägge fallen är dessa 
framräknade från värdet av ett statistiskt liv men denna värdering skiljer sig åt. 
Det värde som användes av Leksell (1999), 13 miljoner, var ungefär hälften av det
som användes i den dåvarande ExternE-modellen, 3,1 miljoner Euro (1995). I den 
nu aktuella versionen av ExternE används värdet 3,6 miljoner Euro vilket 
motsvarar 34,2 miljoner SEK21. Hur man räknat fram värdet per år skiljer sig
också åt. Leksell (1999) dividerar värdet av ett statistiskt liv med det diskonterade 
antalet förlorade levnadsår vid ett genomsnittligt trafikdödsfall. I ExternE 

21 Om man räknar med en kurs på 9,50.
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använder man sig av europeisk statistik för män i åldern 35 och 45 och 
information om deras förväntade livslängd. Enligt våra beräkningar skiljer sig den 
förväntade återstående livslängden åt i dessa fall. Det diskonterade värdet anger 
Leksell (1999) till 15.76 vilket enligt våra beräkningar motsvarar 25 förlorade år. 
Motsvarande i ExternE är 37 förlorade år för män som är 35 år. Såsom tidigare 
nämnt har Leksell (1999) i sina beräkningar även justerat ner värdet för ett 
förlorat år med avseende på livskvalitet i högre åldrar. Detta sänker hans 
hälsovärdering med ca 24 % jämfört med om alla år värderades lika. Detta har 
man valt att inte göra i ExternE.

I Leksell (1999) används för partiklar och dödlighet ER-sambandet 0,57 % som
tagits fram, i SHAPE-projektet, utifrån tre amerikanska studier. Denna värdering
diskuteras i den SIKA-rapport som beskriver förutsättningarna för marginal-
kostnadsbaserade avgifter i transportsystemet (SIKA, 2000a). Frågan som ställs är 
om den koefficient som används för att beskriva sambandet mellan exponeringen 
för partiklar och effekt på mortaliteten är tillämpbara vid de relativt låga nivåer av 
partiklar som uppmäts i Sverige. Det man anger talar för en sådan värdering är att 
det på aggregerad nivå inte behöver finnas någon tröskeleffekt på partiklarnas 
inverkan på mortaliteten. Även i ExternE har man utgått från de amerikanska
studierna när det gäller att hitta en ER funktion. Den man till slut utgick ifrån var 
en studie av Pope et al. som omfattade 500 000 individer i 151 amerikanska
städer. Man har dock skalat ner den amerikanska koefficienten med en faktor tre 
av två skäl. Dels så har man i originalstudien troligtvis överskattat riskerna till 
följd av partikelexponering eftersom man använt dagens värden för exponering 
istället för historiska mätvärden. Dels pga. att man i tidsseriestudier i USA 
uppmätt större effekter för partikelexponering än vad man gjort i motsvarande
studier i Europa. Värdet på koefficienten som anges i ExternE-rapporten är 
0,214 % för PM2,5 och 0,129% för PM10

22. Med ER-funktionen för PM10 och 
utifrån information om befolkningens fördelning i olika åldrar beräknades antalet
förlorade år per 100 000 invånare vid en årlig exponering av en dos 10 mg/m3

PM10
23. Resultatet blev 157 förlorade år per 100 000 invånare per exponeringsår. 

När det gäller människors exponering för övriga luftföroreningar i tätort så 
utgår Leksell (1999) i sin mortalitetsvärdering av svaveldioxid utifrån de värden 
som tagits fram när det gäller partiklar. Därefter görs ett tillägg på 40% för 
sjuklighet och lidande. Värderingen av kvävedioxid relateras till värderingen för
svaveldioxid och partiklar. Den senare skalas dock ned eftersom osäkerheten om 
effekterna anses vara större. Leksell (1999) inkluderar inte ozon i sina 
värderingar. För VOC har värderingen gjorts utifrån den cancerrisk som är 
förknippad med några av dessa ämnen. Det värde man använder är ungefär hälften 
av värdet av ett statistiskt liv och är framtaget baserat på de värden som angavs i 

22 I ExternE använder en konverteringsfaktor på 1,67 för att överföra ER-funktioner beräknade för
PM2,5 till ER-funktioner för PM10.
23 Enligt Bickel et al. (1999, s 52): ”The years of life lost (YOLL) attributable to air pollution were
estimated by linking the regression estimates from Pope et al (1995) with the populations-at-risk
and age-specific death rates in four European countries (Germany, Italy, Netherlands, UK), using
life table methods. Effects were estimated separately for women and men, for the currently-alive
population in each of the four countries, using recent (c.1995) demographic data (numbers alive, 
annual death rates) i 1-year age-groups, up to age 94 inclusive, the latest years being extrapolated
when necessary. The aim was to evaluate the effect on mortality of a 1-yr. increment or reduction
of 10 mg/m3 PM10; i.e. with concentrations reverting to their original values after one year. This
reversion is an unrealistic scenario in practice; but it permits comparability with other effects 
evaluated in the present study”.
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den tidigare versionen av ExternE-modellen. Riskuppskattningen baseras på 
svenska studier. Detta motsvarar inte den ansats som används i den nu aktuella
versionen av ExternE. Där har istället alla olika hälsoeffekter för olika ämnen
värderats separat med användning av ER-samband. Huruvida man också nu 
använder en lägre värdering av VOLY för cancer har vi inte kunnat utläsa ur 
rapporten.

När de luftföroreningar som har regional spridning (och som har störst 
påverkan på naturen) utgår Leksell (1999) inte ifrån några ER samband. Istället 
använder han de av riksdagen fastslagna avgifterna för utsläppen av kvävedioxid, 
svaveldioxid och VOC. Hans argument för detta är att det kan ses som en officiell 
värdering av dessa utsläpps regionala miljöskador. Dessa avgifter kan räknas fram
utifrån de anpassningar som krävs för att nå vissa miljömål. Enligt Leksell (1999) 
skulle de då gällande avgifterna inte räcka för att nå fastställda utsläpps-
minskningar i vägtrafiken och han föreslår därför en ökning av den gällande 
värderingen. Han konstaterar dock att detta är osäkra värderingar som bör ses 
över. Vad han också diskuterar är utsläppen av PAH som sprids till grödor och 
den ökade cancerrisk som detta kan medföra men, pga. svårigheten med att mäta
dessa utsläpp, föreslås ingen värdering. 

När det gäller material så utgår Leksell (1999) inte heller här ifrån något ER 
samband. För nedsmutsning utgår han i diskussionen från en värderingsstudie
gjord av Transek som tittat på betalningsviljan för att minska utsläppen av 
nedsmutsande ämnen från bilar. Den studien användes för att ta fram den tidigare
värderingen av nedsmutsning och resulterade i höga värden 
(210 kr/exponeringsenhet). Nu konstaterar han att dessa resultat är förknippade 
med stor osäkerhet. Därför jämförs dessa resultat med några andra internationella 
studier som använder andra metoder för att uppskatta kostnaderna för påverkan på 
material. Utifrån dessa konstaterar Leksell att det finns ett flertal kostnader som
bör inkluderas när det gäller luftföroreningarnas effekter på material såsom 
rengöring och underhåll pga. nedsmutsning och korrosion, välfärdsförluster till 
följd av försämrad estetisk upplevelse av omgivningen men också, utifrån 
resultaten av en norsk studie, att man bör inkludera makroekonomiska
anpassningskostnader (=försämrad tillväxt) till följd av korrosion och 
nedsmutsning. När det gäller nedsmutsning blir hans föreslagna värdering en 
uppskattning utifrån resultaten i de olika studierna. När det gäller korrosion utgår 
Leksell (1999) ifrån det genomsnittliga resultatet i den norska studien. Den 
sammantagna värderingen blir då 57 SEK/exponeringsenhet, där 
7 SEK/exponeringsenhet orsakas av förekomsten av svaveldioxid som leder till 
korrosion. Denna värdering är väsentligt lägre än den tidigare värderingen. 

För skador på ekosystemet och material använder man sig i ExternE av ER-
samband för att beräkna skadorna när sådana finns. Av de fallstudier som finns 
med i rapporten framgår dock att de kostnader som räknas fram med den
nuvarande modellen till största delen beror på de effekter luftföroreningar har på 
människors hälsa, speciellt de effekter som primära (PM2,5) och sekundära (nitrat 
och sulfat) har på hälsan. För primära partiklar beror kostnaden av
befolkningstätheten i området där utsläppen sker. För sekundära partiklar är 
kostnaden beroende av var i Europa utsläppen sker eftersom detta ses som 
regionala effekter (Bickel et al., 1999, s.7). Exempelvis har man gjort beräkningar 
för kostnaderna i södra respektive norra Tyskland och funnit stora skillnader
däremellan. Denna skillnad förklarar man med att: ”The prevailing west wind 
transports emissions in the northeast of Germany towards the Baltic sea and
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Scandinavia. Thus little population is affected compared to the densely populated 
areas in Eastern Europe, where emissions from the Southwest are carried (Bickel 
et al., 1999, s. 216). 

6.6 Problem med värdering 
Såsom påvisats i ovanstående beskrivning finns det ett antal parametrar som
bestämmer det slutliga utfallet av värderingar, oavsett om det gäller värdering av 
hälsoeffekter, effekter på ekosystemet eller på material. Det tillvägagångssätt som
Leksell (1999) använde för att värdera de flesta av dessa effekter byggde inte på 
fastställda ER-samband utan på uppskattningar från andra studier eller utgående 
från värden av utsläpp som tagits fram i andra sammanhang. Den i ExternE
använda metodiken är att basera värderingarna på fastställda ER-samband när 
sådana finns. I de fall de inte finns utelämnas vissa effekter. Bägge dessa 
tillvägagångssätt leder till osäkerhet. I sin rapport till UNITE konstaterar Bickel 
och Schmid (2001): ”…there is however a remaining systematic uncertainty 
arising from lack of knowledge, and value choices that influence the results”. De 
redogör därefter för ett antal områden som kanske bör utforskas ytterligare 
(Bickel och Schmid, 2001):
¶ Vilka effekter partiklar har på människors hälsa och på vilket sätt 
¶ Vilka effekter nitrat har på människors hälsa 
¶ Användandet av VOLY 
¶ Spridningsmodellen för ozon 
¶ Utelämnandet av vissa effekter. De man nämner är; förändringar i 

biodiversitet, möjliga effekter till följd av kronisk exponering för ozon,
kulturella monument, direkta och indirekta effekter på skogens produktivitet,
påverkan på fisket etc. 

Till detta kan läggas en diskussion som förts i UNITE-projektet och som är 
kopplat till värderingen av effekter i olika länder. Eftersom vissa utsläpp får 
regional spridning kommer de att påverka individers hälsan i länder med
annorlunda inkomstnivå jämfört med landet där utsläppen sker. Frågan är hur det 
ska påverka kostnadsberäkningen i landet där utsläppen sker (Lindberg, 2001). 

Detta är enligt vår mening riktiga slutsatser. När det gäller värdet av ett
statistiskt liv och huruvida det kan användas i detta sammanhang så visar 
jämförelsen mellan Leksell och ExternE stora skillnader i värden även om
principerna för beräkning är desamma. Eftersom detta är en av de tyngsta posterna 
i beräkningen av marginalkostnaderna verkar forskningsinsatser på detta område
befogat. Likaså, ur svensk synvinkel, kan effekterna av frånvaron av 
kostnadsberäkningar för försurning och övergödning i ExternE modellen vara 
något som bör utforskas ytterligare. 

7 Osäkerhet 
Osäkerheten är stor och den finns i alla de enskilda delarna. Det konstaterande 
som Bickel et al., (1999) gör när det gäller använda ER-samband för hälsa bör nog 
prägla diskussionen även när det gäller beräkningen i stort. Vad de konstaterar är 
att de inte studerar exaktheten hos enskilda ER-samband utan snarare 
trovärdigheten i det samlade resultatet. Att titta på enskilda detaljer i beräkningar
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som har liten betydelse på det slutliga resultatet gagnar inte trovärdigheten.
Däremot behöver beräkningen av de faktorer som har stor betydelse granskas in i 
minsta detalj. Dessutom behöver man göra kostnadsberäkningar för effekter som 
utelämnats för att se huruvida det snedvrider resultaten. Ett stort problem här 
anser vi vara att man ännu inte kunnat hantera effekter på ekosystemet i sin helhet 
utan bara värderat enskilda detaljer. 

