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Förord 
Föreliggande rapport har utarbetats inom ramen för projektet Inverkan av vägar 
och vägtrafik på naturmiljön � tillämpning av naturvetenskaplig kunskap i väg-
planeringen (VTI projektnummer 50061). Rapporten utgör slutredovisning av 
projektets delmoment 2B: Värdering av trafikens utsläpp utifrån en simultan mål-
analys. Huvudprojektledare är Lennart Folkeson, som tillsammans med Per-Ove 
Hesselborn, tidigare vid VTI, numera vid SIKA (Statens institut för kommunika-
tionsanalys), är initiativtagare till projektet. Uppdragsgivare och finansiär är KFB 
(Kommunikationsforskningsberedningen), där Christine Wallgren och senare 
Claes Unge varit handläggare. 

Granskningsseminarium har hållits vid VTI den 23 september 1999. Till 
Gunnar Lindberg, CTEK/VTI, som därvid i egenskap av lektör granskat manu-
skriptet, riktas ett varmt tack. Författaren är också tacksam för det intresse och 
stöd för studien som Per-Ove Hesselborn har visat. 

För utskrift av dokumentet svarar Ann-Louise Flisbäck. 
 

Linköping i april, 2000 
 
Henrik Edwards 
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Värdering av personbilstrafikens utsläpp utifrån en simultan målanalys 
av Henrik Edwards 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  LINKÖPING 
 
 
Sammanfattning 
 
Intressant analysverktyg för värdering av 
kravnivåer för avgasutsläpp från personbilar 
Att uppfylla de internationella åtaganden som Sverige ställt sig bakom 
avseende en stabilisering av koldioxidutsläppen (CO2) från användning av 
fossila bränslen kräver ordentliga uppoffringar inom transportsektorn. 
Kraftiga höjningar av bränslepriserna krävs för att CO2-utsläppen från 
personbilstrafiken inte ska öka enligt de beslutsmöjligheter och 
förutsättningar som är inkluderade i VTI:s modell. 
 
Reduktionen av utsläppen åstadkoms främst genom att konsumenterna antas välja 
nya personbilar som har en lägre specifik förbrukning än i nuläget, dels på grund 
av att den tekniska utvecklingen möjliggör detta, dels genom att bilmodeller med 
en relativt sett låg bränsleförbrukning prioriteras högre jämfört med idag (andra 
aspekter som storlek, komfort, motorstyrka etc. kommer att värderas lägre relativt 
sett). Inverkan av dessa faktorer beräknas svara för 50–75% av den totala 
reduktionen. Andra betydelsefulla reaktioner är ett ekonomiskt körsätt och ett 
minskat resande med personbil. 

De möjliga åtgärderna i modellen är individuella modifieringar av drivmedels-
priserna över tiden, samtidigt som den årliga fordonsskatten kan varieras för olika 
fordonstyper (bensin/diesel). Alternativt kan generella åtgärder vidtas, t.ex. en 
CO2-skatt som ger prisförändringar i proportion till drivmedlens innehåll av fossilt 
kol (istället för individuella val av drivmedelspriser). 

Resultaten av åtgärderna uttrycks i välfärds- och samhällsekonomiska termer 
samt i form av prognostiserade avgasutsläpp. Målet är att maximera nettoföränd-
ringen av konsumentöverskottet, eller med en alternativ, ekvivalent formulering, 
att minimera minskningen av konsumentöverskottet. Skuggpriser erhålls för de 
bivillkor som ”hårdast” definierar lösningen, främst de formulerade CO2-målen. 
Ett högt skuggpris för partikelutsläppskraven erhålls i grundfallet (kapitel 6.1), 
men endast för en av perioderna. I samtliga fall är det optimalt att höja fordons-
skatten för dieselbilar för att motverka den prognostiserade ökningen av partikel-
utsläppen.  

Vi har använt en optimeringsmodell för värdering av biltrafikens avgasutsläpp. 
En viktig förutsättning har varit förekomsten av simultana utsläppskrav (mål-
nivåer) avseende koldioxid, kolväten, kväveoxider och partiklar från personbils-
trafiken. Optimeringsmodellen formuleras som en maximering av nettoföränd-
ringen av konsumentöverskottet med hänsyn till bivillkor för framtida utsläpps-
nivåer. De inbördes konflikter som finns mellan att exempelvis samtidigt minska 
koldioxid- och kväveoxidutsläppen uppstår genom fordonstypernas emissions-
egenskaper, i genomsnitt har bensindrivna bilar i jämförelse med dieselbilar högre 
CO2-utsläpp men lägre kväveoxidutsläpp. 
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Indata avseende trafikarbete och emissionsnivåer har hämtats från EM94- och 
EMV-databaserna (i VTI:s emissionsmodeller) och tidigare arbeten åt Trafik- och 
klimatkommittén och SIKA. I modellen ingår en utvecklad beslutsmodell för val 
av fordonsteknologi (baserad på en logitfördelning och en körsträcksfördelning, 
där den senare är en lognormalfördelning för årlig körsträcka), nämligen valet 
mellan bensin- eller dieselbil. Körsträckor för respektive fordonskategori erhålls 
som en funktion av deras marknadsandel och den övergripande körsträcksfördel-
ningen. Konsumentöverskottet beräknas baserat på efterfrågekurvorna för bensin- 
och dieselbränsle. 

Bränslepriser för bensin och diesel, samt skillnad i kapitalkostnad och årlig 
fordonsskatt mellan diesel- och bensinbilar utgör beslutsvariabler i modellen. En 
restriktion för dessa är att priserna och skatterna inte får sjunka jämfört med 
dagens läge. Tre uppsättningar med resultat redovisas, där alla är grundade på ett 
gemensamt basscenario och en grundmodell. Parallellt med resultaten redovisas 
effekterna i termer av emissionskostnadsdelarna av de externa effekterna enligt 
1999 års värdering. Dessa visar på positiva effekter som mångfalt överstiger kon-
sumentförlusterna (och då är ändå inte minskade olycksrisker på grund av ett re-
ducerat trafikarbete medtagna). 

Slutsatsen är att den utvecklade modellen med sina ingående delar utgör ett 
mycket intressant analysverktyg för värdering av kravnivåer avseende avgasut-
släpp från personbilar. Detta är av betydelse inför fortsatta analyser av transport-
politikens inriktning och konsekvenser. Att göra analyser för alternativa krav-
nivåer och samhällsekonomiska kostnader är naturligtvis enkelt. Att modifiera de 
åldersbaserade emissionsnivåerna med alla sina delar kräver ingrepp i emissions-
databaserna, beräkning med en lämplig emissionsmodell (som EMV) och ett 
inkluderande av emissionsutdata i vår formulerade grundmodell. Både modellen 
för val av fordonskategori och optimeringsmodellen kan utvecklas till att omfatta 
fler alternativ. 
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Valuation of exhaust emissions by cars with reference to conflicting targets 
by Henrik Edwards 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95  LINKÖPING 
 
 
Summary 
 
Interesting analytical tool for valuation of target 
levels for exhaust emissions by cars 
Compliance with the international commitments, which Sweden supports, 
regarding the stabilisation of carbon dioxide emissions (CO2) from the use of 
fossil fuels requires substantial efforts in the transport sector. To sum up, 
substantial increases in fuel prices are needed to prevent the increase in CO2 
emissions from cars in Sweden, according to the decision options and 
assumptions included in the VTI model.  
 
The reduction in emissions is mainly accomplished by assuming that consumers 
choose new cars with a higher fuel efficiency than today, partly because this is 
possible due to technical developments, and partly because, among the available 
car models, higher priority than at present is given to those which have a 
comparatively low fuel consumption (other aspects such as size, comfort, engine 
power will be valued lower in relative terms). The impacts of these factors are 
estimated at 50–75% of the total reduction. Other important reactions are soft 
driving and a reduction in travel by car. 

The possible measures in the model are individual changes in fuel prices over 
time, while at the same time the yearly, fixed, vehicle tax can vary between 
vehicle types (petrol/diesel). Alternatively, general measures can be utilised, for 
example a CO2-tax resulting in price changes proportional to the fossil coal 
content of the fuel (instead of individual choice of fuel prices). 

Results of the measures are expressed in welfare and socio-economic terms, 
and in the form of forecasts of emission levels. The objective is to maximise the 
net change in consumer surplus, or with an alternative, equivalent formulation, to 
minimise the reduction in consumer surplus. Shadow prices are obtained for the 
constraints which define the solution, primarily the defined CO2 objectives. A 
high shadow price for particle emissions occurs in the base case (Chapter 6.1), but 
only for one of the time periods. In all cases it is optimal to raise the vehicle tax 
for diesel cars to counteract the forecasted increase in particle emissions. 

We have used an optimisation model for valuation of the vehicle traffic 
emissions. The presence of simultaneous constraints on the emission levels (target 
levels) concerning carbon dioxide, hydrocarbons, nitrogen oxides and particles 
from the vehicles constitutes an important prerequisite. The optimisation model is 
formulated as a maximisation of the net change in consumer surplus, subject to 
constraints on future emission levels. The inherent conflicts between, for example, 
a simultaneous reduction in carbon dioxide and nitrogen oxides arise from the 
vehicle characteristics. On average, petrol cars have higher CO2 emissions but 
lower emissions of nitrogen oxides than diesel cars. 
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Input data concerning vehicle mileage and emission levels have been collected 
for the EM94 and EMV databases (in the VTI emission models) and earlier works 
for the Traffic and Climate Committee. A part of the concept is a developed 
decision model for choice of vehicle technology (based upon a logit distribution 
and a vehicle mileage distribution, where the latter is a lognormal distribution for 
the yearly mileage); namely the choice between a petrol and a diesel car. Vehicle 
mileages for the respective vehicle categories are derived on the basis of their 
market shares and the vehicle mileage distribution. The consumer surplus is based 
on the demand curves for petrol and diesel fuel. 

The fuel prices for petrol and diesel, the difference in capital costs and yearly 
vehicle taxes constitute decision variables in the model. Constraints on these are 
that the prices and the taxes must not decrease compared with today’s values. 
Three sets of results are presented, all based on a common  base scenario and a 
basic model. Parallel to the results, we show the effects, in terms of the emission 
cost components, of the external effects evaluated at the values of 1999. These 
display positive effects which are many times greater than the consumer losses 
(even though the reduced accident level caused by a lower vehicle mileage is not 
considered). 

Our conclusion is that the developed model, with the data on which it is based, 
constitutes a very interesting tool for valuation of different target levels for 
emissions from cars. This is important in the continuing analysis of the direction 
and consequences of transport policy. It is naturally quite straightforward to 
analyse situations with different target levels and socio-economic costs. 
Modification of the age based emission levels with all their components requires 
manipulation of the emission data bases, estimations with a suitable emission 
model (such as the EMV model), and the inclusion of the outputs in our basic 
model. Both the vehicle choice model and the optimisation model can be extended 
to encompass more alternatives. 
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Den svenska miljöpolitiken syftar till att miljöpåverkan från olika verksamheter 
ska begränsas till vad människorna och naturen tål. Detta förutsätter en minskning 
av trafikens miljöpåverkan i olika avseenden. Naturvårdsverket har därför for-
mulerat mål för det långsiktigt önskvärda tillståndet i miljön. Dessutom finns 
(preliminära) operationella etappmål, uttryckta i kvantitativa termer, såväl för alla 
verksamheter sammantagna som för transportsektorn. 

För att styrningen av trafikens miljöpåverkan – via trafikpolitisk prissättning, 
samhällsekonomiska kalkyler av infrastrukturprojekt etc. – ska kunna ges en 
kostnadseffektiv inriktning, krävs uppgifter om hur olika miljöförbättringar ska 
värderas i monetära termer. Sådana värden kan i princip härledas från uppgifter 
om marginella åtgärdskostnader (för att nå målen). Beräkningar av detta slag har 
också genomförts. Sålunda har Trafik- och klimatkommittén gjort en beräkning av 
det implicita värde som antas ligga i vissa förutsatta mål för reduktion av kol-
dioxidutsläppen från transportsektorn. En principdiskussion kring monetär värde-
ring av åtgärdskostnader och marginella skadekostnader återfinns t.ex. i NOU 
[1995, kapitel 16]. 

Ett problem vid beräkningar av denna typ är att utsläppen kan ha många olika 
skadeeffekter, och att tänkbara styrmedel/åtgärder normalt inverkar på möjlig-
heterna att klara lösningarna av andra problem än det som ursprungligen avsågs. 
Samverkanseffekter kan motivera att man bestämmer relativa priser i en simultan 
analys omfattande flera ämnen, och att åtgärdspaket bestäms för flera ämnen och 
för både nationell och lokal nivå samtidigt. En fråga som bör belysas är om och, i 
förekommande fall, hur mycket de värden/skuggpriser som kan erhållas från 
partiella analyser av åtgärdskostnader avviker från sådana som erhålls i en simul-
tan analys av flera problem. 

Värderingsförsöken präglas dessutom av en betydande osäkerhet vad gäller 
valet av målnivåer. Osäkerheten om de relativa miljövärderingar som bör gälla 
gör att det finns risker för felprioriteringar. Detta problem har dock knappast alls 
uppmärksammats i samband med miljöpolitiska åtgärdsanalyser. Från miljöpoli-
tisk synpunkt föreligger därför ett stort intresse för att inventera metoder för han-
tering av de komplexa beslutssituationer som samhället ställs inför vid utformning 
av miljökraven för transportsektorn. 

På många håll förekommer diskussioner om användning av ekonomiska styr-
medel för att klara uppsatta miljömål. Detta gäller i synnerhet utsläppen av CO2 
till atmosfären från fossilbränsledrivna personbilar. I Sverige har en särskild CO2-
skatt för bensin införts med syftet att reducera utsläppsnivåerna. Proportio-
naliteten mellan bensinförbrukning och CO2-utsläpp ger ett direkt ekonomisk 
incitament till konsumenterna att vidta besparingsåtgärder i form av mjukare kör-
sätt, minskade körsträckor, val av bränsleekonomiska fordon etc. 