För att undersöka skillnader i utfall av denna typ av värderingsmetod samt vad 
de kan bero på har vi jämfört de värderingar som Leksell (1999) tog fram med de
värderingar som man använts sig av i ExternE modellen för att inom det sk 
UNITE-projektet, som nyligen avslutats, räkna fram de totala kostnaderna till 
följd av luftutsläppen från transportsektorn i Sverige. Dessa resultat bygger på 
grova utsläppsdata men kan ändå användas till att ge en fingervisning om 
skillnader mellan de använda värdena. För att kunna göra en jämförelse har vi 
utifrån resultaten i UNITE räknat fram den värdering per kg som använts i 
ExternE. Denna värdering redovisas i tabell 16 tillsammans med motsvarande
svenska värderingar som tagits fram av ASEK utifrån Leksells studie (SIKA, 
2000a).

Tabell 16 Kostnad per kg utsläpp i Sverige och enligt UNITE (SEK/kg)*.
UNITE

tätort

UNITE

landsbygd

Landskrona Regionala

utsläpp

Partiklar (diesel och bensin) 576,65 139,65 1769 0

SO2 11,4 11,4 72 20

NOx 17,1 17,1 66 60

NMVOC 3,8 3,8 40 30
* Vi har räknat om UNITE-värdena från Euro till SEK med kursen 9,50.

För alla utsläpp som beräknats understiger värderingen i ExternE den svenska. 
Detta trots en högre värdering av VOSL och en lägre diskonteringsränta i 
ExternE. En orsak när det gäller partiklar kan vara den lägre ER-koefficienten för 
kronisk dödlighet som används i ExternE. En annan kan ha att göra med
exponerings- och/eller haltberäkningen som vi inte har haft möjlighet att jämföra.
Det kan exempelvis bero på att Sverige är ett relativt glest befolkat land och att de
utsläpp som vi exporterar förs vidare till sjöss eller andra glest befolkade trakter.
Den största skillnaden i värdering gäller NMVOC. En stor orsak till detta tror vi
är att värderingarna omfattar olika effekter. I ExternE är endast kostnaderna av 
skador på grödor till följd av ozon-exponering beräknade. Detta eftersom man för 
att beräkna kostnaderna till följd av hälsorisker behöver utsläppsdata på enskilda 
VOC (bensen exempelvis). Leksells beräkning för VOC omfattar alla skador
(hälsa, grödor och skog). Vad som också ska noteras är att värderingen i ExternE
för svaveldioxid, kvävedioxid och VOC inte skiljer sig åt mellan tätort och
landsbygd. Vad detta beror på har vi inte kunnat klarlägga. 

När det gäller hur man behandlar osäkerhet i själva modellberäkningen i 
ExternE så har vi endast har tid att utforska detta lite. Ett kritiskt antagande som
man ur statistisk synvinkel kan ställa frågor kring är antagandet man gör om 
oberoende mellan ingående värden. Stämmer inte detta kan det exempelvis få
konsekvenser för beräkningen av konfidensintervall. 
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8 Slutsatser
Den europeiska miljömyndigheten EEA (European Environment Agency) arbetar
sedan 1998 med ett indikatorsystem, TERM, som ska kunna användas för att 
påvisa utvecklingen på transportområdet ur miljösynpunkt. Enligt den senaste 
rapporten så minskar inte utsläppen från transporter i önskvärd takt (EEA, 2001). 
En orsak till detta anges vara att priserna för olika transportmedel inte reflekterar 
deras faktiska kostnader för samhället. På grund av detta fattar individuella 
aktörer på marknaden beslut som inte leder till en för samhället önskvärt utfall.
När det gäller transporter innebär det exempelvis att den relativt sett mer
miljöförstörande bilen gynnas på andra färdmedels bekostnad. Ett sätt att påverka 
det individuella valet är att kostnaderna faktiskt avspeglar de verkliga 
kostnaderna. Inte minst av detta skäl är det angeläget att påvisa de kostnader som 
luftföroreningar från olika transportmedel ger upphov till.

Vår genomgång har dock visat att det av ett flertal olika skäl är problematiskt
att beräkna dessa kostnader utifrån rena exponerings-respons samband. Problemen
finns i alla delar av beräkningskedjan ”emissioner-halter-exponering-effekter-
värdering”. Osäkerheterna i emissionsberäkningarna kan bero på utelämnandet av 
effekter, litet underlag till vissa delar av modellen eller avvikelser från 
medeleffektsberäkningar i specifika fall. Vad det gäller utelämnandet av effekter 
kunde vi konstatera att emissioner och uppvirvling av slitagepartiklar från såväl 
vägtrafik som spårtrafik hade utelämnats, trots att dessa kan ge väsentliga bidrag 
till partikelemissionerna och därmed halterna. Partikelemissioner saknas också 
helt från flyg. Åldringseffekter på motor och reningssystem tas med för 
bensindriven personbil men i övrigt tar man inte med detta för några andra fordon 
eller för de andra transportslagen. Hjälpmotorer och tilläggsutrustning såsom
luftkonditionering är också en sak som man inte tar med. Startemissioner är 
relativt väl beskrivet för personbil utom möjligen för mycket låga temperaturer,
för tunga fordon är beskrivningen mycket förenklad medan det saknas helt för 
andra transportslag.

Underlaget till modellerna varierar mycket mellan olika transportslag.
Underlaget är störst till vägtrafik, men även där finns brister bl.a. så saknas 
emissionsdata för tunga fordon och tvåhjulingar under verkliga körförhållanden. 
För sjöfart har man också svårigheten att fartygens egenskaper skiljer sig mycket
mellan olika individer vilket i sin tur försvårar modellering eftersom man nästan 
skulle behöva göra mätningar på alla fartyg. Detta problem finns även för 
vägtrafik eftersom det finns så stor mängd olika bilmodeller och motormodeller.
En fördel för vägtrafik är att man under lång tid haft gemensamma emissionskrav
för olika grupper av fordon något som tills nyligen har saknats för sjöfart. För 
trafikflyget och spårtrafiken är antalet olika modeller något mindre vilket gör det
lite lättare. Många av beräkningarna är av typen medeleffektsberäkningar. Detta är 
ett problem när man är intresserad av att beskriva effekten av transporter i ett visst
land eller av en specifik transport. Avvikelsen från medeleffekten kan då bli 
relativt stor och därmed också det fel som blir om man använder sig av 
medeleffektsberäkningar. Möjligheten att modellera annat än medeleffekter är 
störst för vägtrafik och minst för sjöfart. För vägtrafik modelleras emissionerna i 
de flesta fall direkt utifrån bl.a. medelhastighet, medan man för övriga 
transportslag räknar emissionerna utifrån bränsleförbrukningen. Erfarenheter från 
vägsidan visar dock att förhållandet mellan emissioner och bränsleförbrukningen 
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kan variera rätt så mycket mellan olika driftsfall, särskilt på moderna motorer med
avancerad reningsteknik.

Utsläppen från de olika transportslagen sker på olika ställen. Andelen i tätort är
störst för vägtrafik och minst för luftfart. En stor del av luftfartens utsläpp sker i 
gränsen mellan troposfären och stratosfären vilket gör att en del ämnen som
normalt är alldeles för kortlivade för att nå stratosfären når dit och på så sätt kan
delta i stratosfärskemiska processer. Hela 70 procent av sjöfartens utsläpp sker 
inom 400 km från land och kan dessutom för en del hamnstäder bidra väsentligt 
till försämring av den lokala luftkvaliteten. Spårtrafiken i Sverige går till största
delen på el. Banverket köper in s.k. ”grön el” vilken till stor del baseras på 
vattenkraft och till en mindre del på biobaserade kraftverk och vindkraft. Detta 
ger förhållandevis små utsläpp jämfört med övriga transportslag. Skulle man
däremot basera elproduktionen på kolkondens skulle emissionerna från spårtrafik 
för en del fall kunna bli större per transporterat gods än vad det är från både 
sjöfart och vägtransporter. 

Även i beräkningen av halter finns en stor osäkerhet. Den regionala 
spridningsmodellen som används i ExternE är validerad bl.a. i Tyskland och 
Frankrike. Osäkerheten ligger för långtidsmedelvärden på en faktor 2–6, där den 
högre siffran kan minskas genom att välja ett mer finmaskigt beräkningsrutnät. 
Det framgår dock inte om den lokala spridningsmodellen är validerad. Det är dock 
en relativt vanlig typ av s.k. Gaussmodell som används i många andra 
spridningsmodeller och som också har validerats i ett flertal fall. Det är viktigt att 
påpeka att modellerna i ExternE inte är validerade för nordiska klimatförhållanden
med en stor andel stabila förhållanden och låga temperaturer under vinterhalvåret. 
Den lokala spridningsmodellen kan inte beräkna halter i gaturum. Halterna där
kan vara dubbelt så höga (årsmedel) som de halter ovan tak som modellen
beräknar. Beräknade halter är årsmedelhalter. Med nuvarande ER-samband som 
är linjära utan tröskelvärde och med över tiden fasta befolkningsfördelningar 
skulle det inte ge något ytterligare att beräkna korttidsmedelvärden. Om man
däremot utvecklar exponeringsmodeller med tröskelvärden eller befolknings-
fördelning som varierar med tiden måste man också utveckla haltberäkningen till
att även beräkna korttidsmedelvärden.

En stor osäkerhet verkar finnas i delen exponering-effekter. Kostnaderna som
idag räknas fram i ExternE-modellen, som tagits fram på europeisk nivå, består 
till största delen av kostnader för hälsa. En orsak till detta är att många ER
samband för effekter på naturen saknas. Även för hälsa är dock de exakta 
sambanden mellan förekomsten av olika föroreningar och deras effekter oklara.
Detta gäller exempelvis partiklar som tros ha den största inverkan på hälsa. I 
partiklar inkluderas både sådana som genereras direkt av trafiken i ett område men
även sådana som förs in från utsläpp i andra områden. Exakt vilka av dessa som
har störst effekter på hälsan är inte klarlagt. Detta har dock betydelse för 
kostnadsberäkningen av utsläppen från transporterna i exempelvis en tätort.
Beräkningen blir betydligt mer komplicerad om man ska härleda vilka effekter 
transporterna i ett visst område får i andra områden som inkluderar både mänsklig
och naturlig exponering, än om den största effekten är i närområdet.

Mycket forskning sker inom detta område. Det finns eller har funnits
europeiska samarbetsprojekt kring problemen med partiklar och material. Likaså 
sker samverkan när det gäller spridningsmodeller där indata hämtas från 
mätstationer runt om i Europa. Emissionsmodellerna vidareutvecklas inom det 
pågående EU-projektet ARTEMIS. Projektet engagerar en stor del av den 
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europeiska kompetensen inom området och skall vara klart under 2003. En del av 
de brister i modellerna som nämndes ovan rättas då också till, bl.a. lägger man
relativt mycket vikt på att få fram data för emissioner från tunga fordon och 
tvåhjulingar under verkliga driftsförhållanden. I Sverige finns det flera olika 
miljöer där forskning som är relevant för detta område bedrivs. Exempelvis är
IVL inblandade i många projekt när det gäller emissioner och spridning, liksom
ITM luftlaboratoriet vid Stockholms universitet. Vid VTI har många
emissionsmodeller som idag används i Sverige tagits fram. Vid Institutionen för
folkhälsa och klinisk medicin på Umeå Universitet och IMM vid Stockholms
Universitet görs epidemiologiska studier kring luftföroreningarnas effekter. På 
SLU och olika naturvetenskapliga institutioner runt om i landet bedrivs forskning
kring luftföroreningarnas effekter på ekosystemet. ICC arbetar med nedbrytning 
av material medan SMHI arbetar med emissionernas spridning. När det gäller 
själva värderingsproblematiken har vi dock inte hittat någon miljö som arbetar
med det. I Lund har man lång tradition av riskvärdering kopplat till trafikolyckor 
men, som framgått av diskussionen ovan, är det osäkert om dessa värden är 
tillämpliga när det gäller de risker som är relaterade till luftföroreningar24.