Motsvarande enkla relation råder inte mellan bensinförbrukning och utsläpp av 
andra reglerade ämnen, t.ex. HC, NOx och partiklar, utan utsläppens beroende av 
motor- och avgasreningsteknik samt fordonsanvändningen är mycket komplicerat. 
Normalt gäller dock att utsläppen reduceras genom minskade körsträckor, och 
givetvis minskar emissionerna vid teknikbyte från icke-katalysatorbil till kata-
lysatorbil. Ett teknikbyte från bensinbil till dieselbil ger minskade CO2-utsläpp, 
men ökning av kväveoxider och kolväteutsläpp som är särskilt besvärliga i stor-
stadsregioner samt i vissa särskilt hårt miljöbelastade delar av landet (t.ex. Skåne 
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och Halland). Ökade emissioner av partiklar, särskilt från dieselbilar, ger hälso-
problem i form av allergier och cancer och är därför särskilt allvarliga i tätorter. 
Hälsoproblem och relaterade kostnader diskuteras exempelvis i Krupnick et al 
[1996]. Omfattande studier av detta problem presenteras av Leksell [1999, 2000].  

Med denna bakgrund i åtanke är det av stort intresse att studera huruvida an-
vändning av ekonomiska styrmedel i form av bränslepriser samt årlig fordonsskatt 
kan vara ett samhällsekonomiskt effektivt sätt att reducera klimatpåverkande CO2-
usläpp och skadliga emissioner av kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och partik-
lar (Part).  

Bergman [1996] diskuterar CO2-problematiken i ett vidare perspektiv och be-
handlar CO2-utsläpp från energi- och transportsystemen samtidigt. Han konstate-
rar att en enhetlig CO2-skatt (sid. 61) sannolikt är det styrmedel som realiserar 
CO2-målen till lägsta samhällsekonomiska kostnad. Utsläppen av SO2 som tas upp 
kan till stor del behandlas på motsvarande sätt som en CO2-skatt inom transport-
sektorn, för respektive drivmedelstyp och –klass, därför att utsläppen bestäms av 
drivmedlets svavelinnehåll. Beträffande kväveutsläppen från transportsystemet 
anser Bergman att problemet väsentligen kommer att lösas genom teknisk utveck-
ling, utan krav på volym- eller strukturförändringar. 

 
1.2 Syfte 
Avsikten med föreliggande rapport är att: 
1. Utveckla en metod för en simultan målanalys för att bestämma relevanta 

implicita värden/skuggpriser för olika uppsättningar av restriktioner.  
2. Med utgångspunkt från såväl data och prognoser avseende trafikarbete och 

emissioner för olika fordonskategorier, som pris- och inkomstelasticiteter 
m.m. illustrera nyttan av denna ansats. I detta sammanhang är det också av 
stort intresse att studera regionala respektive nationella (globala) effekter, 
exempelvis uppdelning på emissioner i tätort respektive på landsbygd. 

 
1.3 Metodik 
Beroendet mellan monetära värderingar och miljömål kan effektivt belysas med 
användning av optimeringsmetodik, under förutsättning att ett relevant data-
underlag existerar, där skuggpriser (givet kontinuerliga modellsamband) erhålls 
för satisfiering av olika miljömål. För det fall att det för vissa skadliga ämnen är 
lämpligare att använda värderingar baserade på andra förutsättningar, exempelvis 
förlust av levnadsår på grund av förhöjda hälsorisker som redovisas av t.ex. Lek-
sell [1999], så kan det vägas in tillsammans med andra mål i en optimerings-
modell. Då kan man välja att låta mål och restriktioner styra resultatet, där miljö-
mål avseende exempelvis utsläppsnivåer kanske inte styr värderingen utan den 
bestäms istället av exogent uppskattade kostnader. Resultatet blir naturligtvis 
starkt beroende av existerande handlingsalternativ och inbördes beroenden mellan 
olika effekter, exempelvis emissioner till luft av olika reglerade ämnen som en 
funktion av de teknikval som görs. Olika kombinationer av mål samt förklarings-
modeller för individers agerande inför nya tekniker och möjligheter kan analyse-
ras. 

De ekonomiska styrmedel som beaktas är drivmedelsskatter och årlig fordons-
skatt för personbilar. Administrativa system för dessa styrmedel finns redan. Al-
ternativa styrmedel som direkt styr mot andra emissionsmål/-krav saknas praktiskt 
taget, med undantag för befrielsen från årlig fordonsskatt för bensinbilar i miljö-
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klass 1 under fem år. Möjligen skulle den årliga fordonsskatten för dieselbilar 
betraktas som en sådan, men syftet med den är i nuläget främst att likställa skatte-
uttaget för respektive personbilskategori. Dock är det ett trubbigt instrument även 
för detta syfte, dels på grund av att konstruktionen naturligtvis gör att konsumen-
terna inte väljer en dieselbil om det inte lönar sig privatekonomiskt (för kort årlig 
körsträcka), dels p.g.a. den tekniska utvecklingen som kräver en successiv upp-
datering av skatterna för att uppfylla det primära syftet. För att öka styrmöjlig-
heterna skulle någon form av road pricing kopplad till fordonens miljöprestanda 
behövas, så att avgifter kunde tas ut beroende på omgivning (exempelvis lands-
bygd/tätort), miljöklass och fordonsålder. 

Det är ofta fruktbart att genomföra en känslighetsanalys avseende betydelsen 
av variationer i analysförutsättningarna. Detta kan göras fullständigt genom en 
simulering av alla ingående parametrar för att identifiera deras inverkan på re-
sultatet, eller selektivt genom en scenarioanalys med ett urval av handlingsalter-
nativ och deras respektive inverkan. 

Ett mycket intressant angreppssätt i detta sammanhang är en metod som kom-
binerar optimeringsmetodik med scenarioanalys, nämligen scenarioaggregering. 
Denna går ut på att identifiera ett antal scenarier med olika utvecklingsmöjligheter 
över tiden. I metoden vägs de alternativa utvecklingsmöjligheterna samman, och 
ett optimalt handlingsalternativ för den första perioden bestäms med bivillkoret att 
vilket som helst av de olika alternativa utvecklingsmöjligheterna kan realiseras 
under den första periodens förlopp. Några exempel på referenser är Kall [1979], 
Rockafellar och Wets [1987], Wets [1983, 1988] och Jönsson och Silver [1996]. 

Två väsentliga typer av variationer i analysförutsättningarna kan urskiljas. Dels 
kan målvärdena varieras (under antagandet att miljömålen justeras), dels kan styr-
kan hos olika samverkanseffekter varieras. För att kunna variera målvärdena på ett 
korrekt sätt måste dels miljömålvärdenas bakgrund vara kända, dels måste om-
fattningen av eventuella förändringar kunna skattas. Styrkan hos eventuella sam-
verkanseffekter bör beaktas för att inte underskatta den totala effekten av en 
miljöbesparande åtgärd. En minskning av koldioxidutsläppen kan, beroende på 
orsaken, leda till att kväveoxidutsläppen minskar (vid minskat trafikarbete) eller 
ökar (vid vissa energieffektiviserande åtgärder på motorer). Detta medför att minst 
ett miljömål berörs, förutom det avsedda koldioxidmålet. 

Därutöver bör miljöeffekterna beaktas med avseende på i vilken utsträckning 
effekten är reversibel. Ju längre tid det tar för en uppkommen skada att ”läkas” 
desto viktigare är det att beakta försiktighetsprincipen för korresponderande mil-
jömål. Vid en optimeringsansats mot ett miljömål som förväntas ge irreversibla 
effekter är det alltså viktigt att så långt det är möjligt försöka finna en ”sann” 
kritisk belastningsgräns. För många effekter beror denna gräns av lokala/regionala 
förutsättningar såsom berggrund, markanvändning, klimat m.m. 

 
1.4 Rapportens uppläggning 
En beteendemodell för valet av fordonsteknik redovisas i kapitel 2. I den ingår hur 
styrmedlen påverkar fordonsparkens sammansättning. I kapitel 3 diskuteras hur de 
samhällsekonomiska konsekvenserna kan värderas med hjälp av efterfrågesam-
banden för bensin- och dieselbränsle. Förbruknings- och emissionsdata för for-
donsparken bestående av fossilbränsledrivna bilar under perioden 1996–2020 re-
dovisas i kapitel 4. En optimeringsmodell för maximering av konsumentöver-
skottet (eller minimering av den  samhällsekonomiska nettokostnaden) givet 
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framtida miljömål presenteras i kapitel 5, och erhållna resultat med den modellen 
och varianter av den redovisas i kapitel 6. Slutsatserna presenteras i kapitel 7. 
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2 Modell för val av fordonsteknik 
Konsumenternas teknikval för personbilar i framtiden styrs i hög grad av hur de 
ekonomiska styrmedlen utformas. Sådana blir allt viktigare att beakta när interna-
tionella överenskommelser görs med syfte att reducera de fossilbaserade kol-
dioxidutsläppen från transportsystemen i allmänhet och därmed naturligtvis också 
för den dominerande delen av transporterna i västvärlden, dvs. personbils-
transporterna. Vi väljer i första hand att beakta dagens dominerande bränslealter-
nativ, nämligen bensin och diesel, dels på grund av deras absoluta dominans i nu-
läget och sannolikt de kommande decennierna, dels för att det finns dataunderlag i 
form av kostnader, bränsleförbrukning, emissioner, skatter m.m. för dessa fordon. 
Scenarier skulle kunna konstrueras som omfattar de etanolbränslebaserade driv-
medlen som diskuteras i Jönsson och Lenner [1995]. En mycket intressant teknik i 
detta sammanhang är hybridbilen med två motorer, en förbränningsmotor och en 
elmotor. En sådan bilmodell presenteras i korthet i Hultman [1998], nämligen en 
Toyota Prius som uppges förbruka 0,4 l bensin/mil och ha emissioner som endast 
är 10% av tillåtna avgasmängder. Enligt nuvarande planer kommer bilen, som 
uppges kosta motsvarande 180 000 kr i Japan, till Sverige först efter år 2000. 

Idag ser vi hur fordonsindustrin i EU satsar kraftigt på framtagning av bränsle-
effektiva dieselmotorer, med syftet att kunna uppfylla de målsättningar om sänkt 
specifik bränsleförbrukning som utlovats för att stabilisera de fossilbaserade kol-
dioxidutsläppen på 1990 års nivå för att sedan successivt minska dem. Nack-
delarna är som nämnts främst de ökade utsläppen av kväveoxider och partiklar. I 
takt med att tekniken utvecklats har dieselmotorn prestanda- och komfortmässigt 
(effekt, vridmoment och ljudnivå) kommit att bli ett mycket konkurrenskraftigt 
alternativ till bensinmotorn. Detta avspeglas inte minst av utvecklingen i Frank-
rike där andelen dieselbilar är ca 50%, ett resultat av att dieseln gynnas inte endast 
av en lägre förbrukning utan också av ett lägre bränslepris. Protesterande röster 
mot den försämrade luftmiljön börjar dock höras i Frankrikes städer. 

Även i Sverige är dieseln billigare än bensinen men en utveckling motsvarande 
Frankrikes motverkas i hög grad av att den årliga fordonsskatten på personbilar är 
ca 4 gånger större för dieselbilar än för bensinbilar eller ca 6 000 kr/år för en 
medelklassbil som är en vanlig bilstorlek i Sverige. Konsekvensen av detta är att 
det blir (privatekonomiskt) lönsamt med en dieselbil först när den årliga kör-
sträckan är tämligen lång, ca 2 000–2 500 mil i nuläget (att jämföras med privat-
personers genomsnittliga körsträckor på 1 500–1 600 mil). Emellertid används 
många nya bilar både för tjänsteutövning och privatkörning och körs då ofta 
mycket mer än 2 500 mil/år. Ett specialfall är naturligtvis yrkesmässig trafik som 
taxiverksamhet där bilarna körs 5 000–10 000 mil/år (varav mycket i tätort där 
dieseln är minst önskvärd). Studeras nyregistreringsstatistiken 1996–1998, Bil-
industriföreningen [1997–1998] finner vi att andelen dieselbilar ökar kraftigt på 
marknaden, från att ha legat på en marknadsandel på 3–4% så var nybilsandelarna 
5,0, 7,6 respektive 11,1% under 1996–1998 (januari–april 1998).  

Valet av bil beroende på ekonomi och teknik har studerats av många forskare, 
Train [1986], Ohta [1987], Berry [1994], Koujiana Goldberg [1995] och Sand-
ström [1999a, b] är några av dem. Ett antal föreslagna modeller för bilval baseras 
naturligt nog på den multinomiala logitfunktionen. Olika data avseende ekonomi, 
teknik, prestanda kan ingå i nyttofunktionerna för konsumenterna. I Sandström 
[199a,b] exemplifieras detta med fordonsdataparametrar avseende storlek, vikt, 
skattenivå, bensinpris, miljöklass m.m. Han konstaterar också att datamaterialet 
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som använts inte medger en differentiering m.a.p. beskattningen av bensin- re-
spektive dieselbilar. Med en omfattande datainsamling från länder i Europa av 
tvärsnittsdata avseende fördelningen av bensin- och dieselbilar i kombination med 
priser på bilar och på drivmedel, skatteregler, förekomst av nationella biltillver-
kare m.m. skulle det sannolikt gå att formulera en lämplig modell för beskrivning 
av parametrar som styr valet av drivmedel för personbilar. Lämpligt vore också att 
lägga till information om större förändringar av förutsättningarna under den se-
naste 10-årsperioden. 