Problemet med regionalt spridda emissioner ser vi dock som ett till viss del
outforskat område. Det är dock av betydelse ur svenskt perspektiv eftersom vi 
drabbas av svavel- och kväveutsläpp som sker på kontinenten. Kostnader för detta 
inkluderas idag inte i ExternE-modellen. Svårigheten här finns i flera led i kedjan.
Det är exempelvis klarlagt att eko-systemet har påverkats av dessa utsläpp men få 
försök har gjorts att värdera hela eko-system. Det visar sig också att ER 
sambanden troligtvis skiljer sig åt mellan olika länder. Frågan är då hur man ska
hantera detta i modellen. Ska man värdera emissioner olika beroende på var de 
slutligen kommer att deponeras. Om så är fallet, ska även värderingen skilja sig åt 
beroende på exempelvis skillnader i risk. Man har exempelvis funnit att ER-
sambandet skiljer sig åt mellan länder med olika medellivslängd. Orsaken här tror 
man är att i länder med kortare medellivslängd så är den andel av befolkningen 
(äldre) som är mest känslig för partikelexponering lägre. Detta innebär att färre 
kan påverkas vilket i sin tur ger en lägre effekt.  Det har i detta sammanhang även
diskuterats vilken värdering man ska använda om inkomstnivån i utsläppslandet 
skiljer sig från den i det land där nedfallet sker.

Ett annat, tror vi, outforskat problem är kopplat till implementeringen av 
marginalkostnadsprissättningen och möjligheten att relatera kostnader till olika
fordon. Detta problem har vi inte diskuterat speciellt ingående i denna rapport 
men som framgår av bilaga 2, ”faktorer som påverkar emissionerna”, så finns det 
en mängd åtgärder som kan påverka emissionerna för enskilda fordon. Problemet
blir då att sätta rätt kostnad på rätt fordon, på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Olika 
fordonsslag är också olika svåra att avgiftsbelägga. Problemet blir här att om man
endast kan avgiftsbelägga vissa transportslag utifrån de kostnader som de ger 
upphov till kommer de samhälleliga målen inte att uppnås. I så fall behövs andra 
styrmedel för de transportslag som inte kan avgiftsbeläggas. Vikten av att 
avgiftsbelägga, eller använda andra styrmedel, framgår dock av den utveckling 
man nu tror sig se inom den svenska spårtrafiken. I och med avregleringen ger sig 
nya aktörer in på denna marknad. För att vara konkurrenskraftiga inhandlar de 

24 Detta är endast några exempel. Av Naturvårdsverkets lista år 2001 över miljörelaterad forskning 
som beviljats anslag framgår att mycket forskning sker på enskilda institutioner runt om i landet.
Vi har dock inte haft möjlighet att kartlägga detta inom ramen för detta arbete. 
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billiga men gamla diesellok från öststaterna vilket ökar spårtrafikens
miljöbelastning. Med en miljöavgift hade det kanske inte varit en lönsam strategi.
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Tabell B1 Regler, överenskommelser och ekonomiska styrmedel som 
begränsar utsläppen från vägtrafik. 

Svaveldioxid

EU lagstiftning

EU-direktivet 98/70/EG reglerar svavelhalten och andra egenskaper av bensin och diesel som används i fordon.
Svavelgränsen för bensin är satt till 150 ppm för 2000 och för diesel 350 ppm. I ett förslag till nytt direktiv
(KOM(2001)241 slutlig) ges förslag på gränser för 2005 och 2010. För 2005 är gränsen för bensin och diesel 50
ppm och för 2010 10 ppm, den sista kvaliteten måste tillhandahållas redan 2005. För 2005 är gränsen för diesel
50 ppm och för 2010 10 ppm, den sista kvaliteten måste tillhandahållas redan 2005.

Svensk miljöklassning av bränsle

95 procent av dieseln som används till vägtrafik miljöklass 1 som har en svavelgräns på 10 ppm. Miljöklass 3
diesel har en svavelgräns på 350 ppm d.v.s. som EU-kravet. All bensin som säljs idag är av miljöklass 1 som har
en svavelgräns på 50 ppm. Den lägre svavelhalten i såväl bensin som diesel ökar katalysatorernas effektivitet och 
därigenom minskar även andra ämnen än svavel.

Övrigt

Vägverket ställer krav vid upphandling av entreprenader att diesel skall vara av miljöklass 1 och bensin av minst
miljöklass 2. 

Kväveoxider

EU lagstiftning

EU reglerar utsläppen från samtliga fordonsslag inklusive mc och moped. Krav på nya personbilar och lätta
lastbilar anges i 70/220/EEG, nya tunga lastbilar och bussar i 88/77/EEG och nya mc och mopeder i 97/24/EG.

Personbilar och lätta lastbilar: I ändringen 98/69/EG anges krav för personbilar fr.o.m. 2001 och 2006. För
bensindrivna personbilar innebär kraven en reduktion på 40 procent för 2001 och 70 procent för 2006 jämfört
med tidigare krav. Den relativa reduktionen för dieseldrivna personbilar är ungefär lika stor men från en högre
nivå.

Tunga fordon: I ändringen 1999/96/EG anges krav för tunga fordon 2001, 2005 och 2008. Kraven innebär en
reduktion med 30 procent för 2001, 50 procent för 2005 och 70 procent för 2008 jämfört med tidigare krav.

Svensk miljöklassning av fordon

I Sverige miljöklassas för närvarande enbart personbilar och lätta lastbilar. Systemet bygger numera på EU:s
krav. Miljöklass 3 är obligatoriska krav och kommande kravnivå kallas sedan för miljöklass 2 och om ytterligare
nivå finns kallas den för miljöklass 1. Systemet för tunga fordon är vilande. I Regeringens proposition
2001/02:31 ges bl.a. förslag till ett nytt system för personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon. Systemet är mer
harmoniserat med EU:s avgaskrav och beteckningen bygger på årtal som avgaskraven blir obligatoriska inom
EU. T.ex. EU2005.

Övrigt exempel

I Sverige finns miljözoner i Lund, Malmö, Göteborg och Stockholm miljözoner för tunga fordon som förbjuder
fordon som är äldre en ett visst årtal att trafikera zonen. Vid upphandling av entreprenader använder Vägverket
ekonomiska styrmedel baserade på miljöklass och fordonets ålder. I Vägverkets resepolicy ställs krav på att bilen
skall vara miljöklassad.
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Tabell B1  Forts. 

Flyktiga kolväten och kolmonoxid

EU lagstiftning om avgaser

EU reglerar utsläppen av kolväten och kolmonoxid från samtliga fordonsslag inklusive mc och moped. Direktiv
se kväveoxider.

Personbilar och lätta lastbilar: För bensindrivna personbilar innebär kraven en reduktion på 40 procent för 2001
och 70 procent för 2006 jämfört med tidigare krav. För dieseldrivna personbilar är kraven angivet som summan
av kväveoxider och kolväten, men generellt är utsläppen av kolväten från dieseldrivna personbilar mycket låga.
Avdunstningskraven för bensindrivna personbilar innebär en skärpning för 2001 men därefter ingen ytterligare
skärpning.

Tunga fordon: Kraven innebär en reduktion med 30 procent för 2001, 50 procent för 2005 jämfört med tidigare
krav. Kraven 2008 innebär ingen ytterligare skärpning.

EU lagstiftning om bränsle

EU-direktivet 98/70/EG reglerar bensenhalten i bensin. Kraven innebär att bensenhalten i bensin från 2000 är
maximalt 1 volymprocent (2,7 viktsprocent) vilket är en femtedel av vad som tilläts tidigare.

Svensk miljöklassning av fordon

Se kväveoxider

Svensk miljöklassning av bränsle

Miljöklass 1 bensin som är det enda som saluförs i Sverige får innehålla högst 1 volymprocent bensen.

Övrigt exempel

Se kväveoxider

Partiklar

EU lagstiftning om avgaser

EU reglerar utsläppen av partiklar från dieseldrivna lätta och tunga fordon. Krav saknas för bensindrivna fordon.
Direktiv se kväveoxider.

Personbilar och lätta lastbilar: För dieseldrivna personbilar innebär kraven en reduktion på 40-50 procent för
2001 och 70-75 procent för 2006 jämfört med tidigare krav.

Tunga fordon: Kraven innebär en reduktion med 30 procent för 2001, 85-90 procent för 2005 jämfört med
tidigare krav. Kraven 2008 innebär ingen ytterligare skärpning.

Svensk miljöklassning av fordon

Se kväveoxider

Övrigt exempel

Se kväveoxider

Koldioxid

Överenskommelse mellan kommissionen och bilindustrin i Europa (ACEA), Japan (JAMA) och Korea (KAMA).

Överenskommelserna innebär en 25 procentig reduktion av det genomsnittliga koldioxidutsläppet från nya bilar
från 1995 till 2008-2009.

Övrigt exempel

I Vägverkets resepolicy ställs krav på maximal bränsleförbrukning hos hyrbilar och tjänstebilar.
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Tabell B2 Fordonskategorier i MEET.

Huvudkategori Underkategori 1 Underkategori 2 Underkategori 3 

Personbil* bensin Motorvolym <1,4 l,

1.4-2.0 l,

>2.0 l 

Årsmodell/Avgaskrav

10 per motorvolym

diesel Motorvolym <2.0 l,

>2.0 l 

Årsmodell/Avgaskrav

5 per motorvolymklass

LPG Årsmodell/Avgaskrav

5 per motorvolymklass

2 takt Utan avgasrening samt

Framtida

Lätt lastbil (<3,5 ton)* bensin 5 årsmodeller/avgaskrav

diesel 5 årsmodeller/avgaskrav

LPG

Tunga fordon* Diesel Tunga lastbilar fördelade
på totalvikter

3,5-7,5 ton

7,5-16 ton

16-32 ton

32-40 ton

Stadsbuss

Landsvägsbuss

Årsmodell/Avgaskrav

5 per underkategori 2 

LPG

Tvåhjulingar Bensin <50 cm3 3 ålderskategorier/avgaskrav

>50 cm3

4 takt

2 ålderskategorier/avgaskrav

>50 cm3

2 takt

2 ålderskategorier/avgaskrav

*I Underkategori 1 finns även medtaget CNG, Alkohol (endast personbil och lätt lastbil), RME,
El, och Hybrid.
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Tabell B3 Regler och ekonomiska styrmedel som begränsar utsläppen från 
sjöfart.

Svaveldioxid

EU lagstiftning

EU-direktivet 1999/32/EG begränsar svavelhalten i bla marin dieselbrännolja som används för transporter
inom och mellan länder i Europeiska unionen till 0,2 viktsprocent från 1 juli 2000 och till 0,1 viktsprocent
from 1 janurari 2008. I direktivet anges även en gräns på 1 viktsprocent för tunga eldningsoljor from 1
januari 2003, havsgående fartyg är dock undantagna.

I EU-direktivet 98/70/EG anges krav på bensin och diesel för motorfordon.

International Maritime Organisation (IMO) 

IMO har dels satt ett globalt tak på 4,5 viktsprocent svavel i tjockolja och dels infört speciella krav i
känsliga områden s.k. Sulphur Oxides Emission Control Area. Östersjön är definierat som ett sådant
område. För dessa områden gäller att åtminstone ett av följande krav skall vara uppfyllt:

Svavelhalten i bränslet som används på fartyget får inte överskrida 1,5 viktsprocent

Ett reningssystem skall finnas som minskar utsläppet från fartyget från såväl huvudmotorer som
hjälpmotorer till jögst 6 g svaveldioxid per KWh.

Miljödifferentierade farledsavgifter i Sverige

Svavelrabatt på farledsavgiften (se nedan under kväveoxider) på 90 öre per bruttoton och resa om mindre
än 0,5 viktsprocent svavel för passagerarfartyg och 1 viktsprocent för övriga.

Kväveoxider

International Maritime Organisation (IMO) 

IMO har satt upp regler för maximala utsläpp från nya dieselmotorer med effekt på mer än 130 kW som
installeras i fartyg efter 1 januari 2000. Reglerna gäller även vid väsentliga ombyggnader av motorer.
Följande gränsvärden gäller för motorerna

17 g/Kwh när varvtalet  n är mindre än 130 rpm

45*n-0,2 g/Kwh när n är 130 rpm eller mer men mindre än 2000 rpm

9,8 g/KWh när n är 2000 rpm eller mer.

Miljödifferentierade farledsavgifter i Sverige

Farledsavgiften differentieras med avseende på fartygets utsläpp av kväveoxider och svaveldioxid (se 
ovan). Avgiften tas ut per resa och differentieras enligt:

vid utsläpp mindre än 2g/KWh 3,40 kr/bruttoton och resa (3,70)

vid utsläpp större än 12g/KWh 5 kr/bruttoton och resa (5,30)

vid utsläpp mellan 2 g/KWh och 12 g/KWh tillämpas linjär interpollation.

Siffror inom parentes avser tankfartyg. Avgiften tas ut max 12 ggr per år för lastfartyg och 18 ggr per år
för passagerarfartyg. Dock max 100-160 kkr per resa för tankfartyg och 60-100 kkr för övriga. För att
ytterligare uppmuntra installation av reningsutrustning m.m så sker en återbetalning av farledsavgifter
under femårperiod om max 40% före 2000 och 30% under 2001 av investeringskostnaden.