Vi bedömer det därför vara av stort intresse att konstruera en modell för hur 
dieselbilsandelen förändras beroende på den tekniska utvecklingen (särskilt 
bränsleeffektivitet) och de ekonomiska styrmedel som används. Eftersom vi inte 
har möjlighet att inom ramen för projektet skaffa empiriskt dataunderlag för en 
modellkonstruktion, väljer vi att formulera en hypotetisk modell. Valet av teknik 
vid köp av en ny bil utgör ju ett diskret val mellan olika alternativ och därför är 
teorin för diskreta val med logitmodeller ett logiskt modellalternativ, se t.ex. Ben-
Akiva och Lerman [1989]. Nyttan med respektive teknikval representeras av de 
årliga jämförelsekostnaderna för alternativen dvs. bränslekostnader beroende på 
körsträcka, fordonsskatt och merkapitalkostnad för alternativen till bensinbilen. 
Att körsträckan påverkar beaktas genom att hänsyn tas till hur fördelningen av den 
årliga körsträckan ser ut. För kalibreringsändamål används dels skalparametern i 
logitfördelningen, µ, dels en ”riskfunktion” som syftar till att kraftigt reducera 
andelen som väljer diesel när den årliga körsträckan är ”för kort”. Nyttan för for-
don av typ i med körsträcka KStr tecknas som 

 
U(i,KStr) = - (KStr ⋅ Fi ⋅ pi + FSkatti + Kapi ⋅ A(r,L)) (2.1) 
 
där 

U(i,KStr) = årlig uppoffring (nytta) för drivmedel och associerade kostnader  
 med fordon av typ i och körsträcka KStr 

i =  fordonstyp, B=bensin, D=diesel 
KStr =  årlig körsträcka [mil år] 
Fi =  specifik förbrukning för bilar av typ i [dm3/10 km] 
pi =  drivmedelspris [SEK/dm3] för bränsle av typ i (bensin/diesel) 
FSkatti =  årlig fordonsskatt för bilar av typ i [SEK] 
Kapi =  merkapitalkostnad för bilar av typ i jämfört med en bensinbil (typ B) 
A(r,L) =  annuitetsfaktor för omvandling av merkapitalkostnaden till en årlig  

 kostnad med räntesats r % och livslängd L år = r/100 / (1-(1+r/100)-L) 
 
I princip kan logitmodellen för val av fordon som funktion av körsträcka, dvs. 
andel av konsumenterna som väljer fordon av typ i, nu tecknas som: 

 

KStr))U(j,exp(µΣ
KStr))U(i,exp(µKStr)p(i,

j ⋅
⋅=  (2.2) 
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där 

µ = logitmodellens skalparameter 
 
En direkt användning av logitmodellen i (2.2) 2 ger med låga årliga körsträckor 
alltför stor andel dieselbilar jämfört med observationerna. Vi inför därför en 
”riskfunktion”, Risk(D,KStr), med syftet att reducera andelen som väljer 
dieselalternativet till noll eller nära 0 om inte lönsamheten uppgår till minst 1 000 
kr/år. Detta åstadkoms genom beräkning av dieselbilens lönsamhet enligt: 

 
Risk(D,KStr) = min{U(D,KStr) - U(B,Kstr), 1000} - 1000 (2.3) 
 
(2.3) ger en beräknad ”risk” som är noll kronor vid en årlig dieselkostnadsfördel 
som är minst 1 000 kronor. Är fördelen mindre blir riskfunktionen negativ och 
ökar proportionellt mot underskottet. Vid kalibreringen av logitmodellen i (2.2) 
används därför den modifierade nyttofunktionen enligt (faktorn 10 används för att 
erhålla modellvärden som stämmer med svenska förhållanden). 

 
U(D,KStr) := U(D,KStr) - 10 ⋅ Risk(D,KStr)  (2.4) 
 
För en kalibrering av logitmodellens skalparameter krävs också en körsträcksför-
delning. Vi antar en lognormalfördelning för fordonens årliga körsträcka med me-
delvärde 1 500 mil/år inklusive en konstant ”baskörsträcka” på 900 mil/år och 
standardavvikelse 447 mil/år (dvs. lognormalfördelningen är förskjuten 900 en-
heter från origo), se figur 2.1. Fördelningens median är 1 609 mil/år. 
Lognormalfördelningen bedöms lämplig därför att medelvärde och 
standardavvikelse kan väljas av användaren, fördelningen har en topp för ”små” 
argument (normala årliga körsträckor) med en lång svans för mer extrema 
användare (årlig körsträcka på flera tusen mil) samt endast icke-negativa 
argument. 
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Figur 2.1 Antagen körsträcksfördelning; frekvensfunktion (normerad så att  
 max-värdet = 100) och fördelningsfunktion ⋅ 100. 
 

Vid studium av data om bilars årliga körsträcka från AB Svensk Bilprovning, 
se t.ex. Henriksson [1994], i kombination med årsmodellfördelningar för person-
bilar från Bilindustriföreningen [1991] (med fler år) erhålls ett medelvärde för 
bensindrivna/ dieseldrivna personbilar på 1 220 mil/år respektive 1 890 mil/år (här 
nyttjas årsmodelldata av modelltekniska skäl aggregerat till 5-årsnivå, en direkt 
användning av dataunderlaget ger 1 540 respektive 2 130 mil/år). Dataunderlaget 
illustreras i figur 2.2. Medelvärdet i fördelningen på 1 500 mil/år, används också  
senare tillsammans med antal fordon för att tillgodose att produkten av antal for-
don och årlig körsträcka stämmer överens med prognostiserat trafikarbete i våra 
scenarier. Prognosförutsättningarna innebär att den årliga körsträckan per bil för-
väntas öka med tiden. 
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 Figur 2.2 Årliga körsträckor för personbilar baserat på  
    underlag från AB Svensk Bilprovning. 
 

Logitfördelningen i (2.2) kalibreras så att dieselbilsandelen stämmer överens 
med observerade värden. Med förutsättningar enligt tabell 2.1 och med 
skalparametern µ=0,0001 erhålls en dieselbilsandel på 6% (som ligger mellan 
1996 och 1997 års värden), se figur 2.3. 
 
Tabell 2.1 Data för kalibrering av logitfördelningen (förbrukningsdata  
 uppdelat på tätort / landsbygd används inte här). 
 

Bensin Diesel 
Bränslepris [kr/dm3] 8,0 6,3 
Specifik förbrukning [dm3/10 
km] 

0,85 0,65 

Årlig fordonsskatt [kr] 1 500 6 000 
Merkapitalkostnad [kr] 0 10 000 
Räntesats = 9%   
Livslängd = 15 år   
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Figur 2.3 Logitfördelningens andel dieselbilar vid olika årliga körsträckor,  
 samt resulterande körsträcksfördelning för bensin- respektive  
 dieselbilar. 
 

Genom simulering av olika värden på dieselfordonsskatten (4 500, 6 000 re-
spektive 7 500 kr) respektive specifik förbrukning (0,55, 0,60, 0,65 respektive 
0,70 dm3/10 km) i den kalibrerade logitmodellen (och applicering av den lognor-
malfördelade körsträcksfördelningen) erhålls en indatamängd som möjliggör 
skattning av funktioner som beskriver inte endast andelen dieselbilar med olika 
ekonomiska förutsättningar, utan också den genomsnittliga körsträckan med de 
olika fordonstyperna. Koefficienterna till de skattade funktionerna redovisas i 
tabell 2.2. 
 
Dieselbilsandel i procent: 

 
DA(cR, cF) = cDA0 ⋅ exp(cDA1 ⋅ cR + cDA2 ⋅ cF + cDA3 ⋅ cR ⋅ cF) [%] (2.5) 
 
cR = ρB ⋅ pB - ρD ⋅ pD = rörlig kostnadsminskning [kr/mil] 
cF = FskattD + KapD ⋅ A(r,L) � FskattB = skillnad i fasta kostnader per år  
 [1 000 kr/år] 

 
Antal mil med dieselbil per år: 

 
DS(cR,cF) = cDS0 ⋅ exp(cDS1 ⋅ cR + cDS2 ⋅ cF + cDS3 ⋅ cR ⋅ cF) ⋅ 1000 [mil/år] (2.6) 
 



V T I  R A P P O R T  4 5 6  23 

Antal mil med bensinbil per år: 
 
BS(cR,cF) = cBS0 ⋅ exp(cBS1 ⋅ cR + cBS2 ⋅ cF + cBS3 ⋅ cR ⋅ cF) ⋅ 1000 [mil/år]  (2.7) 
 
Tabell 2.2 Koefficienter cij till funktionerna i (2.5), (2.6) och (2.7). 
 
cij-koefficienter  j 
 i 0 1 2 3 
Dieselandel DA 143,5303 0,551 -1,0734 0,1007 
Dieselmil DS 3,1141 -0,2516 -0,1047 0,0417 
Bensinmil BS 1,5104 -0,025 -0,0034 0,0023 
 

Sambanden i (2.5)–(2.7) illustreras i figur 2.4. Som synes ökar körsträckan för 
både bensin- och dieselbilar när fordonsskatten för dieselbilar ökar. Detta beror på 
att körsträcksfördelningen ligger konstant enligt figur 2.1 men andelen dieselbilar 
minskar med ökande fordonsskatt. Då minskar andelen dieselbilsinnehavare med 
de kortare årliga dieselkörsträckorna vilket leder till att den gruppens medelvärde 
ökar. De kortare årliga dieselkörsträckorna kommer istället att utföras med 
bensinbilar vilket leder till att den gruppens medelvärde också ökar. 
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Figur 2.4 Överensstämmelse mellan funktionsvärden för de 12 punkterna och  
 anpassad funktion (�o� anger funktionsvärde, �x� anger anpassad  
 funktion). 
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Åldersfördelningen hålls konstant i denna analys enligt tabell 2.3. Att inkludera 
en årsmodelldynamik inom ramen för denna modell, utöver den som kommer att 
ingå som ett resultat av fordonsvalet mellan bensin/diesel, bedöms vara av mindre 
betydelse här. 
 
Tabell 2.3 Bilparkens åldersstruktur. Medelåldern blir 9,3 år med dessa  
 förutsättningar. 
 

Ålders-
kategori 

Antals-
andel [%] 

Ålders- 
grupp 

”Medel-
ålder” 

Bensin, 
1 000 mil/år 

Diesel, 
1 000 mil/år 

 5  6 20–  20 0,529 0,476 
 4  12 15–19  17 0,649 0,830 
 3  25 10–14  12 0,874 1,453 
 2  38 5–9  7 1,056 1,545 
 1  19 0–4  2 1,340 2,337 
 
 

Av intresse är att se hur priselasticiteterna för andelen dieselbilar ser ut med 
avseende på bensinpris och fordonsskatt för dieselbilar. I figur 2.5 och figur 2.6 
redovisas exempel på detta för en given fordonsskatt respektive givet bensinpris. 
Elasticitetsvärdena varierar med förutsättningarna på ett förväntat sätt, högre 
bensinpris ökar dieselbilsandelen och högre fordonsskatt minskar andelen. Som 
framgår av figurerna är elasticitetsvärdena icke-linjärt beroende av 
modellförutsättningarna. 
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Figur 2.5 Elasticitet i dieselbilsandel med avseende på bensinpriset enligt  
 modellen (fordonsskatten för dieselbilar är 6 000 kr/år i exemplet). 
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Figur 2.6 Elasticitet i dieselbilsandel med avseende på fordonsskatten för  
 dieselbilar enligt modellen (bensinpriset är 9 kr/dm3 i exemplet). 
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3 Nettoförändringar av konsumentöverskottet 
De direkta effekterna av miljömotiverade skatter och avgifter för personbilstrans-
porterna blir efterfrågeminskningar av ett givet drivmedel (exempelvis bensin). 
Minskningarna åstadkoms genom minskad körsträcka, mjukare körsätt och ökad 
marknadsandel för bilar med lägre specifik förbrukning. För att beskriva hur pris-
förändringar på drivmedel till personbilar av olika slag påverkar konsumentöver-
skottet, måste vi emellertid även beakta substitution till fordon med alternativa 
drivmedel (där bilar med dieselmotorer utgör ett mycket konkurrenskraftigt alter-
nativ i vissa situationer). I figur 3.1–figur 3.3 illustreras en mycket möjlig effekt 
som en prishöjning på bensin kan få, även om dieselpriset höjs samtidigt, 
nämligen att den totala efterfrågan på dieselbränsle ökar (QD1b > QD0). Nu 
beskrivs dels hur substitutionseffekterna resulterar i efterfrågeskift (byte från 
bensin till diesel), dels hur priseffekterna resulterar i sänkt konsumtion av bensin 
respektive diesel. I figur 3.1 visas hur priseffekten minskar bensinkonsumtionen 
från QB0 till QB1a, och sedan hur efterfrågeskiftet ”flyttar” bensinkonsumtionen 
från QB1a till QB1b till dieselkonsumtion. Motsvarande illustration i figur 3.2 visar 
hur priseffekten minskar dieselkonsumtionen från QD0 till QD1a, samt hur 
efterfrågeskiftet från bensin till diesel sedan ökar dieselkonsumtionen från QD1a 
till QD1b. 
 
 
Pris,    Bensinefterfrågan  
bensin          
    Efterfrågeskift 
  
     pB1                                                                                             
      
 
    
     pB0   
             Miljöskatt 
  
             Övr.skatt 
 
 
                                                     QB1b          QB1a               QB0      Efterfrågad 
 bensinvolym 
 
 
Figur 3.1 Grafisk illustration av pris- och substitutionseffekter avseende  
 bensin vid prishöjning på bensin och diesel. 
 

De sammantagna effekterna som illustrerats i figur 3.1 och figur 3.2 adderas i 
figur 3.3 för att illustrera hur de samhällsekonomiska effekterna av förändringarna 
kommer att beräknas. 
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Pris,    Dieselefterfrågan                         
diesel       
  Efterfrågeskift 
 
     pD1                                                                                                
 
      
    
     pD0                                                                                                                                                               
          Miljöskatt 
  
          Övr.skatt 
 
 
                              QD1a        QD0         QD1b  Efterfrågad 
 dieselvolym 
 
 
Figur 3.2 Grafisk illustration av pris- och substitutionseffekter avseende  
 diesel vid prishöjning på bensin och diesel. 
 
 
Pris,  Bensinefterfrågan        Bensin-&Dieselefterfrågan     Pris, 
bensin            diesel 
 
 
     pB1                                                                                                     pD1 
 
                                      A                B        C         D         E 
    
     pB0                                                                                                                                                                         pD0 
            Miljöskatt 
  
            Övr.skatt 
 
 
                                                    QB1b          QB0   QB1b+QD1b  QB0+QD0  Efterfrågad 
                                                                                                              bränslevolym 
 
 
Figur 3.3 Grafisk illustration av konsumentöverskottsförändringar vid  
 prishöjning på bensin och diesel. 
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Definition av beteckningar i figur 3.1–figur 3.3: 
pB0, pB1 =  bensinpris före respektive efter en prisändring [kr/dm3] 
pD0, pD1 =  dieselpris före respektive efter en prisändring [kr/dm3]. Obser-

vera att det är en egen skala för dieselpriset i figur 3.3 
QB0, QB1a,QB1b = efterfrågad bensinvolym till personbilar före, ”under” respektive 

efter en prisändring [Mm3] 
QD0, QD1a, QD1b = efterfrågad dieselvolym till personbilar före, ”under” respektive 

efter en prisändring [Mm3] 
 
Konsumentöverskottsförändringen vid en prisförändring erhålls som summan av 
ytorna A–E i figur 3.3, se även Jansson och Wall [1994] och Bergman [1996]. När 
priset höjs/sänks ger det en försämring/ förbättring för konsumenterna vilket ges 
av prisskillnaden mellan före- och efter-situationen. Konsumentöverskottsföränd-
ringen motsvarande ytorna A (RektB) och B (TriB) erhålls som (observera att index 
B representerar bensin): 
 
∆KAB = RektB + TriB = (pB0 - pB1) ⋅ [min(QB0,QB1b) +  QB0-QB1b /2] (3.1) 
 
Förändringen motsvarande ytan C–E erhålls på motsvarande sätt som ytan av en 
parallellogram med höjden lika med prisskillnaden och basen lika med den minsta 
av efterfrågevärdena plus den resterande triangeln med samma höjd och basen lika 
med efterfrågeförändringens storlek (observera att index D representerar diesel): 
 
∆KCDE = RektD + TriD = (pD0 - pD1) ⋅ [min(QD0,QD1b) +  QD0-QD1b /2] (3.2) 
 
Dessa samband kan generaliseras till att inkludera andra drivmedelsalternativ; 
naturgas, biogas, flytande biobränsle, elektricitet m.m. Vid formulering av krite-
riet att maximera konsumentöverskottet med hänsyn tagen till nya miljökrav blir 
målkriteriet summan av (3.1) och (3.2), ∆KAB + ∆KCDE.  

Vår problemformulering är att maximera den samhällsekonomiska nyttan av 
personbilstransporterna med hänsyn tagen till miljökraven. Nettovärdet av de 
ekonomiska styrmedel i form av skatter och avgifter som används för detta skall 
därför idealt sett återföras till medborgarna på något lämpligt sätt (via reduktion 
av inkomstskatter, moms, arbetsgivaravgifter eller dylikt). Alternativet till skatte-
sänkningar kan vara någon form av eko-bonus för återföring av de miljörelaterade 
styrmedlen via transfereringar. Med nettovärdet avses ökningen av skatter och 
avgifter vilka erhålls som produkten av eventuella prishöjningar multiplicerat med 
de oförändrade bränslevolymerna minus de tidigare skatterna (och avgifterna) 
multiplicerat med volymförändringen. För bensinfallet utgörs detta nettovärde av 
skillnaden mellan ytorna A och Övr.skatt i figur 3.3. Delen Miljöskatt i figur 3.3 
avser internaliseringen av de externa effekterna vilka ingår som en del av det total 
skatte- och avgiftsuttaget för bränsle. Det är också möjligt att posten Övr.skatt 
ökar för ett av bränslena som en konsekvens av substitution mellan fordons- och 
drivmedelstyper, och i det fallet skall motsvarande ytor adderas (dvs. ytan A och 
ökningen av Övr.skatt). 

I SIKA [1995] presenteras reviderade samhällsekonomiska kalkylvärden för 
olika emissioner enligt tabell 3.1. Dessa kan utnyttjas tillsammans med de emis-
sionsdata som presenteras i kapitel 4 (tabell 4.2 till tabell 4.4) till att 
överslagsmässigt skatta de externa kostnaderna per liter bensin beroende på 
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användning i personbilar av olika årsmodell och ålder (med hjälp av 
försämringsfaktorerna). Resultatet redovisas i tabell 3.2 och som synes 
representerar CO2-skatten huvudparten av den externa kostnaden i bilar från och 
med 1995 års modell. Motsvarande data för dieselbilar presenteras i tabell 3.3, där 
emissionskostnader för reglerade ämnen är i paritet med CO2–skatten även för nya 
bilar. 
 
Tabell 3.1 Samhällsekonomiska kalkylvärden för emissioner. 
 
Emission Kalkylvärde [kr/kg] 
 Regionala värden 

(landsbygd) 
Tätort 

CO2 0,38 0,38 
HC 17 66 
NOx 43 92 
Partiklar 180 1 084 
 
 
Tabell 3.2 Kostnader för emissionsrelaterade externa effekter enligt värdering  
 i tabell 3.1 som delvis internaliseras i miljöskatten för bensin. 
 

   Blandad körning (40/60) 
 Tätort Landsbygd Ny bil 5 års 

försämring
10 års 

försämring 
Årtal [kr/l] [kr/l] [kr/l] [kr/l] [kr/l] 
1980 3,23 2,22 2,62 2,99 3,37 
1985 3,09 2,14 2,52 2,87 3,21 
1990 1,84 1,40 1,57 1,75 1,93 
1995 1,08 0,97 1,02 1,08 1,14 
2000 1,02 0,94 0,97 1,01 1,05 
2005 1,02 0,93 0,96 1,00 1,03 
2010 1,02 0,93 0,97 1,00 1,03 
2015 1,02 0,93 0,97 1,00 1,03 
2020 1,02 0,93 0,97 1,00 1,03 

CO2-skatten är alltid 0,90 kr/l  
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Tabell 3.3 Kostnader för emissionsrelaterade externa effekter enligt värdering  
 i tabell 3.1 som delvis internaliseras i miljöskatten för diesel. 
 

   Blandad körning (40/60) 
 Tätort Landsbygd Ny bil 

Årtal [kr/l] [kr/l] [kr/l] 
1980 4,48 2,06 3,03 
1985 4,48 2,08 3,04 
1990 3,89 1,84 2,66 
1995 2,81 1,25 1,88 
2000 2,72 1,23 1,83 
2005 2,73 1,25 1,84 
2010 2,73 1,26 1,85 
2015 2,73 1,26 1,85 
2020 2,73 1,01 1,70 

CO2-skatten är alltid 0,99 kr/l  
 
 

Nettoförändringen av den samhällsekonomiska nyttan blir därför med en per-
fekt återföring enligt diskussionen ovan i princip lika med summan av TriB och 
TriD enligt (3.1) respektive (3.2) (storleken på Övr.skatt är liten i förhållande till 
rektangeln A). Minskningen av nyttan anger kostnaden för att satisfiera 
miljökraven. En post som tillkommer, bortsett från det som redan är inkluderat via 
internaliseringen i miljöskattedelen, är den ekonomiska effekten av de externa 
effekterna orsakade av ändrade avgasutsläpp jämfört med utgångsläget. I 
tabellerna ovan presenteras kostnaden för de externa effekterna enligt värderingen 
i tabell 3.1. Enligt givna förutsättningar erhålls en bra internalisering via CO2-
skatten för bensinbilar medan det ”fattas” ca 0,7–0,9 kr/l diesel för framtidens 
dieselbilar. I de fall där utsläppen minskar blir det en pluspost, t.ex. genom 
minskade utsläpp av kväveoxider. Skulle t.ex. partikelutsläppen öka till följd av 
en större andel dieselbilar på marknaden, blir det istället en minuspost. 
Målkriteriet i detta fall blir alltså: 

 
Max   TriB + TriD = (pB0 � pB1) ⋅  QB0 - QB1b /2 + (pD0 - pD1) ⋅  QD0-QD1b /2 (3.3) 
 
Normalt sett är det inte möjligt att åstadkomma en perfekt återföring enligt ovan 
utan det uppkommer samhällsekonomiska förluster p.g.a. att resurserna inte allo-
keras på ett optimalt sett. I samband med offentliga investeringar inom vägsidan 
(skattefinansieringskostnad) används en skattefaktor II på 1,25, se Vägverket 
[1989, sid. 24–25], för att korrigera alla nytto- och kostnadsposter i de offentliga 
budgetarna. En motsvarande justering i den offentliga budgeten betyder att 20% 
av återföringen förloras (1-1/1,25). Ett aktuellt värde på skattefaktor II är 1,30, 
Vägverket [1999]. Reduktionen av återföringen blir med det nya värdet (1-1/1,3) 
= 0,23. I princip skulle en återföring kunna göras utan samhällsekonomiska för-
luster i denna storleksordning. Vi använder oss därför av en lägre andel på 10% 
som antas motsvara de effektivitetsförluster som sannolikt kan uppstå. Målkrite-
riet blir då: 
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Max 0,10 ⋅ (RektB + RektD ) + TriB + TriD = (3.4) 
0,10 ⋅ [ (pB0 - pB1) ⋅ [min(QB0,QB1b) +  QB0 - QB1b /2] + 
            (pD0 - pD1) ⋅ [min(QD0,QD1b) +  QD0 - QD1b /2]    ] 
 
Några argument för att en perfekt återföring är mindre trolig: 
1. Storleken på styreffekten är mycket svår att säkerställa 
2. Ny teknik och övriga anpassningar minskar den specifika förbrukningen och 

därmed skattebasen. Skattehöjningar kan därför krävas för att de totala driv-
medelsskatterna för personbilar inte skall minska. 

3. Tidigare höjningar av CO2-skatten har inte motsvarats av några generella 
skatteminskningar på annat håll (om inte justeringen av avdraget för arbets-
resor räknas dit). 

 
I Vägverket [1999] redovisas de nya värderingarna enligt tabell 3.4 med en ap-
proximativ beräkning av effekterna i tätort enligt modellen (exklusive CO2): 
 
Värdering/kg = 0,029 ⋅ Fv ⋅ B  ⋅ Värdering/exponeringsenhet (3.5) 
 
där  
Fv =  Ventilationsfaktor (beroende på ventilationszon, se figur 3.4) 
B  =  Befolkningens storlek i tätort 
 
Approximationen består i att ventilationszonerna delas in i två delar (zon 1–3 slås 
samman till en zon och ventilationsfaktorn 1,05 används, zon 4–5 slås samman 
och där används ventilationsfaktorn 1,45 därför att huvudparten av befolkningen 
bor i region 4), se figur 3.5. Ett genomsnittligt vägt värde för hela Sverige beräk-
nas genom en sammanviktning av värderingarna med befolkningen i tätorterna 
enligt 
 
Nationell värdering/kg = 0,029 ⋅ Fv ⋅ Värdering/exponeringsenhet  (3.6) 

      ∑ Bi iB /∑ Bi 

 
vilket ger en faktor på 7,34 som skall multipliceras ihop med respektive värdering 
per exponeringsenhet (i detta ingår en halvering av effekten för Stockholm baserat 
på det underlag som redovisas i Leksell [1999, del 3, Bilaga 1], dvs. istället för 

faktorn 0100401 ≈ 1 000  i (3.6) används 0100401 /2 . Motivet är den 
speciella gruppering av tätorter som gränsar till varandra i stor utsträckning). Till 
dessa värden adderas de regionala värderingarna. 
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Tabell 3.4 Samhällsekonomiska kalkylvärden för emissioner fastställda 1999  
 med en approximativt vägd fördelning avseende  
 tätortsförhållanden. 
 
Emission Kalkylvärde [kr/kg]. Prisnivå 1999 
 Värdering av 

regionala effekter 
(appliceras för 

landsbygd) 

Sammanvägd nationell 
värdering för tätort, 
inklusive regionala 

effekter. 
(appliceras för tätort) 

Tätort 
Värdering/ 

exponeringsenhet

VOC (HC) 30 45 2 
NOx 60 69 1,2 
Partiklar - 2 496 340 
SO2 20 93 10 
CO2 1,50 1,50 
 
 

 
 
Figur 3.4 Ventilationszoner för olika delar av landet. 
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 Figur 3.5 Avdelning till 2 ventilationszoner enligt  
   linjen samt markerade tätortscentra. 
 

Med de nya värderingarna (1999) erhålls väsentligt högre kostnader för emis-
sionsrelaterade externa effekter, framförallt på grund av de nya högre värdering-
arna av CO2- och partikelutsläpp, se tabell 3.5 och tabell 3.6. Värderingen av 
partiklar ger en betydande extern effekt för dieselbilar som framgår av tabell 3.6. 
Enligt givna  förutsättningar erhålls en fortfarande en bra internalisering via CO2-
skatten, om den vore 1,50 kr/kg (istället för 0,38 kr/kg), för bensinbilar medan det 
”fattas” ca 2,7 kr/l diesel för framtidens dieselbilar beroende främst på partikel-
värderingen (detta kan sannolikt lösas med ny tekniker omfattande partikelfilter 
med mera). I tätorterna överstiger t o m värderingen av de externa effekterna kon-
sumentpriset på dieselbränsle enligt våra förutsättningar. 
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Tabell 3.5 Emissionskostnadsdelen av externa effekter enligt gällande  
 värdering (1999) som delvis internaliseras i miljöskatten för  
 bensin. 
 