Flyktiga kolväten och kolmonoxid

1996 införde amerikanska naturvårdsverket, US EPA, avgaslagstiftning med mål att reducera utsläpp av 
kolväten från utombordare och "personbåtar" med 75% till 2025. Kraven gäller från 1997 års modell.
California Air Resource Board, CARB, har skärpt dessa krav så att man väntas få 50 procent lägre
emissioner än det nationella programmet 2010.
Källa: Trozzi och Vaccaro 1998b, Sjöfartsverket 2000, EU 1999.
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Tabell B4  Använda ER-samband i ExternE Core/Transport. 
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Tabell B4  Forts. 

Källa: Bickel et al. (1999).
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Åtgärder som minskar emissioner och energiförbrukning. 

1. Vägtrafiken 
De faktorer som påverkar energiförbrukning och emissioner kan delas in i: 
¶ Energianvändning
¶ Drivlina och reningssystem
¶ Energibärare
¶ Alternativa drivsystem
¶ Faktorer som påverkar andra emissioner än avgaser och avdunstning
¶ Operativa faktorer 

1.1 Energianvändning 
Den energi som åtgår till framdrift av ett fordon är produkten av färdmotståndet 
och sträckan. Färdmotståndet är den kraft som fordonet måste övervinna för att 
röra sig framåt. Färdmotståndet är summan av rullmotstånd, luftmotstånd, 
accelerationsmotstånd och stigningsmotstånd. Den energi som används för att 
övervinna rullmotstånd och luftmotstånd går förlorad i form av värmeenergi.
Energin som används till att övervinna stigningsmotståndet blir dock lägesenergi
och den energi som används för att övervinna accelerationsmotståndet blir 
rörelseenergi. Såväl rörelseenergin som lägesenergin kan användas vid ett senare 
tillfälle för att övervinna övriga motstånd, men många gånger bromsas de bort och 
då övergår även de till värmeenergi. Enligt egna beräkningar går ca 40 procent av 
framdrivningsenergin i tätort förlorad som värmeenergi i bromsar. Elektriska 
drivlinor har här fördelen att de kan ta tillvara på en del av denna energi. Även 
vägutformning och körsätt kan förändras så att antalet retardationer minskas.

Rullmotståndet, stigningsmotståndet och accelerationsmotståndet är direkt
proportionella mot fordonets vikt. Luftmotståndet är proportionellt mot kvadraten 
av hastigheten. Även rullmotståndet ökar med hastigheten dock inte lika snabbt 
som luftmotståndet. Vid körning på relativt plan motorväg dominerar
luftmotståndet för personbilar medan rullmotståndet fortfarande är det viktigaste 
för tunga lastbilar. I tätort är oftast accelerationsmotståndet som bidrar till den 
största delen av energianvändningen då stor del bromsas bort. Redan vid relativt 
små lutningar får stigningsmotståndet stor betydelse särskilt för de tunga 
fordonen.

Det har under åren gjorts en hel del för att minska luftmotståndet på fordon. 
Detta gäller både tunga och lätta fordon. Luftmotståndet på tunga fordon har 
minskat med i storleksordningen 40 procent de senaste 20 åren. Enligt en 
sammanställning av Hammarström (2000a) minskade luftmotståndet på 
personbilar med i storleksordningen 25 procent mellan början av åttiotalet och 
början av 90 talet, men han kunde också konstatera att det fram till 1996 inte 
skedde någon ytterligare förbättring. Den återstående potentialen är troligen inte
lika stor. Trenden är dock inte alldeles klar för personbilar där det finns segment
som går i fel riktning. Den typen av stadsjeepar som blivit vanligare speciellt 
under senare år har ett luftmotstånd som är nästan dubbelt så stort som en modern
strömlinjeformad familjebil. Åhman (1999) gör bedömningen baserat på flera 
olika källor att luftmotståndet skulle kunna minska med 25 procent på nya 
personbilar. Poulton (1997) bedömer dock att potentialen är ca 15 procent. 
Luftmotståndet påverkas även av avståndet till framförvarande fordon. Enligt 
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Hammarström (2000a) kan bränsleförbrukningen för en personbil vara 
6–12 procent lägre bakom en tung lastbil vid 85 km/h jämfört med fritt fordon. 

Vikten är en mycket viktig faktor för minskning av färdmotståndet eftersom 
det påverkar flera av färdmotståndets komponenter. Det är något man har 
fokuserat på vid framtagning av de nischbilar som har extremt låg 
bränsleförbrukning. I stort har dock utvecklingen gått mot allt tyngre bilar. 
Medianvikten för nyregistrerade personbilar år 2000 låg på 1 400 kg medan den 
tio år tidigare 1990 låg på 1 280 kg (Bilsweden, 2001). Förhållandevis liten del av 
totala vikten för en personbil är dessutom att betrakta som nyttig. Om en person 
(75 kg) färdas ensam i en personbil som väger 1 400 kg, är endast 5 procent av 
vikten nyttig last.  Tunga lastbilar har också blivit tyngre men deras lastkapacitet 
har samtidigt ökat. Åhman (1999) gör bedömningen, baserat på flera olika källor, 
att vikten på personbilar skulle kunna minska från 1400 kg till 1000 kg genom att 
använda lättare material. Kågeson (2001) anger, baserat på backcasting, att 
potentialen skulle kunna vara 10–15 procent fram till 2008. Genom att minska
storleken och prestanda på fordonen skulle vikten kunna minskas ytterligare. Här 
borde det finnas en potential i Sverige som har Europas största bilar. Bilar med
nya typer av drivlinor såsom elfordon och bränslecellsfordon har ett visst 
vikthandikapp i förhållande till konventionella drivlinor.

Rullmotståndet beror utöver vikten och hastigheten även på en s.k. 
rullmotståndskoefficient. Den största delen av rullmotståndet uppkommer mellan
däck och underlag och endast en mindre del genom lagerfriktion.
Rullmotståndskoefficienten är beroende av bl.a. däcktryck. Genom att ta fram 
däck som tål ett högre tryck bedömer Åhman (1999), baserat på flera källor, att 
det borde vara möjligt att minska rullmotståndskoefficienten på personbilar från 
0,011 idag till 0,008 i framtiden. Även med utgångspunkt från dagens däck går det 
att göra en hel del. Enligt Wilbers (1999) har 45 procent av den holländska 
bilflottan för lågt däckstryck vilket ger en merförbrukning på 100 miljoner liter 
per år. Rullmotståndet beror även på vägyta och väglag.

Totalt bedömer Åhman (1999) att en kombination av åtgärder på vikt, 
luftmotstånd och rullmotstånd skulle kunna ge en minskning av 
energianvändningen för framdrift med 36 procent. Han har dock använt gamla
siffror på luftmotståndet vilket gör att potentialen är något mindre eller ca 34 
procent. Fordon med alternativa drivlinor såsom elfordon, bränslecellsfordon och 
hybridfordon anser han inte ha samma potential eftersom de väger mer än 
konventionella fordon. 

Partnership for a New Generation of Vehicles (PNGV) är ett 
forskningssamarbete mellan federala myndigheter i USA och den amerikanska 
bilindustrin för att utveckla nya konkurrenskraftiga tekniker för kommande
generationer av fordon (PNGV, 2001). PNGV anger som mål att få fram
produktionsprototyper till 2004 s.k. supercars där vikten minskas med 40 procent
från 1450 kg till 870 kg, luftmotståndet med knappt 40 procent från 0,32 Cd till 
0,20 Cd och rullmotståndet från 0,008 till 0,005. Detta med utrymmen som i en 
amerikansk familjebil. Dessa siffror indikerar en minskning med drygt 50 procent
på totala framdrivningsenergin. Utöver detta satsar man en hel del på optimering
av drivlinan. Det totala målet är att bränsleförbrukningen skall kunna bli en 
tredjedel av vad den är idag eller närmare bestämt 0.29 l/mil (80mpg). Under 
2000 har GM, Ford och Daimler-Chrysler redovisat tre konceptbilar som ligger 
relativt nära bränslemålet. Luftmotståndet ligger på alla tre bilarna i nivå med
målsättningen medan man för vikten har en del kvar innan man nått målet.
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1.2 Drivlina och reningssystem 
Det har genom åren genomförts en hel del åtgärder på drivlina och reningssystem
för att klara av allt hårdare avgasreningskrav. Utöver detta finns redan idag 
beslutade framtida avgasreningskrav. Dessa avgasreningskrav är dock inte 
tillräckliga för att nå mål om ett långsiktigt hållbart transportsystem ur ekologisk
synvinkel. I tabell 1 till 4 redovisas exempel på åtgärder på drivlina och 
reningssystem för att minska bränsleförbrukning och emissioner från 
konventionella motorer och reningssystem.

Tabell 1.  Exempel på åtgärder på konventionella motorer och reningssystem. 
Procentuell reduktion

CO2/bf NOx VOC PM Kommentar

1 Minskad
cylindervolym

minskar Tydlig samband mellan
cylindervolym och
bränsleförbrukning vid analys av 
nya personbilar. Däremot inget
samband med övriga emissioner.

2 Minskad effekt minskar Tydlig samband mellan effekt
och bränsleförbrukning vid
analys av nya bensindrivna
personbilar

3 Ökad andel
dieseldrivna
personbilar

minskar ökar minskar ökar Förutsatt dagens teknik

4 Tidigare
introduktion av 
kommande
avgaskrav
genom
miljöklassnings
system

<8 % <4 % <9 % Minskning totala utsläpp om
100 % uppfyller mk2005
2002/2003.

5 System för
avstängning vid
tomgång

10 % Potential för nya personbilar.

6 Automatiska
mekaniska
växellådor och
CVT

5–10 % Potential för nya personbilar
jämfört med manuell växellåda.

Källa: Vehicle Certification Agency (2001), Johansson (2001a), Poulton (1997).

Bensindrivna personbilar har förhållandevis låga emissioner med undantag av 
koldioxid vid normal driftstemperatur. För en del bilmodeller bör man kanske 
också tillägga att detta i alla fall gäller om körmönstret inte avviker allt för mycket
från de körcykler som används vid avgasgodkännandet. S.k. cycle-beating har 
genom åren förekommit såväl för lätta fordon som för tunga fordon. Potentialen 
till utsläppsminskningar från dessa fordon ligger därför framförallt i minskning av 
kallstartsutsläpp, avdunstning och cycle-beating. Dieseldrivna fordon har 
fortfarande relativt stora utsläpp av partiklar och kväveoxider. Tyvärr gäller detta 
även direktinsprutade bensinmotorer som dessutom inte omfattas av några krav
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vad det gäller partikelutsläpp. Effektiva åtgärder är De-NOx katalysatorer, SCR 
och partikelfällor.

Tabell 3. Exempel på åtgärder, bensindrivna lätta fordon.
Procentuell reduktion

CO2/bf NOx VOC PM Kommentar

1 Minskade
kallstartsutsläpp

<10 % <10 % <20 % <20 % Potential till minskning av lätta
fordons utsläpp. Siffrorna anger
kallstartsutsläppens andel. Vissa 
åtgärderna kan göras både på
befintliga fordon och nya fordon.

2 Minskad
avdunstning från
fordon och
distribution

<40 % Potential till minskning av lätta
fordons utsläpp. Siffrorna anger
avdunstningens andel. Nya krav efter
2000 saknas trots att avdunstningen
står för en betydande del av
kolväteutsläppen

3 DeNOx
katalysator/fälla
eller SCR på
direktinsprutade
bensinmotorer.

30–80 % 10–50 % Potential till minskning utöver 2005
krav för direktinsprutade
bensinmotorer

4 Bättre
avgastest/service

-5-+5 % 10–25 % Potentialen avser katalysatorrenade
personbilar Förbättring av avgastest
som gör att man upptäcker fel lättare
som sedan åtgärdas

5 Förbättrad
förbränning

5 % Potential för nya fordon.

6 Minskning av
pumpförluster
genom variabla
ventiltider och
ventillyft.

10–15 % Potential för nya fordon. Medger
större trottelöppning eller trottellöst
system.

7 Variabel
kompression

10 % Potential för nya fordon.

8 Direkt-
insprutning

10–25 % ökar ökar Potential för nya fordon.
Utsläppsökningar om inte DeNOx och
anordning för att minska partiklar
används. Sistnämnda kräver
antagligen partikelkrav även för
bensinmotorer.