   Blandad körning (40/60) 
 Tätort Landsbygd Ny bil 5 års 

försämring
10 års 

försämring 
Årtal [kr/l] [kr/l] [kr/l] [kr/l] [kr/l] 
1980 5,48 5,43 5,45 5,82 6,18 
1985 5,38 5,31 5,34 5,69 6,04 
1990 4,42 4,25 4,32 4,50 4,68 
1995 3,76 3,64 3,69 3,75 3,82 
2000 3,71 3,59 3,63 3,68 3,72 
2005 3,71 3,57 3,63 3,66 3,70 
2010 3,71 3,57 3,63 3,67 3,71 
2015 3,72 3,58 3,63 3,67 3,71 
2020 3,72 3,58 3,63 3,67 3,71 

CO2-värdering är alltid 3,54 kr/l  
 
 
Tabell 3.6 Emissionskostnadsdelen av externa effekter enligt gällande  
 värdering (1999) som delvis internaliseras i miljöskatten för diesel.  
 Emissionsfaktorerna för partiklar motsvarar från och med år 2000  
 miljöklass 2 (0,057 g/fkm i tätort). I ett framtidsalternativ från  
 Vägverket och Naturvårdsverket ingår en halvering av värdet till  
 0,03 g/fkm. 
 

   Blandad körning (40/60) 
 Tätort Landsbygd Alla bilar (ingen försämring) 

Årtal [kr/l] [kr/l] [kr/l] 
1980 8,25 5,31 6,48 
1985 8,25 5,33 6,50 
1990 7,87 4,96 6,12 
1995 6,86 4,13 5,22 
2000 6,58 4,12 5,10 
2005 6,59 4,14 5,12 
2010 6,59 4,14 5,12 
2015 6,59 4,15 5,12 
2020 6,59 4,15 5,12 

CO2-värderingen är alltid 3,92 kr/l  
 
 

De nya värderingarna ger mycket olika resultat för tätorter av olika storlek. I 
tabell 3.8 och tabell 3.9 presenteras resultat för orter motsvarande tabell 3.5 och 
tabell 3.6 för Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Dvärsätt. 
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Tabell 3.7 Urval av orter för exemplifiering av emissionskostnadsvärdering.  
Stockholms faktor är mindre än Göteborgs, se diskussion vid (3.6). 

 
Ort Invånarantal Omräkningsfaktor 
Stockholm 1 040 010 16,30 
Göteborg 465 474 21,81 
Malmö 223 555 15,12 
Sundsvall 50 093 13,65 
Dvärsätt 222 0,91 
 
 
Tabell 3.8 Emissionskostnadsdelen av externa effekter enligt gällande 
 värdering (1999) som delvis internaliseras i miljöskatten för bensin  
 för ett antal tätorter. 
 

  Blandad körning (40/60) 
  Tätort Landsbygd Ny bil 5 års 

försämring 
10 års 

försämring
Ort Årtal [kr/l] [kr/l] [kr/l] [kr/l] [kr/l] 

Stockholm 1980 6,32 5,43 5,78 6,21 6,63 
 1990 4,92 4,25 4,52 4,72 4,93 
 2000 3,85 3,59 3,69 3,75 3,81 
 2010 3,88 3,57 3,69 3,75 3,81 
 2020 3,88 3,58 3,70 3,75 3,81 

Göteborg 1980 6,84 5,43 5,99 6,45 6,91 
 1990 5,23 4,25 4,64 4,86 5,09 
 2000 3,94 3,59 3,73 3,80 3,87 
 2010 3,97 3,57 3,73 3,80 3,87 
 2020 3,98 3,58 3,74 3,81 3,87 

Malmö 1980 6,21 5,43 5,74 6,16 6,57 
 1990 4,86 4,25 4,49 4,70 4,90 
 2000 3,83 3,59 3,69 3,74 3,80 
 2010 3,85 3,57 3,69 3,74 3,79 
 2020 3,86 3,58 3,69 3,74 3,80 

Sundsvall 1980 6,07 5,43 5,68 6,09 6,50 
 1990 4,78 4,25 4,46 4,66 4,86 
 2000 3,81 3,59 3,68 3,73 3,78 
 2010 3,83 3,57 3,68 3,73 3,78 
 2020 3,83 3,58 3,68 3,73 3,78 

Dvärsätt 1980 4,88 5,43 5,21 5,53 5,86 
 1990 4,06 4,25 4,17 4,34 4,50 
 2000 3,60 3,59 3,59 3,62 3,66 
 2010 3,60 3,57 3,58 3,61 3,64 
 2020 3,60 3,58 3,58 3,61 3,63 

CO2-värdering är alltid 3,54 kr/l 
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Tabell 3.9 Emissionskostnadsdelen av externa effekter enligt gällande  
 värdering (1999) som delvis internaliseras i miljöskatten för diesel  
 för ett antal tätorter. 
 

  Blandad körning (40/60) 
  Tätort Landsbygd Alla bilar (ingen försämring) 

Ort Årtal [kr/l] [kr/l] [kr/l] 
Stockholm 1980 11,87 5,31 7,93 

 1990 11,44 4,96 7,55 
 2000 9,15 4,12 6,13 
 2010 9,17 4,14 6,15 
 2020 9,17 3,92 6,02 

Göteborg 1980 14,09 5,31 8,82 
 1990 13,63 4,96 8,43 
 2000 10,73 4,12 6,77 
 2010 10,76 4,14 6,79 
 2020 10,76 3,92 6,65 

Malmö 1980 11,39 5,31 7,74 
 1990 10,96 4,96 7,36 
 2000 8,81 4,12 6,00 
 2010 8,83 4,14 6,02 
 2020 8,83 3,92 5,88 

Sundsvall 1980 10,80 5,31 7,50 
 1990 10,38 4,96 7,13 
 2000 8,39 4,12 5,83 
 2010 8,40 4,14 5,85 
 2020 8,40 3,92 5,71 

Dvärsätt 1980 5,65 5,31 5,45 
 1990 5,31 4,96 5,10 
 2000 4,73 4,12 4,37 
 2010 4,73 4,14 4,38 
 2020 4,73 3,92 4,24 
 CO2-värdering är alltid 3,92 kr/l 
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4 Grundläggande förutsättningar för person-
bilarna 1996–2020 

De förutsättningar som redovisas här är i allt väsentligt de som utnyttjats i tidigare 
studier på uppdrag av TOK (Trafik- och klimatkommittén), [Hesselborn och Jöns-
son, 1994], respektive SIKA, [Jönsson, 1996]. De väsentliga tilläggen är att 
bränsleförbrukningsdata delas upp på bensin- respektive dieseldrivna fordon samt 
att andra emissioner än CO2 beaktas. För att hålla nere antalet variabler görs en 
beskrivning på 5-års nivå. Modellen för årlig körsträcka med olika fordons-
kategorier, respektive val mellan fordonstyper beskrivs i kapitel 2. Trafikarbetet 
per år under 5-årsperioderna 1996–2000, …, 2016–2020 har prognostiserats enligt 
tabell 4.1. Antalet kallstarter per bil och år har satts till 1 200 (ungefär lika med 
medelvärdet i föreliggande prognoser). Av trafikarbetet beräknas 40% ske i tätort 
medan resten, 60%, hamnar utanför tätorterna. Denna andel har utöver inverkan 
på fördelningen, också en stor inverkan på de totala emissionerna. Interpolering 
görs för mellanliggande 5-årsperioder. Indata har hämtats från EM94-databasen, 
se [Hammarström m.fl., 1994], och EMV-databasen, se [Hammarström och 
Henriksson, 1997]. 
 
Tabell 4.1 Trafikarbets- och bilparksprognos inklusive den resulterande, 
ökade årliga bilanvändningen. 
 

År Trafikarbete med 
personbil [mrd km/år] 

Bilparkens totala 
storlek (milj fordon) 

Mil/år,bil 

1996 59,5 3,59 1 657 
2010 77,5 4,44 1 745 
2020 85,8 4,92 1 744 

 
 

Trafikarbetets fördelning i 5-årsgrupper redovisas i tabell 2.3. Den beräknade 
ökningen av trafikarbetet beror på prognoser om en framtida ekonomisk tillväxt 
och befolkningstillväxt. Bergman [1996] beskriver de faktorer bakom tillväxten 
som driver på transportarbetsökningen, nämligen fler arbetsresor per hushåll 
(inklusive ökat resande i samband med barnomsorg), ett ökat fritidsresande och 
längre arbetsresor som följd av problemen att finna attraktiva arbeten på samma 
ort för alla yrkesarbetande i hushållen, eller svårigheter att hitta lämplig bostad 
nära arbetsplatsen(-erna). För att erhålla trafikarbetet med bilar av olika ålder och 
kategori multipliceras andelen fordon med det totala antalet fordon, och med 
skattade körsträckor för fordonen. Körsträckorna beror på ålder och fordonskate-
gori. Data för dessa beräkningar hämtas ur tabell 2.3 och tabell 4.1. 

Förutsättningar för emissioner som beaktas är fordonskategori (bensin/diesel), 
emissionstyp (HC, NOx, Partiklar och CO2), försämringsfaktorer och kallstartef-
fekter, se tabell 4.2–tabell 4.7.  
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Tabell 4.2 Emissionsdata för bensindrivna personbilar. 
 
Bensin-
bil 

Tätort Landsbygd Tätort Lands-
bygd 

5-års- HC CO NOx Part HC CO NOx Part Bränsle Bränsle 
intervall [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [dm3/km] [dm3/km] 

1980 1,480 13,900 1,710 0,018 0,800 6,000 2,200 0,007 0,118 0,083
1985 1,388 13,260 1,594 0,018 0,760 5,720 2,040 0,007 0,118 0,082
1990 0,522 5,078 0,662 0,014 0,296 2,276 0,798 0,006 0,117 0,080
1995 0,034 0,312 0,142 0,006 0,026 0,260 0,116 0,004 0,117 0,078
2000 0,024 0,462 0,079 0,005 0,023 0,233 0,046 0,004 0,112 0,075
2005 0,019 0,373 0,065 0,005 0,019 0,188 0,030 0,004 0,105 0,070
2010 0,018 0,338 0,062 0,005 0,018 0,170 0,030 0,004 0,099 0,066
2015 0,016 0,286 0,057 0,005 0,016 0,144 0,030 0,004 0,096 0,064
2020 0,015 0,260 0,055 0,005 0,015 0,131 0,030 0,004 0,095 0,063
 
Tabell 4.3 Försämringsfaktorer (multiplikativa) för bensindrivna bilar. 
 
Bensin-
bil 

5 års försämring 10 års försämring 

5-års- 
intervall 

HC CO NOx Part Bränsle HC CO NOx Part Bränsle 

1980 1,550 1,470 1,110 1,000 1,000 2,100 1,940 1,220 1,000 1,000 
1985 1,520 1,459 1,119 1,000 1,000 2,040 1,917 1,239 1,000 1,000 
1990 1,614 1,657 1,179 1,009 1,000 2,227 2,314 1,358 1,018 1,000 
1995 1,974 1,380 1,511 1,193 1,000 2,949 1,760 2,023 1,385 1,000 
2000 1,960 1,240 1,560 1,240 1,000 2,920 1,480 2,120 1,480 1,000 
2005 1,960 1,240 1,560 1,240 1,000 2,920 1,480 2,120 1,480 1,000 
2010 1,960 1,240 1,560 1,240 1,000 2,920 1,480 2,120 1,480 1,000 
2015 1,960 1,240 1,560 1,240 1,000 2,920 1,480 2,120 1,480 1,000 
2020 1,960 1,240 1,560 1,240 1,000 2,920 1,480 2,120 1,480 1,000 
 
 
Tabell 4.4 Emissionsdata för dieseldrivna personbilar. 
 
Diesel-
bil 

Tätort Landsbygd Tätort Lands-
bygd 

5-års- HC CO NOx Part HC CO NOx Part Bränsle Bränsle 
intervall [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [dm3/km] [dm3/km] 

1980 1,000 0,900 1,400 0,088 1,000 0,900 1,400 0,057 0,083 0,058
1985 1,000 0,900 1,400 0,088 1,000 0,900 1,400 0,057 0,083 0,058
1990 0,624 0,810 1,088 0,088 0,621 0,783 1,046 0,057 0,082 0,057
1995 0,022 0,187 0,642 0,071 0,001 0,003 0,265 0,046 0,076 0,056
2000 0,014 0,111 0,641 0,057 0,001 0,002 0,243 0,036 0,070 0,055
2005 0,014 0,111 0,641 0,057 0,001 0,002 0,243 0,036 0,070 0,055
2010 0,014 0,111 0,641 0,057 0,001 0,002 0,243 0,036 0,070 0,055
2015 0,014 0,111 0,641 0,057 0,001 0,002 0,243 0,036 0,070 0,055
2020 0,014 0,111 0,641 0,057 0,001 0,002 0,243 0,036 0,070 0,055
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Varje resa orsakar en kallstart som ger en genomsnittlig merförbrukning enligt 
tabell 4.5. Kallstarttillägget är beräknat med hänsyn tagen till klimatvariationer, 
motorvärmaranvändning. garagetillgång m.m. Data avseende åren 1976–1990, 
1991–2005 respektive 2006–2020 tas från F40-, A12- respektive MK1-kolumnen. 
Motsvarande data för kallstartemissioner från dieselbilar hämtade från EMV-
databasen redovisas i tabell 4.6, se [Hammarström och Karlsson, 1997] och 
[Hammarström och Henriksson, 1997]. 
 
Tabell 4.5 Kallstartdata för bensinbilar. 
 
KALLSTART-tillägg för personbilar, bensin 
 Fordonskategori 
Emission Ej katalysator Katalysator Miljöklass 1 
 F40 A12 MK1 
HC [g] 6,825 3,849 1,160 
CO [g] 37,492 47,756 15,772 
NOx [g] 0,661 1,473 0,376 
Bränsle [dm3] 0,104 0,093 0,092 
Part [mg] 42,193 48,808 45,270 
Elektrisk MV [kWh el] 0,078 0,078 0,078 
 
 
Tabell 4.6 Kallstartdata för dieselbilar. 
 