9 Variabelt
ventillyft och
ventiltider
mekaniska eller
elektromagne-
tiska ventiler.

10–15 % Potential för nya fordon. Medger
trottellöst system som minskar
pumpförluster.

Källa: Energimyndigheten (2000) Vägverket (1999b) Eriksson och Gripmark
(1997) European Commission (2000) BMW (2001) Ahlvik och Brandberg (1999) 
Poulton (1997).
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Bränsleförbrukningen är kritisk för koldioxidutsläppet så länge man inte byter till 
bränslen som inte ger någon nettoökning av koldioxid. Enligt Poulton (1997) kan 
bränsleförbrukningen minskas på bensindrivna personbilar med 35–40 procent 
genom åtgärder på motor och transmission. Åtgärderna inkluderar utöver 
direktinsprutning och automatisk manuell växellåda även förbättrad förbränning,
minskning av pumpförluster, precisionskylning, värmelager och minskning av 
friktionsförluster. För tunga fordon har hittills mycket av den tekniska 
utvecklingen tagits ut i form av minskad bränsleförbrukning medan man för lätta 
fordon tagit ut det i form av ökade prestanda. Minskning av cylindervolym och 
effekt kan därför minska bränsleförbrukningen väsentligt på lätta fordon. Poulton 
(1997) anger här en potential på 10–20 procent för lätta fordon. För tunga fordon 
är potentialen antagligen inte så stor.

Tabell 3. Exempel på åtgärder, dieseldrivna fordon.
Procentuell reduktion

CO2/bf NOx VOC PM Kommentar

1 Optimering av
förbränning
och in-
sprutning, höjt 
insprutnings-
tryck

Minskar

2 Fler ventiler
per cylinder

Minskar

3 Oxidations-
katalysator

0–50 20–50 0–50 Potential till minskning utöver
2005 krav för dieseldrivna lätta
fordon. Hög reduktion av NOx
förutsätter aktivt system med
tillförsel av bränsle

4 Partikelfälla 25 80–95 Potential till minskning utöver
2005 krav för dieseldrivna lätta
fordon.

5 DeNOx
katalysator/
fälla eller SCR

20–80 0–50 5–50 Potential till minskning utöver
2005 krav för dieseldrivna lätta
fordon.

6 EGR minskar minskar

7 ATAC/HCCI minskar minskar ökar
Källa: European Commission (2000), Ahlvik och Brandberg (1999) Poulton 
(1997), Oberg (2001).
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Tabell 4. Exempel på åtgärder, tunga fordon.
Procentuell reduktion

CO2/bf NOx VOC PM Kommentar

1 Optimering av
förbränning
och in-
sprutning, höjt 
insprutnings-
tryck

Minskar

2 Fler ventiler
per cylinder

Minskar

3 Oxidations-
katalysator

60–95 20–25 Potential till minskning utöver 2005
krav för tunga fordon.

4 Partikelfälla 50–80 Potential till minskning utöver 2005
krav för tunga fordon. Potential till
minskning utöver 2005 krav för
dieseldrivna lätta fordon.

5 DeNOx
katalysator/-
fälla eller SCR

50–70 0–60 0–50 Potential till minskning utöver 2005
krav för tunga fordon. Potential till
minskning utöver 2005 krav för
dieseldrivna lätta fordon.

Källa: European Commission (2000). 

1.3 Energibärare 
Det har genom åren gjorts en hel del förbättringar av konventionella bränslen dels 
för att direkt minska avgasernas hälsopåverkan men också för att göra det möjligt
att använda avancerad reningsteknik och därigenom minska avgasutsläppen. 
Redan nu har specificerats krav på bensin och diesel som skall börja gälla 2005 
(Europeiska rådet och parlamentet, 1998). Ett förslag finns dessutom av skärpning 
av dessa krav (Europeiska kommissionen, 2001). Skärpningen avser framförallt
sänkning av svavelhalten för att därigenom kunna öka effektiviteten i avancerad 
reningsteknik. Bränsleekonomin förväntas också öka genom sänkning av 
svavelhalten. Åtgärder inom detta område innebär framförallt att genom 
miljöklassning av bensin och diesel introducera de ”svavelfria” bränslena tidigare. 

Sedan början av 2001 görs låginblandning av etanol upp till 5 procent i östra 
Sverige. Etanolen produceras av Agroetanol i Norrköping som har en kapacitet av 
50 000 m3 etanol per år. Det är en femtedel av det svenska behovet av etanol om
all bensin skulle blandas med 5 procent etanol (Agroetanol, 2001; SPI, 2001). 
Låginblandning av etanol i bensin kan minska utsläppen av koldioxid, men det 
förutsätter att förbrukningen av fossila bränslen vid produktionen inte blir allt för 
stor. Laveskog och Egebäck (1999) fann att man skulle kunna blanda upp till 
10 procent etanol i bensin utan att avgasutsläppen påverkades negativt. 

1.4 Alternativa drivsystem 
En övergång till alternativa drivmedel är en nödvändighet dels för långsiktig
försörjningstrygghet och dels för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. 
Vägen till ett koldioxidneutralt transportsystem är dock inte alldeles enkel.
Komplexiteten illustreras i figur 1. I figuren skall man försöka röra sig mot höger 
för att slutligen nå ett hållbart transportsystem. Syntet-X kan t.ex. vara DME som 
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är en gas och utmärkt dieselmotorbränsle som kan framställas av naturgas eller 
biomassa samt t.ex. Oroboros Eco-ParÓ som är ett syntetiskt dieselmotorbränsle
som kan framställas av biomassa (Bucksch, 2001). Av figuren framgår att 
förbränningsmotortekniken är möjlig att använda för en stor del av dessa bränslen.
Då tillgången på biomassa inte är helt obegränsad är det dock viktigt att
energieffektiviteten är hög och här finns teknik som har potential till att bli mer
energieffektiv än konventionell otto- och dieselmotor (se tabell 5 och 6). Redan 
idag finns hybridbilar på marknaden såsom Toyota Prius och Honda Insight. 
Bränslecellsfordon är planerade att släppas 2003–2004. Eldrivna fordon är 
beroende av ett batteri som ger bra räckvidd till en låg kostnad för ett 
kommersiellt genombrott. I dagsläget saknas den tekniken. De alternativa 
drivsystemen förväntas att få betydande marknadsandelar först efter 2010 eller 
2015 (Kågeson, 2001). Den överenskomna minskningen av koldioxidutsläppen 
med 25 procent för nya personbilar 2008 jämfört med 1995 kommer istället nås 
med direktinsprutade bensin och dieselmotorer. De alternativa drivsystemen har 
betydligt lägre utsläpp än vad konventionella bensin- och dieselmotorer har 
(Samaras, 1998). 

Olle Hådell

Diesel Bensin

MetanolMetan
Etanol

Diesel-
motor

Naturgas Biomassa
Sol
Vatten
Vind

Vätgas

El

Olja

Otto-
motor

Otto-hybrid
Diesel-hybrid

Bränslecell
+

reformer
Bränslecell

Syntet-X

Figur 1. Från energikälla till användning i fordon (Hådell, 2001).
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Tabell 5. Exempel på effekter av alternativa drivsystem fossil primärenergi*.
Procentuell
reduktion

Fordon Primärenergi Energibärare Energi Kommentar

1 El Kol El 20 %

2 El Naturgas El 40 %

3 Diesel-
Hybrid

Råolja Diesel 40 % 20 % jämfört med utvecklad
konventionell dieselmotor driven
med diesel från råolja.

4 Diesel-
Hybrid

Naturgas DME 20 %

5 Otto-
Hybrid

Råolja Bensin 20 %

6 Otto-
Hybrid

Naturgas Naturgas 20 %

7 Bränslecell
-hybrid

Naturgas Väte 15 % Reformulerat till väte i fordonet.

8 Bränslecell
-hybrid

Naturgas Metanol 10 % Reformulerat till väte i fordonet.

* Reduktionspotential jämfört med utvecklad konventionell ottomotor driven med bensin.

Källa: Ahlvik och Brandberg (1999), Åhman (1999).

Tabell 6. Exempel på effekter av alternativa drivsystem biobaserad primärenergi.
Procentuell
reduktion

Fordon Primärenergi Energibärare Energi Kommentar

1 El Biomassa El 45 % Primärenergieffektivitet jämfört
med utvecklad konventionell
ottomotor driven med metanol
från biomassa

2 Diesel-
Hybrid

Biomassa Metanol 25 %

3 Diesel-
Hybrid

Biomassa DME 30 %

4 Otto-
Hybrid

Biomassa Metanol 20 %

5 Otto-
Hybrid

Biomassa Biogas 5 %

6 Bränslecell
-hybrid

Biomassa Vätgas 25 %

7 Bränslecell
-hybrid

Biomassa Metanol 20 % Reformulerat till väte i fordonet.

Källa: Ahlvik och Brandberg (1999), Åhman (1999).
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1.5 Vägdamm
Under senare år har allt mer fokus riktats mot uppvirvling av vägdamm som en
viktig källa till partiklar från vägtransportsystemet. Vid en kartläggning av 
partikelhalter på landsbygd och i fem svenska tätorter visade det sig att den 
vanligaste orsaken till överskridandet av kommande miljökvalitetsnorm för
inandningsbara partiklar (PM-10) var uppvirvling av vägdamm (Areskoug, 2001). 
I tabell 7 listas ett antal tänkbara åtgärder som kan användas för att minska
mängden vägdamm.

Tabell 7.  Åtgärder för att minska mängden inandningsbart vägdamm.
Åtgärd Kommentar

1 Införande av lättdubb Lagändring i slutet av 1992 som enbart tillät lättdubb med mindre
dubbutstick på nya däck.

2 Bättre beläggningar I Sverige har man systematiskt ersatt gamla beläggningar med
bättre beläggningar med hårdare stenmaterial. Dessa två åtgärder
minskat beläggningsslitaget från 450 000 ton från slutet av 80 talet 
till 110 000 ton i slutet av 90 talet. Svårt att ytterligare förbättra
beläggningarna, innebär orimligt långa transportavstånd av t.ex.
Älvdalsporfyr.

3 EcoDriving EcoDriving ger 20–40 procent lägre bromsanvändning vid
tätortskörning. Potential att göra nytta då det fått större genomslag
än idag.

4 ”Smart” rengöring I Helsingfors använder man speciella maskiner.
Procedur 1) bevattning, 2) stenfliset tas bort, 3) dammsugning,
4) högtryckstvättning.

5 Se över vinterväg-
hållning och
vinterväghållnings-
produkter

I Helsingfors använder man tvättad stenflis istället för sand. Denna
åtgärd och åtgärden ovan har get påvisbara effekter på halterna av
inandningsbara partiklar (PM-10) i Helsingfors.
Att använda salt istället för sand är inte säkert att det är någon
lösning. Salt förlänger perioden med våt vägbana. Slitaget mycket
högre på våt vägbana. Dessutom går det inte använda vid
temperaturer under -6 grader

6 Sänkt hastighet vid
prognostiserade höga
partikelhalter

Det finns en mycket tydlig koppling mellan hastighet och såväl
slitage som uppvirvling. Åtgärden används som ”akuttiltak” i Oslo.

7 Minskad användning
av dubbdäck

Stortingsbeslut i Norge om minskning av dubbdäcksanvändningen
i de största städerna (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim och
Drammen) till 20 % till utgången av 2001. I Oslo och fr.o.m. i år 
även Trondheim har man förhöjd vägtull för dubbdäck, 25 kr/dag,
350 kr per månad. Samtidigt subventionerar man byte till dubbfria
vinterdäck (1000 kr bidrag). Styrmedel och information fick
snabbt genomslag i Oslo där andelen dubbdäck minskade från
50 % till 30 % mellan mars 1999 och februari 2000 (andelen
dubbdäck i Sverige är ca 60 %). Att man nöjer sig med 20 procent
är att det är den andel som krävs för att få de positiva effekten av
dubbäcken.

8 Betongvägar Betongvägar har ungefär hälften så stort slitage som asfalterade
vägar. Nackdelen är ökat buller.

9 Restriktioner för tunga
fordon i känsliga
områden

Tunga fordon har högre uppvirvling jämfört med lätta fordon.

10 Dammbindning Dammbindning med CaCl lösning. Nödlösning då halterna blir
lika höga då vägbanan torkat upp igen.

Källa: Johansson (2001b), Statens Vegvesen Oslo (2000), SINTEF (1999), 
SINTEF (2000), NILU(1996), Virtanen (1999), Johansson et al. (1999a,b). 
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De höga halterna av vägdamm förekommer framförallt på vårkanten då det börjat 
torka upp och det finns en ”depå” av slitagematerial från vintern. Vägdammet 
består av partiklar från friktionsmaterial (sand och salt) vägbana, däck och 
bromsar samt av på vägbanan deponerade partiklar från avgaser, andra 
luftföroreningar och naturliga partiklar. Även om den totala mängden använt 
friktionsmaterial och slitage av vägbana är en tiopotens större än slitaget av däck 
och att slitaget av bromsar är ytterligare en tiopotens mindre är 
storleksfördelningen av de genererade partiklarna sådan att de tre grupperna bidrar 
till samma storleksordning vad det gäller inandningsbara partiklar (Johansson, 
2001b). I våra nordiska grannländer, Finland och Norge, har man sedan flera år 
tillbaka satt in flera olika typer av åtgärder för att minska mängden vägdamm. De 
åtgärder som kanske varit mest uppmärksammade är de ekonomiska styrmedlen
som använts i Norge för att minska användningen av dubbdäck samt den 
avancerade rengöringen av gatorna i Helsingfors. 

1.6 Operativa åtgärder
Det finns ett stort antal operativa åtgärder som kan genomföras på vägtransporter. 
I tabell 8 listas ett antal åtgärder från det regeringsuppdrag som Vägverket hade 
under 1999 med uppdrag att redovisa åtgärder till följd av den miljöpolitiska
propositionen (Vägverket, 1999c). Ytterligare exempel på åtgärder finns t.ex. i 
Vägverket (1999a) och Lindkvist (1999). I tabellen redovisas bedömd potential, 
den teoretiska potentialen är i en del fall betydligt större. Potentialen avser
minskning av koldioxidutsläppet. Många av åtgärderna innebär minskning av 
trafikarbete och då blir effekterna på övriga utsläpp i samma storleksordning som 
minskningarna av koldioxidutsläppet. Hänsyn måste dock tas till att
persontransporter och godstransporter bidrar till olika stor del av olika utsläpp. 

Överföring av biltrafik till buss ger en viss minskning av energiförbrukning 
och utsläpp av koldioxid. Förutsatt att någon form av efterbehandling av 
avgaserna görs så ger även överföringen minskad ozonbildning, cancerrisk och 
partikelemissioner (Ahlvik et al., 2001). Utsläppen av kväveoxider ökar dock och 
därmed även halterna av kvävedioxid och försurning.

Liksom för de flesta andra transportslag har fordonens hastighet en tydlig 
koppling till energiförbrukning och emissioner. Transportkapacitet är direkt 
proportionell till medelhastigheten, vilket gör att om hastigheten minskas minskar
transportkapaciteten. För fritidsresor och resor till och från arbetet innebär oftast
en minskning av medelhastigheten bara en större tidsuppoffring. För 
godstransporter och annan yrkesmässig trafik innebär en hastighetssänkning 
antingen att man måste öka lastfaktorn eller att man får öka antalet fordon för att 
kunna transportera samma mängd gods eller personer per tids- och sträckenhet. 
Det är därför inte säkert att den totala energiförbrukningen minskar. Som exempel
kan nämnas att enligt emissionsmodellen i Vägverkets EVA-modell (Johansson, 
2001c) minskar bränsleförbrukningen för tunga lastbilar med släp med 5 procent 
då farten på landsväg sänks från 80 km/h till 90 km/h. Om vi för enkelhetens skull 
bara räknar på dessa hastigheter ger hastighetssänkningen en minskning av 
transportkapaciteten per dygn med 11 procent vilket gör att man måste köra med
12 procent mer lastbilar för att behålla samma transportkapacitet. Resultatet av
sänkningen av hastigheten blir därför att bränsleförbrukningen ökar med 7 procent
totalt sett. I verkligheten sänks dock inte kapaciteten så mycket eftersom 
tidsåtgången för lastning och körning i tätort inte förändras av hastigheten på 
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landsväg. För att få en bättre bild av effekterna av en hastighetssänkning krävs 
därför djupare studier, men exemplet visar ändå att man måste ta med
kapacitetsförändringar i beräkningarna. För personbilar finns det förutom 
bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp också en tydlig koppling mellan
hastighet och övriga avgasutsläpp (Johansson, 2001d). Avgasutsläppen ökar oftast 
procentuellt mer med hastigheten än vad bränsleförbrukningen gör vilket gör att 
även om man räknar in att kapaciteten skall bibehållas ger en hastighetssänkning 
en minskning av emissionerna. För tunga fordon är kopplingen mellan
avgasutsläpp och hastighet inte lika tydlig. 

Tabell 8. Operativa åtgärder på vägtransporter
Åtgärd Bedömd potential för

minskning av
koldioxidutsläpp från
vägtransporter 2020

Kommentar

1 Ersätt persontransporter med IT 1 procent Resor ersätts med
informationsteknik

2 Infrastruktur- och
samhällsplanering för minskat
transportarbete

1 procent Minskad infrastrukturutbyggnad,
förtätning, samlokalisering av
bebyggelse och kollektivtrafik
m.m.

3 Överföra biltrafik till gång- och
cykeltrafik

0,5 procent

4 Överföra biltrafik till buss 0,2 procent

5 Begränsad hastighet 1 procent Hastigheten sänks på delar av
vägnätet samtidigt som
efterlevnaden ökas.

6 Jämnare körmönster 3,5 procent Innefattar både utbildning i
sparsamt körsätt samt förändring
av vägmiljön.

7 Öka lastfaktorn hos
godstransporterna

2 procent Ger minskat trafikarbete.

8 Öka beläggning i fordon 0,3 procent Ger minskat trafikarbete.

Åtgärden jämnare körmönster innefattar både utbildning i sparsamt körsätt samt
förändring av vägmiljön som främjar ett energieffektivt körsätt. Utbildningar i 
sparsamt körsätt såsom EcoDriving fokuserar på körning i tätort. Under 
utbildningen i EcoDriving minskar bränsleförbrukningen med i genomsnitt 10
procent men långtidsstudier visar att man oftast ligger under 10 procent 
(Trivector, 1999). Fördelen med EcoDriving och flera andra koncept för sparsamt
körsätt är att de minskar bränsleförbrukningen utan att tidsåtgången ökas, snarare 
minskar. Detta innebär att kapaciteten inte påverkas negativt. Flera studier har
gjorts av vilken effekt sparsamt körsätt har på övriga avgasutsläpp utöver 
koldioxid (se t.ex. Johansson et al., 1999a, Henke et al., 2001, Gense, 2000). 
Några entydiga slutsatser om effekterna på avgasutsläppen kan inte dras av dessa 
rapporter annat än att rekommendationen om maximalt halv gas vid acceleration
är mycket viktig. 
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1.7  Möjlighet att modellera olika åtgärder. 
Jämfört med modellerna för de andra transportslagen erbjuder EcoSense 
transportmodell för vägtrafik relativt goda möjligheter att modellera olika 
åtgärder. Av de åtgärder som tagits upp i föregående avsnitt går åtgärder enligt 
tabell 9 att modellera.

Tabell 9. Åtgärder som går att modellera i EcoSense transportmodell. 
Åtgärd Kommentar

Energianvändning (0 av 3) 

Inga av åtgärderna direkt Vikt indirekt för personbilar genom korrelation mellan
cylindervolym och vikt

Drivlina och reningssystem (4 av 21)

Minskad cylindervolym Endast personbilar

Ökad andel dieseldrivna personbilar

Tidigare introduktion av kommande
avgaskrav genom
miljöklassningssystem

Goda möjligheter för samtliga fordonskategorier

Minskade kallstartsutsläpp Undermodellen ger möjlighet till modellering av
motorvärmare om man har underlag.

Energibärare (0–1 av 2)

Minskad svavelhalt Går att modellera men påverkar inte emissioner utöver
svaveldioxid

Alternativa bränslen Relativt goda möjligheter. Samband för RME och E5
saknas dock.

Alternativa drivsystem (0–15 av 15)

Olika scenarier med olika alternativa
drivsystem

Drivsystemen finns i modellen, osäkert dock om man
kan modellera produktion och distribution av
energibärare. Underlaget kan dock vara något tunt.

Vägdamm (0 av 10) Vägdamm modelleras inte

Operativa åtgärder (8 av 9) 

Åtgärder som påverkar trafikarbetet Vet man bara hur trafikarbetet förändras är det inga
problem att modellera effekterna.

Begränsad hastighet Går att modellera med förändring av medelhastighet,
dock med de brister som finns i att använda
medelhastighet som enda parameter för att beskriva
körmönstret.

Energianvändningen är svår att modellera. Det som möjligen kan gå är att 
modellera vikt för personbilar indirekt via motorvolym. Det är dock ett mycket
osäkert sätt eftersom förhållandet kan ändras med åren. Man kan tänka sig att man
vill kunna använda ExternE för att göra bedömningar av olika ekonomiska
styrmedel för att påskynda åtgärder på energianvändningen t.ex. på fordonsvikt
och däck med lågt rullmotstånd. Det bör kanske påtalas att det med undantag av 
motormodeller troligtvis inte finns några andra modeller som klarar detta heller. 

De låter kanske inte så bra att man med modellen bara kunde modellera 4 av 21 
åtgärder på drivlina och reningssystem. Många av åtgärderna är dock mycket

VTI notat 35-2003 



Bilaga 2 
Sid 13 (22) 

detaljerade och är kanske inte intressanta att modellera med ExternE. Den kanske 
viktigaste åtgärden på drivlina och reningssystem är förtida introduktion av fordon 
med strängare avgaskrav. Denna åtgärd går också att modellera. Därutöver är det 
framförallt tre ytterligare åtgärder som hade varit bra om det gått att modellera
och det är minskad effekt, bättre modellering av åtgärder för minskning av 
kallstartsutsläpp särskilt för åtgärder på befintliga fordon samt eftermontering av
avgasrening.

Vad det gäller energibärare är det endast svavelinnehållets inverkan på 
emissionerna av svaveldioxid som kan modelleras. Det är knappt att detta kan
räknas som en åtgärd längre eftersom sänkningen av svavelhalten i bränslet 
numera görs för att avgasreningen skall fungera mer effektivt. Det hade därför 
varit mer intressant om detta hade kunnat modelleras. Vad det gäller alternativa 
drivmedel kan konstateras att MEET ger vissa möjligheter till modellering av
dessa. Vanliga alternativa bränslen i Sverige som inte går att modellera är E5 och 
RME. MEET gör anspråk på att kunna modellera alternativa drivsystem men
frågan vad det är värt eftersom det verkar vara svårt att modellera energibäraren. 
Som påtalats tidigare är vägdamm en viktig källa till PM-10 i Sverige, Norge och
Finland och det är därför en stor brist att detta inte kan modelleras. Operativa
åtgärder går förhållandevis bra att modellera eftersom många av dessa påverkar 
trafikarbetet och detta går att modellera i stort sett alla emissionsmodeller.
Jämnare körmönster går dock inte att modellera.

2. Spårtrafik 
Faktorer som påverkar energiförbrukning och emissionerna för tågtrafik är för 
dieseldrivna tåg bränsle och maskinsystem medan det för eldrivna tåg är elmix
och energiöverföring. Dessutom påverkar följande faktorer energiförbrukningen 
för både diesel- och eldrivna tåg: energiåtgång och operativa faktorer.

2.1 Åtgärder som minskar utsläppen vid dieseldrift
Den stora satsningen är idag att byta ut diesel av sämre sort till miljöklass 1 diesel. 
Vinsterna med att övergå från Mk 3 till Mk 1 är en minskning med 20 % av 
partiklar och CO, en minskning av SO2 med 99 %, NOx minskar med 5–10 % 
medan denna förändring inte påverkar utsläppen av HC och CO2 (NTM, 2001). 
När det gäller motorer så har utvecklingen sedan mitten av 1980-talet varit 
intensiv, och emissionsutvecklingen främst inom de mindre storleksklasserna har 
varit positiv. En dieselmotor från början av 1980-talet släpper ut minst dubbelt så 
mycket kväveoxider och betydligt mer partiklar och kolväten än dagens motorer.
Den viktigaste motormodifikationen är turbo med laddluftkylning för sänkning av 
temperaturen och därmed bildning av NOx. (Ivarsson, 2000). Andra tekniker som
kan användas för att minska emissionerna är EGR, katalytisk avgasrening med
SCR eller katalysatorer med mager förbränning, men detta ligger i en framtid.