KALLSTART-tillägg för personbilar, diesel enligt EMV-modellen 
 Fordonskategori 
Emission Årsmodell -95 Årsmodell 96- 
   
HC [g] 0,041 0,023 
CO [g] 0,6047 0,314 
NOx  [g] 0,2280 0,226 
Bränsle [dm3] 0,070 0,070 
Part [mg] 193,3 143,0 
Elektrisk MV [kWh el] 0,078 0,078 
 
 

En särskild komplikation med emissioner av kolväten är att en stor, och med 
tiden, växande andel sker via ”running losses”, ”hot soak” och ”diurnal” som inte 
inkluderas i de ”normala” emissionerna under körning med varm motor. I tabell 
4.7 redovisas den förväntade utvecklingen. 
 
Tabell 4.7 Prognostiserad kvot mellan övriga HC-emissioner och varm- 
 emissioner av HC. 
 
Tidsperiod 96–00 01–05 06–10 11–15 16–20 
Faktor HC-övrigt utom kallstart / HC-varm 2.276 2.649 3.279 4.441 5.559 
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En långsiktig bensinpriselasticitet i intervallet -0,7 till -0,9 har identifierats i ett 
stort antal internationella studier [Goodwin, 1992]. Espey [1998] har utfört en 
metaanalys1 av förekommande bensinefterfrågestudier och erhåller en median på 
–0,43, och ett genomsnitt på –0,58 för den långsiktiga priselasticiteten. Elasti-
citetsvärdena inkluderar implicit inkomsteffekter m.m., medan Goodwin [1992] 
förefaller inkludera de totala effekterna. Espey visar att effekten av att inkludera 
fler variabler i efterfrågefunktionen som exempelvis bilinnehav och inkomstut-
veckling blir en lägre bränslepriselasticitet. Sannolikt är detta förklaringen till 
hennes lägre skattning av bensinpriselasticiteten.  

Elasticitetstalen avseende förändringar i bensinpriset utgör indata till modellen. 
I denna redovisning använder vi för den totala bensinpriselasticiteten eB = –0,7 
varav körsträckselasticiteten antas vara eS = -0,2 medan elasticiteten relaterad till 
teknisk utveckling och fordonsval utgör återstoden, dvs. eE = ¯0,5. Dessa elastici-
tetstal antas även gälla för dieselfordon och -bränsle. 

Med en antagen konstant bränslepriselasticitet, eB, ändras bensinförbrukningen 
långsiktigt från volymen VB0 vid priset pB0 till volymen Be

BBBB ppVV )/( 0101 ⋅=  vid 
priset pB1. Motsvarande antas gälla för dieselbilar. De bränslepriser vi utgår ifrån 
redovisas i tabell 2.1. Uttrycks förändringen i körsträcka respektive specifik för-
brukning som funktioner av prisförändringar erhålls resultat enligt tabell 4.8. Möj-
ligheterna till anpassning bland konsumenter och producenter till miljörelaterade 
krav och skatter/avgifter kan i princip klaras på tre olika sätt, nämligen genom 1) 
volymförändringar, 2) strukturella förändringar (byte av färdsätt) eller 3) teknik-
förändring. Bergman [1996] konstaterar att i allt väsentligt har anpassningen hit-
tills skett genom en teknisk utveckling, och så kommer det sannolikt att bli också i 
framtiden. Detta avspeglas i att elasticitetstalet för specifik förbrukning dominerar 
i den totala drivmedelselasticiteten (5 delar av 7).  

 
Tabell 4.8 Förändringsrelationer avseende körsträcka och utveckling av  
 fordonsparkens specifika förbrukning som funktion av  
 bränslepriser och elasticitetstal. 
 

Relativ förändring Förändringsrelation 
Bensinbilar Körsträcka Se

BB pp )/( 01  
 Förbrukning  Ee

BB pp )/( 01  
Dieselbilar Körsträcka Se

DD pp )/( 01  
 Förbrukning Ee

DD pp )/( 01  
 
 

Med insättning av priser och övriga förutsättning enligt utgångsläget erhålls ett 
basscenarioresultat med emissioner av CO2, HC, NOx, och Partiklar (för de tre 
senare även uppdelat på tätort respektive landsbygd) samt totalt trafikarbete enligt 
tabell 4.9 (omräkningsfaktorn från dm3 bensin till kg CO2 är 2,36 medan den är 
2,61 för diesel). För att erhålla en överskådlig bild av utvecklingen redovisas mot-
svarande resultat i procent relaterade till en ”referensnivå” eller kravnivå för 
                                                 
1 I något förenklade termer innebär detta en systematisk jämförelse av resultat från ett stort antal 
tidigare studier. Medelst ekonometrisk analys söks förklaringar till skillnader i 
elasticitetsuppskattningar beroende på studiernas design, använda variabler, indata etc. 
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framtida emissioner i figur 4.1. Kravnivåerna som tagits med i figuren har hämtats 
från Vägverket [2000]:  
 
Översättning av transportsektormål till mål för personbilar Kravnivå 
Frysning av CO2-utsläppen till 1990 års nivå (13,81 Mton) 13,81 Mton 
Minskning av flyktiga organiska ämnen VOC (=HC här) med 50% 
1988–2000 (79,9 kton) 

79,9 kton 
 

Minskning av flyktiga organiska ämnen VOC (=HC här) med 90% 
1988–2020 (16,0 kton): Modiferat till 80% ⇒⇒⇒⇒ 32,0 kton 

32,0 kton 

Minskning av NOx-utsläppen med 50% 1980–2000 (54,2 kton) 54,2 kton 
Minskning av NOx-utsläppen med 85% 1980–2020 (16,3 kton).  16,3 kton 
Minskning av cancerframkallande ämnen (=partiklar här) i tätorter 
med 50% 1991–2005 (0,2 kton). Modiferat till 20% ⇒⇒⇒⇒ 0,32 kton 

0,32 kton 
 

 
 

Nivåer som kräver orimligt stora styrmedelsinsatser (bränsleprishöjningar på 
10-tals kronor) i vår enkla personbilsmodell har modifierats. Anledningarna är 
dels att de rimligen endast nås med ny motor- och eller avgasreningsteknik som vi 
inte inkluderat i modellen, dels att målen avser hela transportsektorn och långt-
gående utsläppskrav avseende VOC och NOx måste omfatta betydande insatser för 
de tunga fordonen. 
 
Tabell 4.9 Resultat enligt basscenariot (dieselbilsandelen är 6,6% för  
 fordonsparken som införskaffas under denna period). 
 
Period Uppgift Volym Uppgift Volym Uppgift Volym Uppgift Volym 
         
96–00 CO2 13,88 HC 40,8 NOx 15,1 Partiklar 0,39 
01–05 [milj ton] 15,19 Tätort 24,0 Tätort 10,6 Tätort 0,39 
06–10  16,52 [kton] 14,9 [kton] 8,2 [kton] 0,43 
11–15  16,56  10,2  6,6  0,44 
16–20  16,90  9,9  6,0  0,46 
         
96–20 Fkm 59,5 HC 40,5 NOx 24,7 Partiklar 0,38 
01–05 [mrd km] 67,8 Landsb. 26,9 Landsb. 14,6 Landsb. 0,42 
06–10  77,5 [kton] 19,5 [kton] 9,1 [kton] 0,48 
11–15  81,4  15,0  6,2  0,51 
16–20  85,8  14,8  5,3  0,54 
         
 
 

Enligt dessa förutsättningar nås inte kraven avseende CO2 från och med år 
2000 (beroende på trafikökningen), och inte heller för partiklar från och med år 
2005. Detta syns i figur 4.1 genom att resultatkurvan (som är lika med prognosen) 
överskrider kravnivåerna i angivna fall. Emissioner av HC och NOx minskar kraf-
tigt under 25-årsperioden beroende på katalysatortekniken. I kommande figurer av 
detta slag kan vi se de beräknade effekterna som en konsekvens av använda eko-
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nomiska styrmedel inkluderade i bränslepriserna (som en CO2-skatt m.m.) och 
fordonsskatt. 

Resultatet avseende trafikarbetet i figur 4.1, och kommande figurer av denna 
typ, avser endast att visa de modellerade effekterna av styrningen, inte att relatera 
trafikarbetet till några kravnivåer. 
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Figur 4.1 Basscenarioresultat relativt en �referensnivå�/kravnivå.  
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5 Optimeringsmodell för scenarioanalys 
En grundläggande värdering utgörs av nettoförändringen i konsumentöverskottet 
som diskuteras i kapitel 3, se figur 3.3, (3.3) och (3.4). Resultaten beräknas per 5-
årsperiod (1996–2000, …, 2016–2020). Aggregeringen till 5-årsperioder är dels 
betingat av datateknisk krav (det kräver naturligtvis mer datorkraft men också mer 
arbete med indataförberedelser till en modell med finare indelning), dels av att 
indelningen ger en bättre överskådlighet av indata och resultat samtidigt som den 
tämligen långsamma förändringstakt som är förknippad med fordonsparkens 
utveckling över tiden fångas upp. Ett endimensionellt mått erhålls genom att data 
för de olika perioderna diskonteras med användning av den samhällsekonomiska 
kalkylräntan 4% (vanligen används en real kalkylräntesats på 4–5%). Vi är mitt i 
den första 5-årsperioden och därför används diskonteringsfaktorerna 1, 
1/(1+0,04)5, etc. 

Beslutsvariablerna i vår modell utgörs av bränslepriserna på bensin respektive 
diesel, antingen individuellt bestämt eller definierat av en CO2-skatt, samt for-
donsskatt per 5-årsperiod. Vi utgår från att dessa inte kommer att sänkas jämfört 
med utgångsläget (om de skulle sänkas erhålls en positiv konsumentöverskotts-
ändring, i annat fall är alla konsumentöverskottsförändringar negativa. Kravnivå-
erna formuleras exempelvis som årsvisa totala utsläppsnivåer styrda av de miljö-
politiska målsättningarna för vägtrafiken.  

Löses problemet att maximera nettoändringen av konsumentöverskottet (änd-
ringen blir i allmänhet negativ så målet skulle även kunna formuleras som att 
minimera förlusten av konsumentöverskott) med sådana bivillkor. Från pro-
blemets lösning erhålls s.k. skuggpriser som anger den marginella kostnaden för 
bindande villkor, dvs. villkor (uppfyllda med likhet) som begränsar valet av lös-
ning. Skuggpriset för ett bindande bivillkor anger i princip effekten på målfunk-
tionsvärdet av att ändra höger led i bivillkoret med en enhet (en reoptimering 
krävs för att realisera effekten!). En reduktion av kraven (att tillåta högre utsläpp) 
för bindande bivillkor möjliggör en ökning att konsumentöverskottet, även om 
”ökningen” teoretiskt sett kan vara 0 om exempelvis ett annat bivillkor ”övertar” 
rollen som bindande bivillkor. Skuggpriserna är teoretiskt sett endast giltiga för 
marginella förändringar i modellförutsättningarna. Marginella ändringar av krav-
nivåerna kan i princip leda till att vissa av de tidigare bindande bivillkoren inte 
längre är bindande. 

Nedan formuleras en grundläggande optimeringsmodell för att modellera en 
maximering av nettoändringen av konsumentöverskottet med hänsyn till olika 
kravnivåer. I senare skeden görs omformuleringar av grundmodellen. 
 
Maximera Nettoändring av konsumentöverskottet som ∑T (5.1) 
(diskonterade konsumentöverskott(T) enligt (3.3)) 
 
med hänsyn till 
 
∑M ∑T∑Å [trafikarbete(M, T, Å, B ,pB, eS ) ⋅ CO2(M, T, Å, B, pB, eE ) +  (5.2) 
(trafikarbete(M, T, Å, D, pD, K, eS ) ⋅ CO2(M, T, Å, D, pD, eE )] < CO2-krav(T) 
 
∑T∑Å [trafikarbete(M,T, Å,B,pB,eS)⋅ HC(M,T, Å,B)+ (5.3) 
trafikarbete(M,T, Å,D,pD,K,eS)⋅ HC(M,T, Å,D)] < HC-krav(M,T) 
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∑T∑Å [trafikarbete(M, T, Å, B, pB, eS) ⋅ NOx (M, T, Å, B) + (5.4) 
trafikarbete(M, T, Å, D, pD, K, eS) ⋅ NOx (M, T, Å, D)] < NOx-krav(M, T) 
 
∑T∑Å [trafikarbete(M, T, Å, B ,pB, eS) ⋅ Part (M, T, Å, B) + (5.5) 
trafikarbete(M, T, Å, D, pD, K, eS) ⋅ Part(M, T, Å, D)] < Part-krav(M, T) 
 
pB, pD, K > värden för perioden 96�00 (5.6) 
 
Använda beteckningar är: 
 
M =  trafikmiljöer {tätort, landsbygd} 
T =  grupp av tidsperioder {96–00, 01–05, . . ., 16–20} 
Å =  åldersstruktur på fordonsparken 
B =  data för bensinbilar 
D =  data för dieselbilar 
K =  merkapitalkostnad och högre fordonsskatt för dieselbilar jämfört med  

dieselbilar 
trafikarbete(⋅) = trafikarbete som funktion av ingående parametrar 
CO2(⋅) =  CO2-emissioner som funktion av ingående parametrar 
HC(⋅) =  HC-emissioner som funktion av ingående parametrar 
NOx(⋅) =  NOx-emissioner som funktion av ingående parametrar 
Part(⋅) =  Partikel-emissioner som funktion av ingående parametrar 
 
Grundmodellen i (5.1)–(5.6) kan modifieras på olika sätt för att göra olika typer 
av analyser. I det följande behandlas: 
1. Problemet enligt formulering i (5.1)–(5.6).  
2. Maximering av summan av nettokonsumentöverskottet och 10% förluster i 

återföringen av miljörelaterade skatter och avgifter med hänsyn till utsläpps-
krav. (Samma som i 1 ovan med (3.4) insatt i (5.1)) 

3. Problemet enligt formulering i (5.1)–(5.6) med begränsning av styrvariablerna 
till en ökad CO2-skatt (istället för fritt valda drivmedelspriser > dagens 
värden) och variation av fordonsskatterna för dieselbilar. 

 
Optimeringsmodellen är för närvarande implementerad i Excel p.g.a. att det är ett 
lämpligt verktyg för att administrera indata från olika källor, och för att resultat 
kan redovisas på ett illustrativt sätt. Dock finns det begränsningar förknippade 
med optimeringsproceduren som finns i den så kallade problemlösaren och därför 
kontrolleras resultaten m.a.p. skuggpriser etc. ytterligare med hjälp av en stan-
dardprogramvara för lösning av icke-linjära optimeringsproblem (MINOS, se 
Murtagh och Saunders [1983]).  
 



V T I  R A P P O R T  4 5 6  45 

6 Nettokonsumentöverskottsmaximering vid giv-
na utsläppsmål  

I detta kapitel presenteras resultat baserat på olika varianter av grundmodellen. 
Utgångsläget definieras av basscenariot i kapitel 4. Antagna utsläppskrav pre-
senteras i tabell 6.1. Vi utgår från att CO2-utsläppen skall konstanthållas på da-
gens nivå, ca 13,8 miljoner ton per år från personbilar. Värdet är högre än det som 
används i exempelvis Edwards och Hesselborn [2000] och det orsakas dels av 
olika trafikarbete, dels av olika bränsleförbrukningsdata. Inom ramen för denna 
rapport finns det dock inte utrymme för att anpassa dessa till varandra. Anledning 
till valet 13,8 Mton är att svårigheterna att kortsiktigt ytterligare reducera nivån, 
och att vi är intresserade av utvecklingen över en längre period där möjligheten 
till substitution av fordonsparken inkluderas. Grundscenariot betecknas 
G + Utsläppskrav. 
 
Tabell 6.1 Utsläppskrav i scenarierna i kapitel 6. 
 
Period Uppgift Volym Uppgift Volym Uppgift Volym Uppgift Volym 
         
96–20 CO2  13,8 HC  81,3 NOx  54,2 Partiklar  0,40 
01–05 [milj ton]  13,8 Totalt  79,9 Totalt  54,2 Tätort  0,40 
06–10   13,8 [kton]  79,9 [kton]  54,2 [kton]  0,32 
11–15   13,8   79,9   54,2   0,32 
16–20   13,8   32,0   16,0   0,32 
 
 
6.1 Med perfekt återföring av skatter och avgifter till kon-

sumenterna 
De tillgängliga styrmedlen är individuellt valda drivmedelspriser per 5-årsperiod 
och drivmedel samt årlig fordonsskatt för dieselbilar. Lösningen till scenariot 
G + Utsläppskrav redovisas i tabell 6.2 (förklaringar av utdata anges efter 
tabellen) och bivillkorens satisfiering i figur 6.1. De bindande villkoren i 
lösningen är samtliga CO2-krav samt partikelemissionskraven i tätort i perioden 
16–20. Av intresse är att bränslepriserna varierar både uppåt och nedåt under 
perioden, samt att en kraftig höjning av fordonsskatten för dieselbilar (från 6 000 
upp till ca 15 000 kr) krävs för att partikelutsläppskraven skall kunna tillgodoses. 
Fordonsskattehöjningarna pressar ner dieselbilsandelen till ca 0,5%. Bensin-
prisnivåerna är jämförbara med tidigare resultat som presenterats i Hesselborn och 
Jönsson [1995]. Variationen i bränslepriserna ger enligt implementeringen av 
modellen inte en kontinuerlig förbättring av den specifika förbrukningen jämfört 
med utgångsläget därför att den anses styras av relativprisförändringen av priset 
enligt tabell 4.8 (även om utvecklingen inte direkt framgår av denna faktor utan 
det måste kombineras med bränsleförbrukningsdata från kapitel 4). En 
kontinuerlig förbättring i modellen skulle exempelvis kunna säkerställas genom 
att miljöskatteändringar inte tillåts minska över tiden. 

Minskningen av  nettokonsumentöverskottet enligt modellen är i storleksord-
ning 5⋅(3,43 miljarder kronor) = 17,15 miljarder kronor (multiplikation med 5 
därför att övriga värden avser årsvisa värden medan perioden är 5 år). Skugg-
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priserna blir mellan 0,38 och 1,47 kr/kg (observera att målkriteriet innehåller dis-
konterade värden vilket också återspeglas i skuggpriserna) för CO2-villkoren. De 
odiskonterade värdena ligger mellan 0,38 och 2,22 kr/kg men rangordningen 
sammanfaller inte för det högre värdet p.g.a. diskonteringen. Observera att dessa 
värden inkluderar moms. Skuggpriset för partiklar är 1,52 kr/g perioden 16–20 
(odiskonterat 3,3 kr/g). Det förefaller vara ett märkligt sammanträffande att värdet 
ligger så pass nära den genomsnittliga värderingen i tätort på 2,5 kr/g enligt kapi-
tel 3. Den värderingen är dock baserad på dagens hälsorisker och inte relaterad till 
skuggpriser orsakade av framtida utsläppskrav. Som tidigare diskuterats erhålls 
skuggpriser också på ett lite ”slumpartat” sätt i den här modellen. Krav som upp-
fylls med liten marginal kan ge 0 som skuggpris, jämför exempelvis med 
resultaten i kapitel 6.3. 
 
Tabell 6.2 Lösning av scenariot G + Utsläppskrav. 
 
 
Nuvärde av samhällsekonomiska kostnader: 

 
-3,43 

 
[Mdr kr] 

(värde för 1 år i en 5-årsperiod)  
Variabelvärden och vissa övriga resultat 

Period Värde [kr] Nuvärde bidrag [Mrd kr] 
 P bensin P diesel F-skatt CO2-avg Rektanglar Trianglar Disk.faktor 

96–00 8,28  6,74  6 910  0,12  -1,64  -0,01  1,00 
01–05  11,62  6,88  14 920  1,53  -20,74  -0,80  0,82 
06–10  12,91  6,40  14 950  2,08  -28,37  -2,07  0,68 
11–15  10,71  6,30  11 610  1,15  -15,74  -1,07  0,56 
16–20  11,61  6,51  11 910  1,53  -20,94  -1,67  0,46 

      
 Fkm-faktor Bensinförbrukning Dieselförbrukning Diesel- 
 Bensin Diesel Eff-faktor L/mil Eff-faktor L/mil andel [%] 

96-00  0,99  0,99  1,00  0,85  1,00  0,65  2,9 
01-05  0,93  0,98  0,83  0,71  0,96  0,62  0,1 
06-10  0,91  1,00  0,79  0,67  0,99  0,64  0,2 
11-15  0,94  1,00  0,86  0,73  1,00  0,65  0,4 
16-20  0,93  0,99  0,83  0,71  0,98  0,64  0,6 

        
Resultat avseende bivillkoren med skuggpris skilda från 0 
Namn Prognos Lösning Krav Rel.nivå

Lösning
Skuggpris  Skuggpris, 

odiskonterat
        

CO2_96–00  13,88  13,8  13,8  100 0,382 [kr/kg]  0,38 
CO2_01–05  15,2  13,8  13,8  100 0,575 "  0,70 
CO2_06–10  16,53  13,8  13,8  100 1,466 "  2,16 
CO2_11–15  16,56  13,8  13,8  100 0,576 "  1,03 
CO2_16–20  16,9  13,8  13,8  100 1,019 "  2,22 
Part/T_16–20  0,46  0,32  0,32  100 1,517 [kr/g]  3,30 
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Förklaringar till tabelldata: 
Nuvärde av samhällsekonomiska kostnader = det optimala målfunktionsvärdet 
(summa diskonterade samhällsekonomiska kostnader per år, med ett års kostnader 
per 5-årsperiod) 
P bensin = bensinpris 
P diesel = dieselpris 
F-skatt = årlig fordonsskatt för dieselbilar 
Rektanglar = odiskonterade värden på ”rektangelvärden” i konsumentöverskottet 
Trianglar = odiskonterade värden på ”triangelvärden” i konsumentöverskottet 
Disk.faktor = diskonteringsfaktor 
Fkm-faktor / Bensin = bensinprisinverkan på körsträckan (andel av prognosvärdet,  
se även tabell 4.8) 
Fkm-faktor / Diesel = dieselprisinverkan på körsträckan (andel av prognosvärdet) 
Bensinförbrukning / Eff-faktor = bensinprisinverkan på specifik förbrukning (an-
del av utgångsvärdet, se även tabell 4.8) 
Bensinförbrukning / L/mil = bensinförbrukning som ingår i modellen för val av 
fordonskategori  
Dieselförbrukning / Eff-faktor = motsvarigheten till Bensinförbrukning / Eff-fak-
tor 
Dieselförbrukning / L/mil = motsvarigheten till Bensinförbrukning / L/mil 
Dieselandel [%] = andelen dieselbilar enligt modellen i (2.6) 
Lösning = modellvärde för angiven emissionstyp och period (om skuggpriset är ≠ 
0) 
Krav = kravnivå för angiven emissionstyp och period 
Relativ-nivå / Krav = Andel av kravnivå uttryckt i % för angiven emissionstyp 
och period 
Rel.nivå / Lösning = Hur lösningen satisfierar kravnivån uttryckt i % för angiven 
emissionstyp och period 
Skuggpris = skuggpris för angiven emissionstyp och period (enheten är kr/kg för 
CO2 och kr/g för övriga emissionstyper) 
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Figur 6.1 Satisfiering av utsläppskrav i scenariot G + Utsläppskrav. 
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Värderingen av de emissionsrelaterade externa effekterna enligt 1999 års värde-
ringar från tabell 3.4 presenteras i tabell 6.3. Som synes åstadkoms vinster i 
termer av reducerade externa effekter som väsentligt överstiger 
konsumentförlusterna enligt tabell 6.2.  
 
Tabell 6.3 Värderingen av de förändrade emissionsnivåerna uppdelat på  
 period, emissionstyp och fordonstyp (G + Utsläppskrav).  
 
Emission Bensinbil 

 
Dieselbil 

 
 96–00 01–05 06–10 11–15 16–20 96–00 01–05 06–10 11–15 16–20 

CO2 
[mrd kr] 

0,06 -1,48 -2,97 -2,79 -3,20 -0,18 -0,62 -1,12 -1,36 -1,46 

HC 
[mrd kr] 

10,04 57,68 7,63 -36,35 -28,11 0,49 0,79 1,28 1,68 1,81 

NOx 
[mrd kr] 

9,52 56,24 10,83 -24,36 -17,50 19,26 66,74 120,00 145,22 155,13 

Part 
[mrd kr] 

-1,30 10,87 -1,61 -29,06 -23,23 44,24 15,19 284,99 347,29 373,73 

           
∑∑∑∑ 18,3 123,3 13,9 -92,6 -72,0 63,8 224,1 405,2 492,8 529,2 

 
∑∑∑∑ bensin+ 
diesel 

 
82,1 

 
347,4 

 
419,0 

 
400,3 

 
457,2 

     

 
 
6.2 Förluster vid återföring av skatter och avgifter till kon-

sumenterna  
De tillgängliga styrmedlen är även här individuellt valda drivmedelspriser per 5-
årsperiod och drivmedel samt årlig fordonsskatt för dieselbilar. I detta avsnitt ut-
går vi ifrån att förluster på 10% uppstår vid återföring av miljöavgifter och skatter 
till konsumenterna. Modifieringen av grundmodellen består i att ersätta målkrite-
riet i (5.1) med (3.4) som innehåller ”förlustkomponenten”. För övrigt gäller 
samma förutsättningar som i kapitel 6.1. Scenariot betecknas G + Utsläppskrav & 
Förluster. Lösningen redovisas i tabell 6.4 och bivillkorens satisfiering i figur 6.2. 
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Tabell 6.4 Lösning av scenariot G + Utsläppskrav & Förluster. 
 
 
Nuvärde av samhällsekonomiska kostnader: 

 
-8.93 

 
[Mdr kr] 

(värde för 1 år i en  5-årsperiod)  
Variabelvärden och vissa övriga resultat 

Period Värde [kr] Nuvärde bidrag [Mrd kr] 
 P bensin P diesel F-skatt CO2-avg Rektanglar Trianglar Disk.faktor 

96–00  8,29  6,73 7 190  0,12  -1,69  -0,01  1,00 
01–05  11,43  7,55 9 670  1,45  -19,73  -0,82 0,82 
06–10  12,58  6,71 14 640  1,94  -26,37  -2,03  0,68 
11–15  10,72  7,22 13 010  1,15  -15,79  -1,24  0,56 
16–20  11,68  6,30 11 630  1,56  -21,38  -1,66  0,46 

        
 Fkm-faktor Bensinförbrukning Dieselförbrukning Diesel- 
 Bensin Diesel Eff-faktor L/mil Eff-faktor L/mil andel [%] 

96–00  0,99  0,99  1,00  0,85  1,00  0,65  2,4 
01–05  0,93  0,96  0,84  0,71  0,91  0,59  1,4 
06–10  0,91  0,99  0,80  0,68  0,97  0,63  0,2 
11–15  0,94  0,97  0,86  0,73  0,93  0,61  0,1 
16–20  0,93  1,00  0,83  0,70  1,00  0,65  0,8 

        
Resultat avseende bivillkoren med skuggpris skilda från 0 
Namn Prognos Lösning Krav Rel.nivå

Lösning
Skuggpris  Skuggpris, 

odiskonterat
        

CO2_96–00  13,88  13,8  13,8 100 1,646 [kr/kg]  1,65 
CO2_01–05  15,2  13,8  13,8 100 1,253 "  1,53 
CO2_06–10  16,53  13,8  13,8 100 2,088 "  3,07 
CO2_11–15  16,56  13,8  13,8 100 0,805 "  1,44 
CO2_16–20  16,9  13,8  13,8 100 1,806 "  3,93 

        
 
 

De bindande villkoren i lösningen är samtliga CO2-krav. Även här varierar 
bränslepriserna både uppåt och nedåt under perioden, och på sikt krävs en kraftig 
ökning av fordonsskatten för dieselbilar för att satisfiera partikelkraven. Minsk-
ningen av  nettokonsumentöverskottet inklusive förluster på 10% i återföringen är 
enligt modellen i storleksordning 5⋅(8,93 miljarder kronor) = 44,65 miljarder 
kronor Skuggpriserna blir mellan 0,8 och 2,09 kr/kg för CO2.(odiskonterat 1,44 
respektive 3,93 kr/kg men rangordningen sammanfaller inte för det högre värdet 
p.g.a. diskonteringen). De antagna förlusterna vid återföring av miljöavgifter och 
skatter till konsumenterna ger en styrning som initialt är mindre ”hård” avseende 
dieselbilar därför att de ger lägre CO2-utsläpp per km, speciellt med avseende på 
fordonsskatten, men som skärps mot slutet av 25-årsperioden. Rent generellt 
framgår de stora kostnaderna som orsakas konsumenterna även vid dessa begrän-
sade förluster i återföringen av miljöskatterna. Skillnaden mellan resultaten i ka-
pitel 6.2 respektive 6.1 visar på en förlust på 5⋅(5,5) = 27,5 miljarder kronor. 
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Figur 6.2 Satisfiering av utsläppskrav i scenariot G + Utsläppskrav &  
 Förluster. 
 