Den teknik som finns inom vägtrafiken kommer så småningom även att bli 
standard för spårtrafiken, men med tanke på lokens långa livslängd kommer inte 
tekniken att få någon större genomslagskraft förrän omkring år 2015. I tabell 10 
påvisas potentialen för mindre emissioner med förbättrade motorer (Sorenson och 
Bek, 1998). 
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Tabell 10.  Emissionsfaktorer för tung trafik på väg. 
Emission limit (g/kWh)Time frame

CO HC NOx PM

Pre-regulation 1980–1990 3,5 1,0 12,0 0,60

EURO I (>85 kW) 1992 4,5 1,1 8,0 0,60

EURO II 1996 4,0 1,1 7,0 0,25

EURO II 1998 4,0 1,1 7,0 0,15

EURO III 2003 2,0 0,6 5,0 0,10
Källa: Sorenson et al., 1998 

2.2 Åtgärder för att minska utsläppen vid eldrift 
Det finns mycket att spara genom att minska förlusterna över nätet som idag 
uppgår till ca 20 procent. Det finns en del att göra när det gäller 
frekvensomformningsteknik i omformarstationer. Genom att byta ut gamla
roterande frekvensomriktare till nya statiska maskiner kan verkningsgraden höjas 
från den gamla som låg mellan 88-93 procent till en maximal verkningsgrad för
den nya tekniken på 96 procent. Dessutom kan kraftöverföringstekniken kan 
förbättras på ett antal punkter (Bülund, 1998). Vidare kan man anlägga 
förstärkningslinor, som är en ledning direkt parallellkopplad med
kontaktledningen. Dessa brukar vara lönsamma ur energisparsynpunkt i en 
nuvärdeskalkyl över 30 år.  Man kan också använda högspänningsledningar med
inmatning till kontaktledning via transformatorstationer så att avståndet mellan
inmatningspunkterna till kontaktledningen halveras, halverar i stort 
ledningsförlusterna. Ytterligare en åtgärd är nya inmatningspunkter för att halvera 
avståndet mellan de befintliga inmatningspunkterna till kontaktledningen med
hjälp av nya omformarstationer halverar också ledningsförlusterna. Slutligen kan 
kontaktledningssystem med strömåterledning av typen autotransformatorsystem, i
stället för det traditionella med sugtransformatorer, med oförändrat avstånd 
mellan inmatningspunkterna minska överföringsförlusterna med 30-50 procent. 

2.3 Åtgärder som kan minska utsläppen vid både diesel- och eldrift 
Det finns ett antal åtgärder som kan minska energiåtgången vid drift. Återmatad
bromsenergi är ett effektivt sätt att tillvarata energi som annars skulle ha varit 
nyttolös. Den här tekniken finns tillgänglig och är idag även i drift i många tåg.
Problemet är bara att största delen av den återmatade energin ändå går förlorad. 
Det är endast 12–20 % av den återmatade energin som utnyttjas i tåget. Även 
minskat luftmotstånd leder till minskad energiåtgång. Utvecklingen av 
höghastighetstågen har verkligen drivit designen så att ytterligare förbättringar 
inte kommer att ge någon signifikant förbättring på luftmotståndet. (Sorensen och 
Bek, 1998). Det finns dock förbättringsmöjligheter när det gäller design av 
godståg och då främst vagnarna. Det har också en stor betydelse för
luftmotståndet vilken sammansättning tåget har (täckta eller öppna vagnar), 
längden på tåget samt avståndet mellan vagnarna. (Lukaszewicz, 2001). Slutligen 
kan minskad egenvikt påverka. Genom att förbättra konstruktionen så att det åtgår 
mindre material eller att använda lättare material kan en viktminskning
åstadkommas. En tänkbar viktminskning i en framtid med förbättrade 
konstruktioner samt lättare uppskattas till 10 till 15 %. (Sorensen och Bek, 1998). 
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Det finns även en del operativa åtgärder som kan minska utsläppen från 
spårtrafik. Enligt Lukaszewicz är det just när det gäller framförandet av tåg som 
den stora energibesparingspotentialen för järnväg ligger. Han menar att genom ett 
energieffektivt körsätt kan en energibesparing på 10–30 % uppnås. Ett 
energieffektivt körsätt kan uppnås dels genom att utbilda lokförare i denna körstil 
eller installera autopiloter i loken. Autopiloten går att programmera för sträckans
attribut vad gäller längd, tillåten hastighet, topografi osv. Programmet räknar 
sedan ut hur tåget ska framföras på mest energieffektivt sätt. Utöver påverkan på 
körsättet är en mycket viktig del att optimera banan och signalregleringen ur 
energisynpunkt så att stopp och hastighetsförändringar minimeras. Förutom detta 
kan man genom att höja lastfaktorn minska antalet tågomlopp vilket resulterar i
energibesparing.

När det gäller hastigheten så för att det ska löna sig ur energisynpunkt att sänka 
den måste den ursprungliga hastigheten vara hög. Om hastigheten är för låg 
överstiger den reducerade kapaciteten energibesparingen av hastighetssänkningen.
En reduktion av hastigheten från 250 km/h till 225 km/h minskar energiåtgången 
för ett TGV-tåg med 11,5 procent medan kapaciteten minskar med 10 procent. En 
sänkning av hastigheten från 180 km/h till 150 km/h innebär en reducerad 
energiåtgång med 11 procent medan kapaciteten minskar med 19 procent.
Ytterligare åtgärder som kan minska utsläppen är minskning av stoppfrekvens och 
hastighetsändringar vilket hänger samman med energieffektivt utnyttjande av 
flottan genom optimera rutter. 

3. Sjöfart 
De faktorer som påverkar energiförbrukning och emissioner kan delas in i skrov, 
maskinsystem, energibärare och operativa faktorer. Vad det gäller skrovet är 
färdmotståndet under vattenlinjen som har betydelse. För höghastighetsfartyg har 
dock även luftmotståndet viss betydelse. I skrov inkluderar vi här även 
propulsorer. Maskinsystemet inkluderar såväl huvudmotorer som hjälpmotorer. 
Med maskinsystem kan även avses de system som används för att driva fram ett 
fartyg med vind. Energibärare kan både vara traditionella bränslen såsom tjockolja 
och diesel samt framtida tänkbara energibärare såsom vätgas. De operativa 
faktorerna inkluderar bl.a. ruttplanering och lastutnyttjande.

När det gäller skrov och propeller så finns det fortfarande en del vinster att
göra på optimering av skrovform, minskning av egenvikt och användning av 
bättre propellrar på nya fartyg (se tabell 11). För att kunna göra stora minskningar
(större än i tabellen) krävs dock genombrott i minskningen av det viskösa 
motståndet. Det viskösa motståndet står i typiska fall för ca 70 procent av
färdmotståndet och styrs av den våta ytan, skrovformen och färdhastigheten 
(IMO, 2000). Det mest effektiva sättet att minska det viskösa motståndet är 
genom att minska färdhastigheten. För ett containerfartyg ger 3 knops
hastighetssänkning lika mycket som en halvering av det viskösa motståndet eller 
35 procents reduktion av totala motståndet. Luftmotståndet står vanligen för en 
relativt liten del av det totala motståndet men kan för höghastighetsfartyg stå för 
20 procent av det totala motståndet. Även på befintliga fartyg finns en del vinster 
att göra på förbättrat underhåll av skrov och propeller samt eventuellt på byte till 
mer effektiv propeller. 

Totalt bedömer man i IMO (2000) att det finns en potential att minska
totalmotståndet på nya fartyg på 5-30 procent jämfört med motsvarande gamla
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fartyg som är 10–20 år gamla. Man har då inte räknat med minskning av 
egenvikten som enligt Flodström et al. (2000) skulle kunna ge en minskning på 
10 procent. Motsvarande förbättringspotential av totalmotståndet för befintliga
fartyg är 3–8 procent. 

Tabell 11. Sparpotential på totalmotståndet
Åtgärd Sparpotential på

totalmotståndet
Kommentar

Nya fartyg

Optimering av skrovform 5–20 % 

Minskad egenvikt 10 % 

Bättre propellrar 5–10 % 20 % på lång sikt

Totalt skrov och propeller
nya fartyg

5–30 % Minskad egenvikt ej inräknad

Befintliga fartyg

Optimalt underhåll av
skrovet

3–5 % 

Optimalt underhåll av
propeller

1–3 % 

Rengöring, blästring och bottenmålning med
jämna mellanrum

Byte till mer effektiv
propeller

10 % IMO, 2000 ser ingen större potential då de anser
att ursprungliga propellern är relativt optimerad

Totalt skrov och propeller
befintliga fartyg

3–8 % Byte av propeller ej inräknad

Källa: IMO 2000, Flodström 2000 och DNV 1999. 

Det finns också ett stort antal åtgärder som kan göras på maskinsystem och 
reningsutrustning för att minska utsläppen från fartyg. Många av åtgärderna är 
dock förhållandevis lite prövade i alla fall på fartyg. Under senare år har bl.a. de 
miljödifferentierade avgifterna lett till en ökad tillämpning av åtgärderna.

Möjligheterna att implementera en del av åtgärder skiljer sig mycket mellan
befintliga fartyg och nya fartyg. En del åtgärder är inte heller ekonomiskt eller 
praktiskt rimligt att installera i dagsläget men kan samtidigt vara intressanta på
sikt. Därför redovisar vi i tabell 12 till 14 åtgärderna uppdelat på sådana som kan 
göras i befintliga fartyg, i nya fartyg samt alternativa åtgärder på sikt. 

Kostnaderna för installation och drift skiljer sig mycket mellan de olika
åtgärderna. I IMO (2000) har man gjort ett försök att skatta kostnaderna för
åtgärderna. Mest attraktiva är förstås de åtgärder som minskar
energiförbrukningen och samtidigt inte kostar mycket att installera eller driva.
Sådant är t.ex. olika typer av effektivitetsoptimering och låg NOx förbränning (se 
tabell 12 och 13). Kostnaderna för HAM och SCR är förhållandevis stora
samtidigt som åtgärderna ger stora minskningar av utsläppen. Kostnaderna för 
skrubber är inte helt kända men är troligtvis avsevärt lägre än för SCR (IMO, 
2000). De framtida alternativen är i dagsläget inte ekonomiskt eller praktiskt
möjliga. Med högre priser på bunkerolja kan dock flera av dessa alternativ bl.a.
vinddrift som komplement bli intressanta, i alla fall inom vissa transportsegment.
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Tabell 12. Reduktion av utsläpp genom nya maskinsystem jämfört med befintliga
fartyg.

Procentuell reduktion

CO2/bf NOx SO2 VOC PM Kommentar

1 Dieselelektrisk
drift

5 % 

2 HAM 50–80 % Saltvatten kan användas,
okänslig för bränslekvalitet

3 Vattenin-
sprutning

20–60 % Kräver saltfritt vatten

4 Vattenemulsion +? 20–30 % ~75 % Ger minskade
servicekostnader genom
renare förbränning.
Reningsgrad beror på 
vattenmängd 75 % rening
partiklar vid 35 % vatten.

5 Effektivitets-
optimering

2–12 % De högre värdena avser
medium hastighetsfartyg
och de lägre
låghastighetsfartyg

Bl.a ökad kompression och
ändring av
insprutningssystem

6 Fördröjd
insprutning

Ökning 10–20 % Ökning förbrukning med 10
% vid 10 % reduktion NOx.
Över 20 % reduktion ger
stor förbrukningsökning.

7 Låg NOx
förbränning

2–3 % ~20 % Fördröjd förbränning i
kombination med förändrad
insprutningstid och tryck.

8 SNCR 50–95 % Insprutning av ammonia
eller urea i 
förbränningsrummet

9 SCR 85–95 % Förutsätter lågsvavligt
bränsle

10 EGR Ökning
vid hög
EGR

10–60 % Motorslitage, korrosion
m.m. om inte kombineras
med åtgärd som renar 
avgaserna på partiklar och
svaveldioxid.

11 Skrubber (40 %) 80–95 % (99 %) Reduktion av NOx och PM
skall ses mer som mål

Källa: IMO 2000, Sjöfartsverket 2000, DNV 1999, Trozzi och Vaccaro 1998b. 

I tabell 12 till 14 har inte tagits upp några åtgärder för att minska utsläppen av
kolväten från fartyg då utsläppen är förhållandevis små från fartyg. Däremot står 
fritidsbåtar för en förhållandevis stor del av utsläppen av kolväten. Från siffror i 
tidigare avsnitt om utsläpp till luft från transportsektorn i Sverige kan man dra 
slutsatsen att ca 10 procent av transportsektorns utsläpp av kolväten kommer ifrån 
fritidsbåtar. Utsläppen kommer framförallt från tvåtakts bensindrivna
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utombordare som utgör 90 procent av antalet utombordare (Sveriges natur, 2001). 
Fyrtakts utombordare har betydligt lägre utsläpp av kolväten än motsvarande
tvåtakts utombordare.

Tabell 13. Reduktion av utsläpp genom förbättring av befintliga maskinsystem 
jämfört med befintliga fartyg.

Procentuell reduktion

CO2/bf NOx SO2 VOC PM Kommentar

1 HAM ~60 % Saltvatten kan användas,
okänslig för bränslekvalitet

2 Vattenin-
sprutning

~60 % Kräver saltfritt vatten

3 Vattenemulsion +? ~25 % ~75 % Ger minskade
servicekostnader genom
renare förbränning.
Reningsgrad beror på 
vattenmängd 75 % rening
partiklar vid 35 % vatten.

4 Effektivitets-
optimering

5–8 % Uppgradering av motor så att
den tål ett ökat topptryck.

5 Fördröjd
insprutning

Ökning ~10 % Ökning förbrukning med
10 % vid

10 % reduktion NOx. Över
20 % reduktion ger stor
förbrukningsökning. Lägre
förbrukningsökning med
förändrad insprutningstid och
tryck.

6 Låg NOX
förbränning

2–5 % ~30 % Fördröjd förbränning i
kombination med förändrad
insprutningstid och tryck.

7 SCR ~90 % Förutsätter lågsvavligt
bränsle

8 EGR ~20 % Motorslitage, korrosion m.m.
om inte kombineras med
åtgärd som renar avgaserna
på partiklar och svaveldioxid.

Källa: IMO 2000, DNV 1999. 

I samband med frakt, lastning och lossning av petroleumprodukter sker en del 
avdunstningsförluster av flyktiga kolväten. I DNV (1999) anges ett antal åtgärder 
för minskning av dessa utsläpp. En intressant åtgärd under frakt är att ta hand om 
de flyktiga kolvätena, kondensera det och använda det i fartygets motorer.
Därigenom minskar man inte bara avdunstningen utan minskar också utsläpp och 
förbrukning från fartygets motorer. Göteborgs Hamn tog vid årskiftet 2000/2001 i 
bruk en gasåtervinningsanläggning vid bensinutlastning till fartyg för att minska
kolväteutsläppen i oljehamnen (Miljöförvaltningen Göteborg, 2001). 

I DNV (1999) har man tagit upp ytterligare åtgärder för minskning av 
partikelutsläppen utöver de som anges i tabellen. Dessa åtgärder är cyklon, 
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elektrostatiskt filter och filterpåsar. Någon potential för dessa åtgärder anges dock
inte.

Tabell 14. Reduktion av utsläpp genom alternativa maskinsystem jämfört med 
befintliga maskinsystem.

Procentuell reduktion

CO2/bf NOx SO2 VOC PM Kommentar

1 Dieselelektrisk
drift

5–40 % Finns i Sverige en bilfärja i 
drift (Maj/Malö Strömmar)
med stor batterikapacitet som
laddas under natten med
landel.

2 Gasdriven färja 90 %

3 Bränsleceller

4 Användning av
överskotts-
värme i
ångturbiner

5 Vinddrift som
komplement

10–50 %

Källa: IMO 2000, DNV 1999, Vägverket färjerederiet 2001, Flodström 2000. 

När det gäller energibärare så fokuserar i dagsläget de mesta av åtgärderna på 
minskning av svavelhalt i dieselolja och bunkerolja. Utsläppet av svaveldioxid är 
direkt proportionellt till svavelhalten i bränslet. Enligt IMO (2000) är globalt 
80 % av marina bränsleförbrukningen tjockolja med svavelhalt mellan 2,5 och 4,5 
viktsprocent. I en enkätundersökning som gjordes av Flodström (1997) bland 
svenska fartygsägare låg svavelhalten i tjockoljan mellan 0,6 viktsprocent och 4 
viktsprocent. Genom miljödifferentierade farledsavgifter och de krav som IMO 
satt på utsläpp av svaveldioxid i Östersjön har svavelhalten minskat ytterligare i 
svenska farvatten. Minskning av svavelhalten i bränslet är inte helt okomplicerad. 
Enligt IMO (2000) kan en framtida ökad efterfrågan på lågsvavlig olja (1,5 %)
vara svår att försörja. Redan idag har kvaliteten på tjockoljan försämrats genom
att ny teknik gjort det möjligt att utvinna en större andel lättare destillat.
Alternativet är att rena bränslet från svavel innan det distribueras till fartygen. 
Teknik för detta finns men är relativt energikrävande. Enligt DNV (1999) är 
kostnaden 180–400 NOK/ton bränsle för reduktion från 3 % till 1 % vilket gör 
bränslet 15–20 procent dyrare än orenat bränsle.

Dieseloljan innehåller globalt mindre än 1,5 viktsprocent svavel. I kustsjöfart 
ökar andelen dieselolja med låg svavelhalt (0,5 viktsprocent). Inom EU begränsas 
svavelhalten i dieseloljan till max 0,2 viktsprocent. Undantaget är dock transporter
mellan EU-land och tredje land. En total övergång från tjockolja till dieselolja
skulle minska utsläppen koldioxid med 5 procent, svaveldioxid med 65 procent 
och kväveoxider med 10 procent (IMO, 2000). Detta skall dock mest ses som ett 
räkneexempel då man vid raffinering alltid får ut en viss mängd tyngre destillat 
som man då alltså inte skulle få någon användning för.

Vad det gäller alternativa bränslen så är naturgas relativt intressant. Problemet
är att det är mycket utrymmeskrävande (IMO, 2000). Naturgas ger jämfört med
diesel och tjockolja lägre utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och sot. Enligt 
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California Air Resource Board (ref i Trozzi och Vaccaro, 1998b) skulle 
användning av metanol kunna ge en minskning av utsläppen av kväveoxider med
80 procent. Metanol kan framställas av såväl naturgas som skogsråvara. 

Liksom för andra transportslag kan man också minska bränsleförbrukningen 
från fartyget genom att framföra det energieffektivt, utnyttja flottan optimalt och
att minimera moment som ger hög förbrukning per utfört arbete. I tabell 15 finns 
en sammanställning av olika operativa åtgärder enligt IMO (2000). Optimalt
utnyttjande av flottan innebär ökning av lastfaktorn och utnyttjande av flottan så 
att transportavstånden minimeras. I denna åtgärd kan det i vissa fall finnas en 
relativt stor potential. 

Reducering av hastigheten är en relativt effektiv åtgärd för att minska
bränsleförbrukningen. Energiåtgången för fartyg ökar med exponentiellt med
farten och ökar med en tredjepotens för höga farter (Flodström, 2000). En 
sänkning av hastigheten med 3 knop för ett genomsnittligt containerfartyg ger en
minskning av det totala motståndet med 35 procent (IMO, 2000). Ett annat 
exempel ger att en minskning av hastigheten med 30 procent från 24,5 knop till
16 knop på ett fartyg med 80 000 dödviktston ger en minskning av bränsle-
förbrukning och koldioxidutsläppen med 50 procent (DNV, 1999). Att enbart 
räkna på enskilda fartyg utan att ta hänsyn till transportkapaciteten ger dock en
missvisande bild. Transportkapaciteten hänger samman med vald fart, ju högre 
fart desto mer gods kan levereras per tidsenhet. Detta innebär att om man sänker 
farten med 30 procent så måste man öka antalet fartyg med 43 procent (1/0,7-1) 
för att få samma transportkapacitet (om man inte kan lasta 43 procent mer i varje 
fartyg). Eftersom bränsleförbrukningen minskar med 50 procent per fartyg 
minskar bränsleförbrukningen totalt sett med 28 procent (1-1,43*0,5). Ur 
ekonomisk synvinkel med nuvarande bränslepriser kan man dock förstå att en 
ökning av antalet fartyg med 30 procent för att minska totala bränsle-
förbrukningen med 28 procent kan vara svår att motivera. I segment där den totala 
flottans kapacitet är större än tillgänglig mängd gods kan dock minskning av 
farten vara fördelaktig ur såväl ekonomisk som miljömässig synvinkel. Vid 
bedömning av potentialen i en hastighetssänkning (se Just in time/ slow steaming
strategi i tabell 15) så har man tagit hänsyn till ovanstående och bedömer att 
potentialen är begränsad.

Väder, strömmar och djup påverkar hastighet och bränsleförbrukning. Idag 
finns ruttplaneringssystem på marknaden som tar hänsyn till dessa parametrar
(IMO, 2000). Systemet kombinerar information om fartygets specifikationer, 
väderprognoser med information om start och målpunkt. Viktiga parametrar som 
styr rutt, hastighet m.m. är säkerhet, undvikande av skador på last, komfort för 
passagerare, tidtabell, underhåll och ekonomi. Kostnaderna för ruttplanerings-
system av detta slag är relativt begränsat i förhållande till de vinster som det ger.

Under diverse åtgärder finns ett antal åtgärder som innebär förfinade 
inställningar som minskar energiförbrukningen. De flesta av dessa åtgärder är inte 
förknippade med några större kostnader utan kräver inställningar och 
uppgradering av autopilot m.m.

En inte allt för liten del av bränsleförbrukning och emissioner sker i hamnen.
Utsläppen och förbrukningen sker både vid tilläggningen, lastning, lossning samt
vid väntetid vid kaj eller ankring. Dessa kan minskas genom effektivare lastning 
och lossning som tar kortare tid, användning av landström för energiförsörjning 
vid kaj, samt användning av bogserbåtar med låga emissioner och 
energiförbrukning istället för att fartyget går för egen maskin.
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Totalt har man i IMO (2000) bedömt att sparpotentialen på bränsle-
förbrukningen genom operativa åtgärder ligger någonstans mellan 1–40 procent 
beroende på de ursprungliga förutsättningarna. I Flodström et al. (2000) bedömer
man att potentialen för effektiviserad ruttplanering till 15 procent. I ruttplanering
lägger man då i huvudsak in åtgärder som ryms under operativ planering/val av 
hastighet i tabell 15.

Tabell 15. Sparpotential på totala bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppet 
genom operativa åtgärder

Sparpotential på bränsleförbrukningen

Operativ planering/ val av hastighet

Förbättrad utnyttjande av flottan 5–40 %

Just in time/ slow steaming strategi (eg. reducerad fart) 1–5 %

Anpassning till väderförhållande 2–4 %

Totalt operativ planering/ val av hastighet 1–40 %

Diverse åtgärder

Konstant varvtal 0–2 %

Optimalt trim (propeller, autopilot) 0–1 %

Minimal balast 0–1 %

Optimal propellervinkel 0–1 %

Optimal roder (minimera roderrörelser) 0–2 %

Totalt diverse åtgärder 0–5 % 

Reducering av tid i hamn

Optimal hantering av last 1–5 %

Optimal tilläggning, förtöjning och ankring 1–2 % 

Totalt reducering av tid i hamn 1–7 %

Totalt operativa åtgärder 1–40 %
Källa: IMO 2000. 

I Flodström et al. (2000) gör man bedömningen att en kombination av åtgärder på 
skrov, propeller maskin och ruttplanering skulle kunna minska energi-
förbrukningen med över 50 procent jämfört med ett konventionellt fartyg. I IMO 
(2000) gör bedömningen att ett urval av kostnadseffektiva åtgärder på maskin och 
energibärare kan minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp med 14–23 
procent på nya fartyg jämfört med ett 10–20 år gammalt fartyg. Motsvarande 
potential på befintliga fartyg bedömer de till 5–12 procent. Enligt samma källa
finns de största vinsterna vid minskning av energiförbrukning och utsläpp av 
koldioxid att göra på optimering av skrov och propeller medan vinsterna på 
maskinsystem, energibärare och operativa åtgärder bedöms som mindre. Vad det 
gäller emissioner av kväveoxider, svaveldioxid och partiklar inser man av 
tabellerna ovan att de största möjligheterna till minskningar av utsläppen ligger på
maskinsystem och energibärare. Samtidigt är de operativa åtgärderna relativt
billiga. Slutsatsen måste därför bli att det inte går att peka ut en speciell typ av
åtgärder utan att det krävs en kombination av åtgärder på skrov, propeller, 
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maskinsystem, reningsutrustning och energibärare samt operativa åtgärder för att 
minska utsläppen och att sammansättningen av åtgärder varierar mellan olika 
fartyg och transporter.
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