Värderingen av de emissionsrelaterade externa effekterna enligt 1999 års vär-
deringar från tabell 3.4 presenteras i tabell 6.5. Som synes åstadkoms vinster i 
termer av reducerade externa effekter som väsentligt överstiger 
konsumentförlusterna enligt tabell 6.4. Effekterna är av samma storleksordning 
som i tabell 6.3. 
 
Tabell 6.5 Värderingen av de förändrade emissionsnivåerna uppdelat på  
 period, emissionstyp och fordonstyp (G + Utsläppskrav &  
 Förluster).  
 
Emission Bensinbil 

 
Dieselbil 

 
 96–00 01–05 06–10 11–15 16–20 96–00 01–05 06–10 11–15 16–20 

CO2 
[mrd kr] 

0,08 -1,50 -3,05 -2,81 -3,20 -0,20 -0,60 -1,04 -1,33 -1,46 

HC 
[mrd kr] 

9,76 55,04 12,07 -28,34 -25,03 0,51 0,88 1,20 1,64 1,82 

NOx 
[mrd kr] 

9,26 54,09 14,63 -19,01 -15,75 21,98 63,26 110,17 141,75 155,38 

Part 
[mrd kr] 

-1,91 12,01 3,84 -24,06 -21,87 50,64 149,42 261,68 338,58 373,99 

           
∑∑∑∑ 17,2 119,6 27,5 -74,2 -65,9 72,9 213,0 372,0 480,6 529,7 

 
∑∑∑∑ bensin+ 
diesel 

 
90,1 

 
332,6 

 
399,5 

 
406,4 

 
463,9 
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6.3 Med perfekt återföring av skatter och avgifter till kon-
sumenterna och en generell CO2-skatt 

De tillgängliga styrmedlen är en generell CO2-skatt för de två drivmedelskategori-
erna, samt årlig fordonsskatt för dieselbilar. För övrigt gäller exakt samma förut-
sättningar som i kapitel 6.1. Scenariot betecknas G + Utsläppskrav & CO2-skatt.  

Lösningen redovisas i tabell 6.6 och bivillkorens satisfiering i figur 6.3. De 
bindande villkoren i lösningen är CO2-krav i perioderna 96–00 samt 11–15. I det 
här scenariot pressas dieselbilsandelen ner av kombinationen höjt dieselpris och 
höjd årlig fordonsskatt (som dock höjs mindre än i de två tidigare fallen). 
Minskningen av  nettokonsumentöverskottet blir i storleksordningen 5⋅(4,37 
miljarder kronor) = 21,85 miljarder kronor (den generella CO2-skatten ger en 
något större samhällsekonomisk kostnad än den friare styrningen i kapitel 6.1). 
Skuggpriser blir mellan 0,75 och 2,11 kr/kg för CO2 (odiskonterat 0,75 respektive 
3,76 kr/kg). 

 
Tabell 6.6 Lösning av scenariot G + Utsläppskrav & CO2-skatt. 
 
 
Nuvärde av samhällsekonomiska kostnader: 

 
-4.37 

 
[Mdr kr] 

(värde för 1 år i en 5-årsperiod)  
Variabelvärden och vissa övriga resultat 

Period Värde [kr] Nuvärde bidrag [Mrd kr] 
 P bensin P diesel F-skatt CO2-avg Rektanglar Trianglar Disk.faktor 

96–00  8,33  6,67 8 630  0,14  -1,92  -0,02  1,00 
01–05  11,52  10,19 10 170  1,49  -20,57  -1,05  0,82 
06–10  12,29  11,04 9 860  1,82  -25,08  -2,48  0,68 
11–15  10,38  8,93 9 520  1,01  -13,92  -1,39  0,56 
16–20  11,45  10,11 9 760  1,46  -20,15  -2,27  0,46 

       
 Fkm-faktor Bensinförbrukning Dieselförbrukning Diesel- 
 Bensin Diesel Eff-faktor L/mil Eff-faktor L/mil andel [%] 

96–00  0,99  0,99  1,00  0,85  1,00  0,65  0,8 
01–05  0,93  0,91  0,83  0,71  0,79  0,51  0,3 
06–10  0,92  0,89  0,81  0,69  0,76  0,49  0,5 
11–15  0,95  0,93  0,88  0,75  0,84  0,55  0,5 
16–20  0,93  0,91  0,84  0,71  0,79  0,51  0,5 

      
      

Resultat avseende bivillkoren med skuggpris skilda från 0 
Namn Prognos Lösning Krav Rel.nivå

Lösning
Skuggpris  Skuggpris, 

odiskonterat
       

CO2_96–00  13,88  13,8  13,8 100 0,748 [kr/kg]  0,75 
        
        
CO2_11–15  16,56  13,8  13,8 100 2,107 "  3,76 
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Figur 6.3 Satisfiering av utsläppskrav i scenariot G + Utsläppskrav & CO2- 
 skatt. 

 
Värderingen av de emissionsrelaterade externa effekterna enligt 1999 års vär-

deringar från tabell 3.4 presenteras i tabell 6.7. Effekterna överstiger de som redo-
visats tidigare i tabell 6.3 och tabell 6.5 med 12% i genomsnitt, mest under de för-
sta perioderna. 

 
Tabell 6.7 Värderingen av de förändrade emissionsnivåerna uppdelat på  
 period, emissionstyp och fordonstyp (G + Utsläppskrav & CO2- 
 skatt).  
 
Emission Bensinbil 

 
Dieselbil 

 
 96–00 01–05 06–10 11–15 16–20 96–00 01–05 06–10 11–15 16–20 

CO2 
[mrd kr] 

0,16 -1,32 -2,85 -2,74 -3,15 -0,28 -0,79 -1,24 -1,40 -1,51 

HC 
[mrd kr] 

9,77 48,80 0,60 -31,60 -20,76 0,54 1,48 1,57 1,71 1,86 

NOx 
[mrd kr] 

9,24 48,56 5,48 -20,98 -13,35 29,60 85,25 131,13 147,57 159,15 

Part 
[mrd kr] 

-3,58 6,60 -2,00 -23,03 -17,46 68,68 200,43 310,96 352,84 382,32 

           
∑∑∑∑ 15,6 102,6 1,2 -78,4 -54,7 98,5 286,4 442,4 500,7 541,8 

 
∑∑∑∑ bensin+ 
diesel 

 
114,1 

 
389,0 

 
443,6 

 
422,4 

 
487,1 
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7 Slutsatser 
I denna rapport har vi formulerat en optimeringsmodell för värdering av trafikens 
utsläpp vid förekomst av multipla målkriterier. Målkriterierna definieras huvud-
sakligen av utsläppskrav avseende CO2, HC, NOx och partiklar från personbilstra-
fiken. Optimeringsmodellen formuleras som en maximering av nettoförändringar 
av konsumentöverskottet med hänsyn till ett antal bivillkor avseende utsläpps-
nivåer. I princip ställer miljömålen krav på en anpassning som reducerar konsu-
mentöverskottet i vår modell. Därför kan målet alternativt formuleras som en mi-
nimering av konsumentförlusterna. Indata avseende trafikarbete och emissions-
nivåer har hämtats från EM94- respektive EMV-databasen och tidigare arbeten åt 
Trafik- och klimatkommittén och SIKA. I modellen ingår en utvecklad besluts-
modell för val av fordonsteknologi (baserad på en logitfördelning och en statistisk 
årlig körsträcksfördelning), nämligen mellan bensin- eller dieselbil, i kombination 
med körsträckor för respektive fordonskategori som en funktion av deras mark-
nadsandel. Förändringar i konsumentöverskottet baseras på efterfrågekurvorna för 
bensin- och dieselbränsle. 

Bränslepriser för bensin och diesel, samt skillnad i kapitalkostnad och årlig 
fordonsskatt mellan dieselbilar och bensinbilar utgör beslutsvariabler i modellen. 
En restriktion för priser och skatter är att de inte får sjunka jämfört med dagens 
läge (i tabell 2.1 redovisas använda utgångsvärden). 

Tre uppsättningar med resultat redovisas, alla grundade på ett basscenario defi-
nierat i kapitel 4 och en grundmodell definierad i kapitel 5, nämligen: 

 
1. Grundmodell + Utsläppskrav (kapitel 6.1). Resultat: Avsevärda bränslepris-

höjningar på bensin krävs för att satisfiera CO2-kraven. Dieselbilsandelen 
pressas ner till ca 0,5% med en kraftig höjning av den årliga fordonsskatten. 
Skuggpriser mellan 0,38 och 1,47 kr/kg för CO2, och 1,52 kr/g för partiklar 
avseende perioden 16–20. 

2. Grundmodell + Utsläppskrav & Förluster (kapitel 6.2). Resultat: Avsevärda 
bränsleprishöjningar på bensin och diesel krävs för att satisfiera CO2-kraven. 
Dieselbilsandelen pressas ner till ca 0,4% (genomsnitt av de tre sista perio-
derna) mot slutet av perioden med en något mindre höjning av den årliga for-
donsskatten än i fallet ovan. Skuggpriser mellan 0,8 och 2,09 kr/kg för CO2. 

3. Grundmodell + Utsläppskrav & CO2-skatt (kapitel 6.3). Resultat: Något lägre 
bränsleprishöjningar på bensin och diesel via den generella CO2-skatten för att 
satisfiera CO2-kraven jämfört med fallen 1 och 2 ovan. Dieselbilsandelen 
pressas även här ner till 0,5% mot slutet av perioden med lägre höjningar av 
den årliga fordonsskatten mot slutet av planeringshorisonten än i fallen ovan. 
Skuggpriser mellan 0,75 och 2,11 kr/kg för CO2. Dock är det endast i två pe-
rioder av fem som skuggpriset är skilt från 0. 

 
För samtliga tre fall ovan har vi även räknat ut effekterna med 1999 års värde-
ringar från tabell 3.4. Resultaten i tabell 6.3, tabell 6.5 och tabell 6.7 visar att vins-
terna enligt de värderingarna blir mycket stora, mycket större än konsumentför-
lusterna. De externa effekterna av olyckskostnaderna, som också ger vinster på 
grund av det minskade trafikarbetet, är ändå inte inräknade. Med gällande värde-
ringar förefaller det finnas en god grund för att styra mot dessa mål. 

Vår slutsats är att den utvecklade modellen med sina ingående delar utgör ett 
mycket intressant analysverktyg för värdering av kravnivåer avseende avgasut-
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släpp från personbilar. Detta är av betydelse inför fortsatta analyser av transport-
politikens inriktning och konsekvenser. Att göra analyser för alternativa krav-
nivåer och samhällsekonomiska kostnader är naturligtvis enkelt. Att modifiera de 
åldersbaserade emissionsnivåerna med alla sina delar kräver en modifiering av 
EM94- och EMV-databasen (eller någon motsvarande databas), beräkning med 
aktuell emissionsmodell och ett inkluderande av emissionsutdata i vår formule-
rade grundmodell. Naturligt nog krävs då en större insats. Både modellen för val 
av fordonskategori och optimeringsmodellen kan utvecklas till att omfatta fler 
alternativ. Alternativet med en hybridbil (bensin/el) som diskuterades i kapitel 2 
torde vara högintressant i detta fall). I princip är det ”bara” att lägga till indata 
enligt tabell 2.1, och skatta om logitmodellen med existerande och nya alternativ. 
Till grundmodellen behövs förbruknings- och emissionsdata för de nya alterna-
tiven samt ett begränsat antal beslutsvariabler.  

En implementering av scenarioaggregeringstekniken har inte rymts inom pro-
jektets ram. Den skulle vara intressant att nyttja för ett studium av nya fordons- 
och bränsletekniker inklusive bränsledistribution. Vi tänker då främst på bio-
bränslen (biogas och alkoholer), el och naturgas för vilka motorteknologin finns 
idag, men också på intressanta utvecklingsmöjligheter som bränslecellsteknik 
m.m. För att göra en scenarioaggregering skulle vi behöva göra en stor mängd 
antaganden om såväl framtida utvecklingsmöjligheter och -kostnader, som sanno-
likheter för olika kombinationer av lösningar parallellt med nuvarande marknads-
dominerande bensin- och dieselbilar. Att ta fram emissionsnivåer för sådana alter-
nativ med syftet att göra en simultan analys av flera kravnivåer utgör även det en 
utmaning. Skulle alternativen begränsas till inblandning av motoralkoholer i 
bensin- och dieselbränsle finns ett användbart dataunderlag i Jönsson och Lenner 
[1995]. För att göra en analys motsvarande den i den formulerade optimerings-
modell behövs dock även kostnader för alternativen inklusive de ändrade 
(=ökade?) samhällsekonomiska kostnaderna, samt att modellen för val av for-
donskategori utvidgas till att omfatta alternativen.  
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